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nego w dniu 15 października 1928 r., podejmują się sta
rania przez Kazimierza Czaplę o uzyskanie na rzecz jego

32.
OGŁOSZENIE
Okręg. Urzędu Górniczego Dąbrowskiego
z dnia 5 marca 1929 r.

o nadaniach górniczych.

nadania górniczego dla wydobywania rudy żelaznej pod
nazwą „Tucznababa 5 “, ogólnej przestrzenia 1,012.270 m2,
położonej na gruntach włościańskich wsi Tucznaba, gm.
Losień.
W yjednywana przestrzeń gran iczy: od północy z na
daniem „Tucznababa 4 “, od wschodu z nadaniami „Tucz
nababa 201 P.*” i „Tucznababa 7 “, od południa z nada

Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w Dą
browie Górniczej zgodnie z § 25 Instr o zast. irt.
454-540 Ust. Górn. (zbiór praw ces, roa. tom VII, wyd.

niami „Tucznababa 7 “ i „Tfucznaba 6* i od zachodu
z nadaniami „Tucznababa 2 “ i „Tucznababa 4 “
Na skutek tego w dniu 5 go kwietnia 1929 roku

1912 i ,) ogłasza, ż e :

o godz. 10-ej Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w biu
na zasadzie odkrycia rudy żelaznej dokonanego
rze swoim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kr. Jadwigi
w dniu 1 października 1928 r. przez Jana Szperlinga,
Nr 18 będzie rozpatrywał w szelkie uwagi i protesty prze
a)

działającego w im ieniu i na rzecz Kazimierza Czapli, za
mieszkałego w Katowicach, ul. W trbzawska 31, na grun

ciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą zło

cie W alentego Rogowicza we wsi Tucznababa, m iejsco

żone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia ni

wości

niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy

gm. Łosień, pcw . będzińskiego i sprawdzo
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wym ienionego

nadania w wyżej

wspomnianym biurze

Poz. 32.

Nr 10.

przestrzeni 1,138.021 m2, położonej na gruntach włościan

w godzinach urzędowych ;

wai i majątku Kuźnica Błędowska, gm. Łosień,

powiatu

będzińskiego.
b) na zasadzie odkrycia galmanu dokonanego w dniu

Wyjednywana przestrzeń graniczy z północy, za

6 kwietnia 1911 roku przez Jana W oźniczkę, mieszkańca

chodu i południa z gruntami wsi i majątku Kuźnica Błę

wsi Kuźnica Błędowska na gruncie Andrzeja Manieckiego,

dowska, z zachodu z nadaniem

mieszkańca wsi Grabowa, gm. Rokitno Szlacneckie, pow.

z gruntami majątku € h ecb ło ;

będzińskiego j sprawdzonego w Jniu 4 maja 4 9 1 1 roku,
podejmują się starania przez Stefanję Kapłonową,
w Konstancinie, pow. Warszawskiego,

Jafceba

zam. w W arszawie, ul. Pańska Nr 40 i Eljasza

' e) na zasadzie odkrycia galmanu dokonanego w dniu

zam.

7 kwietnia 1 9 l l r. prz^z Jana W oźniezkę,

Pąjąka,

mieszkańca

wsi Kuźnica Błędowska, gm. Łosień, us gruncie Andrzeja

Sznaj

Manieckiego we wsi Grabowa, gm. hokitno-Szlacneckie,

dera zatn, w Konstancinie, pow. warszawskiego, o uzy

pow. będzińskiego i sprawdzonego w dniu 4 maja 1911 r.,

skanie na rzecz ich nadania górniczego dla wydobywania

podejmują się starania przez Stefanję Kapłunową, zam.

gaimanu pod nazwą , Piotr", ogólnej przestrz. 1,138.021 m2,

w Konstancinie,

położonej na gruntach włościan wsi i majątku Grabowa,
gm. Rokitno-Szlacheckie i Kuźnica Błędowska,

„Jan", a od wschodu

pow.

warszawskiego,

Jakóba

Pająka,

zam. w Warszawie, ul. Pańska 40 i Eljasza Sznajdera,

gm. Ło

zam. w Konstancinie, pow. warszawskiego, o uzyskanie

sień, pow. będzińskiego oraz na gruntach majątku Che-

na rzecz ich nadania górniczego dla w yaobyw ania gal

chło, gm, Bolesław, pow. olkuskiego.

manu pod nazwą „Paweł", ogólnej przestrzeni 1,138.021 m2,

W yjednywana przestrzeń graniczy z zachodu z grun

położonej na gruntach majątku Grabowa, gminy Rokitno-

tami majątku Kuźnica Błędowska i Grabowa, ze wschodu

Szlacheckie i Kuźnica Błędowska, gm. Łosień, pow. bę

z nadaniem „Paweł", z gruntami majątku i wsi Kuźnica

dzińskiego oraz na gruntach majątku Checbło, gm. Bo

Błędowska i majątku Chechło, z południa z gruntami ma

lesław, pow. olkuskiego

jątku i wsi Kuźnica Błędowska, a z północy z gruntami

W yjednywana przestrzeń graniczy z zachodu z grun

majątku i wsi Grabowa;

tami b. m ajątków : Kuźnica Błędowska, Chechło i Gra
bowa i nadaniem „Piotr", z północy i wschodu z grun

c) -na zasadzie odkrycia galmanu dokonanego w dniu

14 lutego 1911 roku przez Jana Woźniczkę, mieszkańca . tami majątku Chechło, a z południa z gruntami majątku
wsi Kuźnica b łę d o w sk a , gm. Łosień, na gruncie Piotra

Kuźnica Błędowska;

Woźniczki we wsi Błędów, gm. Łosień, pow. będzińskiego

f)

i sprawdzonego w dniu 14 marca 1911 r., podejmują się

23 lipca 1911 r. przez Jana Woźniczkę, mieszkańca wsi

starania przez Stefanję Kapłunową, zam. w Konstancinie,

Kuźnica Błędowska, gm. Łosień, na gruncie Piotra Wdź-

pow. warszawskiego, Jakóba Pająka, zam. w Warszawie,

niczki,. we wsi Błędów, gm. Łusień, pow.

ul. Pańska 40 i Eljasza Sznajdera, zam. w Konstancinie,

starania przez Stefanję Kapłunową, zam. w Konstancinie,

górniczego dla wydobywania galmanu pod nazwą „Jan",

pow. warsza vskiego, Jakóha Pająka, zam. w Warszawie,

ogólnej przestrzeni 1,138.021 m2, połużonej na gruntach

ul. Pańska 40 i Eljasza Sznajdera, zam. w Konstancinie,

włościan wsi i majątku Kuźnica Brędowska, gm. Łosień,

pow. warszawskiego, o uzyskanie na rzecz ich nadania

pow. będzińskiego.

górniczego dla wydobywania galmanu pod nazwą „Bar-

W yjednywana przestrzeń graniczy ze wschodu, za
dowska, ze wschodu z nadaniem „Antoni", a z południa
z gruntami majątku Kuźnica Błędow ska;

j

bara", ogólnej przestrzeni

1,138.021

gruntach włościau wsi i majątku

m2, położouej na

Kuźnica Błędowska,

gm. Łosień, puw. będzińskiego oraz na gruntach włościan
wsi Krzykuwa Wielka i majątku Krzykawka, gm. Bole

d) na zasadzie odkrycia-£almanu dokonanego w dniu
14 lutego 1911 roku przez Jana W oźniczkę, mieszkańca
w si Kuźnica Błędowska, gm.

będzińskiego

i sprawdzonego w dniu 9 sierpnia 1911 r., podejmują się

pow. warszawskiego o uzyskanie na rzecz ich nadaniu

chodu i północy z gruntami wsi i majątku Kuźnica Błę

na zasadzie odkrycia galmanu dokonanego w dn

sław, pow. olkuskiego.
W yjednywana przestrzeń graniczy z północy z gran

Łosien, na gruncie Jana

tami wsi i majątku Kuźnica Błędowska, z zachodu z grun

W oźniczki we W3i Błędów, gm. Łosień, pow. będzińskiego

tami Kuźnica Błędowska i gruntami objętemi nadaniem

i sprawdzonego w dniu 14 marca 1911 r., podejmują się

„Alfred Nr 243", z południa z gruntami wsi Krzykuwa

starania przez Stefanję Kapłunową, zam. w Kunstancmie,

Wielka

pow. warszawskiego, Jakóba Pająka, z&m. w Warszawie,

z gruntami wsi i majątku Kuźnica Błędowska, gruntami

ul. Pańska 40 i Eljasza Sznajdera, zam, w Konstancinie,

wsi Łaski, gruntami wsi Krzykawa

pow. warszawskiego, o uzyskanie nadania górniczego dla

„Katarzyna Nr 2 5 3 “ i nadaniem „Franciszek Nr 14*.

wydobywania galmanu

pod nazwą

„Antoni",

ogolnfcj

nadaniem „Warszawa Nr 126", ze wschodu
Wielka, nadaniem

Nr 10

D ziennik W ojew ódzki.

