Kielce, dnia 12 czerwca 1937 r.
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Wojewody Kieleckiego z doia 31 maja 1937 r. w sp rawie utworzenia Posterllnku Policji
Panstwowej w Borkowicach, powiecie koneckim' (Nr SP. Pol 2!6/37)
Ogłoszenia:
Starosty Powiatowego Pińczowskiego z dnia J czerwca
scaleniowego we wsi Podolany, gm. Dobiesławice, pow.
Starosty Powiatowego Pińc7owskiego z dnia 1 czerwca
scaleniowego we wsi Sancygniów, gm. Sancygniów, pow.
Starosty Powiatowego Sandomierskiego z dnia r czerwca
scaleniowego we wsi Rzeczyca Sncha, gm. Dwikozy, pow.
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oddłużenia Związków Samorządowych .
Unieważnienie zagllbionych dokumentów i weksli
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113.
Decyzja Wojewody Kieleckiego
z dnia 31 maja 1937 r.
w sprawie utworzenia Posterunku Policji Pań

stwowej

w Borkowicach, powiecie kODeckim.
(Nr SP. Pol. 2/6/37).

Na podstawie art. 20 ust. (3) rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6
marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz. U. R.
P. z 1931 r. Nr. 5, poz. 27) na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej
w Kielcach oraz w porozumieniu z Dowódcą
Okręgu Korpusu Nr. IV w Łodzi, z rejonu Posterunku Policji Państwowej w Chlewiskach
w powiecie koneckim wyłączam obszar gminy
Borkowice oraz tworzę Posterunek Policji Pań
stwowej w Borkowic.ach, w powiecie koneckini,
z -siedzibą w Borkowicach i rejonem obejmującym obszar gm. Borkowice.
Wojewoda: wz Lulomski
Naczelnik

Wydziału

114.
Starosty

OGŁOSZENIE
Powiatowego Pińczowskiego

z dnia 1 czerwca 1937 r.
o zamkDięciu postępowauia scaleniowego we
wsi Pod.ołany, gm. Dobiesławice, pow. plń
czowskiego.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz att. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Pińczowski podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 5 marca
1937 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego Pińczowskiego z dnią 30 stycznia 1937 r., dotyczące zatwierdzenia projektu
na obszarze scalenia wsi PodoJany, gminy Dobiesławice, powiatu pińczowskiego.
W związku z powyższym ogłasza się
o zamknięciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Starosta; wz SI. Czekaj
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115.
OGŁOSZENIE

Starosty Pwiatwego

Pińczowskiego

z dnia l czerwca 1937 r.
o .zamknięciu postępowania scaleniowego we
wsi Sancygniów, gm. Sancygniów, pow. piń
cz()wskiego.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospol it~i z dnia II lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 pa~
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr . 85, poz.
635) Starosta Powiatowy PińczClwski podaje do
publicznej wiadomości , że w dniu 22 grudnia
1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego Pińczowskiego z dnia 5 grudnia
1936 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na
obszarze scalenia wsi Sancygniów, gminy Sancygn.ió\\.', powiatu pińczowskiego.
W związku z powyższym ogłasza się
o zamknięciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Starostę: P. Sawicz
Komisarz Ziemski

Za

116.
OGŁOSZENIE

Starosty ' Powiatowego Sandemierskiego
ż

dnia 29 maja 1937 r.
scaleniowego we
wsi Rzeczyca Sucba, gm. Dwikozy, pow. sandomierskiego.

o wdrożeniu

postępowania

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scąlaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym 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 Sandomierski podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia
1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego Sandomierskiego'z dnia 15 wrześ
nia 1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania
scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na
grunt~ch wsi Rzeczyca Sucha, położonej w gminie Ow!kozy, powiecie sandomierskim.
Za

Starostę;

A. Przybyszewski
Komisarz Ziemski

PLANY ODDŁUŻENIA ZWIĄZKÓW
SAMORZĄDOWYCH.

Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla
Samorządu przy Ministrze Skarbu w Warszawie.
Na podstawie §§ 8 i 10 rozporządzenia
Prezesa ~ady Ministrów z dnia 26 marca 1935 r.
w sprawie organizacji i trybu postępowania 
Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłuże
niowej dla Samorządu w brzmieniu 'rozporzą
dzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 63, poz. 460) podaję do wiadomości, że
w dniu 28 czerwca 1937 r. o godzinie 10 przed
południem odbędzie się w gmachu Ministerstwa Skarbu w Warszawie posiedzenie Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużenio
wej dla Samorządu, na którym stosownie do
przepisu art. 20 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 października] 934 r.
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 82, poz. 506) zostanie ustalony nowy plan
oddłużenia:

