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R~zporządze~e Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 16 lutego 1928 r. 

.• dyzlokacji sądów po~oju w powiecie siedleckim 
w okręgu sądu' okręgowego w Siedlcach. 

, , Na podstawie art. 3 'dekretu z dnia 7 lutego 
11919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. 
,lIfr. 1~, poz. 170) zarządzam co następuje: 

, § 1. Gminę Krześlin wyłącza się z okręgu są
du pokoju w Mordach i włącza się ją do okręgu sądu 
pokoju w Siedlcach. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży ... 
cie z dniem 1 maja 1928 r. 

~1inister Sprawiedliwości: A. M eyszlowicz 

281. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Ministra Sprawiedliwości w poro
zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 

i z Ministrem Skarbu . 
z dnia 22 lutego 1928 r. 

~ .' . .3" 'wyrobie, obrocie i przechowywaniu eteru . 
: ~ . etylowego. 

:':-- ' Na podstawie art. 3 ustęp 2 i art. n ustawy 
Z an. 22 czerwca 1923 roku w przedmiocie substancyj 
i przetworów odurzających (Dz. U. R.P. Nr. 72, 
poz. 559', art. 1 ustawy z dn. 28 listopada J 923 roku 
w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Pu
blicznego (Dz. U. R. P. Nr. 131, poz. 1060) i § 1 roz
porząd;;:enia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 18 
stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompeten-. 
cyj Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9,. 
poz. 86) zarządza się co następuje: 

, § 1. Wyrób eteru etylowego i zawierających 
·ten eter mieszanin może się odbywać nieinaczej, jak 
po l1przedniem zawiadomieniu przez osoby zaintere
sowane ' właściwej wojewódzkiej władzy administra
cji ogólnej, a w m" st. Warszawie Komisarza Rządu, 
o zamierzonem rozpoczęciu produkcji. W zawiado
mieniu tern należy podać: a) firmę przedsiębiorstwa, 
bl jego adres, c) adres zakładu, w którym produkty 
te mają być wyrabiane, d) gatunek eteru i rodzaj 
mieszanin i e) przypuszczalną wysokość rocznej pro-' 
dukcji. 

Postanowienia powyższe nie dotyczą: a) zakła
'dów naukowych, o ile zakłady te wyrabiają eter ety
lowy i zawierające ten eter mieszaniny dla własnych 
celów i b) aptek, o ile one wyrabiają mieszaniny ete
ru etylowego dla celów leczniczych. 

, § ' ~. Hurtowa sprzedaż eteru etylowego i za., 
wierających ten eter ~i.eszanin jest dozwolona wy .. 

łącznie: a) osobom, które złożył'Y przewidziane w § 11 
żawiadomienie, b) zakładom handlowym, które na, fo 
uzyskają osobną koncesję i c) aptekom public,znym 
normalnym własnemi jednak tylko wyrobami. ' 

Przez h:andel hurtojVY rozumie się zbyt eteru 
etylowego i zawierających ten eter mieszanin ' innym 
kupcom lub przemysłowcom celem dalsze.jodprze
daży lub przer'óbki, oraz zbyt przez zakłady wyżej 
w p. b. wymienione tych substancyj iakładom nauko:
wym w ilościach nie mniejszyoh niż 3 litry jednoraOj 
zowo. 

'. !.-:. 
§ 3. Koncesji, pi'zewidzianych w p . . b." S' 2 

udzielają wojewódzkie władze administracji ogólnej~ 
a wrn. sL Warszawie Komisarz Rządu. . '. 

Koncesje te będą udzi,eIane tylko takim osobom, 
które są uprawnione do prowadzenia handlu ttu"l 
ciznami. . 

