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, . § 5. Osoby niezamożile, udaj~ce si«; same Jub 
z dozorcą do zakładu Pasteurowskiego. mają prawo 
do 'zniżkowej jazdy kolejami w 3 klasie do miejsca, 
w którem znajduje si~ najbliższy zakład Pasteurow' 
ski, i na powrót do domu dla siebie i dla osoby 
dozorującej, jeżeli wykażą się urzędowem świadect· 
wem o potrzebie wyjazdu do zakl·adu · i urzędowem 
świadectwem ubóstwa (Dz. U. R. P. z r. 1923' N2.31, 
poz. 193). 

§ 6. Koszty leczenia w zakladach Pasteurow· 
skich, względnie koszty pobytu osqb szczepionych 
w szpitalu, ponosi osoba leczona. a w razie jej nie· 
zamożnośCi ta gmina, w której osoba leczona' ma 
prawo do bezplatnej opieki lekarskiej ze strony 
gminy. . 

,. Za osoby, którym przysługuje prawo do pomo-
cy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, 
wnosi opłatę Skarb Państwa wedł!Jg obowiązujących 
pod tym względem przepisów. 

§ 7 . . Chorych z rozwinh:;tą wścieklizną nie na
leży < przesyłać do zakładów Pasteurowskich, lecz 
przenieść do najbliższego szpitala. 

§ 8. Przekroczenia niniejszego rozporządzenia 
b«;dą, -o ile czyn karygodny nie podlega karaniu 
w myśl' ogóhiych postanowień karnych; -:- karane 

. podług art. 25 ustawy z driia 25 lipca 1919 r. w przed~ 
miocie zwalczania chorób zakażnych W drodze admi
'nistracyjnej grzywną do 1000 zł. lub aresztem do 
3 miesięcy: kara pieniężna z karą areszt~ mogą być 
zastosowane jednocześnie. 

§ 9. Co do ' traktowania zwierząt ołiowt~zują 
odnośne przepisy weterynaryjno·policyjne: 

§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obo· 
wiązującą rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1922 ' r. 
w przedmiocie zwalczania wścieklizny u ludzi i zwie· 

. rząt (Dz. U. R. P. N2 10, poz. 79). 

Minister Spraw Wewnętrznych: Ratajski 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

146. 

Rozporządzenie . Ministra $prawiedłiwości 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu 

z . dnia 18 lutego 1925 r. 

w· sprawie ZWł'otu kosztów i odszkodowania za 
stratę czasu dla sędziów pokoju niezawodo· 
wych w okręgach sądów apelacyjnych w War-, 

szawie i Lublinie. 

Na podstawie art. 11 § 2 ustawy o uposaże
niu s~dziów w sądownictwiepowszechnem i admi
nistrac.yjnem 'oraz prokuratorów z dnia 5 grudnia 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 134, poz. 1107) zarządza 
się cd następuje: . 

§ 1. Sędziowie pokoju niezawodowi, pełniący 
swe obowiązki honorowo, otrzymują tytułem zwrotu 
kosztów i odszkodowania za stratę czasu ryczałt 
miesięczny obliczony przez "Pomnożenie 150 punk
tów przez mnożną ustaloną na dany miesiąc na 
mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N!! 116, poz. 924). . 

§ 2. Wypłata powyższego ryczałtu nastE;:puje 
miesi~cznie zdołu i tylko na żądanie sędziego pokoju. 

§ 3. Za podróże służbowe otrzymują sędzio-
wie pokoju niezawodowi diety i zwrot kosztów podróży . • 
wedle ogólnych przepisów o kosztach podróży i die
tach, dotyczących sędziów grupy F\. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w 
okr«;gach sądów apelacyjnych w Warszawie i Lubli
nie, z wyłączeniem okn:gów sądów okręgowych 
w Łucku i Równem, poczynając od dnia 1 paździer
nika 1924 r. i z tym dniem traci moc obowiązującą 
rozporządzer.ie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
6 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 59 poz. 430) . . 

Minister Sprawiedliwości: A. tycbliński 
Minister Skarbu: W.arabski 

147. 
Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze-. 
mysłu i Handlu or.az Rolnictwa i Dóbr 

Państwowych . 

z dnia 27 lutego 1925 r. 

w sprawie przedłużenia terminu mocy oboWią
zującej rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1924 r. 
o ulgach celnych (Dz. O. R. P. z 1924 r. Ni 1()8, 

poz. 977). 
Na podstawie pu.nktu b) art. 7 ustawy z dnia 

31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. N!! 80,' poz. 777) zarządza 
się co następuje: . 

§ 1. Termin mocy obowiązującej rozporządze
nia z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych (Dz. 
U. R. P. z 1924 r. N2 108, poz. 977), przedłużony 
rozporządzeniem z dnia 15 styczhla 1925 r. (Dz. U. 
R. P. N!2 4, poz. 39) do dnia . 28 lutego 19'25 r., prze
dłuża si~ nadal· aż do nowego rozporządzenia. 

. § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 1925 r. 

Minister Skarbu: W.arabski 
Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

Sprostowanie: 
W cz~ści nakładu N2 18 Dz. Ustaw z r. b. 

podczas druku w oświadczeniu rządowem pod poz. 129 
opuszczono podpis: "Minister Spraw Zagranicznych: 
Al. Skrzyński". 
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