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dnia ' lLczerwca 1937 r.

KIELECKI

DZIENNIK WOJEWÓDZKI
N214.
T

R

E

Ś

Ć:

DZIAŁ URZĘDOWY.

Rozporządzenie

Poz.: 117 -

Wojewody Kieleckiego z dnia 4 czerwca 1937 r. o uchyleniu rOzporz'ldzenia Wojewody Kieleckiego z dnia 24 lutego 1937 r. o ustanowieniu okręgu zagrożonego pryszczy<"ą

224

Zarządzenia:

Poz.: 118 -

Wojewody Kieleckiego z dnia 4 czerwca 1937 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wojewody
Kieleckiego z dnia 13 marca 1937 r. o badaniu zwierząt racicowych przy załadowaniu i wyładowaniu na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych
.

224

119 -

Wojewody Kieleckiego z dnia 9 czerwca 1937 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody
Kieleckiego z dnia 4 luŁelfo 1931 r. o podziale obszaru Województwa Kieleckiego na okręgi
kominiarskie

22(

120 -

Wojewody Kieleckiego z dnia 9 czerwca 1937 r. o otwarciu ruehu pojazdów na moście na rzece
Pilicy pod Tomaszowem Mazowieckim, na drodze powiatowej Opoczno-Tomaszów Mazowie<"ki

225-

121 -

Wojewody Kieleckiego z dnia II czerwca 1937 r. o zamknięciu ruchu pojazdów mechanicznych
i konnych na drodze państwowej Nr 13 (tra1ct Krakowski) na odcinku od km. 147,725 do km. 166,570

225-

122 -

Wojewody Kieleckiego z dnia 11 czerwca 1937 r. o zamknięciu ruchu pojazdów na drodze
powiatowej Kraków- Ojców-Grodzisko na odcinku od km. 12,700 do km. 16,200

225-

0x-łoszeDia:
przysięgłego,

Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia l czerwca 1937 r. O nadaniu tytułu mierniczego
oraz złączonego z nim prawa wykonywania zawodu

22~

Starosty Powiatowego KOlleckiego z dnia 8 czerwca 1937 r. o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Zdziechów, gm.szydłowiec, pow. koneckiego

226

Starosty Powiatowego Kozienickiego z dnia 9 czerwca 1937 r. o wdrożeniu postępowania
scaleniowego we wsi Lucymia, gm. OblassJ, pow. kozienickiego

22&

Okręgowego Urzędu Górniczego w Tarn. Górach z dnia 9 czerwca 1937 r. o zatwierdzeniu
nadania górniczegoa na rudę zelarną pod nazwą "Alfred"

227

127 -

Okręgowego Urzędu Górniczego w Tarn. Górach z dnia 9 czerwca 1937 r. o zatwierdzeniu
nadania górniczegIl Da rndę żelazną pad nazwą "Barbara"

227

128 -

Okręgowego Urzędu Górniczego w Tarn. Górach z dnia 9 czerwca 1937 r. o zatwierdzeniu
nadania gerniczego na rudę żelazną pod nazwą .. Klepaczka"

2".7

129 -

Okręgowego

Poz.: ]23 -

1.24 125 126 -

Urzędu

Urzędu

Górniczego w Taro. Górach z dnia 9 czerwca 1937 r. o zatwierd:z:eoiu
nadania górniczego na rudę żelazną pod D8%Wą "Skotnica III"
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Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 117, 118 i 119.

N! 14

130 -

Okręgowego Urzędu Górniczego w Jarn. Górach z dnia 9 czerwca 1\}37 r. o zat... ierdzeniu
• nadania górniczego na rudę żeluną poc;l nazwą "Waleslca"
131-- Okręgewego Urzędu Górniczello w Tam. Górach z dnia 9 czerwca 1937 r. o zatwierdzeniu
nadania górniczego na rudę żelazną pod nazwą "Zajączki
l"
,

227
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Za wiadomienie
Poz.: 132 -

Urzędu

w

Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia 14 ('Zerwca 1937 r. o zmianach organizacyjnych
i agencjach pocztowych w okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów

urzędach

DZIAt.

NIEDRZĘDQWY.

Plany oddłużenia Związków Samorządowych
Obwieszczenia różnej treści
Postępowanie spadkowe
Regulacja hipoteki
•
.
.
.
Licytacje i przetargi.
.
.
. .
Unieważnienie zagubionych dokumentów i weksli

.
DZI At
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U R Z Ę D O W Y.

Rozporządzenie

111.
Wojewody Kieleckiego

z dnia 4 czerwca 1937 r.
i) uchyleniu rozporządzenia Wojewody
Kieleckiego z dnia 24 lutego 1937 r. o ustanowieniu okręgu zagrożonego pryszczycą.
Na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz . U. R. P. Nr. 77, poz. 673) oraz
{ł 180 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia
9 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz.
167) zarządzam, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Wojewody
Kieleckiego z dnia 24 lutego 1937 r. o ustanowieniu okręgu zagrożonego pryszczycą (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 4. poz. 25),
zmienione rozporządzeniem Wojewody Kieleckiego z dnia 10 maja 1937 r. w sprawie zmiany
rozporządzeńia Wojewody Kieleckiego z dnia
24 lutego 1937 r. o ustanowieniu okręgu zagrożonego pryszczycą (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. II, poz. 79).
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda Dr Wł. Dziadosz

118.
Wojewody Kieleckiego .

Zarządzenie
z dnia 4 czerwca 1937 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Wojewody
Kieleckiego z dnia 13 marca 1937 r. o badaniu zwierząt racicowych przy załadowaniu
i wyładowaniu na stacjach kolejowych i przysŁaniach wodnych.
Na podstawie § 9 rozporządzenia MinistJ:a Rolnictwa z dnia 22 marca 1928 r. wyda-

228
229
231

?33

233
234

nego w porozumieniu z Ministr.em Komunikacji
o zaopatrywaniu zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia i o badaniu zwierząt na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych (Dz.
U. R. P. Nr. 42, poz. 408), w brzmieniu roz'porządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 116, poz. 961) oraz zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa Nr. W. XL 1/ 8. z dnia 19 maja
1937 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Uchyla się zarządzenie Wojewody
Kieleckiego z dnia 13 marca 1937 r. o badaniu
zwierząt racicowych przy załadowaniu i wyła
dowaniu na stacjach kolejowych i przystaniach
wodnych (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr.
6, poz. 29).
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia:
Wojewoda: Dr Wł. Dziadosz

Zarządzenie

119.
Wojewody Kieleckiego

z dnia 9 czerwca 1937 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Kie-

leckiego z dnia 4 lutego 1931 r. o podziale
obszaru Województwa Kieleckiego na okręgi
kominiarskie.