K ie l e c K i

Na skutek tego w dniu 9-go kwietnia

1929 roku

o godz. 10-ej Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowski w biu

Poz. 32, 33 i 34.
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ustalić obszar scalenia gruntów wsi Sftąpe, gminy
Pjanów, pow. koneckiego, na 505.95

ha, obejmujących

rze swoim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kr. Jadwigi

184.51 ha gruntów tabelowych wymienionej wsi, 213.02 ha

Nr 13 będzie rozpatrywał w szelkie uw agi i protesty prze

gruntów otrzymanych za służebności i 103.42 ha gruntów

ciwko nadaniu projektowanej przestrzeni, jakie będą zło

hipotecznych z rozparcelowanego majątku Skąpe, oraz

żone na wskazany termin.

celem usunięcia enklaw y 5 ha gruntów tabelowych wsi

Życzący sobie mogą w ciągu miesiąca od dnia ni
niejszego ogłoszenia rozpatrzeć plan i rejestr pomiarowy
wym ienionego nadania

w wyżej

wspomnianym

biurze

Zaostrów.
Orzeczenie to uprawomocniło

się w dniu 3 marca

1929 roku.
Naczelnik Biura O. K. Z .: Ap. Łukaszewicz.

w godzinach urzędowych.
Naczelnik
Okręgowego Urzędu Górniczego Dąbrowskiego

J. Zawadzki.

34.
Zarządzenie Naczelnika Okręgu Legalizacji
Narzędzi Mierniczych w Lublinie

33.

OGŁOSZENIE
O kręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach

z dnia 4 marca 1929 r Nr 29/1311

w sprawie publicznych zbiórek legalizacyjnych w 1929 r
Na mocy art. 12 Dekretu o miarach z dnia 8 lu

z dnia 7 marca 1929 r.

tego 1919 r. ^Dz„ Ust. R. P. 1928 r. Nr 72, poz. 661)

o scalaniu gruntów.

i art, 10 Statutu Urzędów Miar (Dz. U. R. P, 1919 r

Okręgowy^Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie

Nr 74, poz. 429) zarządzam w 1929 r. publiczne zbiórki

art. 18 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalania gruntów

legalizacyjne w celu następczej legalizacji narzędzi mier

(Dz. Ust. Nr 9 2/27

niczych

r., poz. 833) podaje do publicznej

w następujących

a) 30-go listopada i9 2 8 roku, na zasadzie p. c art.
10 Ust. z dnia 11 sierpnia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk.,
oraz art. 17 Ust. z dn.a 31 lipca 1923 r. o scal. grun

opatowskim, pińczowskim, radomskim i stopnickim,
W celu uskutecznienia tej legalizacji czynne będą
Lotne Urzędy Miar w niżej podanych

I.

tów (Dz. Ust. Nr 92/27, poz. 833) postanow iono:
ustalić obszar scalenia

gruntów

województwa kie

leckiego : koneckim, kozieniękim, miechowskim, olkuskim,

wiadomości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z d n ia :

wsi Nagłowił',e,

gminy Nagłowice, pow. jędrzejow skiego, na 492.91

powiatacn

ha,

obejmujących 444 12 ha gruntów tabelowych i zaserwitutowych wsi N agłow ice, 48.79 ha gruntów tabelowych

miejscowościach :

powiat k onecki:

1) w Szydłowcu — od dnia 2 kwietnia do dnia
12 kwietnia 1929 r. dla obsłużenia: m. i gm. Szydłow iec
i gmin Borkowice, oraz Chlewiska ;
2) w Kamiennej — od dnia

15 kwietnia do dnia

i zaserwitutowych wsi Nagłowice Poduchowne, 3 ha grun

22 kwietnia 1929 r. dla obsłużenia- m. i gm. Kamienna

tów hipotecznych majątku Nagłowice.

oraz gm. Bliżyn ;

Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 4 marca
1929 roku;
b) 30 go stycznia 1929 roku, na zasadzie p. c. art.
10 Ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o org. Urzędów
Ziemskich, oraz art. i7

3) w Radoszycach — od dnia 24 kwietnia do dnia
1 maja 1929 r. dla obsłużenia gm in:

Ust. z dnia 31 lipca 1923 roku

o scal gruntów (Dz. Ust. Nr 92/27 poz. 833) postanowiono ;
ustalić obszar scalenia gruntów wsi Wola Czaryiska,
gminy Kadków, powiatu w łoszczowskiego, na 037.63 ha,
obejmujących 314.53 ha gruntów tabelow ych i 223.10 ha
gruntów zaserw itutow ych wsi Wola Czaryżska.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 4 marca
1929 ro k u ;
c) 30-go stycznia 1929 roku, na zasadzie p. c art.

Radoszyce, Gro

dzisko, Ruda Maleniecka oraz P janów ;
4) w Przedborzu — od dnia 4 maja do dnia 16-go
maja 1929 r. dla obsłużenia: m. i gm. Przedbórz, oraz
gmin Czerno, Skotniki i Góry Mokre.
5) Pozostałe gminy powiatu obsługiwane są przez
Urząd Miar w Końskich.

II.

Powiat kozienicki:

1) w Kozienicach — od dnia 31 maja do dnia 18-go
czerwca 1929 r., dla obsłużenia gm in: Polichna, Siecie
chów, Brzeźnica, Jedlnia, m. i gm. Kozienice, oraz gmin
Świerie-G órne i Sarnów;

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

2) w Głowaczewie — od dnia 20 czerwca do dnia

oraz art. 17 Ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o sc«i. grun

2 lipca 1929 r , dla obsłużenia gm in: Brzoza, Bobrowniki,

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

Grabów nad Pilicą, Trzebień, Rozniszew

i M anampol;
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3)

y

Nr 10.

w Zwoleniu — od dnia 4 lipca do dnia 13 lipca2) w Pińczowie — od dnia 31 maja do dnia 15-go

1929 r., dla obsłużenia gm in: Tczów, Grabów nad Wisłą,

czerwca 1929 r., dla obsłużenia: m. gm. Pińczów, oraz

Oblasy, Góra Puławska, Suskowola i Zwoleń.

g m in : Góry, Kliszów i Chroberz;
3) w Działoszycach — od dnia 18 czerwca do dnia

III.

Powiat n.iechow ski.

1) w Proszowicach — od dnia

4 lipca 1929 r„ dla obsłużenia:

16 lipca

10 sierpnia 1929 r., dla obsłużenia gm in:

do dnia

m. Działoszyce, oraz

gmin: Sancygniów- Drożejowice i Czarnocin;

Proszowice,

4) w Kazimierzy-Wielkiej — od dnia 6 lipca do

Pałecznica, Klimontów, Kowala, Wierzbno, W awrzeńczyce,

dnia 13 lipca 1929 r., dla obsłużenia gn.in: Kazimierza-

Igołomja, Gruszów, Koniusza, Słomniki, Kacice, N edwierz,

Wielha, Nagorzany, Kościelec, Filipowice, Dobiesławice,

Łętkowice, Iwanowice, M ichałowice i L uborzyca;

Boszczynek, Topola i Skalbmierz.

2) w M iechowie — od dnia

13 sieipnia do dnia
VII.

29 sierpnia 1929 r., dla obsłużenia: m Miechowa i gmin

1) w W ierzbicy — od dnia 16 lipca do dnia 20-go

W ielkozagórze, Jaksice, Rzeżuśnia, Racławice oraz T czyca;
lipca
w Książu-Wielkim — od ania 31 sierpnia do dnia

8)

2 września 1929 r., dla obsłużenia gm in:

Książ-Wielki,

Powiat radomski:

1929 r., dla obsłużenia gm in: Wierzbica, Zalesice

i Rogów ;
2) w Przytyku — od dnia 23 lipca do dnia 27-go

Nieszków i Kozłów.

IV.

lipca 1929 r., dla obsłużenia gm in: Wieniawa, Przytyk,

Powiat olkuski:

1) w Pilicy — od dnia 4 września do dnia 27-go
września 1929 r., dla obsłużenia gmin : Pilica, Kidów,
Kroczyca, Ogrodzieniec i Ż arnow iec;
2) w Wolbromiu — od dnia 30 września do dnia
18 października 1929 r., dla obsłużenia: m. i gm. Wol
bro.n, oraz gm. Jangrot;
3) w Skale — od dnia

21

Potworów, Radzanów i Z akrzów ;
3) w Białobrzegi ch — od dnia
3sierpnia

1929 r., dla obsłużenia

4) pozostałe gininy powiatu obsługiwane są przez
Urząd Miar w Radomiu

października do dnia

4) w Olkuszu — od dnia 6 listopada do dnia 5-go
grudnia 1929 r., dla obsłużenia: m. i gm. Olkusz, oraz
g m in : Bolesław, Rabsztyn i Sławków.

Białobrzegi

i Stromiec, oraz m. W yśm ierzyce;

VIII.

4 listopada 1929 r„ dla obsłużenia gm in: Skała, Cianow ice, Minoga i Sułoszow a;

30 lipca do dnia
gm in:

powiat stopnicki:

1) w Chmielniku — od dnia 8 kwietnia do dnia
15 kwietnia 1929 r., dla obsłu żen ia: m. i gm. Chmielnik,
oraz gm in: Drugnia, Gnojno, Maleszowa, Grabki, Potok
i Szydłów ;
2) w Busku — od dnia 17' kwietnia do dnia 24-go

V. Powiat opatowski:
1) w Ożarowie — od dnia 8-go kwietnia do dnia

kwietnia 1929 r., dla obsłużenia, m. i gm. Busko, oraz
*
gm in: Szaniec, Pęczelice i Radzanów;

