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ty państwowe o powierzc:hni 43.043.50 m kw, poło
żone w dzielnicy IV P,ól Bi.elańSlki.ch mi,ędzy ulicami: 

. Pq-zybys.zewskiego, Baroic:ką, Gręhałowską, Cegłow
ską, Szaflarską, B. Cuga, Karską, Lesznowolską 
i TwardO'wską. 

. § 2. ' Cena sprzedaźnagruntów, wymienionych 
W § 1, wy.nosi 43.043 zł 50 ·~r i zostanie spłac.ona 
W 10 równych rarlach, z których pierwsza płatna ,jest 
przy po'clpisaniu aktu kupnaJ-sprz.edaży, na'Stępne za·ś 
w ratach r·O'cizuy,ch z Qpl'Ocentow,ani,em, ,któreg:o wy
S'O'kość oznaczy Minister Skarbu. 

§ 3. W)'IkO'nanie roz,porządz.eni.a niniejS'z:eg·o, 
w szczegóLności ustalenie bLiższych waruników prze
jęcia i nabycia przezgm-j,nę m. SIt. W.a:rs.zawygrun
Łów oraz daolslz,ego ic:h użyt.lwwanLa, porucza ,się Mi
nistr.owi Skalrbu. 

§ 4. Ro'zpo.rzą&en>i.e niniejsze wchodzi w ży
ciez dnl!em o gł·O's.zenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrz.ejewicz 
Min1ster Skal1bu: Wł. Zawadzki 

280. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 28 matrca 1934 r. 
W sprawie zmiany terytorjalnego zakresu działania 
Urzędu Głównego Prokuratorji Generalnej w War
szawie oraz Oddziału Pokurałorji Generalnej w Po-

I znaniu. 
Na podstawie § 10 ~o.zporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1924 r. o zmianie 
u.stroju Prokuratorji GeneraJnei Rzeczypospolitej 
P.olskiej (Dz. U. R. P. Nr. 107, PO'Z. 967) :zar,ządza się 
cO' tlaJstępuje: 

§ 1. Z iteryto1jj,alne~o z,a,kresudziałania Urzę
du Główne,gO' PrO'kuratorj,i Gener.alnej wyłącza się 
okrąg Sądu Okręgowego w KaHsz.u oraz Qkrę·gi Są
dów Grodzkich w Aleksandro.wie, Brześciu Kujaw
skim, Chodc.zu, Upnie, Radzie~;ow.ie i Włoclawku 
i włącza się te .o.kręgido terytorjalnegozakr·esucLz,ia
ł,ania Oddziału Prokur,ato:rji Generalne.j w Poznaniu. 

§ 2. WY'kO!Ilanie ,rozporządzenia niniej's'ze,go 
po.ruc.zasiię Ministr,owi Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniej,sze wchodzi w ży
cie z dniem .ogłoszenia. 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 
Minister Skaribu: Wł. Zawadzki 

281. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dIlli.a 28 marca 1934 !l". 

O warunkach dopuszczenia zagranicznych spółek 
~ ograniczoną odpowiedzialnością do działalności na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Na pOIdIsławie art. 4 ust. 2 pr,awa o 5pó~kadl 

. z Qgra.niczomą o,dpolwieldzi,alnoścFą z dn~a 27 paŹ'dzi!er
nika 193311". (Dz. U. iR. P. Nr. 82;, poz.. 602) Ziarządza 
się co następuje: 

. § 1. Za zl1igra;nlJcZ\lle jspół.ki z ogr,anocroną od
powie,dzialnością uważa ISIę s'Pq.tik~ z. ogJrani1czoną od
powie'Clizialnośdą, maj'ą!ce sieidzibę z.agr,a,uicą. 

§ 2. U) ZagTani:cznym spółkom z, ogramcżo
ną .odpowi'edzialnoścUą udziela ze~wo:leń na działal
ność na ohszarze Rzeczypospolitej Mim:ister Przemy
słu i HaIlldłu. 

