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DZIAŁ

URZĘDOWY

39.
ROZPORZĄDZENIE

Wojewody Kieleckiego
z dnia 26 maja 1948 r.

o ustaleniu norm dla wymiaru i wykonania
cele publiczne.

świadczeń w naturze na niektóre

Na podstawie art. 8 (1) ustawy z dnia
26 marca 1935 r. o świadczeniach w naturze
na niektóre cele publiczne (Dz. U. R. P. Nr
27, poz. 204'), zmienionej dekretem z dnia 4 listopada 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 593),
po zasiągni«ciu opinii terenowych rad narodowych przy współudziale Wydziału Wojewódzkiego z głosem stanowczym zarządzam co następuje:

I. Jako

najwyższą

dopuszczalną

granicę

obciążenia świadczeniami

w naturze na
wszystkie
cele łącznie, dozwolone
w myśl przepisów zacytowanej ustawy
ustanawia się:
.
1) 75% podatku gruntowego bez ulg i zniżek, przewidzianych w art. art. 7 (10),
11 i 12 dekreta z dnia 20 marca 1946 r.
o podatkach komunalnych (Dz. U. R.
P_ Nr 40, poz. 198 za rok 1947).
2) 100" /0 podatku od nieruchomości, wymierzonego na podstawie wymienionego dekretu o podatkach komunalnych,
3) 400"{0 ceny kart rejestracyjnych, pobieranych na mocy dekretu z dnia 21 grudnia 1945 .r. o podatku ob roto wym (Dz.
U. R. P. l r 3 p07. 23 z r. 1946).
II. Granire naj w yższego dopuszczalnego
obclążenia, oznaczonego w ust. L podwyższa sit! dla gromad wiejskich, wykonywujących melioracje wodne, uzasadnione interesem publicznym do 100~/
podatku gruntowego.
111. Granice najwyaszego dopuszczalnego
obciąienia, oznaczonego w ust. 1. p odwyższa się dla uczestników scalenia.
wykonywujących niezbędne roboty melioracyjne, związane ze scaleniem do
200" łJ podatku gruntowego.
IV. Jako najdalsza dopuszczalna odległQść
miejsca robót od przedmiotu podatkowego uzasadniającego obowiązek świad
czeń uutanawia się:
1) dla pieszych . . . . . . 7 km.
2) dla zaprz«gów konnych. . 15 km.
V. Za okresy czasu pilnych robót polnych
czy leśnych, których posiadacze gospodarstw polnych czy leśnych nie mogą być obCiążeni obowiązkiem świad
czeń w naturze, uznaje się okresy: od

l kwietnia do 15 maja, od 15 czerwca

39 i 40
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do 30 czerwca, od 15 lipca do 15 sierpnia i od 15 września do 15 paździer
nika.
VI. Wartość dniówki i robocizny zaprzę
gowej, wyrażonej w dniówkach robocizny pieszej, ustala się w sposób następujący:
1) wartość dniówki i robocizny zaprzęgowej przy zaprzęgu
jednokonnym równa się 3-m dniówkom

robocizny pieszej,
2) wartość dnió 'Nki robocizny zaprzę
gowej przy zaprzęgu dwukonnym
równa się 5-ciu dniówkom robocizny pieszej.
VII. Najwyższą dopuszczalną stawkę za jeden 8-mio godzinny dziea robocizny
pieszej ustala się dla płatników wszystkich podatków wymienionych wart.
3 ust. (1) ustawy z dnia 26 marca 1935
roku o świadczeniach w naturze na
niektóre cele publiczne, zmienionej dekretem z dnia 4 listopada 1936 r., na
250 zł.
VIII. Rozporządzenie:! niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1948 r.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obo.wiązującą moje rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1947 r. o ustaleniu norm dla wymiaru świadczeń w naturze
na niektóre c Je publiczne, ogłoszone w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim Nr 8, poz. 36.
Wojewoda: wz. Mgr 1J1. Kowalczewski
Wicewojewoda

40.
ZARZĄDZENIE

. Wojewody Kieleckiego
7.

dnia 31 marca 1948 r.

(O. Org. Org. 416 /48) o organizacji służby
ochrony roślin w powiatowych władzach administracji ogólnej województwa kieleckiego.
Na podstawie att. 69 usL (2) rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19
stycznia 1928 r. o organizarj ; i zakresie działania władz administracji . cr·l nej (Dz. U R.
P. z 1936 r. Nr 80, poz_ 55.5), § 40 rozporzą
dzenią Ministra Spraw Wr:' lIętrznych 'I. dnia
30 czerwca 1930 r. w sprawie wewnętrznej
organizacji starostw oraz trybu ich urzędowa
nia (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 464) oraz zarzą
dzenia Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych,
Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanycb
z dnia 13 lutego 1948 r. w pr7.edm loc e organizacji we władzach administracji ogólnej służ
by ochrony roślin I oceny nasion (Monitor
Polski Nr 21, poz. 91) i pis r a okólnego Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 lutego 1948 r. o przejęciu 'tacii Ochrony Ro' ślin i Stacji Oceny Nasion w ramy adm nistra

http://sbc.wbp.kielce.pl/

państwowej (Nr Og.
rządzam co następuje:

cji

63

Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 40 i 41

Nr 7

Org.

1-4/68/48)

za-

§ 1. W zarządzeniu Wojewody Kieleckiego z dnia 25 marca 1947 r. o przejęciu
przez starostów powiatowych spraw admini·
stracji rolmctwa t reform rolnych i aparatu
administracYlnego powiatowych urzędów ziemskich oraz o organizacji i szczegółowym podziale czynności referatów rolnictwa i reform
rolnych w starostwach powiatowych wojewódz
twa kieleckiego (Nr OLL-3/6/47 ) wprowadza
się zmiany następujące:
1) po § 15 dodaje się nowe parag;afy:
§ 15(1, § 15b, § 15c i § l5d w brzmieniu:
,,§ 15a. Stalostowie powiatowi załatwiają
sprawy zwalczania chorób roślin oraz tępienia
chwastów i szkodników roślin, należących do
zakresu czynności rc:feraiu rolnictwa i reform
rolnych, przy pomoey instruktorów ochrony
roślin.

9 15b. Instruktorzy ochrony roślin weho
du:\ w skład personelu referatu rolnictwa i reform rolnych.
§ 15c. Instruktorzy ochrony roślin pozostają na etacie Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Kolnych.
§ lSd. Instruktorzy ochrElny roślin są funkcjonarIUszami f"lchowymi w rozumieniu art. 34
rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej
z dllia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakrćsie di.i<ibmia władz
administracji ogólnej
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555)".
2) w § 16 lit. A) pkt. 3 otrzymuje bn:mienie:
.
,,3) zwalczania chorób roślin oraz ttipieme chwastów i szkodników roślin, a w szczególności:

a) s~rawy organizowania terenowej służ
by ochrony roślin w powiecie. a mianowicie:
gminnych i gromadzkich sekcii ochrony roślin,
powiatowego oraz gminnych i gromadzkich komitetów ochrony roślin, kEllumn technicznych
ochrony roślin, korespondentów ochrony roślin i t. p.
b) sprawy szkolenia społecznej i pomocniczej służby ochrony roślin,
c) sprawy organizowania i kontroli akcji
wykrywania, zapobiegania i zwalczania chorób eraz tępienia chwastów i szkodników
TOślin,

d) zbiel ania i przekazyw;mia Stacji Ochrony Roślin (Wvdział Rolnictwa, Dział Rolnictwa i Reform 'Rolny:.. h) w Urzędzie Wojewódzkim Kieleckim meldunków wraz z dutyczący·
mi okazami roślin i szkodnikami, lltrzymanych
w ZC7 gólnoścl od korespondentów ochrony
roślin",

§ 2. Sprawę przejęc.a do słuiby pań 'two
we} w starostwach powiatowych województwa kieleckiego dotychczasowych instruktorów
ochrony roślin w Powiatowych Związkach Sa·

mopomocy

Chłopskiej

regulują

zarządzenia

odrębne.

