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Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62) z późniejszymi zmia
. nami zarządzam ogłoszenie niżej wymienionego przedsię
bioIBtwa p. f.: 

Zakłady Górniczo-Przemysłowe "Józef Rudolf" 
w Gródkowie, pow. Będzin, woj. katowickie -

jako przechodzącego na własność Państwa na podstawie 
art. 3, ust. 1 m.A pkt. 1) ustawy z dnia l stycznia 1946 r. 
o przejęciu na własność Państwa podstawoWY0h gałęzi 
gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17). 
. Przedsiębiorstwo przechodzi na własność Państwa w 
całości wraz z nieruchornym i ruchomym maj ątkiem, 
wszystkimi należącymi do niego zakładami pomocniczy
mi, a w szczególności wraz z kopalnią "Jerzy" i z wszel-
kimi prawami. -
Niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu 

przedsiębiorstwa nie mają znaczenia, jeżeli z całości o
głoszenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi. 

Osoby zainteresowane mogą zgłosić w myśl §§ 27, 28, 32 
i 79 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycz
nia l!H7 r . swoje prawa i zarzuty do Głównej Komisji dO 
spraw upań.stwowienia przedsiębiorstw T/I Warszawie 

(p'. K: P. G., Plac 3 Kr.zyży) w 30-dniowym terminie Qd 
daty ogłoszenia . 

MINISTER PRZEMYSŁU' LEKKIEGO E. Stawiński 

1196. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA . 

z dnia,. 25 sierpnia 1950 r. 
w sprawie ustalenia wzoru księgi lmntroli soli przemysło

wej oraz środków skażania soli bydlęcej. 
Na pOdstawie §§ 30 i 41 rozporządzenia Ministra Skar

bu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą (Dz. U. R. P. z 
~937 r. Nr 37, pOO. 283, z 1945 r.Nr 46, poo. 262 i z 1950 r. 
Nr 22, poo. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór księgi kontroli so11 przemysłowej, 
którą obowiązani są prowadzić nabywcy tej so11. Wzór 
księ~i kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarzą-
dzema. . 

§ 2. środkiem skażania soli ' bydlęcej jest czerwień 
marmeladowa w ilości 7 gramów na 100 kilogramów soli. 

• § 3. Zal'ządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . . 
MINISTER GÓRNICTWA R. Nieszporek 

Załącznik do zarządzenia Ministra Górnic
twa z dnia 25 sierpnia 1950 r. (poz. 1196). 
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1197. 

ZARZ4DZENm MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 10 sierp~ 1950 r. 

.... zmianie zarządzenia z dnia ł lipca 1950 r. w sprawie 
ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad 
przedsiębiorstwem: "Poznańskie Zakłady Instalacyjne sp. 
z o. o." w Poznaniu, wł. Mendlewski Józef, Zapłacki To-

masz. 
Na podstawie art. 1 u,st. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16 grud

nia 1918 r. w przedmi:ocie przymusowego zarządu pań
stwowego \Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu roz
porządzenia Prezydenta RzeczY'pospolitej z dnia 25 maja 
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437), art. 14 rooporządze
nia Prezydenta RzeczY1Pospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. 
(Dz. U. ~. P. Nr 110, poz. 9176) oraz !lirt. 1 dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. (Dz. U. R. 
P. Nr 87, poz. 545) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 4 lip
ca 1950 r. w sprawie uśtanowieriia przymusowego zarządu 
państwowego nad przedsiębiorstwem: "Poznańs.kie Zakła
dy Instalacyjne sp. z o. o." w Poonaniu, wł. Mendlewslfi 
Józef, Zapłacki Tomasz (Monitor Polski Nr A--S1, poz. 
961) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

"I 2. Przymusowy zarząd państwowy powierza się 
Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego Nr 11 
w Poznaniu". 

§ 2. Zarządzenie nłnlejsze jest natychmiast wykonalne. 
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1198. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 
z dnia 22 sierpnia 1950 r . 

w sprawie uchylenia zarządzeń Ministra Komunikacji 
z dnia 4 lutego 1950 r. o utwoneniu przedsiębiorstwa pań
stwowego pod nazwą "Centrala Zleceń Towarowych" oraz 

o nadanill statutu temu przedsiębiorstwu. 
Na podstawie art. 1 i art. 3 dekretu z dnia 3 stycznia 

1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 
R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się zarządzenia Ministra Komunikacji z 
dnia 4 lutego 1950 r . o utworzeniu przedsiębiorstwa pań
stwowego pod nazwą: "Centrala Zleceń Towarowych" 
(Monitor Polski Nr A-19, poz. 202) oraz o nadaniu statutu 
przedsiębiorstwu pa'ilstwowemu pod nazwą "Centrala Zle
ceń Towarowyeh" (Monitor PoLslki Nt A-19, poz. 203) . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
MINISTER KOMUNIKACJI w/z R. Strzelecki 

1199. 

ZARZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPOżYWCZEGO 

z dnia 3 sierprua 1950 r. 
w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwo-

. . wego nad przedsiębiorstwami .• 
Na pOdstawie art. 1 ust. 3 ~ art. 2 dekretu z dnia 16 

grudnia 1918 r. w przedmiocie *:.~ymusowego zarządu 
państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu 




