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Proszę przyjąć następujący meldunek dla Naczelnego
Wodza i przesłać go do Generalnej Adjutantury w celu wreczenia Komendantowi.
Po 2-dniowych pertraktacjach podpisałem dzisiaj popołudniu następujący akt:
PROTOKÓŁ TYMCZASOWEJ UMOWY W SPRAWIE POKRYCIA WYDATKOW POLSKIAJ ARMJI W MTSL PUNKTU 6-go KONWENCJI WOJSKOWSJ
% DNIA 24 KYISTNIA 1920 т.
Obecni:
Ze strony Rządu

U.R.L. Kierownik Ministerstwa Finansów :

APOLINART

у A R 6 z Y # 8 K I

Ze strony Nacz.Dow.W.P. Major Sztabu Generalnego :
STANISŁAW

S ? A R Z B W S E I.

I./ Rząd Ukraiński oświadcza gotowość oddania na
poczet wydatków poczyniońych ze strony polskiej na wyżywienie wojsk na Ukrainie wedle punktu 6-go Konwencji Wojskowej
z dnia 34.Kwietnia b.r.

pięćset tysięcy pudów cukru.

II./ Powyższe ilość cukru zostanie pobrana od Ministerstwa Finansów U.R.L. na podstawie przez niego wystawionych asygnacji w miejscach przez niego wskazanych

przez

pełnomocników Rządu Polskiego, przyczem odbiór może się na- tychmiast rozpocząć po telegraficznym zatwierdzeniu niniejszej umowy przez Naczelne Dowództwo 7.P.
III./ Rząd U.R.L. oznacza jako cenę 300 Mk. poltom

skich za pud cukru piaskowego, a 600 marek polskich za pud

(W *

rafinady loco skład , skąd cukier zostaje wydany odbiorcom
olskim.
a

IV./ Podstawę obrachunku stanowi dokument odbioru

oukru podpisany w 3-ch egzemplarzach przez upełnomocnionych
oddawców i odbiorców, bez którego to dokumentu cukier nie może być pobrany. Po jednym egzemplarzu dokumentu otrzymują :
oddawca, odbiorca oraz Zarząd składu.
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Konwencji Wojskowej na zaopatrzenie wojska.

VI./ Umowa na otrzymanie dalszej partji cukru ponad
pięćset tysięcy pudów w celach wymienionych w punkcie I-ym
niniejszej umowy może być zawarta

po wyjaśnieniu ilości cu-

kru, pobranego dotychczas przez wojska, dalej ilości potrzebnej na dalsze bezpośrednie zaopatrzenie wojsk w cukier,

jak

również po przedstawieniu ze strony polskiej tymczasowego obrachunku wydatków poniesionych na wyżywienie wojsk w myśl punktu

6-go Konwencji Wojskowej .
VII./ Piśmienne zatwierdzenie niniejszej umowy przez

Naczelne Dowództwo W.P. będzie wręczone Rządowi U.R.L.

naj-

później do dni I4-tu.
Winnica, dnia 18 maja 1920 r.

podpisy.

Do powyźszego dedaję, że Minister Przemysłu i Handlu
chciał równocześnie zapewnić sobie dostawę

siedemdziesięciu-

pięciu wagonów nafty i tyle& soli. Nie doszło do zgody, ponieważ oświadczyłem, Ze nie jestem kompetentny bez zgody naszego Ministerstwa Finansów uskutecznić ten przydział, Chciałem uzaleźnić to od otrzymania specjalnej aprobaty Rządu oraz
stawiałem jako cenę 15 marek za kilo soli lub nafty. Cena ta
wydawała się panu

SZADLUNOWI za wysoka i twierdził, że z Ru-

munji wzamian za cukier to dostanie. Ostatecznie punkt

ten

skreślono.
Następna Sprawa.
Kierownik Ministerstwa Finansów oświadczył mi, że natychmiast wyjedzie ze wzorami pieniędzy z Kamieńca do Warszawy pełnomocnik Ministerstwa Finansów U.R.L. w celu zawarcia
umowy co do bicia

znaków

z Ministerstwem Skarbu

pieniężnych ukraińskich w Polsce

Polskim. Przyjazd koło 25 b.m. Pel.
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miljardow karbowańców, ponieważ zamierzają w przyszłości uruchomié biecie pieniędzy w Kijowie na większą skalę, a narazie pozostaje do wybicia na sumę piętnastu miljardów, na
które Minister Finensów miał pełnomocnictwo , wszystkiego
jeszcze dwa do trzech miljardów.
Następna sprawa:
Na wczorajszem posiedzeniu Rady Ministrów uchwalono
denacjonalizację, ogłoszona jeszcze nie jest.
Następna sprawa:

3

Po porozumieniu z panem NINKIEUICZENM melduje, &e bedzie możebne oddanie na potrzeby kraju Preaydentowi Ministrów kolo stu wagonów zboża, zebranych na obszarze D.0.B.
Płoskirów.
Następna sprawa:
Daty co do zużycia amunicji oraz warunków ekonomicznych zadane przez Naczelnego Wodza , każę podać przez por.
KRZISTKA z Żytomierza, ponieważ dla szybszego złożebia dzisiejszego meldunku pojechałem do Zmerynki, a nie do Zytomierza, nie mogę zatem sam tego meldunku złożyć, Do Żytomierza
przybędę dzisiaj

19 wieczorem. Proszę o uzyskanie na układ

podany w początku depeszy aprobaty Naczelnego Wodza oraz wskazanie, kto będzie przeznaczony w myśl

punktu II-go umowy peł-

nomocnikami Rządu dla odbioru cukru. Koniec.
Mjr. STARZEWSKI.I9/5. 3-cia godzina,

Proszę całą powyższą depeszę przesłać do Belwederu, oddać Mjr. WIENIAWIE, aby doręczył ją Naczelnemu Wodzovi.
‚ Odpis dać pł. MALCZEWSKIEW i Mjr. PIETRUSZEWICZOWI.
Proszę dziś rano zapytać telefonicznie Mjr. WIENIAWĘ ,
czy depeszę moją oddał Komendantowi.-
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