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ponad 250 gr. do 500 gr. z 20 jedno tarf. 
na 28 jedno tarf., 
ponad ' 500 91'. do '1000 gr. z 30 jedno tarf. 
na 40 jedno tarf., 

f) przesyłki mieszane do wagi 250 ar. z 10 jedne 
~rf. na 14 jedno tarf., 
ponad 250 gr. do 500 gr. z 20 jedno tarf. 
na 28 j~dn. tarf., 
ponad 500 gr. do 1000 gr. z 30 jedno tĘlrf. 
na 40 jedno tarf., _ 

9) paczki do wagi 1 kg. z 30 jedno tarf. na 
. 40 iedn. tarf., 

ponad 1 kg. do 5 kg. z 50 j.edn. tarto na 
75 jedno teuf., 
ponad 5 kg. do 10 kg. Z 100 Jedn. tarf. na 
125 jedno tarf., 
ponild 10 kg. do 15 kg. z 150 jedno tarf. na 
180 jedno tarf., . 
ponad 15 kg. do 20 kg. z 200 jedno tarf. na 
250 jedno Ład. , 

za paczki kas i urzędów' państwowych skar
bowych z dotacjami i nadmia rami kasoweml 
do wagi 20 kg. jak za paczki zwykłe, 
ponad 20 kg. do 25 kg. z 250 jedno tarf. 
na 325 jedno tarf., 
ponad 25 kg. do 30 kg. z 300 jedno tarf. na ' 

_ 400 jedno tarf., 

h) przekazy do 1 miljana rnk; z 30.000 r-arek 
na 40.000 mk . . 
ponad 1 mil. do 5 mil. z 40.000 mk. n070.oo0 mk. 

• 5" • 10" .. '50.000" "100.000,, 
• 10" • 20 "z 100.000" "1 40.000 ,, 
• 20" • 30 ... 130.000" .. 180.000 ' 11 
• 30" .. 40 " " 160.000" " 220.000" 
" 40" ,,50 .... 200.000" " 250.000,, 

za każde dalsze 10 mil. mk. z 40.000 mk. 
na 50.000 mk., • 

l) równocześnIe podwyższa się wyszczególnIona 
w taryfie telefonicznej C. I w § 6 a należy- · 
teść za polącienie z centralą z 1500 jedno 
taryfowych l1a 20C.Q jedno tarf., w § 6 b 
z 1800 jedno tarf. ' na 2500 jedno tarf. oraz 
w § 9 z 1500 jedno tarf. na 2000 jedno 
tllrf. i 1800 jedno taryf0Y'ych na 2500 jedno 
taryfowych. 

RozporUldzenie 14inisŁra Spraw 
~ Wewn€itrznych 

z dnia 23 lutego 1924 r. 

~ zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia Pu~ 
bUcznego z dnia 27 listopada 1923 r. w przed· 
miocie wydawania z aptek środitów leczniczych 

oraz określania ich ceny_ 

Na mo~y art. 2 p. 13 "zasadniczej ustawy sani
tarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 63,. 
poz. 371) i § 1 rozporz~dzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1924 r. (Dz. 
U. R. P. N2 9, poz. 86), § 7 austrjackiej ustawy apte
karskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (Dz. Ust. P. ' 
z 1907 r. ,Ng 5), art. 380 rosyjs}dej ' ustawy lekarskie j 
(~biór praw t. XIil wyd. z 1905 r.) oraz §§ 78 i 80 
niemieckiej ustawy przemysłowej zarządza się co 
następuje: 

§ 1. § 4 rozporządzenia tĄ inisłra Zdrowia Pu-· 
blicznego z dn. 27 listopada 1923 r. w przedmiocie 
wydawania z aptek środków leczniczych oraz okre
ślania ich ceny (Dz. U. R. P. N2 129 poz. 1057) otrzy
muje brzmienie następujące: 

"Przy odręcznej sprzedaży do ceny materjału 
i naczynia można doliczać tylko opłatę przewidzianą 
w punktach b) i d) poz. 12 taksy za pracę przy re
cepturze". 

. § 2. § 5 tegoż rozporządzenia otrzymuje brzmie
nie następujące: "Najniższil cena leku .wynosi 0.01 
franka złotego". 

§ 3. Ostatni ustęp § 18 tegoż ro zporz~dzenia . 
otrzym uje brzmienie' nast~pujące: "Nadawanie po
wyższym mieszaninom ńazw fantastycznych jest wzbro
nione. Cenę ich. o ile nie jest podana w obowiązu
jącej taksie aptekarskiej, na leży obliczać według tej 
taksy w stosunku conajmniej 50 proszków, licząc .• 
za materjał, za zmieszanie proszków (poz. 11 taksy 
za prac~ przy recepturze), za dozowanie (poz. 12.
tejże taksy punkt hl lub d) oraz 'za pudełko o ile 
ono jest użyte do wydania prosz!~ów. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie. § 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI życie! 
z dniem 16 marca 1924 r. na całym obszarze Rze- z dniem ogłoszenia. 
czyposp>Qlitej Polskiej i zezwala siE; .na - {eqo s~oso-
wanie w górnośląskiej części województwa sli1sk1ego• Minister SprClw Wewnętrznych: Soltan 
Z dniem powyższym tracą moc obowiązującą rozpo-
rządzenia sprzeczne .z nlnlejszem. 
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MiniSter , Przemysłu i Handlu: J6z~f Kieal'ótl 
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