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89.
Rozporz4dzenie Wojewody Kieleckiego

88.
Rozporządzenie

Wojewody Kieleckiego

z dnia 18 maja 1936 r.
o ustaleniu przecięła ej opIat dziennych za leczenie w szpitalach na -obszarze województwa
kieleckiego.
Na podstawie § 8 ust. (8) rozporządzenia
Rady Ministrów z dni a 28 stycznia 1934 r.
() państwowej p0mocy lekarskiej dla funkcjonariuszów państwowych, sędziów w sądownic
twie powszechnem i administracyjnem, prokurato rów, oficerów i szeregowych Policji Pań
stwowej i Straży Gr anicznej, członków ich rodzin oraz emerytów (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 81)
zarządzam, co nastltPuje:
§ 1. Za leczenIe funkcjonarjuszów pań
stwowych, sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oficerów i szeregewych Policji Państwowej i Straży
Granicznej, członków ich rodzin oraz uprawnionych do korzystania z państwowej pomocy
lekarskiej emerytów w szpitalach, wymienionych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz.
81) bez względu na klasę, według której przysługuje im prawo leczenia, us tala się aż do
odwołania przeciętną opłat dziennych w szpitalach na obszarze województwa kieleckiego
w wysokeści zł. 5.50 na oddziale chirurgicznym
i p.ołożniczo-ginekologicznym, na iimych zaś
oddziała-ch w wysokości zł. 4.50.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje
od dnia 1 kwietnia 19.36 r. Z dniem tym traci
moc obowiązującą rozporząd!-enie Wojewody
Kieleckiego z dnia 28 czerwca 1934 r. (Kielecki
Dz. Woj. Nr. 19, poz. 93).
Wojewoda: Dr. Wł. Dziadosz

o

z dnia 27 maja 1936 r.
gminnych do nakłada
nia kar w formie nakazów karnych.

npoważnieniu władz

Na podstawie art. 45 ust. 3 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr~ 38, poz. 365) zarzą
dzam, co następuje:
§ 1. Upoważnia się władze gminne do
nakładania kar w formie nakazów karnych do
wysokości 3 dni aresztu lub 50 złotych kary
p i eniężnej, względnie obu tych kar łącznie zależnie od rodzaju kary, przewidzianego w przepisach, wyszczególnionych w § § 2, 3 i 4 ni'niejszego rozporządzenia. Władzami gminne mi
w rozumieniu niniejszego rozporząd~enia są:
w miastach wydzielonych z powiatowych związ
ków samorządowych - prezydenci tych miast,
w miastach niewydzielonych z powiatowych
związków samorządowych burmistrzowie,
w gminach wiejskich - wójtowie, wzgl~dnie
te organa, które pełnią zastępczo funkcję prezydentów miast, burmistrzów lub wójtów.
§ 2. Uprawnienie władz gminnych miejskich i wiejskich do wymierzar.ia kar w formie
nakazów karnych odnosi się do wykroczeń,
przewidzianych:
1) w rozporządzeniu z dnia 25 paździer
nika 1920 r. Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, wydanem w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych
w przedmiocie budowy i utrzymania studni
(Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 677): niezaopatrzenie studni w wiadro, umocowane na stałe na
łańcuchu lub przy zorawiu, niezaopatrzenie
studni w szczelne ruchome wieko dla przykrycia otworu studziennego, nieurządzenie podstawy na brzegu cembrowiny dla stawiania wiadra, czerpanie wody ze studni kopanych, zapomocą naczyń przynoszonych z domu, pranie
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bielizny i płókanie naczyń bezpośrednio koło
studni, nieodgrodzenie względnie niezapezpiecienie w inny sposób studni przed dostępem
do ni..ei dzieci i zwi.erząt;;
.
"ł t. 2f ~ art. art. 249 i 311 rozporządzenia
P.rezydenta R7.eczypospolitej -z dnia 16 lutego
1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu
osiedli (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 23, poz. 202,
Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 86, poz. 663 i Dz.
U. R. P. z 19~4 r. Nr. 110, poz. 976-art. 11); niewybrukowanie gruntu naokoło studni lub niepokrycie go ubitą gliną grubości 20 cm. do odległości 1 m. od ocembrowania studni oraz
qienadanie. temu gruntowi spadku, zapewniającego odpływ od studni;
3) w ustawie z dnia 7 października 1921 r.
o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. z 1921 r. Nr. 89, poz. 656,'
Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 18, poz. 151 i Dz
U. R. P. z 1934 r. Nr. 110, poz. 976-art. 94);
oraz w przepisach, wydanych na jej podstawie:
tamowanie ruchu na drogach, szybka jazda,
nieutrzymywanie koni w zaprzęgu na drogach
jazda. i. prze'p~dzanie by~~a'po niewłaści wej
strome jezdm I przy wym l 1amu , pozostawianie
koni na drodze bez opieki, oraz spanie woźnicy podczas jazdy, iazda saniami bez dzwonków lub grzechotek, bez dyszla lub hołobli
pozostawianie dzieci na jezdni bez opieki, ora~
wypuszczanie na drogę zwieTZąt i ptactwa domowego, przewożenie bez przykrycia, oraz wystawianie wzdłuż drogi, przedmiotów mogących
p~oszyć zwierzęta pociągowe i bydło, wzgiędme powodować u ludności przestrach lub obrzydzenie, nieposiadanie tabliczek przy wozach
znajdujących się na drogach public1.nych poz~
o~rępem miejsca zamieszkania właściciela za
wyjątkiem osobowych pojazdów, nie służąc'ych
do celów zarobkowych, nieposiadanie przy rowerze dobrze działającego hamulca i dzwonka
a z nastaniem zmroku-zapalonej latarki o bia:
~e~ świetle, nieposiadanie przez rowerzystów
Imiennych kart rowerowych, używanie pr'lez
rowerzystów podczas jazdy innych . sygnałów
prócz dzwonka, uir,wanie podczas jazdy n~
rowerach -poboczy dróg (turt) w czasie ruchu
pieszego, jazda na rowerach po chodnikach,
brak na pojazdach mechanicznych znaków rejestracyjnych, znaków pojazdów oraz dzwiękowych sygnałów, nieposiadanie przy pojazdach
mechanicznych latarni i niepalenie ich, nieposiadanie przez kierowcę pojazdu mechanicznego w czasie kursowania, waźnego pozwolenia
na prawo prowadzenia pojazdu;
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przyczyny od obowiązku dostarczenia środków
przewozowych;
5) wart. 99 pkt. 1 i 3 oraz wart. 100
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku woiskowym (Dz. U. R.
P. z 1~33 r. ~r. 60, poz.445): niezgłoszenie się
do reJestracjI poborowych, przeciwdziałanie
należytemu ułożeniu wykazów, rejestrów i list
poborowych, niezgłoszenie się na wezwanie
władz administracyjnych rządawych i samon:ą
do.wych w sprawach wojskowych, niezame1dowanie o zmianie miejsca zamieszkania;
6) wart. 51 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r.
o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz.
U. R. P. z 1925 r. Nr. 97, poz. 681, Dz. U. R.
l P. z 1927 r. ~r. 68, poz.599 i Dz. U. R. P. Nr.
90, poz. 802 I Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 110,
. poz .. 976-a.r t. 30): !li.ez~łoszenie domów lub
pomle~zcze~ .w. te!mmle 1 w sposób przepisany! uOIen:t0ziJWJ~OIe swem po~tęp~wan~em spo- •
kOlnego l prawl.dłoweg~ zamteszk~waOJa w wyz~aczonyc~ pomteszczemach,w z~mtarze. zmusz~Ola uprawOIonych .do opuszczema pomleszGzenj
7) w.§ § 24 1 2.5 ~o~porządzenia Ministra
Spraw Wo~skowych 1 Mmlstra Spraw Wewnętrz
nych ~ d!lla 23 marca 1928 r. wydanego w poro~umleOlu z Ministrami: Rolnictwa, Robót Publicz?ych, Przemysłu i Handlu, Poczt i Telegrafoworaz . Skarbu w sprawie wykonania
rozp?rząd~ema Prezydenta Rzeczypospolitej
z dOla . 8 hs~opada 1927 r . o obowiązku odstę
p~waOla zWl~rząt po~iągowych . wozów, pojazdow ~echaTIlcznych 1 rowerów dla celów obrony Panstwa (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr, 44,
poz. 425, Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 94, poz. 740
l D~. U. .R. P. z 1933 r. Nr. 68, poz. 510): nieP?sladanle. dowodu tożsamości konia w czasie
uzytkowama . konia. V! gminach wiejskich-poza
obrębe~ gmmy. ~le~sca stałego postoju konia,
a w g~mach 100.e)sklch-poza obrębem swego
gosp?daT~twa,.01e~ręczenie dowodu tożsamości
osobIe u.zytkuj!'l<:e} konia, ni~okazywanie do~
wodu tO'lsamOSCI na wezwame władz rządo
wych lub. samorządowych, jak również przy
p~zeglądzleł . poborze lub próbnym poborze,
Oleprze~azaDle przez właściciela lub posiada?za .koma. d?w?du to!s~mości osobie nabywalącej koma .1 meprzy)ęcle dowodu tego przez
tę osobę, !llezgł.oszenie przez posiadacza konia
w zarządZie .gmmy .w terminie siedmiodniowym
fakt~ n.abycla koma z równoczesnem przedstawleme~ dow?du tożsamości, niezgłoszenie
'!' zarządzl~ gmmy w terminie siedmiodniowym
mnJ;ch zmian, dotyczących posiadania konia,
z rownoczesnem przedstawieniem dowodu toż4) w art: ~5 ro~porządz.eni.a ~rezydenta s~mości, niezgł?~zenie w zarządzie gminy, właś
Rzeczypospo.hteJ z d~la 20 pazdzlermka 1927 r. clwym . d.la miejsca zamieszkania właściciela,
o dostar~zanlU srod~ow przewozo~ych ~la wy- w. t~rmlme 7-<;łniowym każdej zmiany stałego
~onywan~a budowy I utrzymywanIa drog pubmlelsca postolu konia, nieprzedstawienie dohcznych I ~ostów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr.95, wodu tC!żsamości w urzędzie celnym w razie
poz. 846 I Dz. U. R. P .. z 1?34 r. Nr. llO! sprz~dazy względnie wyprowadzenia konia za
poz. 976-art. 93); uchylanie su( bez słuszne} granicę Państwa, niedoniesienie zarządowi gmi-
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ny, właściwemu dla miejsca zamieszkania posiadacza, w ciągu dni 7-miu o zagubieniu, kradzieży lub zniszczeniu dowodu tożsamości, niewnie3ienia podania do rejońowego insp,e.k tora
koni o wydanie duplikatu dowodu toisamości,
8) w postanowieniach art. art. 20 i 21
rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 22 sierpaia 1927 ,r. o zwalczaniu zaraź
liwych chot:ób zwierzęcych (Dz. U. R. P.
z 1927 r. Nr. 77, poz. 673 i Dz. U. R. P. Nr.
114, poz. 975, Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 26, poz.
229, Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 26, poz. 2:l9
i Oz, U. R. P. Nr. 67, poz. 622 (art. 8) i Dz.
U.R.P. z 1934 r. Nr. 110, poz. 976-art. 75): niezgło
szenie niezwłocznie wypadków zachorowania
zwierząt, jak również wystąpienia u nich objawów, wzbudzających podejrzenie zachorowania
na jedną z' chorób, wymienionych wart. 20,
• nieodosobnienie zwierząt chorych i podejrzanych od innych zwierząt, które mogłyby ulec
danej zarazie, wyprowadzenie takich zwierząt
poza obręb swego gospodarstwa, niezabronienie dostępu do miejsc postojut~kich zwierząt
osobom postronnym, z wyjątkiem organów wła
dzy i lekarzy weterynaryjnych, niechowanie
zwierząt padłych i zabitych w miejscach odosobnionych i niezachowywanie w związku z tern
potrzebnych ostrożności;
9) w § 327 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. wydanego
w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrz
nych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. ' o zwalczaniu
zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P.
z 1928 r. Nr. 19, poz. 167 i Dz. U. R. P. Nr.
76, poz. 686, Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 7,
poz" 45 i Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 435): niet rzymanie psów na uwięzi na obszarach zagrożonych wścieklizną,