15 kwietnia 1929 r., dla obsłużenia gm in: Ożaiów, Jul-

3) w Stopnicy — od dnia ’<i6 kwietnie do dnia
11 maja 1929 r., dla obsłużenia: m. i gm. Stopnica, oraz

janów, Lasocin i C zyżów -Szlachecki;
2) w Opatowie — od dnia 17-go kwietnia do dnia
14 maja 1929 r., dla obsłużenia: m. i gin. Opatów, oraz

g m in : Wolica, Tuczępy, Oleśnica, Łubnice, Pacanów, Wojcza, Zborow, Oględów, Szczytniki i Kurozwęki;
4) w Nowym Korczynie — od dnia 14 maja do dnia

gm in: W ojciechowice, Sadowię, Modliborzyce, Baćkowice,

22 maja 1929 r., dla obsłużenia gm in; Nowy-4(orczyn,

Iwaniska i M alkow ice;
3) w Łagowie — od dnia 16 maja do dnia 24-go

Pawłów i G rotniki.'
W myśl art. 20 Dekretu o miarach zarządy gminne

maja 1929 r., dla obsłużenia gmin: Łagów, PiorKów, Gę-

w powyższych powiatach obowiązane są:

sice i R ę b ó w ;
4) w Ostrowcu — od dnia 27 maja do dnia 15-go

a) ogłosić o czasie i miejscu, w których ma się od

czerwca 1929 r. i z chw ilą otwarcia w roku bieżącym

być zbiórka legalizacyjna dla danej gm iny, przez roz

stałego Urzędu Miar za oddzielnem obwieszczeniem , dla

plakatowanie obwieszczeń, dostarczonych przez Urzędy

obsłużenia: m. Ostrowca oraz gm in: Częstocice, Kunów,

Miar, względnie przez imienne wezwania obszarów dwor

W aśniów, Bokszyce, Grzegorzowice,

skich, fabryk, młynów, gospodarstw rolnych i t. p . ;

Bodzechów,

Ruda

b) dostarczyć dla czynności urzędowych bezpłatnie

Kościelna i Ćmielów.

odpowiednie

VI.
1)

Powiat p iń czow sk i:

pomieszczenie,

składające się

conajmniej

z dwóch iz b ;

w W iślicy — od dnia 24 maja do dnia 28 maja

c) okazywać wszelką pomoc i współdziałanie urzęd

1929 r., dla obsłużenia gm in: Złota, Czarkowy, Bejsce,

nikom legalizacyjnym przy pełnieniu przez nich czyn

Opatowiec, Zagość i C h otel;

ności na terytorjum gminy, a m iędzy innemi powiado-
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P cz. 34 i 35.
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mić Lotny Urząd Miar o wykonaniu przez gminę punktu a)

Dolne, Brody-Duże, Radzanów, Kawęczyn, Grotniki-

niniejszego zarządzenia

Małe, Szczytniki, Sępichów, Górki, W ełecz, Szczyt-

Do Lotnych Urzędów Miar winny być dostarczone

niki-Małt, Brody-Duże.

celem legalizacji narzędzia miernicze z cechą 1927 roau

Szelestnica.

i lat poprzednich w stanie oczyszczonym z brudu i rdzy.
Narzędzia miernicze dokładniejsze mają być dostar
czane do stałych siedzib Urzędów Miar.
Winni przechowywania lub używania w obrocie pu

Pow. op atow sk i: Słupia-Nadbrzeżna.
„

sandomierski: Zawada, Połaniec.

„

stopnicki: Świniary-Kościelne, Janów, Szaniec, Pieczonogi, Świniary-Zielenieckie.

blicznym narzędzi mierniczych nielegalizowanych, niele

*

galnych lnb nierzetelnych, podlegają w myśl art. 23 De

Łaraza bydła i dziczyzny.

kretu o miarach karze grzyw ny do 1000 zł. i karze
areśztu do 6 tygodni, względnie jednej z tych kar, zaś

Pow. częstoch ow sk i: Janków, Kłobucko.

narzędzia miernicze na mocy art. 24 Dekrem o miaraeh

„

jędrzejow ski: Borszowice.

ulegną konfiskacie, zniszczeniu, względnie uniezdatnieniu

„

k on eck i: Szkucin.

do użytku.

„

opatow ski: Dębno, Mowinia.

„

pin czow sk i: Rachwałowice, Piekary, jiębów , Wola-

XT
,
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Chroberska, Skorocice, Topoia, Czarkowy, Będziaki,

In i. S. Krzywicki.

Skotniki, Bogucice, Zagajówek,

Michałów, Górki-

Kostr^eszyńskie, Skow ionne, Górne, Świerczyna.

35.
Zawiadomienie W ojewody Kieleckiego
o zaraźliwych chorobach zwierzęcycn panujących
na obszarze województwa kieleckiego
w czasie od 1 stycznia do 15 lutego 1929 r.

Nosacizna.
Pow. m iechow ski: Czuszów.
„

op oczy ń sk i: Zbożenna.

,

radom ski: Dęba.

sandom ierski: Kamienice, Kamienna.

„

stopniem : Sępichów, Nowy-Korczyn, Górki, Żabiec,
Szaniec.

„

w łoszczow sk i: Kózki,

Gruźlica.
Pow. m iechowski: Wierzbno.
„

op atow sk i: W ilczyce.

,

pin czow sk i: Dunosy, Głuchów. Chruszczyzna-Mała.

„

sandom ierski: Pęczyny, Obrazów

Różyca świń.
Pow. jędrzejow ski: Opatkowice-Murowane, Imielno, Na-

Świerzb.

warzyce.

Pow. k o n eck i: Grodzisko
m iechow ski: Siedliska, Kalina-Wielka.
„

„

olkuski: Bębło, W ola-Libertowska.

■„

opatow ski: W szechśw ięte.

.

p in cz o w sk i: Wojciechów,

„

w ło szczo w sk i: Biechniów.

„

kielecki: Czartoszowy.

„

k o n eck i: Stary-Młyn.

„

m iechowski: Opatkowice, Siedliska.

„

op atow sk i: Nietuliska, Lipowa, Częstocice, Szewna,

„

op oczyń sk i: Wójcin, Kalinków.

„

pińczowski:

Broniszowice, Kosowice, Podole, Grzegorzowice.

Wąglik.
Pow. jędrzejow ski: Sw aryszów .
„

k ie le c k i: Mojcza. Makoszyn, Szałas.

„

op atow sk i: Janik, Ruda, Stodoły, Raków

„

pinczow ski:

N o w a -Z a g o ść, Kobylniki, Skorocice,

Wola-Zagojska, Gorysławice, Szarbja, Koniecmosty,
Zagość, Sielce, Kamienna, Sokolina, Czarkowy, Winiary-Gaik.
„

radom ski: Młynek Janiszowski, Topola, Soboszów,

„

sandom ierski: m. Zawichost.

„

stopnicki:

Młodzawy-Małe.
Górnowola-Majoratna,

Kazimierza W ielka, Łabędź, Jurków,

Chotel, Zysławice, Skorocice, Skalbmierz, Donatkowice.
„

sandom ierski: Zdanów, Pęczyny.

„

radom ski: Długojów Ukazowy.

„

stop n ick i: Brzozówka, Pacanówka. Gaca,

„

w łoszczow sk i: Oblasy, Lubachowy.

Błonice,

Budziska, Gumienice.

Pomór i zaraza świń.
Pow. jędrzejow ski: Wodzisław.

Szaniec, Brzost

ków , Błotno-W ola, Hołudza, Grotniki-Duże, Klempie-

„

iłż e c k i: Chwałowice.

„

k ielec k i: Baranów, Re.iów, Góra, Suchedniów, Stokow iec, m. Kielce, Słupia-Nowa, Huta-Koszary,
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Pow. konecki: Kzmienna-Skarżysko, m. Końskie, Rzucow,
Ninków, Radestóv/, Koliszowa, Pawłów, Sielpia-Duża.
Szydłów , Grabków, Ruda-Maleniecka.
k ozien ick i: Trzebień, Zakrzew, Grabów n/W isią
„

m iechowski: Marcbocice, W ola-W ięcławska.

„

o lk u sk i: m. Olkusz.

„

opatow ski: Pobryszyn, Janopol, Jałowąsy, m. Opa
tów, Nikisiółka-Mała, Juljanów, Oficjałów, Mydłowice, Linów, Podole, Jastków, W łonice, Kornacice,
Ożarów, Prusy, Podlesie, Józefów, Wola-Wojnowska.

„

op oczyń sk i: Poświętne, Fiożenek, Opoczno, Kupimierz,

B p ińczow sk i: Zysławice, Piechów, Góry.
„

radom ski: Józefów, Orońsko,

W ieniawa, Konary

W yśmierzyce, Różki, Bartodzieje, Rajce-Szlacheckie,
Taczewska-W ola, Dąbrowa, Grzmiąca, Pomorzany,
Wierzbica, Łaziska, Strzałków,

Piastów, Łęczany,

W rzeszczów, Szczyty.
„

sandom ierski: Pęczyny, W łostów, Łoniów, Tułkowice, Heienów, m. Sandomierz, m. Zawichost, Usarzów, Klimontów, Skrzypaczowice.

„

36.
RUCH S Ł u Ż B O W Y
a) w Ministei siwi" Spraw Wewnętrznych,
mantu a u ł:
W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM:
W ładysław Szanser, prow. sekretarz IX st. sł. — prow.
asesorem w VIII st. sł.
Anna Józefa Czarniecka, adjunkt kancelaryjny X st. sł. —
adjunktem kancelaryjnym w IX st. sł
Wanda Fraussowa, prow. rejestrator X st. sł. — prow.
adjunktem kancelaryjnym w IX st. sł.
Zofja Uziębło, rejestrator X st. sł — aijunktein kancel.
w IX st. sł.
Zygmunt Jurkowski, rachmistrz X st. sł. — adjunktem
kancel. w IX st. sł.
Janina Imielanka, prow. urz. X st. sł. w szpitalu w >jskowym w Kielcach — do odwołania rejestratorem
X st. sł. w Urz. Woj. w Kielcach.
Apolonja Szczękówna, kontr, pracownica w Urzędzie Wo
z zastrzeżeniem art. 116 ustawy o państw, służbie

Pow. będziński: Ząbkowice, Strzem ieszyce, Łosień.
często ch o w sk i: Rybno, Ostrowy.

cyw ilnej.
Jadwiga Jackowska, prow. kancelista XI st. sł. — prow.
adjunktem kancelaryjnym X st. sł.
Aniela Kabatów na, prow. rejestiator XI st. sł. — prow.

