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(Dz. Ust. R. P. Nr 53, poz. 168), t. zn. przed dniem
16 grudnia 1927 r., czy też po tym dniu.
W zgłoszeniu należy p od ać:

.

10

1) imię i nazwLko, wiek, przynależność państwową

Obwieszczenie W ojewody Kieleckiego
Nr PH. 4 3 0 /2 6 /2 9 z dnia 18 stycznia 1929 r.

w sprawie oznaczenia terminu zgłoszeń samoistnie
wykonywanego rzemiosła.

i miejsce zamieszkania,
2) rodzaj rzemiosła,
3) miejsce prowadzenia (siedziba, lokal),
4) firmę, oraz
5) zgodnie z ust. 4 art. 198 prawa przem ysłowego —

W związku z mojem obwieszczeniem z dnia 12-go
czerwca 1928 r. L. PH. 1613/2/28 oznaczam jako osta
teczny termin zgłoszenia, właści-wemu terytorjalnie Staroscie, samoistnie w ykonyw anego rzemiosła dzień

20 lutego 1929 roku.

zaświadczenie urzędu gminnego (magistratu), stwier
dzające, że rozpoczęcie samoistnego prowadzenia
rzemiosła nastąpiło przed dniem 16 grudnia 1027 r.
(data i rok) i świadectwo przem ysłowe za rok 1927,
względnie dowód zawodow ego uzdolnienia do sa

Do zgłoszenia prowadzenia rzemiosła są zobowią

moistnego prowadzenia danego rzemiosła lub zw ol

zani w szyscy rzem ieślnicy bez w zględu na to, czy roz

nienie od dowodu uzdolnienia na zaradzie art. 146

poczęli samoistne prowadzenie rzemiosła przed wejściem

prawa przemysłowego.
Bliższych wyjaśnień udzielą Panowie Starostowie,

w

życie

Rozporządzenia

Prezydenta

Rzeczypospolitej

z (^n*a ?-go czerwca 1927 r. o prawie przem ysłowem

względnie wyznaczeni przez nich urzędnicy.
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Winni niezgłoszenia w powyżej oznaczonym ter
minie prowadzenia rzemiosła będą na zasadzie art 126
prawa przem ysłowego karani w drodze administracyjnej
grzywną do 1.000 zł. lub aresztem do 14 dni.
W ojew oda: W ł. K orsak.

§ 6.

Na wypadek niedojścia do skutku zebrania z po
wodu braku ąuoriim, wyznacza się drugi termin w pół
godziny później, i w tym wypadku zebranie jest ważne
baz względu na ilość ooecnych.
§

.

11
Obwieszczenie W ojewody K ieleckiego
z dnia 1 lutego 1929 roku

19 sierpnia

7-

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka
na posiedzeniu komisji może pociągnąć za sobą w yklu
czenie danego członka z grona komisji o czem decyduje
przewodniczący.

o ustanowieniu regulaminu obrad Komisyj
do badania cen
Na mocy § 8 Rozp.

Nr 6.

Min. Spraw Wpwn. z dnia

1928 r., wydanego w porozumieniu z Mi

§ 8.

Przedmiotem uohwał komisji mogą być tylko sprawy
w yszczególnione w § 7 rozporządzenia z dnia 19 lipca
1928 r. Ucnwały komisji mają wyłącznie charakter opinji.

nistrami Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz
§ 9.

Robót Publicznych, o uregulowaniu cen zLóż chlebowych,

Uchwały komisji zapadają większością głosów, przy

mięsa i jego przetworów, oraz cegły (Dz. U. Nr 87, p. 761)

czem głosują naprzód producenci, następnie konsumenci.

ustanawiam następujący

Przewodniczący głosuje jedynie w sprawach, które wy

REGULAMIN
porządkowy obrad komisyj do badania cen przy wła
dzach administr. I-ej instancji, zarządach gmin miejskich

chodzą nazewnątrz, a nie głosuje zaś w sprawach, które
służą jako opinja dla niego przy ustalaniu cen.
O ile przewodniczący głosuje,

względnie wiejskich o charakterze miejskim.

głosów przeważa
§ 1.
Komisja składa się: 1) z przewodniczącego, którym
z urzędu jest

czynna, lub ich zastępcy,
rownika w ładzy, przy

2) z powołanych

uchwała, za którą oddał głos

prze

wodniczący.

§ io.

kierownik w ładzy admin. I-ej instancji

w zględnie zarządu gminnego, przy których komisja jest

w razie równości

Księgę protokołów z posiedzeń komisji prowadzi
urzędnik tej władzy, przy której k om isy urzęduje.

przez kie
§ U-

której komisja ma być czynna:

a) 4-ch delegatów i tyluż zastępców z pośród człon

Od decyzji powziętej przez władzę w sprawie w y

ków spółdzielni spożyw ców , jakoteż członków związków

znaczenia ceny przysługuje każdemu z członków komisji

pracowniczych i robotniczych — jako konsumentów,

do badania cen prawo złożenia w terminie trzydniowym

b) 4-ch członków i tyluż zastępców z pośród przed

od

daty ogłoszenia

uchwały

zażalenia

do W ojewody,

stawicieli rolnictwa i zainteresowanych gałęzi przemysłu

który decyduje ostatecznie. Zażalenie składa się na ręce

i handlu — jako producentów.

kierownika

Komisję zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby
własnego

uznania

lub na żądanie

conajmniej

t/s części ogólnej ilości członków.

dzienny

posiedzehia

W ojewódzkiego.

