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113
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU

·z dnia 25 lutego 1938 r.

.

wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o sposobie i terminach
Kolei Herby - Kielce,

spłacenia

obligacyJ

Na podstawie art. 3 dekretu Prezydenta
_Rzeczypospolite:j z dnia 14 stycżnia 1936r.
o przerachowaniu obligacyj Kolei Herby Kielce (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 11) zarządzam
co następuje:

oryginalne tytuły w Ministerstwie Komunikacji w Kasie Głównej P'o hkich KoleI Pań
stwowych. Tytuły należy złożyć przy pbdaniu
nie ostemplowanym. W podaniu naleiY wyszczególnić obligacje według serii' i numerów.

§ 1. Nieumorzone 4 1/2% obligacje Kolei
Herhy - Kielce wraz ze wszystkimi zaległymi
a nieprzedawnionymi kuponami podlegają spła
ceniu w gotowiźnie . przez przedsiębiorstwo
"Polskie Koleje Państwowe",

§ 3. Zapłata za ' obligacje nastąpi w ciągu.
tygodni · od dnia złożenia podania przy
zastosowaniu przepisów o wzajemności i odwecie § 43 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14maja 1924 r. o przerachowaniu
zobowiązań prywatnoprawnych (Dz. U. R. P.
z 1925 r. Nr 30, poz. 213). O He obligacje zodaną złożone bez kuponów, które nie uległy przedawnieniu, wartość brakujących kttpónów po-.
. trąci się od należności zaobligacj.e.

fi 2. .W celu uzyskania spłaty posiadacze
obligacyj, zarejestrowanych i ostemplowanych
na podstawie rozporządzeń Ministra Skarbu
z dnia 11 września 1926 r. o rejestracji i ostemplowaniu OIhli:gacyj Kolei Herby - Kielce (Dz.
U. R. P. Nr 100, poz. 576) i z dnia 10 lutego
1936 r. o dodatkowej rejestracji i stemplowaniu
obligacyj Kolei Herby - Kielce (Dz. U.R. P.
Nr 13, poz. 120). oraz posiadacze obligacyj nie
zarejestrowanych i nie ostemplowanych winni

złożyć

sześciu

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
z dniem ogłoszenia.

W

życie

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

z dnia 26 lutego

~,,18

WEWNĘTRZNYCH

r.

o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1920 r. ·wprzedmiode wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 44} w brzmieniu,
ust.alonym art. 4 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospnlitej z dnia 28 grudnia 1934 r.
o unormowaniu właśch",·ości władz i trybu. pos:tępowania w niektórych działach administracji
państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976). zarządzam co następuje:

§ 1.W roz,porządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1920 r.
w przedmiocie wykonania ustawy z dnia
20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa
Polskiego (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 320) wprowadza SIę zmiany następujące:
1) Art. 6- otrzymuje brzmienie:
"Obywatelstwo polskie traci, kto:
1) nabył obywatelstwo państwa inne·g o lub
2) przyjął urząd publiczny albo wstąpił do
słuilby wojskowej w państwie ·o bcym bez zg·ody
właściwego wojewody (Komisarza Rządu na
m. st. ,Warszawę), wyx:ażonej w przypadkach

zamiaru wstąpienia do służby wo·jSlkowej w pań
stwie obcym w porozumieniu z właśclwym dowódc4, okręgu korpusu.
Osoby, podlegające pOwszechnemu obo- .
wiązikowi wojSikowemu, tracą obywatelstwo
polskie wskutek nabycia obywatelstwa patlstwa innego po zwolnieniu ich! od te.g o obowiązku".

2) Art. 15 otrzymuje brzmienię:
"Powiatowe władze administracji ogólnej
wydawać będą na prośbę obywateli polskich,
nie podle.gających powszechnemu obowią~kowi
wojskowemu, poświadczenia wedhLg wzoru
Nr 3 stwierdzające, że przeciw zamierzonemu
przez nich nabyciu obywatelstwa nbcego nie
zachodzą ze stanowis:k a ustaw Państwa Polskiego żadne przeszkody i że w razie nabycia
obywatelstwa obcego utracą obywatelstwo polskie. Analogiczne poświadczenia według wzoru
Nr 4 wydawać będą te władzeosoboin, podlegającym powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, jeśli osoby te uzyskały zwolnienie od
tego obowiązku.

