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Załącznik do zarządzenia Prezesa 
Centralnego Urzędu Wydawnictw, 
Przemysłu GraIiczneg.o 1 Księg-'dratwil 
z dnia 2 maja 1952 r. (poz. 570). 

WYKAZ SREDNICH SZKOL ZAWODOWYCH (TECHNIKOW) , PODLEGŁYCH PREZESOWI CENTRALNEGO 
URZĘDU WYDAWNICfW, PRZEMYSŁU GRAFICZNBGO I KSIĘGARSTWA, KTO'RYCH ABSOLWENCI PODLE
GAJĄ W 1952 R. PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOL-

WENTOW SREDNICH SZKOt. ZA WO~OWYCH ORAZ SZKOL WyZSZYCH. 

t. Technikum Księgarskie Centralnego Urz-ędu Wy
'Ilawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa - War
!;zawa, ul. Klonowa l6, . 

2. Technikum Przemysłu POligraficznego Cen-t-ralne
go Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficzneg0 i Księ

garstwa - Wrocław, ul. Kościuszki 82. 
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ZARZĄDZENIE NACZElNEGO <DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ 
I WIDOWISK 

z dnia 3 maja 1952 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie § 2 ust. t lit. b} rozporządzenia Preze
sa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie orga
nizacji i wlaściwości GłQwnego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych (Dz. U. 
R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuję roz
powszechniania następujących czasopism: 

1) "Listy Svateho FrantiSka", wychodzącego w języ
ku czeskim w Pittsburgh, St. Zjedn. A. P. 

2} "Wolny Chr~eścijanin", wychodząceg.o w języku 
polskim w St. Zjedn. A. P., 

3) "Teraźniejsza Prawda" i "Z-wiastun 'Chrystusowej 
Epifanii", wychodzących w języku polskim w Fi
ladelfii, St. Zjedn. A. P. 

Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu K·ontwliPTasy, 
Publikacyj i Widowisk: p. o. M. Mikolajczyik 
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ORZECZENIE Nr 3 MłNISTłł:A PRZEMYSŁU DROBNEGO ł RZEMIOSŁA 

z dnia 21 marca 1952 r. 

o przejęciu i przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa. 

Na podstawie art. 3 ust. · t lit. B i ust. 5 -oraz art. 2 
'ust. 1 i 7 i ·art. 6 ust. t ustawy z dnia 3 stycznia t946 r. 
o przeJęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi 
gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. lł) wraz 
z późniejszymi zmianami oraz § 65 ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie try
bu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na 
własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62), zmienione
go rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 maja 
1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 212), 

orzeka się: 

t} na własność Państwa zostają przej ęte na podstawie 
art. 3 powołanej ustawy z dniem ogłoszenia niniej
szego orzeczenia przedsiębiorstwa wymienione w za
łączniku pod lp. l, 3, 4, 5 i 10, 

2} na własność Państwa przechodzą na podstawie art. 2 
powołanej ustawy przedsiębiors twa wymienione 
w załączniku pod lp. 2, 6, 7, 8 i 9. 
W stosunku do tych przedsiębiorstw nie zgłos~ono 

w terminie praw i zarzutów określonych w § 28 w)!Żej 
powołanego rozporządzenia. 

Przedsiębiorstwa wymieniop.e w załączniku pod lp. 
2, 6, 7, 8 i 9 przechodzą na własność Państwa bez odszko
dowania, a wymienione w załączniku pod lp. l, 3, 4, 5 i tO 
podlegają przejęciu na własność Państwa za odszkodo
waniem, wszystkie w całości wraz z nieruchornym i ru
chomym majątkiem i wszelkimi prawami, wolne od ob
ciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakte
rze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich 
osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz 
osób prawnych, stanowiących własność polskich osób 
prawnych prawa publicznego, służebnośc i gruntowych 
oraz zobowiązań maj ących swe źródło w stosunku najmu 
pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone. 

Nie maj ą znaczenia p rawnego niedokładności w okre
ślemu nazwy lub przedmiotu przedsi ębiorstwa, jeżeli 

z orzeczenia wynika, o jakie przedsi ębiors two chodzi. 
Or zeczenie to jest ostateczne i-prawomocne. 

Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła : A tebrowski 

.. 




