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77. 
ZARZĄDZENIE 

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z dnia 18 lutego 1939r. Nr AA. 17,g-307. 

Mini,steJ1S,two Spraw Wewnętrznych na pod
stawie arf. 8 ustępu 1 Prawa prasowe,go ,z dnia 
21 listopada 1938 .r. (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 608) 
runiej.s.zym '0dbiera dehit komunikacyjny niżej wy
mienionym drukom i zakazuje ich rozpowszech
niania na ohsz.arze Państwa: 

l) czasopismu "Nasza Rodina", wydawanemu 
w języku msyjskim w Paryżu; 

2) czasopismu "Nowa Swoboda", wydawane
mu w jęiZyku ruskim w Chus.t (HUSlZt). 

-
Dyrektor Departamentu: 

(-) Michałowski. 

DZIAŁ NIE URZĘDOWY. 
-000--

Z Kancelarji P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Pan PlI'ezydent Rzeczypospolitei prof. I@nacy 
Mościcki przyjął w dniu wcz.oora1szym w obecn~
ści P. Marszałka Śmigłego-Rydza P. Prezesa Ra
dy Mini.."Vrów gen. F. Sławoja Składkowslciego, 
P. Wiceprezesa Rady Ministrów inż. Eug. Kwiat
kowskiego i P. Ministra Spraw Wo;skowych gen. 
Ta<l. Kas:przyclki.ego. 

MONITOR POLSKI. - Dnia 24 lutego 1939 l. 

Z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

Narodowy rz,!!d hisZ1pańsJci udzielił p. Mada
nowi Szumiakowskiemu, dotychczasowemu agen
towi dyplomatycznemu w Bur:gos, agrement w 
chankterze posła na&wyczajnego i minństra peł
nomocnego R. P. w Hiszpanii. 

---00'0---

Z Ministerstwa Skarbu. 
Minis,tersŁwo Ska;rbu (Zarząd Długów Pań

stwa) komuni~uje, że w dniu 23 lutego 1939 r. wy
los.owane zosltaly do umo.rzenia Bony FunduSIZU 
LnwestYCYine,go oznaczone Nr 2863, 14978, 15390, 
18969, 19534, 27521 i 35853. 

---0001----

Z Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. 

Dyrektor Departamentu Ogólnego Minister-

I 
stwa Przemysłu li Handlu p. Ryszard Dittrich wy
je.chał do Lwowa na pos,iedz.e,nie Rady Gos.podar
czej Małopolski Wschodniej. 

--~oOOI----

Z Ministerstwa Opieki Społecznej. 
W bieżącym ty.godniu uda się na Górny śląsk 

główny mlSlpekto.r p;racy dyr. M. Klobt. Wyjazd 
głównego in~p~ktora związany jest z pracami nad 
uporządkowaniem prawnym rad zakładowych na 
Sląsku CieszyńlSktim o.raz z rokowaniami w SlPrawie 
warunków pra.cy w niektórych działach plI'zemy
silu. W sprawach tych dy;rektor Klott odbędzńe 
konfe,rencj.e ·z za1nteres.owanymi czynnikami. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
Szesnaste posiedzenie 

z dnia 23 lutego 1939 r. 

Po,sieazenie rozpoczęlo się o godz. 9 min. 10. 
P. Marszałek W. Makowski zawiadomił, że 

od Pana Prezesa Rady Ministrów nadeszły odpo
wiedzi na interpelacje posłów: 

1) Rałajczyka w sprawie płac stosowarrych 
na robotach publicznych, finansowanych przez 
Fundusz Pracy, oraz w sprawie wykonywania roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o komi
sjach roziemczych dla załatwiania zatargów zbio
rowych w przemyśle i handlu. 

2) Putka w sprawie zmiany podziału admini
stracyjnego Państwa przez utworzenie wo1ew. śią
sko~krak'owskiego, w sprawie zastanowienia przez 
czeskosłowackie kasy brackie wypłaty zaopa
trzeń d:la polskich obywateli, wreszcie w sprawie 
nowelizacji prawa ł'Owieckiego. 

