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148.
Wojewody Kieleckiego

Na podstawie art. ł 6 ust. (2) ustawy z dnia
28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym
(Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 396), w brzmieniu
rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 95, poz. 855), § 1 rozporządzenia Ministra
Opieki Społecznej z dnia 30 października 1935 r.
wydanego w parQzumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o określeniu wartości
naturaliów wchodzących w skład zarobku pracowników rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz.
514), instrukcji Ministra Opieki Społecżnej z dnia
30 października 1935 r. wydanej w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych
w sprawie sposobu ustalania przeciętnych zarobków pracowników rolnych (Mon. Pol. Nr.
255, poz. 302), po wysłuchaniu opinii Zaldadu
Ubezpieczeń Społecznych oraz wJaściwych organizacyj zawodowych pracowników i pracodawców rolnych, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeciętny zarobek miesięczny za
okres czasu od 1 kwietnia 1937 r. do 31 marca
193B. r. ustala' się według płci i wieku dla wyszczególniony.ch niżej grup pracowników rolnych na obszarze województwa kieleckiego
w następującej wysokości:

149.
OBWIESZCZENIE
Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego
z dnia 12 czerwca 1937 r.
przeprowadzonym
kul.

Kłonowiec

sc:ale~id

gruntów

wsi

Koracz,. gm. Skaryszów, pow.
~adomskjego.

Na podstawie art. art. l i 2 ustawy z dnia
21 marca 1931 r. o dowodach prawa własnoś
ci do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39,
poz. 340), W brzmieniu nadanym art. 12 rozp.
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn,. 11 . lipca
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz

C ...

~o.

--"'O
vo-"

~~~
cta:
...

I:.:>

z dnia 7 lipca 1937 r.
o ustaleniu przeciętnych zarobków miesięcznych
pracowników rolnych.

-o

Kategorie pracowników rolnych

I

W szyscy pracownicy rolni w wieku do lat 16 - włącznie
19 zł.
Wszystkie pracownice rolne w wieku do lat 16 włącznie
19 zł.

II

Wszyscy pracownicy rolni W'wieku ponad 16 do 18 lat włącznie
32 zł.
W szystkie pracownice rolne w wie32 zł.
ku ponad 16 do 18 lat włącznie
Wszyscy pracownicy rolni w wieku ponad 18 do 25 lat włącznie
z wY:iątkie~ wskazanych w IV i V
grupIe
49 zł.
W szystkie pracownice rolne w wieku ponąd 18 lat
36 zł.

III

-

IV Ordynariusze VI wieku powyżej 21
lat oraz wszyscy pracownicy rolni
w wieku powyźej 25 lat życia z wyłączeniem wskazanym w V grupie 66 zł.
-

V

Rzemieślnicy w gospodarstwach
rolnych, dozorcy gospodarczy oraz
straż leśna, wszyscy powyżej 21
• 183 zł.
lat życia

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda: Dr

Wł.

ży

Dziadosz

art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), tudzież na
podstawie art. 33 powołanego rozp. z dn. 11
lipca 1932 r. Urząd Wojewódzki Kielecki niniejszym obwieszcza, że w wyniku przeprowadzonego scaleniA gruntów wsi i kol. Kłonowiec
Koracz, gm. Skaryszów, pow. radomskiego, nowoutworzone kolonie, wykazane na planie
i w dowodach pomiarowych, sporządzonych
w roku 1930 przez mierniczego przysięgłego
S. Matuszczyka z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz osób niżej zapisanych:
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Imię

nazwisko posiadacza
gospodarstwa

S-cy Grzywacza Antoniego żona Antonina, córka Zofia Zielińska, s. Adam
s. Józef Stefan, córki Władysława,
józefa
"
2. Ma"aianek Adam
3 Kuliński Piotr z żoną Stefanią i s-cy
Piwońskiego Antoniego żona Katarzyna, córka Stefania Kulińska, c. Waleria Grzyb, s. S~anisław i józef
4 Adamczyk Franciszek
5 Adamczyk Antoni
6 S-cy Górala Szymona żona józefa
7 S-cy Pawlaka Szczepana żona Marianna, s. Stanisław, Władysław, Szczepan, córka józefa
8 Pawlak Józef i małż. Franciszka
9 Pawlak Tomasz s. Stanisława
10 Pawlak Tomasz s. jąna
11 Mucha Jan i małżonka Agnieszka
12 Wulczyński Adam i małż. Marianna
13

S-wie Zawiszy Jakuba syn Antoni s.
Jan, s. Stanisław, córka Wiktoria,
wnukowie Józef, Władysław, Stefan,
Zofia, Stanisława
Zawisza Franciszek s. Jakuba
Zawisza Jan i małi. józefa
Wnukowski Jan i małż. Marianna

14
15
16

Piwoński Paweł
Piwoński Wincenty

17
18
19

Wspólna własność

Numery

działek

251

Powierzchnia

działek

w ha

26, 44
37

0.2501, 5.1994, 1.4585
1.3588, 1.3850

42
46, 46hip.
34,34 hip.
3,8

5.3943,2.4543
10.6186, 2.1315
16.3672, 3.6219
3,7033.1.6013

27, 9, 27 hip.
2, 7, 7 hip.
5, 5 hip.

45
28, 35
29, 43, 29 hip.

21, 33,21 hip.
22,32
30,30bip.
40, 36, 40 hip.
23, 20, 23 hip.
41, 41 hip.
11, 47

t.5507, 1.4335, 2.2396,0.7050,
1.4766
4.0488, t.7295, 0.4005
6.4296, 1.1 393
8.0694,1.1501
2.8280, 0.8771, 1.6471
2.7441, 4.7502, 2.8039,3.4728,
1. 7089, 3.t179

1.4143, 3.2287, 1.4536, 1.6809
1.5341, 1.5256, 0.7369
1.3473, 1.6341, 1.4058, 1.7164
3.8887, 1.0455, 3.9450, 2.6729,
2.3875
1.5441, 2.6592, 2.2596
t.9170, 3.8624, 1.0297, 2.2597,
0.1140, 0.0992

Jednocześnie

Urząd WOJewódzkJ zawla- I 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), prao ile w ciągu 3 miesięcy od dnia womocne orzeczenie zatwierdzające projekt
po dniu opublikowania niniejszego scalenia łącznie z odnośnymi dowodami poobwieszczenia w Dz. Urz. Min. Sprawiedli- miarowymi w braku lepszycb tytułów będzie
wości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego
podstawą do pierwiastkowej regulacji hipow Kielcach pr.etensje poparte dowodami wyto- tecznej scalonych gruntów na rzecz osób, wyczenia sporu sądowego o prawo własności do miemonych w niniejszym obwieszczeniu.
gruntów scalonych i kol. Kłonowiec Koracz,
Za Wojewodę: Wł. Włoczewski
to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 31 marca
wz Naczelnika Wydziału
że
następnego

damia,

150.
OBWIESZCZENIE
Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego

rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej
października 1933 r. o zespoleniu.
urzędów ziemskich z władzami administracji

z dnia 27

ogólnej i organi7.acji komisyj ziemskich (Dz.
U. R. P. Nr. 85, poz. 635), tudzież na podstawie art. 33 powołanego rozp. z dn. J 1 lipca
1932 r. Urząd Wojewódzki Kielecki niniejszym
obwieszcza, że w wyniku przeprowadzonego
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia scalenia gruntów wsi Plasków, gm. jedlińsk,
21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności pow. radomskiego, nowoutworzone kolonie, wydo gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, kazane na planie i w dowodach pomiarowych,
pOl. 340), w .brzmieniu nadanym art. 12 rozp.
sporządzonych w roku 1935 przez mierniczego
Pre2:ydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r _ Józefa Góralskiego z tytułu posiadania zostały
(Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622), oraz art. 14. zapisane na rzecz osób niżej zapisanych:
z dnia 12 czerwca 1937 r.
o przeprowadzonym scaleniu gruntów wsi PIasków, gm. Jedlińsk, pow. "rsdomskiegó.
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Stanisław

i nazwisko posiadacza
gospodarstwa

i Marianna

małż.

Jurczak

N umery

działek

działek

w ha

29, 38, 200, 187, 0.6137, 0.7363, 6.0146,0.8326,
207
0.2321
27, 36, 148, 160 0.3273, 0.3928, 2.1850, 0.4846
28, 37, 171a
0.3020~ 0.3717, 1.2626

Andrzej i Anna małż. Świdzikowscy
Dadok Marianna
4 Jan j Anna małż. Karaś i SS. Adamczyka Jana: Marianna Gątek córka 30, 4'l, 146, 149,
161
i Agnieszka Luberek córka
5 Gut Marianna i SS. Makólskiego Anto- 31, 41, 43, 127,
..
137, 156
niego: s. Władysław i s. Stanisław
48, 7ą, 202, 145
6 Gabrylewicż Helena
47, 91, 97, 189
7 józef s. Jana i Anna małż. Piwowarczyk
8 Rogalski Jan, Rogalska józefa i Ro44,46, 104,184,195
galska Anna
45, 87, 150, 163
9 Lipiec Jan
JO Karaś Helena
49, 39, 126, 142,
152, 164
11 Kazimierz s. Wojciecha i józefa małż.
50, 102, 139, l7l
Wesołowscy
54, 76, 86, 125,
12 Franciszek s. Bartłom. i Stanisława małż.
Piwowarczyk
.
112,
13 Stąnisław i Agnieszka małż. Drewniowscy 53, 106, 181, 191
14 Władysław i Józefa małż. Prasek
51, 35, 165, 201,
\86, 209
15 Stanisław i Stanisława małż. Prasek
52, 95, 140, 170,
208
141, 61, 93, 98,
16 Adam i julianna małż. Prasek
166, 194, 210
17 Szczepański Stanisłąw i SS. Sżczepań
56, 60, 34, 183,
<;kiej Heleny: Stanisława córka
193, 214
18 Franciszek s. Anton. Bronisław i Sta55, 59, 33, 182,
nisław s. Anton. bracia Piwowarczyk
192, 213
19 Józef s. Jana, Roman i Stanisław s. jana 58, 92, 96, 188,
bracia Piwowarczyk
190, 211
20 józef i Stanisława małż. Fijałkówscy
57, 105, 176, 203,
212
21 Kazimierz iJulianna małż. Korzeniowscy 62, 32, 147, 159
168
22 Miedzak Józef
63, 89, 101, 169,
185,206
23 Stanisław i Anna małż. Korzeniowscy 64, 90, 99, 180,
196
65, 40, 128, 135,
24 Paweł i Józefa małż. Piwowarczyk
155, 162
25 Sukc. Dobosza Józefa: Józefa żoną, Józefa
córka, Bronisław syn, Stefania córka,
66, 88, 100, 133,
Władysław syn, Julianna córka, Janina córka
133a, 158
26 Stanisław i Józefa małż. Romanowscy .67, 103,138, 157,
167
27 Wojciech i józefa małż. jędrasiewicz'
7,68,94, 178, 113
28 Józef i Marianna małż. Kapusta i SS.
Jędrasiewicz Marianny: Marianna Kapusta córka, Franciszek jędrasiewicz
69, 81, 136,177
syn
71, 80, 131 .
29 józef i Zofia małż. Gryz
2
3

Powierzcnnia

N! 16

0.4932, 0.8343, 0.5,160, 2.3420,
0.5356
0.5206, 0.2609,0.2445,0.3858,
0.5640, 2.7150
0.6917, 0.4600, 2.2343, 1.0060
0.7043, 0.3705, 0.3667, 3.6698
0.7203, 0.3479, 1.0492, 0.8495,
3.8783
0.3636, 0.4647, 0.9810, 0.4065
T.4267, 0.4836, 1.0@7, 0.4630,
.
5.4675,0.8580
0.5964, 0.7343, 0.~660, 3.2583
0.6692, 0.5420, 0.1860, 6.5491,
3.68'20
0.6806, 0.7340,0.7810, 2.7746,
0.6909, 0.7723, 1.1503,5.1097,
0.7948,0.2178
0.6922, 0.3564, 0.7010, 4.3028,
0.2234
1.0980, 0.7171, 0.4614,0.6142,
1.1842, 6.688?, 0.2303
0.3116, 0.3977, 0.7739,O.S594,
4.1501,0.1251
0.3129, 0.4048, 0.7665, 1.1184,
4.1501,0.1231
0.9992, 0.3732,0.7611,0.7100,
7,3324,0.1 077
1.0361, 0.9576, 3.3053, ~.4762,
0.1139
0.7193, 0.9932, 0.6690, 3.272C3,
1.1943
0.6916, 0.2285, 0.3748, 5.8996,
0.9220,0.2069
0.5804, 0.2945, 0.3449, 1.3399,
3.7300
0.6849, 0.2825, 0.4077,0.5650,
3.4250, 0.4834
0.6253, 0.242::S, 0.5200,0.4485,
0.20JO, 2.5136
0.6308, 0,7243, 0.6620,3.1240,
0.8278
0.3597, 0.5067, 0.4514, 2.2612,
1.7910

0.4747, 0.5359, '0.8160. 2.3287
0.4362, 0.3130, 1.8225
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i nazwisko posiadacza
gospodaTstwa

Numery

działek

151.

259

Powierzchnia

działek

w ha

...J

30
31

Jan i Józefa małż. Miedzak
Romanowski jan

32

Spadkobiercy Górki Franciszka: Marianna Górka żona, Marianna Bocheńska
córka, Józefa Dębska córka
Kazimierz i Marianna małż. Świniarscy
józef s. Bartłomieja Piwowarczyk

33
34

Franciszek i Marianna małź. Guzińscy
Bieniek józef
Podgórzec Franciszek
Grunty użyteczności publicznej plac pod
dom ludowy
kopalnia piachu

35
36
37
38

jednocześnie Urząd Wojewódzki zawiadaże o ile w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego

mia,

obwieszczenia w Dz. Urz. Min. Sprawiedliwonie wptyną do Urzędu Wojewódzkiego
Kieleckiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności
do gruntów scalonych wsi Płasków, to zgodnie
z art. 3 ustawy z dnia 31 marca 1931 r. (Dz.
ści

151.
OBWIESZCZENIE
Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego

z dnia 12 czerwca 1937 r.
o przeprowadzonym scaleniu gruntów' wsi
Krzcin, gm. Koprzywnica, pow. sandomierskiego.
Na podstawie art. art. 1 i '2 ustawy z dnia
21 marca 1931 r. o dowodach prawa własno
ści do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39,
poz. 340), w brzmieniu nadanym art. 12 rozp.
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622), oraz

73, 83, 129
15, 74, 84, 115
17, 75, 85, 111,
118
144

204
205

Imię

o.

U. R. P. Nr. 39, poz. 340), prawomocne orzeczenie zatwierdzające projekt scalenia łącznie
z odnóśnymi dowodami pomiarowymi w braku
lepszych tytułów będzie podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów
na rzecz osób, wymienionych w niniejszym
obwieszczeniu.
_
Za Wojewodę: Wł. Włoc%ewski
wz Naczelnika

Wydziału

art: 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), tudzież na podstawie art. 33 powołanego rozp. z dn. 11 lipca
1932 r. Urząd Wojewódzki Kielecki niniejszym
obwieszcza, że w wyniku przeprowadzonego
scalenia gruntów wsi Krzcin , gm. Koprzywnica, pow . sandomierskiego, nowoutworzone kolonie, wykazane na planie i w dowodach pomiarowych, sporządzonych w roku 1928 przez
mierniczego przysięgłego jana Chołocińskiego
z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz
osób niżej zapisanych:

nazwisko posiadacza
gospodarstwa

Numery

działek

Marian Podczaski
Marianna Podgórska
Michał Fomalik
Anna z Bokwów i S-wie Jana Ładydo:
Stanisław i Helena Ładydo
Jan i Marianna Ordonowie
Władysław Podczaski

51

6

0.3500
4.1788

134

179

l l, 21, 31, 41, 51

2
3
4

0.6109, 0.6460, 2.7814
0.7992, 0.2803, 0.4560, 4.6790
0.6983, 0.1099, 0.2710, 1.8359,
1.9225
1.2680
3.9190
0.5110

.

