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M A T E R I A Ł Y  I D O K U M E N T Y

WOJEWÓDZKIE DZIENNIKI URZĘDOWE W R. 1832 

Do druku podała Alina S ł o m k o w s k a

W okresie Księstwa Warszawskiego dokonany na wzór francuski podział kraju 
зіа departamenty spowodował nowe potrzeby w  dziedzinie publikacji obwieszczeń 
oficjalnych. Nowo utworzone departamentalne władze administracji terenowej były 
obowiązane lub zainteresowane w  upowszechnianiu urzędowych obwieszczeń. W la
lach 1808—1812 prefekci departamentów inicjowali lokalne wydawnictwa periodycz- 
ле w  Warszawie, Krakowie, Łomży, Kaliszu, Radomiu, Płocku, Bydgoszczy i Lu
blin ie1. Opatrzone one były tytułami: „Dziennik Departamentowy Warszawski’', 
„Dziennik Departamentowy Krakowski” , „Dziennik Departamentowy Płocki” 2 itd. 
Ukazywały się co tydzień, przeważnie w  objętości 4 kolumn. Zawierały dekrety 
Łróla saskiego, ustawy rządowe, urządzenia administracyjne i skarbowe rozporzą
dzenia prefekta, listy gończe za zbiegłymi żołnierzami, służącymi i włościanami oraz 
•ogłoszenia prywatne.

Dzienniki departamentowe przesyłane były podprefektom, wójtom, burmistrzom. 
"W każdą niedzielę w ójt obowiązany był odczytywać dziennik sołtysom i mieszkań
com  gminy. Także burmistrz powinien był ogłaszać treść dziennika mieszkańcom 
miasteczek. W departamencie krakowskim po każdorazowym odczytaniu dziennika 
w ójt musiał sporządzać sprawozdanie, które, opatrzone dodatkowymi trzema podpi
sami mieszkańców danej gminy, wędrowało do prefekta. Sprawozdanie burmistrza 
г  upowszechnienia dziennika podpisywała jeszcze Rada Municypalna i sześciu 
mieszkańców3.

Po ustanowieniu Królestwa Polskiego nowe władze wojewódzkie kontynuowały 
lokalne wydawnictwa urzędowe. Komisje wojewódzkie Augustowskiego, Kaliskiego, 
Krakowskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Płockiego, Podlaskiego i Sandomier
skiego posiadały swoje dzienniki urzędowe. Dzienniki te tłoczone były przeważ

1 Arch. Diecezjalne w  Płocku. Materiały do historii drukarń w  Płocku, hasła 
„K ulig” i „Varia” ; „Dziennik Departamentowy Płocki” , nr 47, z 24 VIII, i nr 48, 
z  31 VIII 1811. Por. A. L [ u t y ń s k a ] ,  Dawne drukarnie i drukarze płoccy, „W ia
domości Płockie” , nr 5, 1956; M. K i e f f e r - K o s t a n e c k a ,  Pierwsze drukarnie 
•w Płocku, „Notatki Płockie” , nr 25, 1963.

2 W Bibliografii prasy polskiej 1661—1831 opracowanej przez J. Ł o j k a  (1965, 
PWN) „Dziennik Departamentowy Płocki”  i „Dziennik Urzędowy Departamentu 
P łockiego” są opuszczone.

3 Prospekt „Dziennika Departamentu Krakowskiego” , Kraków 1812, druk 
aslotny: „Dziennik Departamentowy Krakowski” , nr 1, z 1 VI 1812.
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nie w  drukarniach stanowiących własność państwową (pochodzącą z zakupu lub 
konfiskaty jezuitom), dzierżawionych osobom prywatnym, które w  wyniku zawar
tej umowy zobowiązywały się dostarczać określonej ilości egzemplarzy4. Dzienniki 
wojewódzkie kolportowane były po plebaniach, kahałach, gminach, ,miastach, oraz 
w  sądach komisji obwodowych urzędowych i wojewódzkich. Cena prenumeraty 
dla wójtów  była tak wysoka, że albo opłacali abonament kosztem włościan (ścią
gając z każdego dymu wiejskiego)5, albo zalegali z opłatami, a potem ubiegali się 
o zwolnienie lub umorzenie długu6, albo woleli przepisywać każdy dziennik7. Za
kres komunikatów ' publikowanych w  dziennikach wojewódzkich ograniczał się 
w  zasadzie do postanowień komisji wojewódzkich i ich agend oraz listów goń
czych. Nie było tam publicystyki i informacji politycznej. Znajdowały się natomiast 
komunikaty lokalne, nekrologi i prywatne ogłoszenia dla danego regionu. W okresie 
powstania listopadowego dzienniki wojewódzkie zmieniły proporcje publikowa
nych obwieszczeń na korzyść dokumentów władz centralnych.