§ 3. Agendy dotychczasowych instruktorów ochrony roślin w Powiatowych Związ
kach Samopomocy Chłopskiej przechodzą do
właściwych terytorialnie referatów rolnIctwa
i reform rolnych w starostwach pov. iatowych.
§ 4. Faktycznego pJzejęcia agend, o których mowa w § 3, dokonają: jeden z prdCOWników referatu rolnictwa i reform rolnych starostwa powiatowego, wyznaczony przez starostę oraz dotychczasowy instruktor ochrony
roślin w Powiatov.ym Związku Samopomocy
Chłopskiej. O ile instruktora <. chrony
rośllO
w Powiatowym Związku Samopomocy Chłop
skiej nie ma, starosta wyznaczy do przejęcia
wspomnianych agend drllgiego praco..vnika referato rolnictwa i refQfm rolnych, któremu zostanie powierzone na okres przejściowy prowad lenie agend powiat0wych ochrony roślin.
§ 5. (1) Przejęcia agend instruktora ochrony roślin w Powiatowym Związku Samopomocy Chłopskiej należy dokonać w formie protokólarnej.
(2) Protokół z<dawczo-odbiorczy nalezy
sporządzić w 6·ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których ieden pozostaje w starostwie
powiatowym, jeden w Powiatowym Związku
Samopumocy Chłopskiej, jeden otrzymuje Wojewódzki Związek Samopomocy Chłopskiej
w Kielcach, oraz trzy Urząd Wojewódzki Kielecki (1 Wydział Ogólny, 1 Wydział Rolnictwa,
1 dla Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych).
(3) Protokółem zdawczo· odbiorczym należy objąć inwentarz biuTowy i inne urządze
nia oraz aparaty . bibliotekę fachową, zbiory
muzealne i dydaktyczne, gotówkę i t. p., stanowiące własność dotychczasowej Stacji Ochrony Roślin w Wojewódzkim Związku Samopo·
mocy Chłopskiej w Kielcach, oraz akta od
c?wili powołania do życia w b. powiatowych
blU'ach rolnych oraz w Powiatowych Związ
kach Samopomocy Chłorskiej.
§ 6. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1948 r.
Wojewoda: wz. Mgr M. Kowalczewski
W ieewoje ",oda

,
41.
O KOLNI K

N r 22

Wojewody Kieleckiego
z dnia 1 września 1947 r.
(OLL.-4/B-9 47) o wykazie akt Referatu Aprowizacyjnego w starostwach powiatowych.
Do
Ob.Ob. Starostów Powiatowych województwa
kieleckiego.

Na podstawie § 5 przepisów kancelaryjnych dla starostw (Kielecki Dziennik WOJewódzki z 1945 r. Nr 5, str. 63) i § § 33 i 37
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szczegółowych przepisów kancelaryjnych dla
starostw powiatowych woiewództwa kieleckiego (Kielecki Dziennik Wojewódzki z 1947 r.
Nr 2, poz_ 10) zarządzam co następuje:
1. Ustalam w załączniku do niniejszego
okólnika wykaz akt Referatu Aprowizacji w starostwach powiatowych województwa kieleckiego.
2. Zarządzen ie ninieisze wchodzi w życie
dnia 15 września 1947 r. Równocześnie traci
moc obowiązującą wykaz akt Referatu Aprowizacji i Handlu ustalony okólnikiem Nr 59
Wojewody Kieleckiego (Nr OLL.·4/15f45).
Wojewoda: wz. inż. Z. Moskwa

Poz. 41 i 42.

I

C-Obuwia, skóry, gumy,
D-Artykułów opdłowych,

I

I

E-Nafty.

FGH-

Teczka NT

C-Obuwie, skóra, guma,
D-Artykuły opałowe,

E-Nafta,
F-Wyprawki dziecinne.

G-

H-

Załącznik
do okólnika Nr ~2
Wojewody Kieleckiego z dn ia l września ! 947 r.
I
Nr OLL 4 H_'ł[47

"

Podteczki:
A-Spożywczych,

B-Włókienniczych,

C - ObuwIa, skóry, gumy,
D-OjJCllowych,
E-, afty,
F Wyprllwek dziecinnych.

XXI. Ref rat Aprowizacji
(znak Apr.)

słowych,

"

"

słowych,

"

"

"

,.

»

"

"

"

•

•

D-s-prawy rozrachunkowe,
E-sprawy inspekcli.
2-Sytuacja aprowizacyjna powiatu
(stan produkcji roślinnej i zWIerzęcej, sprawozdania, statysiyka, wykazy i t. p.).
3-Karty wymienne (zapotrzebowanie, przydział gminom, rozliczenia, nadzór, z?żalenia it.p.)_
4-Karty zaopa:rzenia (zapotrz ebowanie, przydział gminom i zakładom pracy, rozliczenia, nadzór, zażalenia it.p.).
S-Karty odziezowe (zapotrzebowanie, przydział gminom i zakładom pracy, rozliczenia, nadzór, zażalenia it.p.l.
6-Punkty ro.:dzielcze-podteczki:
A-Artykułow spożywczych,
B-Artykułów włókienniczych,

8-Rozliczenia i sprawozdania z artykułów.

WYKAZ AKT
Referatu Aprowizacji w starostwach powIatowych.

D-sprawy rozrachunkowe,
E-sprawy inspekcji.
l-Przepisy i zarządzenia ogólnepodteczki ( w mlarę potrzeby):
A-sprawy planowama,
B-sprawy artykułów spożyw
czych,
C-sprawy artykulów przemy.

7-Rozdzielniki i dyspozycje_
Podteczki:
A-Artykuły spożywcze,
B-Artykuły włókiennicze,

Wicewojewoda

Teczka Nr O-Zbiór przt:pisów i zarządzeń
ogólnych podteczki:
A Sprawy planowaniCl,
B-sprawy artykułów spożyw 
czych,
C-sprawy artykułów przemy~

Nr 7

GH-

"

,.
"

"
"

"

9-Nadzór nad instytucjami gospodarczymi i punktami rozdl.ielczymi w przedmiocie magl!~ynowania artykułów reglanlentowany~h.

" lO-Nadzór nad przestrzeganiem zakazów spożycia artykułów pierwszej potrzeby.

" 11-____________________ .__________________ ______________________________ _

• 12 - __________________________________________________________
" 13-_________.____________________________________________ ._...... _________________
" 14 Rózne.
-----

42.
OGŁOSZENIE
Urzędu Wojewódzko ego Kieleekiego
z dnia 4 maja 1948 r.

o uruchomieniu agencji pocztowo-telekomunikacyjnej 3-go stopnia Tczów - Średni, pow.
kozienicki,' wojew. kieleckiego.
Na zasadzie pisma D} ".- t-cji Okr~gu Poczt
i Telegrafów w Lublin ie 2. dnia 26 kwietnia
1948 r. Nr OOrg. 28 Urząo ;X'ojewódzki komunikuje, że z dniem S maja b.r. uruchomiona
została agencja pocztowo - Telekomunikacyjna
3-go stopnia Tczów-Sredni w powiecie kozienickim, województwa kieleck iego.
Agencia ma połączenie z urzędem pocztowym Zwoleń, fi razy tygodniowo w dni powszednie.
Godziny urzedowe od 8-ej do 15-ej \'II dni
powszednie i od 9-ej do l1·ej w dni świą
te07.ne.
Za Wojewodę: Dr R. Miiller
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wyćh

w Jędrzejowie z dnia 25.X 1947 r., w Kozienicach
z dnia 30.X 1947 r., w Pińczowie
OGŁOSZENIE
z dnia 30.X 1947 r, w Sandomierzu z dnia
Urzędu Wojewódzkiegó Kieleckiego
l1.XI 1947 r., w Busku-Zdroju z dnia lolł.x
z dnia 4 maja 1948 r.
1947 r., we Wloszczowie z dnia 31.X 1947 r,
o uruchomieniu pośrednictwa pocztowo-fele- oraz uchwały Miejskich Rad Narodowych w
komunikacyjnego Wiśniowa. pow. sandomieJ'- Kielcach z dnia 31.V 1947 r., w Ostrowcu-Swietokrzyskim z dnia 23.1 1948 r. i w Radcmiu z dni"a
ski, woj. kieleckie.
Na zasadzie pisma Dyrekcji Okręgu Poczt l3.XI 1947 r. - dotyczące opłat dziennych w
i Telegrafów w Lublinie z dnia 26.lV.1948 r. szpitalach, utrzymywanych przez związki saI\Ir OOrg. 28 Urząd Wojewódzki zawiadamia, morządowe, które wyżej wymienione Rady re prezentują, zostały rozpatrzone przez Prezyże z dniem 4 maja b. T. uruchomione zostało
pośrednictwo pocztowo-telekomunikacyjne Wio dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielśniowa w powiecie sandomierskim wojewódz. I cach w dniu 6 kwietnia b. r. i opłaty zatwierdzone w następującej wysokości:
twa kieleckiego.
w szpitalach gmin miejskich wydzieloPośrednictwo połączone z urzędem ponych
na dziale zakaźnym 400.- zł., na wszystcztowo - telekomunikacyjnym Staszów za pokich innych działach 450.- zł.;
średnictwem listonosza wiejskiego 3 razy 'N t yw szpitalach powiatowych związków sag-o. niu t. j. w poniedi.ialkl, ślody i oiątki.
morządowych
na dzia 'e zakaźnym 350. - zł.,
Godziny urzędowe w ·dni PO'" szednie od
9 ej d'J 12-ej, a w dni świąteczne od 10 ej we wszystkich innych działach 40 . - zł.
Opłaty te dotyczące chorych stałych bez
do 11 ej.
względu
na instytucje skierowujące ich do szpiZa Wojewodę: Dr R. Miil/u
tala
i
obejmują
należność za wszystkie ustaNa zełuik Wydziału
wowo obowiązkowe świadczenia szpitala wobec chorych stałych.
44.

43.

