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307. 
Rozporządzenie Ministra Spraw-

Wewnętrznych 

' z dnia 18 maja 1926 r. 

VI sprawie taksy aptekarskiej. 

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej 
ustawy s,anitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. 
Ng 63 poz. 371), ustawy z dnia 28 listopada 1923 r. 
w przedmiocie zniesienia Ministerstwa . Zdrowia Pu
blicżnego (Dz. U. R. P. N2 131 poz. 1060), § 1 raz· 
porząqzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 9 poz. 86), § 7 
austrjackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 
1906 r. (austr. DZ. U. P. z 1907 r. N25), art. 380 ro
syjskiej ustawy ' lekarskiej (ros. żbiór praw t. XIII 
wyd. z 1905 r.) oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy _ 
przemysłowej, zarządza się co następuje: 

§1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządze
nia Ministra Spraw Wewnętrżnych z dnia 24 matca 
1925 r. iN sprawie wydawania z aptek środków lecz
niczych i określania ich ceny (Dz. U. R. P. N2 41 
poz. 282), mogą pobierać ceny wyższe o 20% za 
środki lecznicze wyszczególnione w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Z dnia 
6 kwietnia 1926 r. w sprawie taksy aptekmskiej (Dz. 
U. R. P. N2 38 poz. 240) z wyjątkiem środkóW wy
mienionych w załączniku do niniejszego rozporzą-
dzenia. ' , 

§2.Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. ' 

Minister Spraw Wewm:trznych: Mlodzianowski 

Załącznik do rozp. Min. Spraw 
WewnE:trznych z dn. 18 :naje 1926 r.
poz. 307. 

flcetum aromaticum~ 
" camphoratum. 

F\lcohol absolutus. 
t F\qua F\mygda'larum amararum: 

.. carminativa Ph. F\u~tr. 
" Cinnamomi spirytuosa. 
" GoulardiPh. f\ustr. 

Elixir Glycyrrhizae. 
Extractum Cascarae Sagradae fluidum> 

" Chinae fluidum. 
.. '" spirituosum .. · 
" Colae fluidum. 
.. Condurangd fluid um. 
" Frangulae fluidum. 
" Granati fluid um. 
" Hamamelidis fluidum. 
.. Quebracho fluidum. 
" . Thymi fluidum. . 
" Viburni prunifolii fluidum: 

Gargarisma prophylacticum. 
Linimentum restaurans (Restitutions-fluid). 

" saponato-camphor-atum. 
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Ił Saponis rubefaciens. 
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Liquor F\mmonii anis21tus. 
" Capsiei compositus. 

Mixtura oleoso·balsamica. 
" sulfurica acida. 

Spiritus aethereus. 
II aetheris nN:rosi. 
" . f\ngelicae compositus. 
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aromaticus. 
camphoratus. 
Carvi. 
Cochleariae. 
formie. Ph. F\ustr. et Ross: 

" "Germ. 
Juniperi. 
Lavand ulae. 
Melissae compositus. 
Menthae piperitae Ph. F\ustr. 

.. " .. Germ. 
" .. "Ross. 

Rosmarini. 
saponato· kalin. 
saponatus . 
Saponis Kalinl Hebrae. 
Si napis. 
Vini 95%. 

" 90%. 
.. 70° JiJ • . 
" 60% • 

0/ ' " ,,38 o. 
" II gallicus c. sale pro usu extern~ 

Tinctura F\bsinthii. 

" 
" composlta Ph. Austr, 

" 
F\coniti tuberum. 

lO F\donis vernalis. 
II f\loes Ph. Germ. .. " " Ross . 

" 
" composita. 

u amara Ph. Germ. et Ross. 
II .. I; f\ustr. 

F\nisi. 
" • F\rnicae. 
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aromatica. 
F\urantii corticis. 
Belladonnae'. 
Benzoes. 
Cacti grandiflori. 
Calami . 
Cannabis Indieae. 
Cantharidum • 
Capsiei . 
Caryophyllorum; 
Cascarillae. 
Catechu. 
Chamomillae. 

,Chinae composita. 
" simplex. 

Cinnamomi. 
Cola e nucum. 
Co\chici seminum. 
Coiocynthidis. 
Condurango. 
Convallariae majalis, 
Digitalis. 
Eucalypti. 
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TincŁura Ferri aceticl aetherea. 
" chlorati. " 
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.. oKydati saccharati. 
" " " cum F\rseno. 

Ferro Mangani oxydati saccharati 
.. " ,. cum F\rseno. 

