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5) maszynka do przyrządzania czopków, 
6) maszynka do pigułek wraz z kompletem noży, 
7) prasa apteczna, 
8) perkolator, 
9) komplet s~t, 

10) ramy do cedzideł, 
11) możdzierz żelazny, 
12) moździerze porcelanowe, 
13) waga Berangera, 
14) przy każdym stanowisku przy stole recepturowym: 

a) waga precyzyjna do proszków nośności do 50 g 
na pudełku bądź na podstawie drewnianej z are
tazelTI, 

b) waga recepturowa do mikstur nośności do 1 kg 
na pudełku bądź podstawie drewnianej, 

c) komplet odważników od 1 g do 500 g oraz 
d) komplet odważników od 0,01 g do 0,5 g, 

15) przy ,każdej szafie bądź szafce podręcznej, przezna
czonej do przechowywania trucizn bądź środków 
odurzających -- oddzielna waga o .nośnosCJ. od 
0,01 g do 25 g, komplet odważników oraz kilka 
moździerzy, na których powinny być wypalone od
powiednie napisy "A" bądź "Narcotica"; 
C. następujące teksty przepisów i książki: 

1) urzędowy spis leków oraz inne obowiązujące wy-
kazy środków farmaceutycznych, . 

2) cennik apteczny, 
3) obowiązująca Farmakopea, 
4) podręczniki: chemii nieorganicznej, chemii organicz

nej, chemii farmaceutycznej , farmakognozji OIl'az 
analizy jakościowej i ilościowej, 

5) książki: personelu fachowego, narkotyków, rozchodu 
eteru, spirytusowa itp. 
§ 5. 1. Apteka społeczna powinna być wyposażo

na w odpowiednią ilość naczyń do przechowywania środ
kć'w farmaceutycznych. 

2. Naczynia, o których mowa w ust. 1, powinny być 
sporządzone z materiałów odpowiadających wymaganiom 
farmakopealnym i zaopatrzone w napisy określające za
wartość, wypalone bądź malowane olejno, a w szczegól
ności: 

1) naczynia przeznaczone na środki obojętne - w na
pis czarnymi literami na białym tle, 

2) naczynia przeznaczone na trucizny - w napis bia
łymi literami na czarnym tle z białą obwódką, 

3) naczynia przeznaczone na środki silnie działające -
w napis czerwonymi literami na białym tle z czer
woną obwódką, 

4) naczynia przeznaczone na środki odurzające - w na
pis białymi literami na czarnym tle z czerwoną 
obwódką. 

3. Naczynia szklane powinny być zaopa1U'zone w 
doszlifowane korki. 

Punkty apteczne. 

§ 6. Do zadalI punktów aptecznych należy: 
1) zaopatrywanie ludności w leki gotowe, 
2) pośredniczenie w dostarczaniu ludności leków recep

turowych sporządzonych przez apteki społeczne, 
3) sprzedaż artykułów wymienionych wart 1 ust. 3 

ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach. 
§ 7. Na lokal punktu aptecznego powinna być 

przeznaczona co mijmnleJ jedna izba z wejściem dla 
publiczności, prowadzącym bezpośrednio z ulicy. 

§ 8. Punkt apteczny powinien być wyposażony 

w odpowiednią liczbę szaf i regały, a w miarę potrzeby 
- w lodówkę. 

Przepisy przejściowe. 

§ 9. Lokale aptek społecznych, czynnych w dniu 
wejścia w życie zarządzenia, powinny być dostosowane do 
wymagań określonych w § 3 - w terminie do dnia 31 
grudnia 1955 r., wyposażenie zaś tych aptek w sprzęt, 
przyrządy i naczynia powinno być dostosowane do wy
magań określonych w §§ 4 i 5 - w terminie do dnia 
31 grudnia 1952 r. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w ' życie z dniem ogło
szenia. 
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z dnia 4 grudnia 1951 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie . 
organizacji i właściwości· Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych 
(Dz. U. R. p. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i za-

kazuję rozpowszechniania czasopisma "Skarb Rodziny", 
wychodzącego w języku polskim w Erie, Pensylwania, 
Stany Zjednoczone A. P. 
Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 

Publikacyj i Wir;!owisk: p. o. M. Mikolajczyk 

Tłoczono z polecema Prezesa Rady Mini~trów. 

H C(in i<r'!B. PrezYdium Kady MlOlstrów - HlUro Prac Ustawodawczych. Warszawa. ul. Krakowskie Przedmieście 4614!1. 
il,rl 'ninj~t.r~(,la · Arłmjni~traCl::l W"dfw:n ictw Prt>7"rł i ,,", Radv Minlstrńw . W~rszawa ul Hrar-~~ ~W~ 

Prenumerata Monitora PQlskiego w roku 1951 wynosi: cz. A - rocznie zł 45.-, · półrocznie zł 27.-, cz. B. rocznie 
- zł 72.- , półrocznie 45.- zł. Prenumerata przyjmowana jest na okres co najmnieJ półroczny (od 1.1 i od .l.VII). 
Pren umeratę MO'litora Polskiego oraz ogłoszenia przyjmuj f' Administracja Wydawnictw . P. R. M. w WarszaWIe. ul. 

Bracka 20a oraz punkt sprzedaży w Łodzi. ul. Nowotki 21. Konto czekowe P.K.O. Warszawa Nr 1·4797. 
ReklamaCJe z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Prezydium 
Rady Ministrów (Warszawa, ul. Bracka 20a) w terminie 10 do 15 dm po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

POJ edyncze egZemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw P.R.!"1. 
Warszawa, Bracka 20a, w punkcie sprzedaży' w Łodzi przy ul. Nowotki 2] (Hipoteka), w kasach Sądó:v WOJe
wódzkich w: Białymstoku. Katowicach Kielcach, Rzeszowie i Wrocławiu· oraz w kasach Sądów . PowIatowych 
w; Bydgoszczy. Bytomiu, Cieszynie Gdańsku. Gdyni. Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Olsztynie. Opolu. 

. Poznaniu. Szczecinie i· Toruniu. 

Zam 959 35.000 2-B-4W63 Drukarnia Ministerstwa Sprawiedliwości. Warszawa, Nowowiejska 6. Cena 96 gr 


