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Nr. 72; Dti~nnik ~!'.a,! ... po~~ ~?! ~?O. ~ __ ~~1. 1651 

§ 9. Wykonanie niniejszeg,o rozporz~dzenia 
porucza się Ministrowi§praw Wewnęttznych i Mi
nistrowi Robót Publicznych - Uaidemu we własći
'Wym zakresie działania. 

'§ H" Rozporżądźeiiię niniej~'ie wch6di'ł W ty:: 
de z dniem ogłoszenia. .. . 

Preżes Rady Ministrów: K. Bartel 

Mini~ter Spraw Wewnętrznych: Sławoj Sklddkdwshi 

Mitiiste~ Robót Publicżnych: M or~lJzewsRi 

650. . , 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewąęłrz

, nych w porozumtenlu i Mliiisti~ifi prie.i 
fiiysłu i H~fidłu 

. z' dnia 31 maja 1928 f. 

o . uznaniu niektdryćti suł>stliiieyj ' i przetworów 
oduuając1ch za wywołujące szkodliwe skutki dla 
. . Zdł'dWia. . 

" Na pod~{ąwie ~tt 1 ustaWy z dnia 22 cz~fweŚ, 
1923 r. w przedmiocie siibstaricYi i jYi'zt!hlł6tOw d8u .. 
rżaja;cych (Dz. U. R. P. Nt. 72, poz. 559J iru:źił8z.i 
ślę c.d Mśttti5tije: ' 

fi 1. UtMjEi si~j t~~ 
L Dłcddidtitti (Dibydtć1bOdtiMnumY, TftJpaeo" 

cainum, Cannabitii1tń, Ekgbtiin1iltn et salia eoruml . 
2. Eucodalum (Oihydrooxycodeinonum hydro

th1m'ictiffij, Pariutlętlilrltift1 (DihydfdmtJrphihUlh hy
CffbcHlbritlUtiJ, Vilatididt1rri (Diliydrbfuóij3łHfibhitifi 
hydtbcb1btłcUm) et . aHa .salia 01łiydf,Mxycb-deii1tji1il 

, Dihydttirtujtphitii i Dihydfotiidrphiiiofi1j 
3. liście koka:: 

. . 4. ~anpabinonurn, kon~pie indyjskie oraz wy-
dąg lrialewka ż tych kbn,opi,. i . 

5., wszelk,ie przetwory wyżej w pp. 1 -"'. ~ł,; 
sźcze.gotnionycnśtibśt&ncyj - «ryW'6Wł1t §żkBdHwe 
"kutki dla zdrowia. 

§ 2. · Ja.ko przetwoty o~jumu. bl!tJr.fłIiy, kokai
ny, heroiny oraz substancyj,wyszeze~61nionych 
w pp. 1-4 § 1 ninierszego rozporządzenia, ro'zumie się 
wsźtstkł~ preparaty, zllwierilją/te W §W·(jiII1 sldadzie , 
'łd6rąkolwłek z' tych , M.lbśtabcy/; Wi!u~ariie jE!f §al/ 
ł>ti wiględu na postać pfe[:lat&hi (płtn, pr{5§z@tł/ 
tlfa:ść i t. p.J, jak itp. TiiictiIra Opli, Pl1iUffl (jbi1~~fi>J 
tratum, Pantoponum, Eiftfiebtithiffl; Tfifiilliifiińil Nilf" 
cpphinum, Laudanonum i t. p. . 

§ 3. Postanowienia ustawy t dnia 32 edrwcll 
1923: r , wprzed111i()ci~sttbstai1ćyj i puetwbrów gd1:i" 
dających (Dz. U. R. P . Nt, 72, Vd21. 5§~) tgzGią~ti się 
tli wszystkie SU1;lstilticje i pdetw()i'YI wysztzet!ółnie= 
ne :W § 1 i 2 tlirtiej§zeg'€1 t'o·żf!tluądtenia. 

. § 4. RlQzp~t~ącłżenie riiriiejsie· w<:h0ó:i'i iN f y.:. 
de piętnastegO dnia P0"6głószeiiiu. . 

Minister Spraw Wę~n~trznyeh: Slawbi SkittEikows4' 
Minisier Przemysłu i Handlu: E; Kt:eiatkowski 

' . 'z· 

651. 

tłoiJSi)fzą4Uilie- Młttis1rtł, :Pac~t ł Tef~1t8łlJW 
fi dTfla l§ Ć!.f;efVlca 1928 t. 

