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890. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 27 października 1923 r. 

w przedmIocIe taksy aptekarskieJ. 

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sani- · 
tarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. N!! 63, 
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn. 
18 grudnia 1906 r. (Dz. Ust. P. N!! 5 z 1907 r.), art. 380 
rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zbiór praw t. XIII, wyd. 
1905 r.) oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy prze· 
mysłowej zarządza si-: co następuje: 

§1. Osoby wymienione w § 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia Pubłi!;znego, wydanego w porozu-
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mieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 20 
stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek 
środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. 
R. P. N!! 11, poz. 100), mogą za środki lecznicze i na-

. czynia pobierać, jako cen> maksymalne, ceny wy
szczególnione w załączniku do rozporządzenia Mi· 
nistra Zdrowia Publicznego z dn. 11 lutego 1923 r. 
w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. N!! 23, 
poz. 141) z zastosowaniem do nich mnożnika 85. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
dn. 1 listopada 1923 r. Równoczenie traci moc obo· 
wiązującą rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicz· 
nego z dn. 17 października 1923 r. w przedmiocie 
taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P: N!! 108, poz. 856) za 

\ wyjątkiem § 2 tego rozporządzenia. 

Kierownik Ministerstwa ZdrowIa Publicznego: A.damslcl 
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Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedllwo'cl. 2265~P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Ni 30130. 

OD REDi\KCJI: Powołując sie; na zawiadomienie umieszczone w Ni 100, z dnia 5 b. m. zawiadamia się 
p. p. prenumerator6w, fe cena prenumeraty w IV kw. podwyższoną została do 600.000 mk. Dopłata obowiązuje 

wszystkich prenumeratorów. -
PrenQmerata za Dz. Urzędowy Min. Sprawiedliwości w IV kw. wynosić będzie 100.000 mk. . 
Cena skorowidza za I półrocze 1923 r. Mk. 20.000. 
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