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czaJna. Robi się to w celu sprawdzenia dokładno~ ci 
sortowania makulatury, Wysortowaną część maKu
latury (niedopuszczaJnąj waż y się, a zawartość j e j 
wyraża się w procentach w s tos unku da ciqżaru ,)0-

bra nej próby. 
4) M e toda oznaczania wilgo tno.ki . Celem ok re ~ 1. e nia 

wilgotnośc i pobiera si ę z każdej puszki .z próbką na
ważkę 200-300 g makulatury. Po zważeniu na Wil

dze technicznej próbę wys usza się w SUSZiHce w 1.('lTI

peraturze 100- 1050 C do s tał ego ciężaru, który ;:nn:) 
cza się przez kilkakrotne ważen ie d la kont ro ii . Z<.l 
wartość wilgoci oblicza się w procentach w stosunku 
do pierwszego ci ężaru naważki, 

11. O c e n a b a d a ~ i P rób. 

l) Dobra próba zachodzi wtedy, gdy beJa makul a tury po 
przejściu wszystkich prób zostanie zaliczona do rJa
tunku podanego w specyfikacji. 

2) Z/a próba zachodzi wtedy, gdy beJa mak uJatury 
w wyniku prób nie może być zaliczona d') daneryo 
gatunku. Można jednak taką beJę zaliczyć do jedne
go z dalszych gatunków, któremu własnościami rd
powiada. 

J) Ocena partii makulatury. Partię makulatury przyjmu
je się" jeśli wszystkie badane bele odpowiadają wy
maganiom. W przeciwnym wypadku dostawca po
winien calą partię makulatury raz jeszcze przesor
tować i , przedstawić do ponownego odbioru. Drugie 
odrzucenie jest ostateczne. 

E. Opakowanie, znakowanie, przewóz l przechowywanie. 

12: O p a k o waD i e. 

l) Makulaturę dostarcza się w prasowanych beJach 
o ci~żarze 80-120 kg, ~ciągnif(tych przynajmniej 
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czterema drutami na krzyż. Makulatura gatunku 
VII a i b może byĆ dostarczona w wiązkach, zwią
zanych drute m lub sznurkiem. To samo odnosi się 
do makulatury gatunku VII c, o ile usunięto okładki 
i zszywki. 

2) M a kulatura gatunku I-IV powinna być opakowana 
w Pilpier lub karton w celu ochrony przed zanieczy
szcz.eniami podczas przewozu i magazynowania. 

3} Pozostałe gatunki dos tarcza się bez opakowania pa
pierow.ego. Każda jednak bela zawierająca drobQe 
ścinki lub odpadki, j eś li istnieje obawa, że może ule c 
rozsypaniu, powinna być obłożona papierem, karlo
nem lub t ekturą pochodzącą z oc.padów. 

4) Za tarę uważa si ę drut oraz opakowanie makulatury. 
Tara n ie może przekroczyć 5% ciężaru brutto beli 
w gatunkach I-VI oraz 3% w pozostałych. 

13. Z n a k o w a n i e. Na każdej beli umi eszcza 
sip, tatJli czkę k ar tonową lub tekturową z napisem zawie
raj ącym : aj lIazwę i adres dostawcy, b) nr beli, cJ nr ga
tunku, d) wagę brutto. 

14. P r z e wóz. Makulaturę przewozi się w kry
tych środkach przewozowych. 

15. P r z e c h o w Y w a n i e. Makulaturę nale
~y plzechowywać w pomieszczeniach krytych. 

F. Przepls p~ejściowy. 

Do końca 1955 roku dopuszczalne są odchylenia 
Vi ciężarze bel. 
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ZARZĄDZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GI,ÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI 
I WIDOWISK 

z dnia 27 stycznia 1954 r. 

w sprawie .pozbawienia debilu komunikacyjnego. 

Na podstawIe -§ 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa 
~ Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organi
zacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikacji i Widowisk oraz urzędów podleglych (Dz. U. 
Nr 32, poz. 241) zakazuję rozpowszechniania tygodnika 
"Saturday Review", wychodzącego w języku angielskim 

w New York (Stany Zjeclnoczone A. P.), oraz dziennika 
"Deutsche Soldatenzeilung", wychodzącego w języku 

niemieckim w Monachium (Niemcy zachodnie). 

Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk: p. o~ M. Mikołajczyk 

p 

Rekl amacje lt powodu niedoręczenia p0szczeq61nych nu me rów wnosIć nal eży do Adrrllnistra cjl Wydawnlnw Urzędu 
Rady MinIstrów (Warszawa. uJ. Bracka 20al w terminie 10 do 15 dni po ot rzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Frenumerata Monitora Polskieqo w 1954 r. wyn osi cz. A rurzędowa ł - rocznie . zł 4.1,-. pÓłrocznie zl 'J.7.-, cz. B 
(ogłoszeniowa) - rocznie zł 42,- . półroczn ie zl 2.').-. Prenurn pra ta przYjmowana jest na okres co naimniej pół
roczny: od LI t od 1. VII. Prenume ratę przyjmuje Admlnist ril c ja Wydawn ictw Urzędu Rady t)Ąimstr6w w War<;z6wle. 
ul. Bracka 20a. Konto N. B P. Oddzial VIII Mie jski. Warszawa , nr 69-4 l'l-1 02. Wysv łkl eqzemplarzy MonitOra 
Połski eqo dokonu .je się wyłącznie PO uprzednim otrzymani u n a l ezn ości. Pojedyncze eqzemplarze MOI.Jlto,ra Polsk ieqo 
nabywać można w Administracji . Wydawnictw Urzędu Rady Min ist rów, Warszawa. Bra l ka 20a . w punktach sprze
daży w Wars.....,ie: .. Dom Ksl qżkl". Księq.JrOla Prawno- ~konomiczna, 'pl, 3 Krzyzy 12. ki 0~ k .Domu Ksi ążki" w qmll
chu sądów, al. Gen. Swierczew sk ieqo 127. w kasa ch Sądów Wojewódzkich w: Bialymstok ll -KieJcach . Kosza linie. Łodzi. 
Rzeszowie, Sta linoq rodzi e. Wroclaw iu I Zielone j Górze uraz w kasa ch Sądów Powiatowych w : Bydqoszczy. Bytollllu. 
Cieszynie, Częstochowie. Gdań 3ku . Gd vm. Gl iWicach. Gnieżn ie. J e leniej Górze. Ka liszu. Krakow ie . Lublini e, Nowym Sqczu, 
Olsztynie. Opoli) . Ostrowie Wlkp .. P07.naniu . Przemyślu. Ra c iburz lI ll i'rlun' lIl. C;z"zerlnip .. Tilrnowie Tf'\ rnnhl 1 liłmnśnu « 

Redakcja: Urz~r1 Radv Mini strÓW Biuro Prac Usta w0 c1 awczych . Wal sza wa. al. Stalin'" t/3. 
AdmlnislrClcja: Administrar!a Wydawnictw Ur7.t.:du R'ldy MJnlstrow . Wa rSZAwa. ul. Bra t ka 20a. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Redy Ministrów w Drukarni Akcydensowej, Warszawa ul. Tamka 3 
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