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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Zarządzenia Władz Naczelnych: 

Poz. 232. ' Rozp4)rzędzeDie Ministra Poczt i 
Telegrafów z dnia 29 sierpnia 1933 r. o utworze. 
niu urzędu telekomunikacyjnego w Warszawie. 

DZIA~ UlłZ~DOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 

232. 

ROZPORZĄDZ'ENIE 
MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW 

z dnia 29 sierpnia 1933 r. 

o utworzeniu ur.a:ędu telekoJlłunikacyjnegow War
szawie. , 

dyrektor, w razie potrzeby, zastępców naczelni
ków wydziałów. 

§ 10. Aprobaty dyrektora wymagają: 
a) sprawy, przedstawiane prezesowi Dyrekcii 

Poczt i Telegrafów w Wa~szawie, 
b) wszelkie inne sprawy, których aprohatę 

dyre,ktoT zastrzegł dla siebie. , . 
Aprobacie naczelnika wydziału podlegaJą 

sprawy, nieza:strzeione do apro<baty dyrektora. 
§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną 

i podział czynności urzędu ' telekomunikacyjnego 
. Warszawa określa regulami~ wydany przez dy
rektora urzędu tele'komunikacyjnego Warszawa 
a zatwi,erdzony przez prezesa Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów w Warrszawie. 

§ 12. Ro~orządzenie niniejsze wchodzi w ty .. 
cle z dniem 1 wrześnIa 1933 r. 

Minister Poczt i Telegrafów: 
(...:...) Kaliński. 

DZIAt,NIEUR~~DOWY. 

nie tak cenne pamiątki i skarby kultury pol,skieł., 
świadczące o wielkiej przeszłości narodowej. 

O godz. 17-ejprzyjął Pan Prezydent Rzeczy~ 
po.s~olitej na audjenci.i grupę delegacj~ węg',ie," ,' ,", 
Sklej, którą przedstawtł Panu Prezydentowi p,~~ 
węgierski przy Rządzie polskim P. Minister ' Ma .. 
touska. 

--000-

Z Ministerstwa Komunikac;i, 
Według danych -PTzedwstę.pnycbkołelę-, p,rz:e .. 

wiozły w lipcub. r.(31 dni) 9.869.453podt6t.ny~h. 
a więc 04,08% więcej, nit w czerwcu ~ .... 
(30 d'ni 9.482.318). ' 

TowaTów z wyjątkiem kolejowych gOSiPQd~r" 
czych, przewiozły koleje w ubiegłym ' miesi.ąC:'lł 
przy 26-u dniach roboczych 3.790.891 tonn, ,. j~, 
o 11,14 % więcej, niż w poprzednim miesiącu, 
(23 dni roObocze - 3.410.970 tonn). 

Węgla naładowano w lipcu b. r. 119.331 wa
gonów 15-tonnoOwych (93.000 wagonów rzeczywi

'stych). W porównaniu z czerwcem jest to nała
dunek Q 18,6% większy (100.600 wagonów 
15-tonnowych, a 80.070 rzeczyw.). 

Wywóz węgla przez Gdynię i Gdańs'k wyniósł 
Z Ka'lQ~_i", ~ lipcu lr2' b

6
, .%656.850 to~n, co .standowi z~i~kszenie, 

lit • Się o , ,'(JW , porown:amu, . o miesiąca po-
P. Prezydenta Rzeczypospo " eJ~ przedniego (583:384 tonny). 

N~ 'podstawie art. 13 rozporządzenia Prezy- : Ogólny wywóz to'warów z Polski zagranicę 
denta Rzeczypospolite} z dnia 22 marca 1928 r.' Wczoraj o godz. 16-ej zjawili się 'na zamku wa- przez wszystkie kołej.owe stacje graniczne i porty: 
o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Pol- ! welskim reprezentanci miasta dr. Kaplicki, wicepre- w Gdyni i Gdańs,ku wynosił w lipcu b., r. 
ska Poczta, Telegrafi Tele:lon" , {Dz. U; R. P. ; zydenci dr. Klimecki, dr. Landau i sen. Sko~zy- 58.062 wagony. W porównaniu z czerwcem r. b. 
z ~932 r. Nr. lOS, poz. 879) zarząd,zam, co nastę- ; las. Delegacja miasta Krakowa została przYJęta stanowi to wzrost o 15,2% (50.394 wagony). 
PUJe: ' na 40-minutowej audjencji przez Pana Prezyden- Ogólny przywóz towarów do Polski przez gł~a-