1. Gminy miasta Częstochowy,
2. Gminy miasta Dąbrowy Górniczej.
3. Gminy miasta Jędrzejowa,
4. Gminy miasta Opatowa,
5. Gminy miasta Zwolenia,
6. Powiatowe,g o Związku Samorządowego
w Kielcach.
Strony mogą osobiście albo przez pełno
mocników składać wyjaśnienia na posiedzeniu.
Przewodniczący:

(-) Dr Maurycy
wz Sekretarza Generalnego~
(-) Stanisław Zakrzewski

jaroszyński

Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Oszczędnościowo - Oddłużeniowej
dla Samorządu przy Ministrze Skarbu w Warszawie.
Na podstawie §§ 8 i 10 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca
,1935 r. w sprawie organizacji i trybu postę
powania Centralnej Komisji Oszczędnościowo
Oddłużeniowej dla Samorządu w brzmie!1iu
rozporządzenia Ministra Skarbu i
Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 63, poz . 460) podaję do wiadomości, że w dniu 30 Czerwca 1937 r. o godzinie lO-ej przed południem odbędzie się
w gmachu Ministerstwa Skarbu w Warszawie
posiedzenie Centralnej Komisji Oszczędnościo
wo-Oddłużeniowej dla Sam0TZądu, na którym
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Kielecki

pzie~nik

-stósownie do - przepisu art. 20 rozporządzenia
Prezydeńta Rzeczypospolitej z dnia 24 paź
·dziernika 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z do-i a 14 listopada
1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) zostanie
ustalony nowy plan oddłużenia:
1. Gminy miasta Będzina,
2. Gminy miastą Przedborza,
3. Gminy miasta Sosnowca,
4. Po;""iatowego Związku Samorządowego
w Olkuszu,
5. Gminy wiejskiej Grotniki.
Strony mogą osobiście albo przez pełno
mocników składać wyjaśnienia na pósiedzeniu.

Wojewódzki.

9. Gmin wiejskich: Kozłów, Luborzyca, Pai Tczyca pow. miechowskiego,
10. Gmin wiejskich Cisów i Morawica,
pow. kieleckiego.
Strony mogą osobiście albo przez pełno
mocników składać wyjaśnienia na posiedzeniu.

łecznica

Przewodniczący:

(-) Dr. .Maurycy j aroszyński
wz Sekretarza Generalnego:
(-) Stanisław Zakrzewski

.

UNIEW AZNIENIE ZAGUBIONYCH
DOKUMENTÓW l WEKSLI.

Przewodn i czący:

(-) Dr Maurycy jaroszyński
·wz Sekretarza Generalnego:
(-) Stanisław Zakrzewski

Obwieszczenie Przewodniczącego Central'Dej Komisji Oszczędnościowo - Oddłnżeniowej
dla Samorządu przy Ministrze Skarbu w Warszawie.
Ną podstawie §§ 8 i 10 rozporządrenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1935 l.
W sprawie organizacii i trybu postępowania
Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłuże
niowej dla Samorządu w brzmieniu rozporzą
dzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wew~ętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 63. poz. 460) podaję do wiadomości, że
.. dniu 28 czerwca 1937 r. o godzinie lO-ej
przed południem odbędzie się w gmachu Ministerstwa Skarbu w Warszawie posiedzenie
Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłuże
~iowej dla Samorządu, na którym stosownie do
przepisu art. 20 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r.
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 82, poz. 506) zostanie ustalony' nowy plan
-oddłużen i a:

J. Gminy wiejskiej Drzewica, pow. opo.
-czyńskiego,

2. Gminy v.:iejskiej

Wiśniowa,

pów. san-

<łomierskiego,

3. Gminy wiejskiej Kazimierza
pow.

Wielka,

pińczowskiego,

4. Gminy wiejskiej Radków, pow. wło
szczowskiego,
5. Gminy wi~iskiei Solec, pow. iłżeckiego,
6. Gminy wiejskiej Mariampol, pow. kozienickiego,
7. Gmin wiejskich: Grabó wka, Olsztyn,
Wrzosowa, pow. częstochowski ego,
8. Gmin wiejslcich: Bobrowniki i Grodziec,
pow. będzińskiego,
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Unieważnia się skradzioną książeczkę

oszczędnoś

ciową

K. K. O. w Częstochowie Nr. 10536 na nazwisko
Władysławo Wierzby z s aldem zł. 600.
Zgubioną książeczkę wojskową przez Bronisła1lJa
Psiuka unieważnia się.
Zgubioną książeczkę wojskową wydaną
przez P.
K. U. Konin na nazwisko Władysława Świderskiego unieważnia się .

