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Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia 27 kwietnia 1936 r. o przeniesien iu siedziby urzędowej mierniczego przysięgłego Feliksa Myczko wskiego
Starosty Powiatowego Koneckiego z dnia 6 maja 1936 r. o wdrożeniu postępowania scaleniowego we ;""si Stara, gm. Skotniki, pow. koneckiego .
Starosty Powiatowego Opatowskiego z dnia 29 kwietnia H36 r, o wdrożeniu postępowania
scaleniowego we wsi Bardo Górne ,,8", gm. Rembów, pow. opatowskiego
Starosty Powiatowego Opatowskiego z dnia 29 kwietnia 1936 r. o wdro7.eniu postępowania
scaleniowego we wsi Okalina, gm. Opatów, pow . opatowskiego
Starosty Powiatowego Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 1936 r. o wdrożeniu postępowania
scaleniowego we wsi Stanowiska i in ., gm. Dobromierz, pow. włoszczowskiego .
Starosty Powiatowflgo Włoszczowskiego z dnia 2 maja 1936 r. o wdrożeniu postępowania
scaleniowego we wsi Rzewuszyce, gm. KluczewsKo, pow. włoszczowskiego
Starosty Powiatowego Włoszczowskiego z dnia 4 maja 1936 r. o wdrożeniu postępowania
scaleniowego we wsi Perzyny, gm. Moskorzew, pow. włoszczowskiego
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Wojewody Kieleckiego z dnia 13 maja 1936 r . o opłatach mostowych (Nr. KDO-15J6) .
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Urzędu
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Wojewódzkiego Kieleckiego

z dnia 27 kwietn ia 1936 r.
o przeni esieniu siedzib y urzędo wej mierni czego przysięgłego Feiiks a Myczk owskie go.
Zgodn ie z art. 8, usL 4 ustawy z dnia
15 lipca 1925 r. o mierni czych przysięgłych
(Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 46, poz. 4.54) Urząd
Wojew ódzki przyjął do wiadomości zgłoszenie
o przeni esieniu siedzib y url-ędowej mierni czego
przysięgłego Feliksa Myczk owski ego z Równego (woj. w0łyńskie) do Pińczowa.
Za Wojewodę: Inż. Krug
Naczeln ik

Wydziału

lonem rozpor7.ądzeniem Prezyd enta Rzecz ypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. "P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezyd enta Rzeczy pospol itej z dnia 27 paź
dziern ika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635), Staros ta Powia towy Opato wski podaje
do public znej wiadomości, że w dniu 9 grudni a
1935 r. uprawomocniło się orzecz enie Staros ty
Pow. Opatows~iego z dnia 12 listopa da 1935 r.,
dotyczące wdrożenia postępowania scalen iowego i ustalen ia obszar u scalenia, na grunta ch
wsi Bardo Górne "B", położonej w gminie
Rembó w, powie cie opatow skim.
Za Starostę: Inż. St. Mikuc ki
Komisar z Ziemski

81.

OGŁOSZENIE

Staro sty Powiatowego Opatowskiego

z dnia 29 kwietn ia 1936 r.
o wdroz eniu postępowa1lia scalen ioweg o we wsi
79.
Okalin a, gm. Opatów , pow. opatow skiego .
•
OGŁOSZENIE
art. 18 ustawy z dnia 31
wie
podsta
Na
kiego
Konec
go
ałowe
l'owi
sty
Staró
iu gruntó w (Dz. U. R. P.
scalan
o
r.
1923
lipca
Z dnia () maja 1936 r.
z r. 1927 Nr.9:l, poz. 833) w brzmie niu ustalowdrożenia postęp Dwania scalen ioweg o we
4)
nem rozporządzeniem Prezyd enta Rzeczy poiego.
koneck
pDW.
ki,
SkoŁni
gm.
Stara,
spolite j z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R: P.
wsi
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Na podsta wie art. 18 ustawy z dnia 31 Prezyd enta Rzeczy pospol itej z dnia 27 paź
lipca 1923 r. o scalaniu gruntó w (Dz. U. R. P. dziern ika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
z r. 1927 Nr. 92, P()Z, 833) w brzmie niu usta- 635), Staros ta Powia towy Opato wski podaje
lonem rozporządzeniem Prezyd enta Rzeczy po- do public znej wiadomości, że w dniu 17 sierp:spolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. nia 1935 r. uprawomocniło się orzecz enie StaNr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia rosty Pow. Opato wskie go z dnia 6 grudni a
z dnia 27 październ.ika 1933 r. (Dz. U. R. P. 1934 r., dotyczące wdrożenia postępowania
Nr. 85, poz. 635) Staros ta Powia towy Konec ki postępowania scaien ioweg o i ustalen ia obszar u
podaje do public znej wiadomości, że w dniu scalenia, na grunta ch wsi Okalin a, położonej
2 grudni a 1935 r. u prawomocniło się orzecz e- w gminie Opató w, powie cie opatow skim. _.;1
nie Staros ty Pow. Konec kiego z dnia 15 listo. Za Starostę: Inż. Sl. Mikuc ki . ~
-'ł
pada 1935 r., dotyczące wdrożenia postępowa
Komisar z Ziemski 1
~
nia scalen ioweg o i ustalenia obszar u scalen ia
na grunta ch wsi Stara, położonej w gminie
~I''''
"~
Skotni ki; powie cie koneckim.
JJ
82.
Za Starostę: J. Sapetl o

---

Komisa rz Ziemski

Staro sty

..

OGŁOSZENIE
Powiatowego' Włoszczowskiego

z dnia 27 kwietn ia 1936 r.

80.

OGL OSZ ENIE

Staro sty

Powiałowego

Opato wskle go

o wdrożeniu 1I3stępGwania scaleniow~Jo we
wsi Stanow iska i in., gm. DGbro mierz, pow.
włoszczowskiego.