*

Dnia 2 stycznia 1832 roku Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
zażądała od komisji wojewódzkich odpowiedzi na 6 pytań związanych z dzienni
kami wojewódzkimi:

1. Ile egzemplarzy dziennika wojewódzkiego drukuje się w  ciągu jednego roku 
w województwie?

2. Ile wynosi koszt papieru, druku etc. przez cały rok?
3. Ile wynosi opłata od gmin obowiązanych prenum erować, dzienniki w oje

wódzkie?
4. Ile egzemplarzy dziennika wojewódzkiego rozdaje się rocznie za darmo?
5. Jaka jest częstotliwość wydawania dziennika wojewódzkiego?
6 . Czy i jaka jest opłata od obwieszczeń prywatnych zamieszczanych w dzien

niku wojewódzkim?
Wszystkie województwa nadesłały odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi te, 

znajdujące się w  AGAD w Aktach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Po- 
. licji (nr 6837, bp.), stanowią cenny materiał dla lokalnych wydawnictw rządowych, 
historii drukarstwa etc. i dlatego zasługują na publikacje in extenso.

1

Komisja Województwa Sandomierskiego, Radom, 5 I 1832.

1. Dziennika wojewódzkiego drukuje się w ciągu roku jednego w  wo
jewództwie tutejszym w ogóle po egzemplarzy 808 płatnych, a po 7 bez
płatnych.

4 Archiwum Państwowe w Płocku, akta miasta Płocka, nr 96 (poszyt akt dru
karni i litografii); AGAD, akta KRSWiP, nr 6822, bp.

5 AGAD, akta KRSWiP, nr 6837, bp.
6 AGAD, akta KRSWiP, nr 6836, bp.
7 Archiwum Państwowe w Płocku, akta miasta Płocka, nr 762, p. 84 (poszyt

akt dotyczących publikacji ustaw rządowych).



W O J E W Ó D Z K IE  D Z IE N N IK I U R Z Ę D O W E  W  R . 1832 229

2. Podług kontraktu dotychczasowego entreprener za papier do dzien
nika wojewódzkiego używany i za druk własny pobiera po zł poi. 9 za 
jeden egzemplarz.

3. Opłata do gmin 745-ciu obowiązanych trzymać dziennik woje
wódzki po złp. 12 rocznie wynosi złp. 8940. Z której za egzemplarzy 745 
dla prenumeratorów, a egzemplarzy 63 dla władz rządowych, czyli ra
zem za egzemplarzy 808, pobiera entreprener, rachując po złp. 9 za jeden 
egzemplarz, złp. 7272. Z pozostałej zaś reszty złp. 1668 ponoszone są 
koszta portorii za rozsyłanie pocztą prenumeratorom dzienników w mo
wie będących — tudzież gdzie poczty nie dochodzą posłańcom, na koniec 
koszta druku, papieru na dodatki, jeżeli zachodzi potrzeba powiększenia 
dziennika nad półtora arkusza.

4. Egzemplarzy siedem oprócz powyższych dostarcza entreprener 
dziennika wojewódzkiego bez opłaty dla Komisji Wojewódzkiej i na po
trzeby nieprzewidziane.

5. Dziennik wojewódzki wychodzi raz na tydzień, a to w każdy dzień 
niedzielny.

6. Na zasadzie przepisu, przez Komisje Rządowe wydanego, entre
prener od obwieszczeń prywatnych, w dzienniku wojewódzkim zamiesz
czanych, opłatę od każdego wiersza 70 liter zawierającego po groszy 15 
pobiera. W tym miejscu nadmienia Komisja Wojewódzka, iż drukowanie 
obwieszczeń prywatnych w oddzielnym dodatku do dziennika wojewódz
kiego entreprener na siebie włożony ma obowiązek, takowe więc w  dzien
niku płatnym nie są zamieszczane.

2

Komisja Województwa Lubelskiego, Lublin, 7 I 1832.