...

N
o

1

70, 78, 132, 154, 0.8253, 0.5810, 3.6573, 1.0573
20, 72, 82, 130, 1.1006, 0.2930, 0.4204, 1.6411,
173
0.8120

1', 2', 3', 4%
13, 2 3 , 38 , 4 3

Powierzchnia

działek

w ha

6.4926, 0.3094, 18.4734,
3.7821,1.1853
6.7042, 4.0456, 2.8871,0.4008
0.1042, 1.8231, 1.0482, 0.1408
0.0336, 1,6602, 0.7166, 1.3145,
0.1552
2.2970, 1.1277, 1.2645, 0.1403
O.1~71, 4.3358, 5.3684, 0.3480

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

I

ł(ielecki

260

.

N

o

Imię

o.
,...j

i

-

Dziennik Wojewódzki. Poz. 151.

nazwi~ko

posiadacza
gospodarstwa

7

S-wie Jana i józefa Lasotów Antoni
i Jan Lasota

8

Jan i Marianna

9

11
12

S-wie Wojciecha WańchowskiegO: Florentyna Zak, Marianna Lipa. Józef
i Marcin Machała,. Anna Zak, Marianna Karaś, Ludwik Napieracz, Józef
Stanisław, Piotr i Stanisław Wasilkowscy _
S-wie Franciszka Skroka: jan Skroka,
Antoni i Walenty Skrok, Stanisław,
Maria, Franciszka i Zofia Wroczek,
Wiktoria Pyszczek, józefa Kuranty,
Aniela Sabat
Maria Czarnecka
józef Skrok

13

Stanisław

14
15
16
17
18
19

Marianna- Smardz
Antoni Wroczek
Ignacy Krzyszczak
Wojciech Krzyszczak
Dionizy Pręga
Wincenty Zberada

20
21

Wojciech Wroczek
S-wie Rocha Sabata: .c\.ntoni, Wincenty,
Michalina i Teofil Sabałowie, Marianna Staszczak, Florentyna Szczepaniak
S-wie Jana Szczepaniaka (starszego);
Anna i Józef Szczepaniak, Katarzyna
Jarosz, Marianna Kołakowska
Jan Szczepaniak

..

10

22

23

małż.

działek

Skrok

Wawrzyniec Sulicki

25

Franciszek Ciach

26
27

Marcin Paruch
Wiktoria Sowa

28

S-wie Walent. Mazura: Szymon, Marianna, Józef i Franciszek Mazurowie,
Wiktoria Pręga, Waleria Szczepańska.
Helena Mańkowska
S-wie jana Szczepaniaka ~młodszego):
Katarzyna Augustyńska, Stanisław,
Weronika, Marianna, Józef i Stanisław Szczepaniakowie, Wiktoria Malinowska, Anna Kapuścińska, Józef
Szczeparuak, Marianna Kochanek, Florentyna ' Paluch

Powierzchnia

działek

w ha

0.2233, 2.1 515, 1.6074, 2.4876,
0.4479, 0.7182, 0.7182, 0.7183
0.7183
0.4916, 1.6738, 1.3786, 2.8873,
0.4563, 0.7182, 0.7182,0.7182
0.7183

Mazur

24

29

Numery

N!! 16

0.6595, -4~5634, 5.3910, 2.5969,
1.0370

110, 210, 310, 410,
510
111, 211 , 311, 411
1u, 2 12, 312, 412,
512
118, 213, 313, 413,
513
1
P', 2 " 153 u , 41.)15, 2 , 315,
116, 216, 316, 416
}l1, 2 17 , 31'1, 411

118, 218 ,
219,
519,
1'0, 220,

119,

318, 418
319, 419,
619

3)(), 4'0

0.3463, 1.2112, 1.1159, 1.1798,
0.3438
0.2346, 0.9127,3.2499, 0.2927
0.2713,0.0448, 2.3323, 4.7572,
0.8248
0.2714, 0.5976, 2.2861,4.9128,
0.2619
0.2714, 1.0904, 2.3998, 0.4143
1.3899, 2.5420, 0.4 t 31
0.7368, 2.6370, 2.1804, 0.5469
0.4759, 2.0987, 2.1016, 0.4965
1.6894, 0.7161, 2.7367, 0.3189
0.3130, 0.0981, 3.2362,0.3520,
2.3798, 0.5860
2.3435, 2.9827, 1.2760, 0.7923

1'I, 2'1, 321, 421,

0.0471, 0.4969, 3.2244,0.2102;
0.5999

l", 222 , 3", 421,
522

0.3695, 1.7094, 1.2274, 1.4953,
0.5436
0.5426, 2.8833, 2.9239, 2.2367,
1.5534
0.1773, 0.3817,2.0757,2.2161,
0.6906
0.1844, 1.9419, 1.0751,1.1443,
0.6051
3.7211, 2.8738, 2.8267
0.2234, 0.3094, 1.4440, 1.1054,
0.6617,0.4227

521

ps, 223, 325,
l l1ł ,

523

4~,

22' , 32ł , 4",
52'
12s, 225, 325, 42 5,
525
26
1 , 2~, 328
127, 2'7, 327 , 421 ,
521 , 6H

0.2124, 0.3214, 1.4440, 1.2310,
0.7861,0.4}79
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30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

53
54
55
56
57
58

59
60

nazwisko posiadacza
gospodarstwa

Zak
I jan
Swie Józefa Staszczaka: Julianna,

Numery

Wa-

lenty i julianna Staszczakowie
józef Papka
Mąrcin Bokwa i Michał Wiącek
S-wie jakuba Florasa: Marianna, Marian,
Bronisława, Wincenty i Florian Florasowie, Katarzyna Urbańska i Aniela
Sado
Wawrzyniec i Julianna Dereń
Walenty Machała
Jan Napieracz .

działek

Powierzchnia

261

działek

w ha

3.7674, 2.4122, 0.8367, 0.5740
0.8970, 1.2854, 1.3478, 0.6579, I
131, 211 , 311!, 481, 5 s1
0.5895
132, 2 32, 382, 4 a2 1.7179, 1.7017,0.6580,0,5802
12.7977, 0.5133
183, 283

la\ 234, 3 u
18s, 23S , 33~, 4 36
l S6, 2 36, 3 S6

2.9994. 0.8796; 0.6238
2.7223, 0.2886, 0.8796, 0.6254
0.8050, 4.6582, 0.4162
187, 28'7, 331, 4 31 , 0.1229, 0.0633, 1.6767, 0.4940,
1.6832, 0.5879
5 31, 637
0.2682, 0.3490, 0.772~, 2.8679,
S-wie Mateusza Florasa: Wawrzyniec
0.6695
1 S8, 2 38 , 3 38, 438, 5a8
i Michał Florasowie
10.1064, 1.9905, 0.4497, 2.3176,
jadwiga Fornal
ł 3~, 233, 33~, 4.39, 5391
0.9349
0.2351, 0.3830, 2.3334, 1.9352,
Walenty Stelmach
1"1, 2'°, 34,°, 4«1,5 to ,
0.7308
I 0.3508, 1.1965,0.3158, 2.1489,
Jan i Brygida Floras
1'1, 2tl, 341, 4'\ 5'1
0.5868
10.4906, 0.1812, 1.2939,2.4374
Wincenty i Ka~arzyna m. Floras
142, ~, 3t2, 442, 54:!
0.9925
0.4726, 1.1921, 0.2556, 2.1880,
Wincenty Tworek
1'3, 243, 343 , 443, 543
0.7068
0.1453, 0.2650, 1.4741,1.9446,
Anna I voto Pyszczek II voto Wrona
1'\ 2«, 344 ,4 44 , 5u
0.8235
i S-wie Jana Pyszczka
1t~, 2u , 3'~, 4 łó
0.5149, 1.9537, 1.3097, 0.5659
Filip i Marianna Paruch
1'6, 246, 3'6
0.447u, 4.6998, 0.8413
Michał i Marianna Ładydo
41
1 • 2U , 341 441 , 0.1634, 0.3135, 1.6364, 0.4320,
Kielman Zoberman
5'1, 64'7
1.5303, 0.6223
0.5921, Q.0781, 1.6627,2.0084,
jan Skrok
148, 2'8, 3ł8 , 4t8, 548
0.8351
10.1229, 1.8461,0.2830,2.1418,
Wawrzyniec i Katarzyna małi. Napieracz
149 , 249 , 349, 4'9,5'9
0.6639
Andrzej i Katarzyna małi. Floras
0.0954, 2.7317, 0.3640, 1.6254,
160, 2 so, 300, 4 511, 5~o1
0.6619
1 łh , 2 S1 , 3S1 , 4~1,
0.5368, 0.3019, 2.8484,2.2650,
Julia Floras
Su, 6~1
0.1451, 0.3214
Helena wdowa i S-wie Jana Zaka: Michał, Wincenty, Józef j Bronisława
l S2, 2 S2, 3~, 4~~, 0.6082.. 0.2425, 2.2105, 0.4790,
Zakowie, Marianna Wałaszczyk, Ag552 6Sl!
nieszka Stawiarz
1.5980, 0.3435
Stefan Bednarz
163 2~3', 303, 4 sa 0.4695, 0.4841, 2.9312, 0.5979
jan i Ewa Wiśniewscy
l u, 2 5\ 3M , 4 54, 0.2047, 0.1365, 1.5241, 0.5421,
5~, 6~
2.5213, 0.5625
pi
0.1341
Jan Łukawski
0.2687, 0.7913, 0.7320
Wojciech Biało
158, 256, 356
S-wie Sebastiana Biało: Franciszek Dy. bu s, Jan i Wojciech Biało, Francisz0.0280, 0.6140
ka Kołacz
S-wie Wincentego Gołębiówskiego: Józef Szatąn, Marianna Gołębiowska,
Julianna Rutkowska, Marianna Adam1~~ 2~8
0.0915, 0,5678
czak
l u, 2~9, 3 59 '
0.0459, 0.5701, 0.3956
józef i julianna Floras
110, 260
0.2266, 0.6225
Jan Siudak

.
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.61

62

i nazwisko posiadacza
gospodartwa

Antoniego Szczepaniaka,
I S-wie
ciszka Zak, Marianna Pałka

Numery

Fran-

66

Wincenty Łucka
Franciszek i. Marianna małż. Tkaczyk
Antoni ·j Aniela małż. Gara
Tekla Stęp i eń i Swie Floriana Stępnia':
Józef i Marianna Stępniowie
S·wie Andrzeja Pękali: Roch i Jan

67
68
69

Wiktoria Sabat
Wojciech Lewicki
Grunty gromadzkie

63
64
65

161
162 , 2(',2, 3 62
1 63, 2'3
6
1 " 26" 3e(

16

Powierzchnia dzialek w ha

0.5873
0.1456, 0.3689, 0.5403
0.1174, 0.6374
0.0504, 0.7070, 0.5919
0.0250, 0.0829, 0.5756

) 68, 268
1 «19, 26 ', 3 69 ,

4 Sg,
5Si , 6 69 , 7u', 8'9,
90i 1060

Jednocźeśnie Urząd Wojewódzki Kielecki
zawiadamia; że o ile w ciągu 3 miesięcy od
dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości nie wpłyną do
Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo
własności do gruntów scalonych wsi Krzcin,
to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 31 marcą
1931 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 39, poz.

Starosty

działek

l ~ 6 2 66 , 36 6
167 , 2 61 , 341

Pękala

G

N~

153.

-----------------------------------

0.0875, 0.5994, 0.4142
0.1657, 0.6161, 0.3956
0.0317, 0.5448
0.8110, 0.3755,0.0834, 1.5199,
1.9327, 5.6740,0.1442, 1.2365,
0.1866 1.8521

prawomocne orzeczenie
zatwierdzaprojekt scale";ia łącz~ie z odnośny
mi dowodami pomIarowymI w braku lepszych tytułów będzie podstawą do pierwiastkowej reglllacji hipotecznej scalonych gruntów
na rzecz osób, wymienionych w niniejszym
obwieszczeniu.

340),
jące

Za

Wojewodę: Wł. Włoczewski

wz Naczelnika

152.

153.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Powi~towego

Kieleckiego

z dnia 21 czerwca 1937 r.
zamknięcill postępowania scaleniowego wsi
Zaltorze, gm. Mora wica, pow. kieleckiego.

Na podstawie art. 36 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 Pre7!ydenta Rze.czypospolitej z dnia J1 lipca 1932 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85,
poz. 635) Starosta Powiatowy Kielecki podaje
do publicznei wiadomości, że w dniu 27 paździer
nika J 936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Kieleckiego z dnia 8pażdzierni
ka 1936 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na
-obszarze scalenia wsi Zaborze, gminy MOl"awica,
powiatu kieleckiego.
W związku z powyższym ogłasza się
() zamknięciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostę: Inż. Śt. Majewski

WydziałlJ

Starosty Powiatowego Sandomierskieg:o
z dnia '28 czerwca 1937 r.
o zamknię4łiu postępowania scaleniowego wsi
Węgrce Szlacheckie, gm. Kliąaonłów, pow. sandomierskiego.
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 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 16 marca
1937 r. uprawomecniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego Sandomierskiego z dnia 8 lutego
1937 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na
obszarze scalenia wsi Węgrce Szlacheckie, gminy
Klimontów, powiatu sandomierskiego.
W związku z powyższym ogłasza się
o zamknięciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostę: A. Przybyszewski

Komi!!arz Ziemski
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154.
OGŁOSZENIE
Wydziału

Powiatowego w Miech'owie

z dnia 9 lipca 1937 r.
o wyłożeniu uchwalonych planów zabudowania
obszaru położonego na terenie miasta Miechowa.

Na podstawie art. 30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osi,edli (Dz. U. R. P. z roku 1928 Nr. 23, poz. 202 i z roku 1936
Nr. 56, poz. 405) Wydział Powiatowy podaje do publicznej wiadomości, że sporzą
dzony w myśl ogłoszenia umieszczonego w Nr.
3 Kieleckiego Dziennika Wojewódzkiego 7. dnia
15 lutego 1937 r. oraz wywieszonego w biurze
Zarządu miasta Miechowa szczegółowy plan
zabudowania obszaru położonego na terenie
miasta Miechow"a, ograniczonego: ul. Racławic
ką, wschodnią granicą nieruchomości szpitala
św. Anny, wschodnią granicą gruntu Piotra
Zdechlika, ulicą Polną, ulicą Piłsudskiego, ulicą
Wesołą, przejazdem do Targowicy Miejskiej
i wschodnią granicą nieruchomości firmy "Marymont" został w dniu 24 kwietnia 1937 r.
uchwalony przez Wydział Powiatowy w Miechowie i będzie wyłożony do public"lnego
przeglądu na okres dwóch tygodni w biurze
Wydziału Powiatowego pod Nr. 16 od dnia
19 lipca 1937 r. do dnia 1 sierpnia 1937 r.
w godzinach od 10 - 12 codziennie z wyjąt
kiem niedziel i dni świątecznych. W powyż
szym okresie interesowani mogą przeglądać
uchwalony plan zabudowanIa, po upływie zaś
tego okresu, t. z. od dnia 2 sierpnia 1937 r.
do dnia 15 sierpnia 1937 r. mogą wnosić przeciw temu planowi zarzuty do Wydzialu Powiatowego w Miechowie.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Starosta: J. Zaufali

i Bieliny, pow. kieleckiego z siedzibą w Słupi
Nowej i 2) Stanisła w Przeniosło, pomocnik sekretarza gminy w ŁoplIsznie, powiecie kieleckim, dekretem z dnia 19 czerwca 1937 r. Nr.