OGŁOSZENIE
Urzędu Wojewódzkiego Kieleddego

Prz~wodniczący Wydziału

Wojewódzkieg-o:
WOjewoda wz. Mgr Marian Kowalezewki
_ _ _ _Wicewojewoda

z dnia 11 maja 1948 r.
(O.Org.Org. 12 119/48) o uruchomieniu pośred
nictwa pocztowo - telekomunikacyjnego Garbów Stary, pow. Sandomierz, wojew. kielec-

46.
OGŁOSZE

w Łód.i

Na "asadzie pisma Dyre kcji Okręgu Poczt
I Telegrafów w Lublinie z dnia 29 kwietnia
1948 T. Nr OOrg. 28 Urzad Wujewód,ki zawiadamia, że z dniem 7 maja b.r. uruchomione
zostało pośrednictwo pocz owo - telekomunIkacyjne G arbów Stary, pow. Sandomierz, wujew,
kieleckIe.
Dośredniclwo połątzone jest z urudem
p. t. Dwikozy kursem pieszy.,· 3 razy w tyaodniu t. j. wtorki. czwartki j soboty za pos';. dnictwem listonosza Niej kieg-(.
Godziny urzędowe w dni pllwszednie od
godz. 9-ej do 12· ej, a w dni Ś A'iąteczne od
lO-ej do ll-ej.
Za Woiewode: Dr R. Miille,.

_ _ _' _ _

z dnia 7 czerwca 1948 r.
o objęciu przez Państwo przedsiębiorstwa komunikacyjnego Kolej Herby Nowe
Gdynia
z odnogą Siemkowice-Częsłochowa ("francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe l ' Spółka Akcyjna).
. W wykonaniu zar7.ą :łzenia Ministerstwa rCo7. dn 17 maja 1947 r. Nr L4-14/42i47
DyrekCja Okr,:gowa Kolei Państwowych w tud~i .na podstaw.ie § 73 Rozporządze; ia Rady
Mlr\strow z dma 30.1 47 r. w prawie trybu
postępowania przy przejmo\.'. aniu przecis'ę
biorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P.
Nr 16, pozo 62) podaje do wiadomnści co n -

mUUlka~jl

-Naczelnik Wydziału

45.
OGŁOSZEN
E
'ydiiału
oj~",ódzHego Kieleckiego

z dnia 7 ma;a 1948 r.
o opłatach dziennych w szpitalach utrzymywanych przez zwią~ki samorządo' e województwa kieleckiego.
Wydział Wojewódzki podaje do wiado
mości, że uchwa~y Powiatowych Rad Narodo-

E

Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych

kieg~.

stępuje:

Orzeczemem Ministra Komunihcji z d l' a
10 maja 1947 r. (Monitor PI IskI Nr 77 'l ci .
27. V 1947 T., poz. 495) przes. lo na własność
I P~ń~twa przedsiębiorstvo komunika 'Ylne
Kole! HNhy Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowlce-Czę,tochowa {FranC'usko-Pobkie Towarzystwo Kolejowe Spółka Akcyjna '.
Przedmiott>mprzedsiębiorstwa jest kolej7elazna norm Ino ·torowa na linii Herbv NoweGdynia z odnogą Siemkowice - C1.ę tochowa
' z innymi odg<lłęzieniami.

I
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Właścicielem pnedsiębiorstwa

jest "PoIska-Francuskie Towarzystwo Kolejowe Spół
ka Akcyjna, dawna siedziba Zarządu w Bydgoszczy, uL Dworcowa Nr 68.
W związku z tym Dyrekcja Okręgowa
KJlei Państwowych w Łodzi zawiadamia, że
wymienione przedsiębiorstwo zostaje objęte
przez Państwo w osobach terenowo właści
wych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwo
wych w Katowicach, Łodzi i Gdańsku. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony
w dniu 21 września 1948 r. o godz. 10 w siedzibie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
w Łodzi przy ul. Więckowskiego 18, pokój
Nr 191. Wzywa się zatem odnośne władze
Spółki Akcyjnej, uprawnione statutowo do lej
rep rezentowania, jako poprzednich właścicieli
ol"Zedsiębiorstwa do stawienia się
w czasie
i miejscu wyiej oznaczonym do sporządzenia
proto kółu zdawczo odbiorczego.
Równocześnie zawiadamia się właścicieli
składników majątkowych (n. p. maszyny, urzą
dzenia), które zostały przenies :one do tego
przedsiębiorstwa bez tytułu prawnego po dniu
l.lX 1939 r. z i ' nego przedsięl;)!orstwa lub od
innych osób, że mogą brać udział w sporzą
dzan iu protokółu zdawczo-odbiorczego.
wIz Dyrektora Kolei Państwowych
K. Rzepniewski
W

Wi cedyrektor Kolei Państwowy c h

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
OBWIESZCZENIA

RÓŻNEJ

TREŚCI

Zarząd Miejski w Radomiu "głasza konkurs na stan owisko kierownika samodzielnego
Referatu Plano'. 'ania Przestrzennt' go.
Od kandydatów wymag~ne są
1) dyplom i liyniera - urbanisty lub architekta,
2} praktyka urbanistycwa,
3) obywatelstwo polskie.
Podania wraz z życiorysem i u 'N ierzytelniOllymi odpisami dokumentó w należy składać
do Zarządu Mieiskiego - Wydział Ogólny
VI Radomiu.
Wynagrodzenie według grupy VI-ej uposażenia pracowników samorządowych wraz
z przy"ługującymi dodatkami.
Pr ezydent Miasta: Ludwik Przybylski

Unieważnienie

zagubionych

dokum~ntów

Slcup i Sprzedaż Nabiału i Ptactwa Domowego
"Drób" w liadomiu, ogłasza o zagubieniu zaświadczenia
na tablice rejestracyjne Nr H-10059, wydanego przez WojPwódzki Urz~d Samochodowy w Kielcach.
(3-2)
Pakosillski Marian, zam ieszko w Chmielniku, pow.
Bosko, ogłasza o zagubieaiu dowodu rejestracyjnego sa-

mochodu marki Betford Nr rejestrllcyjny 10282. wyd.nego przez Wojewódzlci Urząd Samochodowy Kielce, który
unieważnia sit;.
(3-2)

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu (Biuro Odbudowg) ogłósza o z ..!gubieniu tablic rejestracyjnych samochojowych Nr A. 10216, wydanych przez WojewódzIci
Urząd Samochodowy w Kielcach, które unieważnia się
(3-2)
Fabrgka Wgrobów Me/alowgch PodkoTlliak m Szgdlowcu ogłasza o zagubieniu zaświadczenia na tablice
rejestracyjn<3 Nr H-i0224, wydanego przez Wojewód-zki
Urząd Samochodowy Kielce, które unieważnia się. (3-2)
fi ue Bolesław, urodz. 21. VIIl 1918 r., =amies1kały
w Pińczowie, u. Żwirki i Wigury Nr 4, ogłasza o skradzeniu mu dowodów : k3rta rejestracyjna wojskowa, wyd.na przez R K. U . Busko, dowód osobisty wydany przez
Staroskv::; Sokółka, prawo jazdy samochodowe i motocyklowe, wyda ne przez Wojewódzki Urząd Samochodowy
Kielce. Dokumenty te uni e ważnia się .
(3-1)

&ir.zek Stanisluw.jerzg. zamieszko w Radomiu, ul.
Żeromskiego Nr HI, ogłasza o zagubieniu pozwolenia Da
prowadzenie wszelki ch p oja zdów mechanicznych Nr 250,
wydanego przez W ojewódzki Urząd Samoehodowy w Kiel
cach, które un ie w:;żnia siq
(3-1)
Brzezi ńslti R.ąszard,

zamieszko w Chmielniku, uL
o zagubieniu zezwolenia
na prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych Nr
l 97, wydaoego przez Woje"lódzki Urząd Samochodo wy
(3 -1)
KIelce, k tóre unieważnia się.

13 go Stycznia Nr 45,

ogłasza

Wdz ię czfIg Bolesław, zamieszkały w Koz ie nicach,
u\. Radomska Nr 71, ogłasza o skradzeBlu mu prawa
jazdy
r rej. 3. W 2 11/41 F. wyda uelro przez okupanta
w roku i 9 11 , k tóre unieważnia się
(3-1)

11. o cznur J a", zam ieszko w Jurkowieach, gm. i po ....