Jednakże na prośbę skar

§ 12.
ustala

przewodni

§ 4.
posiedzeniu możliwie

Przewodniczący w każdej chwili, o ile uzna to za
potrzebne, może zumknąć posiedzenie komisji bez po
dania m otywów.

Przewodniczący zawiadamia członków komisji o od
wcześnie, przy

najmniej jednak na 24 godziny przed posiedzeniem.
§ 5.
Do ważności uchwal wymagana jest obecność prze
wodniczącego i 4-ch członków, w tem przynajmniej po
łowa ze strony konsum entów.

Złożenie zażalenia nie wstrzymuje w y

konania zastrzeżonej decyzji.

żącego Wojewoda .noże wstrzymać wykonanie tej decyzji.

czący komisji.

być się mającem

I-ej instancji lub

tokułu uchwał komisji w ciągu trzech dni do Urzędu

§ 3.
Porządek

administracyjnej

zarządu gminy, który przesyła je wraz z odpisem pro-

§ 2.
w edług

władzy

§ 13.

Przewodniczący obowiązany jest prosić na posie
dzenie komisji przedstawiciela intendentury wojskowej
w tych miastach, w których te intendentury istnieją.
Przedstawiciel intendentury ma jedynie głos doradczy.
Przewodniczący komisji przy władzy komunalnej
obowiązany jest prosić w łaściwego Starostę o delegow a-

1
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hic na posiedzenie

komi3ji
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referenta aprowizacyjnego

wschodu z projektowanem nadaniem Chechło VI, od pp-

Starostwa. W obradach komisji również mogą brać udział

łudnia z projektowanem nadaniem Klucze II, od południowo-

referenci aprowizacyjni z ramienia

zachodu z projektowanem nadaniem Chechło III i od pół-

władz centralnych

or»z z Urzędu W ojewódzkiego, w szyscy jednak wyłącznie
w celach

informacyjnych

z prawem stawiania

1 2 głosem doradczym, z wyjątkiem

pytań

wypadku przewi

dzianego w § 14.

noco-zachodu z projektowanem nadaniem Chechło IV:
b) na zasadzie odkrycia rudy żelaznej dokonanego
w dniu 25 czerwca 1928 r. przez Henryka Mandata dzia
łającego w imieniu i na rzecz Spółki Akcyjnej Zakłady
Hehenlohego Hohenlohe-Werke w Wełnowcu' na G. Śl.,

§ 14.
W sprawach karno-administracyjnych opinje komisyj

na gruncie Jana i Zofji m ałżonków Dobrków

we wsi

obejmują kwestję winy oraz wysokość wymierzyć się

Ryczówek, gm. Ogrodzieniec, pow. olkuskiego i spraw

Mającej kary. Obrady i uchwały komisyj przy władzach

dzonego w dniu 3 lipca 1928 r. podejmują się starania

samorządowych w sprawach niniejszych odbywają się

przez Naczelnego Dyrektora wymienionej Spółki Akcyjnej

pod przewodnictwem delegata pow, władzy admin. ogólnej.

inż. górn. A. Ciszewskiego, o uzyskanie na rzecz Spółki
nadania górniczego dla wydobywania rudy żelaznej pod

§ 15.

nazwą „Klucze I1I“, ogólnej

Po myśli § 9 punkt b. Rozp. M. S. W. z dnia

przestrzeni 1,026.954

położonej na gruntach włościańskich wsi Ryczówek, gm.

19 sierpnia 1928 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 761) Wojewoda

Ogrodzieniec, pow. olkuskiego i na gruntach

rozwiązuje komisję w edług swego uznania.

twa Olkusz.

W ojew oda: W t. K orsak.

m2,

W yjednywana przestrzeń graniczy: od

Nadleśnic
północno-

wschodu z gruntami Nadleśnictwa Olkusz, gruntami włościańskiemi wsi Ryczówek i z projektowanem nadaniem
„Golczowice HI“, ud południowo-wschodu z projektowa

.

12
OBWIESZCZENIE

nem naganiem

„Golczowice II , od południowo-zaohodu

z projektowanemi nadaniami Klucze I i Chechło VI i od

Okręg. Urzędu Górniczego Dąbrowskiego

północno zachodu z projektowanemi nadaniami Chechło V
i Chechło VII;

z dnia 7 lutego 1929 roku
c) na zasadzie odkrycia rudy żelaznej dokonanego

o nadaniach górniczych.
Okręgowy Urząd Górniczy DąbruWski w Dą
browie Górniczej zgodnie z § 25 Instr. o zast art.
454-540 Ust. Górn. (zbiór praw ces. ros. tom VII, wyd.

w dniu 15 czerwca 1928 r. przez Henryka Mandata dzia
łającego w imieniu i na rzecz Spółki Akcyjnej Zakłady
Hohenlohego Hohenlohe-Werke w Wełnowcu na G. Śl.,
na gruncie Jana Sierki we wsi Chechło, gm. Bolesław,
pow. olkuskiego i sprawdzonego w dniu 3 lipca 1928 r.