określonych

zarządze
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sprawić ból lub uszkodzenie cielesne-z wyjąt
kiem, gdy używanie takich przedmiotów jest
potrzebne z powodu i w czasie tresury, prowadzonej w interesie publicznym;
11) w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
z dnia 27 marca 1931 r. o · tępieniu ostu (Dz.
U. R. P. Nr. 41, poz. 363): nietępienie ostu;
12) wart. 25' ust. 2 i 3 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospoiitej z dnia 16 marca
1928' r. o ewiden<;ji i kontroli ruchu ludności
(Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 32, pOL:. 309 i Dz.
U. R. P. z 1932 r. Nr. 38, poz. 390): niedopeł
nienie formalności meldunkowych, zaniedbanie
wy'konania innych obowiązków, wynikających
z tego rozporządzenia, uchylanie się od wykonania zarządzeń władz, opartych o to rozporządzenie; -

13) w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 20 lutego 1923 r. w spra·
wie obowiązku posiadaczy . przedsiębiorstw
sprzedaży ujawniania cen przedmiotów powszedniego użytku, sporządzania faktur przy
zawieraniu interesów i przedstawianie . ich
na żądanie władzy (Dz. U. R. P. Nr. 22,
poz. 139): nieujawnienie cen przedmiotów powszedniego użytku, nieposiadanie faktur (rachunków) na te przedmioty nabyte na sprzedaż, nieprzedstawienie tych faktur na żądanie
władzy;

I

14) wart. 16 rozporżądzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów
handlowych i niektórych przemysłowych (Dz.
U. R. P. z 1928 r, Nr. ,38, poz. 364 i Dz. U.
R. P. Nr. 57, poz. 545, Dz. U. R. P. z 1929 r.
Nr. 23, poz. 236 i Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 90,
poz. 575): przekroczenie przepisów tego
rozporządzenia i rozporządzeń wydanych na
jego podstawie;
15) wart. 11 ustawy z dnia 21 marca
193\ · r. o ograniczeniach w sprzedaży, padą
waniu i spożyciu napojów alkoholowych (Dz.
U. R. P. z 1931 r. Nr. 51, poz. 423 i Dz . U.
R. P. z 1934 r. Nr. 110, poz. 976 - art. 103):
znajdowanie się w stanie nietrzeźwości w miejscu publicznem;
16) wart. art. 28, 30, 31, 34 § l i art.
art. 38, 39, 45, 4tl, 47, 48, 53 i 60 prawa o wykroczeniach (Dl, U. R. P. z 1932 r. Nr. 60,
poz. 572);
17) w rozporządzeniach i zar7.ądzeniach
wydanych przez Wojewodę Kieleckiego, oraz
właściwych powiatowych władz administracji
ogólnej w województwie kiele~kiem w wykonaniu i na podstawie przepisów, wymienionych
w §~ 2, 3 i 4 niniejszego rozporządzenia;