Opatów, ogłasza o zagubieniu l.ieloa \: go prawa jazdy, wy·
danego pnez Woje wódzki Urząd Samochodowy Kielce,
(3 - l)
które uniew"żnia się

Sa, ak M ur; m , zamieszk o w Zygmuntówce, gm Bod zechów, pow OjJatów, ogłasza o za gubIeniu prawa jazdy
samochodowego Nr rej, 1793, wydanego przez WojewódzIci
Urząd ~amodlOdowy w Kielcach, które unieważnia się ·
(:i - l )

BuraTl Edward, zamieszko " - z cxekocinacb, ul. Senator;ka Nr l, ogłasza o zagu:l . .,,,i u pra a jaz dy na
wsz>,stkie pojaz ·,y meo!hanicz.ne N r ;:-"1, wydanego przez
WojewódzKi Urząd Samochodowy kielce, które UD .e(3-1)
ważnia się.
nrojewódzki Urząd Odbudow!J w Kielca·cń, ogł .. su
o zagubieniu z"świadczenia na ta l; lice reje"tracyjne r
A-I 0034, wydanego plZez Wojewódzki Urząd Samocho(3-1)
dowy Kielce, które uniewaiaia si~.
Cńlewicki

'tanlslaw,

'lam . w S7.czecinie,

oj!"iasza

o zagubien iu świadectwa szkolnell"o z ukończenia 7 kI
Szkoły Powszechuej im St. Staszyca w Kielcach , które
un ; ewaini ~ S U~
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Kopała Leon,
zamies'Zlc:ały w Kiolcach, ul Pierackiego r\r 8, ogłasza {) zagubien'u zaświadczenia aa mo1:ocykl Nr H-1014, wydanego przez Wojewódzki Urząd
Samochodowy w Kielcach, które unieważnia sili'

Bur~k Afltoni, urodzony IS.VIH.1912 r" zamieszkały
w Rzeczniówku p-ta R3:eczniów, pow. Iłża, ogłasza o zagu o
bieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R.
K. U. O ~ trowiec, którą unieważnia się.

Górski Zygmunt, zamieszkały w Kielcach, ul. DaNr 6, ogłasza o zagubieniu prawa jazdr na
motocykl marki DKW, wydanego przez Urząd Samocho
dowy w Równym, które unieważnia Sili.

Żal; Stanisław, urodz. ł. X 1917 r., zamiBsuk. we wsi
Pawliczka. p·ta Rxeczniów, pow. Iłża. ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej puez R. K. U_
Ostrowiec, którą unieważnia się.

Okręgowa Spółdzielnia Tra1lsportowców w Rado
mi u, ogłasza o zagubieniu zaświadczenia na tablice rejestracyjne, Nr silnika 192771. Nr rejestracyjny T. 100 : O,
wydauego przez Wojewódzki Urząd Samocbodowy w Kiel~ach, które unieważnia Sili,

Głowacki Józef, urodz . 13.X 1913 r., zam. w Tuszkowie, gm Rzepin. pow . iłŻa, ogłasza o zagubieniu karty
rejestracyjnej woiskowej, wydanej przez R. K. U. Ostrowiec, którą unieważnia sili'

szyńskiego

Bajor Mieczysław, urodz. 21.V 1921 r., zamielzkały
w Pantowej- Woli, pow. Iłża, ogłasza o zagubieniu karŁy rejestracyjnej wojskowej. wydanej przez R. K. U. Ostrowiec,

Gruszka Mieczysław, urodz. I.VIII 1929 r., z~m
w S'lcznkowicach, gm. Piekoszów, pow. Kielce, ogłasza
o zagubieniu zaświadczenia o rejestracji wojskowej, wydanego przez Zarząd Gminy P,ekoszów, które unieważ
nia sili

którą unieważnia się.

Krzak Jan, urodzony ".XII 1921 roku, zamieszkały
w Boiskach, gm. Dziurków, pow. Iłża, ogłasza O zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U.
Ostrowiec, którą unieważnia Sili.

Binko1Dski Józef, zamIeszkały w Radomiu, Plac Legionów Nr 13, ogłasza o zagubieniu zaświadczeuia na h·
blice rejestracyjne r H. 10395, ",ydanego przez Woje
wódeki Un:ąd Samochodowy Kielce, które unieważnia sil;.

Mazur lóZt!f, zamieszko w Radomiu, ul. Wolności 2,
O
zagubieniu tymczasowego zaświadczenia to:samości Nr 9:22 /48, "y anego przez Zarząd Miejski Radom, które unleważuia sit;..
ogłasza

Sta.sz Adam, urodz. 6,X 1922 r. zamieszko w Oziuka ch li, p.tn ~zeczniów, pow. Iłia, ogłasza o zagubieniu
karty rejestracyjnej wojskowej, wydanei p zez R K. U.
Ostrowiec, którą unieważnia sili·

Koby/ecki Tadeusz, urodz. ts I 1927 r., zam'eszk.
w WIlkowie, gm. Górno, pow Kielce, ogłasza o zagubi€>o

Pastuszko SIanisław, urodzony 16.lV 19 4 roku,
zam. w " ybiczyźnie, gm. Błaziny, pow. Hża, ogł a sza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej prxez
·R. K. U. Ostrowiec, którą' Dieważoia Sili

niu karty r"jestracyjnej wojskowej,
U. Kielce, którą unieważnia sili.

Paliborek Józef, urodz. 24.Xl1 19~8 r., zamieszkały
w SlidzillZowie. pow. J~drzejów, ogłasza o zagubieniu kar·
ty rejestracyjnej wojskowej. wydaDej przez R K. U. ]lidrzejów, którą uni ewa żnia się.

MarT.:owski Jun, uroch. 25.1 1917 r, zamIeszkały
W AleksandrOWIe, p.ta
ze znić"" pow . lIża, ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej pnez
R. K. G. Ostrowiec, którą unieważnia Sili,
J/aj Władysław, zamieszk w Radomiu, ul. 1-~o
Maja r r 16. o)Cłasza o za!!,u 1);eniu k "r ty rozpoznawczej wydanej puez Zarząd Miejski Radom, którą uni •
ważnia sili,
Pisarczyk Anlolli, urodz 7.V 1925 r" um. tv Rzecz·
uiowie. powiat Iłża, ogłasza o zagubieniu ka<ty r··jestracyjnej wojskowej wydanej przez R. K. U Ostrvwiec,
którą unieważnIa Sili,
Łata Stanisław,

nrodz. 26.1X 1916 r, zamieszk w Jelonce. p-ta Rzeczniów, pow. Iłża, ogłasza O zagubieniu
karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U
Ostrowiec. którą unieważnia się ·

Zaborowski ltlarian, urodzony 25.X 19t5 r. umiesz !C.
w Grabowicacb, p ta Rzeczniów, pow. Iłża, ogłasza o ugu
bieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydant'j przez R
K. U Ostrowiec. klórą unieważliia si~.
Bębenek

Józef, urodz. 20. V 192ł r, zamies-zklOły
w brabowica.:h, p. Rzeczniów, pow. Iłża, ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej wydanej przez R. K.
U. Ostrowiec, którą I.nieważnia si~ .

wydanej pruz R. K.

1 re/er Bolesław, ur.dz. 28. V I ·2-t r., zamieszkały
Ślliclnie, gm. Nagłowice, pow je;drzejów, ogłasza
o zagubieniu karty rejestracyjnej wejskowej, wydanej
IV

I

przez R.K.U. Jlidrzejów, którą uniewainia się.

Kubica Mieczysław, urodz. 26.lV 1924 r., zamieuk.
we wsi ]aworznia. gm. Piel.::oszó.v, pow. Kielce, ogłasza o zag"bieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez
R K.U. Kielce, którą unieważnia się·
!\walerslci Henryk, urodz. 211 192,ł r .. zamieuk.
w Ubyszowie, gm. Bliżyn, pow. Kielce, ogla!iZa o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wyj auej przeJ.
R. K. U. Kielce, którą unieważnia.

Chgb tllf/is!"w, urodz. 5.lX 191R r, zam. w Tumlinie, g'n. Samsonów, powiat Kielce, ogłasza o zagubieniu karly karty relestracyjnej woj,;kowej, wydllnej pnez
R.I( U. Kieicr, którą unieważnia sil;.
Dumi" Jan, urodz. w 1919 T., zam. w Pilczycy, gm.
Kluczewsko, pow. Wloszczowa, og'asza o zagubieniu karty
rejestracyjnej wojskowej. wydanej przez R. K. L:. Kielce.
którą unieważn i a

su;.
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Jarząb BroniSla71I, urodz. 28.V 1917 r" zamieszko
w Filipach, gm. Snoehowice, powo Kielce, ogłasza o za-

bieniu karty rejestracyjnej wojskowej,
RoK.U. Kielce, którą unieważnia się.

wydanej przez

Musialslci Marian · F elilcs. urodz. t 1.V 1924 r., um.
w Lelowie, pow. Włoszezowa, ogłasza o zallub!eu u
karty rejestracyjnej wojskowej wydanej przez R. K. U
Jędrzejów. którą unieważnia się

Hupa Stanislaw, urodz. l.X 1921 r., zamieszkały
pow. Wloszczow., oghsza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej pnez Ro K. U.
Wioszczowa, którą uniew.żnia się.
\"ol

Ła.chowif',

Odzif'mek Józef, urodz. <l.IV 1919 r., zamieszkały
w Lasocinie, gm. Oleszno, powiat Wloszczowa, ogłasza
o Z41o/ubie~iu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej
przez R.K.U. Włoszczowa, którą unieważnia się.