(2) Zagran.icznym ISpół,komz. ~.ranicZ'oIlsą od
powiedzialnością,trudni.~ym !Się cz;ynnOlŚdamil ban
'kow,emi' lub uibezpieczeni'Qlwemi, nie moŻ/Il.a udzie
lać zezw,Q,leńna działaLno'ść na ohsz.arze Rzeczypo
~politej,. 

§ 3. Podani,a ' 'o. dopuszczeni'e z.agr,aniczn)'lch 
Sip.ółek z og;raniczO'ną odpowiedzialnością dO' dzia
łalności ma Qhszarze Rze'CzypospoHtej należy wno
sić hez!pośre>dnio do. M~ni:ste!l"st'wa Przemysłu i Han
dlu. 

§ 4. !Do podania dolą,'Czyć należy: 
1) z.aświ:a·dczenie właś'CiJwego. zagTaniczne.go. przed

ISŁa,wń:cielstw,a po,1skiego, że w myś.l zaSady wza
jemnośd poJJskie spótki z ogr,ani!czQ.ną odpo,wie

'dzi.alnością są dopusZJczo'ne dO' działalności w pań
sbw,ie, na Iktóre'go obsz,arze maI si.edzibę spóbka 
z. o,gr.an.iczoną 'ocLpowiedzialnośdą, Ulbie~ając.a się 
o dopuszczenie i zaświadczenie takie jest zbęd
ne', jeżeli. mię,dzy RZełcząpospolitą a tenn p.ań
stwem obowi!ązuje umowa Q wz.ajemnem dopusz
;czeniu /Spółek z o,gr.anioczoną odpowiedzialnością 
·do ·dz~ałall1Jośd n.a o>bsZia.rach obydwu pańlS:twj 

2) uwierzytelnioOną przez w:taści!we z,~lr,an~czne 
przedsławiidehtwo. polskie umolwę z ag ra,n i;c zn ej 
spółki, z tluma,czeniem pol~kielm., i zaświadcze
nie właściwej· 'władzy ziag'rani.c.znej, u:wie.rzytelnio
ne w SIPOISó'b pOW)'IŻ:Szy, z Huroaczemiem polskie'm, 
że spółka jest utworzona według oola,w p.ań,sŁwa 
opczystego i .że istotnie wy,kon)"wa swe zadania, 
określone umowląi 

3) uwierzY'telni'ony przez wł,aś'Cilwe z.ag.lialn.rczne 
p.rzedisŁawiJCi.elstwo polskie z Huma·cz.eniem pOlI
skiemodpiis uchwały zgroona,dzeni.a WlSipóln.ików 
o roz'Ci.ągnięciu ,dziiałaliIlośd 'spółki, na obszlalr 
Rzeczypospolitej i Q wysokości Ikapi.tału z.akba
dQ·wego .. przez'naczonego wytącz.nie na ten celi 

4) o.świadczenie spółkil w fO'r:mie, ·O'dpowi.adaj,ą:cej PQ
!sf,an.owieniom UIffi()lWY spółki, że w swej działal
ności na obszarze Rzeczypospolitej zachowywać 
będzie przepi'sy pr.awnę, ogólnie obowiązujące 
w Rze'czypO'Sipolitej, .oraz przepi,sy rozporzą.d:z.enia 
lIlinielfszego. 

§ 5. fl} Zezwoleni,a na działalność udziela się 
pod wIarunIkiem zacho'wa:ni:a ws.zY'stkich przepi.sÓłW 
ł'O'zporządzenia niniejszego. Minister Przemysłu 
i Handlu mO'że uzależnić zezwolenie od spec.jalnych 
warunków, bądź O'dmów:~ć ze:zw()Iletn.ia. 

.(2) ZeZIWoleni,e na dzi.ałalność 'llJa .obszarze 
RzelCzyposlPolitej rooże być wydane na c.ałyQznaczo
ny w uroowfe zagr,aniczmej :spółki Qkre's tTw~nia 
spół,ki ~ub też na okr·es krótszy. 