Na podsta wie art. 18 ustawy z dnia 31
z dnia 29 kwietn ia 1936 r.
1923 r. o scalan iu gruntó w (Dz. U. R. P.
lipca
we wsi
'O wdrożeniu postępowania scalen ioweg o
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmie niu ustaBardo Górne "B", gm. Rembó w, pGW. opałow ' lonem rozporządzeniem Prezyd enta Rzecz yposkiego .
spolite j z dnia 11 lipca 1932 l. (Dz. U. R. P.
622) oraz art. 14 rozporządzenia
Na podsta wie art. 18 ustawy z dni,a 31 Nr. 67, poz. Rzecz ypospo litej z dnia 27 paź
enta
lipca 1923 r. o scalaniu gruntó w (Dz. U. R. P. Prezyd
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz .
ika
dziern
ustaniu
brzmie
w
833)
poz.
z r. 1927 Nr. 92,
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Kielecki Dziennik Wolewódzki. Poz. 82, 83, 84, 85 i 86.

635), Starosta Powiatowy Włoszczowski podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 23 kwietnia 1936 r. uprawomocniło sit( orzeczenie Starosty Pow. Włoszczowskiego z dnia 31 marca
1936 r., dotyczące wdrożenia postępow:mia
scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia: 1)
na gruntach ukazowych i zaserwitutowych wsi
Stanowiska (osiedle Koprusza, Lubisz i Mły
nek), obsz. 408,43 ha, 2) na gruntach ukazowych Carskoje Spasibo, obsz. 54,81 ha, 3) na
gruntach parafii rzymsko-kat. w Stanowiskach;
obsz. 3,36 ha, 4) na gruntach hipotecznych pod
nazwą "kolonja Stanowiska A n, nabyte przez
Soch anka Wawrzyńca, obsz. 2,80 ha. Razem
469,40 ha, położonych w gminie Dobromierz,
pow. włoszczowskim.
Za Starostę: Inż. M. Żółkiewski

84• .

OGlOSZENIE
Starosty Powiatowego

83.

O G l O SZ E N IE
Włoszczowskjego

z dnia 2 maja 1936 r.
o wdrożeniu postępowania sc;leoiowego we
wsi Rzewn8zyce, gm. Kluczewsko, pow. włosz
czowskiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezyde-nta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635), Starosta Powiatowy Włoszczowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
23 października 1934 r. uprawomocniło się
orzeczenie Starosty Powiatowego z dnia
3 października 1934 r., dotyczące wdrożenia
postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru
scalenia, na gruntach wsi Rzewuszyce, p.ołożo
nej w gminie Khtczewsko, powiecie włosz
czowskim, w składzie następujących gruntów:
1) gruntów ukazowych i zaserwitulowych
wsi Rzewuszyce obszaru 314,45 haj 2) gruntów
hipotecznych "dobra Rzewuszyce" obsz. 419,85
ha; 3) gruntów ukazowych wsi Rudka obszaru
47,81 haj 4) gruntów osady młynarskiej Rudka
hipoteczne obszaru 33,59 ha; 5) gruntów ukazowych wsi januszewice obszaru 1,88 ha; 6)
gruntów rozparcelowanych z dóbr januszewice
obszaru 0,56 haj 7) gruntów hipotecznych Kluczewsko Pasternik obszaru 13,93 ha. Razem
obszaru 832,07 ha.
Za Starostę: Inż. M. Żółkiewski
Komisarz Ziemski

Włoszczowskfego

z dnia 4 maja 1936 r.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi
wsi Perzyny, gm. Moskorzew, pow. WłOSZC10W
skiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz,
635), Starosta Powiatowy Włoszczowski podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lutego
1934 T. uprawomocniło się orzeczenie b. Powiatowego Urzędu Ziemskiego z dnia 23 stycznia 1933 r., dotyczące wdrożenia postępowa
nia scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia,
na gruntach wsi Perzyny, położonej w gminie
Moskorzew, powiecie włoszczowskim, obszaru
103,17 ha gruntów ukazowych i zaserwitutowych wsi Perzyny.
Za Starostę: Inż. iółkiewski

Komisarz Ziemski

Starosty Powiatowego
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Komisarz Ziemski

85.

OKÓLNIK Nr. 18
Wojewody Kieleckiego
o

z dnh. 13 maja 1936 r.
opłatach mostowych.
(Nr. KDO. Do

15/6)

Panów Przewodniczących Wydziałów Powiatowych województwa kieleckiego.
Zarządzenia, dotyczące pobierania opłat
mytniczych na niektórych mostach państwo
wych w województwie kieleckiem, a mianowicie: na moście pod Annopolem w gminie Lasocin, pow. opatowskiego, na moście w Sandomierzu, pow. sandomierskiego i na moście
pod Szc7.Ucinem, gm. Pacanów, pow. stopnickiego - uchylam z dniem 31 maja 1936 roku.
W związku z tern od 1 czerwca 1936 r.
należy zaniechać pobierania wszelkich opłat
mytniczych.
Opłaty mytnicze od pieszych zostały zniesione z dniem 12 maja 1936 r.
Wojewoda: Dr. Dziado$z

86.

ZAWIADOMIENIE
Urzędu

I

Wojewódzkiego Kieleckiego

z dnia 30 kwietnia 1936 T.
o mianowaniu i zwolnieniu unędników staDD:
cywilnego.
Na podstawie art. 3, ust. 2 postanowienia
Księcia Namiestnika Królewskiego w Radzie
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Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 86 i 87.
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Stanu z dnia 3 li~topada 1825 r. o utrzymywaniu i prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego (Dz.
Pr. t. XI, str. 15), Wojewoda Kielecki zam;anowal, aż do odwołania, urzędnikiem stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich Feliksa
Owczarka, p. o. sekretarza gminy Ossana obszar gminy KIwów, Ossa i Rusinów, pow.
opoczyńskiego, z siedzibą w Odrzywole, dekretem z dnia 30 kwietnia 1936 r. Nr. OAM.
2/1/36, zwalniając równocześnie z tego sŁano
wiska Antoniego Gołęberskiego, b. sekretarza
gminy Ossa w Odrzywole, dekretem z dnia
30 kwietnia 1936 r. Nr. OAM. 2/1/36. .
Za Wojewodę: Dr. Winiarz
Naczelnik