^912 r ) ogłasza, że:

podejmują się starania przez Naczelnego Dyrektora w y
mienionej Spółki Akcyjnej inż. górn. A. Ciszewskiego,
na zasadzie odkrycia rudy żelaznej dokonanego
o uzyskanie na rzecz Spółki nadania górniczego dla w y
w dnin 20 czerwca 1928 r. przez Henryka Mandata dzia
dobywania rudy żelaznej pod nazwą „Chechło VI- , ogól
łaiąceg0 w imieniu i na rzecz Spółki Akcyjnej Zakłady
a)

Nohenlohego Hohenlohe-W erke w Wełnowcu na G. Śl.,

nej przestrzeni 1,134.976 m2, położonej na gruntach w ło

na gruncie Michała Grzanki we wsi Chechło, gm. Bole-

ściańskich wsi Chechło, gm. Bolesław, ną gruntach wło

8^a'v> Pow. olkuskiego i sprawdzonego 3 lipca 1928 r.
P°dejmują 8ję starania przez Naczelnego Dyrektora w y

ściańskich wsi Ryczówek, gm. Ogrodzieniec i na grun

c e n io n e j Spółki Akcyjnej, inż. górn. A. Ciszewskiego.

tach Nadleśnictwa Olkusz, pow. olkuskiego.
W yjednywana

przestrzeń graniczy:

od połnocno-

,lzyskanie na rzecz Spółki nadania górniczego dla w y

wschodu z projektowanem nadaniem Klucze III, od po

dobywania rudy zelaznej pod nazwą „Chechło V “, ogól-

łudniowo-wschodu z projektowanem nadaniem Klucze I,

nej przestrzeni 1,135.104 m.2, położonej na gruntach wło

od południowo-zaohodu z projektowanem

ściańskich wsi Chechło, gm. Bolesław oraz na gruntach

cze li i od północno-zachodu z projektowanem nadaniem

nadaniem Klu

Nadleśnictwa Olkusz i na gruntach włościańskich wsi Ryczowek, gm> Ogrodzieniec, pow. olkuskiego.

Chechło V ;
d) na zasadzie odkrycia rudy żelaznej dokonanego
w dniu 21 czerwca 1928 r. przez Henryka Mandata dzia

W yjednywana przestrzeń graniczy: od północy z na
daniem na rudę żelazną Rodaki IV, od północno-wschodu

łającego w imieniu i na rzecz Spółki Akcyjnej. Zakłady

2 projektowanem

VII, od wschodu

Hohenlohego Hohenlohe Werke w Wełnowcu ą,a G. Sl.,

2 Projektowanem nadaniem Klucze III, od południowo-

na gruncie Piotra Mrówki we wsi Chechło, gm. Bolesław,

nadaniem

Chechło
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Nr 6.

pow. olkuskiego i sprawdzonego w dniu 3 lipca 1928 r.

Protokuł o nadaniu będzie sporządzony w Okręgo

podejmują się starania przez Naczelnego Dyrektora w y

wym Urzędzie Górniczym w Radomiu (ul. Momuszki 4)

mienionej Spółki Akcyjnej inż. górn. A. Ciszewskiego,

dnia 11 marca 1929 r.

o uzyskanie na rzecz Spółki nadania górniczego dla w y

mogą składać piśmienne protesty i uwagi przeciwko udzie

dobywania rudy żelaznej pod nazwą „Chechło IV“, ogól

leniu projektowanej przestrzeni, a także przejrzeć w biu

nej przestrzeni 1,134 974 m2, położonej na gruntach wło

rze Urzędu Jej plan i rejestr pomiarowy.

ściańskich wsi Chechło, gm. Bolesław, pow. olkuskiego.

Do tego terminu życzący sobie

Naczelnik Okręg. Urzędu Górn. w Radomiu

W yjednywana przestrzeń gran iczy: od północy z na

St. Lewandowski.

daniem na rudę żelazną „Rodaki IV“, od wschodu z projektowanem i nadaniami Checnło VII i Chechło V, od po
łudnia z projektowanem nadaniem Chechło III, z nada

14.

niom na rudę żelazną „Eufrozyna“ i od zachodu z pro

OBWIESZCZENIE

jektowanem nadaniem Chechło II.

Okręg. Urzędu Górniczego Sosnow ieckiego
z dnia 7 lutego 1929 roku
Na skutek tego w dniu 25-go lutego 1929 roku

o odkryciu rudy żelaznej.

o godz. 10-ei Okręgowy Urząd Górniczy DąLrowski w biu
rze swoim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kr. Jadwigi

Okręgowy Urząd Górniczy Sosnowiecki na za

Nr 18 będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i protesty prze

sadzie art. 481 Ustawy Górniczej (Zb. Pr. ces. ros. t. VII,

ciwno nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą zło

wyd. 1912 r.) ogłasza, że mieszkaniec Królewskiej Huty

żone na wskazany termin.

Stanisław Wojtacha odkrył rudę żelazną w dniu 23-go

Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia ni

stycznia 1929 roku zapomocą szybiku poszukiwawczego

niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plany i rejestry pomiarowe

na gruncie Jana Wojdasa we wsi Mierzęcice, tejże gminy,

wym ienionych nadań w wyżej wspomnianem biurze w go

powiatu zawierciańskiego- Szybik ten znajduje się w odle

dzinach urzędowych.

głości 630 m. na południe od szosy M ierzęcice-Siewierz

Naczelnik Okręg. Urzędu Górn. Dąbi owakiego

i w odległości 45 m. na wschód od szosy

Mierzęcice-

Targoszyce.

