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TREśC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a \li ł a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 54. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 
28 stycznia 1939 r. o zmianie czasu urzędowania 
urzędów celnych. 

Poz. 55. Zarządzenie Ministerstwa Spraw 
~eWDętrznych z dnia 4 lutego 1939 r. Nr A~ 
17e. 120 w sprawie odebrania debitu komunika
cyjnego. 

DZIAŁ URZtDOWY. 
--000-

Zarządzenia Władz N acze1nych, 
--000-

54. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 28 styoznia 1939 r. 

O zmianie czasu urzędowania urzędów celnych. 

Na podstawie art. 8 ł"oz;porząd:zenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 
1933 r. () prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, 
poz. 610) zarządzam co nastę,puie: 

§ 1. 

Dla Urzędu Celne,go w Wieleniu w okręgu 
admini.stracyjnym Dyrekcji Ceł w Poznaniu ustala 
się następujące godziny urzędo.we: 

a) w porze letniej - w dnie powszednie od 
godz. 7.30 do 13 i od godz. 15 do 18 oraz 
IW dnie świątecz.ne ,od godz. 8 do 9 i od 
godz. 12 do 13, 

b) w porze zimowej - w dnie powszednie od 
godz. 8 do 13 i od godz. 15 do 17.30 oraz 
w dnie świąteczne od godz. 8 do 9 i od 
godz. 12 do 13. 

§ 2. 

Zarządzenie niniejsze wch<tdzi w życie z dniem 
ogło<szenia. 

Równocześnie ule.ga odpowiedniej częściowej 
zmianie załą.cz.nik do ro'zporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 27 listopada 1934 r. (Monitor Pol
ski Nr 278, poz. 385 - przedruk z Dz. Urz. Min. 
Skarbu Nr 34, poz. 453) w pozycji 81 wykazu urzę
dów celnych okręgu Dyrekcji Ceł w Poznaniu. 

Minister Skarbu: 

(-) E. Kwiatkowski. 

---()OO---

55. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 4 lutego 1939 r. Nr AA. 17e. 120 

~inist0rstw() Spraw \Vewnętrznych na pod
staWIe art. 8 ust. 1 Prawa prasowego z dnia 21 li
stopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 89, poz.608) od
biera d~bi~ komunikacyjny i zakazuje rozpo
wszechnIan.Ia na obszarze ,~aństwa czasopisma pt. 
.. Der DanzIger Vorposten , wydawanego w języ
ku niemieckim w Gdańsku. 

Dyrektor Departamentu: 

f-) Michałowski. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
--000-

Z Kancelarji P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Pod przewodnictwem Pana Prezydenta Rze
czypospolitej, jako Wielkie,go Mistrza Orderu Or
ła Białego, odbyło się wczoraj na Zamku Królew
skim w W'arszawie posiedzenie Kapituły tego Or
deru, w którym wzięli udział wszyscy jej człon
kowie, a mianowicie: P. Marszałek Polski Edward 
Śmigły-Rydz, prymas Polski J. E. ks. kardynał dr 
August Hlo.nd, senator pro.f. dr Kazimierz Bartel, 
oraz P. Minister Spraw Za.granicznych płk. Józef 
Beck, jako zastępca członka Kapituły. 

Przed porzą.dkiem dziennym obecni przeZ po
wstanie uczcili pamięć zmarłego kanclerza vrde
ru ś. p. ks. kardynała Kakowskiego, którego wspo
mnieniu, jako zacnego księcia Kościoła i wielkie
go patrioty, Pan Prezydent Rzeczypospolitej po
świę,cił wstępne przemówienie. Następnie na wnio
sek P. Marszałka E. Smigłego-Rydza kanclerzem 
Kapituły obrany został przez aklamację ks. pry
mas A. Hlond. 

Z kolei Kapituła przyjęła do wiadomości pro
jekt nowego statutu Orderu. 

o • • 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. 19nacy 

Mościcki przyjął wczorai prezesa P. K. O. dr H. 
Grubera. 

• • • 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy 

Mościcki przyjął wczoraj po południu dyrektora 
Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego 
p. St. Michalskiego. 

• • • 
Z polecenia Pana Prezydenta Rzeczypospoli

tej szef Kancelarii Cywiln,ej dziękuje niniejszym 
wszystkim instytucjom, zrzeszeniom i os'obom, 
które złożyły, względnie nadesłały Pa.nu Prezy
dentowi ży,czenia z okazji imienin. -

Z Ministerstwa W. R. i O. P. 
P. Minister W. R. i O. P. prof. dr Wojciech 

Swiętosławski przyjął w dniu 8 b. m. p. senatorkę 
Annę Szelągowską i p. Dragatową z Rodziny Woj
skowej jako prezydium Kongresu Pracy Kobiet, 
odbytego w czerwcu r. ub. w Warszawie pod prze
wodnictwem P. Manzałkowej Piłsudskiej. 

---<iI()lOO;---

Z Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. 

P. Mi.nister Przemysłu i Handlu Antoni Ro
ma.n przyjął delegację Tow. Kopalń i Zakładów 
Hutniczych Sosnowieckich w osohach pp.: inż. M. 
Malplata - prezesa zarzą.du, inż. St. Gadomskie
go - członka zarządu, inż. J. Ste.fańskiego - kie
rownika kopalni, Si. Zawadzkiego - nadsztygara 
kopalni, st. górnika A. Jacka, górników J. Kacz
marka, J. Migdała, ślusarza M. Mościńskie,go oraz 
buchaltera W. Dytry, która Wiręcz'yła P. Ministro-
wi zł 48.000, z~brane na zasilenie F. O. N. 