. . § 4. Przewidziane w p. b . . § 2 konces}e mogą 
być przez władzę, która koncesji udzieliła, cofruęt~ 
w przypadku, kiedy koncesjonarjusz lub osoba, dzia-. 
łająca w jego imieniu zostaną prawomocnym wyro
kiem sądowym ukarani na podstawie postanowien 
ustawy z dn, 22 czerwca 1923 r. w przediniocie suh~ 
stancyj i przetworów odurzających (Dz. U. RI'4 
Nr .. 72, poz. 559). ' . . . , 

§ 5. Zakłady wymienione w § 2 mogą ' żbywą.'ć 
eter etylo'wy i zawierające ten eter mieszaniriYwY· 
łącznie: zakładom uprawnionym do wyrobu bądź 
przeróbki lub sprzedaży tak hurtowej jak idefalicz"'\ 
nej tych produktów, oraz zakładom ,przemysłowym · 
na potrzeby ich wytwórczości. . 

Ponadto zakłacly wymienione w p. b.§ '2 mogą 
sprzedawać eter etylowy i zawierające ten eter rili'e .. 
szaniny zakładom naukowym. . "'" 

, , 

§ 6. Eter etylowy i zawiera'jące ten eter mie", 
szaniny mogą być wydawane uprawnionym w myśl 
§ 5 do ich nabycia osobom tylko na: podstawie pisem
nego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie to winno być · 
podpisane przez nabywcę, zaopatrzone w datę i win .. 
no zawierać oznaczenie firmy i adres nabywcy .. -

§ 7. O ile sprzedawca hu~towy (§ 2) .ni~ ma 
dostatecznych podstaw do zupełnej pewności, że na .. 
bywca istotnie jest uprawniony do ,nabycia ~tert~ ęty-· 
lowego lub zawierających ten eter mieszanin, winien 
on zażądać złożenia ' zaświadczenia właściwej powia ... 
towej władzy administracji ogólnej.. . • . 

Zaświadczenie to winno zawierac nazwisko oso .. 
by względnie nazwę firmy, której zostaje udzielone, 
jej adres, ilość eteru lub zawierających eter miesza.; 
nin, dozwoloną do nabycia, cel do którego te produk~ 
ty mają być przeznaczone oraz termin, w którym 
udzielone zaświadczenie wygasa. ' . . 

, § 8. Przewidziane , w§ 7 zaświadcz~nia będą 
udzielane na jednorazowe nabycie eteru etylowego ' 
lub zawierających ten eter mieszanin, albo na zakup, 
określonej w zaświadc.zeniu ilośCi tych produktów 
w ciągu jednego .roku kalendarzowego. ,· I 

Zaświadczenia te winne być przechowywan~ 
przez osoby, którym zostały udzielone, W. sposób za .. 
bezpieczalący od możliwych nadużyć~ ' - -
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.I :'. Sprzedawca WInIen oolować na przedstawio- no numerowanemi stronami i zaopatrzone w pieczęć 
'inem zaświadczeniu ilość wydanego eteru etylowego właściwej powiatowej władzy administracji ogólnej. 
dub zawierających ten -eter mieszanin. W księgach przychodu i rozchodu należy. pro-

/ wadzić rachunek osobno dla eteru etylowego, a 'osob-
. . § . 9. Osoby nabywające w wytwórniach lub no dla każdej mieszaniny zawierającej ten eter i wy-

'. innYch · uprawnionych dO hurtowej sprzedaży zakła-szczególniać: a) datę otrzymania każdego produktu, 
" dach eter etylowy lub jego .mieszaniny z alkoholem jego ilość , riazwisko osoby względnienazw'ę firmy; od 
r etylowym, winne składać pisemne pokwitowania z od- której produkt został oJrzymany i jej adres, b) datę 
,bioru ich, zaopatrzone własnoręcznym podpisem oso- każdej sprzedaży eteru etylowego i poszczególnych, 

· by uprawnionej do nabycia lub przez nią do odbioru zawierającyclI . ten eter mieszanin, sprzedane ilości, 
upoważn'ionej oraz' datą odbioru; wydawanie eteru nazwisko oS(jby względnie nazwę firmy, której sub
etylowego lub jego mieszanin ze spirytusem etyl 0- stancje wydano oraz ich adres, a w przypadku kiedy , 