J Zawadzki.

Na SKutek powyższego życzący sobie mogą w ter
minie miesięcznymi od dary niniejszego ogłoszenia podać
do Okręgowego Urzędu Górniczego Sosnowieckiego w Dą

13.
OBWIESZCZENIE

browie Górniczej piśmienne protesty i uwagi
O dniu i miejscu rozpatrzenia tych

Okręgowego Urzędu Górniczego w Radomiu

stąpi ogłoszenie osobne.
Naczelnik Okręg, Urzędu Górn. Sosnowieckiego

z dnia 5 lutego 1929 r.

Inż. Stecki.

o wyjednywam in nadaniu.
Okręgowy Urząd Górniczy Radomski zgodnie
z art. 25 Instrukcji o zastosowaniu art. 454-540 Ustawy

15.

Górniczej wyd. 1912 r. ogłasza, że na zasadzie odkrycia

OBWIESZCZENIE

rudy żelaznej, zrobionego dnia 4 września
gruncie Stanisława Fronczkiewicza w e wsi

protestów na

1928

r. na

Koryciska,

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach o sca
laniu gruntów.

gminie Wieniawa, pow. radomskim i sprawdzonego przez
Urząd Górniczy dnia 17 września 1928 r., Stanisław No

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na pod

wak, zamieszk. w Bliżynie, pow. koneckiego, w imieniu

staw ie art. 18 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu

swojem i wspólników Józefa

Czarneckiego i Franciszka

gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27 r., poz. 833) podaje do pu

Polaka podejmuje starania o uzyskanie naJania górni

blicznej wiadomości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia :

czego na rudę żelazną pod nazwą „Koryciska*, prze

a)

27-go stycznia 1928 roku, na zasadzie p. c art

strzeni 987854 m2, na gruntach włościan wsi Koryciska,

10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,

w gminie W ieniawa, powiecie radomskim.

oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scal. grun

Wyjednywana przestrzeń nadania graniczy z południo-wschodu z gruntami wsi Omięcin, ze wszystkich
zaś innych stron z gruntami wsi Koryciska.

tów (Dz, Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanow iono:
obszar scaleniowy wsi Tczyca, gminy Tczyca, pow.
miechowskiego, ustalić na 407.27 ha, obejmujących 302.43

Nr 6.
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wsi Tczyca, 65.21 ha gruntów

rozszerzyć obszar scalenia gruntów wsi Miłków,

tabelowych wsi Tczyca Poduchowna, oraz 1843 ha grun

gm. Bodzechów, p. opatowskiego, przez w łączenie do tegoż

tów hipotecznych nabytych z parcelacji majątku Jelcza

obszaru 0.07 ha gruntu wsi Jędrzejów — Pronobisa Ję

i 21.20 ha nabytych z'parcelacji majątku Swojczany.

drzeja, 36.46 ha gruntów kol, Marjanków, należących do

ha gruntów tabelowych

Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzecze
niem Min. Reform Rolnych z dnia 26 listopada 1928 r.

20 gospodarzy

wymienionych

w liście

prowizorycznej

i 0.10 ha gruntów wsi Szewna — Jana Barańskiego, czyli
ogółem 36.57 ha.

b) 14-go

czerwca

1928 roku, na podstawie art.

10 Ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o org. Urzędów

Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 21 stycznia
1929 roku.

Ziemskich, oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 roku
0 scal, gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27 poz. 833) postanow iono:

f) 29-go listopada

1928 roku, na

zasadzie p. c

obszar scalenia wsi Goszyce, gminy Luborzyca, pow.

art. lfr Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,

m iechowskiego, ustalić na 91.46 ha, obejmującycn 81.27

oraz art. 17 Uss. z dnia 31-go lipca 1923 r, o scalaniu

ha gruniów tabelowych wsi Goszyce, 0.83 ha gruntów

gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanowiono:

hipotecznych nabytych z parcelacji maj. Goszyce, 1.80 ha

celem

wyprostowania granic i usunięcia

enklaw

gruntów przypadających wsi Goszyce z podziału wspól

w łączyć do obszaru scaleniowego wsi Prusy Doine około

nych z dworem pastwisk i na sprostowanie granic 2 ha

30 ha gruntów obszaru scaleniowego wsi Prusy Górne,

gruntów hipotecznych majątku Goszyce i 5.56 ha gruntów

gminy Czyżów Szlachecki, pow. opatowskiego.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 17 stycznia

hipotecznych majątku Skrzeszowice.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzecze

1929 roku.

niem Min. Reform Rolnych z dnia 26 listopada 1928 r.
g) 29-go listopada
c) 15-go czerwca 1928 roku, na zasadzie p. c art.