Na podstawie art. 132 ust. (2) pkt. 2) rozPrezydenta Rzeczypospolitej ż dnia
7 czerwca 1927 roku o prawie przemysłowym
(Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 468) w brzmieniu
ustawy z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 40,
poz. 350) oraz
§ 16 - ust. (2)
rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 7 grudnią 1927 r. (D'l. U. R. P. Nr. 111,
poz. 942) zawierającego przepisy wykonawcze
do powołanego wyżej rozporządzenia o prawie
przemysłowym, po wysłuchaniu opinii Rady
Miejskiej miasta Zawiercia oraz Wojewódzkiej
-Korporacji Przemysłu Kominiar.skiego w Soporządzenia
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snowcu-w istniejącym podziale na okręgi kominiarskie, ustalonym w zarządzeniu Wojewody Kieleckiego ż dnia 4 lutego 1931 r. (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 5, poz. 74) zarządzam następujące zmiany:
W miejsce okręgu kominiąrskiego ozna.czonego numerem 121, obejmującym obszar
miasta Zawiercia, wprowadza się podział tegoż miasta na 2 okręgi:
a) okręg Nr. 121-a, obejmujący cżęść
miasta Zawiercia połoźoną na wschód od linii
kolejowej,
b) okręg Nr. 121-b, obejmujący część
miasta Zawiercia położoną na zachód od linii
kolejowej.
Zarządzenie niniej.s ze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Wojewoda: Dr Wł. Dzźadosz

120.
Zarządzenie

Wojewody Kieleckiego

z dnia 9 czerwca 1937 r.
o ołwarciu rochu pojazdów na moście na rzece Pilicy pod Tomaszowem Mazowieckim, na
drodze powiałowej Opoczno-Tomanów Mazowiecki.
Na podstawie §§ 3 i 33 rozporządzenia
Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw
Wewnętrżnych z dnia 26 czerwca 1924 r., regulującego uiywanie i ochronę dróg (Dz. U.
R. P. Nr. 61, poz. 611), oraz § 53 pkt. b) rozporządzenia Ministra Komunikacji i Ministra
Spraw Wewnl:(trznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia
1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na
drogach · publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz.
55) zarządzam, co następuje:
§ l. Uchyla się zarządzenie 7. dnia 13
marca 1935 r. o zamknięciu ruchu pojazdów
na moście na rzece Pilicy pod Tomaszowem
Mazowieckim, na drodze powiatowej. Opoczno
. - Toma~zów Mazowiecki (Kielecki Dziennik
Wojewódzki Nr. 6, poz. 38).
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda: Dr Wł. Dzźadosz

121.
Zarz~dzenie

Wojewody Kieleckiego

z dnia 11 czerwca 1937 r.
o zamknięciu ruchu pojazdów mechaoicznych
i konnych na drodze państwowej Nr 13 (trakt
Krakowski) na odcinku od km. 147,725 do
km. 166,570.
Na podstawie §§ 3 i 33 rozporządzenia
Minish'a Robót Publicznych i Ministra Spraw

225

Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r.
gulującego używanie i ochronę dróg (Dz.

reU.
R. P. Nr 61, poz. 611) oraz § 53, pkt. b) rozporządzenia Ministra Komunikacji i Ministra
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Miniśtrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia
1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych ną.
drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr 9, poz.
55) zarządzam; co następuje:
§ 1. Wstrzymuje się ruch wszelkich pojazdów mechanicznych bez wzgll:(du na ilość
ładunku oraz pojazdów konnych O ładunku ponad 1000 kg. na drodze państwowej Nr 13(trakt Krakowski) na odcinku od km. 147,72S •
do km. 166,570, t. j. od Bzina do Barczy, na
czas przebudowy tego odcinka drogi.
§ 2. W czasie przebudowy tego odcinka
drogi objazd winien odbywać· się:
a) dla ruchu dalekobieżnego od Szydłow
ca t. j. od km. 133 drogi państwowej Nr 13~
drogą powiatową bitą Szydłowiec-Pawłów
Chlewiska - Niekłań - Krasna- Mniów i dalej
z Mniowa do Kielc drogą państwową Nr 13/2

(Kielce-Piotrków),
b) dla ruchu lokalnego z Bzina drogą
państwową Nr 13/ 1 (Bzin- Ruda- Maleniecka)
aż do skrzyżowania z drogą powiatową Niekłań-Mniów, następnie drogą powiatową Niekłań-Mniów, dalej z Mniowa drogą ppństwo
wą Nr
13/2 (Kielc'e -Piotrków) do Cmińska
i stąd drogą powiatową bitą Ćmińsk-Samso
nów-Zagnańsk do drogi państwowej Nr 13w km. 166,570.
§ 3. Winni naruszenia przepisów niniejszego zarządzenia karani będą w drodze administracyjnej na podstawie art. art. 21, 21a.21 b, ustawy z dnia 7 października 1921 r~
o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 656)
w brznJieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 151).
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda: wz St. Bźenźewski
Wicewojewoda

122.
Zarządzenie

Wojewody Kieleckiego

z dnia 11 czerwca 1937 r.
o zamknięciu ruchu pojazdów na drodze powiałowej Kraków-Ojców-Grodzisko Da odciDku
od km. 12,700 do km 16,200.
Na podstawie §§ 3 i 33 rozporządzenia
Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw
Wewnętrzych z dnia 26 czerwca 1924 r. regulującego używani~ i ochronę dróg (Dz.U.R.P. Nr.
61, poz. 611) oraz § 53 pkt. b) rozporządznia
Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw
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Wojskowych z' dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu
pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 55) zarządzam,
co następuje :
§ 1. Wstrzymuje się ruch wszelkich pojazdów na drodze powiatowej Kraków-Ojców
Grodzisko na odcinku od km. 12,700 do km.
16,200 w Ojcowie w dniu 20 czerwca r. b. na
czas od godziny 13 do 18 z powodu mającego
się odbyć na tym odcinku drogi wyścigu samochodowego, organizowanego przez Krakowski Klub Automobilowy,
§ 2. Wstrzymuje się ruch wszelkich po• jazdów na tym odcinku drogi w dniach 18, 19
i 20 czerwca r. b. w czasie między godziną
5-tą a 8-mą rano, z powodu mających się odbywać w tych godzinach w związku z zamierzonym na dzień 20 czerwca 1937 r. wyścigiem
samochodowym (§ l ) treningów wyścigowych ;
jednak podczas treningów trasa będzie co pół
godziny otwarta na 15 minut dla przepuszczenia pojazdów.
§ 3. Objazd w czasie zamknięcia 'r uchu
może odbywać się drogą powiatową gruntową
Sieniczno-Przeginia-Biały Kościół.

§ 4. Winni naruszenia przepisów niniefszego zarządzenia karani będą w drodze administracyjnej na podstawie a rt. 21, 21-a, 21-b
ustawy z dnia 7 paźdz i eniika 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych
(D. U. R. P. Nr. 89, poz. 656) w brzmieniu
ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1928 r. (Dz. U.R.P.
Nr. 18, poz. 151).
§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda: wz SI. Bieniewski
Wicewojewoda

123.
OGŁOSZENIE
Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego

,
dnia 1 czerwca 1937 r.
-o nadaniu tytułu mierniczego przysięgłego
-oraz :złączonegó z nim prawa wykonywania
zawodu.
'L

Na zasadzie ustawy o mierniczych przyz dnia 15 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 97, poz. 682) nadał Pan Wojewoda Kielecki tytuł i złączone z nim prawo wykonywania zawodu mierniczego przysięgłego panu
Romanowi Gąsieńcowi, zamieszkałemu w Kiel·cach, dekretem z dnia 19 maja 1937 r. Nr.
KBP6jG-3. Wymieniony złożył przysięgę służ
bową dnia 26 maja 1937 r. a siedzibę urzędo
wą obrał w Kielcach.
sięgłych

Za

.f<.