Gallarum. 
Gentianae. 
Guajaci resinae Ph, Rustr. 
Lobeliae. ' 
Menthae piperitae. 
Myrrhae. 
Opii benzoica . 
Pimpinellae. 
Raianhiae. 
Rhei amara. 
Rusci aetherea. 
Sabadillae. 
Secalis cornuti. 
Scillae. 
Strophanti. 
Strych ni. 
Valerianae. 

" 
" Vanillae. 

Veratri. 
Zing iberis. 

aetherea. 
composita. 

308. 
Rozporządzenie Ministra Spra~ 

Wewnętrznych 

z dnia 21 maja 1926 r. 

O doratnych mandatach karnych w postqpo· 
wanlu karnovadminlstracyjnem. ' 

Na podstawie art. ~'dekretu z dnia 7 lutego 
1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych 
o uprawnieniu komisarzy ludowych do wymierzania 
kar w drodze postępowania administracyjno-karnego 
(Dz. P. P. P. N!~ 14 poz. 154) oraz § 1 i 2 rożporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. 
w sprawie wprowadzenia pizepisówo postępowaniu 
karno - administracyjnem na obszarze województw: 
wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i okręgu 
administracyjnego wileńskiego (Dz. U. R. P. N!! 103, 
poz. , 725) zarządza się co następuje: 

§t. Władze administracyjne I instancji mogą 
za zgodą właściwego wojewody (w m. st. Warszawie 
komisarz rządu za zgodą Ministra Spraw Wewnętrz
nych) upoważnić podległych im funkcjonarjuszów, 
ażeby w razie przekroczenia określonych przez t~ 
władze przepisów administracyjnych przez osoby 
schwytane na gorącym uczynku, lub też gdy niema 
wątpliwości co ' do osoby przestępcy, nakładali 
W imieniu tychże władz w drodze doraźnego man
datu karnego kary pieniążne do wysokości określo
nej zgóry przez władzę ' upoważniającą, a nie prze
kraczającej kwoty 10 zł. i bezpośrednio je pobierali. 

§ 2. Funkcjonarjusze, upowazmeni na podsta
wie § 1, winni są na żądanie osoby interesowanej 
wykazać się pismem władzy upoważniającej, stwier
dzającem ich upoważnienie oraz tegoż granice. 

§ 3. Doraźne mandaty karne, wydawane we
dług § l, wystawia sl~ w dwóch egzemplarzach, 
posługując się urzędoweml drukami, zaopatrzonemi 
w bieżącą liczbę oraz przeplsanemi przez kalkę. 
Mandat taki winien podawać: rodzaj' czynu, za który 
nałożono karę, kwotę pieniężną, na jaką opiewa 
kara, wJadzę, w której imieniu występuje funkcjo
natjusz nakładający karę, a na żądanie ukaranego 
także imię i nazwisko osoby ukaranej. ' 

Organ nakładający karę winien mandat włas
noręcznie podpisać i. zaopatrzyć datą. Jeden egzem
plarz należy wręczyć ukaranemu, drugi przedłożyć 
władzy, 'przy równoczesnein doręczeniu jej ści~gniEj' 
tej sumy pieniężnej. 

§ 4. Przewldżianew ' poprzednich 9§ dOr'a~ńe 
nakładanie kar nie może mieć , miejsca, jeżeli zaIn
teresowany oświadcza, że nałożonej kary bezzwłocz
nie nie uiści. Organ urzędowy winien w tym wy
padku, o ile nie zachodzą warunki ,przytrzymania, 
donieść o popełnionem przekroczeniU władzy, która 
zastosuje zwyczajny tryb post~powanil!l karno·admi
nistracyjnego. 

§ 5. Karę piemęzną, wymierzoną w myśl § 1; 
i uiszczoną, uważa się za nałożoną prawomocnie. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje na obszarze 
województw: warszawskiego, I<ieleckiego, lubelskiego, 
łódzkiego, białostockiego, wołyńsklego, poleskiego, ' 
nowogródzkiego, wileńskiego, oraz m. st. Warszawy. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Mlodzianowski 

309. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 22 maja 1926 roku 

w sprawie zmian w rozmieszczeniu ewidencji 
katastru podatku gruntowego w okręgu izby 

skarbowej w Krakowie. 

Na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 8 kwietnia 
1919 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo 
Skarbu administracji skarbowej na ziemiach polskich, ' 
które wchodziły w skład b. monarchji Rustrjacko
Węgierskiej (Dz. P. P. p. N!~ 31, poz. 261), oraz art. 15 
ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej orga
nizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. 
N!! 65, poz. 391) zarządza się co następuje: 

§ t. Zwija się ewidencję katastru podatku 
gruntowego w Kętach, a jej agendy przekazuje si~ 
ewidencji katastru podatku gruntowego w Białej. 

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

Minister Skarbu: a. Cz(]cbowic~ 