§ 1. Istniejące urzędy: telefonów międzymIa- ta Rzeczypospolitej na "Kurzej Stopce" w obec- nicę lądową i przez obydwa porty wyniósł W Up.c;:l;ł 
stowych Warsza.wa, te,l'egraficzny Warsza,wa ira- ności wojewody krakowskiego dora Kwaśniew- r.b. 10.734 wagony, to jest (8.815 wag.) 6 21.8% 
djotelegraficzny transatlantycki Warszawa, łączy skiego. więcej, niż w poprzednim miesiącu. 
się w jeden urząd o nazwie: "Urząd telekomuni- W imieniu zarządu miasta Krakowa złożył Przebieg pociągów wyniósł w lipcu r. b,. 
kacyjny Warszawa". • '" ,' hołd Głowie Państwa prezydent dr. Kaplicki, za- 'Ogółem 8.576.514 pociągo - kilometrów, z czego" 

Urząd telekomunikacyjny W'arszawa jest or- pewniając ,Pana Prezydenta o głębokich uczu~ w ruchu osobowym 5.670.244 'poc.-km., a w ruch,u 
ganem wyk'Onawczym państwowego przecłsiębior- ciach, jakie żywi dla Jego osoby 'Obywatelstwo towarowym 2.906.270 poc.-<km. " •. ' 
stwa "Po;lska Poczta, Telegraf i Telefon", równoO- grodu podwawelskiego. Równocześnie dr. Kap- W porównaniu z ,czerwcemr. b. ogólny prz..e
rzędnym do innych urzędów pocztowo' - telegra- licki wręczył Panu Prezydentowi w upominku bieg pociągów zwię:kszył się o 6,7%. 
licznych i podlega bezpo~redrioprezesowi Dyrek- wspaniałe album Muzeum Narodowego. W roz- WlPływy PO'ls.kich. Kolei Państwowych z prze
cji P'Oczt i Telegrafów w Warszawie. mowie z przedstawicielamimiasŁa ,w szczególnó- wozów wyniosły w lipcu r. b. ~6.7B5.305 zł, co 

§ 2. Do właściwości urzędu łelekomunika- ści interesował się żywo sprawą budowy Muzeum w pOO'ównaniiU z czerwcem r. b. ,{62.777.844 złJ sta
cyjnego Warszawa należą sprawy ~ksploatacji ' Narodowego, w którem znajdą godne pomieszcze~ nowi zwiększenie się o 6.38%. 
unądzeń t~donkznych, tele~aficznych i ra~o- :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
telegraficznych na obszarze m. s1. Warszawy oraz 
konserwacja odnośnychurz~dzeń stacyjnych. ' 

Ponadt9 naoJeży do tego, urzędu administracja 
za~mowanego przezeń budyrrku. 

§ 3. Urząd telekomunikacyjny Warszawa 
dzieli się na trzy wydziały: telefoniczny, telegra
ficzny i radiotelegraficzny, otaz niewłączony do 
wydziałów - oddział ogólllY. 

Wydżiały, w miarę potrzehy, dzielą się na 
oddziały. 

§ 4. Wydział telefoniczny obe;\muje: sprawy 
eksploatacji, konserwacji i utrzymania w ruchu 
urządzeń telefonicznych. .. 

§ 5. Wydział telegraficzny obejmuje: sprawy 
eksploatacji, konserwacji i utrzymania w ruchu 
urządzeń telegraficznych. 

§ 6. Wydział radiotelegraficzny obejmuje: 
sprawy ' eksploatacji, konserwacji i utrzyma'nia 
w ruchu urządzeń radiotelegraficznych. 

§ 7. Oddział og61ny obejmuje sprawy, niena-' 
leżące do zakresu działania wydziałów oraz zle
cone przez dyre'ktora urzędu telekomunikacyjne-
go Warszawa. ' , 

§ B. Na czele urzędu telekomunikacyjnego 
Warszawa stoi dyrektor, na czele wydziału na-
czelnik wydziału. ",' 

W razie nieobecności dyrektora zastępuie go 
naczelnik wydziału, wyznaczony ,prz~zdyrektora, 
w braku zaś zarządzenia - naczelnik wydziału 
starszy służbowo. 