Bie/~cki /ózef, urodz. f>.lll
1911 r., zamieszkały
w Kielcach, ul.. Baczna Nr 12, ogłasza o zagubieniu
karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U.
Kit:!ce i karty rozpoznawclej, wydanej przez Zarząd GmiGórnisiewicz Zdzisław, urodz. 4.!Il 1922 r • zamies' k. • ny Morawica . Dokumenty te unieważnia się
Karońslci Kazimierz, urodz 19.11 1922 ro, zamieszko
w Kielcach, ul. Starowarsz .• Przedm 25. ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej. wydaL ej przez R. K U.
w Rykoszynie , gm. Zaiąc~ków, pow. Kielce, ogłas:za " zaPińcz~w, którą unieważnia się.
gub ieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez
R.K.U Kielce, którą unieważnia się.
Goluch Stanisław, urodz. 31.X 1912 r., zaruieszk

Oracz Franciszek, urodz. 20 X!,1916 r, aamieszk.
gn'l Radków, I-OW. Włoszczowa, ogłasza
o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej. wydanej
przez R.K.U. Pińczó"', którą un eważnia się.
w Ojslawicacb,

w Strawczynie, gm. Snocbowice, pow. Kielce, ogtasza o za·
Stubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R.
K. U. Kielce, którą unieważnia się.

Misiek 1( azimierz, urodz. 9.lV J~08 r., zamleszk
w Opatowie, uL Kilińskiego 9, ogłasza o zagubieniu
karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U.
Ostrowiec i legitymacji służbowej, wydanej p,zez (Jrząd
Wojewódzki K!e1ecki. Dokumenty te nLit:waiuia się.
Pndczasik Wiktor, urodz. 2~.XlI 1916 r. zamieszko
w Ojsławicach, gm Radków, p:>\\'. Włoszczowa, O); ,asza
o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej
przez R. K. U o Pińczów w Szczekocinacb, którą unieważ
nIa się

Wiias Stanisław, urodz. :l8.Vl 1923 r., zamieszkały
I?ykoszynie, gm. r'iekoszów, pow. Kielce, ogł a sza o za.
guoi~niu karty rejestracyjnej woj!kowej, wydanej przez
R. K. U. Kielce, którą unieważnia s ię.
\"ol

Majchrz!J'k Edward, urodz 20 XI 1922 r., :zamieszko
w Kielcach, ul. Słowackiego 3, ogłasza o za;:ubieniu karty
rejecuacyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U. Kielce,
którą uniewainia się.
Ja,ząbelc Stanisław,

urodz. 8. V

1921 r.) zamieszko

we wsi Podl"wsie, gm. Snocbowice, pow. Kielce, ogłasza
o zajiunieniu karty rejestracyjnej wojskowej
pnez R. K U. Kielce, którą unieważnia się.

wydanej

Zdeb Adam, urodz 2~.X'1 1';28 r., z~mieszk"ly
w Kielcach, ul. Aleksandra Nr 50, ogłasza o zagubieniu
karty reiestra~yjnej wojskowej Nr241, wydanej przez Zarząd
Miejski Kifllce, którą unieważnia sit; .

Po t ęga Stanisław, urodz . 29.VI 1922 r., zamieszko
w Nowej.Wst, gm. Słupia, pow Jędrzejów, ogłasza o zagubIeniu karty rejeshac}j nej wojskowej, wydallej przez
R K U. Kielce i karty rozpoznawczej, wydanej przez
Zarząd Gminy Slupia. Dokumeuty te unieważnia się.

Dziembor Anloni, urodz. 4.1[ 1922 r., zami s;<ka~
w Gościeńcinie, gm. Kurzelów, pow. Wloszczowa, ... ;;:łasza
O zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez
R :~ .U Włoszc'lowa, którą unieważnia się

Dlla Jan, urodz 23.V 1926 r., zam,eszk. w Nowej
W 5;, gm. Siu pia, pow. Jędrzejów, ogłasza o zagubieniu
.Jcarty I ejestracyjnej wojskowej, wydanej prze:!: . K U.
Kid';e, którą uniew .. źnia s'ę.

Malgjaszek Józefa,

z"mieszkała

w Ki.lc-acb, ul. No

wy-Świa t Nr 28, ogłasza u zag bieniu legitymacji słnżbo

wej Nr O.1.l U/67 (46, wydanej przez <?kręgowy Urz,,"d Łi·
kwidócyjoy Kielce, którą unieważnia się.

Bzgmek Andrze;, urodz i', IX 1926 r., zamieszko
w .Jo::ziurku, gm. Słupia Nowa, pow KIelce, ogłasza o za·
gubi"niu karty rejestra{ yjnej wojskowej, wydanej przez
1< . K U Kielce, którą unieważnia się.

Zaręba Józef. urodz. lU 1916 r, zamieszko w Janowie, gm. KI.eszów, pow. Pióczów, ogłasza o zagubieniu
klifty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U.
, I\ie'ce i z"świadczeJlia wojskowego, wydanego przez R Oo
1 oboreIe Stani~taw, urodz . 4 IV i}>23 r., umieszk.
l' . U. Kielce. Dokumecty te unieważnia sic:.
w Oj~ł"wicacb, gm P-adków, pow Wloszczowa, aRłasza
Łow icki Andrzej, urodz. l.V 1929 r., zamieszlrały
o zagubieniu kady rejestracyjnej wojskowej, wydan.,j
w Skarżysku Kamiennej, ul. Piera , ki~go Nr 8, ogłasza
pr'ez r. .K U. Pińczów, którą uniew żnia się .
'C)
zaJuhieciu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej
Hamei'a Stt'fa'1, uroclz 2S'xU' Q1'-1 r, z~mieszkały
i>f2ez Zarząd Miejski Skarżysko, którą unieważnia się.
w Oj5łRwicRch, gUl. Radków, p w. Wros'Zl!7. owa, agl.s·la
o n;:ubieniu karty reJestracyjn".j "ojskowej, W1 dr.f1Fj
--t"lecki Jan urodz. 2.1V 1921 T., zamieszkały
pnez R :( U. Piń zo"'. którą uni ważni" .-ię .
, W ó,t-:. t" ... , jl'm. Dalesz'y~e, pow. Kielce, oghsza o za·

Grzeszczyk Jan, zam. w Radomiu, uL I go Maja 75a.
o za!\,lIbieniu karty rozpoznawczej, wydanej przez
Zarząd Miejski Radom, którą unif,>ważnJa s,ię.

ogłasza
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gubieniu karty rejestracyjnej wojskowej.
R.K U. Kiel~e, Ictórl\ uniewainia sic; .

wydanej ~ prz : z

Tar/owsk! Eligiusz, urodzony 1927 r., zamieszkały
w Dankowie, gm. DaleS'Lyce. pow. Kie 'ce, ogłasza o zag ,. bieoiu karty rejestracyjnej wojskowej. wydanej pnez R·
K. u. Kiełce, którą unieważnia siC;.
Myk
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J1'inc~ntg,

urodi. 20.lX 1910 r., zamieszka/y
29, ogłasza o zagubieniu karty
rozpoznawczej, wydanej przez Zarzą-J MiejSki Kielce.
w Kielcach, ul, Polna Nr

1ctórą unieważnia się .

Olejorczyk Franciszek. ulodz. 17.1X 1927 r., ZŁm.
we wsi Mójczy, gm. Dymi!:f, pow. Kielce, ogłasza o zagubieniu karły rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez
R. K. U. Kielce, Ictórą unieważnia sic;
]fojecki Stefan, urodz 1 III J 927 r., zamiesz\caly
we wsi Mójozy, gm Dyminy, pow. Kielce, ogłasza o zagu
bieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R
K.. U . Kitlce, którą unieważnia siC;.
Sargiel Franciszek, urodz, I.X.1925 r., zamieszkały
w Kidcach, ul. Nowa Nr 39, ogłasza o zagubieniu karty
rejestracyjnej woj-ko\"\lei. wyd .. nej przez Ił. K U. Kicl 'e
i koncesji na r.przedaż materiałó.... włókienniczych, wydanej przez Urząd Skarbowy Kielce. Dokumenty te unie'
wainia się
Fa dala Stanisław. urodz. 16 X.19l0 r., zamleszk.
w Bronkowicaen. gm. Bodzentyn, pow. 'ielce, ogłasza
o zagubieniu karty rejestracyjnej wojsko vej, wydantj
przez R. K. U. Kielce, którą unieważnia się
lVłlldgga BrOflisław . Jan. urudz. 23. VI. t921 r, zam.
w Kielcach, ul. Źródlana Nr 17. ogłasza o zagubieni'.! karty
reje5trecyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U. Ka;:imie
Tza- W ielka. którą unieważnia siC;

IYau,ra IUIl. urodz. 6.Vlt.1926 r, zamies7.1c w Prze
laju, gm. Mstyczów, pow. Jędrzejów. ogłasza o zagubieniu
karty rejestracYJoej wojskowej. wydanej przez R.K.U. Kielee. którą unieważnia sic;.
Bech Jlieczysław. urodz. 17.V.192\ r. zamieszkały
w Kielcach, ul. Jasna 15. og/ana o zagubieDlu karty u·
jesŁracyjnt:j wojskowej. wydanej przez R. K. U Kielce,
którą uniewai"ia sic;.

