
I , 

-1412 bziennik Ustaw. POI. 899, 900 i 901 . ~ 97. 

§ 3. Rożporz~dzenie niniej~zel' uzyskuje moc 
obowlązuj~c~ z l:Iniem 1 stycznia 1925 roku. 

\ 

Prezes Ra,dy Ministrów: W. arabski 

Minister Spraw Wewn-:trznych: Z. HiJbn",. 

900. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 10 pafdzi~rnika 1924 r. " 

'. w sprawie taksy aptekarskiej dla ubogich. 

. Na mbcy ' art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej 
. ustawysahitarnejt. dnia 19 tipca 1919 r. (Dz. P. P. P. 
', Nę 63, poz. 371}, ustawy z dnia 28 listopada 1923 r. 
.... vi przedmióde zniesienia Ministerstwa Zdrowia Pu-

blicznego ·(Dz. U. R.· P. N!! 131, poz. 1060), § l roz
po~~ądz.enia Prezydenta , Rzeczypospolitej z dnia 
18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R:. P. N!! 9, poz. 8,6), 
§ 7 austrjac~iej ustawy ' aptekarskiej z dnia 18 grud
nia 1906 r. (austr. Dz. U. P. N!! 5 z 1907 r.), art. 380 
rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw t. XIII, 
wyd. z ~ 1905 r.) oraz; §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy 
przemysłowej, zarządza si~ co naste:puje: i ( 

§ 1. Osoby; wymienione w § 1 rozporządzenia 
, Ministra . zdrowia Publicznego z dnia 27 listopada 

1923 f; W przedmiocie wydawania z aptęk środków 
lecznic.zych ' oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. 

"N2129, poz. 1057), winny za lekarstwa poniżej wy
szczególnione, zapisane dla osób ubogich, pobierać 
ceny nie wyższe od cen maksymalnych, ustanowio· 

, nychniniE~jszem rozporządzeniem; przyczem naczy
. nia i opakowania tych lekarstw mogą być jaknaj-
prostsze: 

Formuła 

N2 l.Zinci sulfurici 0.12 

Cena 
w gro· 
szach: 

f\quae destiłlatae 30.0. 45 
NS! 2 . . f\cidi acety.lo-salicylici 0.5 d. t. d. Nt 10 55 
T\(S! 3. Morphii m~riatici 0.01 

Saccha,ri albi 0.2 
mfpulv. d. t. d. N!~ 10 90 

ł>(!! 4. Camphorae pulveratae 0.1 
Sacchari albi 0.2 
mfpulv d. t. d. N2 6 in 'oblat 60 

N2 5 . . Hydrargyri chlorat'i mite 0.015 
Sacchari alb i 0.3 
mfpulv. d. t. d. N2 6 45 

N2 6. Opii pulverati 0.015 
Sacchari albi 0.2 
mfpulv; d. t. d . N2 VI 50 

N! 7. CaIcii chlorati 10.0 
f\quae destillatae aCJ 200.0 60 

N2 8. Liquoris arsenicali s Pearsoni 5.0 
Tincturae Ferri pomati 10.0 45 

N~ 9. Intusi foliorum Digitalis titr. e 1.0 ad 200.0 65 

F o r m u I !l : 
Cena 

w gro
szach: 

N2 10. Infusi foliorum Digitalis titr. e O.5:ad 200.0 60 
N211. Kreosoti e pice fagi 3.0 

Tinc,turae Gentianae 12.0 70 
N2 12. Natrii sutfurici -10.0 

" bicarbonici 5.0 
" chlorati 3.0 

F\q uae destillatae 200.0 60 

§ 2. Lekarze mogą zapisywać te lekarstwa 
celem otrzymania ich przez ubogich po cenach ul · 
gowych tylko po stwierdzeniu ubóstwa osoby leczo
hej i jedynie w formach oraz dozach określonych 

' w § 1; na recepcie winna być adnotacja "pro pau· 
pere - po cenie ulgowej" oraz nazwisko i adres 
chorego. 

/ 
. § 3. Osobą ubogą w rozumieniu § 1 jest 

,każdy, dla 1:<ogo nabywanieleka'rstw po 'cenach 
ogólnej taksy aptekarskiej un iemożliwiałoby utrzy
manie własne ILib najbliższej rodziny, z wyjątkiem 
osób, korzystających z bezpłatnej pomocy lekarskiej, 
z tytułu ubezpiecZenia społecznego lub z tytułu 
zajęcia w instytucjach udzielających swoim pracowni· 
Kom bezpłatnej pomocy lekarskiej. ' : . . '.' 
'" . . 

§ 4.. Rozporządzeoie! niniejsz~wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia, jednocześnie traci moc obowią-

. wjącą rozpoqądzenie Ministra , Zdr<;>wia Publicznego 
z dnia 3 kwiefnia ,l,920 r. w przedmiocie llprzystęp
nienia ubogiej I,udności nabyw.ania niektórych lekarstw 
(Dz. U.R. P. N2 33,' poz. 194). . '. 

Minister Spraw Wewm;trznych: Z. Hiibner 

901 • 

Rozporządzenie Ministra Spraw · 
< • Wewnętrznych 

z dnia 28 października 1924 r. 

Ó utworzeniu gminy WiejSkiej Letnisko-Faleni
ca w powiecie warszawskim. 

Na zasadzie art. 1 i 4 ustaw~ z dnia' 22 wrześ
nia 1922. r. w przedmiocie zmiany granic . oraz roz
wiązywania i tworzenia gmin wiejskich na ~ obszarze 
b. ~aborów rosyjsJ{iego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
N!! 86 poz. 770) zarządza siE: co następuje: 

§ 1 • . a) Z gminy wiejskiej Zagóżdź wyłącza SlE; 

naste:pujące . miejscowości : Falenice: - Wille. 
Józefów, Emiljanów, Miedzeszyn-WilIe, Zbój

- ną- Górę-Radość, Kaczy-Dół, Maćrorowe-Bagno 
i "Laski-Osady", t. j. część lasów dóbr Wila
nów, położoną w gminie Zagóźdź; 

z gminy wiejskiej Wiązowna wyłącza sic:: 
miej scowości: Michalin i Jarosław; 

z gminy wiejsk.iej Karqew wyłącza się 
miejscowość Wille-Swiderskie; 