„

jędrzejow ski: Grudzyny.

„

kielecki; Suków , Zagnańsk, Kakonin, m. Kielce.

„

konecki: Małachów, Józefów, m. Końskie, Mościska,

adjunktem kancelaryjnym w X st. sł

9

Wielka-Zychowa.
„

Nr 10.

jewódzkim — adjunktem kancelaryjnym w X 3t. sł.

w łoszczow sk i: Szczekociny, Moskarzew.

Wścieklizna.
' „

Poz. 35 i 36.

m iechow ski: Pobiednik-W ielki, Chodowiec, Zaryszyn,
Pobiednik-Mały.

„ o lk u sk i: Szczodrkuwice

Helena Roznorska, kancelista XI st. sł. — rejestratorem
X st. sł.
Janina

Purska, kancelista

XI st. sł. — rejestratorem

X st. sł.
Wanda M alczewska, prow, kancelista XI st. sł. — prow.
adjunktem kancel. w X. st. sł,

opatow ski: Sloki-Stare, Teodorów, Łagów, kol. Ro
botnicza, Oryzi-Kamień, Drygulec, M ychów, W ym y
słów, Duraczów, Słupia Nadbrzeżna, Ćmielów, T eo
filów , Łukawka, Kędziorka, Zbelutka, Kaliszany.
„

p iń czow sk i: Bogucice-Zakościelne.

„

radom ski: Małęczyn, Marylin.

„

sandom ierski: Zawidza.

„

w łoszczow sk i: Słupia, Komparzów, Secem in, Zaróg,
Nadolnik.

Antonina W itkowska, prow. rejestrator X st. sł, — reje
stratorem w X st. sł. z zastrzeżeniem art. 116 ust.
o państw, służbie cywilnej.
Zofja Rucióska, prow. kancelista XI st. sł. — prow. rejestratorem w X st. sł.
Marta Feldmanowa, prow. kancelista XII st. sł. — prow.
kancelistą w XI st. sł.
Anna W itkówna, prow.

kancelista XI st. sł. — kance

listą w XI st. sł. z zastrzeżeniem art. 116 ustawy

Cholera drobiu.
Pow. jędrzejow ski: Opaikowice-Murowane, Imielno, Woj
ciechów.

o państw, służbie cyw ilnej.
Marja Serednieka — do odwołania kancelistą w XI st. sł.
W STAROSTWACH — W BĘDZINIE:

„

kielecki: m. Kielce,

„

k o n eck i: Minie, Sielpie-Duże, Końskie, Ruda-Male-

Bolesław

Gosek, prow. rejestrator X st. sł. — prow.

adjunktem kancel. w IX st. sł.

niecka, Czerwona-Wola.
„ pińczow ski: Jurków, Małuszów, Żórawniki, Kliszów.

W ładysław Sławiński, adjunkt kancel. X st. sł. — adjun

„ stopn icki: Szczeglin.

Józef Staśko, praktykant II kat. — sekretarzem w X st. sł.
Za W ojewodę: N in ke.

ktem kancel. IX st. sł.
z zastrzeżeniem art. 116 ustaw y o państw, służbie
cyw ilnej.

Nr ló .

Kieiecki D ziennik W ojewódzki. Poz. 36.

Mieczysłuw Homola, prow. sekretarz X sr sł. — prow.

W ładysław Piechocki, prow. kancelista XI st. sl. — pro w.

sekretarzem w IX st. sł.

rejestratorem w X st. sł.
Marjan Makowski, prakt. III kat. — prow. kancelistą

W WIERZBNIKU:

w XI st. sł.

Eugenja Łosiówna,

Włodzimierz Stepanoff, prow. rejestrator XI st. sł. —
prow. adjuiiktem kancel.
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X st. sł.

rejestrator X st. sł. — adjur.ktem

kancel. w IX st. sł.

w Starostwie

Włodzimierz Głowacki, praktykant I kat. — sekretarzem
w IX st. sł.

Powiatowem w Suwałkach.
W BUSKU:

W WŁOSZCZOWIE:

Jan Zieliński, prow. ądjunkt kanc. X st. sł. — adjunktem

Walerjan

kacc. w X st. sł. z zastrzeżeniem art. 116 ustawy

Utracki,

praktykant

III

kat. —

kancelistą

w XI st. sł.

o państw, służbie cyw ilnej
Jadwiga Czerwijowska, przyjęta na słuźfe^ w charakterze

W ZAWIERCIU:

pracownicy za wynagrodzeniem według XII grupy

Bolesław Żukowski, prow. sekretarz X st. sł. — prow.

upos. czcze boi a.

sekretarzem w IX st. sł.

Przeniesieni.

W JĘDRZEJOWIE:
Jan Tokarz, adjunkt kancel. X st. sł. — adjunktem kanc.

Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO:

w IX st. sł.

Leon Holuka, referendarz VII st. sł. — do Starostwa Po

Zdzisław Zienkiewicz, rejestrator XI st. sł. — aójunktem

w iatow ego w Kielcach.

kancel. w X st. sł.

Jan Scheiaer, referenaarz VIII st. sł

-

do Starostwa

Powiatowego w Kielcach.

W KIELCACH:

Czesław Jan Ekiert, praktykant I kat. — do Starostwa

Dr Józef Jokiel, prow. lekarz pow iatow y VII st sł, —

Powiatowego w Busku.

lekarzem powiatowym w VII st. sł. z zastrzeżeniem

Jadwiga Kazubińska, rejestrator X st. sł. — do Starostwa

art. 116 -ustawy o państw, służbie cyw ilnej.
Wiktor W ojtowicz, praktykant I kat, — retorendarzem

Powiatowego w Kielcach.

w VIII st. sł.

ZE STAROSTWA — W BĘDZINIE:
Mieczysław Bielawka, referendarz VII st. sł — i o Sta

W KOŃSKICH:

rostwa Powiatowego w Częstochowie z wyznacze
Stanisława Tobolkówna, kancelista XI sl. sł. — rejestra
torem w X st. sł.

niem do zastępowania Starosty.
I Józef Lekki, praktykant II. kat. — do Starostwa Powia
tow ego w Olkuszu.

W OLKUSZU:
Eugenja Czechowska, kancelista XII st. sł. — kancelistą
w XI st. sł.

Dr Piotr Bałowski, referendarz VIII st. sł. — do Starostwa
Powiatowego w Będzinie.
W CZĘSTOCHOWIE:

W OPATOWIE:
Marjan Żywicki, prow. kaneełista XI st. sł. — prow. re- i
jestratorem w X st. sł.

Antoni Szerlowski, referendarz V ll st. sł. — do Starostw.a
Powiatowego w Zawierciu.
W KIELCACH:

W OPOCZNIE:

Franciszek Majta, prow. referendarz VIII st. sł. — do

Marja Blaszyńska, kancelista XI st. sł. — rejestratorem
w X st. sł.

Lucyna Zaleska, adjunkt kancel. X st. sł. — do Urzędu
W ojewódzkiego w Kielcach.

W RADOMIU:
Stanisław Guliński, prow. urzędn. admin. I kat.

VII st.

sł. — dc odwołania Starostą Powiatowym VII st. sł.
w Radomiu.
W SANDOMIERZU:

W KOŃSKICH:
Jadwiga Wajnbergierowa, prow.

kańcelista XI st. s ł f —

do Starostwa Powiatowego w Będzinie.
4

Stanisław Gliszczyński — do odwołania Starostą Powia
tow ym VII st. sł. w Sandomierzu,

Urzędu W ojewódzkiego w Kielcach,

W MIECHOWIE:
Dr Czesław Górny, referendarz

VII st. sł. w Starostwie

Powiatowem w Limanowej — do Starostwa Powia-
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Przeniesieni:

tow ego w M iechowie z wyznaczeniem do zastępo
wania Starosty.

Z INSP. PRACY 28 OBW. W DOBROWIE GÓRN.:
Inżynier Augustyn W iśniowski, p. o. Podinspektora Pracy —

W OLKUSZU:
Włodzimierz M andyczewski, referendarz VIII st. sł — do
Starostwa Powiatowego w Będzinie.

na stanowisko p. o. Inspektora Pracy 21 Obwodu
w Olkuszu.
Z 18 OBWODU W KIELCACH:

W RADOMIU:

W ładysław Seroka, Inspektor Pracy — na stanowisko In

Romuald W ojciechowski, referendarz VIII st. sł. — do

spektora Pracy 51 Obwodu w Rybniku.

Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
DO INSPEKT. PRACY 25 OBW. W SOSNOWCU:
Inżynier Aleksander Fedorowicz, Inrpektor Pracy 5& Ob

W SANDOMIERZU:
W ładysław Rozmarynowski, prow. Starostwa w Sando

wodu w Grudziądzu - na stanowisko Inspektora
Pracy.

mierzu — do Rawy Mazowieckiej.

Zwolniony ze ełnźby

W WIERZBNIKU:
Dr Stanisław

Lamparski, lekarz powiatowy — do Sta

rostwa Pow iatow ego w W łoszczowie.

W PAŃSTW. URZĘDZIE POŚR. PRACY W KIELCACH:
Józef Mazur, prow urzędnik X s t sł — z dniem 31 giu
dnia 1928 r. na własną prośbę.

W WŁOSZCZOWIE:

c) W Ministerstwie Robót Publicznych.

Ignacy Tuszyński, prow. rejestrator X st. s \ — do Sta

Mianowani <

rostwa Powiatowego w Będzinie.

W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM <DYR. ROB. PUBL.):
W ZAWIERCIU:

Gustaw Simon, technik drogowy IX st. sł. — technikiem

Stefan Korol, referendarz VIII st. sł. — do Starostwa Po
wiatowego w Nadwornej.

gow ym w Sandomierzu.
Stanisław Smoleński, pracownik kontraktowy IX st. sł.

