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TREŚĆ DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a ~ ł a d z N a c z e l n y c b: 

Poz. 489. Obwieszczenie Urzędu Długów Pań
stwa z dnia 15 listopada 1936 r. w sprawie wylo
sowanych premii do obligacji 3 % Premiowej Po
życzki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935. 

Poz. 490. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 17 listopada 1936 r. w sprawie wypuszcze
nia do obiegu znaczków podatkowych od uboju, 
wartości 25 groszy. 

Poz. 491. Obwieszczenie Komitetu likwida
cyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w War
szawie o zamknięciu likwidacji mienia b. rOS. "Ży
tomierskiego Tow. Wzajemnego Kredytu", o po
dziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu 
wierzycieli do odbioru przypadających na ich 
rzecz należności. 

Poz. 492. Obwieszczenie Komitetu Likwida
cyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w War
szawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. 
Domu Handlowego "Fńedrich Bayer i S-ka w Mo
skwie, Fabryka Farb" (Spółka Akcyjna "Fńedńch 
Bayer i S-ka w Moskwie"), o podziale sum osią
gniętych z likwidacji i o wezwaniu akcjonariuszów 
do odbioru przypadających im należności. 

Poz. 493. Obwieszczenie Komitetu Likwida
cyjnego do spraw b. ros. osób prawny .. h. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych 
-000-

489. 

OBWIESZCZENIE 
URZĘDU DŁUGóW PAŃSTWA 

z dnia 15 Listopada 1936 r. 

w sprawie wylosowanych premii do obligacji 
3 % Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji n 

z r. 1935. 

Urząd Długów Państwa pQdaje do, wiadomQ
SC1, że z~odrue z rozpo,rządzeniem Ministra Skar
bu z dnia 29 maja 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 39, 
pOlZ. 273) zostało, wylosowanych w dniach 5, 6, 7 
i 9 listo,pada 1936 r. 1200 premii do, obligacji 3% 
Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisj~ II z ro
!ku 1935 na ogólną sumę 1.897.500 (jeden milion 
osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 
złQtych w złocie; numeryseńi i numery Olbligacji, 
na które padły premie, i ich wielkQść podane są 
w załączniku do niniejszego, numeru MQnitora 
Polskiego,. 

Dyrektor Urzędu Długów Państwa: 
(-) Dr Jakubowski. 

-000---

490. 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA SKARBU 

z dnia 17 listo,pada 1936 r. 

W sprawie wypuszczenia do obiegu znaczków 
podatkowych od uboju, wartości 25 groszy. 

WQbec postanowień art. 1 dekretu Prezyden
ta Rzeczypospoli.tej z dnia 3 Hsto,pada 1936 r. 
w sprawie zmiany rozPo,rządzenia Prezydenta 
Rze.czYPo,sPo,litej z dnia 27 października 1933r. 
o państwowym ,podatku od uboju (Dz. U. R. P. 

Nr 84, Po,z. 583) podaje się niniejszym do, wiado
mości, że w listopadzie 1936 ,r. 'będą wprQwadzone 
dOl obiegu znaczki podatkQwe od ubQju, warto,
ści 25 gr (dwadzieścia pięć ,gmszy). DO' czasu wy
czerpania zapasów znaczków stemplQwych po 
25 gr, znaczki te pOl nadrukowaniu na nich znaku 
"P. U." używane będą jako znaczki podatkowe 
od uboju wartości 25 gr. 

Opis znaczków stemplowych wartości 25 gr 
podany jest w § 1 ustęp 9 punkt 8 rozporządzenia 
Ministra Sk'arbu z dnia 9 grudnia 1933 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 103, PQZ. 797). 

Minister Skarbu: 

'(-) E. Kwiatkowski. 

-oOQo--

491. 