Wojewodę: -1nż•
Naczelnik

Krug

OGŁ

- N!: 14

124.
OSZENIE

Starosty Powiatowego KODeckiego
z dnia 8 czerwca 1937 r.
o wd ..ożenfo postępowania scaleniowego we
wsi Zdzfecbów, gm. Szydłowiec, pow. koneckiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R.
P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu
ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dni~ 11 lipca 1932 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 67, poz. 62'2) oraz art. 14 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85,
poz. 635) Starosta Powiatowy Konecki podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja
1937 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego KO,neckiego z dnia 6 sierpnia
1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru - scalenią, na
gruntach wsi Zdziechów, położonej W gminie
Szydłowiec, powiecie koneckim.
Za Starostę: J. Sapetto
Komisarz Ziemski

125.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Kozienickiego
z dnia 9 częrwca 1937 r.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wSI Lucymia, gm. Oblassy, pow. kozienickiego.
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 ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, p07:. 622) oraz art. 14 rozponądzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Kozienicki podaje do
publicznej wiadomości, ,że w dniu 18 maja
1937 r. uprawomecniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego Kozienickiego z dnia 23 marca
1937 r., dotyczące wdrożenia postępowania
scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na
gruntach wsi Lucymia, położonej w gminie
Oblassy, powiecie kozienickim.
Za Starostę: Cz. Kawecki

Wydx:ału
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126.
O G· Ł O S Z E N I E
Okręgowego

Urzędu Górniczego
w Tarnowskich Górach

z dnia 9 czerwca 1937 , r.
o zatwierdzeniu nadania górniczego na
żelazną' pod nazwą "Ąlfred".

rudę

Stosownie do § 30 instrukcji o zastosowaniu art. 454-540 Ustawy ·GÓrniczej (Zb. pr.
ces. ros. t. VIU wyd. 1912 r.) Okręgowy Urząd
Górniczy w Tarnowskich Górach ogłasza, że
Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zostało przyznane w dniu 16 grudnia
1936 roku TOZp. Ministra ' Przemysłu i Handlu
w Warszawie Nr. G. A. III. 34/8 nadanie górnicze do wydobywania rudy żelaznej pod nazwą "Alfred Nr. 463 P" o -powierzchni 1.138.021
m. kw. na gruntach wsi Brzeziny Wielkie,
Brzeziny Małe, oraz majątku Błeszno, położo
nych w gminie Wrzosowa, w pow. częstochow
skim, woj ew. kieleckim.
, Naczelnik Okręgowego U;zędu GÓrn.
w Tarn. Górach: Hanasiewicz

127.
OGŁOSZENIE
Okręgowego Urzędu Górniczego

w Tarnowskich Górach
z dnia 9 czerwca 1937 r.
o zatwierdzeniu nadania górniczego na
żelazną pod nazwą "Barbara".

rudę

Stosownie do § 30 instrukcji o 7,astosowaniu art. 454-540 Ustawy Górniczej (Zb. pr.
ces. ros. t. VIll wyd. 1912 r.) Okręgowy Urząd
Górniczy w Tarn. Górach ogłasza, że Bankowi
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zostało
przyznane w dniu 16 grudnia 1936 r. rozp.
Ministra Przemysłu i Handlu w Warszawie Nr.
G. A. III 34/9 nadanie górnicze do wydobywania rudy żelaznei pod nazwą "Barbara Nr.
460 P" o powierzchni 1.138.021 m. kw. na gruntach majątku Błeszno, wsi Błeszno i Brzeziny
Wielkie, położonych w gminie Wr7.o' owa,
w powiecie częstochowskim, w wojew. kieleckim.
Naczelnik Okręgowego Urzędu GÓrn.
w Tam. Górach: Hanasiewicz

128.

OGŁOSZENIE
Okręgowego Urzędu Górniczego

w Tarnowskich Górach
z dnia 9 czerwca 1937 r.
o zatwierdzeniu nadania górniczego na
żelazną pod nazwą "klepaczka".

rudę

Stosownie do § 30 instrukcji o zastosowaniu art. 454-540 Ustawy Górniczej (Zb. pr.
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ces. ros. t. VIII wyd. 1912 r.) Okręgowy: Urząd
Górniczy w Tarnowskich Górach ogłasza, że
Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zostało przyznane w dniu 18 lutego 1937 r.
rozp. Ministra Przemysłu i Handlu w Warszawie Nr. G. A. III 34/1 nadanie górnicze do
wydobywania rudy żelaznej pod nazwą Klepaczka Nr. 455 P o powierzchni 924.674 m. kw.
na gruntach folwarku' Klepaczka, wsi Kamienica Polska, Wanaty, oraz państwowego majątku Poczesna, w gminie Kamienica Polska,
w pow. częstochowskim, wojew. kieleckim.
Naczelnik Okręgowego Urzędu GÓrn.
w Tarn. Górach: Hanasiewicz

129.
OGŁOSZENIE
Okręgowego Urzędu Górnjczego

w Tarnowskich Górach
dnia 9 czerwca 1937 r.
o zatwierdzeniu nadania górniczego na
żelazną pod nazwą "Skotnica III".
1.

rudę

Stosownie do § 30 instrukcji o zastosowaniu art. 454-540 Ustawy Górniczej (Zb. pr.
ces. ros. t. VIII wyd. 1912 r.) Okręgowy Urząd
Górniczy w Tarnowskich Górach ogłasza, że
Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zostało przyznane w dniu 16 grudnia
1936 r. rozp. Ministra Przemysłu i Handlu
w Warszawie Nr. G. A. lII. 34/6 nadanie górnicze do wydobywania rudy żelaznej pod nazwą "Skotnica III Nr. 462 P" o powierzchni
1.110.818 m. kw. na gruntach wsi Skotnica,
Strojec, Strojec-Poduchowny i majątku Ptaszka, w powiecie wieluńskim, wojew. kieleckim.
Naczelnik Okręgowego Urzędu GÓrn.
w Tam. Górach: Hanasiewicz

130.
OGŁOSZENIE
Okręgowego Urzędu Górniczer()

w Tarnowskich Górach
z dnia 9 czerwca 1937 r.
o zatwierdzeniu nadania górnicugo na
żelazną pod nazwą "Waleska"

rudę

Stosownie do § 30 Instrukcji o zastosowaniu art. 454-540 Ustawy Górniczej (Zb. pr.
ces. ros. t. VIII wyd. 1912 r.) Okręgowy
Urząd Górniczy w Tam. Górach ogłasza, że
Częstochowskiemu Towarzystwu GÓrn. Przem_
Sp. Akc. w Częstochowie zosłało przyznane
w dniu ] 6 grudnia 1936 r. rozp. Ministra Pl7.emysłu i Handlu w Warszawie Nr. G. A. III 34/7
nadanie górnicze do wydobywania rudy żelaz
nej pod nazwą "Waleska" o powierLchni
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l.138.021· m. kw. na gruntach państwowego
folwarku Dźbów, wsi Dźbów i państwowej
osady karczemnej We wsi Dźbów, gm. Dźbów,
w pow. częstochowskim, wojew. kieleckim.
Naczelnik Okręgowego Urzędu GÓrn.
w Taro. Górach: Hanasiewicz

.

131.

OGŁOSZENIE
Okręgowego Urzędu

Górniczego
w Tarnowskich Górach

z dnia 9 CZerwca 1937 r.
o zatwierdzeniu nadania górniczego na
żelazną pod nazwą "Zajączki I".

rudę

Stosownie do § 30 'instrukcji o zastosowaniu art. 454-540 Ustawy Górniczej (Zb.
pr. ces. TOS. t. VIII wyd. 1912 r.) Okręgowy
Urząd Górniczy w Tarnowskich Górach ogłasza,
że Bankowl Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zostało przyznane w dniu 4 marca 1937 r.
przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
L. dz. 2lO/ 1643/36 nadanie górnicze do wydobywania rudy żelaznej pod nazwą .. Zajączki I
Nr. 468 P" o powierzchni 1.138.021 m. kw. na
gruntach rozparcelowanego b. majątku państwo
wego Zajączki, położonego w gminie Kuiniczka,
pow, częstochowskim, woj ew. kieleckim.
Nac7.einik Okręg. Urzędu GÓrn.
w Tam. Górach: Hanasiewicz

godz. 7 do godz. 21 w dni powszednie i od
godz. 8 do godz. 12 oraz od godz. 15 do godz.
18 w dni świątecżile,
4) z dniem l czerwca 1937 r. uruchomiono agencję pocztowo-telekomunikacyjną 3 stopnia w Koniuszy, w pow. mie~howskim,
5) z dniem 4 czerwca 1937 r. zwinięto
pośrednictwo pocztowe w Miedźnie k/Kłobucka
i Przyrowie w pow. częstochowskim, w Czarnocinie k/Skalbmierza w pow. pińczowskim
i Piotrkowieach w pow.stopnickimawich miejsce
uruchomiono agencje pocztowo-telekom'unikacyjne 3 stopnia pod nazwą: Miedźno k/Kłobu
cka, Przy rów, Czarnocin Pińczowski i Piotrkowice,
6) z dniem 5 czerwca 1937 r. uruchomiono agencje podtowo-telekomunikacyjne 3 stopnia: w Opatowie Częstochowskim, Mstyczowie,
w pow. jędrzejowskim, Tumlinie i Zajączkowie,
w pow. kieleckim, Broniszowie, w 'pow. piń
czowskim i Pierzchnicy w pow. stopnickim,
7) z dlliem 28 czerwca 1937 r. uruchamia
się agencję pocztowo-telekomunikacyjną 3 stopnia Brody Iłieckie w pow. iłżeckim.
Za Wojewodę: Dr J.' Pisowicz
Referendarz

OZ J At N JE URZ

ĘD
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132.
ZA WIADOMIENIE
Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego
z dnia 14 czerwca 1937 r.
o zmianach organizacyjnych w urzędach i agencja(;h pocztowycb w nkręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.
Niniejszym podaje

się

do publicznej

wią

domości, że .

