
; 

f>28 Dziennik Ustaw. Poz. 336 337. Nr. 38. 

Grosze 

e) Za pokrycie pigułek cukrem, żela
tyną, karukiem, keratyną, za każde 
30 pigułek . . 
Przy powyższych robotach jest wli
czona cena użytego materjału. 

14. Za przygotowanie masy i podzielenie 
jej na bolusy (boli), pastylki (rotulae, 
trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi 
robotami, do 5 sztuk 

Powyżej S, za każdą sztuk ę . 
15. Za: r,obotę prasowanych tabletek (tabl. 

compress.) i za pastylki gumowe (past. 
gummosi) z wszelkiemi rękoczynami do 
20 sztuk 

Powyżej 20 sztuk za każdą 
16. Za przygotowanie i podzielenie czop

ków (suppositori a) i gałek (globuli) z 
wszelkiemi rękoczynami, za każdą 
sztukę 

17. Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile 
ono jest niezbędne, plastra na spa
radrapie lub płótnie wielkości do 80 
cm. kw. łącznie z płótnem . 

Za każde następne 20 cm. kw. 
Za użyty sparadrap oblicza się według 
taksy za materjały. 

Przy smarowaniu zwykłego pla
slra oblicza się 20 cm. kw. 3 gramy ma
sy, a przy cienko posmuJ)owanym pla
strze 1,5 grama. 

Jeżeli ilość plastra nie jest wskaza
na, a oznaczona je,st tylko jego wiel
kość, to opłatę za zużyty plaster obli
cza się według poniższej tablicy: 

1.00 

80 
5 

1.00 
l 

25 

80 
5 

cm. I zwykł. I cienko ł-<.::w. 

1. Forma auricularis 12,5 2,0 1,25 
2. .. chartae lusoriae . ) 

, 50,0 8,0 4,0 3. " 
volae manus mlDOTlS .f 

4. 
" .. .. majoris . ) 

75,°1 12,0 6,0 
5. 

" 
palm ae 

" 
minoris • J 

6. " " " 
majoris 125,°1 20,0 10,0 

7. 
" 

voluminis libri odavi 200,0, 30,0 15,0 
8. " " .. quarti 400,01 60,0 30,0 

I 

18. Za wydanie i owinięcie lekarst wa, 
przygotowanego według recepty wraz 
z sygnaturą, zawierającą odpis recep
ty, kartką do jej przy klejania oraz kor-

Grosze 

kiem 30 
Za opieczętowanie lekarstwa wraz 

z mate,rjałami do tego niezbędnemi 5 
19. Za każdą jednorazową ekspedycję noc

ną, t. j. od chwili zamknięcia apteki do 
chwili otwarcia, bez względu na to , z 
jakiej liczby przedmiotów ekspedycja 
się składa, wolno doliczać 1,00 

Za ekspedycję lekarstw według re
cept, oznaczonych przez lekarza do
piskiem "cito" "statim", opłata dodat
kowa nie może być pobierana, 

20. Za napełn i enie kapsułek żelatynowych 
jakimkolwiek środkiem lec zniczym 
łącznie z na.leżnością za kapsułkę 10 

21. Za wydanie lekarstwa w sprzedaży 
odręcznej wraz z korkiem do flaszki lub 
owiązaniem słoika i ka rtk ą do ozna-
czenia zaw art o~ci 5 

337. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 23 kwietnia 1929 r'. 

w sprawie przystąpienia Związlru Socjalistycznych 
Republik Rad do Konwencji Geodezyjnej Bałtyckiej, 
podpisanej w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r. 

Podaje się niniejszemdo wiadom0ści, zgodnie 
z komunikatem Rządu Finlandzkiego z dnia 9 lutego 
r. b., że w dniu 9 lutego roku 1929 Rząd Związku So
cjalistycznych Republik Rad zgłosił przyst ąpienie do 
Konwencji Geodezyjnej Bałtyckiej, podpisanej w HeJ
singforsie dnia 31 grudnia 1925 roku (Dz . U. R. P . 
z 1928 r. Nr. 50, poz. 480) w myśl postanowień art. 10 
wspomnianej Konwencji. 

Minister ' Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

• 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 46269 P 
-------------- --------------------

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zl. Urzędy i instytucje państwowe oplacają 
6 zl. Prenumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 tYl!odnie przed rozpoczęciem każde"o kwartalu. 

Reklamacje z powodu nieolrzyrnania poszcl,el!ólnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do wlaściwych u.rzędów 
pOl:ztowych nie7",łoclnie po otrzymaniu Dastępnel!o kolejne"o numeru. 