1. Dziennik województwa lubelskiego drukuje się w drukarni rzą
dowej po jezuickiej i ten wychodzi raz na tydzień, a lubo dzierżawca po
dług kontraktu z nim zrobionego obowiązany jest dostarczać do gmin
i miast takowy dziennik prenumerującym, których jest w ogóle 581. 
Egzemplarzy 600 za opłatą — przecież gdy takcwa ilość dla rozesłania 
bezpłatnie komisarzom obwodowym, wszystkim sądom, komisjom rządo
wym, komisjom wojewódzkim. JWu Generałowi Naczelnikowi Siły Zbroj
nej w Lublinie, tudzież pozostawienia dla akt Komisji Województwa Lu
belskiego nie jest dostateczną, dzierżawca odebrał polecenie, ażeby nad 
kompletną liczbą egzemplarzy 3-1 bez żadnego oddzielnego na to wynagro
dzenia sporządzi. Takim sposobem w ciągu jednego roku wychodzi dzien
nika wojewódzkiego egzemplarzy 32 812.

2. Koszta za takowe dzienniki dzierżawcy, podług kontraktu z dniem 
ostatnim stycznia 1833 r. kończącego się (który przy raporcie Komisji
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Wojewódzkiej dnia 20 grudnia r. z., nr 15886, dla wiadomości Komisji 
Rządowej w  kopii przesłanym został), należące się wynoszą złp. 5800 rocz
nie, które w  ratach właściwych z kasy głównej wojewódzkiej pobiera.

3. Opłata od gmin dziennik wojewódzki prenumerujących wynosi złp. 
6100, gr 15, której wysokość corocznie ulega zmianie, przez rozdzielenie 
lub przyłączenie kilku gmin mniejszych w jedną, dlaczego z końcem każ
dego roku komisarze obwodowi podają wykazy gmin i te służą za zasadę 
do poboru opłaty za rok następny.

4. Ponieważ dzierżawca płatny jest za egzemplarzy 581, a co tydzień 
nad liczbą dostarcza egzemplarzy 50 bezpłatnie, przeto rocznie 2700 
egzemplarzy bez wynagrodzenia wychodzi.

5. Dziennik wojewódzki wychodzi raz w każdą środę co tydzień.
6. Od obwieszczeń zamieszczanych przy dzienniku wojewódzkim 

zwykle dzierżawca pobiera po gr 5 od wiersza. Kiedy jednak najczęściej 
obwieszczenia spadkowe w „Dzienniku Powszechnym Krajowym” dają 
się widzieć drukowane, podług przepisów obwieszczenia sądowe itp. 
w „Dzienniku Powszechnym” są zamieszczane, innego przeto rodzaju ob
wieszczeń prywatnych ogłaszanych przy dzienniku jest liczba bardzo ma
ła, jakie zaś to przynosi korzyści drukarni, Komisji Wojewódzkiej wia
domo być nie może, gdyż oprócz cenzury pism tego rodzaju wysokość 
opłaty zależy od umówienia się dzierżawcy ze stroną interesowaną.

3

Komisja Województwa Podlaskiego, Siedlce, 11 I 1832.

1. Dziennika wojewódzkiego drukuj é się w ciągu roku jednego w wo
jewództwie podlaskim zwykle egzemplarzy 28 600. Do tych drukuje się 
zwykle dodatki w ilości, jak wyżej, 28 600 egzemplarzy lub nadzwyczaj
nych egzemplarzy, których liczby z pewnością oznaczyć nie można, gdyż 
takowe w razie okazanej potrzeby drukują.

2. Koszt na papier przez cały rok za ryz 150 à 8 wynosi złotych pol
skich 1200. Druk jednej ryzy kosztuje wedle szczegółowego wyrachowa
nia złp. 23, gr 22, czyli zk ryz 150, w ogóle złp. 3560.

3. Opłata od gmin obowiązanych trzymać dziennik wojewódzki wy
nosi rocznie złp. 5760, z której:

a. koszta papieru wynoszą złp. 1200
b. koszta druku złp. 3560
c. opłata pocztowa od rozesłania dzienników woje

wódzkich przez właściciela drukarni ugodzona złp. 400
d. korekta dzienników złp. 600

razem jak wyżej złp. 5760



W O J E W Ó D Z K IE  D Z IE N N IK I U R Z Ę D O W E  W  R . 1832 231

4. Egzemplarzy bezpłatnych rozdaje się 40.
5. Jeden numer dziennika wojewódzkiego z jednym lub 2-ma dodat

kami wychodzi raz na tydzień.
6. Za obwieszczenia zamieszczane przy dziennikach wojewódzkich, 