1928 roku,

na zasadzie p. c

art. 10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,

10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,

oraz ari. 17 U staw y

oraz art. 17 Ust z dnia 31 lipca 1923 r. o scal, grun

gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanow iono:

tów (Dz. Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanow iono:
ustalić obszar scalenia gruntów wsi Moskarzew,
gminy Moskarzew, powiatu w łoszczow skiego, na 357.76 ha
obejm ujących: 221.99 ha gruntów tabelowych wsi Mo
skarzew, 123.55 ha gruntów zaserwitutowych tejże wsi
1 12.22 ha gruntów tabelowych wsi Moskarzew Poduchowny.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzecze
niem Min. Reform Rolnych z dnia 29 grudnia 1928 r.

z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu

ustalić obszar scalenia gruntów wsi Pierzctinia,
gminy Błotnica, pow. radomskiego, na 585.76 ha, obej
mujących grunty tabelow e wymienionej wsi 256. 72 ha
i grunty hipoteczne kol. Pierzchnia 329.04 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 16 stycznia
1929 roku.
h) 29-go listopada

1929 roku,

na zasadzie p. c

roku, na zasadzie p. c

art. 10 Ust. z dnia 11

sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,

art. lO U staw y z dnia 11-go sierpnia 1923 roku o org.

oraz art. 17 Ustawy

z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu

Urz. Ziemsk., oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r.

gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanowiono:

d) 31-go sierpnia

1928

0 Bcal .gruntów (Dz. Ust. Nr 92|27, poz. 833) postanow iono:
ustalić ohszar scalenia gruntów

wsi Karsy Małe,

ustalić obszar scalenia gruntów
Chotcza, pow.

wsi SieR ierki, gm.

iłżeckiego, na 325.36 ha, obejmujących

gminy Pacanów, pow. stopnickiego, na 167.76 ha obej

grunty tabelowe i otrzymane za służebności wsi wym ie

mujących; 136.55 ha gruntów tabelowych wsi Karsy Małe

nionej 321.16 ha, oraz grunt nabyty z maj. Tymienica

22.50 ha gruntów hipotecznych z parcelacji maj. Komo

4.20 ha należący do sukc. Kajetana Kiljanka i Marcina

rów, 6.53 ha gruntów hipotecznych z parcelacji majątku
Dolne, 1.68 ha gruntów wsi Książnice i Karsy Duże

Michalskiego.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 9 stycznia

1 0.50 ha gruntów hipotecznych majątku Karsy Małe na

1929 roku.

■prostowanie granic.
Orzeczenie niniejsze zostało utrzymane w mocy orze
czeniem Min. Reform Rolnych z dnia 11 grudnia 1928 r.

i) 30-go listopada

1929

roku,* na zasadzie p, c

art. 10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,
oraz art. 17 Ust. z dnia 31 li^ca 1923 rokn o scalaniu

e) 22 października 1928 roku na zasadzie p. c art.
10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,

gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanow iono:

oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scal. grun

Kosiala, pow. m iechowskiego, na 125.76 h a,'ob ejm u ją

tów (Dz. Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanowiono :

cych : 70.21 ha gruntów tabelow ych w siSzpitary, 49.81 ha

ustalić obszar scalenia gruntów wsi Szpiłary, gin.

70

Kielecki D ziennik W ojew ódzki. Poz. 15 i 16.

gruntów hipotecznych zakupnych z maj. Szpitary i 5.74 ha
gruntów ta helowych wsi Nowe Brzesko.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 9 stycznia
1929 roku;
j) 30-go listopada

1928

roku; na

zasadzie p. c

D Z IA Ł N IE U R Z Ę D O W Y .
OBWIESZCZENIE
Notarjusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okrę
gow ego w Kielcach Wacława Jauiszowskiego

art, 10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Uiz. Zicmsk.,
oraz art. 17 Ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu
gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanowiono:
ustalić obszar scalenia gruntów wsi Łownioa, gm.

Nr 6.

z dnia 31 stycznia 1929 roku

o otwarciu postępowania spadkowego.
Notarjusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okrę

Lipnik, pow. sandomierskiego, na 210.88 ha, obejmują

gowego w Kielcach Wacław Janiszowski niniejszem

cych : 204.40 ha gruntów tabelow ych wsi Łownica, 4.48 ha

wieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po

gruntów hipotecznych zakupnych z inaj. Słoptów,

następujących zmarłych :

2 ha

1.

gruntów hipotecznych majątku Sloptów.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 13 stycznia
1929 roku.

Janie Huszno, właścicielu a) działka ziemi Nr 5

obszaru 2 dzies. 120 sąż z kolonji Wielkopole Dąbrówka
i b) działka ziemi Nr 6 obszaru 1 dzies. 60 sąż.

Naczelnik Biura O. K. Z .: Ap. Łukasiewicz.

ob

lonji W ielkopole Słupska Góra, pow
2.

z ko

w łoszczow skiego;

Wojciechu Zielińskim, właścicielu działka ziemi

Nr 7 obszaru 1 dzies. 44 sąż. z kolonji Krajno Miłków,

16

.

pow. kieleck iego;

Pismo okólne Wojewody Kieleckiego
L. Ad. 326 z dnia 5 lutego 1929 roku

w sprawie odroczenia terminu spłacenia I-ej raty
pożyczek na odbudowę.

3.

Andrzeju

Benbenku vel Bębenku, właścicielu

dwóch działków ziemi Nr Nr 36 i 34 obszaru po 1230 sąż.
każdy z folwarku Michałów Poduchowny, powiatu pińczowskiego.
Termin zamknięcia i regulacji postępowań tych w y
znaczony został na dzień 15 sierpnia 1929 roku w kan-

Do w szystkich Panów Starostów Powiatowych
województwa kieleckiego

celarji wyżej wymienionego Notarjusza w Kielcach, przy
ulicy Sienkiewicza Nr 8.
Notarjusz: Wacław Janiszowtki.

