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. Rrt.3. Ustawa ,ninieJsza wChO,..d: ziw ,życie 
,z dniem jej ogłoszenia. , • 

Prezydent RZeczypospoltteJ: S. Wojciecvowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Sprawiedliwości: A. Życ/Jliński 
~ . . 

• 
280. 

Rozporządzenie Rady, Ministrów 
z dnia 8 , kwietnia 1925 r. ' 

, I 

",Ó roz.ciągnięciu na ziemię wileńską ,mocy obo
wiązującej ,ustawy z dnia 20 lutego 1920 roku 
w, przedmiocie zaliczania osad wiejskich w po
czet miast oraz zmiany granic miast na obszarze 

· b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. N219, poz. 92). 

, Na mOcy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. 
'p obj~ciu władzy państwowej nad ziemią wileńską 
(Dz. ' U. R. P . .N'2 26, poz. 213) zarządza si~ co na
st~puje: 

§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 20'lutego , 
1920r. w przedmiocie zaliczahia osad wiejskich w po
czet, 'miast oraż zmianl granic miast na obszarze " 

"b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Ni 19, poz. 92) ' 
, ' rozciąga si~ na powiaty: wileński, oszmiański, świ~

. daÓski, trocki, brasławski, dziśnieński, duniłoVłiczow-
" ' ski i wilejski, położone na obszarze zie':li wileńs~iej. 

, §2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po-
,wierza się 'Ministrowi Spraw Wewn~trznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą 'z dniem ogłoszenia. 
, ' Z. chwilą wejścia w życie niniejszegorozporzą
dze,nia traci' moc obowiązującą art. 3 rozporządzenia 

\ , b.Komisarza Generalnego Ziem WschodniCh z dnia 
" ' ,14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej (Dz. Urz. 

, Z. , C.Z. W . .N'!! 12, poz. 99). 

; .. ' ~ '{' Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

, i . Minister SprawW~wn~trznych: Rata/ski 

, ' 

281. 

Rozporz2łdzenie Rady Ministrów 
. z dnia 18 kwietnia 1925 r. 

;0 ustalenJ'u na miesiąc maj 1925 r. mnożnej 
dla Qkreślenia uposażenia funkcjonarjuszów . 
, państwowych i wojska. 
" Na mocy art~ 5 ustawy z dnia 9 października 
1923 roku o uposażeniu funkcjomujuszów państwo

':: wych i wojska (Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924). , za-
"., tządza sil; co następuje: 

" , , 

, \ 

§ 1. Na miesiąc maj 1925 r. ustanawia si~ ' 
mnożną w wysokości 0,41 złotego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsie wchodzi w życie 
z dniem 'ogłoszenia. " 

Pre2;es Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. Grabski 

Minister Spraw Wewm:trznych: Ratajski 

282. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 24 marca 1925 r. 

w sprawie wydawania z aptek środkówlecźnl· 
czych i określania ich ceny. ' 

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej 
ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. 
.N2 63 poz. 371), ustawy z dnia 28 listopada 1923 r. 
w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Pu
blicznego (Dz. U. R. P. N!! 131 poz. 1060), § 1 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycz
nia 1924 r. (Dz. U. R. P. N!! 9 poz. 86), § 7 austrjac
kiej ustawy aptekarskiej z dnia 1'8 grudnia 1906 r. 
(Dz. Ust. Państw. z 1907 r . .N'!! 5), art. 380 ' rosyjskiej 
ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw z 1905 r. t. Xłl1). 
art. 78 i 80 niemi~ckiej ustawy przemysłowej, zarządza 
sl~ co nast~puje: 

§ 1. Właściciele, dzierżawcy lub odpowiedzialni 
kierownicy aptek publicznych i domowych z prawem 
sprzedaży lekarstw" winni ściśle stosować sl~ do 
taksy aptekarskiej, wydawanej w drodze osobnych 
rozporządzeń i posiadać jeden 'jej egzemplarz. 

§ 2. Cena lekarstwa, sporzCldzonego podług 
recepty oblicza się przez dodanie cen: za wydany 
materJał, za naczynie, stosownie do łeh objętości 
i za 'przygotowanie lekarstwa. stosownie do taksy 
za prace przy recepturze. Tak samo należy obliczać 
w razie sporządzenia lekarstwa w zmniejszonej lub 
zwiększonej ilości. Na recepcie należy uwidocznić 
ceny poszczególnych pozycyj, firm~ apteki ' i dat~ ' 
wydania. 

Cena sprzedażna specyfików farmaceutycznych 
winna być ustalana stosownie do ilości preparatu 
zawartego w opakowaniu przeznaczonem do sprze
daży, przyjmując' za podstaw~ obliczenia należność 
jokaby przypadła za 50 proszków, 100 tabletek, 
60 pigułek, 30 kapsułek żelatynowych lup 12 ampu~ 
łek do injekcji, o ile specyfik został w j~dnejz tych 
postaci przyrządzony. ' 

o § 3. Ceny za materjvły, naczynia i prac~ przy 
recepturze,' określone w taksie aptekarskiej, · są mak
symalne;ceny niższe pobierać można zarówno ,za 

-' 
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lekarstwa sporządzone na podstawie recept jak I wy
dawane w odręcznej sprzedaży. 