Zwolnieni ze sloźby:

w Kierownictwie obwałowania l?wego brzegu W isły

Tomasz Klimek, praktykant III kat. w Kieleckim Urzędzie
Wojewódzkim — z dniem 31

drogowym VIII st. sł. w Powiatowym Zarządzie Dro

w Szczucinie — urzędnikiem IX st. sł. do odwołania.

grudnia 1928 r. na

d) W Ministerstwie Rolnictwa.

własną prośbę.

Mianowani t

Unieważniono przeniesienie
Wacława Kiełczyńskiego, a lesora w VIII st. sł. z Sando

W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM:
Juljan Fiałkiewicz, komisarz ochony lasów w Brześciu

mierza do Będzina.

n/Bugiem — Inspektorem ochrony lasów VII st. sł.

b) W Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.
Mianowani:
'

w Urzędzie W ojewódzkim w Kielcach.
Walerjan Czarnecki, praktykant weterynaryjny —

W PAŃSTW. URZ. POŚR. PRACY W R ADOMIU :

referendarzem

dtow

.

weterynaryjnym w Urzędzie Woje

wódzkim w Kie'cach.

Józef Ziębiński, prow. urzędnik VIII st. sł. — prowizo
rycznym urzędnikiem VII st. sł.
W EKSPOZYTURZE P. U. P. PRACY W KOŃSKICH:

D Z I A Ł NI EU R Z Ę D O W Y .

Michał Dukielski, prow. urzędnik IX st. sł. — prowizo
rycznym urzędnikiem VIII st. sł.

OBWIESZCZENIA PUBLICZNE.

W IV OKRĘGU INSP. PRACY W KIELCACH:
Pelagja Pawelatea, prow. urzędnik — Podinspektorem Pracy
w

VIII st. sł. z zastizeżeniem

art.

116

ustawy

o państw, służbie cywilnej.
Irena Sikorska, urzędn. XI st. sł. — urzędn. X st. sł. z za
strzeżeniem art. 116 ustawy o państw, służbie cy
wilnej.

Notarjusz przy Wydziale Hipotecznym Sądn
okręgowego w Kielcach, Walery Ryfińsld obwieszcza,
źe zostały otwarte postępowania spadkowe po zm arłych:
1. Franciszku Guzierowiczu, właśc. 11 mórg 200 prę
tów z dóbr „Napęków*, powiatu kieleckiego;
2.

Stanisławie Mitce, właśc. 19 morg z dóbr „Rze-

żusnia", powiatu m iechow skiego;
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Ni 10.

Wiktorji I-o voto Ziencikiewiczowej, II-o voto

Nr 2/3, powierzchni 11 morg. 2 5 3 1/2 pręt. z budynkami

Sokołow skiej, właśc. osady młyńskiej „Jelonek*, powiatu

należącej do Henryka i Marjanny z Kopiów małż. Moryc.

3.

W oznaczonym terminie osoby interesowane winny

miechowskiego ;
4.

Andrzeju Foremniku, właśc. niepodziel. połowy

4 ha 3991 m. z kolonji ,K aisznice Iły*, powiatu jędrze

zgłosić sw oje prawa w kancelarji tegoż

Wydziału pod

skutkami prekluzji.

jow skiego ;
5.

Franciszku Staszk u ; a) właśc. 3 ha 3594 m.

z kol. „Jelcza Olszyna*, powiatu miechowskiego i b) właśc.
5598 m. z kol. „Jelcza Górki*, powiatu miechowskiego;
6.

Ignacym Bernacie, właśc. 3 ha 1573 m., wraz

z piawem do wspólnego korzystania z przestrzeni 2562 m.
z osad JAntoniów*, powiatu kieleckiego — i
7.

Franciszau Huptysiu, właśc. 1 ha 1197 in. z ko

lonji „W ielkopole Rędziny*, pow. w łoszczow skiego.
Termin regulacji powyższych spadków wyznaczony
został na 2 października 1929 roku w kancelarji nota
rjusza W aleiego Ryfińskiego w Kielcach, dokąd intereso
wani winni się stawić z dowodami pod skutkami prekluzji.
( 2- 1)

Zastępca N otarjusza: Leon Wójcikiewicz.

Wydział Hipoteczny pow. jędrzejowskiego ob
wieszcza, ze na dzień 28 czerwca 1929 r. w yznaczany
został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek d la :
1. należących
Wielińskich, osad

do

W ładysława i Marjanny małż.

włościańskich we wsi

Warzyn, gm.

Prząsław Nr tao. lik wid. 22 o obszarze 13 m. 202 pręt.
i Nr tab. lik wid. 17 o przestrzeni 9 m. 3 1 1/2 pr. z bu
dynkami i prawami,
2. należącej do Franciszka Stańczyka osady w io
ściańskiej

we wsi Żarczyce Małe, gm. Złu tni ki Nr tab.

likwid. 15, o obszarze 10 m. 152 pr. * budynkami, pra
wami i służebnościami,
3. należącej do Rozalji Purskiej wschodniej połowy
osady włościańskiej w e wsi Sonołów Dolny, gm. Sobków
Nr tab. likwid. 17 z budynkami, połowa

Wydział Hipoieczny pow. stopnickiego z sie
dzibą w Chmielnikn obwieszcza, iż na dzień 26 czerwca
1929 rokn wyznaczony został termin pierwiastkowej re
gulacji hipotek dla:
1. osad włościańskich położonych w e wsi Chańcza,

ta osady za

wiera 7 m. 151 1/2 pr. obszaru,
4. należących

„

do Józefa i Marjanny

Czapla części o»ad

małżonków

włościańskich w e wsi Ślęcin, gm.

Nagłowice Nr tab, likwid. 13 o obszarze 7 m. 281 pr.
i Nr tab. likwid. 3 o przestrzeni 6 m. 61 pręt. z domem
i w szystkiem i do tych części osad prawami.

gm. Kurozwęki, pow . stopnickim, m ianowicie:
a) osady zapisanej w tab. likw. pod Nr 7, powierzchni
6 morg. z budynkami należącej do Jana i Marjanny małż.

W powyższym terminie osoby interesowane winny
zgłosić prawa sw oje w kancelarji W ydziału Hipotecznego
w Jędrzejowie pod skutkami prekluzji.

Kozłowskich,
b) osady zapisanej w tab. likw . pod Nr 14, po
wierzchni 10 morg. 299 pręt. z budynkami należącej do

Wydział hipoteczny

powiatowy w Pińczowie

Jakóba i A gaty małż. Woźniaków, oraz spadkobierców

obwieszcza, że na dzień 28 czerwca 1929 roku w yzna

po Bartłomieju Cisło,

czony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:

c) osady zapisanej w tab. likw , pod Nr 5, powierzchni
7 morg. 33V ż pręt. z budynkami należącej

do Józefa

1. połowy osady, zapisanej do tabeli likwidacyjnej
wsi Wola,

gminy Chroberz pod Nr 2, obszaru 16 mor

gów 18 prętów,

Prokopa,
d) osady zapisanej w tab. likw.

pod Nr 22, po

2. nieruchomości, położonej

w

osadzie

Koszyce,

wierzchni 8 morg. 175 pręt, z budynkami należącej do

gm. Filipowice i oznaczonej Nr policyjnym 8, a według

Józefa i Anieli małż. Lipiec i spadkobierców po Janie Lipcu,

rejestru pom. Nr 71,

2.

osady włość, we wśi Jasień, gm. Kurozwęki,

pow. stopnickim, zapisanej w tab. likw . pod Nr 9, po
wierzchni 8 inorg. 240V ż

pręt. z budynkami należącej

do Feliksa Sieragi;
3.

zapisanej

do tabeli likwid.

wsi Złota,

gm. Złota, pod Nr 16, obszaru 11 morg. 187 prętów,
4. osady, zapisanej do tabeli likwid. wsi Zaguść,
gm. Zagość, pod Nr 43, obszaru 12 morg. 6 3 prętów,

osady włość,

w e wsi Jasień, gm. Kurozwęki,

pow. stopnickim , zapisanej w tab. likw . pod Nr 31, po
wierzchni 5 pr. należącej do Józefa i Ewy małż. Kania;
4.

3. osady,

5. osady, zapisanej do tabeli likwid. wśi Zagurz^oe,
gm.Chroberz pod Nr ^8 obszaru 10 morg.
6. osady,

zapisanej

212 1/2 pr. i

do tabeli likwid. wsi Zagość,

nieruchomości w e wsi Piestrzec Szlachecki, gm

gminy Zagość pod Nr 39/39, ouszaru 5 dziesięcin 1319 sąż.

Wójcza, pow, stopnickim, składającej się z połowy osady

W oznaczonym wyżej terminie osoby interesowane,

zapisanej w tab likw . pod Nr 2 8 /2 1 , powierzchni 6 morg.

winny

71 pręt. i z połow y

w Pińczowie, pod skutkami prekluzji.

osady zapisanej w tab. likw . pod

zgłosić

prawa

swoje

w Kancelarji Hipotecznej

Nr ló.

Kielecki Gziennik Wojewódzki.
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zawiadamia, że v ’ywołano pierwiastkową regulację hipo

Wydział Hipoteczny powiatu włoszczowskiego
obwieszcza, że r.a dzień 5 lipce 1929 roku oznaczony

teki dla nieruchomości „ Zakłady Mechaniczne Białogon",

zoslał termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla na

pow. kieleckiego, zawierającej

leżących d o :
1. Franciszka

Pisarz Wydziału Hipot ecznego S. O- w Klclcaun

obozaru

wraz z całkowitem urządzeniem nabytej,

53 04171

ha

na mocy aktu

Wójcika — osady rolnej,

położonej

zeznanego w kancelarji Hettlingera Notarjusza w War

we wsi Sokolnikach, gm. Lelów, pow. włoszczowskiego,

szawie, dnia 2 marca 1929 r. za Nr 1311 przez inży

obszaru

niera Leona Skibińskiego od Skarbu Państwa.