Śmioeh Boleillaw. urodz 28.V.1913 r, zamies"Łlcały
w Kielcach. N, wy-Folwarlc. ogłasza o zagubieniu karty
rejestracyjnej WOjskowej, wydanej przez R. K U. Kielce.
którą unieważnia siC;.
Żuława lózef. urodz 20. VllI.1926 r.. zamie,zkaly
w Brynicy, gm. Pielcoszów. pow Kielce, ogłasza o zagu·
bieniu karty pejestracyjnej woj.kowej, wydanF j przez R.
K. U. Kielce, którą unieważnia sic;.

Blicharslci Edward, urodz. :; X 1917 r. umies' k .. ły
w Jędrzejowie. ul ŁY'akowska ~r8. ogłasza o zagubieniu
karty rejestracyjnej wrjskowej, wydanej przez R. K. U.
Jt<drzejów, którą unitlważnia sic;.
Baran Zdzisław,

urodz

3 IX 1927 r

I

Z3.rnieszkały

w Wielkopolu, gm. Słupia, pow. ].;drzejów. ogłasza o 2:lł -

gubieni.. karty rejestracyjnej wojskowej,
R.K.U. Kielce. którą unieważnia sit<.

wynanej

przez

Szlefarski Józef. urodz. 13. Vlłl.192 4 r., zamieszkały
w Rano ... i.... gm. SamsouQw, pow. Kielce. ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej. 'ńyd8nej przez R.
K. li. Kielce. którą unieważnia sic;.
Ko/wica Władgslaw. urod1.. 24.XU920 r .• zamieszko
w Rogowicacn. gm. Mniów. pow. Kielce. ogłasza o zagubieniu !cart}· rcjestracyjnl\j wojskowej, wydanej przez R.
1\. U Kielce. którą unieważnia sit; .
Stanisław.

uTodz. 2 V 11.1927 r.. zam. w Poog łasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydan"j prz.,z
R K.U. Kielce. którą unieważnia siC;.

J("Ttlia

toku-Małym. gm. Przllsław. pow. Jc;drzejów,

Górski Antoni, urodz. 16. V.19?7 r., zamieszlc. we
wsi Cierno. Kamieniec, gm. Prząslaw, pow. Jc;drztljów,
ogłasza o zagubie . iu karty rejestracyjnej wojskowej. wydanej przez R. K. U. Kielce, którą unieważnia si~.
J"zźorski Izydor. nrodz. 10. V.l92! r., zamieszkały
w Kielcach, ogłasza o la gubieuiu karŁy rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R KU. Kielce, którą unieważnia sic;.

lamrozek <'itonislaw. uro 1-2:. 18.1.1<l·~7 r., zamieszko
w Krajai .. l, g n. Górno. pow. Ki.,lce. ogłasza o zaguhieniu karty rejtlstracyjnej wojskowej, wydanej przez R.K U.
Kielce. którą unieważnia si..;.
Golębiowski Józef, urodz. 15JI1.1927 r., zamieszkały
wsi 1\ rajno, gm, Górno, pow. Kielce. ogłasza o zagubieniu karty rejestracyj',ej wojskowej. wydanej przez
R.K.U Kielce. którą uniew2żnia sic;.

v. e

Łabęcki Stelon, urodz. 2.1.1 927 r., zamieszka/y we
gmin"} Górno, powiat Kielce,
wsi Krajno.
ogłasza
o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wyuanei
""rzez R K.U. Kielce, którą unieważnia sic;.

Wajs Wiktor, urodz. 25.'.\\127 r., zamieszkały w Lipow icacb, 11m. Korzecko. pow. Kielce, ogłasza o :r:aguhieniu
książe 'z<i
wojskowej,
wydanej
przez
R.
K. U. Ki-lee, którą uni~wainia sic;.
Woźniakiewicz Jerzg. urodz. 23.1.'923 r., zamieszko
w W"rsza .- ie, PI. Narutowicza Nr ~. ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskow-j, wydanej przez Ił. K.U.
Kielce, którą uuiewasnia sit;.

Kowalczyk IV/adys/aw, ulodz. w 1927 r. zamieszko
w Makoszynie. gm. Cisów, pONo Kielce, ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej pnez R.
K U Kie'ce. którą uniewa żni .. sir;.
DUlI ll jski

Anioni.

urodz. 3. V.1927 r..

zamieszlcały

w Hucie Nu.,ej. gm. Cisów. pow. Kielce, ogłasza o zagu-

bieniu brty rei estracyjnej wojskowej, wydanej
K. U. K e '.:e, którą unieważoia siC;.

przez R.

lUQchocki Henryk, urodz. 25 X 1.1 1127 r., zamieszkały
w Bielinach. pow Kie ce, ogłasza o zagubieniu karŁy rejestracyjnej wojsI.::'lwej, wydanej przez R. K. U. Kielce.
którą unieważnia 3ię ·
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ledlillski Jan, urodz. 26 X.1927 r., zamieszko w Jasieniu, gm. Łopuszno, pow. Kielce,olj/'łasza o spaleniu si~
karty rejestracyjnej wojskow~i, wydanej przez R.K.U
Kiel~e, którą unieważnia Sill'

o zagubieniu książeczki wojskowej, wydanej pnez R.K.U.
Kielce, którą unieważnia się.

Piskorz .Jan, urodz w 192,1 r., zamieszki. w Turze
Dolnym, gm. Mierzwin, powiat J lldrzejów, ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez
R.K.U . jędrzejów, którą unieważnia się .

T07.pOZ-nawczej,

Olszewski Julian, urodz. l7.lI J923 r,

zamieszkały

w Opatkowicach Pojllłowskich, gm. Mierzwin, pow . J~drze

jów, ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej,
wydanej przez R. K. U. Kielce, którą unieważnia się

Ttltaj jan, urodz. w 1927 r, zamieszko w Radlinie,
g-m. Górno, pow. Kietce, ogłasza o zagubieniu karty reje
stracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K U. Kielce,
którą unieważnia się.

Piotrowski Tadeusz, urodz. 9.X1.l927 r.. zamieszko
we Wrzosówce, gm. Zajączków, pow. Kielc,", ogłasza o za,ubieniu karty reie~tracyjnej wojsko <II ej, wydanej przez
R.K.U. Kielce, którą unieważnia się·

Janysta Sfanisław, urodz. 2'.IV.IIJn r., zamieszkały
w Dąbrowie, pow. Kielce, ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U. K idee,
którą unieważnia

sill'

Szczerba Jan, urodz. 11.Xll.1919 t. zamieszkały
w Kielcach, ul. Świerczewskiego Nr 'ł.7, ogłasza o zagu
bieniu karŁy rejestracyjnej wojskowej, w)danej przez R.

Charlampowicz Zofia, urodz. 5.11.1900 r, zamieszko
w Radomiu, \11. Struga Nr 7', ogłasza o 7agnbieniu karty

wydanej

przez

Zarząd

Miejski WiochY'

którą unieważnia się.

Skubysz Ludwil,a, urodz. B.VIII 1908 r ., zamleszk.
w Hucisku, gm. Snochowice, pow. Kielce, ogłasza o skradzeniu jej dowodów: świadectwo li ukończenia 5 vursów
Seminanum Nauczycielskiego w Przemyślu, świadectwo
kwaliiikacyjne, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną przy
Państwowym Seminarium w Przemyślu, on~"czenie Komisji
Weryfikacyjnej wydane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Killlcacb, oraz orzeczenie Komisji Weryfikacyjnej
na nazwisko Smyk Stefąnii, wydane przez Kuratorium
Okręgu Szkolnego w Kielcach. Dokumenty te unieważnia
się·

Białach. Mieczysław-Stefan, urodz. 20.iX 1927 r.
zamieszko w BrześC!iu, !Im. Wodzisław, pow. Jędrzejów,
IJ)l/"sza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej. wy·
danej przez RKU Jędrzejów i karty rozpoznawczej, wydanej przez Zarząd Gminy Wodzisław. Dokumenty te
unieważnia się.

Samopomoc Ch.łopska w Chmielniku ogłasza o zagubientu zaświadczenia na tablice rejestracyjne Nr rej.
H 1O~08, wydanego przez Wojewódzki Urząd Samocho
yowy Kielce, które unieważnia Sill.

K. U. Kiel.:e, którą unieważnia się·

Fabryka

Naczyń

,.Praca""W Skar-

wsi Korczyn, gm. Snochowice, pow. Kielce, ogłasza o Z2gubIeniu karty rejEstracyjnej wojskowei, wydanej przez
R.K.U. Kielce, którą unieważnia się·

nla si.;.

Kolod~ieiski lan, urodz. l.VIi.l90 r.,

zamieszkały

W Sobótce, gm. Bliżyn, pow. Kielce, ogłasza O zagubieniu
karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U.