W razie pobrania . za lekarstwo sporządzone na 
podstawie receł>ty ceny niższej od określonej w tak
sie aptekarskiej, należy na recepcie oznaczyć cenę 
podług tej taksy oraz cenę faktycznie pobraną. 

§ 4. Przy odręcznej sprzedaży do ceny mater
jału i naczynia można doliczać tylko opłatę przewi
dzianą . w punktac~ b i d poz. 12 taksy za pracę 
przy recepturze. . . 

§ 5. Najniższa cena leku wynosi 2 grosze. 

§ 6. Taksa uwzględnia następujące jednostki 
wagowe: 0,01, 0,1, 1,0; 10,0 i 100 gram6w. Jeżeli 
w taksie oznaczona jest cena tylko dla niższej jed
nostki wagowej, to dla uzyskania ceny wyższej jed
nostki wagowej cenę grama, dekagrama lub hekto
grama najeży pomnożyć przez 8, cenę ~entigrama 
" decigr~ma prze~ 10; dla uzyskania ceny niższej 
jednostki wagowej cenę hektograma względnie de
kagrama należy rozdzielić przez 8, cenę grama 
względnie decigrama - ·przez 10. 

Dla uzyskania ceny 250 gr. mnoży się cenę 
100 gr. przez 2, dla uzyskania ceny 500 gr. mnoży 
się cenę 100 gr. przez 4. 

. § 7. Cena pobierana za kilka gramów nie 
może przewyższać ceny oznaczonej dla dekagrama, 
to samo stosuje się i do innych jedn()stek wagowych. 

Za każdy gram ponad dziesięć gramów należy 
Iic::yć jedną dziesiątą ceny dziesięciu gramów, za 
kazdygram ponad sto gramów należy. liczyć jedną 
setnZ\ ceny stu gramów. 

§ 8. Za środki lekarskie, zaordynowane w pew
nej ilości kropli liczy si~ na 1 grm. 20 kropli olej
ków tłustych, nalewek. kwasów mine.ralnych rozcień
czonych . i wogóle płynów wodnistych oraz ciężkich 

. olejków eterycznych; 25 kropli innych olejków ete
rycznych, eteru octowego. wyskoku eterowego i chlo-
roformu, a 50 kropli czystego eteru. . 

§ 9. Za sproszkowanie ' substancyj, które dają 
si~ łatwo· proszkować w moździerlu porcelanowym 
np. Kali bromatum, Ferrum sulfurkum i t. p. nie 
nałeży pobierać opłaty, przewidzianej przez p. 10 
taksy za praCE: przy recepturze. 

§ 10. Przy ustalaniu należnośd za leki po
trzebne do przyrządzania lekarstwa według recepty 
czy też wydawane w odręcznej sprzedaży w przy
padkach przewidiianych w §§ 6 i 7 niniejszego roz
porządzenia należy za poszczególne leki liczyć cen~, 
jaka wypadnie z mnożenia lub dzielenia, przyczem 
ułamki należy obliczać za jednostki. . 

§ 11. Za powtÓrnie wydawane lekarstwa na
leży pobierać cenę podług taksy obowiązującej 
w chwili wydawan'ia powtórnego. 

§ 12. Jeżeli lekarz nie poda w recep.cie szczegó
łowo w.agi obojętriej cze:ści składowej, albo jeżeli do 

zrobienia lekarstwa w zapisanej formie potrzebny 
jest dodatek obojętny, w recepcie niepodany, wów
czas naleiność winna . być: obliczoną za rzeczywiście 
zużytą ilość, która winni!! byt uwidoczniona na re
cepcie. 

. ~(.~~ . 

, § 13. Dla leków, nieobjętych ti!!ksą aptekar-
ską, · należy ustalać ceny sprzedażne podług następu
jących norm: cenę sprzedi!!żną kilograma leku ustala 
się przez doliczenie 5rJl/o do ceny zakupu; dla usŁa
lenia ceny hektograma, uzyskaną w powyższy sposób 
cenę kilograma dzieli się przez 8; dla ustalenia ceny 
dekagrama, uzys·kaną w / powyższy sposób cenę he
ktograma dzieli się przez 8; dla uzyskania ceny" 
grama, uzyskaną w powyższy sposób cenę dekagrama . 
dzieli się przez ' 8; dla uzyskania ceny decigrama, ~, 
uzyskaną w powyższy sposób cenę grama dzieli się 
przez 10; dla uzyskani~ .ceny c;:entigrama, uzyskaną 
w powyższy sposób. cenę decigrama dzieli się przez 10. 
Za ceny zakupu mogą uchodzić jedynie ceny, · wyni
kające z faktur hurtowych składów materjałów aptecz~ 
nych lub fabryk. . . 