Poz. 114 ---~------- D~i'e:nnik - Ustaw Nr 16
Kto prcl)g nie otrzymać powyższe poświad
czenie, złoży powiatowej władzy administrac,ji
ogólnej w oryginale lub uwierzyte'lniąnymod
pisie: metrykę urodzenia (w braku teiże inny
wiarogodny dokument zastępczy), tak swoją jako też osób, które mają na zasadzie art. 13
ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P.
Nr 7, poz. 44) razem z nim, utradć obywatelstwo
polskie, metrykę (akt) ślubu, jeśli poz,o staje
w związ'ku małżeńskim, i dowód obywatelstwa
polskiego.
Jeżeli wyma.gają tego osobne przepisy, należy również złożyć przyrzeczenie przyjęcia do
związku obcego państwa.
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Osoby małoletnie oraz inne osoby ograniczone w zdolności do działań prawnych powinny okazać zgodę swego przedstawiciel;;t ustaw~e~
.. .
. Władze, o których mowa w ust. 1, prowadzą rejestr wydanych przez siebie poświadczen .

..

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W
z dniem ogłoszenia.

życie

M.iniste~ Spraw ~Wewnętrzriych:
Sławoj

Załączniki
Wewnętrznych

Skladkow!kl

do rozp~ Min. Sprali'
z dnia 26 ·1utego 1938r.

(poz. 114).
~z6r

(Nazwa i siedziba

Nr 3..

.

(Siedziba władzy) (dnia"""".."..........""...~......."..._- 19.........r.)

władzy)

Nr."...."""".""""."".""..,,-

p o Ś w i a d c z e D i e.
P.

(imię

zamieszkały

i nazwisko) "."...."".."........."..".""..............................".....:".."..............."................"......."..:."."....:..L ......"....:.."" ...".........."".."...."...."""".....".".""""".,,,.-

(a) w."".............."....""..··:........·..·........".."··......·.. "..""·"..,,,,....:................".................. urodzony (a) dnia"........"..""•.""""."".."..""""":"..""".. "."..,,,,.... ,

roku ...;"""".."""""".". 'w .............,..".......................:........."...."................... "......."." ......".. "....".."............

" .".""". i" ............ ""."" ..... ,

rodziców) ..".....:"...".".."..".......""""""............................""".".......".... "..."..."".... "." ........"""""."."."....... jego

syn (córka) (imiona i nazwiska

żona.""" ..."";"i."; " " "",,,,,,,,,,, •• ,,,,,,...,,,,.,,,,,,,,.,,,,....,,,,,,,,......"""....... " ..;.-

urodzona dnia....."............."........ ""."."""... ".. "...;:.........."" ...."..."""""................. roku ... "....... ".".".""" ... w"·"..·".."·"..".....;"";""...".·".....·..""·"....··"""..,,..,,,,·,,,,,,·".........:"....",...oraz jego (jej, ich) dzieci:
1.

(imię)· ....."..........:....:·""·""..""""··;""",,.. :,, ..·.................. ":... . "....";",,..,, ..:........

urodzony (a)· dnia...."..."".....""......""""",;..".::..."";.".."".... _",.:,,.".,,,... -

roku ..........."""""". w .."·..·...."".. ·.."··..........·"......·""·..·"·"""·..".. ,,··,,,,,,,,·.. ,,,,..·...................."...."...........""..".."..... "."""
2.

(imię)-·: ..·"""""""..·"""....··"",,,,,,,,,,,,,,,·;·'V',,.... ,,..,,,,·,,·,,· .. """......" •• "............

urodzony . (a) dnia .."""........"""".."....""".."....."""."...,,",,.....,, ..............,,..-

roku .........."".......... ·w ...............".."..""..".. "......"......"·.."·,,·,,··.. ·....·..,,,,,,:·..,,· ..·....""."...................... "....:.."."...""""......
3. itd:
może (gąl nabyć

obywatelstwo."." .....""....". "......""""""""."..."""......""................."""."... "."...............".........."""."..........,,-

przeszkód ze stanowiska ustaw
Z
być wyżej

chwilą

nabycia

PańsŁwa

obywaŁelsŁwa " ..."" ....................................""........................"........ "...".........".."....".".............................