Kielce, którą unieważnia Sill'
Prędola Gus/aw, urodz. 30.xIl. I927 r., zamies'Zkały
we wsi Szewce, gm. Korzecko, pow. Kielce, Ol/łasza o za·
lubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej pnez

R. K. U. Kielce, którą 'Unieważnia się·

Slrzqbala Józef, urodz. 26.11.1927 r., zamieszkały
w Nie~tachowie. gm. Daleszyce, pow. Kielce, og/asla
o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej
przez R K.U. Kielce, któr" unieważnia się
urodz. 'ł.1.l9~2 r. zamieszk"ły
w Węgrzynowie, gm. Słupia, pow. jędrzejów, ogłasza
o :zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wyd.n"j
przez R K.U. Kielce, którą unie. ażnia !>ię.

Zdradzisz TadeuSZ,

Zimunicki EdwlJrd, urodz 17.łX.1927

T.,

umieszk
w Występie, gm. Samsonów, pow Kielce, oglasza o zagu
bieniu karty rejestracyjnt'j wojskowej, wydanej przez
R. K. U. Kielce którą uniewnżnia się.

Cia/dYl! Edward,
W

urodz. l "!.lll 1924

Brygidowie, gm. Krasocin,

T.,

zamieszkały

pow. Wlcszczowa, ogłasza

żysku-Kamienfle;

EmalioTlJangch

o zagubieniu zaświadczenia na
tablicę rejestracyjne Nr rej. H. 10~7~, wydanego przez
W ojewódzki Urząd Samocbodowy Kielce, które unieważ

Mróz Tadeusz, urodz. 10.iI!. t9:c!7 c., zamieszkały we

ogłasza

Szyszka Jan, nrodz. 5. V.' 916 r, zamieszko w· Kielcach, ul. Słcrzetlewske Nr 83, ogłasza o zagubieniu karty
rejestr.icyjnej wojskowej, wydanei przez RKU Kielce, i le~itymacji Z.Z.M. wydanej pun Z.Z.M. Kielce. Dokumenty
te unieważnia ~ię.
Kowałów jakub, urodz .. 12.IX.1912 r., zamieszkały
Bielinach, pow. Kielce, ogłasza o zagubieniu karty rejp.stracyjnej wojskowej, wydanej przez R K U Kielce, dowo ju osobistego, wydanego przez Zarząd Gminy Bod7.entyn, ś"yiadectwa mistrzowslde~o w zawodzie betoniarskim.
wydanego w Samborze. Dokumenty te uniewaźnia sic;.

w

K uHa Helena, zamieszko we wsi Stojowsko, gm.
Krasocin, j:'oW. Włoszezowa, ogłasza o zagubieniu karŁy
rO"lpoznawczej, wydanej przez Zarząd Gminy Krasocin,
którą unieważnia się·

':l.

Fim Wiktor, uro
n.vlII 1912 r., zamieszkały
Kielcach, ul. Wojska Polskiego Nr 700, ogl"sza o zalIul,ieniu kSiążeczki wojskowej. wydanej przez RKU Kid.;e, trzech legitymilcji na noszenie medali: za Warszawę,
<.) trę I Nys."
ydanych przez J. W. P. 4 P. Kielce, zaś""d,lczeuia na nonenie Krzyża Walecznych, w}'danego
,'z<::z j. W. P•.~
Kielce i podzi~kowanie za branie\'t

P.:
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udziału

w walkach o wyzwolenie Polski, wydanefo przez
Naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego. Dokumenty te

~ubieniu karty rejestracyjnej wojskowej. wydanej przez
RKU Busko, którą unieważnia się.

unieważnia się.

Grzyb Stanisław, urodz. 11 J 1927 r., zamieukały
w' Ludyni, gmina i powiat Włoszczowa, oglasza o ~agu
bieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydallej praez R.
K. U. Kielce. któtą unieważnia SIę.

Giszek 8tefan, zamieszkały w Sulkowie, gm. Krasocin, pow. Włoszezowa, ogłasza o zagubieniu ksi~żeczki Nr
2062 na konia, wydanej przez Zarząd Gminy Krasocin, którą unieważnia się.

Tatarski Jozef, urodz. 8 II 1922 r.; zamieszko w Kielcach, uj. Równa Nr 6, ogłasza o zagubieniu zaświadczenia
zwolnienia z wojska, wydanego przez RKU Kielce, legitymacji skoczka spadochronowego, wydanej przez Centrum
Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie i dowodu rejestracyj
nego na motocykl marki N S U na nazwisko Trybuty StaniiIława, wydanego przez Urząd Likwidacyjny w Kielcach.
Dokumenty te unieważnia si~.
Kmieć Jacenty, urodz. 1S.VlIl 1926 r., zamieszkały
w CiekoŁach, gm. Dąbrowa, pow. Kielce, ogłasza o zagu.
bieniu karty rejestracyjnej wojsźowej i karŁy powołania,
wydane przez RKU Kielce. Dokumenty te unieważDia się.

Wolski Józef, zamieszko w Wymyslowie, gm. Wło
szczowa. oa-łasza o zall'ubiellin dokumentu oadania zit>mna działkę Nr .. 75, o pow. 0,50 ha, :r. rozparcelowanego
majątku Nieznanowice. wydanego przez Starostwo Powia·
towe Włoszczowa, który nnieważnia się.
J,[ajewska Helena, zamieszko w R.. domiu. ul. Struga
Nr 6, ogłasza o skradzeniu jej dowodu, wydanego przez
Zarząd Miejski w Radomiu, który unieważnia się.

Zumdalski Kazimierz, urodz. 2?.IX 1914 r., zam
w Kielcach, ul. Źółkiewskiego Nr 32, ogłasza o zagubieniu karty rejestrltcyjnej wojskowej, wydanej pnez RKU
Siedlce, którą uniewaznia się.
Oruchowski Marian-Józef, urodz. 11 VII 1925 r.,
zamieszk, w Kielcac:h. ul. Częstochowska r 70, ogłasza
o zarubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej
przez RKU Kielce, legitymacji PPR, wydanej przez K.
M. Kielce. Dokumenty te unieważnia się
Siudzi,iski Leonard, urodz. 31.X.1509 r, zamieszko
v Radomiu, ul. Słowackiego r 'l. ogłas%8 o zagubieniu
prawa jazdy na motocykl, wydanego przez Urząd Woje.
wódzki Poznański, które unieważnia się.
Ligoromski f( Wlimierz, urodz 7.XI 1915 T., zam.
we wsi Goleniowy, ljflll. Moskorzew, pow. Włoszczowa,
0l!lasz a o zagubieniu karŁy rejestracyjnej wojskowej, wy~anej prz~z RKU Ki"lce, książki samochodu ciężarowego
marki Chevrolet, Nr rej. 10037, Nr motoru T. I 880187,
wydanej przez Wojewódzki Urząd Samochodowy w Kielcach, prawa jazdy Nr Si'}, wydanego przez Wojewódzki
llrząd Samochodowy w Kielcach, karŁy rozpoznawczej wydanej przez Zarząd Gmiy Moskorzew. DokumeDty te unie\\ ażnia się.
Szletarski W ladysław, za.m. w KIelcach, ul. Długa
Nr 11, ogłasza o za~ubieniu prawa jazdy, wydanego w Ka"łowicach w 19.a r., które unieważnia się.

'II{

Kaszuba Jan. urodz. 14.VII.1924 r., umieszbły
Zancicacb, gm. Zawoń, pow. trzebnic!.:i, ogłana o za-

Łęski Ryszard-Arlur, urodz. 25.Vl 1925 r., um.
w Kielcach, ul. Silniczna Nr 13, ogłasza o zagubieniu
karty rejestracyjnej wojskowej. wydanej przez R. K. U.
Kielce, którą unieważnia się.

Gauze Edward, zamieszkał v w Jedlni.Letnislco, pDW.
Radom, ogłasza o uguhieniu zaświadczenia na tnbliee
rejestracyjne Nr H. 91423, wydanego przez Wojewódzki
Urząd we W roclawill, na nazwiskO' Dulemby Stanisława,
które unieważnia się.
Komaliski Mieczgslaw. urodz. w 1927 r .• zamieszko
w Piotrowcu, gm Snocbowice, pow. Kielce, ogłasza o zagubieDlu karty rejestracyjnej wojskowf'j. wydanej przez
R K U Kielce, którą unieważnia się.

Brzoza Jan. urorlz. 22.X1.1927 r., zamieszko w Bilczy, gm Dyminy, pow. Kielce, ogłasza o ugubieniu karty
rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K. U. Kielce.
którą unie,!ainia się.
P. Z. jJ Radomskie Koło Sportowe, Sekcja Motorzystów w Radomiu, ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej na motocykl marlei Ziiudapp Nr rej. M. 12315, ydaoej przez WojewódzIci Urząd Samochodowy Kielce, którą unieważnia się.