1) z dniem 7 maja 1937 r. : przywrócono
wg kategorii "L" t.j. od godz. 8
do godz. 12 i od godz. 15 do godz. 18 w dni
powszednie i od godz. 9 do godz. 11 w dn i
świąteczne w dziale telekomunikacyjnym urzędu
p.t. Koszyce, w pow. p ińczowskim,
2) na czas od dnźa l czerwca 1937 r.
do dnia 31 s ierpnia 1937 r. uruchomiono sezonowo pośrednictwo p. t. Żark i -Kolonia, w pow.
urzędowanie

zawierciańskim,

3) z dniem l czerw ca 1937 r. zaprowadzono na okres 3 mi esięcy urzędowanie w dziale
telekomunikacyjnym agencji p. t. Kamienica
Polska w pow. częstochówskim, wg kategorii
C, urzędowan i e w telefonie ustalono od

Obwieszczeuie Przewodniczącego Central-'
nej 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 d la Samorządu w brzmieniu
rozporządzenia Ministra Skarbu i
Ministra
Spraw Wewn~trznych z dnia 31 lipca 1936 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 460) podaję do wiadomości,
że w dnia 30 Cterwca 1937 r.
o goddnie tO-ej raUD odb~dz i e się w gmachu Ministerstwa Skarbu w Warszawie posiedzenie Centralnej Komisji Oszczędnościo·
wo-Oddłużeniowej d la Samorządu, na którym
sŁosown i e do przepisu art. 20 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypóspol itej z dn ia 24 paź
dz iernika 1934 r. w brz mi eniu dekretu Prezydenta Rze czypospolitej z dnia 14 listopada
1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 505) zostanie
us talony no wy p lan od d tuienia:
Gminy wiejskiej Cbodów, pawiatu miechowskiego.
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Strony mogą
mocników składać

osobiście albo'
wyjaśn-ienia1 na

przez pełno
posiedzeniu.

Pr:tewodniczący:

-/
Dr Maurycy
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

jaroszyński

Posłanowienie Centralnej Komisji Oszczęd
"Jlołciowo-Oddłuzeniowej dla Samorzl\du z dnia

14 maja 1937 r.

'
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
-dłnżeniowa dla Samorządu, rozpatrzywszy ' na
posiedzeniu w dniu 14 maja 1936 f. wniosek
Zarządu Gminnego w Chotczy z dnia 10 maja
1937 r., postanawia na podstawie przepisu art.
t7 u~t. (3) rQzp'o~ządzeni~ 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) wszcząć postępowanie oddłu
żeniowe w stosunku do gminy wiejskiej CtlOt~za, pow. iłżeckiego.
.
Ustalenie planu oddłużenia powyżej wymienionej gminy odb~dzie się na posiedzeniu
Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłuże
niowej dla Samorządu w dniu 30 czerwca 1937 r.
Q godzinie lO-ej przed południem
w gmachu
Ministerstwa Skarbu w Warszawie.
Interesowani mogą osobiście lub przez
pełnomocników składać wyjaśnienia na posiedzeniu.
Przewodniczący:

jan Strzelecki
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

:r R E Ś C I.

() B IM ł E S l C ~ E N l A RÓŻ N E 1

łen

Wyddał Powiatowy PowiatowegD Zwią~
Saaur;,;ądowegD
pDwiatu b~ddń9kiego,

zgodnie z art. 32 dekretu o tymczasowej ordynacji powiatowej dla ob3Zarów Polski b. za-boru rosyjskiego z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz.
Pr. P. P. Nr. 13, pn. 141) oraz zg.:>dnie z art.
47 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku (Dz.
U. R. P Nr. 62, poz. 451 z 1936 r.), podaje
do publicznej wiadomości

STATUT
sam)istnym p ;:> iatku k>lrJl l:lalnym oj psów,
uchwalony przez Rld'( P<lNiatową w B~dlin i e
w dniu 6 marca 1937 r. i zatwierdlOny reskryptem Urzędu Wojewj:hk i e~.:> Kielec ki eg-o
Nr. S. F. Z. 4f8/ 1{37 z dnia 25 mlia 1937 roku.
Na p:>dstawle art. 20 ust. 1, ustawy z dn ia
11 sierpnia 1923 r. o tym~zasowym uregulowaniu finansów komunalnych (DL. U. R. P.

4()