.

uważany

niniejsze zapisane jest we

(Pieczęć y.rładzy)

jakie) bez

Polskiego.

wymieniony (wymienione osoby) .

Poświadczenie

(wymienić

(e) za obywatela. (i)

właściwym

Państwa

przesŁanie (ną)

Polskiego.

rejestrze pod Nr..................."..""".:.....".•

(Nazwa

władzy)

Podpis

- - - - - - - - - - Poz. 114
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~zór

(Na'źwa i siedziba ' władzy)

(Siedziba

Nr 4.

dnia...................·.··..·....··..··....;·. ....·. ·. ·.. 19........·;..... r.

władzyl

Nr......... ----•.------

p o Ś w i a d c z e D i e.
P.

(imię

zamieszkały

i .nazwisko) ..........................................:............ ,..................................................

w ..·..···· ..·.. ·........·.. ·.............. ·· ....··.... ······..··.. ·· ....·......-

urodzony' dnia ..................:......................:.....·.. ·..····....··.. ·..·...... ·· .............................................. roku w·· ......·..·..·.. ··c.••••.:..................................: .....................................................................
syn (imiona i nazwisko

rodżiców) ................................................... ...............................................................,

jego

żona .................. ..·.............·... ·.. ·. ......... ·.. ·· ....·.....

,u rodzona dnia ...........................:"......~~.:.: .................................................................................. roku w· . ........·....·· ..·..·..·........····.. ·.. ·· ..·....·..·. ·.. ··· ......·..·....·· .........................:..................
oraz jego (ich) dzieci:
1.
( '

(imię) · .. ·....·..·..·..··........·..·....··......·....··..........·..·......................................................

w ··..··..·......... _.~.........

;,j. . . .. . •.......... •... .. .... ·.·.·-. .. . ............. ; •••,......

2.

urodzony (a) dnia ............:...........................................:................................-

\
-:00,......................................................

(imię)· ..·....·..·............ ·.. ·....·..·..·..··....··....·..·........·..·..·.............................................

urodzony (a) dnia ............................:.............................:...............................-

.w ...................................·........·...........·..·........·..·..·..·..·..·......:..............................................................-

3. itd.
może (gą) Dllbyć obywatelstwo (wymieriić jakie) ....................................................................................................................... bez przeszkód

ze stanowiska ustaw

Państwa ' Polskiego.

Panu..........................:.............:,......................................................................................

zostało

udzielone zwolnienie od powszechnego

obowiązku wojskowego wymagane ustępem ostatnim art. 11 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r.

(Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 44) w brzmieniu, ustalonym art. 1

rozporządzenia

Prezydenta Rzeczy-

pospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 109, poz. 896), oraz art. 90 ustawy z dnia
23 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. z .1933 r. Nr 60, poz. 455) na podstawie decyzji
,i

liczbę

zwolnienia od

służby

wojskowej :oraz

władzę,

która zwolnienia

(wymienić datę

udzieliła) ........................................................ _

W razie, gdy p .............................................,........;......:............................................... ......_............ W ciągu (wymienić okres ważności
' mu mmeJszego
" , ,
, 'dczema,
' ~l.le
,
· ')....................................................., l'ICZąC od d'
zwo lmema
Dla d oręczema
pOSWla
uzyska obywatelstwa obcego, zwolnienie to utraci

Z

chwilą

swoją ważność,

.

nabycia obywatelstwa .................................................................................................................,. przestanie

wymieniona (e) osoba (y)

uważana

(e) za obywatela (i)

Państwa

(ą) by~ wyżej

Polskiegó. O nabyciu tego oby-

watelstwanależy zawiadomić władzę wystawia!ącą ' niniejsze poświadczenie,

.•

Poświadczenie niniejsze zapisane jest we właściwym rejestrze pod Nr.......:....- ---.

(Pieczęć władzy)

(Nazwa

władzy)

Podpis

.