Zgi nęła legitymacja szkolna Nr. 323/36/37 r. Sza;.
k01lJiczówny W andy wydana przez Państwowe Gimnazjum
im. SłowackieJro w Częstochowie.
Zgubiony dowód osobisty wydany przez Starostwo
nżeckie za N. 1145 Seria A N. 729152 z d. 20.8.1924 na nazwisko lana Józefa Grajewskiego, zam. wUży, unieważnia się.
Stanisław Cholda s. Pawła (r. 1909) zam. w Czarnocin ie pow. pińczowskim, zgubił książeczkę wojskową,
którą unieważnia się.

Ksawery Malagie ogłasza o zagubieniu dowodu
pojazdu mechanicznego wydanego przez Starostwo Sosnowieckie 12 sierpnia 1936 r. Nr. 2152 na samochód .. Adler".
lan Berdyga s. Józefa (r. 1906) zam. w Bolęcinie,
pow. koneckim ogłasza o zagubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się .
Frydland Dawid Szaja s : Izraela.J akuba (r. 1898)
zam. w Słupi Nowej ogłasza o zagubieniu ksiąźeczki wojskowej, którą unieważo i a się,
Zgubiono legitymację Nr. 34 wydaną przez Inspekt orat Szkolny w Mie .. howie na imię Marii Nowak, zam.
w Bukowskiej Woli.
Wi ncenty Wierzbicki zam. w Brzustowie, gminy
Unewel, pow. opoczyńskim, zgubił dowód tożsamości koni a Seria B Nr. 152842, który uniewaźnia się.
Ja n Kowalik r. 1900 zam. w Zawadzie, gm. Kamien ica Polska, zgu bił ksiąiec'l!kę wojskową oraz legityma cj ę K r zyża W alecznych, które unieważnia się.
L ejman Czesła w s. S tan i sława (r. 1910) zam. w Siewierz u, zgubił ks i ążeczkę wojskową, którą unieważnia się·
Ja n _S lcrzyniarz zam. w Młodzawaclt, pow. koneckim,
zgubił tymczas o wą legitymację pracown i czą Nr. 1030 wydaną przez Państv. . Fabr. Amunicji w Sk arżysku.
tożsamości
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Zgubiony dowód tożsamości konia Serii B Nr 98294
na imię Józefa Smolarczgka s. Łukasza zam.
w Starej Wsi. gm. Kozienice, unieważnia się.
wysŁawioD.y

UDiewainia się zgubione przez Wincentego Gada
zam. w Niewachlowie, zaświadczenie wojskowe.
Ant oni Domagalski s. józefa (r. 1902) zam. w Makoszynie, pow. kieleckim, ogłasza o skradzeniu mu ksią
żeczki wojskowej, którą unieważnia się.
Zgubione prawo jazdy wydane przez Unąd W ojewódzki Kielecki na imię Józefa Michnie7Dskiego Jamiesz.
W Pruszkowie, unieważnia się.
Julian Dobrowolski, zam. w Wierzbniku, ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowej, dowodu z archiwum
Legionów, karty rzemieślniczej oraz rachunku z 4 p. p.
w Kielcach na sumę 120 2ł.
Józef Kazimierz Zaborowski, zam. w Iłży, ogłasza
o zagubieniu karty rzemieślniczej na prowadzenie rzemiosła masarskiego, wydanej przez Starostwo llżeckie za
Nr. 1786fIII.
Witold Babiński, zam. w Sosnowcu, ogłasza o 2gllbieniu legitymacji <;zkolnej Nr. 1 na r. 1936/37, wydanej
przez Gimn. Państw. im. St. Staszica w Sosnowcu.
lJogdan Zugutt z Nagorzan, pow. pińczowskiego,
ogłasza o zagubieniu pozwolenia na broń na okaziciela
Da strzelbę pojedynkę systemu Duco cal. 16 Nr. 80620,
wyd. przez Starostwo pińczowskie z ważnością do 1939 r.
Unieważnia się zgubiony dowód tożsamości konia Serii
B Nr. 174022 wystawiony na imię Jana 8kocza., :zamiesz.
w 19ołomii.
WladgslQ7l/ Pluta. um. w Będzinie, ogłaśza o zgubieniu książeczki wojskowej oraz dowodu osobistego wydanego pTZez Gminę Poraj, które unieważnia się.
Zggmunt Piot rowski s. Tomasza (r. 1901) :z:am. we
wsi Sudół pow. pińczowskim, ogłasza o zagubienin ksią
żec1:ki wojskowej, którą unieważnia sil(.
Unieważnia się zgubiony dowód osobisty Nr Dff-2J35
wydany przez Zarząd m. W olbromia na imil( Franciszka
Foltgna, zam. w Wolbromiu.
Franciszek Lubas r. 1909 zam. we wsi Przecławka,
pow. pióc1:owskim ogłasza o skradzeniu mu książeczki
wojskowej. którą unieważnia się.
Stanisław Gorgoń s. Wojciecha (r. 1897) zamiesz.
w Nieszkowie, pow. miechowskim, ogłasza o zgubieniu
ksiąieczki wojskowej, którą unieważnia się.