229

Nt:. -62, z 1936 r. poz. 454) wprowadza się na
rzecz Powiątowego Zwią~ku Samorzadowego
w Będzinie podatek od psów.
§ 1. Przedmiotem opodatkowania są psy,
należące do mieszkańców gmin wiejskich powiatu bądzińskiego.
§ 2. Do uiszczenia podatku są ohowiązani posiadacy.e psów.
§ 3. Od podatku wolne są:
a) szczenięta, liczące mniej niż 8 tygodni,
b) jeden pies łańcuchowy do pilnowania
gospodarstwa,
c) psy, b~dące w posiadaniu władz pań
stwowych i samorządowych,
d) psy będące w posiadaniu osób czasowo przebywających w obrębie gmin wiejskieh .
powiatu będzińskiego nie dłużej niż 4 tygodnie. lub też przebywających czasowo w gminie dłużej niż 4 tygodnie, ale zamieszkałych
stale w obrębie innego związku samorządo
wego, w którym podatek od psów jest wprowadzony,
e) psy stanowiące przedmiot handlu
w przedsiębiorstwie zajmującym się sprzedażą
psów,
f) psy, należące do przedstawicieli państw
obcych.
§ 4. Podatek wynosi rocznie:
a) 10 zł. za każdego pierwszego psa,
podlegającego opodatkowaniu,
b) 20 zł. za każdego drugiego psa, podlegającego opodatkowaniu,
c) 20 zł. za każdego następnego psa,
podlegającego opodatkowaniu.
§ 5. Podatek płatny jest w ciągu 30 dni,
licząc od dnia następującego po dniu doręcze
nia nakazu płatniczego (iednorazowo za cały rok).
§ 6. Wymiar podatku uskutecznia Wydział Powiatowy na podstawie danych o liczbie psów, podlegających opodatkowaniu, którą
posiadacze tych zwierząt obowiązani są zakomunikować Wydziałowi Powiatowemu w sposób wskazany w przepisach wykonawczych do
niniejszego statutu.
§ 7. Celem kontroli podatku może Wydział Powiatowy żądać od właścicieli nieruch~:n:>ści przedłożenia wykazu osób posiadając ych psy, podlegające opodatkowaniu.
§ 8. Wydziałowi Powiatowemu przyshrguie prawo w wyjątkowych wypadkach czynienia ulg, wzg-Iędnie zupełnego zwolnienia
od opodatkowania.
§ 9. Zawiadomienie o wymiarze podatku
następuje przez wyłożenie w lokalu Wydziału
Powiatowego w Będzinie listy płatników ze
wskazaniem liczby przedmiotów opodatkowania i przypadających kwot podatkowych oraz
przez publi czne obwieszczenie o wyłożeniu
z oznaczeniem w nim terminu płatności podatku i środków prawnycb.
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r . § 10. ' Odwołania podlegają przepisom art.
48 .ustawy z .dnia l1-go sierpnia 1923 r. '0 tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych
(Dz. U. R. P. Nr.- 62, z 1936 T.; poz. 454).
§ 11. Nieuiszczony w przepisanym terminie podatek ściąg-nięty będzie w drodze przymusowej z doliczeniem odsetek według postanowień ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek oei zaległości w podatkach
państwowych i innych daninach publicznych
(Dz.U.R.P. Nr. 8, z 1936 r. poz. 88) oraz z doliczeniem kosztów egzekucyjnych według postanowień łlstawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.
U.R.P. Nr. 73, poz. 721) zmienionej rozporządze
niem Prezydenta R. P. z dnia 17 maja 1927 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 401).
W czasie obowiązywania . rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25-go czerwca 1932 r.
o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. P. Nr. 62, poz. 580) zmie·nionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
2 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz.
24) i z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 10, poz. 78), koszty egzekucyjne będą pobierane według przepisów tegoż rozporządzenia.
§ 12. Wykroczenia przeciwko przepisom
o wymiarze i poborze podatku podlegają karze do wysokości zł. 345.9, o ile nie będą mieć
zastosowania art. 62-66 ustawy z dnia l t sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu
finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 62,
z 1936 r. poz. 454).
§ 13. Przepisy wykonaweze do niniejszego statutu wyda Wydział Powiatowy.
§ 14. Statut niniejszy nabywa mocy obowiązuiącej od dnia J-go kwietnia 1937 r. po
zatwierdzeniu go przez władzę nadzorczą
i ogłoszeniu przez Wydział Powiatowy na tablicach urzędowych Wydziału Powiatowego
i Zarządów Gminnych powiatu będzińskiego
oraz w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Starosta Powiatowy: józef Boxa
Zanąd Miejski w Czeladzi (Nr. D. Z.lj 2/36)
na podstawie art. 25-26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli,
zmienionego ustawą z dnia 18 czerwca 1936 r.,
podaje do wiadomości, .że przystąpił do opracowania szczegółowego planu zabudowania
miasta Czeladzi.
Plan zabudowania obejmuje obszar całego
miasta w obrębie obecnych jego granic administracyjnych; obszar ten, o powierzchni 1.304 ha,
graniczy od zachodu z woiewództwem śląskim,
od północy z Gminą Grodziec, od wschodu
z m. Będzinem, od południa z m. SGsnowcem.
Projekt planu zabudowania wyłożony bę
dzie do publicznego przeglądu na okres dwu

tygodni w terminie . od dnia l sierpnia do dniac
14 sierpnia 1937 roku w biurze Zarządu Mie;' :
skiego w Czeladzi przy ul. Bytomskiei Nr. 28- '
(wydział Drogowo-Budowlany) w godz. 10-12
z wyjątkiem niedziel i świąt.
W okresie następnych dwóch tygodni po ·
upływie okresu wyłożenia projektu planu zabudowania t. j. w terminie od l ó sierpnia do
30 sierpnia 1937 r. włącznie, zain teresowani
mogą zgłaszać wnioski dotyczące planuzabudowania; wnioski te, wolne od wszelkich opłat,..
należy składać na
piśmie w biurze Zarządu
Miejskiego, Wydział Drogowo-Budowlany.
Burmistrz: H. Brudnickl
Zarząd Miejski m~ Olkusza na podstawi~
art. 25 . rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie : budo wlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
Nr. 23, poz. 202) i upoważnienia Urzędu Wo- •
jewódzkiego Kieleckiego (Wydział Komunikacyjno-Budowlany) z dnia 29 kwietnia 1937 r.
Nr. KBB-5/19. podaje do publicznej wiadomości, z,e przystąpi do sporządzenia planu zabudowania dla cal'ego obszaru · m. Olkusza ..
Osoby zainteresowane pragnące zapoznać.
się z projektem planu zabudowania, winni zgła
szać swe wnioski na piśmie w tut. Zarządzie·
Miejskim (Dział Techniczny) do dnia 31 grudnia 1937 r. codziennie w godzinach od 10-12za wyjątkiem ' niedziel i dni świątecznych.
Burmistrz ID. Olkusza: M. M,ajewski

KOMUNIKAT
Izby Rolniczej w Kielcach.
Kielecka Izba Rolnicza na zasadzie art. 3-.
~2) ustawy z dnia 5 marca 1934 r. (Dz. U. R.
P. z dnia 13 maja 1934 r. Nr. 40, poz. 349)·
i § 21 rozporządzenia wykonawczego z dnia
16 marca 1935 r. (Dz. U. R. P. z dnia 28 marca
1935 r. Nr. 20, poz. 120) do pomienionej ustawy uznała następujące obory za zarodowe na
rok gospodarczy 1937/38.
1) Lipie, p-ta Krzepice, pow. częstochow
ski-wł. Aleksander Steinhagen, 2) Opatkowice
Mur., p-ta i pow. Jędrzejów-wł. Jerzy Różycki,
3) Goszcza, p-ta Kocmyrzów, pow. miechowski-wl. Adam Stolcman, 4) K~pie, p-ta Charsznica, pow. miechowski-wł. Antoni Szań
kowski, 5) Pogwizdów, p-ta Charsznica, pow..
miechowski-wt Jerzy Grodziecki, 6) Wierzbno~
p-tą Wierzbno, pow. miechowski -wt Dr Teofil Szańkowski, 7) Sichów, p-ta Staszów, pow.
stopnicki-wł. Krzysztof Radziwiłł, 8) Kwilin~
p-ta Radków, pow. wtoszczowskj-wł. Cecylia
Borkowska, 9) Ojsławice, p-ta Szczekociny~
pow. włoszczowski - wł. Ignacy Wierusz-Kowalski.
Prezes Kieleckiej ·Izby Rolniezej: T. Kozłowsk[
Kielecki~j
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Pisarie Wydziału Hipotec'ł:uego Sądu Okrę
:gowego w Kielcach zawiadamiają. iź toczy się
postępowanie spadkowe po:
1) Pawle Marczewskim-właścicielu poło
-wy działki gruntu Nr. 32 obszaru 4 mor.
-z kol. Smugi Kaczmarówka, pow.iędrz~iowskiego,
2) Michale Mickiewiczu-właścicielu dział
ki gruntu Nr. 23 obszaru 596 metr. z' nieru-chomości K~elce Nr. hip. 504.
3) Mariannie Musiał-wlaścicielc"e parceli
Nr. 22, obszaru 3 dzies. 180 sąż. czyli 3 ha
3592 mtr. kw. z kolonii III Swojczańskiego Towarzystwa, pow. miechowskie"go,
4) Jacentym Kijewskim - właścicielu par-celi Nr. 41, obszaru l ' dzies. 1290 sąż. c7.yli
1 ha 6796 mtr. kw. z kol. Szarbia A. pow.
miechowskiego,
5) Jó~efi~ Marcińskim - właścicielu 119 l / 2
pręt. z dZIałkI gruntu Nr. 2, z kol. Szarbia B.
pow. miechowskiego,
.
6) Tomaszu Stawiarzu-właścicielu parceli
Nr. 4, obszaru 4 dzies. 2363 sąż. z kol. Chle"wska Wola Zycin, pow.· włoszczowskiego,
7) Franciszku Stawiarskim - właścicielu
działki Nr. 23 obszaru 6 mórg z kol. Sla·dów Spławy, oraz połowy działki Nr. 13
obszaru 3 dzies. 2025 sąż. Z kol. Rędziny Li~
pie-pow. miechowskiego,
. 8) Reginie vel Ruchli Goldbergowej-wienycIelce 40/ 100 c7.ęści sumy 5089 dol. z kol.
Dziekanówka, pow. pińczowskiego,
9) Marii Sowińskiej-wierz. sumy 200 rubli
-zabezpieczonej pod Nr. 53 dz. IV z nierucho~
mości Kielce, Nr. hip. 234,
10) Julii Sowińskiej-współwłaścicielce par-celi gruntu w miejscowości "pod Niewachlowem" - z nieruchomości Kielce Nr. hip. 234,
11) Piotrze Boguszu - właścicielu kolonii
Dłudza Nr. 14 i 33, pow. włoszczowskiego,
12) Kazimierzu Kałuży - właścicielu nie-ruchomości Kielce Nr. hip. 782,
13) Stanisławie Gilu - właścicielu około
7 morgo czyli 3 ha 9191 mtr. z dóbr Psary,
pow. włoszczowskiego,
14) Franciszku Rajcy-właścicielu parceli
Nr. 26, obszaru 5 dzies. 353 sąż. czyli 5 ha
{)232 mtr. kw. z kolonii Bebeino Nr. 1, pow.
włoszczowskiego,

