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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SZKÓŁ :wy2;SZYCH I NAUKI 

z dnia 17 czerwca 19jO r. 

w sprawie zmian organizacyjnych w niektó .. ych szkołach wyższych. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego 

(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Szkole Inżynierskiej w POznaniu tworzy 
się dwa wydziały: 1) Wydział Inżynierii i 2) Wydział 

Architektury. 

§ 2. W Szkole Inżynierskiej w Szczecinie tworzy 

§ 3. Na Politechnice Wrocławskiej na vVydziale 
Architektury tworzy się Katedrę Architektury Polskiej 
wraz z połączonym z nią zakładem naukowym. 

§ - 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 marca 1950 r. 

się dwa wydziały: 1) :Wydział lnżynierii Lądowej i 2) Minister Szkół Wyższych Nauki: A. RO}Joc!ii 
.wydział Architektury. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 17 lipca 1950 r. 

zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem olHotem napQjami chło(]ząeymf 
gazowanymi. 

Na podstawie art. 8 lit. a), b), d), e) i g) rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
Ui28 r. o dozorze nad artykułami żywności i przed
miotami użytku (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 36, poz. 343 
z 1934 r. Nr 110, poz. 977 z 1939 r. Nr 54, poz. 342 
z 1946 r. Nr 5, poz. 44 i z 1949 r. Nr 42, poz. 311) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem na-

pojami chłodzącymi gaz{)wanymi (Dz. U. R. P. Nr 52, 
poz. 283) wprowadza się następującą zmianę: 

w § 15 ust: l otrzymuje brzmienie : 
,,§ 15. 1. Syfony szklane mogą być w użyciu przy 
produkcji napojów chłodzących gazowanych do dnia 31 
grudnia 1951 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogloszen i a . 

Mini.ster Zdrowia: T. Michejda 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 lipca 1950 r. 

w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności. 

Na podstawie art. 28 ust. l pkt 3 dekretu z dnia 25 
października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. R. P. 
Nr 52, poz. 412) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Następujące komunalne kasy oszczędności, po
stawjone w stan likwidacji przed wejściem w życie de
kretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej, 
uzna je się z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia za pozostające w likwidacji wmyśl art. 28 ust. 1 
pk t 3 i art. 30 tego dekretu : 

Komunalną Kasę Oszczędności miasta Jarocina w li
kwidacj i,. 

Komunalną Kasę Oszczędności miasta Pleszewa 
w likwidacji, 

§ 2. Ukwidacja wymienionych w § 1 komunalnych 
kas oszczędności obejmuje rachunki "stare" i "okupacyj
ne" w rozumieniu rozporządzenia Kierownika Resortu 
Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 
1944 1'. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwo
lonych spod okupacji (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 38), zmie
nione;o ro~porządzeniem Ministra Skarbu z dnia 6 stycz
nia 19·15 r. (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 4). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
srenia. 

N,inister finą.n§Qw; 15, DąbrowsM 


