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TREśC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z en i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 
Poz. 72. Zarządzenie Ministerstwa Spraw 

Wewnętrmych z dnia 18 lutego 1939 r. Nr A.Aw 
17g-274. 

Poz. 73. Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu 
z dDia8 lutego 1939 r. L. D. VI. 1276/3/39 w spra
wie wydania Spółce Handlowej CukrowniZwiąz
kowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie 
Wolnego składu cukru w Baranowiczach. 

Poz. 74. Obwieszczenie Ministra Skarbu w 
pOrOzumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform 
Rolnych z dnia 10 lutego 1939 r. o ustaleniu UoŚci 
spirytusu, jaką PaństWOWy MonOpOl Spirytusowy 
zakupi w ciągu kampanii 1939/40 na cele konsum
ćyjne (kontyngent zakupu). 

Poz. 75. Postanowienie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 4 lutego 1939 r. wydane w pOrozu
mieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu 
w sprawie ulgi dla przedsiębiorstwa "Lubelska 
'Wytwórnia Samolotów, Spółka z ogrwczoną od
powiedzialnością" • 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
--..:....000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

72. 
ZARZĄDZENIE 

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z dnia 18 lutego 1939 r. Nr AA. 17g-274. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na pod

stawie art. 8 ustępu 1 Prawa prasowego z dnia 21 
listopada 1938 r. (Oz; U. R. P. Nr 89. poz. 608) ni
niejszym odbiera debit komunikacyjny niżej wy
mienionym drukom i zakazuje ich rozpowszech
niaiJlia na OIbszarze Państwa: 
. 1) czasopismu "BudJU.cmist Nacli", wydawa
nemu w języku ruskim w Yorkton, Sasko w Kana
dzie; 

2) biuletynowi "Beńcht", wydawanemu w ję
zyku niemieckim w Berlinie; 

3) czasopismu "Botwin", wydawanemu w ję
zyku żydowskim w Kataloniij 

4) książce "Nacionalizm u literaturi na Schid
nych Ukrainskych Zemlach" S. Nykołyszyna, wy
danej w języku ruskim w r. 1938 w Paryżuj 

5) książce "Zakarpattia" J. Orszana. wyda
nej w języku ruskim w r. 1938 w Paryżu; 

6} książce "btońa Ukrainy" Maksyma Sła
wińskiego, wydanej w r. 1933/34 w Podiebradachj 

7) książce '"Bez Gruntu" Hryhoryja Epika, 
wydanej w języku ruskim w r. 1931 w Charkowiej 

8) książce "Pidsumky naszoj praci" M. Kara
buta. wydanej w języku ruskim w Winnipeg w 
Kanadziej 

9) książce "Kalenclar ukraińskO; narodnoj 
pomoczi na ńk zwyczajny; 03S", wydanej w ję· 
zyku ruskim w Pittsburguj 

10) książce "Die illegale Partei" Ottona Baue
ra, wydanej w języku niemieckim w r. 1939 w Pa
ryżu. 

Dyrektor Departamentu: 
(-) Michałowski 

---oOo~--

73. 
OBWIESZCZENIE MINISTERSTWA SKARBU 

z dnia 8 lutego 1939 r. 
. L. D. VI. 1276/3/39 

w sprawie wydania Spółce HandloweJ Cukrowni 
Związkowych w Warszawie zezwolenia na pro
wadzenie wołnego składu cukru w Baranowiczacb. 

Zarządzeniem z dnia 8 lutego 1939 r. L. D. VI. 
1276/3/39 Ministerstwo Skarbu zezwoliło Spółce 
Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie 
(S. H. C.), Sp. z ogr. odp., na prowadzenie wolnego 

składu cukru w Baranowiczach przy ul. Szosowe; 
Nr 194 a. 

W składzie tym może być przechowywany 
wyłącznie cukier z kontyngentu wewnętrznego. 

Kontrolę skarbową nad wolnym składem cu
kru w Baranowiczach wykonywa Urząd Skarbo
wy Akcyz i Monopolów Państwowych w Barano
wiczach. 