niem Starosty;
10) wart. 2 ust. 2 lit. a) - f) rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. R. P .
:z 1932 r. Nr. 42, poz. 417): używanie do pracy
zwierząt chorych, rannych lub kulawych oraz
utrzymywanie ich w stanie wybitnego niechlujstwa, bicie zwierząt po głowie, dolnej części
brzucha, dolnych cżęściach kończyn, bicie
:zwierząt przedmiotami twardemi i ostremi, albo
zaopatrzonemi w urządzenia obliczone na sprawienie specjalnego bólu, przeciążanie zwi er7.ąt
pociągowych i jucznych ładunkami oczywiście '
nieodpowiadającemi ich sile lub stanowi dróg,
.albo zmuszanie takich zwierząt do zbyt szyb'
kiego biegu, nieodpowiadającego ich siłom,
przewożenie, przenoszenie lub przepędzanie
zwierząt w sposób, w pozycji lub warunkach,
18) w rozporządzeniach porządkowych
powodujących zbędne cieepienia fizyczne, uży
wanie uprzęży, pęt, więzów i t. p. powodują Wojewody Kieleckiego wydanych na podstacych ból, albo używanie ich w sposób, mJgący wie art. 108 pkt. 2 rozporzą 'henia Prezydenta
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Rzeczypospolitej 7. dniel 19 stycznią ) 928 r.
o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. -P. Nr. 11, poz. 86).
§ 3. Uprawnienie władz gminnych miejskich oraz wiejskich wymienionych w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia
26 września 1935 r. o utrzymaniu porządku
i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych (Dz. U. R. P. Nr.
76, poz. 476), do wymierzania kar w formie
nakazów karnych odnosi się- nadto do wykroczeń przewidzianych w tem rozporządz~niu
Ministra Opieki Społecznej oraz - w zarządze
niach i szc7.egółowych przepisach sanitarnoporządkowych na jego podstawie wydanych:
§ 4. Uprawnienie władz gminnych wiejskich do wymierzania kar w formie nakazów
karnych odnosi się nadto do wykroczenia z art.
1 postanowienia Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego z dnia 15/27 października
1866 r. (Dz. Pr. K. P. T. 66, str. 321): niepeł
nienie stróży nocnej po wsiach.
Pozatem władZe gminne wiejskie niewymienione w § 3 niniejszego rozporządzenia,
upoważnione są do wymierzania kar nakazami
karnemi za wykroczenia z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
16 -marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód
opadowych (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 311):
brak ustępów oraz zbiorników do śmieci i odpadków w gospodarstwie.
§ 5. Uprawn-i enie władz gminny.eh do wymierzania kar w formie nakazów karnych za
wykroczenia wymienione w §§ 2, 3 i 4 niniejszego rozporządzenia odnosi się do tych przypadk.ów, w których stosowanie nakazów karnych w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postę
powaniu karno-administracyinem (Dz. U. R. P.
Nr.38, poz. 365) jest dopuszczalne.
§ 6. Uprawnienie władz gminnych do
wymierzania 'kar w formie nakazów karnych
(§ l - 5) n.i e rozciąga się na obszar sanitarny
uzdrowisk użyteczności publicznej, o ile w myśl
obowiązujących przepisów Wydziałowi Wyko-nawczemu danego uzdrowiska przysługuje
prawo wymierzania kar za wykroczenia przewidziane w §§ 2, 3 i 4 Tliniejszego rozporządzenia.

§ 7. Nałożenie kary w formie nakazu karnego może nastąpić tylko na podstawie doniesienia organów gminnych, organów Policji
Państwowej i innych władz lub organów urzę
dowych, opartego na ich własnem spostrzeżeniu.

§ 8. Przeciw nakazowi karnemu, wydanemu przez władzę gminną, można w przeciągu
dni 7-miu po ' doręczeniu nakazu wnieść sprzeciw pisemny lub ust Y do władzy gminnej, która wydała nakaz. W przeciwnym razie nakaz
staje się prawomocny.
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Sprzeciw wniesiony w terminie SpOZDlOnym odrzuci władza gminna, która nakaz wydała. W tym przypadku można w ciągu 3 dni
od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu zło
żyć u władzy gminnej, żądanie skierowania
sprawy do właściwego sądu okręgow.ego celem
rozpatrzenia zasadności odmowy. Ządanie to
można złożyć wprost do właściwego sądu
okręgowego.

Wrazie wniesienia sprzeciwu w terminie,
lub przywrócenia terminu, właściwa powiatowa władza administracji ogólnej przeprowadza
zwyczajne postępowanie karno-administracyjne.
§ 9. Wymierzone przez władze gminne
w drodze nakazów karnych grzywny przypadają, o ile poszczeS!ólne ustawy nie stanowią
inaczej. na rzecz gminy i mają być użyte na
f
cele opieki społecznej.
§ 10. Rozporządzenie niniejsze obowią
zuje od dnia 1 czerwca 1936 r. Z upływem
dnia 31 maja 1936 r. traci swą moc obowią
zującą rozporządzenie Wojewody Kieleckiego
z dnia 14 stycznia 1932 r. o upoważnieniu
władz gminnych do nakładania kar w formie
nakazów karnych (Kielecki Dz. Woj. Nr. 3,
poz. 27) zmienione rozporządzeniem Wojewody
Kieleckiego z dnia 6 czerwca 1932 r. (Kielecki
Dz. Woj. Nr. 13, poz. 161).
Wojewoda: wz. St. Bieniewski
Wicewojewoda

90.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego
z

Częstochowskiego

dniił

19 maja 1936 r.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we.
wsi Długi Kąt, gm. Węglowice, pow. często 
chowskiego.
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 rozporzątlzeniem 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 Częstochowski podaje do publicznej wiadomości. że w dniu 21
lutego 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie
Starosty Pow. Częstochowskiego z dnia 2L
stycznia 1936 r., dotyczące wdrożenia postę
powania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Długi Kąt, położonej
w gminie Węglowice, powiecie częstochow
skim.
Za Starostę: Mgr. de Wopaferni
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jj3.

O G Ł O S Z-E N I E

O G Ł O 'S Z E N I E

Starosty Powiatowego Jłźeckiego
w Wjerzbn'ku

Starosty Powiatowego Iłźecki~gę
w Wierzbniku

z dnia 20 maja 1936 r.
o zamknięciu postępowaaia ,scaleniowego we
wsi Si~kierka-Stara, gm. Chotcza, pow. iłżec
kiego.

z dnia 22 maja 1936 r.
o wdrożeniu postępowania 8caleniDwego we
wsi Miechów, gm. Miecbów, pow. iłżeckiego.

Na' podstawie art. 18 ustawy z dnia ~l
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustaz r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu usta- lonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypolonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo- .spolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
spolitej 7. dn. 11 lipca 1932 , r. (Dz. U. R. P. Nr.67, poz.622) oraz art.14 rozporiądzenia z dnia
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia 27 października 1933 r. (Dz. U: R. P. Nr. 85, poz.
Prezydenta ~zeczypospolitej z dnia 27 paź 635), Starosta Powiatowy Iłżecki w Wierzbnidziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. ku podaje do publicznej wiadomości, że z dniem
635) Starosta Powiatowy Iłźecki w Wierzbniku 10 maja 1934 r. uprawomor.niło się orzeczenie
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu Starósty Powiatowego w Wierzbniku z dnia 7
23 września 1935 r. uprawomocniło się orze- kwietnia 1934 r., dotyez.ące wdrożenia postę
czenie Starosty Powiatowego lłżeckiego z dnia powania scaleniowego i ustalenia obszaru sca5 sierpnia 1935 r., dotyczące zatwierdzenia lenia na gruntach wsi Miechów, położonej
projektu na obszarze scalenia wsi Siekierka- w gminie Miechów, powiecie iłżeckim. Obszar
scalenia obejmuje grunty: wszystkie ukazowe
Stara, gminy Chotcza, powiatu iłżeckiego.
W związku z powyższem ogłasza się i serwitutowe wsi Miechów, obszaru 213,82 ha
o zamknięciu postępowania scaleniowego na ora"l część hipotecznych Miechów obszaru
9,52 ha, pochodzących z parcelacji dóbr
wymienionym wyżej obszarze.
Kazanów.
Starosta: S. Weiss
Starosta: S~ Weiss

92.
OGŁOSZENIE

94.