Reskryptem z dnia 4 stycznia r. b. L. VIII-4896/28
Ministerstwo Robót Publ. zakomunikowało tut. Urzędowi
Wojewódzkiemu, co następuje:
Ministerstwo

Robót Publicznych powołuje się na

zarządzenie z dnia 30 listopada

1928 r. L. VIII-4084,

którem odroczony został do dnia 1 grudnia 1929 roku
termin spłaty I-ej raty pożyczek, udzielonych na odbu

ZAWIADOMIENIE
Pisarza Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego
w Kielcach o postępowaniach spadnowych.

dowę, a których termin płatności początkowo określony

Na zasadzie art. 127 Pr. Hip. i dopełnień do tegoż

był na 1 grudnia 1928 r., — i oznajmia, źe nadchodzące

Pisarz W ydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Kiel

zkolei, zgodnie z postanowieniem art. 12 ustawy z dnia

cach zawiadamia, iż toczą się pestępowania spadKowe po:

6 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 492), dalsze
terminy spłaty I rat pożyczek udzielonych na odbudowę
nie będą prolongowane, wobec czego należy zawczasu
poczynić niezbędne kroki, aby terminy te były zachowane.
Ministerstwo Robót Publicznych przypomina, że na
dzień 1 grudnia 1929 r. przypada również termin zwrotu

1.

Janie Kitlińskim,

strzeni 2 dzies.

właścicielu dz. Nr 6, prze

1350 sąż. z kolonji Zagorzyce B, pow.

miechowskiego.
2. Stanisław ie Dzienia, właścicielu dz. Nr 21, prze
strzeni 2 dz. 120 sąż. z kol. „Wodacz A*, pow. jędrze

I-ej raty pożyczek udzielonych na odbudowę w 1926 r.

jowskiego.
3. Marjannie Skóra, współw łaścicielce przestrzeni

i że pow yższy lerm in spłaty będzie musiał być bez

3 morgi, z dóbr „Ludwinów Charsznicki“,

względnie dotrzymany.

chowskiego.
4. Antonim Wójciku, współwłaścicielu 2 morgi 28 pr.

O powyższem
domić

zechcą Panowie Starostowie powia

zainteresowanych

dłużników

za

pośrednictwem

Urzędów gminnych.
Za W ojewodę: Mr L. Kurnikowski.

pow.

m ie

z budynkami z dobr „ W ierzbica11, pow. pińczowskiego.
5.

Franciszku Zmarłym, właścicielu dz. Nr 34, prze

strzeni 5 dzies. 551 sąż. z dóbr „Głupczów*, pow. mie
chowskiego.

Nr 6.

6.

Kielecki Dziennik W ojewódzki.

W incentym Trynda, w łaścicielu dz. Nr 20, prze

22.

71

Antonim. Papisie, właścicielu dz. Nr 11, prze

strzeni 15 mórg. 245 pr. z dóor „Lgota Gawronna"-, pow.

strzeni 4 dzies. 94 sąż. z kol.

włoszczow skiego.

pow. miechowskiego.

7.

Piotrze Toborku, właścicielu dz. Nr 5, prze

strzeni 4 dz. 103 sąż. z kol. „Felicin", pow. w łoszczow
skiego.
8.

Katarzynie Ostrowskiej,

współwłaścicielce dz.

r 31, przestrzeni 5 ha 0518 in z kol. „Pietrzejowice A",
Pow. miechowskiego.
9.

-

23.

„Krężoły Romanówek",

Jakóbie Bebaku, właścicielu przestrzeni 3 morg.

150 pr. z dóbr „Zalesie", pow. miechowskiego.
24.

Marjannie Zapart, w spółw łaścicielce przestrzeni

6 morg. z dóbr „Nowa Wieś", pow. miechowskiego.
25.

Macieju Rokita, właścicielu dz. Nr 6, prze

strzeni 1 dzies. 2322 sąż. z kol. „Przesławiee Zielonka",

Pawle Zębale, właścicielu dz. Nr 4, przestrzeni

dz. Nr 26 przestrzeni 5 morg. 118 pr. i Nr 57 prze

1 diies. 1290 sąż. z kol. „Podłazie Iw anow ickie“, pow.

strzeni 1 dzies. 1290 sąż. z dóbr „Gnatowice", powiatu

miechowskiego.

m iechowskiego.

10.

26.

Marjannie Klocek, właścicielce na prawie wie-

Izydorze Marcu, właścicielu dz. Nr 10, prze

Czystej dzierżawy 2 morg. 150 pr. z osad Marcinowickich,

strzeni 3 dzies. 1296 sąż. z kol.

P?w. m iechowskiego.

strzeni 1 morg. z dóbr „Zagajów", pow. pińczowskiego.

11.

Szym onie Skrzypczyńskim, właścicielu prawa

*88tawu do 3/4 części połowy przestrzeni
1 wierzycielu

11 morgów

27.