: ~wym 'z wytwórni lub hurtowni bez takiego pokwito- eter 'etylowy ltib zawierającą' ten eter mieszaninę 
.wania jest wzbronione. sprzedano na podstawie urzędowego zaświadczenia, 

W przypadkach kiedy· eter etylowy lub jego w księgach tych należy ponadto oznaczyć jego datę,. 
mies:aaninyz alkoholem etylowym są wysyłane pocz- numer oraz wtadzę, przez którą zaświadczenie zo~ 

' tą, pokwitowanie z odbioru może być zastąpione po- ; sŁało wydane. '. 
kwitowaniem urzędu pocztowego z przyjęcia nadanef WpisyWanie poszczególnych pozycyj do księgi 
przesyłki, a przy transportach kolejowych lub wod- przychodu i rozchodu powinno się odbywac' bzzpo
nych może ono być zastąpione przez wpisanie do średnio po każdem otrzymaniu lub wydaniu produktu. 

;; ' księgi przychodu i rozchodu daty i numeru listu § 14, Od prowadzenia osobnej księgi przycho-
· prze~oz()wego. 'du i rozchodu eteru etylowego i zawierających ten 

, :~ : ~ 

.' . §10. Do sprzedaży detalicznej eteru etylo-
;wego iiawierających ten eter mieszanin, przezna-

' czonych do celów tęchnicznychi naukowych, upraw~ 
nione są wyłącznie drogerje (sl(łady materjałów 
aptecznych detaliczne), mające prawo detalicznego 
hąndlu truciznami. ' . 

.. , .. Do detalicznej sprzedaży przeznaczonego do 
· ~.e14w~eczniczych et-eru etylowego i mieszanin, zawie- , 
· HljąCYC;l1 ten eter, upoważnione są wyłącznie apteki. 

<, §1t Eter etylowy i zawierające ten eter mie
" ~za.n~ny' mogą ~yć wydawane . z drogeryj w handlu 

detalicznym (ust. 1 § lO) nieinaczei, jak na podsta
wie zaświadczenia właściwej powiatowej władzy ad", 

· ministracjiogólnej. 
_ Do zaświadczell tych mają zastosowania postaw. 

l1Qwięnia § 7 ,ust. 2 i § 8. 

§ 12, Eter etylowy i zawierające ten eter mie
szaniny mogą być wydawane z aptek jedynie na pod
stawie recepty lekarza, lekarza weterynarji lub leka

, ha dentysty. 
Wyjąteki od powyższego przepisu stanowią na

., stępujące przetwory, które mogą byc wydaw~ne 
z' aptek również bez przepisu lekarza: 
" , Gułtae Inozemco~i 

1'inctJlrae Cajeputi composita 
Tincturae Ferri acetici aethereC! 
Tincturae (Solutio) Ferri chlorati aetherea 
Tincturae Rusci aetherea 
Tincttirae Valeriana.e aetherea. 
Pr7.etwory: Guttae Inozemcowi i Tincturae 

:Valerianae aetherea mogą być bez przepisu lekarza 
.wydawane jednorazowo w ilości nieprzekraczającej 
40 gralllów. ' 

.' § ' 13, '. Wszystkie zakłady uprawnione do 
sprzedaży eteru etylowego 'i mieszanin zawierających 

·;.;ten eter (§ , 2 i lO) obowiązane są prowadzić osobno 
, księgi ': przychodu i rozohodu według załączonego 
~zoru; księgi te winne by~ przesznurowane z kolej-

eter mieszanin (§ 13) są zwolnione te zakłady, które 
prowadzą inne księgi, umożliwiające sprawdzenie 
każdej chwili żapasu tych produktow oraz stwierd~e
nie szczegółów wymienionych w § 13 niniejszego roz-
porządzenia . .' 

W aptękach do księgi przychodu i rozchodu ete
ru etylowego 'i zawierających ten eter mieszanin;' ilo
ści substancyj wydanych · mogą być wpisywane raz na 
miesiąc; w rachunku wydanego w ciągu miesiąca ete
ru etylowego' w stanie czystym i jego mieszanin z al
kollOlem etylo}Vym, winny być wymienione numery 
recept, na których podstawie zostały one wydane. 

