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z 1948 r. Nr 25, paz. 170 i z 1949 r. Nr 29, poz. 212) 
zarzqdza si~ ogloszenie przedsi~biorstw: 
. 1) Franz Umlauf - Les1ca, pow. Bystrzyca pro-

dukcja energii elektrycznej, 
2) Eigentum Kommerzenrat Georg Muller - Trzebie-

szowice -' produkcja energii elektrycznej, 
przechodzqcych na wJ.asnosc Pa!1stwa na podstawie art. 2 
ustawy z dnia a stycznia 1946 r . 0 przej~ciu na wlasIlosc 
Paiistwa podstawowych gal~zi gospodarki naro.dowej 
(Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17). 

Wymienione przedsi~biorstwa przechodzq na wlas
nos<: Panstwa w calosci wraz z nieruchomym majqtkiem 
oraz wszystkimi prawami. 

Niedokladnosci w okresleniu nazw lub przedmiotu 
przedsi~biorstw . nie majq znaczenia, jeSli z calosci oglo
szenia wynika, 0 jakie przedsi~biorstwa chodzi. 

Sp6ldzielnie, zwiqzki sp6ldzielcze mogq zglaszac do 
G16wnej Komisji do Spraw Upanstwowienia Przedsi~ 
biorstw w Warszawie swoje prawa do wyzej wymienio
nych przedsi~biorstw, a wlasciciele mogl! poriadto zglo-

--------------------------

sic zarzuty, ze przedsi~biorstwa te nie przechodzq na 
wlasnosc Panstwa. 

W imieniu instytucji, ktore w zwiqzku z wojna 
rozpocz~tq w dniu 1 wrzesnia 1939 r. zostaly rozwiqzane 
lub utracily faktycznq moinosc dz ialania, mogq zgla
szac ich. prawa wojew6dzkie rady narodowe. a w imie
niu sp6ldzielni - Centralny Zwiqzek Spoldzielczy. 

Prawa lub zarzuty po winny byc zghiszane do Glow
nej Komisji do Spraw Upaiistwowienia Przedsi~biorstw ' 

w Warszawie w terminie 30 dni od daty ogloszenia ni
niejszego zarzqdzenia i poparte oqpowiednimi dowo
dami. 

Uprawnienia, przyslugujqce na podstawie wymie
nionego rozporzqdzenia Rady Ministr6w. z dnia 30 stycz
nia 1947 r. wlascicielowi przedsi~biorstwa, przyslugujq 
r6wniez w razie, jego nieobecnosci krewnym w linn pro
stej (zst~pnym i wst~pnym), rodze6.stwu, dzieciom ro
dzenstwa, malionkowi tudziez osobom sprawujGlcym 
zarzqd przedsiE:biorstw nieobecnych wlascicieIi. 
Minister Przemyslu Ci~ikiego: w Z. R. Fidelski 

555 

ZARZl\DZENlE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 5 kwietnia 1951 r. 

w sprawie zmian w ubezpieczeniu brackim. 

W zwiqzku z przeJ~clem wykonywania ubezpiecze- 3. Przy wymierzaniu pensji brackich dla pracow-
nia dodatkowego g6rnik6w (ubezpieczenia brackiego) nikow cegielni, cementowni, elektrowni i tartak6w 
przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych oraz zniesieniem ' stopni6wk~ wymierzac sj~ b~dzie tylko za okresy pracy 
osobnych skladek . na to ubezpieczenie zarzqdza si~, co do 1 stycznia 1951 r. Uprawnienia tych pracownikow 
nast~puje: uwazane b~dq za zachowane pod warunkiem, ie nie 

1. Zaprzestaje si~ pobierania skJadek na utrzyma- nastqpilo trwale gospodarcze usamodzielnienie si~ ubez
nie uprawnien (uznani6wek) oraz skladek za kontynuo- pieczonego. 
wanie ubezpieczenia. Uprawnienia z tytulu ubezpiecze- 4. Zaklad Ubezpieczel'i Spolecznych nadesle Mini
nia brackiego b~dq uWaZane za utrzymane pod warun- sterstwu Pracy i Opieki Spolecznej do akceptacji wy
kiem, ie nie nastqpilo trwale usamodzielnienie si~ go- kaz zaklad6w pracy okreslonych w pkt 3 oraz wycofa 
spodarcze ubezpieczonego. spory 0 skladki za okresy do dnia 1 stycznia 1951 r. 

2. Przy wymierzaniu pensji brackich przyjmuje si~ za osoby. zatrudnione w tych zakladach. 
jako stopni6wk~ za kaide 12 miesi~cy pracy pod ziemiq 5. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem ogloszenia 
kwot~ zl 5 miesi~cznie, za inne zas okresy zalicz.one przy z mocq od dnia 1 kwietnia 1951 r. 
wymiarze pensji - kwot~ 4,50 zl za kazde 12 miesi~cy. Minister Pracy i Opieki Spolecznej: K. Rusinek 
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ZARZ1\DZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GLOWNEGO URZF;DU KONTROLI f'RASY, 
PUBLIKACYJ I WIDOWISK 

z dnia 5 maja 1951 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporzqdzenia Pre
zesa Rady M-inistrow z dnia 9 maja 1949 r:. w sprawie 
organizacji i wlasciwosci Gl6wnego Urz~du Kontroli 
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urz~d6w podleglych 
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i za
kazuj~ rozpowszechniania nast~pujqcych pism: 
1) "Ukrainskyj Holos" -'- pismo wydawane w j~zyku 

ukrainskim w Winnipeg, Kanada; 
2) "Amerika" - pismo wydawane w j~zyku litewskim 

w Brooklynie, N. Y., Stany Zjedn. A P., -
3) ,',Amerikos Lietuvis" - pismo wydawane w jE:zyku 

litewskim w Worcester Mass, Stany Zjedn. A. P., 
4) "Tevyne" - pismo wydawane w jE:Zykti litewskim 

w · New Yorku, Stany Zjedn. A. P., 
5) "Narodne Slowo" - pismo Wydawane w j~zyku 

ukrainskim w Pittsburgu, P. A, Stany Zjedn. A. P., 
6) "Jednota" - pismo wydawane w j~zyku slowackim 

w Middletown, P. A., .Stany Zjedn. A. P., . . 

7) "Bratstvo" - pismo wydawane w j~zyku slowac
-kim w Wilkes-Barre, P. A, Stany Zjedn. A. P., 

8) "Aufbau" - pismo wydawane w j~zyku niemieckim 
w New Yorku, Stany Zjedn. A P., 

9) "Jednosc Polek" - pismo wydawane w j~zyku pol~ 
skim w Cleveland, Ohio, Stany Zjedn. A. P., 

10) "Slovenska Obrana" - pismo wydawane w jE:zyku 
slowackim w Scranton, P. A., Stany Zjedn. A. P., 

11) "Sonntagsblatt Staats-Zeitung und Herold" - pismo 
wydawane w j~zyku niemieckim w New Yorku,Sta
ny Zjedn. A. P., 

12) "Listy do Delegat6w" - pismo wydawane w j~zyku 
polskim i angielskim w Chicago, Stany Zjedn. A. P.; 

13) "Karys" - pismo wydawane w j~zyku litewskim 
w Great Neck, New York, Stany Zjedn. ~. P. 

Naczelny Dyrektor Glownego Urz~du Kontroli PrasYt: 
Publikacyj i Widowisk: w z. M. Mikolajczyk 

-


