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2) z .akt 's-ądów do spraw dz iedz i czności z·dro wia, zwa'nych 
,,:E.f:b!I'€'sul1~·heitsgerich t" i ,,'Erhgesundheitsoberg€r ich l ", 
'8-\(16 () syqnaturac·h .. xm, XIV, Wg , 

3) a.Ha osobo we pe rson'el u sędziowskiego l prokuHI!o:rsik i·e
;g'o I .inslan cj i moilZ perwuelu 'P'om;O'Cłli cr.~oO i kancelaryj
·n ego, 

Grup. IV, 

Akta nie 'zaliczone do ,grupy I, II i III, a w ISzczf=gólnośc i: 

ł~ a <A4c,t ąoów zwa~ych ."Amtsgericht" akta o sygnaturach: 
. , w >ąI'T~wach :cywil-nycłl: ' A. B. C. D. E, C. H. J, K. L. 

M . N . VN. MK. 
b) w sprawach karnych: A. ·B. R.s . C. Cs. D. Ds. DL. DŁ-s. 

E. Es . . P. Fs . G. Ds, 

<ej w innych sprawach : ER, AR :RH, 

Poz. 155, 156 1'57 

2) z akt sądów pracy zwanych "Arbei'tsg€ richt" akta o 6y
gnaturach : AC. Ca. Ar. B . .Ba, 

3) ·z akt sądów okr~gowych zw.anych .. Landy,eri chl" akta 
-o sygnaturach : 
II'} w s.prawach cywilnych: P. AR. AS . OH. Sil. SH, 
t) w sprawach kar.nych: ·P. Ps, 

'4) z akt okręgowych sądów pracy zwa,nych ' .. Landes-a rhe its
ogMicht" a.kta o sygnatur'ilch : SHa, 

5) :l akt sądów apela cyjnych zwanych "Oberlandesgoerictlt" 
akta o sygnaturach: UA. MH. Wx. V . Vs, 

'6) z akt rzecznika oskarżenia zw.anego "Anwaltschaft" akta 
o sygnatur-ach : PrL. PLs, 

7) z akt prokuratur przy sądach okręgowych zwanych 
"Staatsanwaltschaft beim Landgericht" akta o sygnatu
rach: M . Ms. O .' Ns . RH. I. Is, 

'8) -akta protestów wekslowych, 
~lj :akta komorni'ków sądowyc'h, 

1{)j -Kllrem:la'fZ;e, , tenn'inarz~, ks ięgi . pomoc'nicze itp. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA fiNANSÓW 

~ dnill 17 kwietn ia 1961 r. 

IW lłI~ ,",zeł<.młll.alblansow~·~1l 'U'1J81l0lll itrzekającym II Instancji uprawnień określonych wart. 121 ~ "1' 

usUwy karnej skarbowej. 

N., podstawie art. 127 § 2 i art. 1'42 ustawy killrneJ sku
bowej z dnia 13 kwietnill 11)'60 r. (Dz . . U . Nr 21, ,poz. 123) 
z<lfz-ądza się, co następuje: 

§ l. I. W sprawach o przestępstwa &k.arbQwe, w których 
dochodzenie prowadzą organy adm inistracji finansow-ej pre
'zyd ió w powiatowych (m iejskich w miasta ch stanowiących 
powi aty miejskie, dz ieln icowych) rad narodowych prze,kazu
te si'ę -ok'Teślone wart. 127 ,§ 1 i a·rt.142 ustawy kanrej skar
'howej uprawnienia Ministra Finansów do wyznaczania orga
nu ·.duohodzenia - or.gamlm admi nistr<dcji finans-owej pre
zyd iów wojewódzkich (.m iast wylqczonyc'h z województw) 
rad narooowych. 

2. Określo,ne w us·t. tpnzekazan'ie upr<dwnień ' nie obej
mu je wyznaczan ia organu dochodzenia, który .podlega pre
zydiu m innej w oj ewódzkiej '(miasta wyłączone{lo ~ woje-

wódzŁwilll) rady narodo wej, or<8", wy,znaczflnia i ,ń s p 2ktoratu 

kontrolno-rewizyjnego jako' org aml. .dochoGzen i'd . 

3. W sprllwach należących do właściwości są<'h\ posta
nowienie o wyznaczeniu orgam,] dochodzenia należy uzgod
nić z prokuratorem spr a wującym nad'lór nad dochodze niem. 

§ 2. Przepisy § 1 ust. 1 sto·suje się odpowiednio do wy
znaczania orga nu orzekaj ącego I instancji w sprawach o prze
stępstwa skarbowe okr e.:i lone w arl . 75-1 12 ustawy "karn e j 
skarbowej, a należące do właściwośc i finansowych organ ów 
o;rz,ekaj-ą·cy:ch . Przeka.z-alli<e u,pr,awmi'eń iii·o wyZ'fi'B'CzĄ:nń a o~a· 

nu orzekającego nie Q'aejmuj-e wy'lfi'acz-en'ia -organu ,pod le
głego .pr-ez:ydiuIb innej wojew·ódzk iej (miiCtStil wyłączon-ego 

z woO}ewooztw-a) ra-dy narodowe j. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dn~m ogłoszen i"a . 

M in i'ster Fin·aRSÓw: J. AJ.lu-ech-t 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘ2KIEGO 

c' dnia 15 marca 1961 r. 

w spraw1e .przydzlćlłów, rozdzielników ł lllliJodnień dostaw oraz branżowych warunków dostaw kabll,p.rZ'ew'odÓw, 
akumulatorów, ogniw i baterii. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 pażdziern i · 

. ka 195'2 T. '0 ,gospodarowaniu artyku'lami obrotu towarowego 

. i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, p'OZ. 301 oraz z 1956 r. 
Nr 54,', poz . .244). art. 3 ust. 2 dekr·etu z dnia 16 maj-a 1956 r. 
o umowach dostawy pom i'ędzy jednosLkami gospodarki us po
ł ecznionej (Dz. U. Nr 16, poz . 87) oraz § 3 zarządzen i a Prze
wodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Mi·nistrów 
z dnia 9 kwietn ia 1959 r. w sprawie przydziałów, rozdz ielni
ków iuzgoonień d·ostaw or.az ogó lnych wiHunków dost·aw 
pomiędzy Jednostka mi gos.podarki us.połecznionej (Monito r 
Polski Nr 37, pO"l . 167) zarządza s i ę , co na s tępuje: 

§ l. WprowadZi! się : 

1) szczegółowe przepisy '0 przydz iałach, lfoz<lzie'Jn ikach 

I uzgodnieniach .dos,tilW kabli, przewodów, akumula to
rów, ogn iw i bater ii, zawarte w zalącz.niku nr l, 

2) branżowe warunki dostaw kabli , przewodów, akumulato
rów, ogn iw i bater ii w obro-cie krajowym, zawarte w za
łączniku n.r 2, 

3) wykaz jednostek uprawnionych do przy jrtlowania zamó: 
wień na kable i przewody oraz te·rminó w składan i a za
mówień, zawarty w załączniku nr 3, 

4) wykaz jedn-ostek upr.awniony ch do przyj mowania zamó .. 
wień na akumulatory, ogniwa i baterie oraz terminów 
składani.a 'zamÓwień, zawarty w załączn i ku nr 4. 

§ 2. Zarządzen i e Q.bejmuje wyroby produkowane w kra
ju przez przemysł kablowy. 