OBWIESZCZENIE 

Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób 
prawnych w Warszawie 

o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. "Żytomier
skiego Tow. Wzajemnego Kredytu", o podziale 
sum osiągniętych z likwidacji . i o wezwa·niu wie-

. czycieli do oqbioru przypadających na ich rzecz 
nalezności. 

Ko,mitet Likwidacyjny do spraw b. ros. osób 
prawnych w Warszawie na posiedzeniu w dniu 
15 lipca 1936 r. ,rozpoznał sprawę .zamknięcia 
likwidacji mienia b. ros. "Żytomierskiego Tow. 
'W'zajemne,go Kredytu" i 

zważyw.szy: 

1) że ujawnione na o,bszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej mienie likwidowane,gQ Towarzystwa, po 
·catkowitym zrealizDwaniu i potrąceniu ustalonych 
uchwałą Komitetu z dnia 15 lipca 1936 r. łącznych 
ko.sztów likwidacji, wyniosło kwotę zł 2.099,83; 

2) że do masy iikwidacyjnej ro.szczeń korzy
stających z hipoteki lub przywileju 'Oraz roszczeń 
z tytułu odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki 
personelu T owa nie zgłoszono; 

3) że zatem do. podziału po.między wierzycieli 
po,zostaje kwota złoItych 2.099,83; 

4) że ogółem przyjęto do masy roszczeń wie
rzycieli na sumę zło.tych 9.383,95, w czym na sumę 
zł 8.921,23 z 39; od dnia LVII. 1924 r.; 

5) że z zestawienia kwoty aktywów przypa
dających dD podziału pomiędzy wierzycieli (zło.
tych 2.099,83') z łączną sumą przyjętych do masy 
mszczeń (zł 9.383,95) wynika, że zgłoszone ro
szczenia mogły być jedynie częścio.wo zaspDko
jone, a zatem, stosownie dD p. 3 art. 14 rozpo
rządzenia z dnia 22.m . 1928 r. o likwidacji mienia 
b. ros. osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 2.93 
z 1933 r.) przy podziale mienia b. ros. "Żytomier
skiego Tow. Wzajemneg·o Kredytu", przyjęte do 
pasywów masy mszczenia winny były być obli
czo.ne z odsetkami tytko, dD dnia ogłoszenia uchwa
ły Q przystąpieniu do likwidacji, czyli do dnia 
l.IX. 1928 r.; 

6) że ~gło.szone i przyjęte ro.szczenia, obliczo
ne wraz z odsetkami na dzień LIX. 1928 r., wy
niosły sumę zł 10.499,14; 

7) że w myśl art. 14 p. 4 zacytowanego roz
porządzenia z dnia 22JII. 1928 r. z 2!esŁawienia 
przypadającej do wypŁaty wierzycielom masy su
my zł 2.099,83 (p. 3) z ustaloną, jak wyżej, kwotą 
pasywów zł 10.499,14 (p. 6) wynika, że zgłoszQne 
do masy roszczenia ulegają zaspokojeniu w sto
sunku 20%; 

8) że PQwołane w p. 7 należności w wysoko
ści 20% ro.szczeń zostały już wierzycielo.m Towa
rzystwa wypłacone z wyjątkiem należności Józefa 
Korzeniowskiego w łącznej kwocie zł 283,09, 

uchwala: 
a) należną Józefowi Korzeniowskiemu sumę 

zł 283,09, stosownie do postanowień art. 17 p. 2 
po.wołanego rozpo.rządzenia Z dnia 22.III. 1928 r., 
przekazać do, depolzytuMinisterstwa Skarbu. 

bJ likwidację mieniab. ros. "Żytomierskiego 
To.w. Wzajemnego Kredytu" uznać za zakończDną 
i wystąpić do Pana Ministra Skarbu o odwołanie 
Hkwida tora, 

oraz wzywa 
wierzyciela masy likwidacyjnej mienia b. ros. "Ży
tomierskiego Tow. Wzajemnego. Kredytu" Józefa 
Korzeniowskiego do odhi'om przypadającej z li
kwidacji na jego rzecz kwoty zł 283,09. 