• • • 
P. Minister Przemystu i Handlu A. Roman 

dokonał dekoracji pp. b. Ministra Rolnictwa Janty 
Połczyńskiego - Komandorią z Gwiazdą Orderu 
Polonia Restituta oraz b. radcy handlowego am
basady brytyjskiej w Warszawie R. Kimensa Krzy· 
żem Oficerskim Orderu PoIonia Res1ituŁa . 

• • • 
P. Minister Przemysłu i Handlu przyjął pre

zydenta m. Warszawy p. sen. Stefana Starzyń
skiego. 

• • 
W dniu 13 b. m. odbędzie się w Ministerstwie 

pod przewodnictwem P. Wiceministra dr Rosego 
pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego In
stytutu Popierania .Wynalazków. 

Wb -
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przemówienie P. Ministra Skarbu inż. E. 
Kwiatkowskiego, wygłoszone na Komisji Budże
towej Sejmu w dniu 8 lutego 1939 r.: 

"Wysoka Komisjo. Gd!y<byśmy <iJdląc śladJem my
śli referenta p. Sowińskiego chcieli przestudio
wać pe,rspeldywy gosipod!arcze i fin ans· owe r. 1939 
i 1940 i gd\y<byśmy badali te tendencrj'e gospodar
cze w skali międzynal"od:owe.j na podJSltawie rapor
tów giełc1Jo'W'ych, mielibyśmy przed! sohą obraz 
p.rzejruskraw1~orny tyllu wątpliwOtŚCilam~ i wahania
mi, że na nim nie mo,gl<iJbyśnly zbudować ;rukiej
kolwiek wytycznej na przyszłość. O to O!onoSlZOJlo: 

"Sytuaoja w marcu kształtowała się ni'eco 
pomyśLniej, jednakże dJa.1sze mosła-zenie koon.fli:ktu 
hislzpańskiego i r\Yzh1Źnie.nie stosunków angieLsko
francuskich pogłębialo ujemne nastroje", 

.. Sytua~ja w cZr?:.rw·cu - po siln:~ejs.zei depresji 
w kwietn~u i maju 'kształtowała si'ę nieco pomyśl
niej. Nastąpilo wyraźruie zbliżenie międlzy rynkiem 
francuskim i amg:ielskim. Jednakże ?rzedłużający 
się konflikt na Dalekim Wscltodzie i odsunięcie się 
Ameryki od! spra:w europeóls~dch pogłębilało ujem
ne naslroie". 

"Sytuacja w S±empnJiukszŁałtowała się znacz
nie pomyślnie; niż w miesiącu ubiegłym. Joooak
że brak kolaboracfi francu<sJro-an~ielsk~ei i uciecz
ka złota z kontynentu clio Amervlci oraz narasta
jący konflikt snclecki pogłębiał źłe t1Ja S troj e". 

o.d września sytuacja ule-gala poprawie co dwa 
tygodnie· Ale po każdiej poprawie następowało 
gwałtowne zaciemnienie sytuacji: kO!llUikt sudecki, 
konflikt włos,ko-francuc;ki. złoł() ucieka do Anóllii 
złoto ucieka do Francji, Ameryka zbliża się b d~ 
Europy, w konfHkcie hiszpańskim występują n0-

we siły, złoto wraca do Europy itd., jak w kalejdo
skopie. W połow!ie roku ubiegłego staŁvstyki no
towały nOwe dno kryzysu w Stanach Zjednoczo-

nych, w Jesieni kryzys dochodlził clio z,enitu wf! 
F rancji. W zimie pogorszenie d{)ść sHne za ryso
wal,o .się w Anglii. AI<.> od jesieni na"tąpiło znaczne 
ożywienie w Ameryce. Potem nastąpił czarny 
krach giełdowy w Nowym Jorku. OSltatnio 'Znowu 
rysuje się poprawa w StanaIch Zj€-d!n'Oc7.oO;ych i: we 
Francji, a pewne pogłębienie c,ep.resii w Ąnglii. 

Ten obraz koniunktury na tygodnie i kryzysów 
na miesiące ma S'Woją wymowę. Podjęto tyle r6ż
ncrodlnych prób raŁo;-w-ania się przed kryzysem 
i poprawienia własnej sytuacj, ale nawet narody 
rozporządzające n<1iw: ększvmi za·<:.rybam;' rezerwa
mi w postaci krupitału rzeczowego i pienię:bnego 
cr~z luwźm:i, mogącymi zlóo.b-yć najWiększe dO

świadczenie, nie uchroniły się przed katastrofami 
go spodarc2.ymi , dającymi większe spusŁoszenia 
i klęski niż wielka wojna . 

Cykl koniunkturalny w !Sensie św]a'towym 
skończył s~ę przed siedmiu. laty, gd'Y interwencjo
nizm monetarny rozbił względną jedność go>SpOOar
s'twa światowego. Od! tego czasu różnice pomi'ę4 
dzy spadkami, napięciami koniunkturalnymi po
szczególnych krrujów są tak wiellrie, że nie 'lnoŹ'lI.a 
już mówić o }ednolitej koniunkturze światowej. 
Dołączają się momenty polityczne. Pokój we
wnętrzny oj zewnętrzny, pokój długotrwały jest naj
lepSizym k~jmat21Il dlla ro'zwoju gospod!arstwa. Bar
dzo złym klimatem jest stan, który określa się "ni 
wojna, ni pokój". 

Ale jeżeli niitepoikój struje się chroruczny, to 
"ekonomia" negocjuje ze wzburzoną polityką o 
"modus vivendi" . 

IMtymkt życia góruie w człowi'eku. Ten spo
sób życia był układany w różnych krataJC'h bardUJ 
różnorodnie. Jedne olśniewały no'Wośc.1tą metod 
w zakresie nakręcania koni'Unktury i wysokością 
"cyfr stooowanych". Inne dlemonstrowały pozy" 