15) Wojciechu Haber - właścicielu 34 ha
"3345 metr. z dóbr Obrażowice, pOW. mi e-chowskiego,
16) Wincentym Włodarczyku-właścicielu
działki gruntu Nr. 16 obszaru 3 dzies. 191 sąż.
2: kol. Raszówek-Zadworze, pow. miechowskiego,
17) Janie Białko-wierzycielu sumy 4612
Tub. 40 kop. z % zabezpieczonej w dziale IV
pod Nr. 10 z kol. BaTanówka Luborzycka,
pow. miechowskiego.
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Termin regulacji wyznaczóny na dzień
1-8zy po upływie 6.ciu mies"ięcy od dnia l-go
ogłoszenia w Dzienniku Wojewódzkim w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgo
wego w Kielcach.
(2-3-2)
Wydział Hipoteczny powiału słopnickiego
przy Sądzie Grodzkim w Chmielniku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
1) Andrzeja Jarosa, współwłaściciela nieruchomości we wsi Solec-Nowy, gm. Szydłów,
oznaczonej hipot. Nr. 3,
2) Arona-Icka Rozena vel Rojzena, współ
właśc. nieruchomości w mieście Busku-Zdroju
oznaczonej hipot. Nr. 114,
3) józefy Wojtaszek, współwłaśc. kolonii
Korzenno Nr. 7, gm. Potok.
Termin zamknięcia powyższych postępo
wań spadkowych wyznaczony został na dzień
24 września 1937 roku w tymże Wydziale Hipotecznym, gdzie w oznaczonym terminie interesowani winni się stawić, pod skutkami prekluzji.
(2-3-2)

,P.isarze Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę
gowego w Kielcach, zawiadamiają, że toczą się
postępowania spadkowe po:
l) Józefie Bęben, właścicielu działki Nr. 43
obszaru 1 morga z dóbr Wielkie Łąki, powiatu stopnickiego,
2) józefie Kiju, właścicielu działki gruntu
Nr. 7 obszaru 9 dz. 11 saż. z kolonii Stefanów
Tesserowski, powiatu jędrzejowskiego,
3) Honoracie Opałka, współwłaścicielce
działki gruntu obszaru 5 morgów 150 prętów
z dóbr Celiny, powiatu stopnickiego,
4) janie Bartuś, współwłaścicielu działki
Nr. 11 obszaru 2 dz. 1294 sąż. z nieruchomości
III Waganowskie T-wo, pow. miechowsldego,
5) Andrzeju Wójciku, właścicielu działka
gruntu Nr. 17 przestrzeni 1 dzies. 1306 sążni
z kolonii Białkowy, pow. pińczowskiego, i dział
ki gruntu Nr. 11 przestrzeni 1 dzies. 1576 sąż.
z kolonii Zagajów Zagajowski, powiatu piń
czowskiego,
6) Stanisławie Dłużewskim, współwłaści
cielu nieruchomości KielceNr. hip. 307,
7) Andrzeju Kramarzu, właścicielu działka
gruntu Nr. 11 przestrzeni 4 dzies. 94 sąż. z kol.
Krężoły Antoniów, powiatu miechowskiego,
8) Alfonsie Dunin Borkowskim, współ
właścicielu kol. Szumarka Krystynówka, powiatu stopnickiego,
9) józefie Niźnik, właścicielu parceli Nr.7
obszaru 6 dziesięcin 96 sążni czyli 6 ha 5987
metr. kw. z kolonii Karsznice Rędziny, powiatu jędrzejowskiego,
10) Nachy UrbaiteJ, współwłaścicielce 3/4
części placu długości 84 łokcie i szerokości 20
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łokci z budynkami na tym
' mości Kielce Nr. ·hip 394,

placu z nierucho-

11) RataJe Piwowarskim, właścicielu nieruKielce Nr. hip. 771,
12) Konradzie Świderskim, właścicielu nieruchomości Kielce Nr. hip. 239 (przy ulicy Niechomości

wachlowskiej),
13) Mariannie Skóra, właścicielce parceli
Nr. 20 obszaru l dziesięcina 1290 sążni, z kol.
Feliksówka, pow. miechowskiego,
14) Stefanie Suchenia, . właścicielu parceli
Nr. 3 obszaru 3 dziesięciny 802 sążni czyli 3
ha 6826 mtr. kw. zkol. Zielona, pow. kieleckiego,
15) Aleksandrze Dzierzgowskim i józefie
Dzierzgowskiej, wierzycielach sumy 1200 rubli
z 0/0 i kosztami z dóbr Radziemice, pow. miechowskiego,
16) Józefie-Kazimierzu i jadwidze małż.
Raczyńskich, właścicielach nieruchomości Kielce Nr. hip. 737,
17) Piotrze Kowalczyku, właścicielu dwóch
parce] Nr. 4 i 5 po 3 dziesięciny 132 sążni
kaida, właścicielu połowy parceli Nr. 30 to
jest przestrzeni 2 morgi 150 prętów i współ
właścicielu parceli Nr. 25 obszaru 5 morgów
z folwarku Helenów, pow. i~drzejows!dego,
i z kolonii Zagórze jakubowskie, pow. jędrze
jowskiego,
18) Janie Wacheckim, właścicielu działka
gruntu Nr. 24 przestrzeni 5 dzies. 2394 sążni
i działką Nr . 19 przestrzeni 2 dziesięciny 2165
sążni z kolonii Rykoszyn A, pow. kieleckiego,
19) Katarzynie z Marków Górak, właści
cielce przestrzeni 225 prętów, czyli 4199 metr.
kw. łąki, stanowiącej zachodnią połowę działek
łąki Nr. 62 i 63 z kolonii Kijany, powiatu piń
czowskiego,
20) Franciszce Mularczyk, współwłaśc. kolonii ogólnego obszaru 5 dziesięcin 299 sążni
z kolonii Sułkowice .ubrówka A Nr. 1 i 2,
powiatu miechowskiego,
21) Helenie Bilskiej, właścicielce połowy
działki gruntu Nr. 28 obszaru 7920 metr. kw.
z kolonii Potok, powiatu jędrzeiowskiego,
22) Antonim Załawie, wierzycielu sumy
50000 mk. i właścicielu powództwa z dóbr
Węgleszyn, powiatu jędrzejowskiego.
Termin regulacji wyznaczony na dzień
pierwszy po upływie sześciu miesięcy od dnia
pierwszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu
Okręgowego w Kielcach.
(2-3-1)
Pisarze Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę
gowego w Kielcach, zawiadamiają, że toczą się
postępowania spadkowe po:
1) Marcinie Badocha, właścicielu 18 morgów 60 pr. z kolonij Ksawerów Nr. 4, powiatu
pińczowskiego,