Na mocy ust. 2 p. 2 art. 17 rozporządzenia 
z dnia 22.III. 1928 r. o likwidacji mienia b. ros. 
osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr 3'4, p'O'Z. 293 
z 1933 r.) prawo odbioru powyższej sumy prze
dawnia się po upływie lat 3 od daty ogłoszenia 
niniejszej uchwały w "Monitorze Polskim". 

Przewodniczący 
Ko.mitetu Likwidacyjnego: 

(--) M. Węgrzynowski. 

-000--

492. 

OBWIESZCZENIE 

Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób 
prawnych w Warszawie 

o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. Domu Han
dlowego "Fńedńch Bayer i S-ka w Moskwie, 
Fabryka Farb" (Spółka Akcyjna "Fńedrich Bayer 
i S-ka w Moskwie"), o podziale sum osiągniętych 
z likwidacji i o wezwaniu akcjonariuszów do od-

bioru przypadających im należności. 

Komitet Li.kwidacyjny do spraw b. ros. osó-b 
prawnych w Warszawie na posiedzeniu w dniu 
15 lipca 1936 r. rozpo'znał sprawę zamknięcia 
likwidacji mienia b. ros. Domu Handlowe,go "Frie
drich Bayer i S-ka w Moskwie, Fabryka Farb" 
(Spółka Akcyjna "Friedrich Bayer i S-ka w Mo
skwie") i 

zważywszy: 

1) że ujawnione na ohszarze RzeczyposPQlitej 
Polskie~ mienie likwido.wanej Spółki, po całko.
witym zrealizowaniu i po.trąceniu ustalonych 
uchwałą Komitetu z dnia 15 lipca 1936 r. kosztów 
ogólnych likwidacji, wyniodo sumę złQ
tych 501.585,56; 

2) że ze zrealizowanych aktywów masy zo
stało. w cało.ści zaspokQjone wypłatą sumy zło
tych 422.985,56 jedyne przyjęte przez Komitet, 
zgłoszone w trybie art. 9 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928r. 
{) likwidacji mienia h. ros. osó'b prawnych (Dz. 
U. R. P. Nr 34, poz. 293 z 1933 r.) - roszczenie 
firmy "N. V. Maatschappij voor Industrie en Han
delsbelangen" w Amsterdamie; 

3) że zatem do podziału pomiędzy akcjona
,riusz ów Spółki, w myśl art. 17 powołanego roz
porządzenia z dnia 22 marca 1928 r., PQzostaje 
suma zł 78.600 (zł 501.585,56 mniej zł 422.985,56 
równe zł 78.600); 

4) że stosownie do statutu Spółki, zatwier
dzonego. w dniu 25 lutego 1912 r., jej kapitał ak
cyjny wynosił 3.000.000 rb., . podzielQn.e na 3.000 
akcyj po 1.000 rb. każda; 

5) że wo.bec tego do wypłaty na każdEJ 
1.000-rublową akcję przypada pD zł 26,20, 

uchwala: 
aj uznać, iż wobec całko,wiŁego zaspdkojenia 

wszystkich wierzytelno,ści, PQdlegających uregu'" 
Io,waniu z masy likwidacyjnej, aktywa w kwocie 
zł 78,600 podlegają podziałowi ,pomiędzy akcjo
nańuszów Spółki, przy czym na każdą 1.000 rb .. 
akcję przypada do wypłaty kwota zł 26,20, 

b) przypadającą do wypłaty akcjonariuszo.m 
sumę zł 78.600, stosownie do. po.stanowień art. 17 
p. 2 powołanego rozporządzenia z dnia 22 marca 
1928 r., przekazać do depozytu Ministerstwa 
Skarbu na zaspokojenie uprawnionych akcjona
.riuszów, 

cJ liikwidację mienia b. ros. Do,mu Handlowe
go "Friedrich Bayer i S-ka w Moskwie. Faibryki 
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Far~"" (Sp. Akc. "Friedrich Bayer i S-ka w Mo
sk~e ) uznać za zakończoną i wystąpić do Pana 
MInIstra Skarbu o odwołanie likwidatora, 