OAM.2/5/37-na obszar gmin Łopuszno i· Snochowice, pow. kielecki, z siedzibą w Łopusznie.
Równocześnie został zwolniony ze stanowiska urzędnika stanu cywilnego na obszar
gmin Słupia-Nowa i Bieliny, pow. kieleckiego,
Stefan Łatała.
Za Wojewodę: Dr M. K. jaskólski
Kierownik

Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego
z dnia 10 lipca 1937 r.

o mianowaniu

j

zwolnieniu urzędników stanu
cywilnego.

Na podstawie art. 3 ust. (2) postanowienia Księcia Namiestnika Królewskiego w Radzie
Stanu 'L dnia 3 listopada 1825 r. o utrzymywaniu i prowadzeniu ksiąg stanu cywilneiO
(Dz. Pr. t. XI, str. 15) zostali zamianowani aż
do odwołania urzędnikami stanu cywilnego dla
wyznań niechrześcijańskich: 1) Stanisław Koba,
sekretarz gminy w Słupi-Nowej, powiecie kieleckim, dekretem z dnia ł 9 czerwca 1937 r.
Nr. OAM.-2/6f37-na obszar gmin Słupia-Nowa

Odd:r.iału

156.
Z A W I A D O M I E N I'E
Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego
z dnia 14 lipca 1937 r.

o zagubieniu oznak i

pieczęci urzędowych.

Podaje się do publicznej wiadomości, że:
1) sołtys gromady Pluty, w gminie 00manice, powiecie siedleckim, województwie
lubelskim, zagubił oznakę sołtysowską, którą
w razie odnalezienia należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Siedlcach;
2) sołtysi: gromady Branice, w gminie
Wąwolnica. oraz gromady Franciszków-Stary, w gminie Godów, powiecie puławskim,
województwie lubelskim, zagubili pieczęcie
urzędowe, pierwszy- z napisem "Sołtys wsi
Branice", drugi zaś-"Sołtys kol. FranciszkówStary" , które w razie odnalezienia należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Puławach.
Za Wojewodę: Dr M. K. jaskólski
Kierownik

Oddziału

157.
Z A W I A D O MIl E Nil E
Urzędu

155.
ZA WIADOMIENIE

263

Wojewódzkiego Kieleckiego
z dnia 14 lipca 1937 r.

o zmianach organizacyjnych w urzędach i agencjach pocztowo-telekomunikacyjnych.
Urząd Wojewódzki
wiadomości że:

podaje do publicznei

l) z dniem 20 maja 1937 r. wprowadzono
. don(czanie przesyłek pocztowych przez listonoszy wiejskich trzy razy w tygodniu we
wszystkich zamiejscowych obszarach pocztowych urzędów i agencyj p. t., położonych
w obwodach p. t. Końskie, Kozienice, Opatów Kielecki, Opoczno, Radom, Sandomierz
l Wierzbnik,
2) z dniem l czerwca 1937 r. zaprowadzono urzędowanie w dziale telekomunikacyjnym agencji poczt. tel. Oleszno Kieleckie, w powiecie włoszczowskim, województwo kieleckie.
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w dni powszednie od godziny 8 - 12 i 15- 18
zaś w dni świąteczne od godziny 9-11 i 1516 (wyłącznie w telefonie),
3) z dniem 16 czerwca 1937 r. zaprowadzono urzędowanie w dziale telekomunikacyjnym agencii pocztowo-tel. Łączna k/Suchedniowa, w powiecie kieleckim, województwie kieleckim, w dni powszednie od godziny 8 -12
i 15-18 zaś w dni świąteczne od godziny
9-11 i 5-16 (tylko w telefonie),
4) z dniem l lipca 1937 r. zaprowadzono
na razie na okres 6 miesięcy w działach służ
by telefonicznej i telegraficznej agencji poczt.tel. Sadowie k /Opatowa Kieleckiego godziny
służbowe w kategorii "C", t. j. latem od godz.
7-21 (w czasie od 1 kwietnia do 30 września)
zimą od godziny 8 do 21 (w czasie od I paź
dziernika do 3\ marca),
5) z dniem 1 lipca 1937 r. przesunięto:
a) urzędy pocztowo-tel. Pińczów i Włosz 
ezowa z klasy IV do klasy m,
b) urzędy pocztowo-tel. Czeladź, Często
chowa 5, Grodziec kl Będzina, Kazimierz k/Strzemieszyc, Koniecpol, Krzepice, Miechów-Charsznica, Pacanów, Suchedniów, Wiślica-:-z klasy
V do klasy IV,
.
c) agencje poczt.: Gołonóg, Kurozwęki,
Małogoszcz, Ojców, Opatowiec, Słupia k/ Włosz
czowy, Solec Zdrój, Wojkowice-Komorne z 2-go
do l-go stopnia,
d) agencję p. t.: Gnojno, Mędrzechów,
Olsztyn i Radków z 3-go do 2-go stopnia,
6) z dniem 27 lipca 1937 r. uruchamia się
ągencję pocztowo-telekomunikacyjną 3 stopnia
Swiętomarz, w powiecie iłżeckim, województwie
kieleckim, agancja ta połączona będzie za pośrednictwem posłańca pieszego ż urzędem
p. t. Bodzentyn, godziny urzędowania według
kategorii • L •.
Za Wujewodę: Dr M. K. Jaskólski
Kierownik

DZIAt

Oddziału

NIEURZĘDOWY.

PLAlłY ODDŁUŻENIA ZWIĄZKÓW
SAMORZĄDOWYCH.

Ob wieszczenie Prze wodniczącego Centralnej Komitlji Oszczędaości()wo-Oddłnieniowej dla
Samorząd o z dnia 18 czerwca 1937 r.
Na podstawie §§ 9 .ust. 2 i 10 rozporzą
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca
1935 r. zmienionego rozporządzeniem Ministra
Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
31 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 460)
podaję do wiadomości, że dla gmin miast Miechowa i Sandomierza zostały ustalone poniżej
podane nowe ' plany oddłużenia.
Przewodniczący:

Jan Strzelecki
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

Plan oddłużenia Gminy miasta Miechowa.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłużeniowa dla Samorządu na posiedzeniu
w dniu 18 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący - p. Jan Strzelecki
Członkowie:
p. Jerzy Bojańczyk
p. Kazimierz Swiatopełk-Mirski
p. Ludomir Starzyński - Zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych
p. Marian Strumiłło - Zastępca przed-

stawiciela Ministra Skarbu
p. Jan Szulc - Zastępca przedstawiciela
Ministra Opieki Społecznej
p. Adam Smolka - Zastępca przedstawi:
ciela Ministra Przemysłu i Handlu .
rozpatrzywszy sprzeciw F-my "friton"
(właściciel Roman Walczuch w Katowicach),
zastąpionej pizez adw. Waleriana Rogoyskiego
w Kielcach, przeciwko planowi oddłużenia
gminy miasta Miechowa, ogłoszonemu w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim z dnia I lutego 1937 r. Nr. 2 oraz zapoznawszy się ze
stanem gospodarczym i finansowym gminy
miasta Miechowa i stwierdziwszy, że sytuacja
gminy jest wyjątkowo trudną, post~nowiła po
wysłuchąniu przedstawicieli stron na podstawie
art. 18 i 20 ust. ('2) 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) zastosować do niżej wymienionych zobowiązań gminy miasta Miechowa,
powstałych przed dniem 1 kwietnia 1934 r.
następujące ulgi:
I. w stosunku do zobowiązania wekslowego
gminy miasta Miechowa wobec: Firmg "Bracia
Lech" w Kolosach - z lat 1931 i 193'1 (suma
należności na dzień 1 stycznia 1936 r. według
zgłoszenia gminy, w kapitale: 1.803 zł. 02 gr.,
w odsetkach i kosztach: 600 zł. 04 gr.):
a) umorzyć należne i zaległe po dzień 31
marca 1936 r. odsetki oraz wszelkie powstałe
przed 1 kwietnia 1934 r. należności uboczne,
b) zmniejs7.Yć kapitał dłużny do kwoty
1.500 (tysiąc pięćset) zł.;
II. w stosunku do zobowiązania wekslowego gminy miasta Miechowa wobec Szmidta
Edmunda w Warszawie - z lat 1931 i 1932
(kwota zobowiązania na dzień l stycznia 1936 r.,
według zapodania gminy. w kapifale: 4.000 zł.,
w odsetkach i kosztach: 1.537 zł. 29 gr.):
a) umorzyć zale2"łe i należne po dlień 31
marca 1936 r. odsetki i wszelkie powstałe
przed 1 kwietnia 1934 r. należności uboczne,
b) rozłożyć spłatę kapitału dłużnego, poczynając od dnia l kwietnia 1936 r. na cztery
rÓwne raty roczne, przy oprocentowaniu 3%
w stosunku rocznym;
III. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Miechowa wobec f-mg .,Radiator"
w Katowicach z tytułu kosztów dyskonta
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weksli z r. 1932 (kwota zobowiązania na dzień
·1 stycznia 1936 r. według zapodania gminy
zł. 3'12 gr. 20):
należność zmniejszyć do kwoty 10 zł.;
IV. w 'stosunku do zobowiązania gminy
miasta Miechowa wobec Banku Związku .spółek Zarobkowych Oddział w Krakowiez tytułu weksli, wydanych w r. 1931 E. Pieczonce (kwota zobowiązania na dzień l stycznia 1937 r. według zapodania gminy, w kapitale 2.000 zł., w odsetkach i kosztach 808 zł.
22 .gr.):
a) umorzyć należne i zaległe po dzień
31 marca 1936 r. odsetki, oraz wszelkie koszty
i należności uboczne, powsŁ-ałe przed dniem
1 kwietnia 1934 r"
b) rozłożyć spłat~ powstałej należności,
poczynając od dnia 1 kwielnia 1936 r. na cztery równe raty rocznej przy oprocentowaniu
3% w stosunku rocznym;V. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Miechowa wobec Kunza Antoniego we
Lwowie z tytułu należności za dostarczone
w . r. 1930 węże do skrapiania ulic (kwota zobowiązania na dzień 1 stycznia 1936 r. według
zgłosżenia gminy w kapitale: 1.154 zł.):
a) umorzyć należne i zaległe po dzień 31
marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejszyć kapitał dłużny o 90 (dzie:więćdziesiąt) °/0'
cJ zawiesić spłatę tak zmniejszonego kapitału dłużnego do dnia 31 marca 1937 r., . bez
oprocentowania;
VI. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Miechowa wobec F-my "Polski Wodomierz" w Poznanzu - z tytułu należności za
dostarczone w r. 1930 wodomierze i dokonane
naprawy ' (kwota zobowiązania na d~ień l ~ty
cznia 1936 r., według zgłoszenIa gmmy,
w kapitale: 257 zł.):
a) umorzyć należne
zaległe po dzień
31 marca ]936 r. odsetki,
b) zmniejszyć kapitał dluŻDy o 20 (dwadzieścia) 0/0'
•
c) zawiesić spłat~ tak zmnieiszon~go
pitału dłużnego do dOla 31 marca 1937 r.,

,kaDez

oprocentowania;
VII. w stosunku do zobowiązania gminy
mjasta Miechowa wobec Ptaka Piotra w Ksią
żu Wielkim r tytułu dostawy w r. 1933 ży
wopłotu (kwota zobowiązania na dzień l stycznia 1936 r. według zgłoszenia gminy, w kapitale 137 zł. 33 gr.):
a) umonyć zaległe i należne po dzień
31 marca 1936 r_ odsetki,
b) zmniejszyć kapitał dłużny do ~woty
20 (dwadzieścia) zł.);
VIII. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Miechowa wobec Inż. Pignana ALeksandra w Ki.lcach z tytułu należności za czynności rzeczoznawcy budowlanego za czas od
T. 1931 do 1934 (kwota 'Zobowiązania na dzień
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1 styc7nia ł 936 r. według zgłoszenia gminy
w kapitale: 744 zł. 50 gr.):
a) umorzyć należne i zaległe po dzień
31 marca 1936 r. odsetki,
b) rozłożyć spłatę kapitału dtużnego, poczynając od dnia l kwietnia 1936 r. na dwie
równe raty roczne b~z opro~entowania;
IX. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Miechowa wobec F-my "Standard Nobel" w Krakowie z tytułu należności za dostarczone w r. 1932 materiały pędne dla wodociągu (kwota zobowiązania na ' dzień 1 stycznia L936 r., wedłu~ zgłoszenia gminy, w kapitale: 562 zł. 08 gr.):
a) umorzyć należne i zaległe po dzień 31
marca ł 936 r. odsetki,
b) zawiesić spłatę kapitału dłużnego do
dnia 31 marca 1937 r., bez oprocentowania;
X. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Mjechowa wobec szkółki drzewek majątku Godzisz z tytułu należności zą dostarczone w r. 1933 drzewka parkowe (kwota zobowiązania na dzień 1 stycznia ł 936 r. według
zgłoszenia gminy w kapitale 300 zł.):
a) umorzyć należne i zaległe po dzień 31
marca 1936 r. odsetki,
b) zawiesić spłatę kapitału dłużnego do
dnia 31 marca 1937. r., bez oprocentowania;
XL w stosunku do zobowiązań gminy
miasta Miechowa wobec następujących wierzycieli:
1) KoLonii Leczniczej Dziecięcej w Busku
z tytułu kosztów leczenia biednych mieszkań
ców miasta w r. 1930 (kwota zobowiązania na
dzień 1 stycznia 1936 r. według zgłoszenia
gminy, w kapitale 404 zł. 25 gr.),
~) Szpitala Żydowskiego w Krakowie
z tytułu leczenia biednych mieszkańców miasta
za czas do 31 marca 1934 r. (kwota . zobowią
zania na dzień 1 stycznia 1936 T. według zgło
szenia gminy, w kapitale 264 zł.);
Żydowskiego 70warzystwa Przeciwgruź
liczego Brijus Zdrowie w Warszawie z tytułu
kosztów leczenia biednych mieszkańców miasta w r. 1929) kwota zobowiązania na dzień 1
stycznia 1936 r. według zgłoszenia gminy,
w kapitale 540 zł., w odsetkach i kosztach
93 zł. 10 gr.):
a) umorzyć należne i zaległe po dzień 31
marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejszyć kapitał dłużny o 75 (siedemdziesiąt pięć) 0/ 0 ;

XII. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Miechowa wobec Cisłowskiego Zygmun·
ta w JltJiechowie z tytułu przysądzonego wyrokiem Sądu Grodzkiego w Miechowie z T_
1932 zwrotu wpłaconego przy przetargu czynszu za wydzierżawienie obiekt~ (kwota zobowiązania na dzień 1 stycznia 1936 T. według
zgłoszenia gminy w kapitale: 252 zł., w odsetkach i kosztach: 200 zł. 43 gr.):
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umorzyć należne
zaległe po dzień 31
marca 1936 r. odsetki i wszelkie, powstałe
przed 1 kwietnia 1934 r. należności uboczne
i koszty;
XIII. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Miechowa wobec F-my "Triton" w Katowicach (właścicźel inż. Roman Walczuch
z tytułu budowy wodociągu w Miechowie
w latach 1925/1926 - wierzyciel wystąpił do
Sądu Okręgowego w Kielcach z powództwem
o zapłatę kwoty 72.389 zł'. 51 gr. z procentami i koszta Oli, gmina określa wierzytelność na
zł. 13.000:
a) umorży~ zaległe i należne odsetki oraz
powstałe przed 1 kwietnia 1934 r. naleiności
uboczne,
b) obniżyć kapitał dłużny 0"50 (piećdzie
siąt)

.N'~
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c) rozłożyć spłatę pozostałych należ nos ci,
licząc od dnia l, czerwca 1937 r. na 10 (dziesięć) równych rat rocznych, przy oprocentowaniu 3 % w stosunku rocznym.