względem sprzedaży dóbr rządowych, zapewnione jest przez Komisję 
Rządową Przychodów i Skarbu właścicielowi drukarni oddzielnie wy
nagrodzenie, lecz takowe dotąd nie nastąpiło. Również za obwieszczenia 
sądowo-prywatne drukarnia oddzielnie pobiera zapłatę od zgłaszających 
się z obwieszczeniami. W końcu Komisja Wojewódzka nadmienić znaj
duje potrzebę, że ilość egzemplarzy, punktem I-m obecnego raportu wy
mieniona, z powodu towarzyszących · okoliczności wojskowo-policyjnych, 
a stąd pomnożonych czynności, na rok bieżący tak ściśle obliczona być 
nie może.

4

Komisja Województwa Kaliskiego, Kalisz, 11 I 1832.

1. W roku 1831 wydrukowano numerów dziennika wojewódzkiego 
4-у, a każdego numeru po 1030 egzemplarzy, w roku zaś bieżącym w y
drukowanych będzie numerów 52, a każdego po 1300 egzemplarzy, co 
uczyni na rok egzemplarzy 67 600.

2. Wytłoczenie jednego numeru dziennika w liczbie 1300 egzempla
rzy pociąga za sobą koszt stosownie do protokołu licytacyjnego i według 
tego spisać się mającego na rok 1832 kontraktu z przedsiębiorcą drukar
ni p. Koszewskiego z сотр . zł poi. 77, a na rok 1832-gi kosztować będzie 
67 600 egzemplarzy przez trzy dodatki pomnożonych złp. 12 012.

3. Prenumeratorów na dziennik wojewódzki liczy się według list do
tychczasowych z roku 1831, inclusive dzierżawców dóbr rządowych i urzę
dów leśnych 748, od których opłata po złp. 10 na rok 1832 wymagana 
czynić będzie zł poi. 7480.

4. Dziennik wojewódzki wydaje się bezpłatnie władzom administra
cyjnym i skarbowym w liczbie egzemplarzy sztuk 3172, a dla władz są
dowych wtenczas, kiedy w dziennikach ogłaszane są listy gończe osób 
z więzienia itp. uszłych.

5. Co dni ośm wychodzi numer dziennika wojewódzkiego wraz z na
leżącymi do niego dodatkami.

6. W razie podania obwieszczeń do dziennika wojewódzkiego płaci 
interesant należność przepisami Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
i Policji z dnia 27 stycznia 1830, n. 10943, postanowioną, a zebraną tak 
z tego tytułu jak rocznie od prenumeratorów dochodów; służy na pokry
cie kosztów przedsiębiorcy drukarni ad 2-m wykazanych, jak równie na 
opłacenie kosztów portoryjnych.
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5

Komisja Województwa Krakowskiego, Kielce, 10 I 1832.

1. Właściciel drukarni taką ilość dziennika wojewódzkiego rocznie od
bijać jest obowiązany, jakiej istotna potrzeba wymaga, atoli dla prenu
meratorów dziennik wojewódzki opłacających odbija egzemplarzy 831. 
Dawniej znajdowała się większa, liczba prenumeratorów, lecz Komisja 
Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, reskryptem z dn.
9 lipca r. 1827, 1. 10918/680 wydanym, wszystkich plebanów od utrzymy
wania dzienników wojewódzkich uwolniła.

2. Wiele wynoszą koszta papieru i druku? Komisji Wojewódzkiej 
nie jest wiadomo, gdyż właściciel drukarni obowiązek ponoszenia tako
wych na siebie przyjął — jak kontrakt w odpisie wierzytelnym pod
d. 23 grudnia r. z., nr 52492 Komisji Rządowej przedstawiony udowadnia.

3. Gdy jak wyżej powiedziano, znajduje się prenumeratorów 831, 
a każdy z tych prenumeratorów obowiązany płacić na prenumeratę po 
złp. 12 rocznie, a zatem ogólna prenumerata na rok 1831 złp. 9972 wy
nosi. Z tej jednak sumy właściciel drukarni winien jest opłacić tytułem 
portoru rocznie od jednego egzemplarza po 1 złp., czyli razem kwotą 
złp. 831.