§. 14. Dla ustalenia ceny sprzedażnej wód mi
neralnych I wogóle artykułów, niewymagających roz- . 
ważania i zmiany opakowania, oraz środków opatrun
kowych, można doliczać 50% do ceny zakupu w hur
towni lub fabryce w dniu sprzedaży. Na koszty 
przewozu z innego osiedla można . ponadto ' doliczać 
10% do powyższej ceny zakupu. Cena pobieran~ za 
specyfiki farmaceutyczne nie może przekraczać ceny 
oznaczonej przez wytwórc~ na opakowaniu specyfiku 
w myśl § 9 rozporządzenia Ministra ZdrowiaPublkz
nego z dnia 8 pażdziernika 1921 r. w pr:z;~dmiocie 
wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych (Dz . . 
U. R. P. N2 87 poz. 640) . . 

Do ceny sprzedażnej środków opatrunkowych 
doliczać nadto można rzeczywiście wyłożone koszła 
opakowania. 

§ 15. Doliczanie . do ceny pręparatów. s'plrytu
sowych, zamieszczonych w taksie podatku konsum
cyjnego, pobieranego przez zarzq.dy miejskie od spi
rytusu, dopuszczalnem jest jedynie za zezwoleniem 
państwowych władz administracyjnych Ił instancji. 

'i ~' 

i 
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§ 16. Za środki złożone i pojedyncze, znajdu
jące si~ w obrocie pod nazwami dowolnie im przez 
wytwórcę nadanemi, nie może . być pobrana cena 
wyższa od ceny ustalonej w taksie aptekarskiej dla 
tego samego środka pod nazw~ naukową lub przy
jętą w obowiązujących farmakopeach lub też okreś
lającą jego skład; · np. za Protosi! lub ProrgQI nie 
może być pobrana cena wyższa od ustalonej w tak-

, ' , ' ! 

sie na f\rgentum proteinicum, za f\drenasolum solu
tum lub Suprareninum solutum nie może być I po
brana cena wyższa od ustaJonel w teksle na ł\dr.e-
nalinum syntheticum solutum i t. p. . 

Za środki o nazwach dowolnie im przez wy
twórców nadanych, wymienione w taksie ze wska
zaniem firmy wytwórczej może być pobrana cena 
w taksie dla nich ustalona tylko w tych przypadkach, 
kiedy bądź kupujący żąd!! preparatu oryginalneg.o, 
bądź lekarz uzupełni recept~ prZ'e2: docłanieob6k ' 

, 
, -,'~ 

- \ 
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", 

n~wy środka flrmc wytw6rczII lub s.owP .oryglnal-
ny" . (w skróceniu "oryg. Ił). " 

W przypadkach wytej (uste:p 2) przewidzicnych 
winien być wydany środek oryginalny. , 

§ 17. Dołączone do 6 .wydąniafarmakopel 
rosyjskiej wykazy 1\ I Bzostajll uzupełnione, wzglCd
nie o zmienione, w sposób wskazany w załączniku NI 1 
do niniejszego rozporządzenia. 

§18. Na obszarze byłego zaboru rosyjskiego 
i austrjackiego artykuły oznaczone w taksie krzyży
kiem (t) mogą by~ wydawane jedynie za receptami 
le~arzy i lekarzy . weterynarji, a ponadto na obszarze 
b. zaboru rosyjskiego również za receptami . fekze

' f':ł- ' r.ów, przy zachowaniu przepisów § 19 niniejszego 
/ ;;" . ' tozporządżenia. Wyjątek stanowią mlst~puJące środki 
'lir . lecznicze: . 
;'~f' .1. . Do wewn~trznegó użytku: 

. ~, , a) Santoninum w, postad pastylek, zawl,erają-
~;: ' cych niewi~cej niż po 0,05 Santoniny: 
ifi; o , b) Radix Ipecacuanhae' p':llverata w ,postaci pa-
~~:: : '. stylek, za}Vierających nie więcej niż po .0,01 Ra-

Iii,;'" dic:is IpecacuP1nhee; 
,( .. \ c) Proszki od bólu głowy o nast~puj~cym skł.· 
~~';\ " dzie: o " ' 

. ·F: · l.Coffeini 0,05, Phen21cetlni 0,3; 
L;}.' 2. Coffeirti 0,05, F\midopyrini 0,25: 
:i:~f ' 3. CoHeini 0,05, Phenacetini 0,3 lub F\mido-
? ' '. pyrłni 0;25. F\cidi acętylosalicylici 0,3; 
", 4. Coffeini 0,05, Phenacetini 0,3 lub F\mido-

pyrini 0,25 F\cidi 21cetylo-salicylici 0,3, Gua
' ranae pulveratae 0,3. 

Ma zewnętrznej stronie opakowania każdego 
proszka, oprócz firmy apteki, winien być umieszczony 

.. Jego sklad o w pełnem brzmieniu, oraz nepis: .Pro· 
C;': , ,sz:ek od bólu ' głowy dla dorosłych". 