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydęn
ta Rzeczypospolitej i dnia 24 października
1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 82, poz. 506) strony interesowane mogą zgłosić do Centralnej Komisji Oszczęd
nościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu sprzeciw w terminie do 4-ch tygodni od datyogło
szenia powyższego planu oddłużenia w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
Przewodniczący

.Jan Strzelecki
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski
Plan oddłuźenia Gminy miasta Sandomierza.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłużehiowa dla Samorządu na posiedzeniu
w dniu 18 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący - p. Jan Strzelecki,
Członkowie:-p. Jerzy Bojańczyk, p. Edward Dunin-Markiewicz,
p. Ludomir Starzyński -zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Marian Strumiłło - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu,
, p. Jan Szulc - zastępca przedstawiciela
Ministra Opieki Społecznej,
p. Adam Smolka - zastępca przedsŁawi
-.ciela Ministra Przemysłu i Handlu,
rozpatrzywszy sprzeciwy:
1. Państwowych Zakładów
Inżynierii
~ Warszawie i
2. Banku Spółdzielczego Ziemi Sando'mierskiej Spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu
przeciwko planowi oadłużenia 'gminy miasta Sandomierza, ogłoszonemu w Kieleckim
Dzienniku Wojewódzkim z dnia 15 paździer-
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nika 1936 r. Nr. 22 oraz zapoznawszy się ze
stanem gospodarczym i finansowym gminy,
miasta Sandomierza i stwierdziwszy, że sytu,acja gminy miasta jest wyjątkowo trudną postanowiła po wysłuchaniu przedstawicieli stron
na podstawie art. 18 i 20 ust. (2) rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paź
dziernika 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta R..:eczypospolitej z dnia 14 jistopada
1935 r. (D7.. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) zastosować do niżej wymienionych zobowiązań
gminy miasta Sandomierza, powstałych przed
dniem 1 kwietnia 1934 r. następujące ulgi:
I. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Sandomierza wobec Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie
z tytułu dostawy silnika dla elektrowni
miejskiej należność według zgłoszenia gminy
w kapitale zł. 6.833 gr. 60 - i odsetkach
zł. 6.260 gr. 21:
a) obniżyć należność do sumy zł. 9.000,
b) rozłożyć spłatę pozostałej należności,
poczynając od dnia 1 kwietnia 1936 r. na ląt 5
w równych ratach rocznych przy oprocentowaniu 41/ 2% rocznie;
,
II: w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Sandomierza wobec Banku Spółdziel-,
czego Ziemi Sandomierskiej, Spółdzielnia z ogr.
odpowiedzialnością w Sandomierzu
z tytułu p'ożyczki wekslowej na rozbudowę elektrowni w 1930 r. należność_ według
zgłoszenia gminy w kapitale zł. 14.300:
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
1936 r. odsetki i odsetki zwłoki,
b) rozłożyć spłatę pozostałej należności,
poczynając od dnia 1 kwietnia' 1936 r. na lat
10 w równyoh ratach rocznych przy oprocentowaniu 5% rocznie.
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczyp~spolitej z dnia 24 paźdiiernika
1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 82, poz. 506) strony interesowane
mogą zgłosić do Centralnej Komisji Oszczęd
nościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu sprzeciw w terminie d,.o 4-ch tygodni od daty ogło
szenia powyższego planu ' oddtużenia vi Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
Przewodniczący:

Jan Strzelecki
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski
Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Oazczędnołciowo-Oddłuieniówej dla
Samorz~du z dnia 28 czerwca 1937 r.
Na podstawie §§ 9 ust. 2 i 10 rozporzą
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca
193"5 r. zmienionego rozporządzeniem Ministra
Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
31 lipca 1936 r. {D'Z. U. R. P. Nr. 63, poz. 460)
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l>odaj~ do wiadomości, że dla gminy wiejskiej
-Cisowa, pow. kieleckiego, został ustalony po- niżej podany nowy plan oddłużenia.
Przewodniczący:

Dr Maurycy
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski
Plan oddłoźenia
powiału kielec~iego.

jaroszyński

Gminy wiejskiej Cisowa,
•

Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dla Samorządu na posiedzeniu
w dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący-p. Maurycy Jaroszyński,
Członkowie:-p. Jerzy Bojańczyk, p. Kazimierz Światopełk-Mirski, p.Tadeusz Garbusiński,
p. Antoni Hebrowski, - zastępca przed-stawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Antoni Czopej-zastępca przedstawi-ciela Ministra Skarbu,
p. Witalis Michalski - prz~dstawiciel Ministra Opieki Społecznej
rozpat'rzywszy spr7.eci w Dyrektora Okrę
-gu Poczt i Telegrafów w Lublinie przeciwko
planowi oddłużeni a gminy wiejskiej Cisowa,
<lgłoszonemu w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim 'Z dnia 4 maja 1937 r. Nr. 10 oraz
zapoznawszy się ze stanem gospodarczym
:i finansowym gminy wiejskiej Cisowa i stwierdziwszy,źe sytuacja gminy jest wyiątko~o trudna
postanowiła na podstawie art. 18 i 20 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24 października 1934 r. w brzmieniu dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopa<la 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) za.stosować do niżej wymienionych zobowiązań
gminy wiejskiej Cisowa, powstałych przed
dniem l kwietnia 1934 T. następujące ulgi:
w stosun u do zobowiązania gminy wiej.skiej Cisowa wobec Dyrekcji Poczt i 'l'elegra·
Jów w Lublinie z tytułu reszty należności za
budowę linii telefonicznej w czasie od I wrześ
nia 1933 r. do 1 grudnia 1933 r. suma należności
wedle zgłoszenia gminy według stanu z doia
31 marca 1936 r. zł. 690 gr. 83:
zmniejszyć należność w kapitale i odsetkach wedle stanu z dnia I kwietnia 1937 r.
.do kwoty 473 zł.
Na podstawie att. 21 rozporządzeni a Pre-zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer
nika- 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) strony interesowaue mogą zgłosić do Centralnej Komisji
Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorzą
du sprzeciw w terminie do 4-ch tygodni od
.daty ogłoszenia powyższego planu oddłużenia
w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
dłużeniowa

Przewodniczący:

Dr Maurycg
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

Jaroszyński
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RÓŻ N E J T R E Ś C I. .

Wydział Powiałowy Powiatowego Związku
Samorządoweg-o w Będzinie zgodnie z art. 32

Dekretu o Tymczasowej Ordynacji Powiatowej
dla obszarów Polski b. zaboru rosyjskiego z dnia
4 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P. Nr. 13, poz. 141),
oraz zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. z 1936 r.
Nr. 62, poz. 454), podaje do publicznej wiadomości

S.T A T U T
o samOistnym podatku komunalnym od kopalń
węgla na rok budżetowy 1937/38, uchwalony
na posiedzeniu Rady Powiatowej w Będzinie
w dniu 6 marca 1937 r. w związku z uchwałą
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 stycznia
1937 r. i lichwałami rad gminnych: w Bobrownikach z dnia 24 grudnia 1936 r., w Grodźcu
z dnia 11 grudnia 1936 r., w Łagiszy z dnia
29 grudnia J 936 r., w Niwce z dnia 18 stycznia
1937 r. i Olkusko-Siewietskiej w Strzemieszycach z dnia 4 stycznia 1937 r., a zatwierdzony
reskryptem Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr. SF.Z. - 4/9!37 z dnia 15 czerwca
1937 roku.
Na podstawie lut. 5 ustawy z dnia 11
sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu
finansów komunalnych w brzmieniu ogłoszo
nym w Dzienniku Ustaw Nr. 62, z r. 1936, poz.
454, pobierać się będzie w roku budżetowym
1937/38 podatek komunalny od kopalń węgla
według następujących postanowień:
§ 1. Na rzecz Powiatowego Zwiążku Samorządowego
powiatn będzińskiego, gminy

miejskiej m. Czeladzi i gmin wiejskich: Bobrowniki, Grodziec, Łagisza, Niwka i Olkusko-Siewierska, pobiera siti podatek od kopalń węgla
położonych na terenie wymienionych związków
Samorządowych.

§ 2. Przez kopalnie rozumieć należy
miejsce wydobycia węgla t. j. miejsce gdzie
znajduje siti szyb kopalniany bez względu na
siedzibę Zarządu kopalni lub miejsce położenia
budynków pomocniczych.
§ 3. Wysokość podatku wynosi 0,75%
(siedemdziesiąt pięć setnych ' /0) ceny, wzgl.
sprzedażnej wartości całej ilości wydobytego
węgla bez względu na jego przeznaczenie t. j.
przeznaczonego tak dla odbiorców prywatnych
jak i państwowych, na eksport tudzież przeznaczonego przez kopalnie na spożycie własne
bądź też na tworzenie zapasów i t. p.
Do ceny względnie wartości sprzedażnej
od której oblicza się podatek komunalny nie
dolicza się podatku państwowego, ujawnionego,
w rachunku sprzedaży.
§ ł. Wymiaru i poboru podatku dokonywa Wydział Powiatowy. Wymiar podatku
odbywa się w momencie odsprzedaży odbiorcom i obliczenia ceny, względnie wartości sprze-
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dażnej wydobytego węgla. W celu wyrachowasię z nale.żnej
kopalń obowiązane
wykazy całej ilości

nia

§ 11. Wykroczenia przeciwko postanowieniom niniejszego statutu podlegają karze dowysokości 345,90 zł., o ile wykroczenie nie jest
karalne wg art. 62-66 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansąw komunalnych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr •.
62, poz. 454).
§ 12. Przepisy wykonawcze do niniejsżego statutu wyda Wydział Powiatowy.
§ 13. Statut niniejszy 'Wchodzi w życie
po uzyskaniu zatwierdzenia władz nadzorczych
i po ogłoszeniu w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim z mocą obowiązującą od dnia 1
kwietnia 1937 r. do dnia 31 marca 1938 roku.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Starosta Powiatowy: J. Boxa

zarządy
są sporządzać miesięczne
wydobytego węgla na forwydaje Wydział Powiatowy

sumy podatkowej,

mularzach, które
w Będzjnie.
Wykazy powyższe zarządy kopalń obowiązańe są przesyłać do Wydziału Powiatowego w Będzinie łącznie z należną kwotą podatku
w terminie nie póżniej jak do dnia 25 każdego
następnego miesiąca.

Wydziałowi Powiatowemu przed upływem
tego terminu przysługuje prawo żądania zaliczki na poczet wymierzonego już podatku
w miesię.cznym okresie podatkowym.
§ S. Do Zarzą~6w kopalń nie będą rozsyłane oddzielne wezwania płatnicze.
§ 6. Wydział Powiatowy obowiązany jest
gminom niewydzielonym z Powiatowego Związ
ku Samorządowego, na terenie których znajdują
się kopalnie, przekazać w terminie 15-to dniowym połowę otrzymanego podatku w stosunku
wydobycia na danym terenie gminy.
§ 7. Wpływ z podatku winien być zużyŁy na cele inwestycyjne.
. § 8. Wydziałowi Powiatowemu, względ
nie jego organom wykonawczym, przysługuje
prawo żądania od zarządów kopalń wszelkich
wyjaśnień, przedłożenia ksiąg handlowych i go~
spodarczych ora:z przedłożenia innych dowodów, mających na celu otrzymanie podstaw wymiaru podatku.
- § 9. Nieuiszczony w terminie podatek
ściągnięty będzie w dtOdze przymusowej z doliczeniem odsetek według postanowień ustawy
z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek
od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicmych oraz składkach i opła
tach na rzecz prawno-publicznych instytucyj
ubezpieczeń (Dz. U. R. P. z r. 1936 Nr. 8, poz.
88) oraz z doliczeniem kosztów egzekucyjnych
według postanowień ustawy z dnia 31 Hpca
1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 721), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 46, poz. 401).
W czasie obowiązywania rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca J 932 r.
Q postępowaniu
egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580), zmienionego częściowo 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)-koszta egzekucyjne pobierane będą według tego rozporządzenia.

§ 10. Odwołania w sprawach objętych
niniejszym statutem wnosić należy w terminie
w trybie przewidzianym art. 48 ustawy z dnia
11 sierpnia 1923 r. o tymcz. ureg. fin. kom.
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 62, poz. 454).

I

Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej waruDki pracy i płacy dozorców domowych miasta Kielc, na rok słuibowy
1937/ 38, wydane w dn. 1 lipca 1937 roku.
Na podstawie ustawy z dnia J 6. maja 1922 r_
w przedmiocie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości
miejskich a dozorcami domowymi (Dz. U. R. P_
Nr. 39, poz. 324) oraz art. 113 rozporządzenia;
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia.
1934 r. o unormowaniu właściwości władz.
i trybu postępowania w niektórych działach..
administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 110,.
poz. 976) Nadzwycza}na Komisja Rozjemcza~
powołana zarządzeniem Okręgowego Inspektorą

Pracy IV Okręgu z dnia 2 czerwca 1937 roku
Nr. 130,0-7 w składzie: Przewodniczący Łu
kasz Janicki w. z. Obwodowego Inspektora
Pracy, jako przedstawiciel Ministerstwa Opieki
Społecznej, członkowie: Mgr Ludwik Belczyk,.
Referendarz w Starostwie Powiatowym Kieleckim, jako przedstawiciel Ministerstwa 'Spraw
Wewnętrznych i Tadeusz Szałowski, Sędzia
Sądu Grodzkiego w Kielcach, jako przedstawiciel Minjsterstwa Sprawiedliwości, po wysłu~
chaniu opinii przedstawicieli organizacji właści
cieli nieruchomości i związków zawodowych
dozorców domowych orzekła-ustanowić warunki pracy i płacy dozorców domowych
miasta Kielc, jak następuie:
§ 1. Orzeczenie niniejsze dotyczy z jednei strony wszystkich właścicieli oieruch~mości.
miejskich, a z drugiej strony-wszystkich dozorców domowych na terenie miasta Kielc.
§ :t. Za dozorcę domowego uważa sił("'
osobę pełnoletnią, z którą właściciel nieruchomości lub jego zastępca zawarł umowę o pracę, poruczając jej wykonywanie obowiązków
dozorcy domowego, wyszczególnionych w §§
12, 13 i J 4 niniejszt:go orzeczenia.
Przejściowa choroba dozorcy domowego,
trwająca bez przerwy nie dłużej niż trzy miesiące, nie może być powodem do zwolnienia go
ze służby. W powyższym czasie choroby dozorca:
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-otrzymuje płacę tylko -w tym prztpadku jeżeli
da ze s wej strony zastępcę, w przeci wnym razie właściciel nieruchomości ma prawo sam nająć zastępcę, dozorca zaś traci prawo do pieniężnego wynagrodzenia.
§ 3. Dozorcą domowym może być tylko
mieszkaniec m. Kielc, który został zameldowany w biurze meldunkowym Zarządu Miejskiego w Kielcach najmniej przed rokiem, z wyłączeniem funkcjonariusżów urzędów państwo
wych i komunalnych, i nie posiada żadnego
majątku nieruchomego. Dozorca przed przyję
ciem do pracy winien przedstawić właścicielo
wi nieruchomości zaśwjadczenie Zarządu Miejskiego w Kielcach, stwierdzające powyższe
okoliczności.
§ 4. Orzeczenie niniejsze stanowi, w myśl
ustawy z dnia 16 maja 1922 roku powołanej
na wstępie, podstawę przy zawieraniu umów

indywidualnych.
Warunki umów indywidualnych, mniej korzystne dla pracowników, niż . ustalone w ni:niejszym orzeczeniu, ulegają w myśl art. 3
ustawy powyższej na żądanie dozorcy domowego zastąpieniu przez warunki, ustalone niniejszym orzeczeniem.
§ 5. Zatargi wynikłe na tle umowy o pra-cę pomiędzy właścicielem nieruchomości a do-zorcą domowym, regulują Komisje Rozjemcze
w myśl postanowień art. 4 powyższej ustawy,
art. 19 i 22 ustawy z dnia I sierpnia 1919 r.
o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy
pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz.