2) Wincentym Boligłowa, właścicielu dział
ki Nr. 7, obszaru 4 dz. 566 sąi. z nieruchomości Zagroble Podgaje, powiał u miechowskiego,

3) juliuszu Ślaskim, właścicielu dóbr Skorczów, powiatu pińc:iowskiego,
4) Józefie Wypychowej, współwłaścicielce
działki gruntu Nr 5 obszaru l dziesięcina 1290>
sąż. z kolonii Kaczkowice Zatyckie, powiatu.
pińc~owskiego,
5) Stanisławie ze Stasiewiczów Szum era ...
właścicielce przestrzeni 2 morgi 150 prętów

czyli l ha 3996 metr. kw. z parceli Nr 12,..
z kolonii Wzór Trzonowski, powiatu miechowskiego,
6) Józefie z Zębalów Piekara-właś<;iciel
ce 1 morgi z parceli Nr:3 uregulowanej w księ
dze Działki Lipówka Iwanowicka i współwłaś
cicielce parceli Nr D. 14 obszaru 2 morgi z dóbr
Krasieniec, powiatu miechowskiego,
.
7) Macieju Filusie, właścicielu przestrzenj
6 morgów czyli 3 ha 3587 metr. kw. 7. osady'
Nr 14 z kolonii Mierzyn, pow. jędrzejowskiego"
8) Wincentym Wojciuszko vel Siuda, właś
cicielu połowy placu obszaru 2000 Jokci albo>
1457 sąż. z nieruchomości Kielce Nr hip. 73t9) Franciszku Zynku, właścicielu praw
w 2/5 częściach do ziemi z osady Nr ł i z połową budynków z nieruchomości Kosmulewizna,.
powiatu miechowskiego,
10) józefie Zeganie, właścicielu kolonii
Słaboszowice Michałów, pow. jędrzejowskiego,.
11) Hudesie Edensztajn, właścicielce 25/10();
części nieruchomości Kielce Nr hip. 364 i 35/100>
części ·z nier. Kielce Nr hip. 519.
Termin regulacji wyznaczony na dzień.
pierwszy po upływie sześciu miesięcy od dnia
pierwszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędo
wym w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu·
Okręgowego w Kielcach.
(2-3-1}
Wydział Hipoteczny powiało słopnickie
go przy Sądzie Grodzkim w Chmielniku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
1) Perli z Lisów Mendrowskiej, współ
właścicielce nieruchomości w mieście Chmielniku hi pot. Nr. 101,
2) Pauliny z Felińskich Leja, współwłaśc.
nieruchomości w Busku-Zdroju bipot. Nr. 144,.
3) Ignacego Jasińskiego, współwłaśc. nieruchomości w osadzie Stopnicy hipot. Nr. 12,
4) Sury-Hindy I voto Blady Ił voto Blumenfeld, współwłaśc. nieruchomości w osadzie Nowy-Korczyn hipot. Nr. 78,
5) Karoliny z Majczaków Sawinowej,.
właśc. sumy 2.300.000 marek polskich, zabęz
. pieczonej na nieruchomości Stopnica hip. Nr. 43_
Termin zamknięcia powyższych postępo
wań spadkowych wyznaczony został na dzień
16 grudnia 1937 roku w tymże Wydziale, gdzie
w oznaczonym terminie interesowani winni się
stawić, pod skutkami pr~kluzji.
(2-3-1).
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Wydział Hipoteczny powiata olkuskiego,
Sądzie Grodzkim w Olkuszu obwieszcza,
"Że toczą się postępowania
spadkowe po
-zmarłych:

_ przy

l) Stanisławie, vel Stanisła wie- Adamie,
'Tomeckim jako właścicielu II, nie wydzielonej
--części nieruchomości w osadzie i gminie Sław
ków hip. Nr 75,
2) Janie Barczyku właścicielu nieruchomości we wsi Chrząstowice hip. Nr l;
3) Władysławie Orczyku, współwłaści
-cielu nieruchomości we wsi Imbramowice oznaoCzonych hip. Nr Nr b i 11, oraz parceli Nr 44,
-z nieruchomości oznaczonej hipotecznym Nr 14.
Termin zamknięcia tych postępowań wy'znaczony został na dzień 30 stycznia 1938 r.,
w którym to dniu osoby interesowane winny
~.stawjĆ się do - kancelarii-< tegoż Wydziału -w m.
-Olkuszu dla zgłoszenia swych praw, pod skutkami prekluzji.
(2-3-1)
Wydział Hipoteczny pny Sądzie Grodz'kim w Kielcach obwieszcza, że toczy się postępowanie spadkowe po śmierci Franciszka
Kozła, właściciela nieruchomości we wsi Radomice, gm. Morawica, pow. kieleckjego, hip. Nr.
l, i że termin regulacji tego postępowania
:spadkowego oznaczony został na dzień 29
~rudnia 1937 r.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarii
-tegoż Wydziału pod skutkami prekluzji.

(2-3-1)
REGULACJA

HIPOTEKL

Wydział HipołeczllY powiato słopnickiego
.przy Sądzie Grodzkim w Chmielniku obwie:szcza, iż na dzień 16 wrześaia 1937 reku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji
,hipoteki dla:
1) osady włośc. we wsi Raczyce, gm.
Grabki, pow. stopnickim, tab. Iikw. Nr. 18
,o obszarze 9 morgo 167 1/ 2 pręt . gruntu z budynkami, należącej do Franciszka i Marianny
z Sikorów małż. Orkisz,
2) Osady włośc. we wsi Piestrzec-Szlachecki, gm. Wójcza, pow. stopnickim, tab.likw.
Nr. 46/39 o obszarze 10 morgo 291 pręt. grun;tu z budynkami i pod Nr. 85/79 o obszarze
15 prętów, należącej do spadkobierców Piotra
Jankowskiego,
3) osady włośc. we wsi Kołaczkowice,
gID. Szczytniki, pow. stopnickim, tab. likw.
Nr. 3 o obszarze 6 ha 8238 metr. kw. gruntu
z budynkami, należącej do Stanisława Segdy
i s-ców po Mariannie Segda,
4) osady włośc. we wsi Wełni n, gm. Pawłów, pow. stopnickim, tab. likw. Nr. 23/2l
.() obszarze 8 morgo 11 prętów gruntu z bu-
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dynkarni, należącej do Agaty z Sowińskich
Uchwał i s-ców po Andrzeju Uchwał,
5) osady włośc. we ' wsi Zagrody, gm.
Grabki, pow. stopnickim, tab. Iikw. Nr. 7
o obszarze 8 morgo z budynkami, należącej do
Wojciecha Cecota i Agnieszki z Cecotów
Czapla.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii
tegoż Wydziału pod skutkami prekluzji.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Kielcach obwieszcza, że na dzień 27
wrześnią 1937 r. oznaczony został termin pierwiastkowej reguldcji hipoteki:
1) dla 6 mor. 71/ 2 pr. gruntu Walerii Miernik, . stanowiącego , północną _ połowę kolonii
rolnej we wsi Baranowie, gm. Suchedniów,
pow. kieleckiego, zapisanej w tabeli nadawczej
wsi Baranów pod Nr. 23, oraz zabudowań - i
2) dla 7 mor. 2801/ , pr. gruntu z zabudowaniami, stanowiącego zachodnią połowę kólonii rolnej we wsi Jeziórko, gm. Słupia Nowa,
pow. kieleckiego, zapisanej w tabeli tej wsi
pod Nr. 48" należących do Stanisława Wro'ny.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarii
tegoż Wydziału pod skutkami prekluzji.