Starosty Powiatowego Jłźeckiego
w Wierzbniku

OGŁOSZENIE
Starosty Powiatowego Iłźeckiego

z dnia 20 maja 1936 r.
o zamkftięciu postępowania scaleuiowego we
wsi Zaj~cz"6w, gm. Chotcza, pow. iłżeckiego.

w ' Wierzbniku
z dnia 22 maja 1936 r.l
o wdrożenia p08tępow~aia scaleniowego we
wsi Pawłowice, gm. Pawłowice, PQW. iłieckiego.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927, Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustałonem rozporządźeniem 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.
'()35), Starosta Powiatowy Iłiecki w Wierzbniku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17 września 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie
Starosty
Powiatowego
lłżeckiego
z dnia 5 sierpnia 1935 roku, dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi
Zajączków, gminy Chotcza, powiatu iłżeckiego.
W związku z powyższem ogłasza się
o zamknięciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Starosta~ S. Wetśs

..

Na podstawię: art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. '
z r. 1927 Nr. 92, pqz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzęniem 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 Iłiecki w W.ierzbniku.
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
24 czerwca 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Iłżeckiego z dnia
28 stycznia 1935 r, dotyczlłce rozszerzenia
obszaru scaleniowego wsi Pąwłowice, gmIny
Pawłowice, powiatu iłźeckiego, ustalonego pra·
womocnem orzeczeniem Starostwa Powiatowego lłżeckiego z dnia 30 maja 1934 r. przez
włączenie 80 ha gruntów ukazowych wsi Woła
Pawłowska t. zw. Zochalka, Łąki Głębichy
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:i innych, 60 ha gruntów z rozparcelowanego
majątku Marjanów, 110 ha gruntów z rozpąr
<celowanego majątku Wola Pawłowska t. zw.
Krakówka, Pasternik i Zakościele, położonych
)fi gminie Pawłowice, powiecie iłżeckim.
Starosta: S. Weiss

95.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Koneckiego
z dnia 18 maja 1936 r.
-o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wsi Blaszków, gm. Odrowąi, pow. koneckiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
1ipca 1923 r. o . scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
i r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo:spolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67,' poz. 622)- oraz ą,rt. 14 rozporządzenia
z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 85, poz. 635) Starosta Powiatowy Konecki
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
:5 listopada 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Koneckiego z dnia 22 sierpnia
1935 r., ' dotyczące wdrożenia postępowania
:scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na
:gruntach wsi ~Błaszków, położonej w gminie
rQdrowąż, powiecie koneckim.
Za

Starostę: J. Sapetto
Komisarz Ziemski

96.
OGŁOSZE

IE

Starosty Powiatowego Koneckiego
z dnia 12 maja 1936 r.
-o wdrożenin postępowania scaleniowego

wsi Brody, gm.

Końskie,

we
pow. koneckiego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
i ipca 1923 r. o scalaniu gruńtów (Dz. U. R. P.
7.- r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustałonem rozpOl'ządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
.2 dnia 27 października 1933 r. (Dz. U~ R. P.
Nr. 8S, poz. 635) Starosta Powiatowy Konecki
.podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8
l istopada 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie
$tarosty Koneckiego z dnia 14 października
1~35 r., dotyczące wdrożenia postępowania
:scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na
-gruntach wsi Brody, położonej w gnlinie Koń
:sk~e, powiecie koneckim.
.
Starosta: Stefan Mydlarz
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97 . .
O G Ł O S Z E.N I- t
Starosty Powiatowego Koneckiego
Ż dnia 12 maja 1936 r.
o wdrożeniu 'postępowania scaleniowego we
wsi Młołkowice, gm. Ruda-Maleniecka, pow.
koneckiego.

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
z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 85, poz. 635) Starosta Powiatowy Konecki
podaje do publicznej w i adomości. że w dniu
13 sierpnia 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie
Starosty Pow. Koneck~egO'zdnia 26 marca 1935 r.,
dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi
Młotkowice, położonej w gminie Ruda-Maleniecka, powiecie koneckim.
Starosta: Stefan Mydlarz

98.
OGŁOSZENIE

Starósty Powiatowego Koneckiego
o

z dnia 12 maja 1936 r.
scaleniowego we wsi
Zdonków, gm. Borkowice, pow. koneckiego.
wdrożeniu postępowania

~a 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 Rzltczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr.
67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia z dnia
27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85,
poz. 635) Starosta Powiatowy Konecki podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie
Starosty Pow. Koneckiego z dnia 18 października
1935 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Zdonków, położonej w gminie Borkowice, powiecie koneckim.
Starosta: Stefan Mydlar%

99.

Starosty

OGŁOSZENIE
.Powiatowego Opoczyńskłęgo

z dnia 20 maja 1936 r.
postępowania scaleniowego we
wsi Kadź, gm. KIwów, pow. ópoczyńskiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów-(Dz. U. R. P.

o

wdrożeniu
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z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu usta~
lonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozp~rządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 ,paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635), . Starosta Powiatowy Opoczyński podaje
do publicznej' wiadomości, że w dniu 12 marca
1936 r. uprawomocniło się orzec~enie Starosty
Pow. Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 1936' T.,
dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach
wsi Kadź, położonej w gminie KIwów, powiecie opoczyńskim .
Za Starostę: Inż. St. Herbsi
Komisarz Ziemski

100.
O G t 'O S Z E N I E
Starosty Powiatowego

Opoczyńskiego

z dnia 25 maja 1936 r.
o wdroźeniu postępowania scaleniowego we wsi
Wola-Załężna, gm: Opoczno, pow. opoczyńskiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. t 927 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 paździer
nika 1933 r. (Dz. U. R, P. Nr. 85, poz. 635),
Starosta Powiatowy Opoczyński podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopąda
1931 r. uprawomocniło się orzeczenie b. Okrę~
gowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach z dnia 9
maja 1931 r., dótyczące wdrożenia postępowania
scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na
gruntach wsi Wola-Załężna, położonej w gminie Opoczno, powiecie opoczyńskim.
Za Starostę: Inż. St. Herbsl
Komisarz Ziemski

101.
ZAWIADOMIENIE
Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego

z dnia 23 maja 1936 To mianowaniu urzędnika stanu cywilnego dla
wyznań niechrześcijańskich w Wiśniowej, pow,
sandomierskiego.
W ojewoda Kielecki dekretem z dnia 23
maja 1936 r. (Nr. OAM. 2/7/36) na zasadzie
art. 3 ust. 2 postanowienia Księcia Namiestnika
Królewskiego w Radzie Stanu z dnia 3 listopada 1825 r. o utrzymywaniu i prowadzeniu
ksi-ąg stanu cywilnego (Dz. Pr. t. XI, str. 15)

N!! 12

zamianował do odwolania Marjana Błąka, sekretarza gminy Wiśniowa, urzędnikiem stanu
cywilnego _dla wyznan niechrześcijańskich na
obszar gminy Wiśniowa i gromad: Dumara-dzice, Łukawice, Pęcławice, Pęcławska Kolonja,_
Podesic, -Smerdynów i Szczegli,ce, gm. Jurkowice, pow. sandomierskiego z siedzibą w Wiś
niowej.
Za Wojewodę: Dr. Winiarz

!>laczelnik

Wydziałm-

102.
ZA WIADOMIENIE.
Urzędu

Wojewódzkiego ' Kieleckiego

z dnia 28 maja 1936 r.
o unieważnieniu zagubiouych oznak
wych i urzędowych pieczęci.

służho

Niniejszem podaje się do publicznej wiadomośd, że zostały unieważnione następujące
oznaki służbowe l urzędowe pieczęcie:
1) oznaka służbowa sołtysa wsi Szadekp>
gm. Kamień, pow. kaliskiego,
2) okrągła urzędowa piec'lęć sołtysa gromady Renta, pow. kaliskiego z napisem: "Soł
tys grom. Renta, gm. Ostrów-Kaliski".
Za Wojewodę: Dr. Winiarz
Naczelnik

Wydziału.