§ 15, Zaświadczenie uprawnia1ące do jedno
razowego nabycia eteru etylowego lub zawierając'7; 
ten eter mieszaniny sprzedający obowiązany jest za
trzymać, oznacza i ąc na niem stronę księgi przychodu 
i rozchodu (§ '13), na której odpowiednia pozycja zo-
stała wpisana. . 

Zapotrzebowania, zaświadczenia ipokwitowa
nia z odbioru, wymienione w §§ 6, 7, 9 i 11 nini~jsz!i!
go rozporządzenia sprzedawca obowiązany jest prze
chowywać Vf ciągu lat 2 od daty wpisania do nich 

, ostatniej pożycji. 

§ 16, Przechowywanie eteru etylowego i jego 
mieszanin jest dozwolone: a} osobom i zakładOm' 
które na podstawie postą.nowien niniejszego rozpo
rządzenia są uprawnione do wyrobu, przeróbki lub 
handlu temiśrodkami i b} osobom, które środki . te 
nabyły zgodnie z obowiązującemi w tej mierze pr.~e
pisami dla własnych potrzeb i tylko w ilościach dla 
tych potrzeb niezbędnych. ' , > 

Nieprawnie posiadane ilości eteru etylowego / 
i zawierających ten eter mieszanin ulegają konfiska
cie, którą w Plzypadkach przewidzianych wart. art. 7 
i 8· ustawy z dnia 22 czerwca '1923 rokl,1 (Uz. U. RP. 
Nr. 72, poz. 559) orzeka właściwy sąd; do cząsu 
uprawomocp.ięnia się wyroku sądowego podlegają 
one zajęciu. 

§' 17" Przywoz z zagranicy ~teru etylowego 
i legomieszaniti ze spirytusem elylowym do celów J 
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leczniczych może się odbywać nieinaczej, i ak za każ
dorazowem zezwoleniem Ministra Skarbu wydanem 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, 
a do innych celów~ Ministra Skarbu wydanem w po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. 

§ 18. Sprzedaż i przechowywanie kollodium 
i dozwolonych do obrotu jako środki do usuwania od
cisków roztworów kwasów salicylowego lub mleko
wego w kollodium oraz lakierów zawierających eter 
etylowy nie podlegają postanowieniom niniejszego 
rozpor:z;ądzenia. 

§ 19. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, po
siadające bądź przechowywujące przed W€J SClem 

w życie niniejszego rozporządzenia eter etylowy 
i zawierające ten eŁermieszaniny, o ile na podstawie 
tego rozporządzenia nie uzyskają uprawnień do dal~ 
sze~o ich posiadania lub przechowywania, obowiąza-

ne są zbyć te środki osobom uprawnionym do ich na
bycia me późmej jak dw ciągu dni 30 od wejścia 
w życie tego rozporządzenia. 

§ 20. Winni nan.iszenia przeplsow niniejsze
~o rozporządzenia ulegną karze sŁosownie do prze
pisów ustawy z dnia 22 czerwca 1923 roku w przed
miocie substancyj i przetworów odurzających (DL. 
U. R. P. Nr. 72, poz. 559). 

§ 2~. . Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie W 2 miesiące po jego ogłoszeniu. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości: ; A.' M eyszfowic~ 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Skarbu: G. Cz,echowicz 

Załącznik do § 13 (poz. 281). 

Książka kOńtroHobrotu eteru etylowego i jego mieszanin 

w ....... ; .............. ................................. ..................... ~ .. _ 
(firm a i iei adres) 

{N' a Z}V3 s ubqłancji} 

P R Z Y CH Ó D R O Z C H Ó D 

Data 
Gdzie nabyŁo? Komu zbyto Jaka włądza wydała 
(wymienić do- I Data (wymienić od- zaświadczenie. 

otrzyma- Ilość stawcę i jego zbycia 
Ilość biorcę i jego Nr. i data zaświad- Uwagi 

nia 
,. 

adres) adres) czel1ia I , 
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