Wzięto pod obrady budżet Poczt i Telegra
fów. Sprawozdawca pOs. Sanojca: W dochodach 
preliminuje się więcej o 161/ 2 miL, a w rozchodach 
o 211/2 inil. Nadlwyżka dochodów nad wydatkami 
wynosi 26 mil. Nie jest to jednak całkowity zysk 
przedsiębiorstwa, gdyż 35 miln. przeznacza się na 
wydatki inwestycyjne. Razem więc ten zysk wy
nosi 61 mi'ln. Wpłatę do Skarbu stanowi wymie
niona na&Wyżka 26 miln. zł. 

Na Komisji potru:szono szereg ważnych spra,w. 
Przede wszystkim uposażenia pracowników. 

Drugą sprawą była wysoka opłata za listy 
i karty poczt'Owe. Polska rzeczywiście ma najwyż
sze opłaty nietylko w Europie, ale nawet wyższe, 
niż w Stanach Zjednoczonych. Ta rzecz również 
zależy od konieczności wygospodarowania owycla 
26 miln. zł. 

Jaki jest ogólny charakter przedsiębiorstwa 
P. P. T. i T.? Pouczające są sprawozdania refe
rentów od początku istnienia P'0lski odrodzonej. 
Widzimy stały rozwój tej instytucji. Nawet w 
trudnych czasach marki polskiej Poczta wyszła 
zwycięsko z tych trudności. Z chwilą ustabillzo
wania waluty wzwój Poczty jest coraz większy 
zarówno pod względem technicznym, jak i finan
sowym. Sprawozdawca poruszył sprawę Polskie
go Radia, Philipsa, stosunku Poczty do Kolei. Za
kończył zaś: 

Jak przeglądać te wszystkie sprawozdania 
budże t'owe z dawnych lat, to nigdzie nie znajdzie
my słowa nagany pod adresem Poczty. Trzeba 
stwierdzić, że mimo wielkich trudności i niskich 
płac, cały personel pracuje nienagannie. Uznając 
trudności budżetowe, nie stawiam żadnego wnio
sku, a tylko prosiłbym, ażeby choć trochę popra
wić byt agencyj po<:ztowych na wsi, które pracują 
w najgorszych warunk.ach. Resztę bolączek stara
łem się prywatnie przedstawić Panu Ministrowi. 
Niech da Bóg, ażeby Minister Skarbu, a więc i Mi
nister Poczty miał więcej pieniędzy, to przyjdzie 

także lepszy czas dla pracowników pocztowych 
(Oklaski). 

Pos. Dobkowski uważa, że, mimo powszech
nie głoszonego hasła radiofonizacji wsi, w istocie 
rżeczy nie wiele w tym kierun,kuzrobiono. Wieś 
trudno jest dla radia zdobyć, bo aparaty Philipsa 
są zbyt drogie. 

Pos. Jaworski apeluje, żeby w miarę zwyżki 
wpływów i oszczędności przyznać niższym funk
cjonariuszom dodatki 20---40-złotowe, lub awan
sować ich o jedną grupę. 

Pos. Rudnicki podkreśla, że Poczta j,est u nas 
przedsiębiorstwem skomercjalizowanym i wobec 
tego jest prowadzona na zasadach handlowych. 
'Jest to a:a:sada · niesłuszna, bo Poczta jest insty
tuc}ą użyteczności publicznej i posłannictwo jej 
winno być inne, niż wyrabianie zysków dla Skar
bu Państwa. Skala świadczeń Poczty na rzecz 
P. K. O. jest olbrzymia. Mówca oblicza tę sumę 
na 13-15 milionów zł, podczas gdy P. K. O. wpła
ca Poczcie zaledwie 7.160.000 zł. Nic dziwnego, 
że P. K. O. ma w tych warunkach możność ol
brzymiego rozwoju. Należy się z tego cieszyć, ale 
nie powinno się to dziać ze szkodą Poczty. 