U. R. P. Nr. 90/31, poz. 706) oraz art. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 19łO r. o rozszerzeniu
przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. na
-zatargi zbiorowe między właśc i cielami nieru-chomości miejskich a dozorcami domowymi
(Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 53).
§ 6. Właściciel nieruchomości, zatrudniający dozorcę domowego, winien bezwzględnie
wydać mu książeczkę obrachunkową z tekstem
niniejszego orzeczenia; do książeczki tej wpisane być winny warunki przyjęcia i wykaz
wydanych narzędzi i mąteriałów oraz każdo
Tazowo wydawane dozorcy wynagrodzenie
w gotówce i świadczenia w naturze z wyszczególnieniem kwoty pieniężnej oraz- ilości i rodzaju świadczeń. Książeczka obrachunkowa
winna być wydana w ciągu miesiąca od dnia
wejścia w życie niniejszego orzeczenia.
W razie wypowiedzenia pracy wjnna być
-clo książeczki wpisana ' data i treść wypowiedzenia.
Kziążeczkę obrachnnkową przechowuje
tl siebie qozorca, zaś właścicicl' nieruchomoś~i
winien posiadać drugi egzemplarz tej ksi~
ieczki. Oba egzemplarze książeczek winny zawierać identyczne wpisy.
§ 7. Dowodem otrzymania wynagrodzenia
przez dozorcę jest książeczka obrachunkowa.
§ 8•. Rozwiązanie umowy o pracę pomi«;<łzy właścicielem nieruchomości a dozorcą do-

może nastąpić po
sięcznym wypowiedzeniu,

mowym
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uprzednim trzymiedokonanym najpóź
niej w dniu 31 maja i 31 grudnia danego roku.
Niewypowiedzenie umowy o pracę przez żadną
ze stron w powyższych terminach oznacza zawarcie indywidualnej umowy o pracę na na·
stępny okres czasn.
§ 9. Wypowiedzenie umowy o pracę ze
strony właściciela nieruchomości jel?t nieważne
o ile pomimo upomnienia ze strony dozorcy
domowego w obecności świadków zalega on
w dniu rozwiązania umowy z zapłatą należne
go dozorcy domowemu wynagrodzenia, przewidzianego w § 17 pkt. ]) niniejszego orzeczenia co najmniej za 3 miesiące.
§ 10. Umowa o pracę może być niezwłocznie przed
upływem terminu przewidzianego w § 8 rozwiązana przez właściciela
nieruchomości
w przypadkach wskazanych
wart. 14, 15, 16 i 18 rozporządzenia Prezydenta ~zeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r.
o umowie o pracę robotników (Dz. U. R. P.
Nr. 35 , poz. 324).
§ 11_ Umowa o pracę może być niezwłocznie
przed upływem terminu przewidzianego w § 8
rozwiązana przez dozorcę domowego w przypadkach, wskazanych wart. 15, 16 i 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o umowie o pracę robotników.
§ 12. Dozorca domowy obowiązany jest
dbać o dom powierzony mu w opiekę i o utrzymanie w nim wzorowego porządku i powinien
niezwłocznie donosić właścicielowi nieruchomości o wszystkim, co zagraża lub mOże za_ grażać całości domu lub też życiu, zdrowiu
albo mieniu lokatorów oraz pilnować przestczegania regulaminu domowego.
§ 13. Dozorca domowy jest obowiązany
utrzymywać w czystości wszystkie dostępne
dla ogółu części domu, a więc: wjazdy, bramy,
sienie, klątki schodowe, ustępy ogólne, podwórza oraz strychy i piwnice o ile ma do nich
dostęp i t. d., obowiązany jest równieź utrzymywać w czystości chodnik i odpowiednią
część ulicy przed domem, gdzie niema chodnika i usuwać z nich śnieg i błoto oraz w razie potrzeby posypywać piaskiem chodnik lub
odpowiednią część ulicy, zgodnie z obow i ązu
jącymi przepisami.
Dozorca domowy powinien czuwać nad
należy tym oświetleniem tych części domu, które w myśl przepisów rozporządzenia porząd
kowego Wojewody Kieleckiego o oświetlaniu
domów (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 33
zdnia 17 grudnia 1932 r.) mają być oświetlone. Powinien również dbać o całość urządzeń wodociągowych, elektrycznych i dzwonków od bramy oraz innych urządzeń publicznych, znajdujących się w domu i wogóle ściśle przestrzegać przepisów o porządku i czystości, wydanych przez władze administracyjne.
Dozorca domowy jest obowiązany utrzymywać swe mieszkanie w porządku j czystości.
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§ 14. Obowiązkiem dozorcy domowego
jest otwierać bramy w porze jej zamknięcia
przy czym ma on prawo pobierać za każdorazo
we otwarcie bramy przed północą 15 gr. a po
północy 25 gr.
Od każdego klucza od bramy, wydanego
przez właściciela nieruchomości lokatorowi ,
należy się dozorcy domowemu dodatek po 3
zł. miesięcznie, wypłacany przez właścicie la
nieruchomości. W razie nie wypłacania "kluczowego" , dozorca domowy winien upomnieć
się o nie u właściciela nieruchomości w obecności

świadków.

W domach, w których mieszczą się hotele
i pokoje noclegowe, dozorca otrzymuje od
właściciela nieruchomości za każdy klucz od
bramy, posiadany przez właścicieli hoteli lub
pokojów noclegowych zł. 5 miesięcznie.
Jeżeli
dozorca domowy spostrzeże, że
ktokolwiek bez 'wiedzy i woli właściciela nieruchomości
posiada k lucz od bramy, winien
o tym natychmiast zaw i adomić właściciela nieruchomości.

§ 15. Dozorca nie jest obowiązany do
wykonywania posług lub robót domowych na
rzecz właściciela nieruchomości, a usługi takie
winny być przedmiotem osobnej umowy pomiędzy stronami; do takich usług zaliczone
być winno utrzymywanie porządku przy niezabudowanych placach. Spory, wynikłe z powyższych tytułów, nie podlegają rozpatrzen iu
Komisji Rozjemczej.
§ 16. Wszelkich narzędzi do pracy i materiałów, niezbędnych do wykonywania, obowiązków dozorcy domowego, dostarcza bezpłatnie właściciel nieruchomości. Dozorca obowiązany jest dbać o ich całość i normalne zużycie i utrzymywać je w porządku; w razie
opuszczania służby powinjen zwrócić je właś
cicielowi nieruchomości.
Na przechowanie narzędzi i materiałów,
oddanych dozorcy do użytkowania, właściciel
nieruchomości przeznacza odpow iednio zamykane pomieszczenie.
Prżechowywan i e tych
prżedmiotów w miesżkaniu dozorcy jest niedozwolone.
§ 17. Dozorca domowy otrzymuje od
właśc i ciela nieruchomości:

1) wynagrodzenie pieniężne w wysokości,
określonej

w § 18 n iniejszego on~eczenia,
2) bezpłatne mieszkanie służbowe do wyłącznego użytku swego i swojej rodziny w stanie używalności i odpowiadające wymagan iom
sanitarno-budowlanym: w domach nowych, których plany zostały zatwierdzone po dniu l sierpnia
1936 T., mieszkanie dozorcy domowego powinno
posiadać nie mniej n i ż 20 mtr. kw .. powierzchni
i być położone w pobliżu bramy. W Jaz ie
stwierdzenia przez wła~ciwą Komisj ę sanitarnobudowlaną, że mieszkanie służ b owe dozorcy
nie nadaje się do użytku, właścic i el danej nieruchomości obowiązany jest wypłacać dozorcy

Wojewódżki.

------------------------------------

domowemu tytułem odszkodowania za nieodpowiednie mi~szkanie w kategoriach pnewidzianych w § 18:
a) I. do IV - 15 złotych
b) V. do VIII -- 10 "
3) bezpłatne oświetlenie mieszkania także 
w porze dziennej w razie braku dostatecznego·
światła dziennego-w "(łomach zaś nieposiadających światła elektrycznego 4 litry nafty miesięcznie.

Właściciel nieruchomości opłaca wszelkie
podatki od lokalu, zajmowanego przez dozorcę.'
łącznie z podatki~m wodociągowym.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest
na koszt włąsny przeprowadzać raz do roku
konieczny remont w mieszkaniu dozorcy oraz
wydać mu 2 fazy do roku do obietenia mieszkania wapno w ogólnej ilości 15 kg. Wyłącznik.
od . lampy elektrycznej, oświetlającej bramę,
winien znajdować się w mieszkaniu dozorcy _
§ 18. Miasto pod wzglądem wysokości
pensji dOZOTCÓW dzieli się na osiem kategoryj.
i trzy dzielnice.
----~--------------.
Dzielnice

KA TEGORIE

j

zł.

I
gr.

Kat. 1. ponad 50 lo105.00
katorów
Kat. II. od 41 do 50
84.00
lokatorów wł.
Kat. III. od 3] do 40
63.00
lokatorów wł.
Kat. IV od 21 do 30
50.00
lokatorów wł.
Kat. V od 16 do 20
32.00
lokatorów wł.
Kat. VI od 11 do ]5
21.00
lokatorów wt
Kat. Vll od 6 do ]0
15.00
lokatorów wł.
Kat. VIII do 5 loka10.00
torów . wł.

I 11 I 1II
I zł. gr. I zł. gr.
79.00

52.00

63.00

42.00

45.00

32.00

37.00

25.00

24.(l0

16.00

15.00

11.0()

12.00

8.00

7.00

6.00

Pod pojęciem "lokatora" należy rozumieć

każdego najmującego u właśc i ciela nieruchomości osobne mieszkanie. W poj~ciu ~in i ejs,ze

go orzeczenia za " lokatora" uwazany Jest rownież właścici el ' i współwłaściciel nieruchomości~
zajmujący w danym domu osobne mieszkanie,
jak również pomieszczenia przedsiębiorstw
handlowych i przemysłowych , przyczym 3 ubikacje liczy si ę za jednego "lokatora".
Do dzielnicy pierwszej należą ulice: Warszawska do Starowarszawskiego Prz.edm., PlacMarsz. Piłsudsk i ego, Bodzentyńska do Tadeusza Kośc iuszki, Tadeusza Kośc i uszki, Leonarda, P ierackiego, Sienkiewicza, Plac Wolnoś
ci. ~niadecki~h . do Księcia Poniatowskiego,.
Słowack i ego do Ks. Poniatowskiegol. Ks. Poniatowsk iego do Szerokiej, Mickiewicza, Wesoła, Bisk. Bandurskiego, Plac P. Marii, Kapi-
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1ulna, Leśna, Planty od Sienkiewicza do Piotrkowskiej, Staszica, Szeroka i F ocha z wyłą
czeniem parterowych domów, Niepodległości
-od Czarnowskiej do Złotej, Składowa, Piotrkowska do Koś.cioła Św. Krzyża, Wspólna,
" Złota, Równa, Zytnia z wyłączeniem parterowych domów. P. O. W., Kilińskiego.
Do dzielnicy drugiej należą ulice: Starowarszawskie Przedrn., Warszawska od Starowarsząwskiego Przedm. i Sw. Wojciecha, Bodzentyńsk~ od Tadeusza ~ościuszki, Domaszowska, Sw. Aleksandra, Sniadeckich od Ks.
Poniatowskiego do Prostej, Słowackiego od
Ks. Poniatowskiego, Lipowa, Ogrodowa, Spa-cerowa, domy parterowe na ulicy. F ocha, Szerokiej, Wspólnej. Złotej, Równej, Zy.tniej. Czarnowska, Piotrkowska od kościoła Sw. Krzyża,
-Orla, Kozia, Silniczna, Cicha, Zagnańska do
Piotrkowskiej, Chęcińska, Karczówkowska do
-do przejazdu P. K. P.
Do dzielnicy trzeciej należą wszystkie pozostałe ulice miasta. W dzielnicy trzeciej ka-tegorii VIII, w której znajdują się mieszkania
małe jedno i dwuizbowe, a niema przedsię
biorstwa handlowego względnie przemysłowe
go, właściciel danej nieruchomości może zatrudniać dozorcę domowego bez wynagrodzenia pieniężnego za zajmowanie lokalu mieszkalnego.
§ 19. Domy narożne i dwu, względnie
-trzyfrontowe, stykające się z różnymi dzielnicami, zaliczane będą przy zaszeregowaniu do
wyższej dzielnicy.
§ 20. We wszystkich domach, nieopłaca
jących podatku od lokali, podwyższa się płacę
dozorcy domowego w gotówce we wszystkich
kategoriach o 25%.
§ 21. W domach narożnych w dzielnicy
pierwszej podwyższa sit( płacę dozorcy domowego w gotówce o 15°/°. W domach narożnych
trzyfrontowych
we wszystkich dzielnicach,
dozorca domowy otrzymuje płacę w gotówce,
podwyższoną o 25%.
§ 22. W domach w dzielnicy pierwszej,
w których mieszczą się masarnie, piekąrnie,
Testauracje, podwyższa się płacę dozorcy domowego w gotówce O 25%.
§ 23. W domach posiadających automaty
wodociągowe, dozorca otrzymuje płacę w gotówce wyższą o 20oJo.
W domach, gdzie znajdują się "zdroje"
krany wodociągowe (w podwórzach do publicznego użytku za osobną opłatą) dozorca otrzymuje płacę w gotówce wyższą o 30% " ile
rzeczywiście .zdrój" ten obsługuje_
W domach, w których znajduje się lokalna instalacja wodociągowa, za pompowanie
wody dozorca otrzymuje oddzielnie zapłatę,
a mianowicie miesięcznie: od jednego kranu
kuchennego-zł. 1 gr. 70, od jednego ustępu
.zł. 1 gr. 35, od jednej wanny-zł. lir. 35 z wa-
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runkiem, ażeby woda była w kranach w ciągu
całej doby. .
§ 24. W hotelach "Bristol", .Polski",
.Europejski" pensja dozorcy wynosi zł. 100.
O ile do dozorcy nie należy stajnia i roboty
z nią zwią1.ane, " właścicielowi hotelu przysłu
guje prawo obniżenia pensji o 50%. Hotel
.. Versal" płaci dozorcy zł. 30 bez dodatkowych obowiązków. W pokojach umeblowanych,
urz~dach, szkołach liczy się trzy pokoje za
jednego "lokatora".
§ 25. Po upływie jednego roku pracy
w jednej nieruchomości lub u jednego pracodawcy dozorca domowy uzyskuje prawo do
corocznego ośmiodniowego urlopu, a po upły
wie trzech lat - do corocznego 15-todniowego urlopu. Za czas urlopu dozorca otrzymuje
swe całkowite wynagrodzenie bez żadnych
potrąceń.

§ 26. W

razie

śmierci

dozorcy

domu

właściciel nieruchomości
wypłaca
rodzinie
zmarłego zapomogę pogrzebową w wysokości
w pierwszej dzielnicy - nie niższej niż zł. 30,
w drugiej dzielnicy - niż zł. 20, w trzeciej

dzielnicy - niż zł. 10.
Niniejszemu orzeczeniu nie podlegają
"omiatacze" t. j_ osoby zatrudnione jedynie
przy zamiataniu ulic i chodników, a niezamieszkujące w danej nieruchomości.
§ 27. Orzeczenie niniejsze obowiązuje od
dnia "1 lipca 1937 roku do dnia 30 czerwca
1938 roku, przy czym - o ile żadną ze stron
nie zgłosi sprzeciwu przeciwko dalsżemu
stosowaniu zasad tegoż orzeczenia na miesiąc
przed upływem powyższego terminu-obowią
zuje ono nadal do dnia "3D czerwca 1939 roku,
z tym samym warunkiem przedłużenia na
rok następny.
Orzeczenie Nadzw. Kom. Rozjem. z dn.
30.VII.1936 r. obowiązuje do dn. l.VII.1937 r.
Przedstawiciel Min. Opieki Społecznej
Przewodniczący: Łukasz Janicki
Przedstawiciel Min. Spraw Wewnętrznych:
Mgr Ludwik Belczgk
Przedstawiciel Min. Sprawiedliwości:
.Mgr Tadeusz Szałowski
p OST

Ę

PO W A NI E

S P A D K O W E.