103.
ZAWIADOMIENIE
Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiegó

z· dnia 28 maja 1936 r.
o zmianie godzin urzędowych w agencji pocztowo-telegraficznej Selec Zdr6j, pow. stopnickiego.
Niniejszem podaje się do publicznej wiaw agencji pocztowo-telegraficznei
Solec Zdrój, pow .. stopnickiego zaprowCldzonogodziny urzędowe: 1) w okresie od l /IX do3l/V każdego roku we wszystkich działach
służby pocztowej, telegraficznej i telefonicznej - w kat. -" L", t. j. od godz. 8 do 12 i od
godz. 15 do 18 w dni powszednie, zaś w dnł
świąteczne od godz. 9 do 11 dla służby poczt.tel. i od 15 do 16 dla służby telefon.-telegraficznej; 2) w okresie od l/Vi do 31NIII każ
dego roku w dziale służby poczt. od godz. S.
do 12 i od 15 do 18, zaś w dziale telekom.
w kat. "C" t. j. od godz. 7 do 21 w dni powszednie i w dni świąteczne od goez. 8 do 12
i od 15 do 18.
Za Wojewodę: Dr. Winiare
domości, że
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o jałmużnę, a o spełnienie wielkiego obowiąz
ku wprowadzenia w życie tych, co sczasem
zająć mają wiele
kierowniczych stanowisk
w Narodzie.
Zwracamy się o pomo~ na przyszłość, jak
również i na chwilę bieżącą, by ułatwić mło- '
dzieży przetrwanie do końca roku akademickiego.
Rada Naczelna
Towarzystwa Przyjaciół
1.11łodzieży Akademickiej

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Aka·demickiej zwraca się do całego społeczeństwa
z gorącym apelem przyjścia ' z pomocą mło
dzieży, studjującej na wyższych uczelniach.
Młodziei Akademicka żyje w warunkach
nad wyraz ciężkich, pomoce udzielane jej
z funduszów publicznych, są, choć dość znaczne, całkowicie niewystarczające na pokrycie
niezbędnych potrzeb. Towarzystwo zwraca się
z tym apelem świadome zarówno trudności
p O S T Ę P O W A N I E S P A D K O W E.
gospodarczych, jak i istnienia wielu innych,
godnych poparcia celów, z tern głębokiem
Pisarze Wydziała Hipotecznego Sądu Okrę
przekonaniem, że kadry ludzi 7. 'wyższem wy- gowego w Kielcach zawiadamiaią, że toczą się
kształceniem są niezbęcine
dla rozbudowy postępowania spadkowe po:
i podniesienia .poziomu naszego życia.
1) Pawle Bebaku, właścicielu obszaru 5
Pęd ku górze, który tak silnie i samodz. 259 sąż. z dz. Nr. I, z kol. Kozłów, poTzutnie powstał w szerokich masach Narodu, wiatu jędr:zejowskiego,
musi być poparty i pokierowany, by wniósł
2) Józefie Fiutek, właścicielu reszty dział
ąeczywiste i najwyższe wartości do skarbnicy
ka
gruntu
Nr. 10, o przestrzeni 6 ha 7188 mtr. 2
twórczości Narodu. Musimy go popierać, mu-,
z
kol.
Rykoszyn
lit. B. powiatu kieleckiego,
simy go organizować, nie możemy dopuścić
do jego marnotrawienia się. Państwa nie moż
3) Janie Sykucie, właścicielu z działka
na całkowicie tą rolą obciążać - zadaniem Nr. 2. przestrzeni 2799 m2 i O ha 5600 m 2 z kol.
sp ołeczeństwf! iest dopomóc młodzieży w zdo- -Goszyce Legjonówka, pow. miechowskiego,
bywaniu . wieazy i we wchodzeniu w życie
4) Józefie Aleksym, właścicielu parceli
.zbiorowe.
Nr. 3, obszaru 2 ha 7994 m~ z kol. Gajówka
W roku obecnym zastosowane są ulgi Jaksicka, pow. pińczowskiego,
w opłatach czesnego. To celowe i tak korzyst5) Wincentym Łucak, właścicielu z dział·
ne dla młodzieży zarządzenie nie rozwiązuje ka Nr. 14, obszaru 1 ha 1198 m' z kol. Mokry
j ednak sprawy pomocy mieszkaniowej, żyw Bór, pow. kieleckieg-o,
nościowej i lekarskiej. Dlatego pomoc społecz'6) Karolu Guca, właścicielu parceli Nr. 7,
na, udzielana i to nietylko w pieniądzach, ale
obszaru
4 ha 5844 metr. i Nr. 16 obszaru 1728
i w naturze, produktach, w ubraniu, książkach,
2
-tanich mieszkaniach - stanowi czynnik szcze- mtr. z kol. Rzędów A, pow. stopnickiego,
7) Andrzeju T~bor, właścicielu połowy
gólnie niezbędny , by uratować liczne młode
działka Nr. 30, przestrzeni 1 ha 6796 mtr.
z astępy od załamania się życiowego.
Zwracamy się do wszystkich warstw, do z kol. Rokitno Nowe, pow. włoszczowskiego,
8) Pawle Kraweck.im, właścicielu kol. Bois-c ałego społeczeństwa, ~o zdajemy sobie spraka Nr. 36, pow. kieleckiego, obszaru 11 ha
wę, że zrozumienie wartości wyższego wy2928 mtr.',
<kształcenia jest powszechne. Zwracamy się
jednak ze szczególnym apelem do ludzi posia9) józefie Krzywda, współwłaścicielu resz~ających wyższe wykształcenie. Ci wszyscy
ty działka Nr. 4, obszaru 8 mor. z fol. Jasionko rzystają z dobra, które w znacznym stopniu
na, pow. iędrzejowskiego,
na koszt zbiorowy uzyskali. Tych wszystkich
10) Franciszku Wypychu, właścicielu parwzywamy do stałego dobrowolnego świadcze celi Nr. 5, obszaru t ha 6782 mtr_ 2 z kol. Grunia na rzecz młodzieży. Opłaty akademickie szów 1 - lO, pow. miechowskiego,
są przecież niewspółmiernie niższe, niż koszt
11) Janinie Be l eć, wierzycielce sumy 4000
'Utrzymania uczelni, więc ci, co mają wyższe
złotych w złocie zabezpieczonej pod Nr. 2 z dz.
wykształcenie, są dłużnikami sp ołeczeństwą.
IV kol. Dalekie, pow. włoszczowskiego,
Dziś w imię dobra ogólnego Towarzystwo
12) Wojciechu Gierka, właścicielu działka
P. M. A. musi zwrócić się o spłatę tego dłngu.
W myśl apelu Pana Ministra ,Wyznań. Re- łąki Nr. 130, przestrzeni 2 morgi 12 pr. z dóbr
Ji gijnych i Oświecenia Publicznego, prof. Sw'ę Konary, pow. jędrzejowskiego,
13) Józefie Kopciu, Włśłścicielu działki
tosławskiego Towarzystwo P. M. A. zwraca się z gorącem wezwaniem do społeczeństwa Nr. 4, ohszaru l ha 1198 mtr. a z kol. Piołunka
o deklarowanie ofiar i składek i o współpracę i dz. Nr. 6, obszaru 4 ha 4787 m. 2 z kol. folw.
w akcji pomocy akademikowi, bo tu nie idzie Grążów, pow. jędrzejowskiego,
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14) Stanisławie Kęckiej, współwłaścicielce
nieruchomości Kielce Nr. hip. 629,
właścicielu działki Nr.
nieruchomości
miechowski~go,