(3) Każ·de p~zedłużenie terminu, na, który rOIZ
ci!~,a, się pi,erwotne zeZIWolenie, ikałŻde utworzenie 
niQwego od'dzi.a'łu, które zeZ'Wolenie.m nie jest' .objęte, 
rozsz.erzenie luib zmiana dz1ałallIlośdi spółki na obsza
rze Rzec:zyp O'SP oli tej wymaga OSO'bnejgo zezwoleni.a 
Mi.nistra Przemysłu i Handlu. 

§ 6. (1) Spółka powinna używać na obszarze 
Rzeczypo,s'Politej i w dz1ałalności swej, do tyczą<: ej 
tego obszaru, firmy w języku ojczys,tym spółki z tłu-
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maczeniem na j·ęzyk polski, z wskazaniem kraju. 
w którym spółka ma ' swoją główną siedzibę, z do
datkiem wyrazów ".spółka z ogranicwną odpowie
dziaLnością" . 

(2) Spółka powi1runa ustanowić dla c.ałego 
prze-ds;ięlbiloJ"siwa na olbszarze Rzeczypo,sp·olitej 
p.rzedsŁawkielsbwo z sie·cLzihą na tym ohszarze, z'ło
żone z j.edne&o peł.nomocni:ka lub z, :kii:1ku pełnomoc
n~ków z miejs.cem zamieszka.ni,a w s.iedz~bie przed
stawidelllstlWa, j, przedstawicielstwu temu nadać nie
ogr,a.n::,cz.one petnomo.c.nidwo do dział,a,ni.a. 'w imie
niu Ep-ótki we ws.zys.tki'oh sprawach, dotyczących 
dzj,a.ła.lnoś'Ci spółki na obszarze Rz,e'Czypospo,Htej.. 

(3) W spr.a walch, wynikłY'ch ze swej dz~ałalno
ści na obszarze Rzeczypospolitej, za,graniczna spółka 
podlega wł,aśdwości sądów polskich i będzie pozy

. wana w os,obie jednego z .pełnomocników. 
§ 7. Spółki z o,graniczoną o,dpowiedzialno

ścią nadto obowiązane są wyjednywać zezw,olenie 
Ministr,a Przemys·łu i Ha,ndlu: 

- l ') na powiększenie lub zmniej,szenie kapitału, prze
z:na-czone.go n,adz.~ał.aLność na ohs·z,arze Rzeczy
pospolitej; 

2) na zmianę siedziby przedsbwicielsŁwaspółki na 
OIbsz,arze Rze-czypo,spolitej. 

§ 8. O zezwo'leniu, uz,yska.nem na podistawie 
§ 2, 5 i, 7, spół!ka powi~na w 'Cią,gu 30 dni od dni,a do.., 
ręC'z.eni,a zez:woJelllia z.amieś·cić na własny koszt oglo
sZlEmie w Monit-orze PoLskim i w piśmie, wskazanem 
przez Miirui,stel"\Sitwo Przemysłu i Handlu. 

, § 9. Ogłoszenie pOlwi-nno· z,Rlwier,a,ć: 
1) fiJrmę spótki, 
2') łe~ zaigr,ani.cliną 'sie,dzi!bę ,główlIlIą" 
3) siedzibę jej prz,edst.awicielstwa na obsz,arze Rz,e

czypospolitej, 
4) kapitał zakładowy spółki ze wskazaniem, czy z·o

sŁa·1 wpłacony w ca'łości, ewentualnie w jakiej 
części, 

-5) k~pitałprzezna'czony na dzi.ałalność na ohszarz,e 
Rzeiczypospolitej, 

- 6) prz,e:dmiot p'rze,disiębilor,s,tw.a, 
7) imiona. naZIWis.k.a. i mieFsca zamie,s:z!ka'IlJia p,ełino

.mo-cników, 
8) inne dane' z umowy Ispółlki [ z z.ez,wolenia., według 

U'z.naillila M1nislra PrzemY'slu d, Handlu. 