Pisarze Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę
gowego w Kielcach zawiadamiają, że toczą się
postępowania spadkowe po:
1) Józefie Stępniowej, współwłaścicielce
parceli Nr. 25 i 25a obszaru 2 ha 3991 mtr.
kw. z kolonii Gacki Nr. 2S i 25a powiatu
stopnickiego,
,
2) lanie Serwatka, właścicielu działki Nr.
23 obszaru 2 morgi i współwłaścicielu działki
Nr. 9. 3 dz. 180 sąi. z nieruchomości Lgota
Leśna, powiatu miechowskiego,
3) Janie Kozendra, właścicielu nierozsprzedanej reszty parceli Nr. 14 ogólnego ob-
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szaru 3 dziesięciny 180 sązm czyli 3 ha 3592
mtr. kw. z kolonii Piołunka, powiatu pińczow
skiego,
4) Tekli i Wawrzyacu Wawczyk, wierzycielach sumy 133 rub., 99 rub. 75 kop. i 133
rub. zabezpieczonych pod Nr. 12 działu IV
wraz z prawem zastawu zapisanego pod Nr.
18 działu Ul z nieruchomości Rzeszutki, powiatu stopnickiego,
5) Michale Korba, właścicielu uiepodzielnej połowy działka gruntu Nr. 14 przestrzeni
3 dziesięciny 1409 sążni czyli 3 ha 9189 mtr.
z nier. Strawczynek B, powiatu kieleckiego,
6) Florianie Popczyku, wierzycielu sumy
200 rub. zabezpieczonej na nieruchomości
Kielce Nr. hip. 234 pod Nr. 93 działu IV wykazu hipotecznego,
7) Wincentym Kupuścińskim, właścicielu
połowy parceli Nr. 1 obszaru 5 ha 7392 mtr.
kw. z kol. Zwleczewskiego Towarzystwa, powiatu włoszczowskiego,
8) Piotrze Cwiertniu, właścicielu parceli
Nr. 38 obszaru 5 dzies. 680 sąż. czyli 5 ha
8849 mtr. kw. i nierozsprzedllnej reszty parceli Nr. 36 ogólnego obszaru 7 dz. 1777 sąż.
czyli 8 ha 455 mu. kw. z dóbr Przełaj A, powiatu jędrzejowskiego,
9) Stanisławie Trelińskim, właścicielu
działka gruntu Nr. 5, przestrzeni 1 dziesięcina
1302 sążnie z kol. Widuchowa Kotki, powiatu
stopnickiego,
10) janie S. Macieja Kasza, właścicielu połowy działka Nr. 27 przestrzeni 3 dziesięciny
368 sążni z kolonii Kameduły, powiatu stopnickiego,
"
11) Feliksie Dudku, właścicielu parceli
Nr. .3 obszaru 2 morgi czyli 1 ha 1197 mtr.
kw. z dóJ:n Wójtostwo jeżówka. powiatu miechowskiego,
12) józefie Krzyży ku, właścicielu parceli
Nr. 26 obszaru 4 ha 0005 mtr. kw. z kolonii
Komorów E, powiatu miechowskiego,
13) Franciszku Kowalczykn, właścicielu
działki Nr. 22 obszaru 2 dziesięciny 2248 sąż.
z nier. Grodzisko Stawskie, powiątu jędrze
jowskiego,
14) Feliksie Gajosie, właścicielu połowy
działki Nr. 16 obszaru 3 dziesięciny 180 sąż.
z kolonii Stadła, powiatu miechowskiego,
15) janie Moczulskim, właścicielu l morgi
gruntu z nieruchomości Hotel Zielony, powiatu
stopnickiego,
16) Stanisławie Rachalewskim, współwła
ścicielu nieruchomości Kielce Nr. bip. 694 i 695,
17) Janie Mleko, właścicielu parceli Nr.
11 obszaru 3 ha 2593 mtr. z nieruchomości
Tempoczów, powiatu pińczowskiego,
18) Domiceli Tarnowskiej, właścicielce
działki gruntu obszaru 1 morga 14 prętów
z osady Dąbrówka, powiatu stopnickiego,
19) Stanisławie Łasaku, współwłaścicielu:
l) dz. Nr. 83 ogólnego obszaru 3 morgi z dóbr
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Swiniary B, 2) obszaru 2 morgi 246 pr. z dóbr
Trzebica Szlachecka, 3) właścicielu działka Nr.
15-3 dz. 180 sąż. z kolonii Leśne cz. I, 4) dział
ka Nr. 16, obszaru 1255 sąż. z kolonii Isep B,.
5}--działka Nr. 2 obszaru 76 prętów z dóbr
Trzebica Poduchowna, powiatu stopnickiego •.
20) Józefie Kumorek, właścicielu działka
Nr. 16, obszaru 2 dziesięciny 1443 sąż. z nieruchomości Piestrzec Ugor, powiatu stopnickiego,
21) Józefie Letmanie, właścicielu działka
Nr. lO, obszaru 2 dziesięciny 60 sążni z nieruchomości Mieroszów Zgoda, powiatu miechowskiego,
22) janie Rojku, właścicielu działka Nr. 23,obszaru 4 dz. 34 sąż. z kol. Gniewięcin A ,.
i współwłaścicielu działka Nr. 3 obszaru 543
sąż. z dóbr Gniewięcin. powiatu jędrzejowskiego,.
23) Janie Dubielu, właścicielu działka Nr.
20 obszaru 3 dzies. 180 sąż. z' kolonii Głowy,..
powiatu iędrzejowskiego,
24) Piotrze Duda, włl'lścicielu niepodzielnej połowy dz. Nr. 1 obszaru ogólnego 18mrg. 85 pr. z kolonii Ławice Nr. 1-2, powiatu

włoszczowskiego,

25) Rywce-Łai Zyndorf, ' właścicielce 1/4
części

niepodzielnej nieruc"homości uregulowanej w księdze Kielce Nr. hip. 485,
26) Franciszku Przedpełskim, właścicielu
kolonii Mnichów Franin, powiatu jędrzejow
ski ego, przestrzeni 17 morgów 258 pr. czyli
10 ha 1156 mtr. .
27) Stanisławie Pluta, właścicielu potowy
dziąłki Nr. 2 obszaru 6 morgo z koL Wały A,.
pow. miechowskiego,
28) Józefie Skóra, właścicielu wschodniei
połowy działki Nr. 29, obszaru 4 dzies. 13(}
sążni z kolonii józefów Mstyczowski, .powiatu.
jędrzeiowskiego,

29) Hudesie Karniner, wierzycielce sumy
1000 dolarów, zabezpieczonej w dziale IV pod
Nr. 22. z dóbr Sobków, pow. iędrzejowskiego,.
30) Szyi Lewinie, właścicielu działki Nr.
10, obszaru 33 pręty i działki Nr. 36, obszaru
1 morga 3 pręty z kol. Sadowie, pow. miechowskiego,
31) Wawrzyńcu Sarwie, współwłaścicielu
działki Nr. 4 obszaru 6 morgo z kolonii jelcza
Podlesie, pow. miechowskiego,
32) Wawrzyńcu i Antoninie małż. Kyrcz,.
właścicielach działki obszaru 8 morgów z dóbr
Jeżówka, pow. miechowskiego,
33) Leokadii Bzowskiej, współwłaśCicielce
w 1/5 części połowy działki Nr. 6 J , obszaru
lOflllorgów 264 pręt. i reszty działki Nr. 59,
obszaru 3 morgi 272 pręty z dóbr Węgleszyn,.
pOw. jędrzejo\\: ski ego,
34) Ludwiku Piłacie i Katarzynie Piątek,
współwłaścicielach w 2/6 częściach działki Nr.
25, obszaru 3 dzies. 1339 sąż. i współwłaścicie
lach działki gruntu, obszaru 7 morgów w kolonii Zwierzyniec Frej, pow. kieleckiego.
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Termin regulacji wyznaczony na dzień
pierwszy po upływie sześciu miesięcy od dnia
pierwszego ogłoszenia w Dzienniku Wojewódzkim w kancelarii Wydziału Hipotecznego
Sądu Okręgowego w Kielcach.
(2-3-2)
Pisarze Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę
':gowego w Kielcach zawiadamiają, iż toczą się
;postępowania spadkowe po:
1) Piotrze-Pawle Kucharskim, właścicielu
·reszty parceli Nr 4, ogólnego obszaru 6 dzies.
200 sążni z kolonii Antonówka, pow. jędrze
jowskiego,
2) Janie Nowaku, właścicielu
działki
gruntu Nr. 15 obsząru 9 mórg z kol. RadzatJlÓW Tomas7.ówek, pow. stopnickiego,
3) Al.eksilłldrze Augustowskim, właści
-cielu Osady Kowalówka, pow. stopnickiego,
4) janie Rasińskim, właścicielu reszty par-celi obszaru 3 morgi czyli l ha 6796 mtr. kw.,
~ dóbr Oblekoń, pow. stopnickiego,
5) Adamie Szrajerze, wierzycielu sumy
5OQO źłotych, zabezpieczonej pod Nr. 36 na
-nieruehomości Kielce Nr. hip. 509,
6) janie Grzelcu, właścicielu 5/8 częSCJ
-działki Nr. 3 obszaru 8 morgo z fol. ]asionna,
lPOW. jędrzejowskiego,

7)józefie Czesiaku, współwłaścicielu działki
-gruntu Nr. 9, obszaru 3 dzies. 180 sąż.-Wu
jeczka A. pow. stopnickiego, _
8) Antonim Pańczyku, właścicielu działki
-gruntu Nr. 12 obszaru 2 dzies. 2399 sąż. z kol.
Jakubów Teserowski, pow. jędrzejowskiego,
9) józefie i Markusie Fuszman współwłaś
.cicielach tartaku Wolica, pow. kieleckiego,
10) Antonim Kisielu, współwłaścicielu reszty działki ziemi z nieruchomości Kielce Nr.
hip. 347,
11) Janie Krzelowskim, właścicielu działka
puntu Nr. 5 przestrżeni 1 dzies. 1290 sążni,
~zyli 1 ha 6786 mtr. z kol. Piołunka Osikawiec,
'Pow. jędrzejowskiego,
12) Leonie Majewskim, właścicielu parceli
Nr. 80 o przestrzenj 1500 metrów kwadratowych-z kolonii Wolica Nr. 17, pow. stop.nickiego,
13) Stanisławie Kulesza, współwłaścicielu
-dóbr Skonów, pow. stopnickiego,
14) Leokadii Walerii Muchanow-właści
·d elce dóbr Przemęczany, pow. mtechowskiego,
15) Feliksie Woźniczko i jadwidze Woź
niczko, wierzycielach sumy lUO rub. kapitału
.zapisanej w dziale IV pod Nr. 3, sumy 100
rubli kapitału, zabezpieczonej obok pod Nr 4
j sumy 250 rubli kapitału zabezpieczonej VI
·dziale IV pod Nr. 6 dóbr Przełaj, pow. jędrze
jowskiego,
- 16) Maksymilianie Konarskim, włąścicielu
-dóbr Praczka, pow. włoszczowskiego,
17) Teofilu Walasz ku, właścicielu parceli
Nr. 8, obszaru 15 morgów, czyli 8 ha 3981
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mtr. kw. z Kolonii Ludwinów A. pow. jędrze
jowskiego,
18) Ludwice Zatorskiej, właścicielce niepodzielnej połowy przestrzeni 10 morgowej,
pochodzącej z działki Nr 20 z księgi dóbr
Czostków, pow. jędrzejowskiego,
19) Aleksąndrze Margr. Wielopolskim, wierzycielu sum zabezpieczonych na dobrach Bugaj D. Pasturka C. Stradów, Aleksandrów, Mysiak, Dębiany F., Dębiany A. Dębiany E. Teresów, Teresów A. Włochy A. Włochy B.
Włochy C. Tur i Sołtyk, Sołtyk A. G. F. E.
D. C. B. Tur C. N. Ł. A. B. E. F. G. H. J. K.
L. M. O. P. R. S. i D.,
20) Bieleckim Antonim, współwłaścicielu
placu obszaru 63 pręty z budynkami z kol.
Pociecha, pow. pińczowskiego,
21) janie Paluchu, właścicielu parceli Nr.
39 obszaru 3511 mtr. kw. z kolonii Zawada
B. pow. włoszczowskiego,
22) janie Dziurkowskim, właści cielu parceli Nr. 11, obszaru 3 dzies. 2383 sąż. czyli 4
ha 3623 mtr. kw. z kolónii Nowo-Słupsk, pow.
włoszczowskiego,

23) Joachimie Olczyku, właścicielu pąr
celi Nr. lO, obszaru l dz. 1704 śążnie, czyli
1 ha 8692 mtr. kw. z kol. Tarnawa Góra, pow.
wło.szczowski,

24) Tomaszu Prusku, właścicielu parceli
Nr. 19, obszaru 3 dzies. 180 sąż., czyli 3 ha
3592 mtr. z kol. Wielkopole Obiechowskie,
pow. włosżczowskiego i współwłaścielu parceli
Nr. 65 ogólnego obszaru 1 dz. 1200 sąż.,
25) Leopoldzie Szpiglu, wierzycielu sumy
23000 złotych, zabezpieczonej na dobrach Czarnoc in, pow. pińczowskiego,
26) józefie Stroińskim, właścicielu parceli
Nr. 14, przestrzeni 2 morgi z kol. Pawłowice A,
pow. pińczowskiego,
27) Stanisławie Brewińskim, współwłaści
cielu parceli Nr. 46, obszaru 5 dzies. 300 sąż.
czyli 5 ha 5991 mtr. z dóbr Winiary, pow.
pińczowskiego,

28) Mariannie Terpińskiej, współwłaści
cielce placu obszaru 2565 kwadr. łokci, oznaczonej znakiem la z nier. Kielce Nr. hip. 255,
29) Józefie Stefan ku, właścicielu parceli
Nr. 35, obszaru 8 ha 4120 mtr. z kol. Boiska
~.~,

.

30) janie Nowaku, właścicielu działka
gruntu Nr. lO, obszaru 5 dzies. 490 sąż. z kol.
Przełaj A, pow. jędrzejowskiego.
Termin regulacji spadków wyznaczony
na dzień l·szy po upływie e-ciu miesięcy od
dnia l-go ogłoszenia w Dzienniku Wojewódzkim w kancelarirWydzialu Hipotecznego Sądu
Okręgowego w Kielcach.
(2-3-1)
Wyddał Hipoteczny powiatu olkusldego
pr:r.y Sildzie Grodzkim w Olkuszu obwieszcza,
że toczą
się postępowania spadkowe po
zmarłych:
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1) Wawrzyń-cu Filawskim właścicielu cztere<:h ogrodów z pod Nr. 2 punkt a i b, nieruchomości w Olkuszu hip. Nr. 36; d7.iałe~ wykazanych pod punktem rosyjskiej litery Z, nieruchomości w tymże mieście hipot. 103 i nieruchomości w tymże midcie Olkuszu hipot.
230, pozostałej po dokonanych zbyciach i wydzieleniach,
~
2) Jachecie z Frydmanów Fisz współwłaś
cicielce njeruchomości w mieście Wolbromiu
hi pot. 163.
Termin zaniknięcia tych postępowań wyżnaczony został na dzień 30 stycznia 1938
roku, w którym to dniu osoby interesowane
winny stawić się do kancelarii tegoż Wydziału
w m. Olkuszu dla zgłoszenia swych praw, pod
skutkami prekluzji.