Nr 21 — i

Termin regulacji powyższej

1C nr.org., zapisanej w tab. wsi Sokolniki pod

2. Adama Wójcika — nieruchomości, położonej we

hipoteki wyznaczony

na dzień 1-szy po upływ ie 3-ch miesięcy od chwili ogło- j wsi Sokolnikach, gm. Lelów, pow. w łoszczow skiego skła
dającej się z 10 morg. gruntu, pochodzącego z osady,
szenia w Dzienniku Urzędowym w kancelarji Wydziału
zapisanej w tab. wsi Sokolniki pod Nr 43 i 10 morg.,

Hipotecznego Sądu Okręgowego w Kielcach.

z osady, zapisanej w tab. tejże wsi pod Nr 39.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny
zgłosić prawa swoje w Kancelarji tegoż Wydziału, mają-

Wydział Hipoteczny powiatu kieleckiego ob | cego swoją siedzibę w Kielcach (W esoła 28), pod skut
wieszcza, że na dzień 3 lipca 1919 r. oznaczony został
termin

pierw iastkow ej

regulacji

hipoteki

dla

kami prekluzji.

należą

cych d o :
1. W incentego Gila — osady rolnej, położonej we
wsi Kubach - Młynach, gm. Morawica, pow. kieleckiego,
zapisanej

w tabeli tejże

wsi Kuby-Młyny pod Nr 15,

obszaru 17 morg. 226 pr.,
wsi' i

gm

Szczecno,

1) Michale Litwinie jako
chomości w m. Olkuszu

2. Waierji W ójcikowej — osady rolnej, położonej
we

Wydział Hipoteczny powiatu olkuskiego obwie
szcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:

pow. kieleckiego,

zapisanej

sum. zabezpieczonych

pod hip. Nr 188 i wierzycielu

na jego rzecz na tejże nierucho

2) Andrzeju Sew erynie jako współwłaścicielu, nieruenomości w e wsi Szyce-Poduchowne. oznaczonej hip.

z prawami serw itutow em i;
Pawlików — osady rolnej, po

łożonej we wsi Holendry, gna. Szczecno, pow. kieleckie

Nr 1, wykazanej w dziale pierwszym pod punktem C —
(rosyjaka litera S ) ;
3) Katarzynie

go, zapisanej w tab. tejże wsi Holendry pod Nr 9, ob

z

Grabowskich

Ćwiklińskiej

jako

w spółw łaścicielce nieruchomości we wsi Koryczany, gm.

szaru 33 morg. 108 pi .;
4. Stanisława i Sabiny małż. Łakomców — osady
rolnej, położonej we wsi Psarach, gm. Bodzentyn, pow.
kieleckiego, zapisanej w tab. pod Ni 57, obszaru 7 mor.
2 3 7 pr.;

Żarnowiec pod hip. Nr 2.
Termin zamknięcia wym ienionych spadków w yzna
czony został w kancelarji tegoż Wydziału Hipotecznego
w Olkuszu na dz. 5 października 1929 r.» w którym to
dniu osoby interesowane w inny staw ić się dla zgłosze

5. Marjanny Borowieckiej — 9 morg. 11 pr., po
chodzących

nieru

mości w dziale IV pod Nr Nr 1, 2 i 3 ;

w tab. wsi Szczecno pod Nr 9, obszaru 8 morg. 61 Vż pr.
3. Jana i Józefy

współwłaścicielu

z

osady

rolnej,

położonej

we wsi i gm.

nia

sw ych

praw

z odpowiednimi

dokumentami

pod

skutkami prekluzji.

Szczecno, pow. Kieleckiego i zapisanej w tab. wsi Szczecno
pod Nr 2 7 ;
6. Franciszka Kowalskiego — osady rolnej, poło

OBWIESZCZENIA ROŻNEJ TREŚCI.

żonej we wsi Brzezinach, gm. Morawica, pow. kieleckie
go, zapisanej w tab. tejże wsi Brzeziny pod Nr 51, ob
szaru 7 morg. 205 pr, ziemi nadanej i 212 pr. — przy

Zatwierdzenie taryty samochodowej
I rozkładu jazdy.

dzielonej z podziału ogółow ego p astw isk a;
Samsonów, gm. Samsouów, pow. kieleckiego, obszaru 9 ha

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Kielcach zatwierdził niżej podane taryfy cen za prze

6678 metr.2.

wóz osób i bagażu, tudzież rozkład jazdy samochodowej

7. Skarbu Państwa — gruntu poleśnego, Nadleśnictwa

W oznaczonym terminie osoby interesowane winny
zgłosić prawa sw oje w kancelarji tegoż Wydziału pod
skutkami prekluzji.

następującym osobom:

M oszkowi Janklowt Goldfarbuwi ze Zwolenia,
pow, kozienickiego — jednym autobusem na lin ji:
Zw oleń— Kadom (31 km.).

Kielecki bzienniK Wojewodziu.

Nr 10.

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

Rozkład

cen:

.

gi. 10

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

,

odjazd z Janowa

0*3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

jazdy:

odjazd ze Zwolenia o godz.
„

z Radomia

7 do Radomia,

„17
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„ Zwolenia.

o g.

jazdy:

6 00, 12 00, 7*30 do Olsztyna,

.

z Olsztyna o g. 6*45, 12*45, 18*10 do Częstochowy,

„

z Częstochowy o g. 8*00, 14*00, 20*00 do Konopisk,

„

z Konopisk o g. 9*00, 15*00, 21*00 do Częstochowy,

„

z Częstochowy o g. 10*00,16*00, 22*00 do Olsztyna,

„

z Olsztyna o g. 10 45,

16*45, 22*45 do Janowa.

Franciszkowi Adam skiem u z Ożarowa, pow. Opa

Augustowi Mogdansowi, Lejbusiowi Berantowi
Judzie Wajsmanowi i Nusyi/iowi Pejsakowi Grosfeldowi z Opoczna, ul. Kuligowska 23 — jednym autobusem

tów — dwoma autobusami na lin jach : 1) Ożarów— Ostro

na linji: Opoczno—Drzewica— Nowe Miasto —Mogielnica—

Tarłów— Ożarów— Ostrowiec ( 5 6 1'2 km.).

wiec (23 km.), 2) Lipsko— Soleę (10 km.), 3) Lipsko—

Grójec— Warszawa (123 Km,).

Taryfacen:

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

cen:

.

od 1 osoby i 1 km.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

.

.

.

.

gr. 10
„

z Drzewicy

o godz. 5*00 do Drzewicy
*

5*45

z Nowego Miasta

■,

*

6*30

z Mogielnicy

9

6*55

z Grójca

9

z Warszawy

18*00
19 25

z Grójca
M

z Nowego Miasta

łt

z Drzewicy

Nowego Miasia

9

6*25

W

Mogielnicy

9

6*50

9

7*35

9

9*00

9
łł

Grójca
Mogielnicy

2 0

yy

>> Nowego Miasta
20*40 >» Drzewicy

10

yy

20*35

yy

21*20

yy

22*00

21*25 >> Opoczna

Rozkład

Krzepice— Częstochowa (40 Km.).

.

z Solca

»

8 00

9

Lipska,

9

9

9*00

IV

TaNowa,

9

z Tarłowa

9

10*00

9

Ożarowa,

9

z

9

11*00

yy

Ostrowca,

9

17*00

9

Ożarowa,

»

z Ożarowa

9

18 30

9

Tarłowa,

»

z Tarłowa

9

19*30

9

Lipska,

•

z Lipska

9

20*30

9

Solca,

»

z Solca

9

21*30

9

Lipska.

Ożarowa

Franciszkowi Sobierajowi z Białobrzegów — dwo
ma autobusami na linji: Białobrzegi— Rudom (34 km.).

.

.

do lat 12 i 1 km.

.

.

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km.

.

.

gr. 12
„

6

,

0 3

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

odjazd ze Starukrzepic

„

z Krzepic

o g.
o g.

.

.

Rozkład

„ Częstochowy 8*30,

.

z C zęstochow y

o g. 17*00

.

z Krzepic

o g. 18*45 do Starokrzepic 19 15.

.
.

gr. 10
.

0*3

jazdy:

odjazd z Białobrzegów o gudz.

6 00 du Krzepic,

.
.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

jazdy:
7 00

cen:

za przewóz bagażu od 1 kg ^ 1 km.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi* się bezpłatnie.
Rozkład

jazdy:

z Lipska

Taryfacen:
1

0*3

9

3) odjazd z Ostrowca

Kuźniczce — jednym autobusem na lin ji: Starokrzepice—

„

„

.

o godz. 7 00, 11 00 do Ostrowca,
z Ostrowca
9 00, 16*00 „ Ożarowa,
9
9
2 ) odjazd z Lipska
7*00
do Solca,
9

Edwardowi Kowalskiemu z Krzepic, przedmieście

od 1 osoby i 1 km.

10

1) odjazd z Ożarowa

19*20

9

20*15

>5

5*40

9

* Grójca
7*40 9 Warszawy

9

z M ogielnicy

o godz.

gr.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

przyjazd

z Opoczna

.

urzędnicy państwowi 10°/o zniżki.

jazdy:

odjazd ‘

.

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

0 2

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

.

„

z Radomia

,

7 30 do Radomia,
15*30

„ Białobrzegów.