§ 10. Po uZ}'lskall'i,u z,ezwolenia lIta dzia'łalność 
na OIhsz.rurze Rzeczypospolitej; ii innyc.h z,ezwoleń, wy
m.ien-ion}'ICh w § 5 i 7, nale.ży uczynić z.głosz.e.nie do 
rej,estru hRlndIowe,go. 

§ 11. UZ)'ISkM1Jie zezwoleln:ia na działa~ność na 
obszarze RZe'czy'posp-oJiltej nie zw.a,lnia slP-ółki od ko
nwczno,ści uzy,s:kan~ innych uprawnień. wyIII1aganych 
przez -obo;wiązują·ce przetPisy na wykonywanie prz-ed
siębiol1stwaspótkń, . 

§ 12. Podczas swej działalności na ohszarze 
Rz,elczyp,os.p-oli t eli ,spótkru powDnna: 
1) prowadzić oddz1elntą ;ks.ięgoowoŚć w języku pol

skim 1, w wallucie pO'lsiki.ej dla. !Swejl dz:ialalnoścń 
n-a obs.zarze Rze1czypo,s.polite·j; 

2) zawiadami.ać M-ilniJsteTstwo Prz.elmy.słu i Handlu 
w lel1minie 60 ,dni o· li'lllnych z:mi.ana1ch umowy, niż 
wyinienione w § 7, o zmi,anach osób pełnomocni
ków, opn-zystąGlieniu d<o H~i,da'c.ji ,spółki :i .j.ei 

z.akończem1uj Q tyoh -clanych nal,eży ogłosić w pi
sma'Ch, wymienionych w § 8j 

3) składać Milni;ster's.bwu Przemysłu i Handlu w ter
minie 60 dni od Idiaty odbyŁeg·o z,gr.o.madzenia 
wsp-ól,n:ilkóiW : 
a) uwierzytelnione p.rz,ez, wlaśdwe z,agrani-czne 

przedsia Wiitc.ielsl'wo poliskie -odp.isy wraz z, tłu
maczeniem po1s:kiettn protokółów z,gromadz,eń 
w~ólników, 

h) Ibilanse i spr,ruwoząania rocme ta,k z cał,ej 
dzi,ałaln.ości spółki, j.ak i z jej dzLala'ln,oś'ci na 
ohsz.arz.e Rzeczyp.ospollitejj :b.ila.nJs,e te należy 
O/gł.aszać w piismach, wymielllDonych w § 8. 

§ 13. ZeZIWolenie na dz~ałaJnośćna ob.sz,alt'Ze 
Rze'czY'PoSiP·olitej· wy,g,aisa: . 
1) jeż'eli ,spółka nie rozpoczęła fa.ktY'cZ/nie dzi.ałal

n-ośc.i na -ob.s.z.arze Rzeczyp.o,spoli Łeó w te I'lIlinie , 
określolnym wz.e'zwoleniu, a w br.alku t.akiego po
stanowLe,nta - w te.rnninie ·6 miesięcy o·d daty 
-ogło,szei1lia z,eZIWolenia w Monitorz,e Po.!sk.imj 

2) j.eżelHi ,spół1ka przestala prawni.e i!slnieć w Slwem 
pańs,twie oflczY1stem lulb uh.aciła t.am pr.1łlWO pro
'wadzelnia p-rz,e.dls.ięMo.r,s;tw.a lub iWzIPorzą1dzanrua 
,s.wyro majątlkiemj 

3) je.ż·e1i tt:pł:ynął okre.fO. .czasu, na który ze'zwalenie 
było wyd:ane. 