P. Wicemarszałek Jedynak odpowiada posło
wi Rudnickiemu. Zaznacza, że dochód w obrocie 
czekowym, osiągnięty przez P. K. O. z opłat mani
pulacyjnych w r. 1937, wynoszący przeszło 7 i pół 
miln. zł, nie może być utożsamiony z należytością, 
jaką P. K. O. powinno uiścić Poczcie. Twierdze
nie, że jest to dochód wypracowany tylko przez 
Pocztę, nie jest zgodne z rzeczywistością. Opłaty 
te w obrocle czekowym są pobierane zarówno 
przez P. K. O., jak i przez placówki Po c Zlt owe , ja
ko zbiornice P. K. O. Wspólna komisja ustaliła na 
zasadzie badań chronometrażowych, że 24 procent 
pracy przy wpłatach czekowych wykonuje Pocz
ta, a 76 procent P. K. O. Przy wypłatach przypa
da na Pocztę 48 procent pracy,a na P. K. O. 52 
proc. Według tego klucza na rzecz Poczty przypa
da z kwoty 7.500.000 tylko 2.700.000. Poczta za 
swe czynności, związane z P. K. O., otrzymała w 
r. 1938 ogółem ponad 9 miln. zł, co odpowiada po
łowie ogó'lnych kosztów administracyjnych tej in
stytucji. P. K. O. nie korzysta z 2aanych ulg tary
fowych, ani nie otrzymuje rabatu od Poczty za 
masowe zlecenia . . 

Pos. Wróbel domaga się obniżenia opłat od 
odbiorników z głośnikiem. Raaio musi dotrzeć do 
najdalszych zakątków wiejskich, aby utrzymać 
ich łączność z iPaństwem. 

Pos. Klimek porusza sprawę niskiego uposa
żenia listonoszy wiejs,kich tzw. posłańców. 

Prosi Ministra o zarządzenie zmiany godzin 
urzędowania w Agencjach Pocztowych i wyzna
czenie ich na god'ziny: 8-13, 16-18. 

Pos. Kieńć omawia SiPrawęradiofonilZacji na 
zPiemiach północno-wschodnich, stwierdzając, że 
na wsiach uesowych .nie słychać na detektor Ta
diOS!ta.cji wileńskiej, a ludność mie.;Scowa zbiera 
6ię przy ,odbiornikach i słucha bolszewickiej ra-
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diQstaoji mińsk,iej, skąd płynie pro:paganda bolsze
wicka. Mówca prosi P. Ministra, a.by zaintereso· 
wał się tą sprawą i wydal odpowiednie zarządze
nia, aby założone były odpow~ednie instalac.je, 
umożliwiaóące słuchanie na detektor sŁac:j,i pol· 
Iskiej. (P. Minister Kaliński: "Robimy to już w Mo
ł,ooecznie"). 

Pos. OgorOdnik podkreśla pozytywne na&ta
wJenie ludności uJkrMńskiej Wołynia do po.czynań 
Rządu. Zali się, że brak jest audy.cyj radiowy.ch 
w ję,zyku uikTaińskim. 

Pos. Periecki (porusza rÓWiIlłeż ~rawy ukra
ińskie. 

Z kolei zabrał .głos P. Minister Poczt i Tele~ 
grafów iDŻ.Kaliński I'lrzemówienie P. Miahlstra 
podamy niebawem w brzmieniu urzędowym. 

Jako ostatni przemawiał jesa,cze .referent pOs. 
Sanojca. 

Na tym debClitę nad budżetem Min. Poczt i Te
legraiów zakończono. 

Z kolei IZlba przystąjpiła dQ OMM. nad. budże
tem Mmistersłwa SpraWIedliwości. 

Sprawozdawca pOs. Szczepański: PreJimimarz 
budżetowy Ministerstwa Sprawiedliwości na .rok 
1939/40 przew1idUlje wydrutki na sumę zł 95.010.000. 
,W porównaniu z budżetem poprzednim, prelimi
narz . obecnie z<tpro1ektowa.ny jest większy o 
3.560.000 zł. Stosunek wydatków Min. Sp.rawie
dliwości do ogółu 'kr.edytów adminrsŁracyjnych 
wyniesie w roku przyszłym 3,770f0, gdy w budże· 
cie Olbecnym wyn'osił 3,76%, w Il'oku 1937/3S i w 
1936/37 - 3,81%, ~dy w latach 1930/31 stos unek 
ten wyrażał się w 4,56%, a w 1931/32 - 4,55%. 
Widzimy więc zmniejlszenie się wydatków Tesortu 
Min. Sprawiedliwości, aczkolwiek potrzeby je·go 
rosną, Budżert; Min. Sprawiedliwości nie jest wy
bitnie rozchodowym, gdyż ,przewiduje .również do
chody w kwocie 38,600.000 zł z 'W)pływów rz. opłat 
.j kosztów sądowych. 