4. Wprawdzie tylko 26 egzemplarzy dziennika wojewódzkiego bez
płatnie dostarczać był obowiązanym — atoli w późniejszym czasie ilość 
ta okazała się być niedostateczną, tym bardziej że prawie wszystkim wyż
szym władzom, komisjom wojewódzkim i innym magistraturom dziennik 
wojewódzki bezpłatnie jest przesyłanym. Nadto, częstokroć są wypadki, 
że na dowód ogłoszenia albo licytacji, albo listu gończego, albo innego 
jakiegokolwiek bądź rozporządzenia dzienniki władzom rekwizycyjnym 
bezpłatnie bywają przesyłane. Dlatego właściciel drukarni do dostarcza
nia bezpłatnie w miarę potrzeby dziennika wojewódzkiego zobowiązanym 
został.

5. Dziennik wojewódzki raz na tydzień wychodzi, w czasie jednak 
Rządu Rewolucyjnego na żądanie Rady Obywatelskiej dwa razy na ty
dzień był wydawanym.

6. Wedle art. 17 kontraktu właściciel ma prawo pobierać od jednego 
wiersza po groszy dziesięć za umieszczenie w dzienniku obwieszczeń lub 
pism, na żądanie stron prywatnych ogłaszanych.

7

Komisja Województwa Augustowskiego, Suwałki, 12 I 1832.
1. Ponieważ liczba prenumeratorów dziennika wojewódzkiego w jed

nym roku jest większa, a w drugim mniejsza, nie można przeto z pew
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nością oznaczyć, jaka ilość egzemplarzy tegoż dziennika na rok drukuje 
się, powszechnie jednak drukarnia tutejsza wytłacza egzemplarzy tegoż 
dziennika na rok do 400. Dzienniki te wychodzą pod numerami kolejnymi 
na rok od n. 1 do 52, a każdy numer, pomimo że podług kontraktu skła
dać się powinien z arkusza 1 do 1/2, składa się z 2, 3, 4, a czasem i z 6-u 
arkuszy, w miarę jak zarządzenie i postanowienie rządowe przez tenże 
dziennik do wiadomości publicznej są podawane. Dzienniki te w stosunku 
ilości prenumeratorów przesłane bywają tymże prenumeratorom i wła
dzom naczelnym, a reszta pozostaje w drukarni w zapisie. Na rok bieżący 
1832 podana jest liczba prenumeratorów dziennika wojewódzkiego 323.

2. Ponieważ każdy numer dziennika wojewódzkiego składa się z 2, 3,
4, a czasem i 6-ciu arkuszy, bierze się przeto za podstawę, że ryza pa
pieru do tychże dzienników kosztuje zł 6, gr '15, a każdy arkusz druku 
zł 30. W roku 1830 wyszło dziennika wojewódzkiego arkuszy 136 — każdy 
przeto arkusz, licząc po zł 30 za druk, wynosił zł 4080. Papieru zaś wyszło 
do 120 ryz, licząc ryzę po zł 6, gr 15, wypada zł 780.

3. Każda gmina utrzymująca dziennik wojewódzki obowiązana jest na 
rok opłacić zł 12. Na rok przeto 1832 od 323 prenumeratorów wynosić 
będzie też opłata zł 3876.

4. Dla naczelnych władz rozsyła się 32 egzemplarze dziennika woje
wódzkiego bezpłatnie, stąd wypływa, że po rozesłaniu tychże egzemplarzy 
32 i dla prenumeratorów 323 w ogóle (rozsyła się) egzemplarzy 355. Po
zostaje w zapasie w drukarni egzemplarzy do 45.

5. Każdy numer dziennika wojewódzkiego wychodzi raz na tydzień 
w dzień sobotni, a czasem i dodatek nadzwyczajny.

6. Od obwieszczeń prywatnych z sądownictwa w tymże dzienniku 
wojewódzkim zamieszczonych pobierana jest opłata zastosowana do de
kretu z dnia 5 marca 1811, artykułu 4.

7

Komisja Województwa Płockiego, Płock, 1 II 1832.