Wydział Hipoteczny przy Sądzie GrodzPińczowie obwieszcza, że na dzień 10
września 1937 r.
wyznaczony zosŁał termin

kjm ..

pierwiastkowej regulacji hipoteki dla:
1) osady, zapisanej do rejestru pomiarowego wsi Oębiany, gminy Dreżejowce pod Nr.
6, a do tabeli pod Nr.5, obszaru 6 ha 3849 mtr'
2) osady, zapisanej do tabeli wsi Kocina,
gm. Czarkowy pod Nr. 39, obsząru 3 dz.
1939 sąż.
i 3) a) nieruchomości w mieście Skalbmierzu przy ulicy Krótkiej Nr. L zapisanej
w rejestrze pomiarowym miasta Skalbmierza
pod ,,0", jako szkoła, o przestrzeni 10 prętów
i b) nieruchomości w mieście Skalbmierzu przy
ulicy Rynek Nr. 14, stanowiących własność
gminy miasta Skalbmierza.
W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kancelarii hipot. w Piń
czowie swoje prawa do tych nieruchomości,
pod skutkami prekluzji.
LI CYT A C

JE

I P R Z E T A R G I.

Wydział Powiatowy w Sandomierzu ogła
sza przetarg publiczny ofertowy pisemny na
dostawę mąteriałów drzewnych do budowy
i przebudowy mostów w pow. sandomjerskim.
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l. Budowa przepus.tu na drodze · pow. Sandomierz-Ożarów w Ocinku.
1) kloce dębowe śr. 25 - 30 cm. dl. od
2-6 m. 11.4 mB,
2) brusy dębowe gr. 6 i 10 cm. szer.
20-30 cm. - 9.5 m 3,
3) kant. dębowa 10/ 10, 15/ 15.15/ 18-1.5 m 3•
II. Budowa przepustów na drodze pow. LipnikKlimontów - Bogoria odcinek józefów Witowicki-Moszyny.
'
1) kloce dębowe śr. 25 ,- 30 cm. dl.
2-4.7 mb. - 44.0 m S,
2) brusy dębowe gr. 6 i 10 cm. szer.
20-30 cm. - 35.0 mB,
3) kant. dębowa lO/ lO, 15/15 i 15/18-6.3 m B.
mosłu na drodze woj. Sandomierz-Połaniec w Gaju Osieckim.

III. Przebudowa

J) kloce dębowe śr. 25 - 30 cm. dl.
1.7-5.5 mb. -21.8 mS,
2) brusy dębowe gr. 10 cm. szer. 20-30
cm. - 11.2 mB,
3) kant. dębowa 10/10, lSJl S, 1S/18-1.4m3 •
Termin dostawy materiałów . drzewnych
do 15 lipca 1937 r.
, Oferty pisemne sporządzone . na urzędo
wych blankietach (nabytych w Powiatowym
Zarządzie drogowym w Sandomierzu) należy
wnosić w zalakowanych kopertach z napisem:
"Oferta na dostawę materiałów drzewnych do
przetargu w dniu 25 czerwca 1937 r. odbyć
się mającego" do Wydziału Pow. (Powiatowego Zarządu Drogowego) w Sandomierzu do
dnia 25 czerwca 1937 r. godz. 11-ta.
Oferty powińny być zaopatrzone przez
oferenta w oświadczenie, że poddaje się postanowieńiom ogólnych i szczegółowych warunków we wszystkich stosunkach z oferty
wynik~jących.

Do oferty należy dołączyć dowód złoże
nia w kasie Wydziału Powiatowego w Sandomierzu kaucji w wysokości 5% sumy oferowanej.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 czerwca
1937 r. o godz. II-ej w biurze Powiatowego
Zarządu Drogowego w Sandomierzu. Wydział
Powiatowy zastrzega sobie prawo dowolnego
wybo~u oferenta bez względu na wysokość
ł\dres

Redakcji i f\dministracji:

Urząd

N~
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oferty oraz prawo nieprzyjęcia iadnej oferty
bez podania powodu; .
Szczegółowych informacji,
dotyczących
dostawy, udziela w godzinach urzt:dowych Powiatowy Zarząd Drogowy w Sandomierzu.
Kier. Pow. Zarz. Drog.
Przew. Wydze Pow •.
Inż. B. Czapów Dr L.Polanowski

UNIEW AŻNIENIE ZAGUBIONYCH
DOKUMENTÓW I WEKSLI.
Unieważnia.. si~ zgubioną książeczke; oszcze;dności o wą Nr. 8973 na zł. 1.979.87 wydaną przez Komunalną
Kasę Oszędności pow. radomskiego w Radomiu na imię.
Stanisława Maznusa, zam. w Rajcu, gm. Kozłów, pow.

radomskim.
Unieważnia się zgubioną legitymacj~ Nr.

.
5170/ 139/36·

wydaną przez Dyrekci~ S7.koły Rzemieślniczo.Pr7.emysłowej

w Sosnowcu na nazwisk:o Szgmona Arbesmana.
lózej Witkowski, 7.am. w R07.ninowie, ogłas7.a o zgubieniu dowodu tOZsafności konia Serii F Nr. 940018.
!an Adamus (r. 1900), zam. w Wine, gm. Potworów,ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się.

lóze/ Głowacki s. Stanisława (r. l q l2) Z3m. w kol~
Bostów, pow. iłżeckim, ogłasza o skradzeniu mu książeczki
wojskowej i karty "mob", które unieważnia się.
Kielecka Spółka Samochodowa "Zdrój" ogłasLa o zagubieniu tablicy rejestracyjnej autobusu Nr. KL 2022 ~
Roman Szydlo zam. we wsi Zendek gm. Mierze;cice, ogłasza o zgubieniu dowodu osobistego i zaświad·
czenia komisji poborowej, które unieważnia się.
Jan Grgmula, zam. w Radomiu, ogłasza o spaleniu.
się dowodu tożsamości konia Serii F Nr 620868.
Marian Wyparł (r. 1911) zam. w Dąbrowje-Górni
czej. ogłasza o zgubieniu ksiązec'zc wojskowej, którą.
unieważnia ' si~.

Uniewainia się zgubiony dowód osobisty. wydany
przez Zarząd m. Kielc na imię 8zajndli Gold/arb, zam_
w Kielcach.
Ant oni Arendarski, zam. w Drugni, ogłasza o zgubieniu świadectwa szkolnego, wydanego pn:ez Kierownictwo Szkoły Powszechnej w D:rugni.
Ciepielowski Chaim, zam. W Kielcach, ogłasza
o zgubieniu książeczki ubezpiec7.eniowej Nr. 4391382, wy'
danej przez Ubezpiet"zalnię Społeczną w Kielcach.
Lewenszfejn Hi/el s. Moszka (r. 1905), zam. w Czę
stochowie, ogłasza o zgubieniu ksiąŻeczki w.ojskowei.
Kau1man Mejlicń, zam. w Staszowie, ogłasza o zgubieniu numeru reiesŁrac. samochodu Nr. KL. 72529.

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

Prenumerata za 1937 r. - 24 zł. Numer pojedyńczy - 1 zł. Cena o~łos1eń: o postępowaniu spadkowem - poiedyń
cze 10 zł., zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o legnlllcii hipoteki - pojedyńcze 12 7.ł., zbiorowe po 9 zł
od każdej nieruchomości; za wiers7. szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę - 30 zł.:; jednll stronę dwuszpaltową 60 zł. Drobne ogłos7.enia jednokrotne: o unieważnieniu dokumentów osobistycb - 20 gr. za wyraz, naimniej 3 złotej dowodów tożsamości koni - 1 zloty; znaków i dowodów rejestr. pojazdów mecbanic7.nych, dokumentów
na broń j weksli - 5 złotych. Za ogłoszenia trzykrotne oplata potróina.

Wuelkie
czekowe

.r.

opłaly

za prenumeratę, ogloazeaia i t. p. naleiy wpłacać do Pocztowej KUf OuczędDości _-'QkODłe
30.632 i potwierch:eDie wpłaty Dadsyłać do Administracji .Kieleckiego DzieJlllnika Wojew6Ukiego"_
Druk. Kieleckiej Spółki Wydawniczej -

ul. Sienkiewicza Nr. 16.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