łł",IiM~ fiiicztolVyt:1:t prtłs1ł~k d~(Jfoowjcsb, 

Ni! ffltJC11 att 17 tistEl~y i dn,ia j .~zeJ,'wG;a 1~24.r'
ej tmt!.z~ie i tt!l@gt/:l!fi~ i telef(jnie (Oz; U. R. ,P. Nr:: sa,·. 
p8~i 884) dtttz att· Z idZf1Ć}tządzenia Prezydenta R2J~= 
&itjptjsp6Ht~ł ż ania 19 stycznia 19~~t . .. Y'l s-ptaw:ie 
ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Te1egraf~w 
(Oz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co _następuje: 

I 1. Wptl1Wad~a się w ob'I'o€.łe wewnęti'znym 
p'óe.M'bWe- ptt~syłkl dWo'tcb~e/ ' które będą wydawa
ne otlt#lifelHfi Mi dWtttcach łwl~jowych bezpdśrednio · 
p6 ffAde;§t:łt4 ptidąjgu kb'lej.owego'/ vi któryń1 pocztę 
ke:fiW'tiluj~ {ittjkcjtlnltrjitsz pocztowy. ' . ' , 

PdeztIJWe ptzesrłki dwot1c'owe dzielą -Się na: 
. a) Ust" tlWb1"eUwe, . 
b) dworcowe przesyłki gazetowe. 

§ 2. Określone VI § 1 przesyłki przyjmuie si~ 
M i1fZ~Wtigtt pIJtttą ptjd następującemi warunkami: 

::t} Nadawc~ wInien zgł,dsić żądanie pis~mlłie 
w . urzędzie pocztowym, w którym zamierza nad.a
wa'ć przesyłki dworc,owe i w piśmie podać nazwisko 
odbibfcYi t1urlt~t Plidlłgu; kt6tytii prże§yłktt dWottO
wa ma być prżesyłaną . oraz na~wę pocztowegourzę
du oddawczego, a nadto u:jcić ustaloną w taryfie 
pocztowej osobną miesięczną opłatę za każdą raz 
oodziennie 'Iladawaną przesyłkę. Opłatę powyższą 
uisztza nada~M, za mies,iąc kalendarzowy zgóry na
wet wa\\iczas, g,ayby ządaiiie źgłMił w ciągu fiii~§14-
ca lub wycofa,ł jeprzEtd upływem miesiąca. 

Na uiszczoną opłatę otrzymuje n!łdawca po
k1'J:i~()wafiie; Nadawca jest ()l>dwiązany tawiadomię 
odbiorcę, K~6ryni. poeiągi~m , Będą pr~esyłki }lw.orco
we przewozone · 1 wezwac go, aby zgłaszał SIę na 
dwtiftfh IWl~rewyrii}b ddt1Uit tych pn~syłlłk , Zgła
siifiją~y s~ę p'o odbiór pttesyłek dWtifC'thvydi winien 
ttk'Ua6 iU'WłttE1czenh~ Wfaari~ ptzez po~ztbwy tirtą·d 
8dtliiV~zy;, 
. .. h) list dw6fcowy tił@ ffio~~ ptzew '~sza6 wagi 
500 'l!f. i fhtiśi bt~ fili §tttinie adresoweJ d,pattiońy 
obwódk!4 czerwoną na 1 cm. szeroką, w środku na
~i§~łi1 ,,[ist tł'Wd'rdid'V.jY", ni1ttietetl1 pdćiągti i adt eseni 

.ódbi6rdY .. NA. !fttdrlie tJdWfdttiej listU midawća UftiM .. , 
sic2!i! swat adfE!§. 

pworcowa przesyłka gazetowa ,rlil! fffbfe przE!'" 
w,yż.sza~ . w~~,i 20 ~J~., 11JUS~, ~X~ d~?~~e opakowana, 
~a~rz~~a . ~ s~torp.e i"d~es~~~J " ól:iwodką , ezei'woną 
1 ~m; szemiłtt, w srdaku napISem "Dworcowa ptź~
strUci ~aietówa; ', niIfuefethp6ćiągu l Afffesefii ótl
biorcy; a na , odwrotnej str.oiii~adfe§eni iHidaW~y. 
p~orcówe ptzesyłkig&zetowe moŻna pti~syłac 
taKie pot{ągaitii,w kMt" ch jn'ZE!w6z poczty 1ł~ta
We) odbyWa się za P9§fe~ldwe.m KtinduktottlW k6-
te)9w':clL ' 

. ~OCit9,w."e pfzesjl'łJd dwaFc6We milszĄ byc pr~'Y 
nadaniu ęałKowiei~ tiptac,bhe. • ' 

. Napawanłę HsM:w dWofćów'Y'ch i cłworcoWy'dli 
ł>tiesyłelt ~azetowy;cłijak6 przesyłek po!ecobycU, 
jest iiie&ozwólene. . ' 
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