15) Janie Molenda,

3 J, obszaru I ha 7958 m. ~ z

dobra Buk, pow.
16) Stanisławie Kelus, właśCicielu reszty
nierozsprzedanego folw. Czostków A, powiatu
jędrzejowskiego,

. }7) Wincentym Kocela, właścici elu parceli
Nr. 15, obszaru 5 dzies. 242 sążni z kol. Zawada Chlewicka, pow. włoszczowskiego,
18) Wincentym Źaba, właścicielu połowy
dz. Nr. 4, obszaru 2 ha 7995 mtr,2 z kol. Zasadzie, pow. miechowskiego,
19) Józefie Kolarzu, właścicielu dz. Nr. 24
obszaru 2 dzies. 1548 sąż. z kol. Zbrodzice
Pułanki, pow. stopnickiego,
20) Władysławie Bernasiewiczu, właści
cielu parceli Nr. 16, obszaru 5 ha 6919 mtr. 2
z kol. Trzonówek, pów. miechowskiego,
21) Stanisławie Łuszczek i żonie jego Katarzynie z Jac.hów I voto Łuszczek, II voto
Antasowej, właściciela c h parceli Nr. 4, obszaru
3 dzies. 180 sąż. z ko l. Zgubienice, pow. ję
drzejowskiego i Stanisławie Łuszczek, właśc i 
cielu par . Nr. 31, obszaru l ha 1197 metr. z kol.
Opatkowice Pojałowskie, pow. jędrzejowskiego.
1'ermin regulacji spadków wyznaczony na
dzień I-szy po upływie 6· du mies i ęcy od dnia
t -go ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym w kancelarji Wydziału Hipotecznego Sądu OkT~go
wego w Kielcach.
(2-3- 2)
Pisarz Wydziału Hipottcznego
Sądu Okręgowego w Kielcach:
Bilowieki
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodz.
kim w Pfóczowje obwieszcza, że otwarte zostało postępowanie spadkowe po Pawle Kucu,
Franciszku Towarku, Adamie Towarku i Stefanie Towarku współwłaścic i elach nieruchomoś
ci, położonej we wsi Węchadłów , gm. Góry
i oznaczonej hip. Nr. 29. Termin regulacji tego
spadku wyznaczony został na dzień. 29 sierpnia 1936 roku. Wzywa s ię osoby. int eresowane,
by na oznaczony termin zgłos i ły sję z odpowiedniemi dowodami legitymacyjnemi do kancelarii Wydz. Hip. w P i ńczowie, pod skutkami
(2-3-2)
prekluzji.
Pisarz Hipoteczny: j. Kowal

Pisarze Wyddału Hipotecznego Sądu Okrę
gowego w Kielcach zawiadamiają, iż toczą s i ę
ppstępowania spadkowe po:
1) Karolu Jarosie , właścicielu dz. Nr. 4,
obszaru 3 ha 7Ti3 ma i dz. Nr. 9 obszaru -1 ha
6215 m2 z kol. Sady Zalesie pow. pińczowskiego,

2) Pawle Zaręba, właścicielu dz. Nr. ,Z
obszaru l ha 6796 m 2 i Nr. 9-f i 9-g obszaru
ogólnego 6942 m2 z kol. Poręba Pawłówka.
pow. miechowskiego,
3) Józefie Żelaznym, właścicielu dz. Nr. 64,.
obszaru 2 morgi 150 prętów z dóhr Poręba
Górna, pow. miechowskiego,
4) Kazimierzujarosie, właścicielu dz. Nr. 2.
obszaru 1 dz. 60 sąż. z kol. Góry Hotelewskie,.
pow. stopnickiego,
5) Janie Sobczyku, właścicielu dz. Nr. 2
obszaru 2146 sąż. kw. z nieruchomości Kielce:
Nr. 4'24,
6) Kazimierzu Drzewińskim, właścicielu.
nieruchomości Kielce Nr. 649 i 465,
7) Antonim Malczewskim, włąścicielu nieruchomości K,ielce Nr. 503 i placu 152,88 _ sąż. "
z nieruchomości Kielce Nr. 73,
8) Annie Pasierbek, wierzycielce sumy
100 rb. pod Nr. 6 działu IV kól. Mokry Bór.
pow, kieleckiego,
9) Wojciechu Janasie, właścicielu obszaru
2 morgi z dóbr Drużykowy, powiatu włosz• czowskiego, .
'
10) Łukaszu Maju, właścicielu dz. Nr. 10.
obszaru 2 dz. J352 sąż. z kol. Zagumnie Sła 
wickie, pow. miechowskiego,
11) Marcinie St()j~ckim, właścicielu dz.
Nr. 5, obszaru 3 ha 3592 mtr. z kot Mierzwiń
A., pow. jędrzejowskiego,
.
12) Macieju Rojca, właścicielu dz. Nr. 100.
obszaru 4 morgi 139 pręt. z kol. Czarna, pow.
kieleckiego,
13) Abramie Kotlickim, wierzycielu ewikcji 2000 złotych na nieruchomości Kielce Nr. 405.
. 14) Janie Karysiu, właścicielu obszaru 50
prętów z osad Młyn Pakosz, pow. kieleckiego.
15) Michale Dońcu, właścicielu dz. A-a
Nr. 12, obszaru 3 morgi 14 prętów z d. Zdzię
sławice , pow. miechowskiego,
16) Małce Frymecie Aleksander, współwłaś 
cicielce nierozsprzedanej reszty nieruchomośc i
przy ul. SHnicznej, wchodzącej w skład ni.eruchomości Kielce 212,
17) Janie Pies zezy ku, właścicielu obszaru
4 ba 2872 :n 2 z dz. Nr. 17 z kol. Stawin Chlewieki, pow. włoszczowskiego,
18) Janie Wołkowskim, współwłaściciel u:
dz. Nr. 1, obszaru ogólnego 2 ha 7995 m2 z kol.
V-e Swojczańsk i e T-wo pow. miechowskiego.
19) Stefanii Potulskiej, współwłaścicielce
działki Nr. l, obszaru 1072 mtr. z budynkami
z nieruchomości Kielce Nr. 446,
20) Teodorze Walniku, właścicielu działek
Nr. 6 i 7 każda obszaru 3 dz. 1410 sąi. z koL
Brunonów, pow. jędrzejowskiego,
21) Janie Traczu, właścicielu .dz. Nr. 6~
obszaru l ha 6796 m 2 z kol. Wielkanoc B. ~
pow. miechowskiego.
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Termin r egulacji spadków wyznaczony na
l-szy po opływi e .6-cil! mi e się~y o,d d~ia
l-go ogłoszenia w DZienniku Wo)ewodzklm
w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę
:gowego w Kielcach.
.
.
(2-3- 1)
Pisarze Wydziału Hipotecznego
Sądu Okręgowego w Kielcach:
Biłowieki, Glszewski
dzień

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Gr~dz"
kim w Kielcach obwieszcza, że po śmierci:
1) Korneljuszą Danielewicza, współwła
ściciela · nieruchomości w m. Chęcinach, pow.
kieleckiego, hip. Nr. 162 - i
..
2) Anny Cieśla, współwłaśc~cie)ki kolon]1
rolnej we wsi Skrzelczycacb, gmmy Szc~ecno,
pow. kieleckiego, hip. Nr. 29 - toczą Się po.stępowania spadkowe.
Termin regulacji tych spadków oznaczony
·został na dzień 5 grudnia 1936 roku, w kan{:elarii wskazanego wyżej wydziału hipotecznego.
VI! oznaczonym terminie i miejscu . .osoby
i nteresowane winny zgłosić prawa swoJe pod
skutkami prekluzji.
(2-3-1)
Wydział

kim w

Hipoteczny przy. Sądzie Grodzobwieszcza, ze otwarte zo-

Pińf:zowie

stały postępowania spad~owe

po:

.