Wydziału

87.
ZA WIADOMIENIE
Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego

z dnia 12 maja 1936 r.
o zmianach organizacyjnych w urzędach i agencjach pocztowych :w okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegraf6w oraz w innych okręgach dyrekcyjnych.
Niniejszem podaje

s ię

do publicznej wia-

w

Jędrzejowie,

N!! 11

Sandomierzu,

Zawichoście

i Ostrowcu Kieleckim,

2) dnia 12 czerwca 1936 r. o godz. 10:
Powiatowego Związku Samorządowego w 0patowie oraz gmin miejskich: w Iłży, Kozienicach,
Miechowie, Proszowieach i Słomnikach •.
3) dnia 18 czerwca 1936 r. o godz. 10:
Powiatowego Związku Samorządowego w Piń
czowi~.

Przewodniczący:

R. Cichowski

Sekretarz: K. Iwachów
Sąd Grodzki w Kazimierzy Wielkiej, powiatu pińczowskiego podaje do wiadomości
publicznej, że na skutek wniosku Anieli Kowalskiej, mieszkanki wsi Chołdowiec, gm. Kazimierza Wielka o uznanie za llmorzony weksel in blanco na sumę 100 zł. z wystawienia
Giertrudy Pytlowej, mieszkanki_ wsi Cudzynowice, gm. Topola, postanowieniem swem z dnia
6 lutego 1935 roku wszczął postępowanie amortyzacyjne z wyżej wymienionego wekslu, aby
w terminie sześćdziesięciodniowym, licząc od
dnia niniejszego ogłoszenia zgłosił się w oznaczonym wytej Sądzie i okazał wspomniany
weksel.
C. 41/35.

domości, że:

1) z dniem 1 października 1935 r. zaprowadzono w działach służby telefonicznej i telegraficznej urzędu pt. Stąporków urzędowanie
w kat. "C·, t. j. w okresie letnim od godz. 7
do' 21 i w ok!esie zimowym od godz. 8 do 21;
2) z dniem 10 maja 1936 r. zaprowadzono w agencji pt. Chroberz godziny urzędowe
w dziale telefonicznym w kat. • C".
Za Wojeworlę: Dr. Winiarz
!\laczelnik

Wydziału I

DZ fAŁ NIE URZ ĘD OW Y.
O B W I E S Z C Z E N I A RÓŻ N E J T R E Ś C I.
Obwieszczenie Prz~wodniczącego Komisji
OszczędnościowQ-Oddłuźeniówej dla Samorządu
przy Urzędzie Wojew6dzkim Kieleckim z dnia
11 maja 1936 r.
Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, oraz
Przemysłu i Handlu To dnia 16 kwietnia 1935 r.
{Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 231) podaje się do
wiadomości, że w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbędą się posiedzenia Ko~
misji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samerządu przy Urzędzie Wojewódzkim Kieleckim dla rozpatrzenia planów oddłużenia:
1) dnia 5 czerwca 1936 r. o godz. 10:
PowiCl:towych Zw:iązków Samorządowych: w Ję
drzejowie i Sandomierzu oraz gmin miejskich:

Sąd Grodzki w Kazimierzy Wielkiej, powiatu pińczowskiego podaje do wiadomości
publicznej, że na skutek wniosku Kazimierza
L~śniowskiego, mieszkańca wsi Wojsławice. gm.
Nagorzany o uznanie za umorzony weksel in
blanco na sumę 200 zł. z wystawienia Anny
Bożek, mieszkanki wsi Łapszów, gm. Koszyce,
postanowieniem swem z dnia 4 marca 1936 r.
wszczął postępowanie amortyzacyjne z wyżej
opisanego wekslu i na mocy art. 94 prawa
wekslowego wzywa posiadacza wyżej wymienionego wekslu, aby w terminie sześćdziesię
ciodniowymJ licząc od dnia niniejszego ogło
szenia zgłosił się w oznaczonym wyżej Sądzie
i okazał wspomniany weksel.
C.31/36.
Sąd Grodzki w Kazimierzy Wielkiej, powiatu pińczowskiego podaje do wiadomości
publicznej, że na skutek wniosku Kazimierza
Leśniowskiego, mieszkańca wsi Wojsławice, gm.
Nagorzany o uznanie za umorzony weksel in
blanco na sumę 200 zł. z wysfawienia Piotra
Zabagło, mieszkańca wsi- Koczanów, gm. Nagorzany, postanowieniem swem z dnia 20 lutego 1936 r. wszczął postępowanie amortyza~
cyjne z wyżej opisanego wekslu i na mocy
art. 94 prawa wekslowego wzywa posiadacza
wyżej wymienionego wefcslu, aby w terminie
sześćdziesięciodniowym, licząc . od dnia niniejszego ogłoszenia zgłosił się w oznaczonym wyżej Sądzie i okazał wspomniany weksel.
C. 34/36.
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Kielecki Dziennik Wojewódzki.

Sąd Grodzki w Kazimierzy Wielkiej, popińczowskiego podaje do wiadomości

publicznej,

ze

na skutek wniosku Kazimierza
wsi Wojsławice, gm.
Nagorzany o uznanie za umorzony weksel in
blanco na sumę 200 zł. z wystawienia jana
janczura, mieszkańca wsi Wojsławice, gm. Nagorzany, postanowieniem swem z dnia 20 lutego 1936 r. wszczął postępowanie amortyza. cyjne z wyżej opisanego wekslu i na mocy
art. 94 prawa wekslowego wzywa posiadacza
wyżej wymienionego wekslu, aby w terminie
. sześćdziesięciodniowym, licząc od dnia nińiej
szego ogłoszenia zgłosił się w oznaczonym wyżej Sądzie i okazał wspomniany weksel.
.c. 39/36.
Leśniowskiego, mieszkańca

