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N2 57. Dziennik Ustaw. Poz. 409, 410 i 411. 629 

. Vi Królestwie Polskiem (Dz. P. K. P. Ne l, poz. 1) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. VI rozporządzeniu b. austrjackiego Mini
sterstwa Rolnictwa z dnia 3 lutego 1903 r. o egza
minach rządowych dla leśników, jakoteż dla pomoc
ników w służbie leśnej ochronnej i technicznej (austrj. 
Dz. U. P. N2 30) zmienionem rozporządzeniem Mini
stra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 czerwca 
1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za egza
miny dla leśników oraz wynagrodzenia członków 
komisji egzaminac:yjnych (Dz. U. R. P. N260, poz. 547) 

. wprowadza się następujące zmiany: . 
a) w ust~pie pierwszym § 23 wyrazy: "3.000 ma

rek" zastępuje się · wyrazami: ,,50.000 marek"; 
b) w ustępie pierwszym § 24 końcowe wyrazy: 

"po 500 marek dziennie" zastępuje się wy
razami: "po 10.000 marek dziennie:'; 

c) w § 47 wyrazy: ,,1.000 marek" zastępuje si~ 
wyrazami: "30.000 marek". 

§ 2. Rozporzqdzenie riiniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. . 

Kierownik Mjnisterstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
J. Raczyński 

410. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicz-
. nęgo i Ministra Przemysłu i Handlu 

z dnia 19 maja 1923 r. 

w przedmiocie sprzedaży węglanu barowego 
oraz. wszelkich przetworów zawierających ten 
związek, a przeznaczonych do t€ipienia gryzo-

niów. 

Na mocy uwagi do art. 677 rosyj skiej ustawy 
lekarskiej (ros. zbiór praw t. XliI wyd. 1905 r.) i punktu 
14 § 15 austrj. ordynacji pizemyslowej z d. 20 grud
nia 1859 r. (f\ustr. Dz. U. P. NQ 227). w brzmieniu na
danem mu ustawą z dn. 5 lutego 1907 r. o zmianie 
i uzupełnien i u ordynacji prtemyslowej (f\u str. Dz. U. 
P. N2 26) zarządza się co następuje: 

§ 1. Węglan baru i jego przetwory przezna
czone do tępienia gryzoniów zostają włączone do 
wykazu B. trujących i gwałtownie działających sub
stancji ogłoszonego w ros. zbiorze praw z r. 1898 
N2 16, poz. 227 i do wykazu A. dołączonego do 
ustawy dl a materjalistów z r. 1844 jako środek ozna
czony krzyżykiem, a zarazem zostają zaliczone do 
przetworów chemi'cznych, wymienionych w § 15 

-------------------------------------
austrjackiego rozporz,ądzenia Ministrów Spraw We
wnętrznych i Handlu z dn. 21 kwietnia 1876 r. (Dz. 
U. P. N2 60) o sprzedaży trucizn, produktów tru
cizny zawierających i przetworów chemicznych, szko
dliwych dla zdrowia. 

§ 2. Rozporządzenie nInIejsze! obowiązuje 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospo
litej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, 
pomorskiego i śląskiego. 

Ministe r Zdrowia Publicznego: Cbodźko 

Minjitei Przemysłu l Handlu: Stefan Ossowskl 

411. ' 

Rozporządzenie M.inistra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 1 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie taksy aptekarskiej. 

Na mocy att. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sani~ 
tarnej z dnia 19 Iipta 1919 r. (Dz. P. P. P. N!! 63. 
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej 
z dnia 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. 
N2 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zbiór 
praw t. XIII 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy 
przemysłowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 21, poz. 169) . 
zarządza si~ co · nastąpuje: . 

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządze
nia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w po
rozumieniu z Ministrem b. Dzielnic:y Pruskiej z dnia 
20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek 
środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. 
U. R. P. N2 11, poz. 100), mogą za środki lecznicze 
i naczynia, wyszczególnione w dołączonym do niniej
szego rozporządzenie wykazie, zamiast cen, ustano
wionych na nie w załącznikach do rozporządzeń 
Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 lutego 
i z dnia 10 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 23, 
poz. 141 i N2 30, poz. 187), pobierać ceny maksy
malne. podług załączonego cennika. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Minister:?tw~ ZQTQwia Publicznego: BujQlski 

I 