. Krzepic,

Magistrat m. Częstochowy w m yśl § 2 rozporzą
Juljanowi Pohoreckiemn z Częstochowy, ul. Bar

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dniu 17 czerwca

bary 6 — jednym autobusem na lin ji: Janów— O lsztyn—

1924 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 51, poz. 522) podaje niniej-

Częstochowa— Konopiska (37 km.).

szem do wiadomości publicznej, ż e :

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

.

cen:
.

budżet gminy m. Częstochowy na rok 1929/30 wy.

.

gr. 10

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

gr.

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

0*3

| łożony został do przeglądu zainteresowanych na przeciąg
jednego tygodnia t. j. od dnia 15 do 21 marca 1929 r.
włącznie.
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K ielecki D ziennis W ojew ódzki.

Zainteresowanymi w rozumieniu ustaw y są płatnicy
danin komunalnych. Budżet przeglądać można w Biurże

wyżej podane instytucje,

udzielając im

tak

zwanych

kredytów obrotowych.

Centralnej Buchalterji — Ratusz (pokój Nr 10) w go
dzinach od 9 — 13, e w niedzielę od 11 — 13.

Nr 10.

Z krótkoterminowych

kredytów

specjalnych

na

pierwszy plan w ysuw ają się kredyty na nawozy sztuczne,
od zwiększenia używalności których, zależy w znacznej
mierze wydajność

Państwowy Bank Rolny, Odddał w Kielcach,

plonów.

Kredyty

terminowego z Państwowego Banku Rolnego.

Rolniczo-Handlowych,

Rolnictwo nasze

zwłaszcza

drobne,

cierpi

coraz

na brak zasobów gotów kow ych i dogodnego

kredytu, co powoduje, że rolnicy zmuszeni koniecznością
uciekają się często do kredytów lichwiarskich, któie za
miast im dopomóc, jeszcze bardziej pogarszają ich sytu
Zapobiegając temu, Państwowy Bank Rolny, udziela
cały szereg

najrozmaitszego

rodzaju

kredytów,

te udzielane są za pośrednictwem Spółdzielni
Powiatowych

Kas

które

w sposób planowy i celow y zaspakajają potrzeby rol
nictwa.
Kredyty te należy zasadniczo rozbić na dwie grupy .

Oszczędności,

Gminnych Kas Pożyczkowo Oszczędnościowych, a w tym
wypadku, gdy żadnej z tych
wiatu

niema,

instytucji na terenie po

beipuśrednio grupom

rolników

wsi czy

gminy na skrypty dłużne z solidarną wzajemną poręką.
Termin spłat pożyczek naw ozow ych, ceny, szczegółowe
warunki korzystania z pożyczek w każdym

ację, doprowadzając nieraz do całkowitej ich ruiny

stosuje tutaj

jaknajdalej idące ułatwienia przy nabywaniu nawozów.

podaje niżej wym ienione zasady uzyskania kredytu krótko

dotkliwiej

Bank Rolny

wozowym , podaje Bank Rolny do
średnictwem

wyżej

podanych

sezonie na

wiadomości za po

instytucji

kredytowych

specjalnymi okólnikami.
Kredyt na ziarno siewne

kwalifikowane,

Udziela

Bank rolnikom za pośrednictwem Spółdzielni i instytucji
kredytowych. Kredyt powyżsży jest udzielany w yłącznie

długoterminowe i krótkoterminowe.
Kredyt długoterm inowy stanowiący podstawę dzia
łalności Banku Rolnego, udzielany jest rolnikom pragnącym
nabyć ziemię z parcelacji, chcącym oczyścić sw e war
sztaty z uciążliw ych spłat i długów, a także pragnącym
podnieść sw e gospodarstwo przez celow e inwestycje.
teczne na termin od 10 ao 30 lat w siedmio-procentowych listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego.

przez Sekcje Na-

sienue Organizacyj Rolniczych.
W dużych rozmiarach Korzystają rolnicy z urucho
mionego od końca

1927 r. Kredytu na zakup maszyn

i narzędzi rolniczych, udzielanego zrzeszonym w Sekcjach
Maszynowych,

Kredyty te udzielane są pod zabezpieczenie hipo

(Wydana przez P. B. R. broszura pod tytułem

na zakup ziarna zakwalifikowanego

pow stałych

przy

Kółkach

Rolniczych,

Gminnych Kasach Pożyczkowo-Oszczędnościowych,

lub

Spółdzielniach. Kredyt jest 3-letni w stosunku 7O0/ o do
w ysokości ceny nabywanych narzędzi, przyczem uwzględ

„O po

nia się jedynie takie maszyny, które przyczyniają się

życzkach długoterm inowych w listach zastawnych Pań

wydatnie do podniesienia kultury rolnej, jak to : siew-

stw ow ego Banku Rolnego®, omawia

szczegółow o

cele

niki rzędowe, siewniki do naw ozów sztucznych i ma

i warunki pożyczek oraz formalności, związane z ich

szyny do czyszczenia ziarna z tryjerem na czele.

uzyskaniem, można ją otrzymać w każdym z Oddziałów

Kredyty na zakup inwentarza zaroaowego są udzie
lane za pośrednictwem Powiatowych Kas oraz Spółdzielni

B a n k u ).

O ile pożyczki w lisa c h zastawnych Państwowego

Kredytowych

(Banki Ludowe i Kasy Stefczyka) z wa

Banku Rolnego wydawane pod zastaw hipotecznych po

runkiem, iż nabywane sztuKi nadają się do hodowli i pod

siadłości rolnycn mają charakter inw estycyjny w szerokim

względem rasy odpowiadają planowi hodowlanemu miejsco

znaczeniu tego słowa i jako takie wydawane są na dłuższy

wego okręgu. Kredyt jest udzielany na zakup bydła ro

okres czasu, bo aż do lal 30, o tyle pożyczki krótko

gatego, na termin 3-ch letni i na zakup owiec, trzody

terminowe, specjalne, jako względnie szybko zwracające

chlewnej i drobiu, na termin 12-m iesięczny. Kredyt po

nakłady

gospodarcze,

wydawane są na krótszy okres

czasu — w zależności od sw ego celu.
Kredyty

krótkoterminowe,

możemy

w yższy przeznacza się przedewszystkiem

i w głównej

mierze na pomoc przy kupnie stadników i jest udzielany
podzielić

na

zw ykłe i specjalne. Do zw ykłych zaliczyć należy kredyty

wyłącznie na podstawie opinji organizacyj rolniczych.
W celu rozDowszechnienia używalności pasz treści

gotówkow e, które udzielane są za pośrednictwem Gmin

wych, udziela na nie Bank Rolny kredytu za pośrednictwem

nych Kas Pożyczkow o Oszczędnościowych, Pow iatowych

instytucji Spółdzielczych, Komunalnych oraz grupom rol

Kas Kamunalnych, Kas Stefczyka, Banków Ludowych,

ników, a naw '# indywidualnie, o ile nabywane są ładunki

gdyż Państw ow y Bank Rolny, jako centrala finansowa

cało-w agonowe.

dla rolnictwa,
rolnikom

bezpośrednio takich drobnych

udzielać nie

pożyczek

może, a na ten cel, kredytuje

Z kredytów na cele mleczarskie na omówienie za
sługuje

kredyt na przemysł mleczarski, z którego ko

Nr 10.
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rzystać mogą w yłącznie mleczarnie zrzeszone w związkach

Od dnia 15 kwietnia 1929 r, prawo wydawania tych

rew izyjnych oraz w odpowiednich ctntralach handlowych,

legitym acji przysługuje w yłącznie Zarządowi Koła Kie

które stale dostarczają nie mniej 90 o/o swej produkcji

leckiego Stowarzyszenia Urzędników Państw owycn, któ

do związku mleczarskiego.

rego sekretarjst uskutecznia poiączone z pówyższą zmianą

Termin spłaty pożyczek po

wyższych, zależnie od celu pozyczki inoże być do 10 lat

czynności codziennie od godz. 18 do 21 w gmachu Wo

Kredyt jest udzielany na następujące cele : na wzniesiesienie przez Spółdzielnię nieodzownych hodowli, na prze

jewództw a (parter, wejście główne).
W celu ułatwienia pracy i uniknięcia niepożądanej

budowę i urządzeń mleczarni oraz na zakup maszyn,

zwłoki — Zarząd Koła uprasza osoby zainteresowane o jak-

narzędzi i przyrządów mleczarskich.

najwcześniejsze zgłaszanie zapotrzebowań.

Zarząd Kola SUP w Kielcach.