1) Tomaszu DorozlL: wierzyCIelu sumy
2.400 zł., zabezpieczonej pod Nr. 2 dz. IV. wy:
kazu hipotecznego nieruchomości, połozone)
w e wsi Stępocice, gm. Sancygniów i oznacz.
bip. Nr. 1;
...
, . .
2) Ksittdzu Kacprze KaIdZie, własclclelu
kaucji: w kwocie 12.000 dolar,?w St . .Z. A. P .
-zabezpieczonej pod Nr. ~ . dZiału. IV. wykaz~
hipotecznego nieruchomoscl, połozonej we WSI
Kolosy, gm. Cz~rkowy, i oznacz. hip. Nr. (
i w kwocie 5.000 dolarow Sto Z. A. P., zabezpieczonej pod Nr. 4. dz .. IV wyk~'Zu hipotecz.
nieruchomości, połozonej we WSI Kolosy, gm.
Czarkowy i oznacz. hip. Nr. 2;
3) Józefie Oleksy, właścicielu parceli Nr.
44 obszaru 5604 mtr.2 w kolonji Jakslce i
, 4) Josku Topfie, właścicielu części. nieru-chom ości , położonej w m. Działoszycach I ozna-czonej hip. Nr. 103.
Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na dzień 28 listopada 1936 roku.
Wzywa się osoby interesowane, by. w o~na:
czonym terminie zgłosiły się z odpowJ~.dn.leml
dowodami legitymacyjnem.i do kan~elar]1 hlpot.
w Pińczowie pod skutkamI preklUZJI. (2-3-1)
Pisarz Hipoteczny: j. Kowal
REGULACJA

HIPOTEKL

Wydział · Hipoteczay pny. Sądzie ~r?dz
kim w Pińczowie obwieszcza, ze na dZlen 28
sierpnia 1936 roku, wyznaczony.został termin
pierwiastkowej regulacji h!potekl. cHa: I) osady
zapis. do tabeli wsi goguclce-maj~ra~, Ę"m. Zagość, pod Nr. 35, obszaru 5. dZlt!slę.cJn ~ 172
sążnie, 2) nieruchomość poło~. w m. 0zlało
szycach, przy ulicy Ogrodowe], oznacz. Nr. 2

i 3) osady zapis. do tabeli wsi Krzyż, gm.
Czarnocin, pod ·Nr. 7, obszaru 8 mórg 126 prę
tów z prawami.
W powyższym terminie os~by. intereso:
wane winny zgłosić w kancelarll hlP?teczneJ
w Pińczowie swoje prawa do tych · meruchomo.ści pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipotec"lny: j. Kowal
LIC YT AC

JE

I P R Z E T A R G I.

Urząd Wojewódzki Kielecki ogłasza przetarg publiczny na dostawę:
;3 800 tonn tłucznia i 360 tonn grysu do
zaklin~wania nawierzchni do budowy drogi
p aństwowej Ńr.13/3 na odcink~ od Czarncy do
Secemina w pow. włoszczowsklm.
Szczegółowych informacji można 'Zasięgać
w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, .ul. Sienkiewicza 25, pokój 18, oraz w Powiatowym
Zarządzi e Drogowym we Włoszczowiej ta~
też można nabyć druki przetargowe po ceme
trzy złote.
- Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 czerwca
1936 r. o godz. lO-ej w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Za Wojewodę: Inż. K. Krug

Naczelnilc Wydziału

Naczelnik Więzienia na Świętym Krzyżu
ogłasza, iż w dniu 2 czerwca 1936 r"
O godz.
12 rano, odbędzie się licytacja zapomocą ofert
na dostawę dla więzienia następujących artykułów:

2000 kg. grochu . 1500 kg. kaszy jęczmien.
nej, 1000 kg. kaszy jaglanej, 1~00 I{g. kaszy gryczanej i 500 kg. kaszy perłowej.
Reflektanci winni dó dnia 2 czerwca
1936 r_ prz~słać listem poleconym oferty w należycie zapieczętowanych koper.tac~ be~ ?zna.
czenia .firmy, pod adresem WIęzIeOla na SWlętym
Krzy?u, opatrzonych napisem: "oferta na dostawę
grochu i kaszy".
Oferty nadsyłane inną drogą ewentualni("
pedskrobywane lub poprawiane rozpatrywane nie
będą.

Oferta winna być sporządzona bez tadnych
poprawek i podskrobań z. dołączeniem wadiu~
w wysokości 5% ofertowe) dostawy, ewentualme
kwitu Kasy Sk arbowej na dokonaną wpłatę.
Z warunkami dostawy reflektanci lapoznać
się mogą w ka!1celarji więzienia.
Z pośród It'Uektantów dostawę powytszą
otrzyma ten, kto zaoferuje niłjniiszą cenę za wytej wyszczególnione artykuły loco Swięty Krzy t,
oraz najaogodnieJsze warunki dostawy I regulowania naleinoŚci.

UNIEW AŻNIENIE ZAGUBIONYCH
DOKUMENTOW I WEKSLI.
n'ójcik Franciszek, zam. w Radomiu, og!. o skraezeniu mu szoferskiego prawa jazdy, wyd. przez Urząd
W ojew. Kielecki w 1934 r.
(3-3)
Ru/kiew;cz Wincenty, zam. w Sosnowcu, ogłasza o
zagubieniu dowodu osobistego, wydanego przez Zarząd
Miejski m. Sosnowca.
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Szrujbman leek Lejzor, zam. w l<adomiu, ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowej, wydanej przez P.K.U.
Radom oraz dowodu osobistego, wydanego. przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.
Zagubioną książeczkI; wojskową, wydaną na imil;
Antoniego Grunta (r. ]893), zam. we wsi Tychów NoVly,
gm. Mirzec, pow. iłżeckiego, unieważnia się.
Zaginl;ło pozwolenie na broń: 1) rewolwer syst.
Browning kał. 6.35 Nr. 695400, 2) fiower syst. Browning
kalo 22 Nr. 69092 (lO-strzałowy), wydane przez Starostwo
Grodzk ie Połndn,iowo- Warszawskie w maju 1933 r. na
okres 3-ch lat, na imię Władysława Krzesińskiego, zam.
w Warszawie.
Litwiński lóze!, zam. w kol. Miechów, gm. Miechów,
pow. iłżeckiego, ogłasza o skradzeniu mu książeczki wojskowej, wydanej przez P. K. U. ,!ierzbnik.
Plutecki Piotr, :zam. w Dąbrowie Górniczej, ogłasza
o zniszczeniu się książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U.
Miechów.
.
Kopczyliski Stanisław (r. 1900), zam. w . Dąbrowie
Górniczej, ogł. o zagub. książeczki wojskowej, wydanej
przez P. K. U. Będzin.
Podńorski Ok<J{ów Feliks, zam. w Ostrowcu Kiel.
ogł. o tagubieniu legitymacji Ubezpieczalni Społecznej w
Ostrowcu Nr. 1329319.
Brendzel Kazimierz, zam. w Częstochowie, ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się .
Unieważnia się legitymację szkolną Nr. 19, wydaną
na nazwisko Lubowiecki Edwin, zam. w Dąbrowie Górniczej, przez Roedukacyjne Gimnazjum im. M. Kopernika w Będzinie.
Oruba Franciszek, zam. w Będzinie, ogłasza o zagubieniu legitymacii służbowej, wydane i przez Inspektorat
Szkolny w Sosnowcu.
I
Dela Władysław, zam. w Sosnowcu, ogłasza o zagubieniu tymczasowego świadectwa z ukończenia Szkoły
Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej.
ladowski Władysław (r. 1897), zam. we WSI I gm.
Popów, pow. częstochowskiego, ogłasza o skradzeniu mu
książeczki wojskowej, wydanej przez P. K. U. Sosnowiec.
Stolarski Tadeusz, zam. Sosnowcu, ogł. o skradzeniu mu dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd Miejski
w Sosnowcu i książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U.
Sosnowiec.
Unieważnia