P. Prezes Rady Ministrów gen. Sławoj Skład
kowski przyjął w dn. 25 b. m. delegację Towarzy
stwa Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warsza
wie w osobach prezesa zarządu Towarzystwa 
p. A. Dzicduszyckiego, wiceprezesa sen. J . Eveda 
i dy:~kto.ra szko,ły red. Trzebińsk iego, którzy za
prosIh P. Prezesa Rady Mmistrów na poświęcenie 
nowowybudowanego gm,ar.hu szkoły przy ulicy 
Rozbrat 44-a w dniu 28 b. m. 

Na zebraniu omówiono sprawozdanie z dzia
łalności prezyd~u~ towarzystwa, przy czym pre
z~s dr ~t. Hu.blckl wygłosIł obszeme przemówie
me, dając wyraz poglądom prezydium na cało
kształt zagadnienia młodzieży akademickiej. Se-

oraz wzywa 
akcjQna.riuszów mi~nia b. ros. Domu Handlowego 
"Frtedrtch Bayer l S-ka w Moskwie, Fabryka 
Farb" (Sp. Akc. "Friedrich Bayer i S-ka w Mo
'skwie") dOi odbioru przypadających na ich rzecz 
należnQści. 

!'I a mQcy ust. 2 p. 2 art. 17 rozporządzenia 
Z dnIa 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia b. ros. 
osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 293 
z 1933 r.) prawo do odbio.ru powyż<;zych 'sum 
p~zed~~.ia s.ię po upływie lat 30d daty ogłosze
nIa DlnIeJ_zeJ uchwały w "Monitorze Polskim". 

Przewodniczący 
Komitetu Likwidacyjneg'o: 

(-) M. W ęgrzynowski. 

--000-

493. 

OBWIESZCZENIE 

Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób 
prawnych. 

Stosownie do art. 5 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o likwidacji mienia b. ros. osób prawnych (Dz. 
U. R. P. Nr 34 z 1933 r., poz. 293) i § 1 rozporz.ą
dzenia. Ministra Skarbu z dnia 5 maj.a 1933 r. 
Q trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyj
nego 4Q spraw b. ms. osób prawnych i innych 
deCYZYJ, oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyj
nych (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 350) oraz powo
łując się na ogłoszoną w dniu 22 listopada 1928 r. 
w Nr 270 "M,onitora Polskiego" pod poz. 667 
uchwałę Komitetu Likwidacyjnego o przystąpieniu 
do likwidacji znajdującego się na obszarze Rzeczy
pospo.litej Polskiej mienia b. ros. "Powszechnego 
Tow. Elektrycznego" ,niniejszym podaje się do 
wiadomości, że, wobec śmierci dotychczasowe'go 
likwidatora tego mienia, ś. p. LeopoldaWomeIi, 
Pan Minister Skarbu, na wniosek Komitetu Li
kwidacyjnego, wyznaczył likwidatorem mienia 
b. ros. "Powszechnego Towarzystwa Elektryczne
go" p. Juliusza Węgliń.skie'go, którego miejscem 
urzędowania jest Warszawa, ul. Rymarska 5, po
kój Nr J02, w godzinach od 13-ej do 15-ej codzien
nie, oprócz sobót. 

Przewodniczący 
Komitetu Likwidacyjne~o: 

(-) M. Węgrzynowski. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

-000-

Z Kancelarii P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
wczorajszym P. Ministra Rolnictwa i Reform Rol
nych J. Poniatowskiego. 