Na zastępcę dyrekotora przechodzą w okresie 
zastępstwa wszystkie prawa i 'obowiązki dyrek
tora. 

§ 9. Oddziałami kierują pracownicy, wyzna
czeni przez dyrektora. Z pośród nich wyznacza 

Uroczystości dla uczczenia 400 rocznicy urodzin , 
Stefana Batorego. 

Krakowskie uroczystoOści dla , uczczenia 400-ej 
rocznicy urodzin króla Stefana Batorego, uświet
nione obecnością Pana Prezydenta Rzeczypospo
litej, miały charakter bardzo . podniosły. , 
,Rano o godz. 8-ej Pan Prezydent Rzeczypo
spolitej prot Ignacy Mościcki w otoczeniu swej 
świty oraz Podsekretarza ,Stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Szembeka, dyr. Protokółu 
Dyplomatycznego Romera i jego zastępcy Przeź
dzieckiego zwiedził w zamku na Wawelu wysta
wę Sobieskiego, oprowadzany przez rektora prof. 
Szyszko-Bohusza i d-ra ' Świerza.O' godz. 9~ej 
na dziedzińcu, obok katedry, zgromadzili się , 
przedstawiciele władz z wojewodą Kwaśniew
skim, dowódcą korpusu gel1' Luczyńskim, preze
sem Sądu Apelacyjnego Parylewiczem, prezyden
tem miasta dr. 'Kaplickim. O godz. 9.20 przybył 
przedstawiciel Rządu P. Minister Nakonieczni
kow-Klukowski i udał się wraz z prżedslawiciela
mi władz miejscowych do zamku. 

Wśród bicia dzwotiu.' Zygmunta Pan Prezy
dent Rzeczypospolitej , wraz ,2! otoczeniem prze
szedł z dziedzińca z a1l) ku. do Katedry. Przy wej
ściu do katedry oOcżekiwał :Pa'n'a Prezyd~nta ks. 
metropolita Sapieha wraz z kapitułą. 'Pan ' Prezy~ 
dent Rzeczypospolitejpr6wadzony przez ks. me
tropolłtę Sapiehę wszedł,: do wnętrza katedry i 
zajął miejsce z lewej strony ołtarza pod baldachi-

mem. Na miejscach honorowych zasiedli z lęwej 
strony przedstawiciel Rządu, P. Minister N:ąk.'?,
niecznikow-Klukowski, P. Wiceminister ~praw 
Zagranicznych Szembek, po drugiej - delega~ia 
węgierska z P. Ministrem de Kallay'em. Przy ot
tarzuustawiła' się delegacja Zw. Legjoni!'itó,W 
z pocztem sztandarowym. Nawę główną' katedry 
wypełniły tłumy publiczności. przed uroczystą 
mszą św. ks. metropolita Sapieha , w oto,czeniu 
kle,ru odprawił modły przy ołtarzu głównYtn. 
Po chwili wyszedł z zakrystji prymas Węgier S,e
redy w asyście ks. infułata Ślepickiego, kanop,.' 
ków katedralnych Damanisika i Kuliga oraz 
szambelana papieskiego. Ks. prymas od~,l"awjt 
uroczyste nabożeństwo w szatach podtyfikalny.ch 
ofiarowanych przez króla Stefana Batorego kate
drze wawelskiej.' Podczas nabożeństwa pJenia 
r~ligijne wykonał chór małego seminarjum ks. mi-
sjonarzy w Nowej Wsi. ' 

Po mszy św. Pan Prezydent Rzeczypospo1i~ei 
wraz z otoczeniem udał się do grobów krółęw
skich, gdzie złożył wieniec o barwach pańsh;vo· 
wy ch na sarkofagu król~ Batorego. Po opuszcz,e
niu przez Pana Prezydenta l{zeczYPosp9lite; 
krypty · udała się do grobów królewskich delega; 
cja Węgier z P. Ministrem de Kallay'em i pryma
sem Węgier ks. kardynałem Seredim. ' 

Po odprawieniu modłów przez ks. prymasą 


