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ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICtWA ORAZ PRZEMYSŁU SPOlYWCZEGO l SKUPU: 
'.;. ,. ' 

z dnia 11 września 1957 r . • 
zolienlające zarządzenie z dnta 14 stycznia 1949 r. ' o obowiązku l sposobie zgłaszania 

do zakładów .utylizacyjnych. 
dostarczania zwłok zwierzęcych 

,,16) w województwie rzeszowskim: 

dla Zakładu Utylizacyjnego w RzcszQwie~Trzebowisku~okręg, 
w skład którego wchodzą powiaty: dc;bicki, jarosławski, łań~ 
cucki, przew.orski, IOpczycki, rzeszowskio'raz miasto Rze
szów". 

Na podstawie art.. 17 ust. 2 przeplsow z dnia 22 sierpnia 
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. 
z 1927 I. Nr 77:, poz. 673 i ' Nr 114, poz. 975; z 1928 r. Nr 26, 
poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, 
poz. 622. z 1934 r. Nr lIO,poz; 976, z 1938 r. Nr 27', poz. 245 
i z 1948 r. Nr 49, paz, 373) i art 2 ustawy z dllia 1 marca 
1949 r. o zakładach utylizacyjnych. (Dz. U. Nr 18, poz, 113) 
zarządza się, co następuje: . 

. § l.W § 2 zarząd~enia Ministra Rolnictwa i Reform Rol-
, nych z dnia 14 stycznia 1949 r. o ' obowiązku i sposobie zgła
szania i dostarczania źwłok zwierzęcych do zakładÓw utyli
zacyjnych (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-7, poz. 82, ~1952 r. 
Nr A~105, poz. 1633 i z 1957 r. Nr 1, poz. 9) dodaje się nowy 
pkt 16 . w brzmieniu: 

§ 2. Zarządzenie wchodi.i wżycie z. ··dniem 'podllIiia d'Ot" "' r 

wiadomości publicZnej p.rzez 'prez~dia; właściwych ,rad: :n_o- , 
dowych sposobem tarń przyjętym. 

Minis~r Rolnictwa: w z. St. Gucwq, 
- Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: F. ' Pisula 
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ZARZĄDZENIE rVUNlSTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 9 listopada 1957' r. 

w sprawie utworzenIa Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. 

Na podstawie art. 2 ustawy z driia 2ił m~rca 1933 r. 
o opiece nad muzeami publicznymi (DzJ U. Nr 32, poz. 219) 
zarządza się, co następuje: 

. ---... 
§ 1. 1. Tworzy się muzeum · pn. "Muzeum Historii Pol-

skiego Ruchu Rewolucyjnego", z siedzibą w Warszawie, 
zwane dalej "Muzeum". 

' 2. Muzeum zalicza się do kategorii I w rozumieniu prze
pisów r~zporządzenja Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1955 ·r. 
w sprawie uposażenia pracowników służby muzealnej i kon
serwatorskiej (Dz. U. Nr 31. poz. 186). 

\ . 

• 

§ 2. Zadaniem Muzeum jest gromadzenie. naukowe o.pra-
.• ~owywan.ie, konserwowanie i udostępnianie w drodże , ekspo

zycji zbiorów dotyczących historii polskiego ruch;1 r~wolu
cyjnego ze szcze~ólny",l ~względnien4em r~c~u , robot?!iczego . 
oraz. sprawowame oplekl konserwatorskIej nad , oblfktami 
i pomnikami mającYII\l · znaczenie dla · histą.ril pOISkierQ ru~ 
chu rewolucyjnego. . 

§ 3 . . Zarządzenie wchodzi 'w życie· z dniem ogl szenla 
z mocą od dnia 1 listopada 1957 r. 

Minister Kultury i Sztuki: K. Kuryluk 

Reklamacje z powodu niedor~zenia POS1.cz.egót,ych nUllierów wnosić należy; do Administracji WYdaw.f)ic-tw: Urzędl\. . RAd,y 'Minist ów . 
(WilIszawa, ul. KrakowskIe Przedmieście" 501 w terminie '10 do 15 dni po otrzym'aniu następnego kolejn~go numen,l. . 

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: . rOf;znie 75,- zł, półrocznie 45.- zl. 

Prenumeratę można ~glaszat tylko na okres roczny (od 1.1) lub na okres' półroczny (od LI i od 1.VII). Opłata powinna być isz-. 
, c"ona co najmniej na miesiąc pr7ed okresem prenllmerą.ty. a więc za okres roczny lub za I półrocze - dn . dnia 30 Hstopada za 

II. półroc7e - 00 dnia 31 !paja, Do abónentów; którzy ' opłacą pr enumeratę po tych terminach. wysyłka pierwszych numerów do
konana zostanie z opóźnienif'm . Jednostki na rozrachunku qospodarczym i inni abonenci. powin.n.i · dokonać wpłat za premime, litą 
nakonło Narodowegq, Barku Polskiego, VIII Oddział Miejski, Wa rszawa, Dr 1532-91-5, cz. 2, .d,;. 'S, rozdz. 19. Rachlln.ków za pr~nu- ' 
mera tę nie wystawia fsię Na odcinku wpłaty należy podać dokladną nazwę i.nstytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczają ego 
urzędu pocztowego (jak Warszawa lO, Poznań 3 itp ,). pQwiat, ulicę, nr domu" nr skrytki pocztowej oraz ilość zamaw;" yeh 

egzempl~I.fF Monitora Polskiego . 

. Pojedyńcze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać możn'a w 'AJmipistFacji Wydawnictw Urzę<lu Rady Ministrów, Warsz wa, ' 
Krak.owskie Przedmieście 5Q. w punktach sprzeda~y w Warszawie: "Dom Ks\ążki'~, Księgarnia Prawno-ekonomiczna, uJ. Nowy Sw~at l, 
kiosk ~,I~omu K s!ążH ' w gmi\(:hu ~ądów . aJ. G~n. ~w~erc7e~ski.ego 127. w kasa('h. Sądów.Wojewó.d.ltich w: Białymstoku, Katowi9a~h, 
KoszalInie. ŁodZI, Opołu,)ł,ze~z.o.wle : Wrocław1U I ZIelone.! Gorze oraz w kasach Sądow PowIatowych w: Bydqoszczy, Bytofllu; 
CIeszynie, Częstochowie, ' C;dansku ;~ Gdyni;-! Gliwicacłl,. Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Kra 'wwie, Lublinie. No ym ' 

Sączu Olsztynie , o.strowie · Wlkp .• Poznaniu, Przemysślu ,' Radborzu; , Rado~ill .. · Szczecinie. Tarnowie, Toruniu . i' Zamo~ciu . 
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. . Rel:l~kcj~: Urząd Rady Miuistrów ~ Biuro Prawne, Warszawa, ' al. Ujazdowskie l/J. .. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa. ul. Krakowskie Przedmieście ' 50, " - ' f 

Tłoo:onn z no~e('enia PreZE'sa Rady Min;slrów w Drlikami Akcydensowej w WarszawiE' 111 T/mika' 3. --+---
c·~rd Zam, 1626 ' 