:,T,·'· ., Nadawanie powyższym proszkom od bólu głowy 
'i~/ ' " nazw dowolnych chociażby pra\W1ie zastrzeżpnych 
~,;'(' jest wzbronio~e .. Cenę ic~, o il~ ni~i.est on!1 po- . 
"Ff:'. dana w obowlą:lulącej takSie eptekarsklej, nalezylob- . 
'F<, I iczać we~ług tej taksy w. stosunku. co .najmniej 

. ' 0 t 50proszkow. IIczZlc za mater~ał, la zmieszanie 'prosz.t,i . ków(poz.11 p. P. taksy za prace przy recepturze), 
,~'i'r' , ~a dozowanie (poz. 12 tejże taksy) oraz za pudełko 
~~f:, " . o ile jest uiyte do wydania proszków. 
~~"\ ~, 

,~,\;: .: ' . , § 19. Na obszarze b. zaboru rosyjskiego środki 
~;;.;; lecznicze, ' oznaczone w taksie krzyżykiem (t), a ob
,:;~ , jęte wykazem Si dołączonym do niniejszego rozpo-
1'~:' . . rZądzenia, mogą być wydawane również z. · recepta-

'!ci " ~o ,mi felczerów. 
: ~\, ! ' . 

§ 20. Lekarstwa do zewne:trznego użytku mogą 
być wydawane \ powtórnie. . Injekcje ~odskórne, po

~" 1.'.'.,.K:' , tylj1e i t. p. mog~ być wydawene powtórnie o Ue 
!!i: 'w skład ich nie wchodz21 artykuły ozneczone w teksie 
ł:~',:'krżyżykiem (t). . 

~::' § 21. Lekarstwa do we'wn~trzn~go użytku mo' 
~"~ :.', ' a21 . być powtórnie wydawane, . gdy w' skład ich nie 
p .. wchodzą artykuły z wyk~u 1\, dołączonego do ni
," . ' niejszego rozporządzenia, z wyj21tkiem nalewek ma
~: .. kowcowy<l1: <wy ... j."j I. szofranowej (T,I.clur. Opli 

-, 

:( " 
/. j ' 

'; I 

sl-mplex i Tlndura Opił crocat~), o Ile s~ przepi:!lane 
w rozcieńczeniu nie mniejszem, niż jedna, część na
lewki na 10 części płynu .. 

, Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania 
w przypadkach, kiedy na pierwotnej recepcieozna
czono, że powtórzenie Jest dozwolone i w Jakim 
okresie, otez . odst~ach czasu może być ' dokqnane. 

Leka~stw8, w których skład wchodzą środki 
oznaczone w taksie krzyżykiem (t) VI dozie prze
wyższaj~cej norm~ podaną w obowiązującej .farma
kopei, mogą być wydawane tylko za ' pierwotną r~
ceptą, napisaną . zgodnie z wymaganiami § 23 niniej
szego rozpbrządzenia. 

§ 22. Przepisy rozporządzenia ,ż ' dnia 31 mar
ca 1920· r. w przedmiocie sprzedaży kokainy (Dz. U. 
R. P. N2 36, poz. ' 201) zachowują moc obowiązującą· 

§ 23. Jeżeli w recepcie zapisano środek ozna
czony w taksie aptekarskiej krzyżykiem (t) w dozie 
przewyższającej podaną w obowiązujących farmako
peach i przytem o nie słowemi i bez wykt:zyknika, to 

. lekarstwo nie może być wydane bet uprzedniego 
porozumienia się z lekarzem. 

W razie niemożności ' porozumienia się ' l leka
rzem, należy wydać lek, oznaczony w taksie krzyży· . 
kłem (t) w takiej ilości, aby dawka dzienna nie prze
wyższała podanej w farmakopei. 

§ 24. Lekarstwa, w których skład wchodzą środ
ki silnie działające, objęte wykazem F\, dołączonym 
do niniejszego ... rozporządzenia, :'nle mogą być wyda
wane w większej ilości od zapisanej w recepcie. 

§ 25. W b. dzielnicy pruskiej zachowują moc 
obowiązującą dotychczasowe przepisy, dotyczące wy· 
dawania z aptek trucizn i artykułów gwałtownie dzia
łających. 

§ 26. Lekarstwa według recept przyrządzać 
należy kolejno·z wyjątkiem oznaczonych dopiskiern, 
..cito".statirn", w którym to wypadku lekarstwo na
leży przyrządzić i wydać poza kolejką; w wypadkech 
zatruć t21dana odtrutke winne być wydana nie-o 
zwlocznie • 

I 27. Na sygnaturze wydawanych. z apte~ , 
złożonych przetworów farmaceutycznych (galenowych) 
przyrządzonych wedJug przepisów odmiennych od . 
przepisów farmakopei lub urz~dowych manuałów, 
lub takichże . przetworów przepisami teminieobj~tych, 
winien być podany przepis według którego ,przetwór 
ten został przyrządzony. 