Wtórniki świadectw przewozowych cukru, 
wysłanego pod węzłem podatku do wolne~o skła
du, należy przesyłać Rejonowi Kontroli Skarbo
wej w Baranowiczach. 

Dyrektor Departamentu: 
(-) M. Węgrzynowski. 

---oOo~--

74. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

W porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform 
Rolnych 

z dnia 10 lutego 1939 r. 
o ustaleniu Uości spirytusu, jaką Państwowy Mo
nopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanii 
1939/40 na cele konsumcyjne (kontyngent zakupu). 

Na podstawie art. 28 i 71 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. 
ó monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu 
octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alko
holowych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 586) ustala się 
ilość spirytusu~ jaką Państwowy Monopol Spiry
tusowy zakupi z produkcji gorzelni rolniczych 
w okresie kampanii 1939/40 na cele konsumcyjne 
(kontyngent zakupu), na 40 (czterdzieści) milio
nów litrów spirytusu 100°. 

Minister Skarbu: 
(-) E. Kwiatkowski. 

---o()Oo~--

75. 
POSTANOWIENIE 

MINISTRA PRZEMYSLU I HANDLU 
z dnia 4 lutego 1939 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Woj
skowych i Skarbu w sprawie ulgi dla przedsię
biorstwa "Lubelska Wytwórnia Samolotów, Spół-

ka z ograniczoną odpowiedzialnością". 
W myśl art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezy

denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysło
wych i komunjkacyjnych (Dz. U. R. P. z r. 1928 
Nr 36, poz. 329 i r. 1933 Nr 18, poz. 118) ustala się. 
że przedsiębiorstwu .. Lubelska Wytwórnia Samo
lotów, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", 
z siedzibą w Warszawie, służy prawo do ulgi, 
przewidzianej wart. 6 pkt 3) wyżej wskazanego 
rozporządzenia, w odniesieniu do nakładów wy
mienionych w zobowiązaniu przedsiębiorstwa 
z dnia 21 listopada 1938 r., złożonym zgodnie 
z art. 1 pkt. 2) i 3) tegoż rozporządzenia. 

Równocześnie stwierdza się. że z ulł!i, o któ
rej wyżej mowa, nie będą korzystały obroty uzy
skane z ewentualnej produkcji innego rodzaju, niż 
wymieniona wart. 2 powołanego rozporządzenia.. 

Minister Przemysłu i Handlu: 
(-) Antoni Roman. 

Minister Spraw Wojskowych: 
w z. (-) Litwinowicz. 

Minister Skarbu: 
w z. (-) K. Morawski. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
--000--

Z Kancelarji Pll Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy 
Mościcki przyjął wczoraj po południu P. Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych J. Poniatowskiego. 

• • • 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął wczo-

raj nowo mianowanego dyrektora Funduszu Pracy 
p. Mieczysława Biesiekierskiego. 

Z Prezydjum Rady Ministrów. 
P. Prezes Rady Ministrów gen. F. Sławoi 

Składkowski przyjął wczoraj nowomianow.anego 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Opieki Spo· 
łecznej dr Tadeusza Garbusińskiego. 

---000'---

Z Ministerstwa W. R. i O. P. 
W dniu 21 h. m. P. Minister Oświaty wydał 

obiad. na cześć dele,gacji uniwersytetu sofijskiego. 
(Uczeni bułg-arscy podczas pobytu w Warszawie 
S<,\ gośćmi P. Ministra Swięto-sławskieg:». 

Na obiedzie tym, w którym wzięli udział czo
łowi przedstawiciele polskiej nauki, nastąpiła wy
miana serdecznych toastów między gospodarzem 
obiadu i przewodniczącym delegacji bułgarskiej. 

P. Minister W. R. i O. P. prof. ŚwiętOsIawski: 

"Panie Ministrze, Panie RektOrZe, Panowie 
Profesorowie. 

