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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘ2:KIEGO

z dnia 14 kwietnia 1950 r.
w

złomem

sprawie gospodarowania

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 23 stycznia
1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytko
wymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105) zarządza się, cO'
następuje:

§ 1. Gospodarowanie na terenie całego Państwa
w rozumieniu § l ust. 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r.
w sprawie obrotu i gospodarowania złomem artykułów
ściernych (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 109) powierza się
na zasadzie wyłączności przedsiębiorstwu państwowe
mu wyorl rębni onemu "Centrala Handlowa Przemysłu
Metalowego".

artykułów

ściernych.

Przedsiębiorstwo

§ 2.

wymienione w § l nabywa
zaofiarowany w ilościach
określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. (Dz. U. R. P. Nr lO, poz.
109), po cenach ustalonych w trybie § 5 tego rozporzą
dzenia.
złom

artykułów

ściernych, .

złomem artykułów ściernych

Rozporządzenie

wchodzi w

Kierownik Ministerstwa

Przemysłu

§ 3.
szenia.

życie

z dniem

ogło

Ciężkiego:

K. Zemaitis
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ROZPORZĄDZENiE

MINISTRA ROLNICTWA ') REFORM ROLNYClI
z dnia 28 kwietnia 1950 r.

w sprawie

urzędowego

badania co do wIdni dzików

świń.

Na p odstawie art. 7 i 41 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 ~. o badaniu zwierząt rzeżnych i mięsa (Dz. U. R. P. z 1933 r·
Nr 60, poz. 454 i z 1938 r. Nr 18, poz. 132) zarządza
się w porozumi eniu z Ministrem Administracji Publicznej, co następuje:

urzęd ow e

_
§ 1. Na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, krakowskiego, kieleckiego,
łódzkiego oraz m . st. Warszawy i .•n. Łodzi wprowadza się

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: w z. St. Tkaczow

\" ;

badanie co do włośni dzików, a także świń,
poddawanych ubojowi w celu spożycia we własnym gospodarstwie domowym.
Rozporządzenie wchodzi
od dnia ogłoszenia.

§ 2.

3

w

życie

po

upływie

miesięcy

Minister Administracji Publicznej:

Wł.

Wolski

:
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OSWIATY

z dnia 28 kwietnia 1950 r.
w

§prawie przyjmowania aLsolwentów

szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości n~ v:~ydzjały prawn~
szkół wyższych.

Na podstawie art; 81 i 85 dekretu z dnia 28 paździer
nika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się/co na-

uznaje

f;tępuje:

:wst~p~ego

§ 1.

Ukończenie szkół

pra wniczych Mini sterstwa
od roku szkolnego 1949/50
równorzędne
ze złoż eniem egzammu

Sprawiedliwości począwszy
się

za
na wydziały pr~wn~ ~zkół wyższych,

~od