§ 28. Jeżeli lekarz .bez bliższego określenia 
zapisze środek, który utrzymuje się w, aptece wga~ 
tunku lepszym i gorszym, natenczas należy żawsze 
wydać lęk 'W gatunku lepszym; jeżeli zaś przepi~any , 
jest lek bez podania stopnia . koncentracji, a ten 
utrzymuje się w aptece w różnych stopniach kon· ' 
centracji, należy zawsze wydawać gatunek rozcień
czony lub łagodniejszy. 

§ 29, Zaśrodkilecznkie -i opatrunkowe, wy .. 
dawane na . koszł instytucyj państwowych h samo
rządowych; osoby wymienione w § 1 niniejszego 
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rozporządzenia winny pobierać ceny zniżone, potrą· 
cając od norm ogólnie y! chwili wydania tych środo 
ków obowiązujących właściwy opust: od lekarstw · 
prz~plsanych w formie recepty 2Q'J/o, od środków 
leczniczych i opatrunkowych, przepisanych nie w for· 
mie recepty (sprzedaż odr~czna) 5%. ' 

Obowiązek pobierania cen · zniżonych w powyż· 
szy ~posób ciąży jedynie wtedy gdy: \ . 

a) należność za pobrane lekarstwa jest uiszczo· 
na przy odbiorze lekarstwa lub wciągu 30 dni 
od daty złożenia rachunku, i 

bl gdy dana instytucja nie prowadzi . w temże 
osiedlu własnej, apteki, z której zaopatruje 
w lekarstwa t~ samą kategorj~ chorych, dla 
której żądane jest lekarstwo. 

§ 30. Preparaty wyszczególriionew załączniku 
)(2 2 do niniejszego rozporządzenia powinny posia' 
dać skład podany w tym załączniku. 

§ 31. Przekroczenia niniejszego rozporządzenie 
będą karane w myśl obowiązujących ustaw. 

§ 32. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na 
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 
ogłoszenia; jednoczdnietracą moc obowiązującą: 
rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 
27 listopada 1923 r. (Dz. U. ~. P. N~ 129, poz.10S7) 
i rozporządzenie Ministra Spraw Wewn«:trznych z dnia 
23 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. Nil 23, poz. 251). 

Minister Spraw Wewnętrznych: RataJsld 

y ·ww.>, 

• Morphlum et seUa eJu~, 
Narceinum, 
Natrium arsanJllcum (Atoxylum), 

. • cacodylicum, . 
• methylarsenlc:lcum (I\frhenal~, 

Nltroglycerlnum, 
Oleum Crotonis, 
Opium, 
Ouabainum, 
Pantoponum et praep.rata slinllia, 
Phosphorus, 
Physostigminum et salie ejus, 
Pilocarpinum et salia ejus, . 
Scopolamioum. et salia ejus: 
Strophantinum, 
Strychninum et salia ejus, 
SulfQnalum, 
Suprareninum(F\drenaJinum), 
Trionalum, . 
Tinctura Canthari~um, ! I 

• Opli qocata, 
" fi simplex, 

Veratrinum, 
Yohlrnbinum. 

WYKAZ El-

'" 

" , .. / 

obejmujący środki lecznicze, . kt6reapteklobowillzan. 
są przechowywa~ oddzielnie od Innych. 

F\cetani1ldum, 
\ F\cidum chromicum; 

Zał .. eznlk 16 l do rozp. Mln. 
Spraw Wewn. z dnia 24 marca 1925 r. 
poz. 282. 

WYKAZ . A. 

obeJmuJllcJ łrodkl lecznicze, k~re apteki obowlllżane 
... przechowywa~ w azafcezamknlf;tej. 

ł\c1dum arsenicosum 1111121 et preparatll ejus, ' 
• arsenlcicum •. • to 

• dlaethylbarbituricum (Vel'onal), 
Aconltlnum et salla ejus, 
Adalinum, 

• 

Apomorphlnum hydrochloricum, 
F\recollnumet salta ejus, 
F\rsenobęnzol~m (salvarsan) i jego pochodne. 
Atropinom etsalia -ejus, 
Chloralum hydratum, 
Cocainum et sali a ejus, 
DiQninum (f\ethylmorph. hydrochloricum), 
Duboisinum et sełia ejus, 

. Extractum Opii, 
Heroi'num (Diacethylmorphium) et salia, ejus, 
Homatropinum et salia eJus, . 
Hyosdnum et salia ejus, . 
Hyoscyaminum et salia ejus, 
Hydrargyri salia omnia, 
Except: Hydrarg. chloratum miŁe et sulfuratum (Cin· 

. nabaris), 
Lu.mlnałum. 