„Wygonisko" i prze

Sylw estrze Czekaju, właścicielu dz. Nr 6, prze

strzeni 13 dzies. 420 sąż. z kol. „Żarczyce Małe", pow.

sumy 631

rb. 12 1/2 kop. i sumy 41 rb, I miechowskiego.
28. Ignacym Jordanie, właścicielu dz. Nr 17, prze
12. Wawrzyńcu Olewińskim, w spółwłaścicielu dz.
strzeni 9 morg. 284 pr. z kol. „Lipie A", pow. wło
6, przestrzeni 103 pr., Nr 10 przestrzeni 264 pr.,
szczowskiego.

25 kop. z dóbr „Janów", pow. stopnickiego.

29 przestrzeni 4 morg. i działka przestrzeni 2 morg.,
0raz z działka Nr 65 przestrzeni 2 morg 150 pr. z dóbr
• Poręba Górna“, pow. miechowskiego.
13.

Pawle Gołka, właścicielu

30.

połowy dz. Nr 61

j. przestrzeni 10 morg. 2641/2 pr. z dz. Nr 61 i 1/4 cz.
Nr 59 t. j. 3 morg. 272 pr. z dóbr W ęglcszyn", yOw.
^drzejowskiego.
14. Antonim Małkiewiczu, właścicielu dz. Nr 1,
Przestrzeni 3 dz. 180 sąż. z kol. 3-go Swojczanskiego
*'Wa, pow. miechowskiego.
15.

29.

Marjannie Lech, w spółwłaścicielce dz. Nr 17,

Janie Kubackim, właścicielu 2 dzies. 120 sąż.

z kol. „Jazdowiczki Podwale", pow. miechowskiego.
Franciszku Owsikowskim, właścicielu dz. Nr 10,

przestrzeni 3 'dzies 1409 sąż. z kol. „Józefów Pilczacki",
pow. włoszczowskiego.
31.

Marjannie

Książek,

właścicielce

przestrżeni

75 pr. z dz. Nr 6 i dz. Nr 16 przestrzeni 1 morg. 29 pr.
z dóbr „Malkowice", pow. pińczowskiego.
Termin regulacji spadków

wyznaczony na dzień

pierwszy po upływ ie 6-u miesięcy od dnia pierwszego
ogłoszenia w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim w kan-

przestrzeni 2 morg. dz. Nr 18 przestrzeni 1 morg 200 pr.
1

dz. Nr 31 przestrzeni 1

celarji W ydziałuHipotecznego Sądu Okręgowego w Kielcach.
morg. 65 pr. z dóbr „Janiko(2 - 1)

pow. m iechowskiego.
16.

Pisarz Wydz. Hipoteczn. Sądu Okr. w Kielcach

Szczepanie Traczu, współw łaścicielu dóbr „Ko-

B iło w ick i.

pow. pińczowskiego.
17.

A gnieszce Domagała 1-e voto Wąder, wierzy-

Clelce 1200 zł. pod Nr 9 dz. 4-go kol.

„Lipówka Sta-

OGŁOSZENIE PRZETARGU.

Ql0*icka*, pow. jędrzejowskiego.
Franciszku Boguszu, w łaścicielu dz. Nr 28,

Zarząd Dróg Wodnych w Sandomierzu zawiadamia,

^r*e8trzeni 1 dzies. 1290 sąż. z kol. 3-go Swojczanskiego

18.

z« dnia 22 lutego 1929 r. o godzinie 11 ej w biurze Za

i dz. Nr 5 przestrzeni 3 dzies. 504 sąż. 4-go SwojCzańskieg 0 T-wa, pow. m iechowskiego.

rządu w Sandomierzu przy ul. Długosza 5 odbędzie się

T- t yn

.

19.

publiczny przetarg ofertowy na dostawę materjałów drzew

Antonim Górskim, w łaścicielu dz. Nr 12, przę

nych do budowy objektów pływających, a m ianow icie:

d z e n i 3 dzies. 180 sąż. z dóbr Bródzów, pow. kieleckiego.

1) 43 m3 brusów jodłowych 21 X 9 cm. w długo

20.

Lejzorze Arji Hochmanie, wierzycielu 75/l0O cz.

ściach od 8 m. b . ;

8ńtny 20800 zł. pod Nr 15 działu 4-go dóhr „Wolica C“,

2) 30 m3 brusów sosnowych lub modrzewiowych

P°w. kieleckiego, 915 zł', 15600 zł. i 630 zł. do Nr 31

4.5 cm. grubości, 25 cm. szerokości w długościach han

ziału 4-go nieruchomości „Kielce Nr hip. 3 8 0 “.
21. Mateuszu Soborze, właścicielu dz. Nr 7, prze
c e n i 3 dzies. 802 sąż. kol. „Zielona", pow. kieleckiego.

dlowych ;
3) 90 m3 kloców jodłow ych w długościach 12 m b
45— 60 c m .;

72

Kielecki Dziennik W ojew ódzki.

4) 70 m3 kloców sosnowych w długościach 16,5 m. b.

Nr 6.