Podług kontraktu na dniu 26 lipca 1823 przez Komisję Wojewódzką 
zawartego, a przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Policji re
skryptem z dnia 17 października 1823, nr 193/1334, z Dyrekcji Admini
stracyjnej zatwierdzonego — typograf Kulig zobowiązanym został, aby 
dziennik wojewódzki w  tylu egzemplarzach drukował, ile dla prenume
ratorów w województwie potrzeba okaże się — jak również, aby prócz 
prenumeratorów dostarczał do urzędowego użycia każdego dziennika 
z drukarni wychodzącego bezpłatnie egzemplarzy 31, w skutku czego 
w województwie tutejszym:
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1. Wychodzi dziennika wojewódzkiego rocznie numerów 52, z powo
du iż takowy tylko raz na tydzień w  dzień sobotni wychodzi — zaś dla 
prenumeratorów w województwie drukuje się każdego

numeru egzemplarzy 594
do urzędowego użycia 31
dla drukarni do sprzedania szczegółowego egzemplarzy 51

razem egzemplarzy 676

2. Koszt na papier i druk nie jest Komisji Wojewódzkiej wiadomy, 
gdyż podług powyżej powołanego kontraktu typograf obowiązanym jest 
drukować dziennik wojewódzki każdego tygodnia raz, składać się mający 
z arkusza jednego łub półtora arkusza — wynagrodzeniem się zaś kon- 
tentował od prenumeratorów po złotych dziesięć rocznie.

3. Opłata roczna od gmin jako prenumerujących dziennik wojewódz
ki wynosi rocznie złotych 5940.

4. Ilość rozdawanych egzemplarzy do urzędowego użycia, jak rów
nież wiele razy takowy i w jakim przeciągu czasu wychodzi, wykazana 
jest punktem pierwszym.

5. Typograf kontraktem obowiązanym jest tylko bezpłatnie zamiesz
czać wszelkie urządzenia rządowe w  dzienniku wojewódzkim, od ob
wieszczeń zaś prywatnych ma sobie pozwoloną opłatę — opłata zaś ta 
reskryptem Komisji Rządowej z dnia 27 stycznia 1830, nr 10943, w Dy
rekcji Policji i Poczt ustanowioną została, to jest od każdych pięciu liter 
po groszu jednym.

8

Komisja Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 31 I 1832.

1. Dziennika wojewódzkiego drukuje się zwykle egzemplarzy 1350.
2. Ponieważ liczba prenumeratorów w miarę powiększania się liczby 

gmin wiejskich powiększa i zmniejsza się, liczba więc wydawanych 
egzemplarzy dziennika nie jest jednakową i aż dotąd nie przewyższyła 
liczby 1203.

3. Po zrobieniu porównania ilości egzemplarzy wychodzącego i ro
zesłanego prenumeratorom dziennika okazuje się niejaki takowych rema
nent, który jest przeznaczonym i istotnie wychodzi bezpłatnie dla gmin 
ubogich, władz wyższych i niższych wszystkich w Królestwie, urzędni
ków i urzędów podwładnych w województwie do urzędowego użycia.

4. Z powodu iż nie w  każdym roku jednakowa liczba egzemplarzy 
dziennika dla prenumeratorów jest wydawaną, opłata więc za egzempla
rze płatne nie może być w  każdym roku równa, biorąc jednak za zasadę 
ostatnie lat trzy, w których najwyższa ilość egzemplarzy wychodziła, wy
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pada z przecięcia, iż egzemplarz po złp. 10 wraz z opłatą porto, wpływ 
z prenumeraty sumę złp. 11 840 rocznie wynosi.

5. Ponieważ wynagrodzenie za druk, kontraktem zapewnione, liczone 
jest od arkusza, w  miarę więc wielkości urządzeń w dziennikach zamiesz
czanych bez opłaty, a stąd powiększającej się liczby arkuszy dziennika, 
koszt jest większy, dlatego podług zasady w punkcie 4-m zamieszczonej, 
obliczywszy koszta druku i papieru z trzechletniego przecięcia rozchodu, 
wypada na rok złp. 13 375, gr 20, a przeto rozchód oprócz wydatku na 
opłatę porto, która jako prenumerującym w szczupłej opłacie rocznej przy
jętą, Komisja Wojewódzka Dyrekcji Jeneralnej Poczt ogółowo rocznie 
uiszcza, przenosi dochód stały z prenumeraty.

6. Przez miesiąc wychodzi numerów 4-у dziennika wojewódzkiego.
7. Opłatę od prywatnych obwieszczeń, w dziennikach wojewódzkich 

zamieszczonych, pobiera Komisja Wojewódzka stosownie do zasady, jaka 
jej reskryptem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z d. 27 
stycznia r. 1830, nr 10943, z Dyrekcji Policji i Poczt wydanym wskazaną 
została.