. § 14. Milniister Przemysłu i Handlu mOiże o:g,r.a
niJczyć. , a nawet 'C'ofn3,ić zezwoleni.e: 
1) jeżeH Z'mi,envą sli.ę stosunki pod! wz:g,Ilędem prze

!Strzeg:ania wzajemności w państwie ojlCzystem 
ISipóf.ki na nl,eko.rzyść spółek p.olskilcihj 

2) jeżeH 'SipóŁ~a nie dohzY'muj.e warunlków 'Ze.zwole
n.ia, postanowień um·owy iSipółki, przepl~SlólW raz
porządz.elnia niniejszeigo Jub wogóle p'rzep~ów 
iPr.awnY'oo, ob-owią,zujlą'cY'ch w Rz.eczypo.sp,olitej. 

§ 15. W razie wygaśnię'Cia lulb -cofnięcia ze
zwolelnia na dzia·ł.alnośćIl;a oihs'zarze Rz.eczypo.s'Pot1i
tej o,r,az. IW razi,e rozrw~ąz,a,rri,a i Hkwida,cji ,spółki po
winna ona ,przystąpić do Ukwildac~li Siwych interesów 
nru obsz.a.rze· Rz,e1czypo:sp·oImtej i: zgłolsić o· tem do. re
jesbru handlowegO'. Rówlnież o· zakońiczeniu t.ej li
kwildacj~ 'naIe.żyzgt,o.si,ć do re'jestru ha,ndlowego w ce
lu wykre.śIenia z ruie,g·Q spółki. 

§ 16. (1) Za~raniczllla spółk.a lPow1nna wnieść 
do Ministra Skarfbu podaIllie o wymierz.enie oplaty, 
pr.ljewidzianej wart. 109 ustawy z, dmi.a 1 lipca 
1926 ,r. o opła,t.a,ch istemplQWyc:h (Dz .. U. R. lP. z 1932 r. 
Nr. 4,1" poz. 413). 

(2) Wnie,sli,enie prze.z ~~g.ranic.z,nąspółikę z og'ra
niczoruą odJ)·owiedzia'lnoŚ!cią pod.ruruia .0. ze'z:wole,nie na 
rozpO'częcie ;dz-j.aolalno.śd na obs:zarze Rze,c.zypos,po
litej lU!b o zez,wo.lenie na pow.iękis.zeruie kaiP,italu, 
p'r.zezna·c.zolnelg·o na -dzialalnO-ść na tym ob.s z,alrz e , ni'e 
zrw.al'lli1a od obowiąz!ku wniesienia podani.a, przewi
dzianelg:o. w ustępie poprzedz,aj,ąicYlm. Opla ta ta po
winna bY'ć uis.z:cz·ona prZ.ez spótkę prze·d rOZ!p·ocz.ę
c.iem jej, id'ziała.lnośc.i na o.bs,zarze Rze'czyp.os'Poliit.ej 
lub prz,e'd uZY'c-iem na toy;m obszarze powiększone:go 
kapitału. 

§ 17. Wykonanie rozporządzeni.a niIlli.ej,s.zego 
poru,cz.a ,slię Mini,strowi P,rzemysłu 1: Handlu. w poro
zU'mieniu z Mirustram~ Skar.bu i Spr.awliedJliwości. 
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§ 18. Rozpo.r,zlą:dZienie niinieps~e wchodzi iW ży
cie z dniem ,ogłoszenia, . 

Prezes Rady Ministrów: J. J ędrzejewicz 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

282. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 
z dni.a 29 marca 1934 r. 

. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowali na 
ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyeli

tis acuta anterior - choroba Heine-Medina). 
Na podstawie art. 4 ustawy .zdnia 25 lipca 

1919 r. w przedmioci.e zwalczania c,horób za:kaźnych 
oraz innych cho.rób, wyis't!ępuj'łc.ych na!gminnie (Dz. 
U. R. P. Nr. 67, poz. 402), art. 1 rozporządzenia 
Pr,ezydenta RzeczypospoHtej z dnia 21 czerw,ca 
1932 r. Q przekazaniu za:kr,esudział,ania Minis,tr,a 
Spraw Wewnętrznyc,h w sprawaC'h zdrowia publicz
nego Ministro.w~ Pracy i Opi,eki Społec:znej (Dz. U. 
R. P. Nr. 52, Po.z. 493» i art.. 1 'rozponądzenia Pre-

. zydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. 
o wprow,adz,eniu nazwy "Minister Opieki Społecz
nej" i "Min isterstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. 
R. P. Nr. 64, poz. 597) zarządzam co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą r,o~porz'łd:zenia z ,dnia 
26 wrześn ia 1932 r. w sprawie o.howi ązko'WIe go zgła
,szania za,chor.owań na ,ost:r,e ,zapalenie przednich ro
gów rdzenia (polyomyeli,tisacuta a:nterior - choro
ba Heine-Medina) (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 744), 
przedłużoną ro.zporząd.zeniem z dnia 28 września 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 81, po;z. 584) do. dnia 
20 kwie,tnia 1934 r., przedłuża się na dals,ze 6 mie-
sięcy. . 

§ 2. Rozporządzenie niniej.s.z,e wchodzi w ży
ciez dniem 21 kwie,tnia 1934 'r. 
Ministe.r Opieki Społecznej: Hubicki 

283. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU 
ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 31 marca 1934 r. 
o ulgach celnych. 

Na pods,tawiear.t. 7 punkt h) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun-

ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80., poz. 777) wbrzmie
niu nadanem rozpo.rz'łdzen~em Prezydenta Rzeczy
pospo.litej z dnia 9 października 1933 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 78, poz. 554) zarz'łdza ,się co następuje: 

§ 1. Przy przywozie ponlżej wyszczególnIo.
nych towarów pobier,a 'się za pozwoleniem Ministra 
Skar:bu cła ulgowe w następującej wysokości: 

Pozycja 
taryfy celnej 

. przywozowe,j 

Cło ulgowe 
od 100 kg 

w zł 

z 576 Tkaniny,oprócz osohno wy
mieniony.ch, z jedwabiu sztucz
nego:jedno-Iub wielobarwne 
o s,z·e,rokości najwyżej 58 cm, 
zaopa.trzone w brzegi o splo
cie tafto.wym szerokości ni,e 
węższej niż 5 mm, przezna-

· czone do wyrobu paras'oli i pa
rasolek - o wadz,e l m kw. 
a) powyżej 120 g 1.500.
h) 120 g i mniej . . . . . 2.000.-

1085 z iPo 10 C.zęści ma,szyn młynarskic,h: 
postawów walcowych. .90.
aspiratorów, łuszczarek, aut.o.
matycznych łuszczarek - per-
laków, maszyn do c,zys~czenia 
i .odsiewania kas,zek oraz ja-
,gielników • • 110.-
iPytli płaskic;h . .•. 80.-
oa,siewaczy, zychtmas,zynif cy-
lindrów i innych maszy.n mły
narskich osobno niewymienio-
nych . . ......• 160.-

. ~ ·1099 Przyrządy elektryc.zne zapło
nowe i ośwłetleniowe ,do sa
mocho.dówj elektryczne wy
c.i.era,czki szybj ,sygnały elek
trycznej kierunkowskazy elek-
tryczne do sam.ochodów 500.-

1107 z !p. t Aparatury elektryczne roz-
ru:szniko.we 500.-

§ 2. Ro.zpo,rz'łdzenie niniejs,z,e wcho.dzi w zy
cie z dniemogł,oszenia i obowiązuje do odwołania. 

Minister Skarhu: Wł. Zawadzki 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Nakoniecznikow - Klukowski 

Warszawa. Drukarnia Palistwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 69009 

Cena 60 gr 

~ Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zl kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytulem porta pocztowego. Prenumeratę wplacać należy zgóry przed początkiem każdego kwar
talu, półrocza lub roku, 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie 
uwzględnia się. 

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić naleź, za poaredniolwem P. K. O, na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30-130. 