Sąd Grodzki w Kazimierzy Wjelkiej, powiatu pińczowskiego podaje do wiadomości
.publicznej, że na skutek wniosku Kazimierza
Leśniowskiego, mieszkańca wsi Wojsławice, gm.
Nagorzany o uznanie za umorzony weksel in
blanco na sumę 100 zł. z wystawienia Jakóba
Kowalskiego, mieszkańca wsi Wojsławice, gm.
Nagorzany, postanowieniem swem z dnia 20 lut ego 1936 r. wszczął postępowanie amortyza~yjne z wyżej opisanego wekslu i na mocy .
art. 94 prawa wekslowego wzywa . posia,dacza
wyżej wymienionego wekslu, aby "I terminie
sześćdziesięciodni owym, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia zgłosił się w.oznaczonym wyżej Sądzie i okazał wspomniany weksel.
C. 28/36.
Sąd Grodzki w Kazimierzy Wielkiej , powiatu pińczowskiego podaje do wiadomości
publicznej, że na skutek wniosku Kazimierza
Leśniowskiego, mieszkańca wsi Wojsławice gm.
Nagorzany o uznanie za umorzony weksel in
blanco na sumę 200 zł. z wystawienia Józefa
Cwikły, mieszkańca wsi Wojsławice, gm. Nagorzany, postanowieniem swem z dnia 4 mar~a 1936 r. wszczął postępowanie amortyzacyjne z wyżej opisanego weksiu i na mocy art.
94 prawa wekslowego wzywa posiadacza wyżej
wymienionego
we~slu,
aby w terminie sześćdziesięciodniowym, licząc od dnia
niniejszego ogłoszenia zgłosił się w oznaczonym wyżej Sądzie i okazał wspomniany weksel.
C. 29/36.

Sąd Grodzki w Kazimierzy Wielkiej, powiatu pińczowskiego podaje do wiadomości
publicznej, że na skutek wniosku Kazimierza
Leśniowski ego, mieszkańca wsi Wojsławice, gm.
Nagorzany o uznanie za umorzo'1y weksel inblanco na sumę 200 zł. z wystawienia Antoniego Woźniaka, mieszkańca wsi Wojsławice,
gm. Nagorzany, postanowieniem swem z dnia
20 lutego 1936 r. wszczął postępowanie amortyzacyjne z wyżej opisanego wekslu, i na
moćy art. 94 prawa wekslowego wzywa posia-
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dacza wyżej wymienionego wekslu, aby
w terminie sześćdziesięciodniowym, licząc od
dnia niniejszego ogłoszenia zgłosił się w oznaczonym wyżej Sądzie i okazał wspomniany
weksel.
C. 32/36.
Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta RadomIa niniejszem podaje do wiadomości,
że z powodu zaszłych zmian obecny skład Dyrekcji Towarzy.stwa Kredytowego m. Radomia
jest następuiący:
pp. Przyjałkowski Zdzisław - Prezes,
" Egiejman Stanis ław - Dyrektor,
" Drobiński Michał - Dyrektor,
Bogacki Romuald - Zastępca Dyrektora
" Miński Jakób "
'ł
" Wasilewski Mieczysław - Zastępca
Dyrektora.
Prezes Dyrekcji: Z . Przyjałkowski
Sekretarz: M. Przasnyski
p OS T

Ę

P O W A N I E S P A D K O W E.

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w kielcach obwieszcza, że po śmierci:
1) Mendla Cymermana, wierzyciela 300
rub. z proc. i kosztami, zabezpieczo:1jch na
nieruch. w osadzie Słupia Nowa, tejże g-miny,
pow. kieleckiego, hip. Nr. 8;
2) Jana Sołtysa, właściciela parceli Nr. ~2,
położonej we wsi Marzysz (Marzysz-Dodatki),
g ilI. Szczecno, po w. kieleckiego, hip. Nr. 1 i
3) Francis ~ ki Wawrzyckiej, współwłaści
cielki nieruch. we wsi Posłowice, gm. Dyminy,
pow. kieleckiego, hip. Nr. 4, toczą się postę
powania spadko ·:le . i że termin regulacji tych
spadków oznaczony został na dzień 26 sierpnia 1936 roku, w kancelarji Wydziału Hipotecznego pTly Sądzie Grodzkim w Kielcach.
W oznaczonym terminie i miejscu osoby
interesowane winny zgłosić prawa swoje pod
skutkami prekluzji.
(2-3-2)
Wydział Hipoteczny powiałp olkuskiego
przy Sądzie Grodzkim w Olkuszu obwieszcza,
że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym Łukaszu jilnkowskim, właścicielu nieruchomości w osadzie i gminie Skała hip. Nr. 82,
wykazanej w dziale pierwszym pod Nr. XIV,
że tennin zamknięci a tego postępowania Wyznaczony jest na dzień 22 sierpnia 1936 roku,
w którym to dniu osoby interesowane winny
stawić się do kancelarji tegoż Wydziału Hipotecznego w O lkuszu z odnośnemi dokumentami dla zgłoszenia swych praw, pod skutkami
(2-3-2)
prekluzji.

przy

Wyddał Hipoteczny
Sądzie Grodzkim w
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że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym Berku Tropauerze. jako współwłaścici elu
części nieruchomości w mieście Olkuszu, odzie-

dziczonych w spadku po swych rodzicach,
a mianowicie: 1) działki łąki, oznaczonej hip.
Nr. 182, wykazanej na planie geometry Hincza z r. 1907 pod Nr. 131; 2) działek Oznaczonych hip. Nr. 186, zwanych .pod Starym Olkuszem", "Kaliś", .Kopalnia Galmanu" i 3) dział
ki "PoaugusŁjańskie, wykazanej pod lit. D, nieruchomości oznaczonej hip. Nr. 199.
Termin dla zamknięcia tego spadku wyząaczony został Da dzień 28 listopada 1936 r.,
. w którym to dniu osoby interesowane winny
stawić się do kancelarji tegoż Wydziału Hipotecznego w Olkuszu, dla zgłoszenia swych
praw, pod skutkami prekluzji.
(2- 3-1)
Pisarz Hipoteczny: }. Żelawskź