II hydrochloratum crudum, 
II hydrochloratum purum, . 
II sulfurlcum purum, 

I\ethylum bromatum, 
II chloratum, 

Amygdallnum, 
Amylium nitrosum, 
f\ntipyrinum, 
Aqua F\mygdalarum amararum, 
I\rgentum nitricum, 

II II cum ,Kalio nitric:o, 
Cantharides, 
Chloroformium, 
Codeinum et salia efus, 
Coffeinum et salia ejus, 
Collodium caotharldatum, 
Diuretinum. 
Extradum I\conlti, 

II Balladonnae, 
II Cannabis · lndicae, 
II ColocynthiCJis, 
II .. \ compositum, 
II FIUcis Maris~ . , 
II Hyoscyami; 
II Secalis cornuti, 
II II "fjuidum, 
II Strychni splrituosum, 

,Folia Belladonnae; ' 
.. Digitalis. 
II · Hyoscyami, 
.. Stramonii, 

Fructus Papaveris immeturus, 
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• Qummi-resina Euphorblum, ' 
Herbaf\donis vernalis, 

" Cannabis Indłcae, 
Hydrargyrum chloratum levigatum, 

II II vapor. par. 
Jodum, 
Kali causticum fusum, 

.. .. solutum, 
Natrium causticum fusum, 

II .. solutum, 
Oleum Sinapls aethereum, 
ParaldehydttJ1, 
PhenaceŁinum, 
Plumbum aceticum basicum solut.um, 

" " 
depuratum, 

Po.dophylinum, 
Pulvis Ipecacuanhae opiatus, 
Pyrogallolum, 
Radix Ipec8cuanhae, 
Resina Jalapae, 
Salipyrlnum, 
Santoninum, 
Sapo Jalapinus, 
Secale cornutum, 
Semina Strophanti, 

I. - Strychni, 
Slrupus Papaveris, 
Stiblo-Kallum tartarlcurn, 
Tinctura 1\coniŁi, 

" . Belladonnae, 
t' Cannabis Indicae, 
,i Convall·ariae majalis, 
,i Digitalis, 
" Strophanti, 
lO Strychni, 

lubera f\coniŁi, 
II Jalapae, 

Vlnum Stibio-Kalil tartarlcI, 
. Zlncum chloratum, 

" sulfuricum, .. valerianlcum • 

Ze~cłnlk .Nr 2 do rOKpOrllłdze
ni. ' '.Unlltra Spraw Wewn,trznych 
z dnia ~ marca 1925 r. poz. ~8~. 

Extradum C:olae saccharatum gfanulatum. 
Kola zlarnl.ta. 

-Ęxtractl Nuc:um' Colae splssl 5, . 
Saccharl- albl U, 
f\quae destiHaŁae q. s., i 

zarabia się na gęste ciasto, przeciera przez sito z o~wo
rami o średnicy około 2 milimetrów i wysusza przy 

temperaturze 40() C. 

. Glycerophosphatum granulatum. 
Glicerofosfat ziarnisty. 

Calci! glycerino·phosphorici 5, 
Natrii.. ,,1, 

~c:charl albi pulYer~ti ~, 
#\ql.lae· destillat8e q. s. 

przyrz~dza sic; jąk ExŁractum Colae saccharatum gra· 
nulatum. 

Glycerophosphatum . granulatu m cum ferfo. 
Glicerofosfat ziarnisty z telalem. , 

'. 
Ferrl glycerinophosphorici l, 
C~lcii glycerinophosphorici 5. 
Sacchari albi pulverati 94, 
Aquae destillatae q. S., \ 

pnyrząd~ siC; jak Extractum CoIae sllccharatum gra
nulztum. 

Glyc.rophosphatum granulatum cum Leeithlno. 
Glicerofosfat ziarnIsty z lecytyn~.' 

Cakli gly,cerlnophosphorlcl 4, 
Natrli glycerlnophosphoricl . 
Lecithinl ex ovls 1, 

, Sacchari albi pulveratł 94, 
f\quae destlllatae q. S., 

przyrządza się jak Extractum Collle saccharlltum 
granulatum. 

Glycerophosphatum granulatum c. IIlagneaf •• 
I Glicerofoafat ziarnisty z magnezl" . . 

Cakli glycerlnophosphorici 4, 
Natri glycerinophosphorlci 1, 
Magne~iae glycerinophosphoricae t. 
Saccharialbi pulverati 94, 
f\ąuae destillatae q. S., 

przyrz!łdza się Jak Extrllctum Colae grQnulaturn 
saccharatum. 
~ 

~fnlmentum restauran •• Reatltutlona fluid • 

linctl.lrae Capslci 50, 
Spiritus camphoratl 100, 
Liquorls f\mmoniicaustici 100, 
Spiritus Vini 9\fJ/o 100, 
Spiritus aetherei 100, 
Natril chlorati 50, 
f\quae destillatae 400, 

miesza si~ I filtru;e. 

Llquor Ferratlnl .,..nlatul. 

Ferratinl 50, 
LiquorJs Kalii arsenicosl 4, 
Glycerlni 200, . . 
Spir\tus. Vini 9001075, 
Essentiae Marasquino 5, 
f\quae desłillatae 666, 

rozpuszcza si~ ł filtruJe. 

