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ZARZĄDZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY 
PUBLIKACYJ I WIDOWISK 

z dnia 23 czerwca 1951 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie § 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie 
organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych 
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zaka
zuję rozpowszechniania następujących pism: 

1) "Ludziom Dobrej Woli", wychodzącego w języku 
. polskim w .Chicago, Stany Zjedn. AP., 
2) "Sonntagspost", wychodzącego w języku niemieckim 

w Chicago, Stany Zjedn. A P., 
3) "Abendpost" wychodzącego w języku niemieckim 

w Chicago, Stany Zjedn. AP. 
4) "Obywatel Amerykański", wychodzącego w języku 

polskim w Chicago, Stany Zjedn. A P ., 
5) "Ukraiński WJsti", wychodzącego w języku ukraiń

skim w Edmonton, Kanada, 

6) "Swiet", wychodzącego w 'języku rosyj skim w Wil
kes-Barre, Stany Zjedn. A P., 

7) "Osadne Hlasy", wychodzącego w języku słowackim 
w Chicago, Stany Zjedn. A P., 

8) "Wilstersche Zeitung" , wychodzącego w języku nie
mieckim w Wilster, Niemcy zachodnie, 

9) "Ost-West-Kurier", wychodzącego w języku niemiec
kim w Bremen, Niemcy zachodnie, 

10) "Der Tag", wychodzącego w j ęzyku niemieckim w 
Berlinie zachodnim, 

11) "Siid-Deutsche Zeitung", wychodzącego w j ęzyku nie
mieckim vi Monachium, Niemcy zachodnie. 

Naczelny Dyrektor Głównego Urz,ędu Kontroli Prasy 
Publikacyj i Widowisk: w z. M. Mikołajczyk 
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ZARZĄDZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY 

PUBLIKACYJ I WIDOWISK 

z dnia 27 czerwca 1951 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie § 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w ' sprawie 
organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych 
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zaka
zuję rozpowszechniania pism: 
l) "Schleswig Holsteinische Volks-Zeitung". wychodzą-

cego w języku n' emieckim w Schleswig-Holstein, 
Nięmcy zachodnie, 

2) "Welt am Sonntag", "'ychodzącego w Berlinie za
chodnim w języku niemieckim. 

Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy 
Publikacyj i Widowisk: w z. M. Mikołajczyk 
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INSTRUKCJA MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO 

z dnia 26 maja 1951 r. 

w sprawie ustalenia właściwości władz w zakresie rejestracji pojazdów mechanicznych. 

l. Do wykonywania czynności dopuszczania do 
ruchu pojazdów mechanicznych (czynności rejestracyjne), 
zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 października 1937 r. 
o ruchu pojazdó~ mechanicznych na drogach publicz
nych (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 85, poz. 616, z 1948 r. 
Nr 27, poz. 186 i z 1949 r. Nr 30, poz. 218) powołane są 
prezydia wojewódzkich rad narodowych oraz Prezydia 
Rad Narodowych w m. st. Warszawie i w m. Łodzi. 

2. Do czynności rejestracyjnych należy: 
1) rejestrowanie pojazdów mechanicznych przez wy

dawanie tablic i dowodów rejestracyjnych; 
2) okresowe badanie techniczne zarejestrowanych po

jazdów mechanicznych; 
3) czasowe dopusz.czanie pojazdów mechanicznych do 

ruchu przez wydanie tablic ze znakami próbnymi 
i czasowych pozwoleń na kursowanie; 

4) kontrolne przeglądy techniczne pojazdów mecha
nicznych zarejestrowanych oraz czasowo dopuszczo
nych do ruchu; 

~) wycofywanie z ruchu pojazdów mechanicznych 
zarejestrowanych oraz czasowo dopuszczonych 
do ruchu; 

6) prowadzenie ewidencji zarejestrowanych oraz cza
sowo dopuszczonych do ruchu pojazdów mecha
nicznych; 

7) inne czynności związane z dopuszczeniem do ruchu 
pojazdów mechanicznych, zlecone przez Ministra 
Transportu Drogowego i Lotniczego. 
3. W związku z ustanowieniem wydziałów komuni

kacyjnych prezydiów rad narodowych w miastach sta
nowiących powiaty prezydia wojewódzkich rad na od")
wych upoważnią na podstawie § 31 ust. 2 powołanego 