REGULACJA HIPOTEKI.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Iłży obwieszcza, że na dzień 27 sierpnia 1936 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki scalony·ch gruntów wsi józefów, gminy Lipsko, powiatu iłżec
kiego, składających się z niżej wyszczególnionych gospodarstw rolnych, a mianowicie:
Nr. rej. 1, Nr. ods. 137, 128, Nr. tab. 1,
2, 3, <pow. 6 ha 9569 mtr. 2, Siwierska Marianna i Władysław małż.; Nr. re;. 2, ods. 68, 99,
_205, tab. 1, 2,3,32, pow. 10 ha 6531 m.', Matyś
kiewiczAntonina i SS. Jana l\latyśkiewicza; Nr.
rej. 3, ods. 144, tab, J, 2, 3, pow. 2 ba 6298 m. 2,
Freta Katarzyna; Nr. rej. 4, ods. 135, 126,210,
tab. 1, 2,3, pow. 8 ha 5029 m.~, Koziełjan i Antonina małż.; Nr. rej. część 5, ods. 136, 127, tab.
1, 2, 3, pow. 6 ha 0426 m. 2 , jan Kozioł, s. jana,
Nr. rej. 6, ods. 133, 125, 202, tab. 4, pow. 6 ha
0968 m. 2 , Gawlik Franciszek; Nr. rej. 7, ods_
134, 124, 203, tab. 4, pow. 3 ha3874 m. 2, SS. Walentego Gawlika i Agnieszka Gawlik; Nr. rej.
część 8, ods. 38, 123,199, tab. 5, pow. 8 ha 8760
m. 2, SS. Łepeckiego jakóba i Marjanny; Nr. rej.
10, ods. 57,122, 198,tab.6,pow.4ha7371m.2,
SS. Cieślaka jana; Nr. rej. część t 1, ods. 35,
121, 197, tab. 6, pow. 4 ha 4080 m. ~, SS. Cieślaka
Franciszka; Nr. rej. 13, ods. 28, 120, 191, tab,
7, pow.4 ha 485~m.~, Gawlik Stanisława; Nr.rej.14,
ods. 153, 119, 190, tab. 7, pow. 4 ha 8518 m.',
Bąk Jan i Józefa; Nr. rej. 16, ods. ] 55, 118,
189, tab. 8, pow. 4 ha 9408 m. a, sukc. Szewczyka
Wawrzyńca; Nr. rej. 17, ods. \ 56, 1\7, 188, tab.
8, pow. 4 ha 9394 m. 2, sukc. Szewczyka Wawrzyń
ca i Szewczyk Anna; Nr. rej. \8, ods. 131, 116,
185, tab. 9, pow. 4 ha 9087 m. 2 , Misztel jan; Nr. rej.
20, ods. 138, 184, tab. 9, pow. 6 ha 0117 m. 2, sukc.
Misztala Józefa; Nr. rej. 22, eds. 130, 115, ) 83,
tab. 10 pow. 4 ha 8630 m.2, Lenard l.ózef; Nr.
rej. cz. 23, ods. 33, 114, 182, tab. 10, pow. 4 ha