Radomski Starosta Pow iatow y unieważnia zagubiono
dowód osobisty Nr 8 8 6 104, wydany przez Starostwo w Ra

4 0 — 60 c m .;
5) 30 m3 kloców sosnowych w długościach 12.5 m. b.

domiu dnia 7 lipca 1926 r. za L. 17464,1 na imię K syła

Goldfedera z Radomia,

4 0 — 60 c m .;
6) 35 m3 kloców sosnow ych w długościach 5 m. b,
40 - 50 cm.
Termin dostawy materjałów pod poz. 1 i 2 natych
miast po zatw ieidzeniu oferty, pozostałych

materjałów

najprzedniejszego gatunku. Oferty mogą być składane na
całość lub część wym ienionych materjałów.
Do każdej oferty ma być dołączony dowód złożenia
w Kasie Skarbowej wadjum w w ysokości 5 %

od ofe

(3 — 2)

Stefan Korngold (rocznik 1889) z Częstochowy
zgubił książeczkę wojskową, wydaną

przez P. K. U.

w Częstochowie, którą unieważnia się

(3— 2)

A ndrzej Soboń (r. 1893) z W ęgleszyna, pow. ję
drzejowskiego,

unieważnia

zagubioną

książeczkę

skową, wydaną przez P. K U Pińczów.

w oj
(3— 2)

Stanisław Skowron (r. 1902) zamieszkały w Magierowie, gm. Zborów, pow. stopnickiego, ogłasza o skiu-

rowanej dostawy.
Oferty wniesione po teim inie bez wadjum, lub nie
sporządzone w edług przepisanego wzoru, zawierające nie
uzasadnione dopiski, nie będą uwzględniane.

dzeniu mu książeczki wojskowej.

(3— 2)

Jó zef Frączek z Kr isocina, pow. wroszczowskiego,
zguDił książeczkę w o jsk o w ą w ydan ą przez P. K. U. w Czę

Zarząd zastrzega sobie prawo zw iększenialub zmniej
szenia dostawy o 20 0/o.
Szczegółowycn informacji, dotyczących jakości ma
terjałów, terminów i warunków dostawy, udzieia Zarząd

stochowie, którą unieważnia się.

^3 — 2)

Władysław M uszyński z Lipnicy, gm. Złotniki,
pow. jędrzejowskiego, zgubił książeczkę w ojskową w y
daną przez P. K. U. Pińczów, którą unieważnia się.
(3 -2 )

Dróg Wodnych w Sandomierzu.
Naczelnik Zarządu: In t. Nowakowski.

Wrzesień Roman z Chmielnika, zgubił książeczkę
wojskową wydaną przez P. K. U. w Pińczowie, którą

Ogłoszenie o zaguoienlu doKumentów.

unieważnia się.

(3 — 2)

Wojciech Sobczyk rezerwista 1900 r., zam. w Pio
trowem Polu, gm. Błaziny, pow. iłżeckiego, zgubił ksią

Stanisław Sobczyk (r. 1888) s. Kajetana z Rudy,
pow. koneckiego ogłasza o skradzeniu mu dn. 15 sierpnia
1928 r. książeczki wojskowej, wydanej przez P. K. U.
w Końskich.

(3 — 2)

Wincenty Świderek z Wojszyna, gm. Oblassy, pow.
kozienickiego zgubił dowód osobisty Nr 2275, wydany
dnia 28 lipca

1924 r. przez Starostwo w

Kozienicach

za Nr 732558 serja A, który unieważnia się.

(3 — 2)

Jó zef Skórski z Oleśnicy, pow. stopnickiego, zgu

żeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U. Kielce, którą
unieważnia się.
Zaginione dnia 31 października
737901 do 738000 unieważnia się.

* Stanisław Tczciński unieważnia skradzione mu le
skiego okręgu szkolnego.
Skradziono legitym ację urzędniczą, wydaną przez

września 1927 r. przez Urząd gminy Oleśnica za L. 3196

Jana Dobrowolskiego.

L udw ik Lech z W ierzbicy, gm. Tuczempy, ogłasza
o skradzeniu mu książeczki w ojskow ej, wydanej
P. K. U. w Pińczowie. Takową unieważnia się.

przez

(3 — 2)

gitym acje urzędnicze wydane przez Kuratorjuin warszaw

Kuratorjum warszawskiego

(3 — 2)

1928 r. sto blan

kietów pokwitowań kasowych serja K. wzór 506 Nr od

bił w yciąg z ksiąg ludności Nr 3196, wydany dnia 9-go
z dnia 9 września 1927 r

(3 — 2)

okręgu szkolnego

na imię

A ndrzej Kozioł ogłasza o skradzeniu mu legity
macji urzędniczej, wydanej przez Kuratorjum krakow
skiego okręgu szkolnego.

(3— 2)

Adres Redakcji i A d m in istracji: Urząd W ojew ód zk i w Kielcach, Z am ek. T elefon N r 176.
Przedpłata za rok 1929 narazie — 16 złotych. — Nuirer pojedynczy 1 złoty. — Cena ogłoszeń: o zarejestrowania stowarzyszenia tab
związku 5 złotych, za wiert z szpaltowy 50 groszy, ; t wyraz 10 groi zy, najmniejsze ogłoszenie jednoki >tne 3 zł., trzykrotni. 9 zł
W szelkie opłaty za pren u m eratę, ogłoszenia i t. p. należy w płacać do w łaściw ych Kas S k arb o w y ch n a
terenie w ojew . kieleckiego z zaliczeniem na b u d żet dochooow y Min. S p raw 9P ew n. dział II 6 7
i oryginalne k w ity kasow e nadsyłać do A d m in istra cji „Kieleckiego D zien n ik a W ojew ódzkiego".

Odbito w d ru k a m i .Jed n o ść* w K ielcach — 433.