(2-3-1)
REGULACJA

HIPOTEKL

Wydział

Hipoteczny przy Sądzie Grodzw Kielcach obwieszcza, że na dzień 27
października 1937 r., wyznaczóny został termin
pierwiastkowej regulacii hipoteki dla należą
cych do:
1) Stanisława Moćko, kolonii rolnej z zabudowaniami, we wsi i gm. Samsonów, pow.
kieleckiego, obszaru 7 mor., stanowiącej pół
nocną część większej kolonii, zapisanej w tabeli nadawczej tejże wsi Samsonów pod Nr~ 13,
2) Andrzeja Przywały, kolonii rolnej we
wsi Czałczyn, gm. Łopuszno, pow. kieleckiego,
obszaru 7 ha 3388 mtr. kw., oznaczonej w rejestrze pomiarowym Nr. 6, a na planie Nr. Nr.
42 i 133, powstałej w wyniku scalenia gruntów
wsi Czałczyn i wydzielonej wzamian za część
kolonii, zapisanej w tabeli wsi Czałczynpod Nr2,
3) S-ców Majera, Gitli-Rachli małżonków
Zylberberg, placu położonego przy ul. Lan~ie
wicza w os. i gm. Bodzentyn, pow. kieleckiego, obszaru 339 metr. kw. zapisanego w tabeli
osady Bodzentyn pod Nr. 66 i
4) firmy Zakłady Ceramiczne .Stella"
Spółka Akcyjna w Chrzanowie, działka gruntu
o powierzchni 2,3490 ha, ppłożonego we wsi
Lechów, gm. Bieliny, powiatu kieleckiego, oznaczone~o w rejestrze pomiarowym Nr. 134, a na
planie Nr. 22, powstałego w wyniku scalenia
gruntów wsi . Lechów wzamian za część kolonii
rolnej, zapisanej w tabeli pod Nr. 85.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarii
tegoż Wydziału pod skutkami prekluzji.
kim

Wydział Hipoteczny powiatu stopIlickiego
przy Sądzie Grodzkim w ChmielIliku obwieszcza, iż na dzień 14 października 1937 roka
wyznaczony został termin pierwiastkowej re-

gulacji hipoteki dla:
l) Osady włościańskiej we wsi Borzykowa, gm. Szaniec, pow. stopnickim, zapisanej
w tabel. likw. pod Nr. 25 o obszarze 8 morgo

561 /, pręt. gruntu z budynkami, należącej d(},
Piotra i Marianny z Pabisów małż. Brela.
2) Osady" włościańskiej we wsi Falęcin~.
gm. Wolica, pow. stopnickim, zapisanej w tabel.
likw. pod Nr. 12 o obsJ:arze 6 morgo 100 pręt., .
pod Nr. 1 o obszarze 6 morgo 210 pręt. i pod .
Nr. 17 o obszarze 6 morgo 150 pręt. z budynkami, należącej do Jana i Marianny ze Szczepaników mąłż. Szczepanik, Jana Szczepanika"
i Stanisława Szczepanika.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii
tegoż Wydziału pod skutkami prekluzji.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Opatowie obwieszcza, ż~ na żądanie'
Komisarza Ziemskiego na powiat opatowski
niżej wymienione nieruchomo~ci wyznaczone
zostały do pierwiastkowej regulacji hipoteki
w terminach następujących:

daia 21 października 1937 r.
Kolonia położona we wsi W szechświętey
gminy Sadowie, powiatu opatowskiego, zapisana w rejestrze pomiarowym pod Nr. 3 (Nr.
tab. likw. 1/22) zawierająca powierzchni osiem
hektarów 1842 mtr. kw., składająca się z dwóch
działek oznaczonych na planie scalonych gruntów odsyłaczami NN. 31 i 1/,47, z prawem do
wspólnot oznaczońych na planie odsyłaczami
NN. 15, 22, 25 i 33, należąca do Tomasza.
Sternika.
.
dnia 22 października 1937 r.
Kolonia we wsi Wszechświęte, gminy Sa~
dowie, powiatu opatowskiego, zapisana w rejestrze pomiarowym pod Nr. 4 (Nt. tab. likw_
1/221), zawierająca powierzchni pięć hektarów
5045 mtr. kw., składająca się z dwóch działek
oznaczonych na planie scalonych gruntów odsyłaczami NN. 9 i 1/247 z prawem do wspólnot oznaczonych na planie odsyłaczami NN_
15, 22, 25 i 33, należąca do Wincentego
Sternika.
Wszystkie osoby interesowane wzywa się,
by w oznaczonych wyżej terminach zgłosiły się
do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Opatowie wraz z wszelkimi dokumentami ich prawa i roszczenia uzasadniającymi, a to pod rysrorem prekluzji z art. 154 i 160 ustawy hipotecznej ]818 r.
L I C YT A C

JE

I P R Z E T A R G I.

Komornik Sądu Grodzkiego w Radomiu
3-go rewiru, Władysław Kubicki, mający swą·
kancelarię w Radomiu przy ul. Trawnej Nr. 9
na podstawie art. 1141 i 1146 U. P. C. obwieszcza, że w duiu 23 września 1937 r. o godz.
lO-tej rano w sali posiedzeń Sądu Okręgowe
go w Radomiu, odbędzie się publiczna lieytacja nieruchomości, położonej w miasteczku
Tarłowie, gm. Tarłów, w woj. kieleckim, nale-
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żącej do Józefa Łyżwy, składającej się z domu mut'owanego z kamienia, parterowego, krytego częś
·ciowo gontem, '2zęściowo papą, o 12 ubikacjach z
przystawką częściowo murowaną krytą blachą
częściowo drewnianą w ry~lówkę krytąpapą, 2)
budynku murowanego z kamienia krytego papą,
,3) ustępu z desek bez drzwi wejściowych, 4)
ogrodu owocowego, przeważnie składającego
się z jabłoni 80 sztuk, 5) placu pod tymi obiektami, oraz łąki o szerokości od ' drogi 46 kro-

Wojewódzki.
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4) parterowy budynek drewniany, przeznaczony na warsztat masarski i drwalki, 5) drewniany budynek parterowy, przeznaczony na
wędzarnię i 6) ustęp z desek i studnia.
Nieruchomość ta znajduje się w posiadaniu Marii Lis, w zastawie lub dzierżawie nie
jest, ma urządzoną księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym Sądu Okręgowego w Radomiu, pod nazwą • Dobra Ziemskie Ustronie",
jest obciążona dożywociem na rzecz Franciszka Lisa, długami i podatkami na sumę' 5027
złotych 75 groszy i wystawiona w całości na
licytację na pokrycie pależności Nowaka Ludwika i innych w kwocie 5700 złotych i 25 dolarów z proc. i kosztami.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 4500 złotych, wzwyż i od licytanta bę
dzie wymagana kaucja w kwocie 450 zł.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przeglądane w urzędowych godzinach w kancelarii
wydziału cywilnego Sądu Okr~gowego w Radomiu.
Nr. Km. 3f l033/34.

ków, a od strony cmentarza starozakonnych
110 kroków, a długości 115 kroków, 6) placu
położonego obok tejże łąki o przestrzeni około
1 morgi.
Cała posesja jest ogrodzona płotem sztachetowym, drzew dzikich, które rosną na placu tej nieruchomości jest 8 brzóz, olsz około
.50 -sztuk, wierzb okuło 32 sztuki oraz z maszyn sukienniczych a mianowicie:
1) maszyna do wicia nici, na szpulki ręcz
na, 2) warsztat do wyrabiania sukna, ręczny
z blatami, 3) warsztat do wyrabiania sukna
Tęczny, 4} gremplarka motorowa, 5) wilk do
szarpania wełny na motor, transmisja z szajbaKomorolk Sądu Grod'lkiego w Radomiu
mi na pasy parciane, 7) przędzalnia motorowa, ' 3-go rewiru, Władysław Kobicki, zamieszkały
.8) przyrządy do rozdzielania przędzy, 9) mo- w Radomiu, przy ul. Trawnej Nr. 9 na mocy
torownia VI' której jest motor na ropę fm. Gnem. art. 1141 i 1146 U. P. C. obwieszcza, że w doiu
5 H. P. (Fm. Oberursel Akc. T·wo Nr. 434 23 wrześoia 1937 r., o godz. lO-ej rano, w sali
General M. Krawczyński Warszawa) w budyn- posiedzeń Sądu Okręgowego w Radomiu,
ku oddzielnym, który składa się z dwóch ubi- odbędzie się w drugim terminie publiczna licykacji jest wyżymaczka i kocioł.
tacja nieruchomości , położonej w m. SandoNieruchomość tą znajduje się w posiadamierzu, przy ul. Zawichojskiei, w woj. kielecniu Józefa Łyżwy, w zastawie lub dzierżawie kim. oznaczonej Nr. tab. likw. 1, pol. 8, a hinie jest, nie ma urządzonej księgi hipotecznf!j pot. 275, należącej do Rafała Polaczka, składa
jest obciążona spłatami, długami i podatkami jącei się z graniczących z sobą: działki gruntu,
na sumę 24.113 zł. 43 gr. i wystawibna w ca- zapisanego w tabeli likwid. m. Sandomierza
-ł'ości na licytację na pokrycie należności Marii
pod Nr. 1 i działki placu, pochodzącego z osalyńcówny w kwocie 1.550 zł. z proc. i kosztami.
dy, zapisąnej w tabeli likw. wsi Kruków pod
Licytacja rozpocznie się od sumy szacun- Nr. I, ogólnej powierzchni okQło 8,000 mtr.
kowej 7.000 zł. wzwyż i od licytanta będzie kw. na której znajdują się następujące budynwymagana kaucja w kwocie 700 złotych.
ki: l) murowany dom, który był przeznaczony
Akta sprawy licytacyjnej mogą być prze- na tkalnię i podzielony jest na poszczególne
oglądane w urzędowych godzinach w kanceląrii
oddziały, a mianowicie: farb i arnię, kotłownię,
wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Radwie tkalnie tw jednej jest cembrowana stud-domiu.
N. Km. 3!930/34. nia) z dachami szedowymi i mieszkania dla
pracowników oraz 2) drewniana szopa.
Nieruchomość ta znajduje się w posiadaKomornik Sądu Grodzkiego w Radomiu
3-1'0 rewiru, Władysław Kubicki, mający swą niu Rafała Polaczka, w zastawie lub dzierżawie
kancelarię w Radomiu przy ul. Trawnej Nr. 9, nie jest, ma założoną księgę hi pot. w wydziale
na mocy art. 1141 i 1142 U. P. C. obwieszcza, hipot Sądu Grodzkiego w Sandomierzu Nr. 275,
jest obciążona długami i podatkami na sumę
że w doiu 23 wrześoia 1937 r. o godz. lO-ej
rano w sali posiedzeń Sądu Okręgowego 23.392 zł. 62 gr. i wystawiona w całości na
w Radomiu, odbędzie się publiczna licytacja licytację na zaspokojenie należności firmy:
"Zakłady Mechaniczne Borman, Szwede i S-kał)
nieruchomości, położonej w mieście Radomiu,
przy ul. Staroopatowskiej, oznacz. Nr. polic. 45, Sp. Akc. w Warszawie od Józefa Głąbińskie·
w woj. kieleckim, należącej do Marii Lis, skła go z tytułu zaległych procentów od sumy
8.900 zł. z kosztami.
dającej się z- placu o powierzchni 361,'2 mtr.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkw., na którym znajdują się l) sad o 18 drzewach owocowych, 2) budynek murowany fron- kowej 20.000 zł. lecz nieruchomość może być
towy, z drewnianą przybudówką, mieszkalny sprzedana za cenę nie niższą od 2/3 sumy
ó 3-ch ubikacjach, parterowy, 3) drewniany oszacowania i od licytanta będzi~ wymagana
hudynek parterowy mieszkalny o l-ej izbie, kaucja 2.000 zł.
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Akta sprawy licytacyjnei mogą być przeglądane w urzędowych godzinach w kancelarii
wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Radomiu.
Nr. Km~ 3/1065/34.
Komornik Sądu Grodzkiego w Radomiu
3-go rewif'u, Władysław Kubicki, zamieszkały

N!! 16

trowej z facjatą, 5-ciu komórek z desek pod
jednym dachem krytej deskami, gontem i papą, ustępu murowanego pokrytego dachówką,.
śmietnika z desek i sieni mUTOwąnej krytej papą.
Nieruchomość ta znajduje się w posiadaniu Witali sa Dobrzenieckiego, w zastawie luh
dzierżawie nie jest, ma urządzoną księgę hipoteczną oznaczoną Nr. hipot. 13 "Diierzków"
w wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego
w Radomiu, jest obciążona długami na sumę :
3874 zł. 67 gr., 3000 rb_ 101 koron 70 hal.
j wystawiona w całości na licytację na pokrycie naleźnoś~i Julii Majewskiej w kwocie 3874zł. z proc. i kosztami.
Cała nieruchomość została oszacowana _
na kwotę 9000 zł.
Licytacja rozpocznie się od sumy -szac~
kowej 9.000 zł. wzwyż i od licytanta będzie
wymagana kaucja w kwocie 900 zł.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być prze-glądane w godzinach urzędowych, w kancelarii
wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Radomiu.
Nr. Km. 3/1169/3'>

w Radomiu przy ul. Trawnej Nr. 9, na mocy
art. 1141 i 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu
23 września 1936 r. g godz. 10-ei rano w sali
posiedzeń Sądu Okręgowego w Radomiu, odbędzie się publiczna licytacja w II terminie
nieruchomości, położonej w m. Radomiu, prży
ulicy Kośnej, w woj. kieleckim, oznaczonej Nr.
pol. 33 dawniej 21) a hip. "Dobra Ziemskie
Ustronie", pow. radomskiego, należącej do
spadku, wakującego po Romanie Biernackim,
składającej się z placu o powierzchni 125,384
sążni kw. oraz następujących budynków: 1) budynek mieszkalny murowany kryty dachówką,
2) budynek drewniany, kryty paJ:>ą przeżna
czony na drwalki, 3) budynek drewniany, kryty gontem, przeznaczony na drwalki, 4) ustępy
drewniane i 5) śmietnik drewniany.
Nieruchomość ta znajduje się w posiadaKomornik Sądu Grodzkiego w Radomia
niu spadkobierców po Romanie Biernakim, 3-go
rewiru, Władysław Kubicki, mający swą.
w zastawie lub dzierżawie nie jest, ma urzą
kancelarię w Radomiu przy ul. Trawnej Nr. 9
dzoną księgę hipoteczną Sądu Okręgowego
w RadoQliu, jest obciążona długiem 2.381 zł. na podstawie art. 1141 i 1146 U. ' P. C. ob·
32 gr. z proc. i Kosztami i wystawiona w ca- wieszcza, że w dniJl 23 wrze'nia 1937 r. o godz.lO-ej rano w sali posiedzeń Sądu Okręgowego
łości na licytację na pokrycie tegoż długu na
w Radomiu odbędzie się publiczna licytacja
rzecz Stefana Adamczy-ka.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacun- nieruchomości poiożonej w mieście Staszowie
kowej 5.000 zt, lecz nieruchomość może być przy ul. Południowej Nr. pol. 2, pow. sandosprzedana za cenę nie niższą od 2/3 sumy mierskiego, w woj. kieleckim, a należącej wspól·
oszacowania i od licytanta będzie wymagana nie i niepodzielnie do Leopolda i Marianny
małż. Bideckich, składającej się z placu około
kaucja w kwocie 500 zł.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być prze- 500 mtr. kw., powierzchni, 2) domu mieszkalnego murowanego, krytego częściowo gontem,..
glądane w godzinach urzędowych w k~nceJarii
częściowo dachówką cementową o 4 ubikacjach,
wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Radom\u.
Nr. Km. 3/1704/34 1 sieni i przystawką z desek krytą papą i piwnicy, 3) stodoły drewnianej z desek na sześciu
murowanych filarach o jednym zapolu i jedKomornik Sądu Grodzkiego w Radomiu nym bojowisku krytej dachówką cementową
3-go rewiru. Władysław Kubjcki, mający swą wraz z przystawkąorazzestajnią pod jednym dakancelarię w Radomiu, przy ul. Trawnej Nr. 9,
chemkrytymdachówkącementową,4)domudre w na podstawie art. 1141 i 1146 U. P. C. obwiesz- nianego z bali o 3 izbach krytegogontem,5)zchlecza, że w dniu 23 września 1937 r. O godz. wu z bali na kamiennej podmurówce i z kamienną.
lO-tej rano w sali posiedzeń Sądu Okręgowe podłogą krytego góntem, 6) dwóch drwalek.
go w Radomiu, odbędzie się publiczna licy- krytych papą, 7) ustępu z desek krytego gontacja nieruchomo~ci, położonej w mieście Ra- tem, 8) ogrodu . owocowego o lO drzewach_
domiu, przy ul. Zeromskiego Nr. 107, w woj.