5083 m. z, sukc. Lenarda Walentego; Nr. rej.
cz. 25, ods. 154, 113, 177, tab. 11 . pow. 4 ha
9503 f!1.2, Górniak Franciszek i Stanisława małż.;
Nr. reI. '26, ods. 18, 112,176, tab. 11, pow. 4 ha
53]3 m. z, Kufeld Daniel i Anna oraz Kiniec ·
Rozalja; Nr. rej. GZ. 28, ods. 142, 111, 175, tab.
12, po~. 10 ha 1629 m. a, sukc. Mieśniaka józefa; .
Nr. rel. 3J, ods. 129, ]08, 169, tab. 14, pow. 9 ha
34.84 m. 2 , Gawlik Stefan i Agnieszka małż.; Nr.
rej. cz. 3?,. ods. 157, 107, 167, pow. 5 ha 0557 m. 2,
sukc. CJeslaka Walentego; Nr. rej. cz. 34, ods.
59, 1061 166, tab. 15, pow. 5 ha 0033 m.2 sukc.
Gawlika Józefa; Nr. rej. cz, 36, ods. 46; 105,.
165, tab. 16, pow. fi ha 8068 m. 2 , Gawlik Wła
dysław; Nr. rej. cz. 38, ods. 140, 104, 164, tab.
16, p~w. ,6 ha 2933. m. z, sukc. Mazurkiewiczowej .
FranCIszkI; Nr. re]. 39, ods. 34, · 78, \60, tab.
. 17, pow. 4 ba 9339 m. 2, sukc. Bogdańskiego Walentego; Nr. rei. cz. 40, ods. 152, 79, 161, tab ..
~7, P?w. 5 ha3537 m.2 , sukc. Bogdańskiegojana
) MarJanna Bogdańskaj Nr. rej. 41, ods. 66, 80,..
162, tab. 18, pow. 5 hd 5343 m. 2, Pora Józef i Minjanna; Nr. rej. cz. 42, ods. 211, 81, ł 63, tab. 18,.
pow. 4 ha 6373 m. 2 , Cyran Władysław i Stanisława; Nr. rej. 45, ods. 39,83, 172, tab. 20, pow",
5 ha 5677 m. Z, sukc. Rusieckiego Tomąsza; Nr.
rej. cz. 46, ods. 40, 93, 173, 194, tab. 20, 2 J,.
29, pow. 15 ha 6224 m. 2, Rusiecka Antonina; Nr.
rej. 47, ods.' 141, 84, 174, tab. 22, pow. 13 ha.
2904 m. 2 , Rudnicki Władysław; Nr. rej. cz. 48".
ods. 30, 85, 178, tab. 23, pow. 4 ha 6248 m. 2, sukc ..
Nowakowskiej Marianny i Nowakowski Stanisław; Nr. rej. 50, ods. 72, 86, 179, tab. 23, pow.
5 ha 0717 m.~, Kaczor Marianna; Nr. rej. 54, .
ods. 148,87, 180, tab. 24, pow. 5ha 8633m.2, Fudalew ski Władysław; Nr. rej. 55, ods. 73, 88, 181,
~ab. 25, pow. 5 ha 5779 m. 2, Przydatek józef
) Weromka; Nr. rej. cz. 56, ods. 41, 89, 186,.
tab. '26, pow. 10 ha 6650 m.', Pałka Marcin; Nr. rej_
58, ods. 143,90, 187, tab. 27, pow. 11 ha 2044 m. 2, _
sukc. Gawlika Jana i Pauliny; Nr. rej. 59,ods_
74. 91 .. 1?2, tab. 28,.pow. 4 ha 9051 m. 2 , Węg
łowskl jozef; Nr. rel. cz. 60, ods. 50, 92, 193,.
tab. 28, pow. 5 ha 0101 m. 2, Węgłowski Antoni;-.
Nr. rej. cz. 61, ods. 75, Y4, 195, tab. 30, pow. 4 ha 8685 m. 2 , Shmajda Walenty; Nr. rej. cz. 62, ods.
48, 95, 196, tab. 30, pow. 4 ha 8858 m.', sukc.
Szmajdy Pawła; Nr. rej. 64, ods. 149, 96, 200, _
pow. 4 ha 8005 m. 2 , Małycha józefa; Nr. rej. cz •.
67, ods. 43, 97, 201, tab. 31, pow. 4 ha 8341 m.2~_
Kaczor Stanisław; Nr. rej. 69, ods. 67, 98,204, tab.
32, pow. 4 ha 9342 m. 2, Matyśkiewicz Stanisław;
Nr. rej. 70, ods. 69, 100, 206, tab. 33, pow. 5 ha ,
4046 m. 2, sukc. Stańczyka józefa; Nr. rej. 71,..
ods. 76 i 207. tab. 33, pow. 4 ha 7238 m. 2 , Sznajdzina Marjanna, ż. Walentego; Nr. rej. cz. 72,.
ods. 56, 101, 208, tab. 34, pow. 5 ha 0822 m.a, sukc.
Górniaka Franciszka i Karolina Górriiak; Nr.
rej. cz. 73, ods. 51, 102, 209, tab. 34, pow. 5 ha
2172 m. 2 , Lenard Stanisław; Nr • . rej. 106, ods.
159, pow. 14G6 m. 2 , Kopalnia gliny, ogół wsi Józefów; Nr. rej. 107, ods. 70, 77, tab. 35, pow_
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o średnicy 500 mm. z Dębu do Swiętochłowic
oraz do budowy filtrów w Macr;kach" do dnia
26 m~ja 193~ .r. w. który,? to dniu o godzinie
II-te) nastąpI publIczne ICh otwarcie.
Do oferty należy d0łączyć pokwitowanie
na wpłac0!le w~dju,? w wy.sokości 5°/0 kwoty
oferowane], złozorre) w gotowce w kasie P. Z.
W. lub na konto P. K. O. Nr. 300.529 albo
w papierach wartościowych, zgodnie z obo~i,\zujące~i przepisami, a w szczególności okólOlkiem Mm. Skarbu z dnJa 10 września 1927 r.
(L. D. O. P. 5284/111).
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru
oferenta bez względu na wysokość sumy nabycie. części materj3.łu oferowanego p~ cenach l~dno~t~c ~ych podanych w . kosztorysie,
lub ~nlewazmeme przetargu bez podania powodow.
Za Dyrekcję P. Z. W.: Inż Nowakowski

1 ha 9183 m. 2, pod dom ludowy, ogół wsi
Józefów.
W oznaczonym wyżej terminie osoby interesowane winny się zgłosić do kancelarji Wy·działu Hipotecznego w Iłży z odpowiedniemi
.dowodami, prawa ich ustalającemi, pod skutkami prekluzji.
L I C Y T A C J E I P R Z E T A R G I.