• * • 
P. Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 

• • • 
P. Prezes Rady Ministrów gen. Sławolj Skład

ko:w:ski . zwrócił się okólnikiem do wszystkich 
MIDlstrow o wydanie zarządzeń, by władze, urzę
dy i instytu~je, d.owiedziawszy się o popełnieniu 
.pr~ez funkCJ'onanusza państwowego przestępstwa, 
ŚCiganego z urzędu, w ciągu 24 godzin po wstęp
nym zbadaniu sprawy, zawiadamiały o nim pro
kurato.ra, nieza.leżnie od dochodzeń dyscyplinar
nych, przy czym ocena istoty wyp,adku i istnieją
cych do~odów zależy w postępowaniu sądowym 
wyłączm,e od p~ok.uratora, władze zaś ma.ją obo
WIązek zapewmema prokuratorom rzeczywistej 

. współpracy p,rzy ściganiu przestępstw urzędni
czych. Po,szczególni Ministrowie zwrócić mają 
uwagę podległym władz-om, urzędom i instytu
cjom, że niedopełnienie tego obowiązku z art. 242 
k p. k. stanowi przestępstwo, zagrożone surową 
karą wart. 286 kode-ksu karnego. 

Okólnik ten zo,stał wydany w związku z fak
tem stwierdz,onym · przez Ministerstwo Spraw:ie
dLiwości, że władze, urzędy i instytucje państwo
we w wielu wypadkach nie przestrzegają obo
wiązk~, wynikającego z art. 242 kodeksu postę
powama karnego, t. i. obo.wiąz·ku zawiadamiania 
prokuratora o każdym wypadku p,opełnienia 
przez podległych funkcjonariuszów państwo,wych 
przestępstwa ścigane'go z urzędu, o którym otrzy
mały wiadomość. Obowiązek ten ustalają również 
przepisy służhowe lub dyscyplinarne. 

--000-

Z Ministerstwa W. R. i O. P. 
Z okazji jubileuszu J. E. ks. Arcybiskupa 

Metropolity Krako.wskiego Adama Sapiehy P. Mi
nister W. R. i O. P. prof. dr Woj.ciech Świętosław
ski wysłał do jubilata następującą depeszę: 

"W, urOiczystymdniu dwudziesto.pięciolecia 
rządów Archidiecezją Krakow~ką składam Wa
szej Ekscelencji życzenia dalszej długiej i owocnej 
pracy dla dobra Kościoła i Państwa oraz o.sobistej 
pomyślności" . 

P. Wiceminister prof. dr Józef' Ujejski skie
rował do ks. Ar,cybiskupa Sapiehy telegram treści 
następującej: 

"Składam Waszej Ekscelencji w wielce uro
czystym dniu jubileuszu rządów Archidiecezją 
Krakowską mOlje najlepsze życzenia i serdeczne 
gratulacje". 

P. dyrektor Departamentu wyznań Franci
szek Potocki złożył życzenia następującą depeszą: 

"Wi umczystym dniu obchodu jubileu:szu 
25-lecia intronizacji ,Waszej Ekscelencji proszę 
przyjąć moje naj szczersze życzenia i wyrazy 
czci". 

• • • 
,W tych dniach odbyło się w sali ,konferen-

cyjnej Ministerstwa W. R. i O. P. zebranie Rady 
Naczelnej TOIWarzystwa Przyjaciół Młodzieży 
Akademickiej, pod przewodnictwem prezesa dr 
Stefana Hubiekiego. 

Na wstępie 'zebrania wygłosił krótkie prze
mówienie P. Min. W. R. i O. P. W. Świętosławski. 
W obradach brał też udział Wiceminister Ujejski. 

--

I kretarz generalny dyr. F. Dąbro'Nski przed3tawił 
konkretne prace towarzystwa. Następnie przedy
skutowa~o i przyjęto tezy, mające na celu podział 
pracy mIędzy towarzystwem, szh,łami wyższymi 
i młodzieżą, oraz ro,zważono formy współpracy 
towarzystwa z rekto.rami szkół wyższych. 