Liquor Triferrini compo5ltul • 

Triferrini 15, 
Natrii bicarbonici 11, 
f\quae destillatae 632, 
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Natrii citrici 8, • 
Saccharl alb! 155, 

, Spiritus Vini 900f0 170, 
Tlndurae aromaticae, 

II Cinnamom!, 
II Vaniłlae aa t " 
,; Chlnae comp051tae 2, 

rozpuszcza 51«: 1 filtruJe. 
; 

Llquor Trlfferlni composltus _raenl_tu •• 

Trlfferini 15, 
HalrU blcarbonicl 1l, 
Rquae destillatae 632, 
Natrli cltricl 8, 

, - Sacchari albi 155, 
Spiritus Vlnl 000/0 170, 
Łlquoris Kalii arsenfcosl 4, 
Tindurae Ruranti cortlcis 4, 

II aromatltae, 
M Clnnamoml, 
,. Van!llae 218 l, 
II ,Chlnae composltae 2, 

rozpuszcza sie; I filtruje. 
/ 

.e' eon.olld... Miód ływokOlłowy. 

Radltfs Consolidls 'eone. 30, 
" Olyeyrrhlzae cone., 30, 

Spiritus Vlnl 90% ,50, 
Rquae destiIlatae 400, 
wytrawia sl~ w przecllłgu 48 'godzin 

, , 'cedzonkl ' rozpuszcza: 
SaccharJ albl 400, 

poczem dodaJez 
Melis depuratl 280, 
Extracti Castanaeae fluid. 20. 

/ ' 

Mel PoenieulI. MI6d kope,kowy. 

Frudum FoenlcuU contusorum 100, 
Spiritus Vini 9rPlo ' 50~ 
Rquaedestlllatae 400, 
wytrawia sl~ w przeclllgu 48 godzin 
, , c,edzonkl rozpuszcza: 
Sacch~ui 21lbl 400, 

pocźem dodaje: 
, Melis depur2lti 250. 

" 300 

w 300 

PastiIIi cum Mentholo et Oleo Eucalypti - ~klerki 
mentolowo-eukaliptusowe. 

Olei Eucalypti 1 grm~ 
Mentholi 2 grm., ' 
Gummi arabki 100 gnń. 
Massae ad confectionem q. s. fiant pastilli .N2 1000. 

Piperazinum effervescens. - Piperazyna musujł(c,. 

Plperazihi puri 40, 
Natrii bicarbonici 460; 

Rcldi <:itri~l , 80, 
Ol tarłarici 300, 

Sacthari alb! 120, 
Spiritus Vi ni 95°/0' q. 's. 

• 

przyrządza sle; jak Extradum Colaeaaccbaratum 
granulatum. 

Siripus Carlcae eum Senna. - Syrop figowy ... n ..... 
KarlfIg. 

Do syropu otrzymanego z: 
Oecocti frudum Ficus Caricae e 50 ad · 300, 
Saccharl albi 500, ' 

dodaje si~: ( 
Ext.r2lcti fluidi foliorum Sennae sine resina 200, 
Tincturae 21romaticae 2. 

Sirupus Forgetł. - Syrop Forgeta. 

Codeini 2, 
Slrupi simpllcis 950, 
Sirupi Cotcionellae 48. 

strupus hypophosphorosua eomposltus cum 8trychn'ri'o. 
Syrop podfosforowy ze stryc"nlnłl_ .. ~ 

Mangani hypophosphorosi: 
F erri " oa 2.25, 
Kali citrici 5, 
Rddi citrici 2, 
Rquae destlllatae 60, , 
rozpuszcza si~. Oddzielnie przygotowuje sit: rozczyn z 
Calc.ii hypophosphorosl 35, ' 
Kalii II . t75, 
Natril II t 7.5, 
Chlninl hydrochlorlcl 1.12, 
Strychnini nitriti 0.15, 
Rquae destillatae 480. 
Oba rozczyny miesza si~ I po odsteniu ' filtruje. Do 

przesączu dodaje sl~: 
5acch.ari albi 775, 

i rozpuszcza bez ogrzewania. 

Slrupua Jodotannleua pholphorłcas. 

Reldl tannid 2, 5, 
Spiritus Vini 100, 
Jodi puri 2, , 
Extratti Ratanhae4, 
po rozpuszczeniu ogrzewa sl~ na kąpieli wodnej do 
związania jodu, wyparowuje do pozostałości ,50 c;zc· 
ści, poczem miesza się z roztworem przyrządzonym z: , 
Caleii phosphorici acidi 20, 
Sirupi simplicis 180, 

i wkońcu d04aje si~ 
SiqJpi Cerasorum 750. 

Slrupus Kalii sulfogualacoUcl composltus. 

Kalii sulfoguajacolici 100, 
ł\quae destillatae 400, 

• 
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po 1'OZpuszczeniu dodaje 
Extracti fluidi corticis F\urantii 50, 
Spiritus Vini 900f0 50, 
Sirupi simplicis 500. 