Nieruchomość ta znajduje się w posiadakieleckim, a należącej do spadkobierców po
niu
Leopolda
i Marianny małż. Bieleckich, w zazmarłym Janie Dobrzenieckim w drodze regustawie
lub
dzierżawie nie jest, niema urządzo
lacji, a mianowicie: Witalisa Piotra dwóch
imion Dobrzenieckiego, Janiny Bernardy dwóch nej księgi hipot~cznej, jest obciążona długami
imion z Dobrzynieckich Kołtunowej, Modesty na sumę 3399 zł. 40 gr.
Cała nieruchomość została oszacowana na.
z Dobrzenieckich Zdziechowej i Mariana 00brzenieckiego w jednej czwartej niepodzielnej sumę 6400 zł. jednak sprzedaży podlegaią prawa do 3200 zł. i wystawiona na licytację na
częsci, składającej się z połowy karczemnej
posesji o przestrzeni 150 prętów, domu fron- pokrycie należności Magistratu Miasta Staszotowego parterowego, murowanego, z facjatą, wa w kwocie 574 zł. 40 gr. z procentami
i kosztami.
bramą wjazdową, oficyny murowanej jednoph,-
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Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 6400 zł. wzwyż i od licytanta będzie
wymagana kaucja w kwocie 640 zł.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przeglądane w urzędowych godzinach w kancelarii
wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Ra-domiu.
Nr. Km. 3/ 118/36
Naczelnik Więzienia na Świętym Krzyżu
lipca 1937 róku o godz.
licytacja za pomocą ofert
na dostawę dla więzienfa w terminie od dnia
1 sierpnia 1337 r. do dnia 31 października
1937 r. mięsa wołowego po 200 klg. tygodniowo.
Reflektanci winni do dnia 28 lipca 1937 r.
przesłać listem poleconym oferty w należycie
zapieczętowanych
koperła1:h bęz oznaczenia
~firmy, pod adresem Więzienia na Swiętym Krzyżu, opatrzonych napisem "oferta na dostawę

- ogłasza, iż w dniu 28
12 rano odbędzie się

mięsa wołowego".
Oferty nadsyłane inną drogą

ewentualnie
podskrobywane lub poprawiane rozpatrywane
nie będą.
Oferta winna być :sporządzona bez żad
nych poprawek i podskrohań z dołączeniem
wadium w wysokości 5°/0 oferowanej dostawy,
ewentualnie kwitu Kasy Skarbowej o uiszczeniu wpłaty.
Z warunkami dostawy reflektanci zapozn~ć się mogą w kancelarii więzienia.
Z pośród reflektantów dostawę powyższą
otrzyma ten, kto zaoferuje najniższą cęnę za
wyżej wyszczególnione artykuły loco Swięty
Krzyż, oraż najdogodniejsze warunki dostawy
i regulowania należności.
Naczelnik Więzienia: M. Buiwiłowicz
Naczelnik Więzienia na Świętym Krzyżu
-ogłasza iż w dniu 22 lipca 1937 roku O godz.
12 rano odbędzie się licytacja za pomocą ofert
na dostawę dla więzienia 200 metrów żyta.

Reflektanci winni do dnia 22 lipca 1937 r.
przesłać poleconym listem oferty w należycie
zapieczętowanych kopertach b~z oznaczenia
firmy, pod adresem Wi~zienia na Swiętym Krzyżu, opatrzonych napisem "oferta na dostawę
200 metrów żyta".
Oferty inną drogą nadsyłane ewentualnie

podskrobywane lub poprawiane rozpatrywane
.nie będą.
Oferta winna być sporządzona bez żad
nych poprawek i podskrobań z dołączeniem
wadium w wysokości 5% ofertO\~ej dostawy,
ewentualnie kwitu Kasy Skarbowej o uiszczeniu wpłaty.
Z warunkami dostawy reflektanci zapoznać się mogą w kancelaTii więzienia.
Z pośród reflektantów dostawę powyższą
otrzyma ten, kto zaoferuje najniższą cenę za
wyżej wyszczególnione artykuły loco Święty
Krzyż, oraz najdogodniejsze warunki dostawy
j regulowania należności.
Naczelnik Więzienia: M. Buiwilowicz
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Kierewnictwo Kamieniołomów Państwo
wych w Zagna.sku ogłasza przetarg ofertowy
nieograniczony na:
l) wykończenie skrzydła domu zbiorowego, obejmujące niżej wymienione roboty:
a) roboty budowlane,
b) roboty instalacyjne ogrzewania centralnego,
c) roboty wodociągowo-kanalizacyjne.
2) Tynkowanie 38 domków na Osiedlu
Robotniczym łącznie z drobnymi robotami budowlanymi.
Oferty na drukach UTzędwych (ślepych
kosztorysach) należy wnosić do Kierownictwa
Kamieniołomów w Zagnańsku w kopertach zapieczętowanych, zaopatrzonych napisem: "Oferta na wykończenie skrzydła domu zbiorowego
i tynkowanie domków w Osiedlu Robotniczym"
do dnia 20 lipca .1937 r. do godziny lO-ej rano.
Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o godz.
H-ej w biurze Kierownictwa.
Do oferty należy dołączyć poświadczenie
Kasy Skarbowej w Kielcach na złożone do depozytu Kierownictwa Kamieniołomów wadium
w wysokości 5% sumy oferowanej.
Kierownictwo Kamieniołomów zastrzega
sobie prawo podziału wymienionych grup robót pomiędzy poszczególnych oferentów, dowolny wybór oferentów bez względu na wysokość sumy oferowanej, oraz unieważnienie
przetargu w całości lub w części bez podania
przyczyn.
Wszelkich informacyj zasięgnąć można
w Kierownictwie Kamieniołomów Państwowych
w Zagnańsku codziennie (prócz niedziel i świąt)
od godziny 9-ej do godziny IS-ej i tamże przeglądać można plany budowy j nabywać druki
do przetargu za opłatą:
8 zł. za druki dotyczące urządzeń instalą
cyjnych, oraz
10 zł. za druki dotyczące robót budowlanych.
Oferenci mogą składać oferty, obejmujące
całość przewidzianych do wykonania robót,
bądź też część wymienionych robót.
Kierownik Kamieniołomów: Inż. M. Alaslowski
Urząd Wojewódzi
domości publicznej, że

Kielecki podaje do wiadnia 3 sierpnia 1937 r.
O godzinie l1-ej w gmachu U rzędu Wojewódzkiego (Magazyn), .odbędzie się sprzedaż w drodze ustnej licytacji około ?OO sztuk różnego
kalibru skonfiskowanej broni myśliwskiej i krótkiej, nadającej się do użytku.
Do licytacji będą dopuszczone osoby,
które wykażą się:
l} pozwoleniami na broń, o ile zawierają
one osobne karty, upoważniające do nabycia
broni,
_
2) pozwoleniami na posiadanie zbioru
broni, o ile uprawniają one do nabywania broni,
3) pozwoleniami na handel bronią.
Wymienione wyżej pozwolenia reflektanci
winni złożyć Komisji przeprowadzającej licy-
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tację,

przed przy~tąpieniem do kupną broni.
Reflektanci przystępujący do kupna broni,
o~owiązanj są złożyć Komjsji wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej, oraz uregulować całkowitą należność na zakupioną broń.
Przedmioty wystawione na licytację moż
na oglądać w dniu licytacji do godz. lO-ej rano.
Za Wojewodę: St. Bieniewski
Wicewojewoda

N'ł

16

Ed1Dard Śliwiński zam. w Częstochowie,. ogłasza.
o skradzeniu mu legitymacji służbowej Nr. " 285, którą.
unieważnia się.

Chałupnik lenta, zam. w Kielcach. ogłasza o zgubieniu książeczki ubezpieczeniowej Nr. 44063B, wydanej
przez Ubezpieczalnię Społeczną w Kielcach.
Unieważnia się kwitariusz do pobierania opł4ł za
badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, wydany przez Wydział 
Powiatowy w Kielcach i zawierający kwity od Nr. 21900
do Nr. 21999 włącznie.
Szerman Moszek, zam. w Jedlińsku, zgubił ksią
żeczkę wojskową, którą unieważnia się.

UNIEW AZNIENIE ZAGUBIONYCH
IDOKUMENTÓWi'1 WEKSLI.
Dr Trąmpczgński .Andrzej zam. w Sosnowcu, ogłasza
o zgubieni" dyplomu lekarskiego wydanego przez Uniwersytet Warszawski z datą 28. II. 1928 r.
(3-2)
Wach elka Władgsław, zam. kol. Grabówka, ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się.
Wójcik Stanisła1D, zam. w Zawierciu, ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia si ...
Zgubioną książeczkę wojskową na imi~ Wrong
Wacła1Da unieważnia się.

Unieważnia si~ książeczkę oszczędnościową Nr. 11668
Komunalnflj Kasy Oszędności powiatu częstochowskiego
w Czę.stochowie na nazwisko Mordka Zglberberg, zam.

w Czt;stochowie, na sumę 109 zł. 25 gr.
Zgubiono dowód tożsamości konia serii B Nr. 26729
na imię .Antoniego Trzepizura-.
Zgubionll książeczlct; wojskową, wydaną ua imit;
Zalcrzewskiego Tomasza unieważnia się.
.Aleksander Kosmulski zgubił ksią~eczkę wojskową
z kartą .mob., które unieważnia si~.
Unieważnia się zgubiony dowód osobisty Nr. 48,
wydany przez Zarząd Gminy Oglt;dów, na imię Michałowskiego Władgsława, zam. w Nizinach..
Stanisław Zapalski zam. w Radlinie, zgubił dowód
tożsamości konia seńi E Nr, 642654, który unieważnia się.
Unieważnia się zgubiony dowód osobisty Nr. 250,
wydany pnez Zarząd Gminy Oględów, na imię Francisz.
Ica Króla. zam. w Koniemłotac:b.
Górska .A leksandra, zam. w Radomiu. ogłasza o zgubieniu legitymacji urzędniczej, wydanej przez Inspektorat
Szkolny w Radomiu.
Pechta .Andrzej. zam. we wsi Zaostrów. ogłasza
o zgubieniu dowodu tożsamości konia serii E Nr. 645086.
Kura Józef s. Wojciecha (r. 1909), Z/lm. w Słomni.
kach, ogłasza o zgubieniu książe<'Zki wojskowej. którą
unieważnia

si~.

Kasza Piotr, zam. w Luborzycy, ogłasza o zagubie.
niu dowodu tożsamości konia serii B Nr. 116784, który
unieważnia się.

Rustarz Jan, zaro. W Kielcach ogłasza o zgubieniu
legitymacji Nr. 4472799 wydanej przez Ubezpieczalni ..
Społeczną w Kielcach.
Unieważnia się dowód osobisty, wydany przez Za. rząd m. Będzina, na imię Marii .AlelcsandrgSaternusó-wng.
Brągi~l Zggmunt s. Piotra (r. 1912), ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się.
Najmon Szprgnca ogłasza o %gubieniu dowodu osobistego. oraz legitymacji Z.U.P.P .• które uniewainia się.
Laks Jakub.Ber, zam. · w Chttcinach, ogłasza o zgubieniu przedniego znaku rejestracyjnego samochodu Nr.
KL-71825.

Cukierman Elkan s. Moszlca (r. 1892) ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej, dowodu osobistego wydanego
przez Zarząd Gminy Stopnica, oraz paszportu zagranicznego.
.
Kazimierz Jt:drzejec, zam. w Bobrownikach, ogłasza
o zgubieniu dowodu tożsamości konia serii D Nr. 104225.
Witold Kucz, zam. w Starachowicach, ogłasza o zxubieniu legitymacji wydanej przez Starachowickie Zakłady
Górnicze w Starachowicach.
Anioni ProKopowicz s. Ka2imierza r. (1900), zam.
w Sosnowcu, ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej,
którą unieważnia się.

miu,

Jon Sarniak, s. Szczepana (r. 1900), zam. w
ogłasza o zgubieniu książer.zki wojskowej,

Rado~
którą

unieważnia się.

Unieważnia się hlańkiet dowodu osobistego Serii C
Nr. 198898.
Zglmunt Miernik (r. 1912), zam. w Zawietciu,oiła
sza o zgubieniu książeczki wojskowej.
Więckiewicz Stefan (r. 1902), zam. w Jędrzejowie,.
ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się.

Herszel Hercberg (r. 1895), zam. w DziałoszycBch ..
zgubił książeczkę wojskową, którą unieważnia się.
Józef Nowakowski (r. 1893), 2am. w Sosnowcu,.
o zagubieniu książeczki wojskowej, którą unie·

ogłasza

ważnia się.

Przgbora Zggmunt. zam. w Radomiu, ogłasza o iagubieniu książeczki wojskowej. lctórą unieważnia się.
Woszczek Błażej, zam. we wsi 'Suloszowa, ogłasza
o zgubieniu dowodu tożsamości konia serii R Nr. 123.708.
Klaczgński L~n oS!'łasza o zgubieniu legitymacji
służbowej, wydanej puez Izbę Skarbową w Kielcach, oraz '
pozwolenia na broń, wydanego przez Starostwo Kieleckie.
Bębenek .Anil)ni s. Franciszka (r. 1905) zam. w Kiel.
cach, ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej, którą
unieważnia się.

Uziembło Zofia, zam. w Kielcach, ogłasza o zgubieniu legitymacji urzędniczej. Nr. leg. 5/U-76 wydanej,
przez Urząd Wojewódzki Kielecki.
lon Chodorek s. Jana (r. 1909), zam. we wsi Wymysłów, ogłasza o zgubieniu zaświadczenia wojskowego,
które unieważnia się.
Hojmon Wacław s. Walentego (r. 1896" um. we
wsi Łaziska, ogłasza o zgubieniu książeczki wojskowej
oraz karty mob., które unieważnia się·
Ralco7Dski I óze! (r. 1905). zam. W Zajezierzn, ogłasza
o zgubieniu książeczki wojskowej, którą unieważnia się.
AdamczgK W a7IIrzgniec s. Wincentego (r. 1893),
zam. w Kielccach. oiłasza o zgubieniu książeczki wojsko.
wej, którą unieważnia się·
Wacław Śmieciński (r. 1891)
zam. w Kielcach
zgubił książeczkę wojskową, którą unieważnia się.

f\dres Redakcji i Rdministracji: Urząd Wojewódzki w Kielcach. Zamek. Tel. Nr. 1788.
Prenumerata za 1937 r. - 24 zł. Numer pojedyńczy - 1 zł. Cena ollłos7eń: o postępowaniu spadkowem - pojedyń
cze 10 zł., zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o !egulllcji hipoteki - pojedyńcze 12 zł., zhiorowe po 9 701.
od kaid ej nieruchomości; za ' wiersz szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę - 30 zł.j jedną stronę dwu-npaltową - .60 zł. Drobne ogłoszenia jednokrotne: o unieważnieniu dokumentów osobistych - 20 gr. za wyraz, naj.
mniej 3 złotej dowodów tożsamości koni - 1 złoty; znaków i dowodów rejestr. pojazdów mechanicznych, dokumentów
na broń i weksli - 5 złotych. Za ogłoszenia trzykrotne opłata potr5jna.
Wazelkie opłAly za prenumeratę, ogłoszenia i t. p. naleiy wpłacać do Pocztowej Kasy Oszczędności na k~
czekowe lir. 30.632 i potwierdzenie wpłaty nadsyłać do Administracji "Kieleckiego DzienDuika Wojewódskiego".

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

uj. Sienkiewicza Nr. 16.