W talku obrad został'y podkre"loue trudne wa
runki pracy towarzystwa. Nadto podniesiono. ko
nieczność postawienia z,agadnienia opieki moral
nej i materialnej nad młodzieżą w rzędzie prac 
państwo'wych i społecznych. Wyrazem tego, 
próc,z przemówienia prezesa, był jedno,głośnie 
przyjęty wniosek stołecznego komitetu wojewódz
kiego towarzystwa, który specjalna delegacja Ra
dy Naczelnej z.łoży P. Prezesowi Rady Ministrów, 
P. Ministrowi Skarbu i P. Ministrowi Oświaty, ce
lem przedstawienia potrzeb młodzieży, tak doraź
nych, jak i na dalszą metę . 

W dele,gacji tej reprezentowane będą wszyst
kie czynniki, wchodzące w skład Rady Naczelnej 
towarzystwa, a więc prezydium towarzystwa, 
rektorzy szkół wyższych państwo.wych i prywat
nych, koła parlamentarne, wojewodowie jako pre
zesi komitetów wojewódzkich towarzystwa 
i przedstawiciele organizacyj społecznych. 

-000--

Z Ministerstwa Opieki Społecznej. 
Dyrektor Departamentu służby zdrowia w 

Ministerstwie Opieki Społecznej dr J. Adamski 
przyjął w dniu 25 :b. m. p. L. Rasminsky' ego, urzęd
nika sekcji Hnansowej Ligi Narodów, który przy
był do Polski celem omówienia spraw komitetu 
żywnościowego. Ligi Narodów. 

--0.00--

Z Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów. 

W dniach 24 i 25 b. m. odbył się w Minister
stwie Poczt i Telegrafów, pod przewodnictwem 
P. Min. Kalińskiego, •. ogólny zjazd dyrektorów 
o.kręgów P. i T. Celem zjazdu było zapoznanie 
dyrekto'rów z planem prac i zamierzeniami Mi
nisterstwa na najbliższą przyszłość, z drugiej zaś 
strony za'z.naj,omienie Ministerstwa przez dyrek
to.rów z żądaniami i życzeniami klienteli poczt, 
zebranymi na ich terenach. Podczas tych 2-dnio
wych obrad został OIIIlówiony cały .szeregzagad
nień, dotyczących dalszego usprawnienia działal
ności poczty. 

Sprawy gdańskie. 

Wiceprezes Senatu gdańskiego inż. Huth, za
stępuj ący chorego prezydenta Greislera, !Złożył 
wczo.raj Komisarzowi Generalnemu Rzeczypospo
litej w Gdańsku Min. Papee oświadczenie, stano
wiące wstępną odpowiedź Senatu na demarche 
Komisarza Generalnego Z dn. 24 października 
roku bież. 

Właściwe rozmowy na tematy, poruszone 
przez Rząd polski w demarche z dn. 24 paździer
nika, rozpoczną się po powrocie prezydenta 
Greisera z kuracj~ tj. w pierwszej połowie przy
szłego miesiąca. 

wczorajs.zym na audiencji ks. Arcybiskupa Metro
politę Krakowskiego Adama Stefana Sapiehę, 
iktóry z racji odznaczenia go ,orderem Orła Bia
łego wyra'ził P. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
podziękowanie. 

• • • 
P. Prezydent Rzeczypolspolitej przyjął w dniu 

Wizyta rumuńskiego Ministra Spraw Zagranicznych 
p. W" Antonescu w Krakowie. 

wczo~ajszym delegację Związku Izb Rzemieślni
czych i Instytutu Naukowego Rzemieślniczego im. 
Pierwszego Marszałka Polski J. Piłsudskiego. 
w osobach posła Antoniego Snopczyńskiego i płk. 
Bolesława Sikorskiego. 