Sirupus Thymi compositus cum I'łatrio .bromato: ' 

Extracti Thyrni fluidi 200, 
Spiritus Vini 9rł/.(J 35, 
Nałrii bromati 15, 

'. Sirupi simplkis 750. 

Spiritus> Vini gallicus curn sale p~o usu externo. 
FranzbrannŁweinó - Wódka francuska z sol". 

'Natrii c~lorati ,50 grm., . 
Cognaci 50 grm., .' 
SpiritusVini diluti 950 grm., 
Olei Vitis viniferae gtt. ' X. 

Tinctura Ferro-Mlll'Igani oxydati s/lcch.ratł. 

Ferri oxydati saccharati (2.8-3% Fe) 200 grm. 
Liquoris Mangani glycosati (2°/0 Mn) 50 grm. 
F\quae destillatae 644 grm., 
Spirjj:us Vini 900f0 100 grm., 
Tincturae Rurantii cortici5 3 gem., . 

,. aromaticae 1.5 grm., 
" Vani\lae 1.5 grm., 

f\etheris acetici gtt. V. 

Tinctura F:erro-Mangllni oxydllti saccharatl c. Rrs.no. 

Tincturae Ferro·Mangani oxydllti saccharatl 990, 
Liquoris Kalii arsenicosi 10. 

Tinctura Ferri oxydatl sBecharatl. 

Ferri oxydati s~ccharati 75, 
F\quae de5tillatae 574, 

po rozpuszczeniu dodać: 
Spiritus Vini900f0 ' 165; 
Tincturae F\urantii corticis 3; 

' " aromaticae 1.5, 
" Vanillae 1.5, 

F\etheris aceticigtt. V. 

TincŁura Ferri oxydati saecharat-i eum Rnseno • 

Tincturae Ferrioxydati saccharati 996, 
liquoris Kalii arsenicosi 4; 

Ollguentum llcldl borlei cum M'IJ1tholo. Borom.nto1. 

Mentholi l, 
f\cidi borici 24, 
Yaselini americani albi 96, 

Unguentum Methylii salicylici cum Menlh9lo. 
Balsam mentolowo·sarlcylowy. 

Mlentholi 50, 
Methylii salicylic.i 200, 
LanQlini 750. 
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283. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 3 kwietnia 1925 r. 

w' sprawie zmiany rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 4 czerwca 1923 r. (Dz. U. R.P. 

H!! 59, poz. 434). 

(podatek od kapitalf,5w ; rent). 

Na zasadzie art. 57 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. 
o podi3tku od kapitałów i rent (Dz. U. R. P. Ni 76, 
poz. 5'17) zarządza siE: co następuje: . 

, § 1. Pai'!!Igraf l, część druga, rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1923 r. (Dz. U. 
R. P. Ni 59, poz. 434) otrzym uje brzmienie na't~· 
pujące: 

"Za instytucje drobnego kredytu uważa się wy· 
mienione wart. ' 117 ustawy z driia 29 października 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 111, poz. 733) spółdzielnie 
i zrzeszenia, należące do związków rewizyjnych, 
wymienionych wart. art. 66, 68 i 70 tejże ustawy, 
o ile podstawowem zadaniem statutowem tych spół
dzielni i zrzeszeń jest udzielanie członkom pożyczek 
oraz przyjmowanie wkładów pienit:tnych, a dopóki 
wysokość kredytu udzielanego spółdzielniom, związ· 
kom samorządnym lub zrzeszeniom, nie przek~cz8 
8.000 zł. dla jednego członka, przy pożyczkach zaś 
udzielanych innym członkom, jeżeli wysokość kredytu( -
udzielonego jednemu członkowi, nie przekracza 800 zł;:-

§ 2. RozporzQdzenie nIniejsze wchodzi w tycie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 kwietnia 1925 r. 

Minister Skarbu: W. arabski 

284. 

Rozporządienie Ministra Skarbu 
z' dnia 17 kwietnIa 1925 r. 

o poborze trzeciej raty podatku majątkowego. 

Na zasadzie art. !!Irt. 31, 32, 49 i 90 ustawy 
z dnia 11 sierpnia }923 r. o podatku mej~tkowym 
(Dz. U. R. P. N2 94, poz, 746) zarządza sit; co na" 
st~puję: 

§ 1. Trz.ec:ia rata podatku majątkowego, w wy
sokości jednej szóstej części całego podatku prowi" 
zorycznie obliczonego w myśl art. 31 ustaw~ l dri. 
11 sierpnia 1923 r. o podatku maji!ltkowym (Ol'. U. 
R, P. N2 94 poz. 746) oraz rozporządzenia Prezy· 
denta Rzeczypospolitej l dn . 14 kwietnia 1924 r. 
(Dz. U. R. P. N2 35, poz, 366)-winna być uiszczona 
VI 'lerWC;Y 1925 r • ./ 

§ 2. Trzecia rata podatku majątkowego łącz
nie z wpłaconemi poprzednia ratąmł 1. . ząllczkami 
nie powinna przekracZać kwoty całego podatku. pro-

i 