Sprawia mi wielką radość, że mogę powitać 
Panów w stolicy naszego Państwa, zarówno jako 
Minister Oświaty, jak też jako profesor i jeden 
z przedstawicieli nauki polskiej. Z uczuciem ży
wej radości i największego zainteresowania śle
dzimy postępy pr·acy narodu bułgarskiego nad roz
wiązywaniem zagadnień szerzenia oświaty, kształ
cenia o,gólnegoi zawodowego wielotysięcznych 
mas młodzieży. Prówadzę od pewnego c~asu stu
dia nad rozwojem szkolnictwa w różnych kr-ajach 
i nie dalej jak prze.d kilku tygodniami wskazywa
łem w Sejmie na Bułgarię, jako na kraj, który w 
latach ostatnich uczynił bardzo wielki wysiłek w 
dziedzinie oświaty, .przeznaczając na ten cel znacz
ne środki materialne w budżecie pań'stwa. 

Z najwyższym zainteresowaniem śledzimy roz
wój .nauki, sztuki, literatury i muzyki bułgarskie;. 
Konwencj.a kulturalna zawarta pomiędzy obu kra-
1ami daje podstawę do zacieśnienia w tej dziedzi
nie ścisłej współpracy. Cieszymy się z tego, że 
pewna część młodzieży bulgarskiej uczy się w 

'szkołach akademickich w Polsce. podobnie tak 
niektórzy studenci polscy, korzystając z wymien
nych stypendiów rządu bułgarskiego, studiują w 
Bułgarii. Sprzyja to niewątpliwie wzajemnemu 
zbliżeniu naszych krajów. 

Nadaniil ~przez uniwersytet w Sofii doktoratu 
honorowego Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
wywołało bardzo i:ywy oddźwięk Społilczeństwa 
polskiego, tym bardziej, że żywimy dla narodu buł
·garskie,go szcz.erą sympatię. Bytność Panów u nas 
w stolicy, rzecz prosta. wpłynie na dalsze zacieś
nienie stosunków kulturalnych pomiędzy naszymi 
kra1ami. 

Wznoszę ten kie.lich z.a zdrowie i -pomyślność 
Jego Królewskiej Mości króla Borysa, za pomyśl. 
ny rozwój narodu bułgarskiego, jego nauki i kultu
ry, wreszcie za zdrowie Pana, Panie Rektor~, 
oraz całej delegacji uniwersytetu sofijskiego". 

N a toast ten odpowiedział rekt()r uniwersyte
tu św. Klemensa w Sofii proL Staniszew: 

"Wielce Szanowny Panie Ministrze. Wielka 
cześć dla nauki i kultury przywiodła nas do Wa
sze; pięknej stolicy. Każdy jej zakątek nie prze
staje budzić w naszych duszach bogatych wspo
mnień historycznych. Sławna przeszłość narodu 
o tak bohaterskim duchu, odbijająca się w boga
tej kulturze. obejmującej w sobie Chopina, ~ic
kiewicza, przywodzi nam na myśl duchowil WIęZy 
między dwoma bratnimi narodami. W tej chwili 
wspominam czasy Christo Botewa, największego 
poety bułgarskiego i dzielnego rewolucjonisty, 
który wydawał w Bukareszc~~ or.gan rewo!ucj~ni
stów buł,garskich .. Pro,porzec. W tym dZIennIku 
drukowano po raz pierwszy w języku bułgarskim 
powieść Michała Czajkowskiego "Kardzalii'. któ
ry chociaż zajmował wy<sokie 'S~anowi~ko w Tur~jj. 
mógł odtworzyć w p,rzepiękne) fornl1~ poetyckIeJ 
bardzo żywo niedolę narodu buł.garsl{lego w cza-
sie jarzma .tureckiego - kardza.lii. . 

Na moim horyzoncie myślowym - zwracaJąc 
się znów ku tym samym czasom - zi<ł;wia się na. 
drugim miejscu ciekawa postać polskIego mala
rza - rewolucronisty Dębickiego, przyjaciela Chń· 
sto Botewa. 