J ?k już nadmieniłem, budżet na r. 1939/40 
jest większy o kwotę ponad 31/2 miln. zł, niż bud
żet tegor.oczny. Nie ma to jednak większego wpły
wu na poprawę budżetu Ministers twa, zwłas" .. cza 
rwymia"ru ,sprawiedliwości w dzie,d,zi,nie powiększe· 
nia upo:sażen,ia sędziów i pr11okuratorów. Sprawo· 
.z.dawca wylicza, na jakie cele zużyta będzie pod
wyżka budżetu. Między innymi związana je.s.t ona 
z opłaceniem 189 nowych etatów w sądachgrodz
kich na odzyskanych ziemiach śl~ka Cieszyńskie
,go oraz dla Sądu Ok.ręgowego w Cies,zynie i Są
du Apelacyjnego w Katowicach. 

Preli.m.i.narz budżetowy zarządu ,centraLnego, 
zamykający się po stronie dochodów kwotą 
748.000 zł, obejmuje .zmniejszenie się kwot po stro
nie dochodów, co HumaJCzy 'się stałym spadkiem 
'W\Plywów z wydawniotw Mi.niste.rstwa oraz ·obej
muje .nieznaczne powiększenie kredytów po stro
nie wydatków, co z kolei tłumaczy S1ę pow,ięk,sze
niem kwót na uruchomienie etatów i awanse ora~ 
inne wydatki osohowe. 

SprawoZldawcadłużej zatrzymał się na·d .pra
cami ustaW'Odawczymi, zazillacz ają.c , że prace te 
były roz1kz.ne i wielostronne. Po przeds.tawieniu 
działalności Ko.miS'ji Kodyfikacyjnej, refere~t prze
szedł dos'P,rawy uposażenia sędzliów i ,pr'0kura:tQ
ifÓW, których praca jest wielka, a wymagrodzenie 
bardzo niskie. Wydatne :podwyższenie uposażeń 
sędziów i prokurator<>w' iest koniecznością. 

Pos. Deryng podkreśla, że rola Ministra Spra
wiedliw.ości tym bardziej jest odpowiedziaJna, im 
głębiej sięgalją przeohrażenia ust.rojowe i im pil
niejsza jest poua:eba zastosowania idei nowej 
Konst)lltucji w całości ,nowego pOifządku prawnego. 

Pos. Czarnek .omawia obszernie sprawę upo~ 
sażeń pracowników państwowych, a w szczegól
ności sędziów i prokuratorów, domagając się po
prawy ich bytu. 

P. Marszałek za.rządził prze.rwę obia,dową do 
godz. 16-e.j. 

Po p.rzerwie przemawiał pOS. BartUŚ. Noweli
zClicia prawa o ustroju sądów powszechny.ch jest 
piekąca. Znie'ść trzeba alit. 110c i 102c, jako nie
zgodne z Konstytucją. Mówca omawia następnie 
oolączki Ziemi Śląskiej . 

Pos. Cieplak uogólnia: im większy będzie bud
żet Ministerstwa Oświaty, szczególnie na rzecz 
dobrze zorganizowane; szkoły powszechnej, tym 
mniejsza będzie praca policji i służby więziennej. 

Pos. Kwapisiewicz porusza bolączki i potrze· 
by sądownictwa, szczególnie na terenie Okręgu 
Radomskiego. 

Pos. Nawrocki podniósł, że nowy kodeks kar
ny zawiera postanowienia indywidualizowania kaI. 
Tę samą zasadę zawiera projekt rządowy ustawy 
o więziennictwie, który na plan pierwszy wysuwa 
zasadę indywidualizacji penitencjarnej. Nie spełnia 
on iedlnak swego zadania w całości, gdyż nie obej
muje problemu więźniów politycznych. 

Pos. Scbwarzbart występuje przeciw wyda
wnictwom o chiuakterze antyżydowskim, domaga-
jąc się konfisko,wania ich i ścigania . . 

Pos. Baran apeluje do Ministra Sprawiedliwo
ści w sporawi e ukraińskiej. 

Pos. Orlański oswiadcza: cala opinia publicz
na, bez względu na przekonania., . z najwyższym 
uznaniem odnosi się do pracy MIDlsŁerstwa Spra
wiedliwości. 