się

zagubioną

książeczkę

wojskową,

wydaną

przez P. K U. Końskie na imię Bińczyka Antoniego (r. 1910), zam. w Ludwikowie, gm. Unewel, pow.
opoczyńskiego.
Zagubione zaświadczenie wojskowe, wydane przez
P. K. U. Warszawa-Powiat, wydane na imię Stanisława
POT.Qązki, (r.- 1909) zam. w Turowicach, gm. Czermno, pow.
koneckiego, unieważnia się.
Spy tkowski Jan, zam. w Wierzbniku, ogłasza o zagubieniu dowodu osobistego wyd. przez Zarząd Miejski
w Wierzbniku dn. 22-IV.1929 r. za Nr. 76.
Marchewko józef (r. 1903) s. Antoniego, zam. we
wsi Szarbia, gm. Wierzbno, pow. miechowskiego, ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U.
Miechów.
Jarząbek St efan-Michał zam. w Częstocbowie, ogl.
o zniszczeniu się zaswiadczenia wojskowego, wydanego
przez P. K. U. Częstochowa.
Kajzer Lejzor, (r. 19Q4), s. Joachima, zero. w Sosnowcu, zgubił książeczkę wojskową wraz z kartą mob.,
wyd. przez P. K, U. Sosnowiec. Dokumenty powyższe
unieważnia się.
'

ł\dres

Redakcji

Rdministracji:

Urząd ·

Unieważnia się zagubioną legity~ację nauczycielską,
Ostrowiecki na imię
w Solcu n/ Wisłą.
Malejkówna Wanda, zam. w Solcu n / Wisłą, ogłasza
o zagubieniu legitymacji nauczycielskiej, wydanej przez.
Inspektorat Szkalny w Ostrowcu.
.
Zgubiony dowód osobisty, wyd. przez Starostwo Powiatowe w Będzinie "lla imię Izraela Wite/s oh no, zam. w
Sosnowcu, uniewainia się.
Cesarz Wiktor (r. 1902), zam. we wsi Cynków, gm.
Rudnik Wielki, pow. zawierciańskiego, ogłasza o zagubieniu książeczki wojskowej, wydanej przez P. K. U. Będzin ~
Zagubioną książeczkę w ojskową, wydaną przez P .
K. U. Miechów na imię Barczyka WładysłaT.Qa (r. 1907)
S. Szczepana zam, w Chrząstowicach, gm. Jangrot, pow.
olkuskiego, unieważnia się .
Epsztajn Szyfra, zam . w Klimontowie ogłasia o zagubieniu dowodu osobistego, Nr. 143, wydanego przez.
Zarząd Gminny Klimontów, pow. sandomierskiego.
Zgubioną książeczkę wojskową, wv~aną przez P K.U.
Częstochowa i dowód oS'lbisty, wydany przez Zarząd
Miejski w Częstochow ie na imię ] cka .A brama Birenwydaną przez Inspektorat Szkolny
Głogowiecówny Władysławy, zam.

('weiga,

unieważnia się.

Józef (r. 1904), 7am. w Wierzbniku, ogła
sza o zagubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się.
•
Gajkiewicz Kazimierz, zam. w Dąbrowie Górniczej,
ogłasza o zagubieniu znaku rej. motocykla KL. 73316.
Uni~ważnia się zagubiony bloczek Nr, 67 z 3-zło towemi doraźllemi nakazami karnemi od Nr, 67/25.
Kosno józef z Bnkowna zgubił browning kal. 6.35
Nr. 62663, wl'dane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu.
Zginęła legitymacja Nr. 685, wyd. przez Inspektora
Sz-k olnego w Końskich na nazwisko Szymańskiej Marji,.
nauczycielki w Kszczonowie.
Urzqd Wojewódzki Kielecki unieważnia na przeciąg trzech Jat kalendarzowych motocyklowe znaki rejestracyjne Nr. KL. 73627.
Cukierman Szlama, (r. 1906), zam. w Ostrowcu"
ogłasza o zagubieniu książeczki wojskowej, którą unie1{ arnik

ważnia si~.
Zógubioną ·

książeczkę
wojskową, wydaną przez
P . K . U. Będzin na imię Władysława Wójcika (r. 1895)r
zam. w Dąbrowie GÓrn-., unieważnia się.
Bąk Michał (r. 1906) zam. we wsi Adamów, gm_
. Styków, pow. iłżeckiego ogł. o zagubieniu książeczki wojskowej wydanej przez P. K. U. Nisko.
Zgubiono legitymację Nr. 60 Anat ola CIJomiaJcowa,.
ucznia Gimnazjum im. Kopernika w Będzinie.
CzarT/ecki Franciszek (r. 1909), zam. kop. "Jowisz ....
ogłasza o zagubieniu książeczki wojskowej wyd. przez;
P. K. U. Sędzin.
Stan isław Wiecha, zaro. w Prandocinie zgubił do-o
wód osobisty Nr. D/w/5/34, Serja B. Nr. 103771, wydany
dnia 14.XII.1934 r. przez Zarząd Gminy Kadce, pow _
miechowskiego. Dowód ten unieważnia się.
Zaginął dowód tożsamości konia Seria B Nr.1954~2r
wystawiony na imi~ Firmy Cegielnia Mechaniczna "ZaKowiec" w Radomiu.
. Zaginął dowód tożsamości konia Serja B. Nr ~
234499, wysŁawiony na nazwisko Kowalskiego Feliksar
zam. we wsi i gm. Kluczewsko.
Zaginął dowód tożsamości konia Seria B Nr.
150199, wystaw. na nazwisko właściciela Kurka .Andrzeja,zaro. w Maksymiljanowie, go •. Ruda Kościelm., pow. opatowskiego.
Zaginął dowód tożsam. konia Nr. 165620 wystaw.na imię wlaścic. Dziur.owicza Piotra z Sosnowca.

Wojewódzki w Kielcach. Zamek. Tel. Nr 1788_

Prenumerata za 1936 r. - 24 zł. Numer pojedyńczy - 1 zł. Cena ogłoszeń: o postępowaniu spadkowem - poiedyń
cze 10 zł., zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o regulacji hipoteki - pojedyńcze 12 zł., zhiorowe po 9 zł~
od każdej nieruchomości; za wiersz szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę - 30 zł.; jedną stron~ dwu-·
szpaltową - 60 zł. Drobne ogłoszenia jednokrotne: o unieważn i eniu doku~entów osobistych - 20 jl"r. za wyraz, najmniej 3i 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. n_a leiy wpłacać do Pocztowej Kasy Oszczędności na kontoczekowe Nr. 30.632 i potwierdzenie wpłaty nadsyłać do Administracji "Kieleckiego Dziennika Wojewodzkiego"p

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

ul. Sienkiewicza Nr. 16.