Szwflrczyński Zdzisław, zamieszko we W roclawiu,
ul. Roosevelta 28, ogłasza o zagubieniu świadectwa s~kol.
nego z ukończenia 7-kl. Szkoły Powszechnej Nr 3 w Kielcach, które uniewainia się.

Sobkiewicz AII/la, zamiesz.kala w Bielinach, pow.
Kielce, ogłasza o zagubieaiu dokumentów uprawniających
do pobierania renty, wydanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, które uni.ewainia się.
Wojta~zf!k Tadeusz, urodz. J9.XII.I )2~ r, zamieszka~y
Kielcach. ul. Biesak Nr 98, ogłasza o zagubieniu zaświadczenia o zwolnieniu z wojslca, wydanero przez R.
K. U. Kie'ce, które unieważnIa się.

w

Karbownilllc Józef, urodz. 1 ?X.l!ł 19 r., zamIeszkały
w Ostrej-Górce, gm. Oleszno, pow. Włoszczowa, ogłasza
o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej
przez Zarząd Gminy Olesz JO i legitymacji P. P. R. wyJanej we Wloszczowie. Dokumenty te unieważnia SIę.

Czeselc Bronisław, urodz. 17.111.1925 r •• zamieszlc
Snocho""icach, pow. Kielce, ogłasza o zaguhieniu karty
rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R. K..U. Kielce
i dowodu osobistego, wydane)!"o przez Zarząd Gminy
Snochowice Dokumenty te unieważnia się.
W

.11 {/loe/mun Jankiel, zamieszko w Radomiu, ul. Witolda 1;' oglasza o zagu')ieniu tymczasowego zaświadcze
nia tOZsamości Nr 449 '46. wydanego przez Zar:r.ąa Miejski
Radom, kt' re unieważnia się.
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Mysior Jiarian, urodz. 24.XI.' 921 r., zamieszkały
w Piotrkowieacb, pow. Bnsko, ogłasza o zagubi«,niu kał ty
rejestracyjnej 'l'0jskowej, wydanej prsez
R. K. U '
Busko i prawa jazdy (szoferskiego) wydane~o przez W 0jewódzki Urząd Samochodowy Kielce. Dokumenty te
nuieważnia się.

Barycki Stamsław, urodz. 16. VIl. 1926 r ., zamies t k.
w Krajnie I, gm. Górno, pow Kielc ... , ogłasza o skradzeniu
mu karły rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R K U
Kielce i dowodu osabistego, wydanego przez Zarząd Gminy Górno. Dokumenty te unieważnia się .
Tworek

Władysław,

urodz. 20.X . ' 927 r,

zamies'Łk.

"Opel-Blitz" Nr rej. H. 10694, ~ydanego przez Wojewódzki Urz,d Samochodowy Kielce, które unieważnia się .

Kar7Dowski Slefan, urodz. 12.Xll 1923 r., zamieszko
w Kie cach, uL Gajowa Nr 7, oglasza o zagubieniu ksią
żeczki wojsko" ej,
wyd nej przez R. K. U. Skierniewice,
legitymacji Grunwaldzkiej. wydanej przez R. K. U. Kielce,
karty rejestracyjnej na mntor marki Willers, ~ydanei
przez Wojewódzki Ul 'ląd Samochodowy w Kielcach, zazwiadczenia kupna' motoru, wydanego przez Urząd likwidacyjny w Kielcach, karły rejestracyjnej na prowadzenie
warsztatu cbolewkarskiego, wydanej przez Izbę Skarbową
w Kielcach. Dokumenty te uniewaEnia sil;.

w Morawicy, pow. Kielce, ogłasza o zagubieniu karty re·

jestracyjnej wojskowej, wydanej przez RKU Leszno i karty
rozpoznawczej wydanej przez Zarząd Gminy Morawica.
Dokumenty te unieważnia się
Kozioł Józef, urodz. 15Jl1. \917 r., 'lam. w PawIowi
cacb, gm. Góry, pow. Pińczów, ogłaFza o zagubieniu
karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez RKU Busko
i karty rozpoznawazp.j, wydanej przez Zarząd Gminy Góry
Dokumenty te unieważnia się.

Pietras Jan, urodz . 23.1X 19~7 T . , zamieszko w Kielcach, ul. Domaszowska Nr 9, ogłasza o zagubieniu karty
rejestracyjnej wojskowej. wydanej przez Zan:ąd Miejski
w Kielcach, świadectwa moralności wydaneg-o przez M.O.
Kielce i karty ros poznawczej, wydanej przez Zarząd Miej ski Kielce. Dokumenty te unieważnia się .
Kudła l'adeusz, zamieszko w Czarnowie, gm. Nie
wachlów. pow . Kielce, ogłasza o zagubi&niu karty rejestracyjnej wojskowej, wydaRej przez R K U Kielce i karty
rozpoznawczej, wydanej przez Zarząd Gminy Niewachlów.
Dokumenty te unieważnia się.

PrsYKodzki Józef. urodz. 17.XI 19 ' 9 r., zamies;tkaly
w Mokrsku-Dolnym, gm. Raków. pow. Jlfdrzejów, olrła~za
o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej pnez
R. K. U. Jędrzejów, którą uni ~ ważnia się.

Wojciechowski

Czesław,

zamieszkały

w Kielcach.
o sagubien' u książeczki

nI. Daszyńskiego Nr 117, ogłssza
ube.pieczeniowej, wydanej przez Ubezpieczalnię Społecz
ną w Kielcach, którą unieważnia się.
Spółka

PrZl'wozowa Z. K a/mus i $-ka

Radomiu,
ogłasza o zagubianiu saświadczenia na tabl ice samochodu
marki Renau!t Nr rej . T-1000;, wydanell'o przez Wojewódzki Urząd Samochodowy w Kieh'ach, które o nieIII

ważnia się.

Pawłowska

Stefania, zamieszkała w Kielcach, ul.
Nowy-Św ' at, Nr 57, ogłasza o zagubieniu zaśw i adcze ,i a
na t . bliee rejestracyjne samocl)odu eiężarowego marlei

Adres Redakcji i Administracji:

Urząd

Klimkiewicz Stefan. UJodz. 30.VlI 1916 r., zamieszko
w Zawichości .... uL Ostrowiecka Nr 43, ogłasza o zagu·
bieniu różowego prawa jazdy wydanego przez Urzl\d Wo jewódzki Kielecki Wydział Komunikacyjno-Budowlany. Dowód ten aniewainia się.
Władysław, zamieszkały w Kielcach, ul
Nr 33. ogłasza o zagubieniu dowodów~
karta rozpoznawcza wydana przez Zarząd Gminy Maleszowa, świadectwo zdrowia, wydane przez Powiatowego
lekarz> w Kielcach, wyciąg z ksiąg ludności, wydany
przez Zanąd Gminy Maleszowa. Dokumenty te unieważ
nia się.

lwa?1.ski

Bodzentyńska

Nowak Tadeusz-Stanisław, urodz. 5.lX 1927 r, zam.
w Radomiu, ul. Kozienicka Nr 49, ogłasza o zagubieniu
kalty opłacenia Nr samochodowego H. 10.008, wydanej
na nazwisko Ob. Żurowskiego Edwarda przez W oje"wódzki Urząd Samochodowy w Kielcach.
Pisarczyk Wincenty , uTodz_ 2.x1 1919 r, ztimies , k.
Domaszowska Nr 11&, oglasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej. wydat:ej przez R. K U.
Kielce któ r ą unieważnia się.
w Kielcach, ul

lł'ie/gus 'lomasz, urodzony 21.XII 1919 r., zamieszko
w Rzeczniówku, p-ta Rzeczniów, pow. Iłża, ogłasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez R.
K. U Ostrowiec, którą unieważnia sil;.

Lu!ota Wacław, urodz. 21.I1 1926 r., zamieszkały
wsi Bobrza gm. Samsonów, pcw. Kielce. ogłasza o zagubieniu karty reiestracyjnej wojsKowej, wydanej przez R.
K. U. Kielce, którą unieważnia się.
WP

Marcinkowski IgnaclJ, urodz. 5.1.1927 r, zamieszko
w e Wloszczo\Yie, ul Partyzantów Nr 25, oglasza o zagubieniu karty rejestracyjnej wojskowej, wydanej przez
R.lCU. Kielce. którą unieważnia się-

Wojewódzki w Kielcach. Zamek. Tel. Nr 12-20

Zamó ,ienia na rrenumeratę i ogł oszeni" prz JII\I1-I" A .ni ntstra c ll'! Kieleckie!!" u ziennika Wojewódzkiego.
Pren umerata wyn osi: kwarta 'nie 71. 300 - Numer niniejszy 100 Zł.
C " n a o II los z e ń: za wie rsz jedno ł .mo "} lub je go miejsce 40 Zł.. l stronę dwu/amo .... II 4000. - Zł.
Drobne ogloszEnia-8 ZI, za wyraz, najmni- i 200 zł. z nu ne re m d o wodowym. Za ogłoszenie trzykrotne opłata potrójna
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