Dyrekcja

Państwowych Zakładów

128

Wodo-

-ciągowych na Górnym Śląsku ogłasza przetarg

publiczny na dostawę frallko sto kol. Maczki
pod Szczakową:
.
,
1) 10.000 m 3 piasku filtracyjnego do filtrów
biologicznych,
•
2) 4.129,20 m 2 siatki jednolitej z żelaza
zlewnego o oczkach 150x400 mm., grubości bla~hy 3 mIm, o wymiarach arkuszy: 1) 1200 sztuk
·0 dług. 1.70 m. i szerok. 1.80 m., 2) 130 sztuk
·0 dług. 1.60 m_ i szeroko 1.80 m., 3) 40 sztuk
Dyrekcja Państwowych Zakładów Wodo() dług. 1. t S m. i szeroko 1.80 m., przyczem
ciąg?wych na Górnym Śląskn ogłasza przetarg
·długoŚć arkusza liczy się w kierunku długiej
publIczny na dostawę dla wodociągu państwo
przekątni oczka.
wego w Maczkach:
Przy dostawie obowiązują - szczegółowe
. 1) 1 tablicy rozdzielczej blaszanej S-polowarunki dostawy, które mogą oferenci otrzy- we] na 6 kV obejmującej 2 doprowadzenia
mać w Dyrekcji za opłatą pocztową. Pisemne
1.800 kVA, 2 przyłączenia silników 975 KM
-oferty winny być złożone do dnia 3 czerwca
i. jedno yole rezerwowe, wraz z . konstrukcją
1936 r. do godz. 11 w południ"" w biurze zelaz~ą. l aparaturą elektryczną oraz montażem
Dyrekcji w Katowicach, ul. Różana 3, o której na mIeJSCU,
to godzinie nastąpi komisyjne otwarcie ofert.
2) ..1 regulatora obrotów; opa"row~go do
Oferty winny być złożone w kopertach
r~gulacJI o ?o%. ~ dół w najmniej 15 stopzalakowanych z napisem, dla piasku: "Oferta mach.obrotow SilnIka asynchronicznego 750 KM
na dostawę piasku filtracyjnego". - A dla sprzęzonego z pompą wirową. Napięcie wirsiatki, z napisem( .Oferta na dostawę siatki nika ca 600 Woit.
jednolitej" .
Oferty winny być sporządzone na formuDo ofert należy dołączyć pokwitowanie larzach, które nabyć można w biurze Dyrekcji
na wpłacone wadjum przetargowe w wyso- P. Z. W. przy u!. Różanej 3 w Katowicach od
kości 5°10 oferowanej sumy, złożone w kasie·
dnia .7 maja 1936 r.
P. Z. W. względnie na konto Dyrekcji P.Z.W.
Oferty winny być składane w zalakowaw P. K. O. Nr. 300529 lub w papierach war- nych kopertach do Dyrekcji P. Z. W. w Katośc!owych zgodnie z obowiązującemi przepitowicach. z naI?isem: "Oferta na dostawę tablisamI, a w szczególności Okólnikiem Minister- cy rozdzIelcze] dla WodQciągu Państwowego
stwa Skarbu z dnia 10 września 1927 r. L.: w Maczkach" oraz "Oferta na dostawę reguDOP. 5284/111.
.
latora obrotów dla Wodociągu Państwowego
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru w Maczkach" do dala 22 maja 1936 r. w któoferenta bez względu na wysokość oferowanej
ry~ to dniu ~ godzinie U-tej nastąpi publiczsumy lub unieważnienie przetargu bez podania ne Ich otwarcIe.
powodów.
Oferty nale~y składać w oddzielnych koZa Dyrekcję P.Z. W.: Inż. Nowakowski pertach na tablICę poz. l) i na 2) regulator
obrotów.
Do oferty należy dołączyć pokwitowanie
Dyrekcja Państwowych Zakładów Wode·
na
wpłaco.ne
w?djum w wysokości 5% kwoty
eiągowycb na Górnym Śląsku ogłasza przetarg
oferowane],
złozone
w gotówce w kasie P. Z.
publiczny na dostawę armatur wodociągowych
W. lub na konto P. K. O. Nr. 300.529 albo
<J~a budowy państwowego rurociągu o śred
nIcy 500 mm. Dął? - Świętochło \'/i ce oraz do w papierach wartościowych, zgodnie z ob 0wiązującemi przepisami a w szczególności okólbudowy filtrów w Maczkach.
Oferty winny być sporządzone na formu- nikiem Min. Skarbu z dnia 10 września 1927 r.
larzach, które nabyć można w biurze Dyrekcji (L. D. O. P. 5284/lH).
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru
P. Z. W. przy ul. Różanej 3 w Katowicach od
oferenta
bez względu na wysokość sumy nadnia 10 maja 1936 r.
Oferty winny być składane w zalakowa- ~ycje części materjału oferowanego po ce~ach
nych kopertach do Dyrekcji P. Z. W. w Ka- !e~nost~~wy.ch podanych w kosztorysie, lub
towicach z napisem: "Oferta na dostawę ar- umewaZOleme przetargu bez podania powodów.
Za Dyrekcję P. Z. W.: Inż. Nowakowski
matu r do budowy państwowego rJlrociągu

I

I
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Naczelnik Więzi~nia na Świętym Krzyżu
ogłasza, iż w dniu 16 maja 1936 r., o godzinie 12
rano odbędzie się licytacja zapomocą ofert na dostawę dla więzienia 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk
śledzi.

Reflektanci winni do dnia 16 maja
1936 r. przesłać listem poleconym oferty w należycie zapieczętowanych kopertach bez <)znaczenia firmy, pod adresem Więzienia na Swię
tym Krzyżu. opatrzonych napisem: "oferta na dostawę" (wyszczególnić' towar).
Oferty na.dsyłane inną drogą ewentualnie
podskrobywane lub poprawiane rozJ)atrywane
nie będą.
Oferta winna być sporządzona bez żadnych
poprawek i podskrobań z dołączeniem wadjum
~ wysokości 5% ofertowej dostawy, ewentu alnie kwitu Kasy Skarbowej na dokonaną wpłatę.
Z warunkami dostawy reflektanc i zapoznać
się mogą w kancelarji więzienia.
Z pośród reflektantów dostawę powyższą
otrzyma ten, kto zaoferuje najniiszą cenę za wyżej wyszczególnione artykuły loco Swięty ~rzyż,
oraz najdogodniejsze wdrunki dostawy i regulowania !laleiności.

UNIEWAŻNIENIE ZAGUBIONYCH

DOKUMENTOW I WEKSLI.
lV ójcik Franciszek, zam. w Radomiu, ogl. o sJcraezeniu mu szoferskiego prawa jazdy, wyd. przez Urząd
Wojew. Kielecki w 1934 r.
(3-2)
Slęzak Józef, zam. w Grodźca, pow. będzińskiego,
ogł. o skradzeniu mu książp.czki wojskowej i karty mob.,
wyd. w 1931 r. przez P. K. U. CZt;stochowa.
Messerman Icek, zam. w Wodzisławiu, ogl. o zagubieniu karty rzemieślniczej na prowadzenie piekarstwa.
Unieważnia

się

zagubioną

książeczkt;

wojskową,

wyd. prz.ez P. K. U. Będzin na imit; S t anislaTlJa-Marjana
Domańskiego , zam. w Ząbkowicach .
Ks. Pref. Zygmun L fc..osobudzki zam. w Ostrowcu,
ogł. o zagubieniu legitymacji służbowei, wydanej przez
Inspektorat S zkolny w Ostrowcu dn . l-IV·1935 r. Nr. 375.
Zagubioną legitymacjll uczniowską Nr. 31 wydaną
przez Państw. Gimn. im. E. Plater w Sosn/)wcu na imill
Haliny Porubianki z Sosnowca, unieważnia sill.
Zygmunt Ignrtcy (r. 1902) zam. w Psarach, gminy
Łagisza, pow. będzińskiego, ogłasza o zagubieniu książecz
ki wojskowej, wyd. przez P. K. U. Blldzin.
Oleś Józef zam . we wsi Zamość Nowy, gm. Grabów
n/Wisłą, pow . kozien ickiego, ogłasza o zagub. książeczk i
wojskowej, wydanej przez 22 p. p . w Siedlcach.
Zapiór lózef (r. 1907), zam. w Jlldrzejowie. ogłasza
o zagub. książec:!ki woj!:kowe j. wyd&ne j pi'Zez P . K. U.
Pińczów za Nr. 227f3:.l.

