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. ROZPOlłZĄDZENIE..MINISTRÓW: ZDROWIA ł SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia S rrudnia 1946 r. 

wydane _ poI'oaumieniu z Mini_uami: Pn,myelu, AprowiacJi i Handlu Ol'.. Skarbu 
o zmianie l'oapOI'Złłdzenia Miniatra Spr •• Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w poro" 
zUlnieniu. • MiAi.trem Przemysłu i Handlu i Miniatrem SIr.rbu z dnia 22 lutelo 1928 P. 

o wyrobie, obrocie i przechoWJwaniu ete .. etylowego • 

. N. podatawie art. 3 ust. 2 i art. 11 ustawy 
• dnia 22 caerwca 1923 r. w przedmiocie sub
stancji l przetworów odurzających (Oz. U. R. P. 
Nr 72. poz. 559) i art. 2 dekretu II dnia 11 kwiet
nia 1945 r. o ~odziale Ministerstwa Pracy, Opieki 
Społecznell Zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 63) 

.zarządza się, CO IlUtępule : 
§ 1. W § 1 rozporządzenia Ministra Spraw " 

Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu l 
Ministrem Skarbu z dnia 22 lutelo 1928 r. 
o wyrobie, obrocie i przechowywaniu eteru ety· 
lowego (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 281) dodałe 
się ustęp trzeci o następuiltcym brzmieniu: 

.Eter etylowy do narkozy moie być wpro
wadzony do obrotu Apiero po przeprowadzeniu 
kontroli kaldeł wyproduk.owaneł serii, w sposób 
określony • Instrukcji wydaneł przez Ministra 
Zdrowia l ~olZonei w Monitorze Polskim·. 

§ 2. Rozporzlldzenie niniejsze wchodzi 
wżycie z dniem olłoszenia. 

Minister Zdrowia: 

F ranci.ulc LitaJin 

wIz MiDlater Sprawiedliwośch 

Uon Cha;n 

w/z Mlnl.ter Przemysłu: 

Eageniu8% Są,r 

Minister Aprowizacji i Handlu J 

luzy SziacheL.1ct 

Minister Skarbu: 

KOMtaAly DqhrOfl1M' 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 12 ma_a 1946 r. 

o uetelenhi Irwoty Prem;oweJ Pożyczki Odbudowy Kr.ju 1946 P. ł pianIe Jej .morzenla 
OPU ., •• taleniu iloki i wysokości ppemli. 

Na poclatawie art. 1 ust. 2, art. ,3 i art. 11 się z 5 ty.ięcy seryj łącznel wartości imienneJ 
ust. 1 dekretu · z dnia 21 grudnia 1945 r. o upa- 500 milionów złotych. ' 
ważułeniu Ministra Skarbu do wypu.zczenia § 3. Pożyczka pedlel. umorzeniu do dnia 
Premiowej pożyczk.i Odbudowy Kraju 1946 r. t5 kwietnia 1969 r. w ratach półrocuych według 
(Dz. U. R.P. z 1946, r. Nr 2, paz. 11) zar~· . planu umorzenia, który stanowi załącznik Nr 1 
dum, Cb ,następujel . do niniejszego rozporz21dzenła. 

§ 1. Kwotę Premioweł Pożyczki Odbu- § 4. Ilość i wysokość premii, przypadają-
dowy Kraju 1946 r. wypuszczonej na podstawie cych do wylosowania w kaidym losowaniu 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 lutero premiowym, ustal~ill dla każdej emisji tabele, 
1946 r. o wypuszczeniu Premiowej Po~yczki które stanowią ~ałllcznik Nr 2 do niniejszego 
Odbudowy Kraju 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 7, rozporządzenia. 
poz. 63) usłala .ię na 41/2 miliarda złotych. § 5. · Rozporządzenie niniejsze wchodzi 

§ 2. Pożyczka podzielona zostaje na emisje: w iycie z dniem ogłoszenia • 
• A·, loB·, "c. i .0-, z których każda składa M' iatorSkarb 
się z 10 tt.ięcy seryj łącznej wartośc;ł imiennej In . u I 
1 milłud złotych, oraz emisię .,E., akładaj~ K.outtmty Dqbrowsk' 

• 