Delegacja zaprosiła Pana Prezydenta Rzeczy
czypospolitej na uroczystość otwarcia Instytutu 
oraz na inauguracyjne p,ol$iedzenie Kuratorium 
tego Instytutu w dn. 4 grudnia 1936 r. 

Pan Prezydent wyraził 'Zgodę na wzięcie 
udziału w tej uroczystości. 

--000-

Z Prezydium Rady Ministrów. 
Dnia 25 b. m. P. Prezes Rady Ministrów gen. 

Sławo.j Składkowski przyjął delega,cję Unii pol
skiego przemysłu gÓJ'niczo-hutniczego w osobach 
p. Krasnodębskiego, dyrekto.ra generalnego firmy 
"Giesche", Bajera, Olszewskiego, Przedpelskiego, 
CybulSJkiego i Ciszewskiego, którzy przedstawili 
P. Prezesowi Rady Ministrów sytuację w prze
myśle węglowym w związku ze sprawą czasu pra
cy w górnictwie i zagadnieniem zwalczania bez
I'obocia. 

ił • • 

Wczoraj o godz. U-tej rano przybył do Kra
kowa rumuński minister spraw zagranicznych p. 
Wiktor Antonescu w towarzystwie małżonki, 
wyższych urzędników M. S. Z. oraz grupy dzien
nikarzy. Jednocześnie z Ulinistrem Antonescu 
przyjechała delegacja wojskowa w osobach: gen. 
T enescu, dowódcy 8-mej dywizji piechoty rumuń
skiej, dowódcy 16-go pułku piechoty rumuńskiej 
im. Marszałka Piłsudskiego, .płk. Keintzela i adiu
tanta. 

Na dworcu kolejowym, udekorowanym fla
gami o barwach państwo.wych rumuńskich i pOlI
skich, oczekiwali gości rumuńskich przedstawi
ciele władz cywilnych z P. Wiceministrem Spraw 
Zagranicznych Szembekiem i wojewodą krakow
skim Gnoińskim na czele, dowódca korpusu kra
kowskiego gen. Narbutt-Łuczyński, gen. Mond, 
prezydent miasta Krakowa dr Kaplicki, starosta 
grodzki Wolaniecki,atŁache poselstwa rumuń
skiego. ppłk. Diaconescu, delegacje o.ficerskie 
wszystkich jednostek broni i służb garnizonu 
krakowskiego oraz dziennikarze z prezesem Syn
dykatu Dziennikarzy krakowskich dr Flachem na 
czele. 

W momencie wiazdu pociągu na dworzec or-

kies tra wojskowa odegrała narodowy hymn ru· 
muński. Po wyjściu z wagonu raport od kompanii 
honorowe,j pułku ziemi krakowskiej z pocztem 
sztandarowym odebrał gen. T enescu, a orkiestra 
odegrała p ols.k i Hymn państwowy. 

Następnie goście rumuńscy udali się do salo
nu recepcyjnego dworca krakowskiego, gdzie na
stąpił.a ceremonia powitania. P. Wiceminister 
Szembek wręczył pani Antonescu wiązankę kwia
tów. Po powitaniu goście odjechali do przygoto
wanych apartamentów. 

• • • 
Minister spr. zagr. Antonescu z małżonką 

i towarzyszącymi mu wyższymi urzędnikami M. 
S. Z. podejmowani byli w południe śniadaniem 
przez prezydenta m. Krakowa dr Kaplickiego. \YI 
śniadaniu wziął udział P. Wiceminister Spr. Zagr. 
Szembek oraz przedstawiciele miejscowych władz 
państwowych i samorządowych z woj. Gnoińskim. 

Równocześnie przedstawiciel P. Marszałka 
Śmigłego-Rydza gen. Piskor oraz dowódca kor
pusu gen. Narbutt-Łuczyński podejmowali śniada
niem rumuńską delegację wojskową z gen. Te
nescu na czele. 