Rdres Redakcji i f\dministracji:

Urząd

N~
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Pus/oTlJski Stanisław zam. w Gdyni, ogl. o zagu- ·
bieniu znaków rejestracyjnych KL. 72.778. .
Markowski Kazimierz, zam. w PodstoJe, gm. Drug-nia, pow. stopnickiego, ogłasza o zagub. świadectwa szkolnego z ukończenia 6 odoz. Szkoły Powszechno w Drugni.
Zaginął do";ód tożsamości konia Serja D Nr. 881.551
wystawiony na nazw. właścic. lanusińskiego la1la.
Zgubiono paszporty zagraniczne, wyd. przez Starostwo Grodzkie w Sosnowcu na nazwisko Donat a i Wa1entyny Chroll-Frolewiczów oraz legitymacjt; szkolną, wyd.
przez Gimn. S S . Nazaretanek w Warszawie na nazwiskoZofj i Chroll-Frolewiczówny.
S uchecki Bolesław (r. 1899), zam. w Myszkowie,
ogl. o zagub. książeczki wojskowej. wyd. przez P. K. U.
Zawiercie,
Umeważnia się zagub. książeczkll wojsk. wyd. przez
P. K. U. _ ~zęstochowa na imit; &tanisława Sokołowskiego >
(r. 1909) zam. w Wars zawie.
Tomula Alojzy (r. 1900), zam. w Ki elcach ogłasza
o zagub. książ e czki \\ojskowej, wyd. prze'z P. K . U. Stanisławów.

Lipszyc ruda-Majer _ (r. ] 901), zam. w Kielcach,
ogl. o zagub. książeczki wojskowej, wydanej przez P. K .
U. Kielce.
Wójcik Maria, zam. w Kielcach. ogłasza o zagubieniu legitymacji, wydanej przez Ubezpieczalnit; Społecz- 
ną w Kielcach.
Unieważnia si'ę zagubione zaświadczenie wojskowe, .
w)d. przez p. K. U. Sosnowiec na imię Wacława Tomasika, zam. we wsi Ujejsce, gm. W ojkowice Kościelne , pow.
będzińskiego.

St okłosy Bonifacy zam. W Jędrzejowie, zgubił ksią- 
żeczkę wojskową, wyd. przez P. K. U. Pińczów, dowód
osobisty, wydany przez Zarząd Miejski w Kielcach, zaświadczenie inwalidzkie i świadectwa pracy w zawodzieśllisarsldm .
Zaręba Jan (r. 1899) zam. w Pińczowie, ogł. o zagubieniu książeczki wojskowej, wydanej przez P . K. U.
Pińczów.
Krzyszkiewicz Ignacy, zam. w Kalinie. Rędziny, ogł.
o zagubieniu książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U.
KieJce oraz karty mąb. , wydanej przez P . K. U. Miechów ..
Rożek Bronisław, zam. w kol.' Bzin, ogł. o zagub. ks. wojskowej, wyd. pr zez P. K. U. Ostrowiec.
SkrzypCZYK St anisła-w (r. 1903) zam. w Kieicach,
ogł. o zagub. karty mob. wyd. przez P. K. U. Sosnowiec.
Sompor Józef, zam. w Radomiu, ogł. o zagubieniu
książeczki wojskowej. wydanej przez P. K. U. Ra:dom.
Cham era Jan (r. 1898), zam. w Przyborowie, gm.
Bodzechów, pow. opatowskiego. ogłasza o zagubieniu ksią
żeczki wojskowej, wydanej przez P. K. U. Ostrowiec.
.
Zgubióno weksel in blanco na zł. 100 (sto d.) wystawiony przez Franciszka Głowacza z Parszowa, gm .
W ąchock, który unieważnia sit; . .
Karpil't ski Karol, zam. w Książnicach Wielkich, gm_
Koszyce, pow. pińczowskiego, ogł. o spaleniu się dowodu
osobistego, wyd. przez Zarząd Gminny Koszyce 1.8 Nr. 445/34.
Fuksó-wna Mala, zam. w Będzinie. ogl. o skradzeniu jej dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd Miejski m.
Będzina.

Rolka Andrzej (r. 1896), zam. w Zawierci u, ogłasza ,
\) >:ilgubieni u ks i ąż~czki wojskowej, wydanej przez P.K.U .
Miechów.

Wojewódzki w Kielcach. Zamek. TeJ. Nr 1788..

Prenumerata za 1936 r . - 24 zl. Numer pojedyńczy - 1 zł. Cena ogłoszeń: o post~powaniu IIpadkowem - pojedyń
cze 10 zł., zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o regulacji hipoteki - pojedyńcze 12 zł., zbiorowe po 9 zł.
od każdej nieruchomości; za wiersz szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę Lo 30 zł.; jedną stronę dwuszpaltową 60 zł. Droone ogłoszenia jednokrotne: o unieważnieniu dokumentów osobistych - 20 gr, za wyraz, najmniej 3 złote ; dowodów tożsamości koni - 1 złoty; znaków i dowodów rejestr. pojazdów mechanicznych, dokumentóW'
na broń i weksli - 5 złotych. Za ogłoszenia trzykrotne opłata potrójna.

Wszelkie opłaty za prenumeratę, ogłoszenia i t. p. należy wpłacać do Pocztowej Kasy Oszczędności na kont ...
eukowe Nr. 30.6 3 2 i potwierdzenie wpłaty nadsyłać do Administracji .. Kieleckiego Dziennika Wojewochkiego".

http://sbc.wbp.kielce.pl/
Druk. Kieleckiej Spółki Wydawniczej -
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