ł\dres

Redakcji i f\dministracji:
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Stanisław Misiorowski s. Piotra (r. 1902) zam. we ...
wsi Gózd, pow. kieleckim, ogłana o zagubieniu książecz
ki wojskowej, którą unieważnia się.
Stanisław Antoni Wocka s. Jana (r. 1902) zam. w
Grodźcu ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej, którą
unieważnia się.

Henrgk Smolik um. w Radomiu, ogłasza o zaguksiążeczki wojskowej, którą unieważnia się.
julian Zawadzki T. 1907 zam. w Kozienicach, zgu- ·
bił książeczkę woiskową i kartę mob., kt~re unieważnia się.
Unieważnia się zgubione prawo prowadzenia pojaz-..
dów mechanicznych Nr 5166, wydane przez Urząd Wojewódzki Kielecki na imię Józeja Kwiatkowskiego, zamiesz ..
w Wodzisławiu k /jędrzejowa.
Jurczgńslci Jerzy, zam. w Sosnowcu ogłasza o zaguhieniu legitymacji szkolnej Nr 10, wydanej prze1; Gimn_
im. St. Staszica w Sosnowcu.
Ks. Kopeć Stanisław ogłasza u zgubieniu tylnej
tablicy rejestracyjnej samochodu Nr KL. 1716.
Icek Majer Goldmall zam:w Zwoleniu ogłasza o zgubieniu zaświadczenia wojskowego, które uniewainia się.
Sl1checki Teodor zam. w Suchedniowie, ogłasza.
o zgubieniu dowodu osobistego wydanego przez Zarząd
(iminy Suchedniów, który unieważni~ się.
Wincentg Borgcki s. jana r. 1895 zam. w Zagórzu
kI Kielc ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej, którą.
bieniu

nnieważnia się.

Abram Bergman zam. w Kielcach, ogłasza o zgudowodn osobistego wydanego przez Zarząd m.
Pińsk, który unieważnia się.
Wacław Kostarczgk zam we wsi LgoŁa pow. zawierciańskim, ogłasza o skradzeniu mu zaświadczenia.
:wojskowego, które unieważnia się.
Antoni Nowak (r. 19(0), zam. w Radomiu, ogłasza.
o zagnbieniu książeczki w'ljskowej, któr~ unieważnia się.
Józef !.faciuszonok zam. w Wierzbniku, ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się
bieniu

Unieważnia

się

zagubioną

ksiązeczkę

wojskową.

wydaną

na imię Jcka Wolja Fuksa (r. 1897.)
Stanisła w Kosmala zam. Kuc1:ewie pow. iłżeckim
ogłasza o zaguhieniu dowodu tożsamości konia Nr. 278749.
Rajz/a SIrochlic ogłasza o zagubieniu legitymacji
Nr. 163, wydanej przez Gimn. im. Sz. Fiirstenbergów
w.Będzinie

Wojewódzki w Kielcach. Zamek. Tel. Nr. 1788 ..

Prenumerata 7.8 1937 r. - 24 zł. Numer pojedyńczy - 1 zl. Cena ogłoszeń: o postępowaniu spadkowem - pojedyń
cze 10 zł., zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o regul~cji hipoteki - pojedyńcze 12 zł., zbiorowe po 9 zł
od każdej nieruchomości; za wiersz szpaltowy lub jego miejs.ce - 60 gr.; jedną szpalt«( - 30 zt; jedną stronI( dwu-·
szpaltową 60 zł, Drobne ogłoszenia jednokrotne: o unieważnieniu dokumentów osobistych - 20 gr. za wyra:r., najmniej 3 złote; dowodów tożsamości koni - l złoty; Zllaków i dowodów rejestr. pojazdów mechanicznych, dokumentów
na broń i weksli - S złotych. Za ogłoszenia trzykrotne opłata potrójna.

Wazelkie opłaty za preDumeratę, ogłoazenia i t. p. Daleiy wpłac:ać do Pocztowej Kasy OszczędDości Da kODtoczeuwe lir. 80.&12 i potwierdzenie wpłaty nadsyłać do Administracji "Kieleckiego Dzie_oika Wojew64bkiego·.
Druk. Kieleckiej Spółki Wydawniczej -

ul. Sienkiewicza Nr. 16.
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