Kredyt meljoracyjny jest wprawdzie długotermino
wym,

ponieważ

jednak

uzyskanie tego jest związane

z koniecznością opracowania projektu, przeto Bank Rolny
w związku z meljoracjami udziela kredytów krótkoter

Gminne kasy pożyczkow o-oszczędnosciow e.

minowych, a to na sporządzenie projektów i kosztorysów

Podaje się do wiadomości, że na zasadzie rozpo

meljoracji organizującym się Spółkom Wodnym na termin

rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia

nieprzekraczający roku. Pożyczki te winny być spłacone

1924 roku o organizacji i ustalaniu statutów gminnych

przy wypłacie 1-ej raty otrzym anego długoterminowego

kas wiejskich pożyczkowo - oszczędnościowych (Dz. Ust.

kiedytu

R P. Nr 118, poz. 1069 z

meljoracyjnego w obligacjach

meljoracyjnych

1924 r ) i rozporządzenia

Państwowęgo Banku Rolnego. W niektórych w /paakach,

Ministra Spraw W ewnętrznych z dnia 13 marca 1925 r.

gdy zachodzi po temu potrzeba, Spółki Wodne już zor

wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o statucie

ganizowane, mogą uzyskać kredyt przejściowy wykonawczy

normalnym

na roboty meljoracyjne o ile

przystępują już do prac

wych (Dz. Ust. R. P. Nr 35, poz. 239 z 1925 r ), została

w ykonaw czych na gruncie, a podanie o kredyt długo

zorganizowana gminna kasa pożyczkowo-oszczędnościowa

terminowy wraz z projektem jest już od miesiąca prze

z prawem zaciągania zobowiązań do 20-krotnej w ysokości

słane do Wydziału Meljoracyjnego P. B. R., w Warszawie.

kapitałów zakładowego i zasobowego kasy w Rembowie,

Kredyty ogrodnicze na zakładanie cadów handlo
wych są udzielane za pośrednictwem Instytueyj Komu

pow. opatowskiego, z kapitałem zakładowym

gminnych

kas

pożyczkow o - oszczędnościo

4793 zł.
(2 — 2 )

nalnych i Spółdzielczych, przyczem rolnicy korzystający
z powyższego kredytu muszą bezwzględnie zakładać sady
w porozumieniu i w myśl wskazów ek organizacyj rolni

LICYTACJE I PRZETARGI.

czych. Kredyt ten jest 3-letui.
Kredyty na cele kulturalno-oświatowe, udzielane są
organizacjom kulturalno-oświatowym rolniczym,

wzoro

wym fermom rolniczym, na wykończenie dotnów ludo
wych, na zakup aparatów radjowych.
Spojrzawszy

w ięc choćby w najogólniejszych

Komornik przy Radomskim Sądzie Okręgowym
Wł. Ludwikowski, zam ieszkały w Radomiu przy ul.
Zgodnej Nr 8 obwieszcza, że:
a)

za

dnia

15-go

maja

1929 roku

na

godzinę

rano w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgo

rysach na działalność Państw ow ego Banku Rolnego, w i

wego w Radomiu

dzimy jak w ydatną pomoc niesie on interesom drobnego

licytację

i średniego rolnictwa, od którego rozwoju bezwzględnie

w mieście Zwoleniu, powiatu kozienickiego przy ulicy

zależy przyszłość ekonomiczna Polski.

dawniej

publiczną

wyznaczona

została sprzedaż

nieruchomego

Garncarskiej,

ooecnie

przez

majątau, położonego

Piłsudskiego,

oznaczo

nego Nr polic. dawniej 81, obecnie 4, hip. 116, na
leżącego

do Herszka Wajsfelda, Chai Rutman, Chaima

Zarząd Koła Stowarzyszenia Urzędników Pań
stwowych w Kielcach podaje do wiadom ości osób za

Icka Wajsfelda, Fajgi Giynszpan, Motka Wajsfelda i Marji

interesowanych, że z dniem 15 kwietnia 1929 r. na pod

wego, krytego dachówką,

stawię odnośnej um owy tracą ważność w szelkie legity

długości 23 i wysokości 5 łokci, z placem pod nim. oraz

macje, uprawniające do korzystania z biletów ulgowych

placu nie zabudowanego długości 10, szerokości 4 łokcie

w

Wajsfeld, składającego się z domu murowanego partero
szerokości

20 łokci 21 cali,

m iejscowych kino-teatrach, wydane dotychczas tak

i drwalni drewnianej z desek, szczegółow o wskazanego

przez Zarząd Koła Stowarzyszenia Urzędników Państwo

w opisie w dniu 6 grudnia 1927 r. sporządzonym przez

wych w Kielcach, jak i Zarządy innych stowarzyszeń,

Komornika Sądowego, pow. kozienickiego za dług w su

zrzeszeń i zw iązków , oraz dyrekcje kinoteatrów.

mie 726 zł.

18 gr. z 0/o °/o i kosztami należny Zofji

1
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Nr 10.

Nowakowskiej, Maksymiljanowi Szczerbińskiemu i Bo- I Lewensztadta, Mendla Lewensztadta, Sury Chudesy Berlesław ie Szczerbińskiej.

Kowicz, Chawy Feldowej i Mordki Pinkusa Wajtrauba,

Pow yższy majątek w zastawie i dzierżawie nie jest, : położonego w mieście Końskich, pow. koneckiego, a skła
ma urządzoną hipotekę

w

Wydziale Hipotecznym przy

dającego się z placuj położonego przy ulicy 3-gu Maja

Sądzie Pokoju w Kozienicach, znajduje się w posiadaniu

pod Nr 38/134, przestrzeni 950 metrów kwadratowych,

Chai Wajsfeld i Fajgi Grynszpan i podlega sprzedaży

oraz

całkowicie podług wsirazanego opisu.

z cegły i kamienia, krytego papą i blacną,

Majątek oszacowany na sumę 3000 zł., a ponieważ
licytacja odbędzie się

w

II terminie zatem od zniżo

nej ceny.

b u d yn k ów :

a)

domh

murowanego,

piętrowego,
b) 11 ko

mórek drewnianych i murowanych i c) trzech ustępów
drewnianych

krytych

papą,

szczegorowo

wsirazanego

w opisie w dniu 19 września 1927 roku, sporządzonym

Zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany
złożyć wadjuin 1 0 O/o zaofiarowanej sum y;

przez Komornika Sądowego pow. koneckiego Zarębskiego,
za dług w sumie 5.520 zł. z O/o e/o i kosztami należny

od Izraela Lewensztadta Bankowi dla Handlu i Prze
roku o godz. 10 rano
mysłu w Warszawie, Bankowi Handlowemu w Warszawie
w sali posiedzeń W ydziału Cywilnego Sądu Okręgowego
i janklow i Chęcińskiemu.
b)

dnia

12 czerwca

1929

w Radomiu wyznaczona została sprzedaż przez licytację

Powyższy

majątek

w

zastawie

i dzierżawie nie

publiczną nieruchomego maiątku, położonego w gminie

jest, ma urządzoną hipotekę w Wydziale Hipotecznym

Świerża-Górne, pow. kozienickiego, należącego do Jana

przy Sądzie Pokoju

Stretowicza - M ieleniewskiego, a składającego się z dóbr

daniu Izraela Lewensztadta i wyżej wymienionych współ

ziemskich „Świerże-Górne A “, przestrzeni 65 mórg 75 prę

właścicieli, obciążony długami i rygorami hipotecznemi

tów bez budynków i zasiew ów , szczegółow o wsirazanego

na sumę

w opisie sporządzonym w dniu 18 lutego 1929 r. za dług

zaległym i podatkami około 4.000 zł. i podlega sprzedaży

w suinie 7.813 zł.

całkow icie noaług wskazanego opisu.

75 gr. z % %

i kosztami należny

Boruchowi i Ezrylowi Dancygierom z wyroku Sądu Okrę
gow ego

w Radomiu

z dniu 15 listopada 1927 roku za

Nr C. 891/26.

w Końskich, znajduje się w posia

14.858 rb, 43 kop. i 20.465 zł. 78 gr, oraz
W dziale III pod

Nr 7 i 10 znajduje się wzmianka, że do czasu zapłace
nia 600 rb. z O/o i kosztami Mojżeszowi Hochbergowi
temuż przysługuje prawo korzystania ze sklepu i pokoju

P ow yższy majątek w zastawie i dzieiżaw ie nie jest,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym przy

z kuchnią w domu sprzedawanej nieruchomości.
Licytacja rozpocznie się oa sumy szacunkowej

Sądzie Okręgowym

30.000

wykazu
i

w Radomiu, obciążony w dziale IV

h.potecznego

długami

w

1.700.000 mk. na rzecz Rywki

Złaty

Kejzman, Szmula Gabriela

sumie

21.600 rubli

Szydłowskiej, Chany
Kejzinana, Szai

zł.

Zamierzający wziąć udział w licytacji obo

wiązany złożyć wadjum 3 000 zł.
b)

w dniu 15 maja 1929 r. o godz. 10 rano w sal

Da

posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Ra

wida Kejzmana, Joska Sztatwajnera i Borucha i Ezryla

domiu wyznaczona zustała sprzedaż przez licytację pu

Dancygierów. znajduje się w używ alności Jana Chodyry,

bliczną nieruchomego

Szymona W iączka, Stefana Wąsika i s. s. Jana Krześniaka

Żarnów, gm. Topolice, pow. opoczyńskiego, należącego

i podlega sprzedaży całkowicie podług wskazanego opisu.
Licytacja
18,000

zł.

rozpocznie

się

od

sumy

szacunkowej

Zamierzający wziąć udział w licytacji obo

wiązany złożyć wadjum 1.800 zł.
kancelarji

Wydziału

Cywilnego

położonego

w osadzie

do Michała Aleksandrowicza, a składającego się z dwóch
działków ziemi, oznaczonego hipotecznymNr 31, a mia
now icie: 1) działek w miejscowości zwanej „Ku Sieleckiej
Górze*, przestrzeni około półtorej morgi i 2) w miejsco

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przeglądane
w

majątku,

Sądu

Okręgowego

w Radomiu.

Komornik przy Radomskim Sądzie Grodzkim
Wł. Ludwikowski, zam ieszkały w Radomiu przy ul.
Zgodnej Nr 8, obwieszcza, ż e :

wości zwanej „pod Smugiem", szerokóści 10 zagonów,
a długości około

dwóch staj, oraz stodoły drewnianej

krytej słomą, z której połowa należy do Weroniki Pie
kutowskiej, a druga połowa do Michała Aleksandrowicza,
szczegółowo wskazanego w opisie sporządzonym w dniu
12 listopada 1928 r. przez Komornika Sądowego powiatu
opoczyńskiego za dług w sumie 2.500 zł. z °/o % i kosz

dnia 15 maja 1929 r. na godz. 10 rano w tami
sali należny Adamowi Aleksandrowiczowi i Stanisławowi
Milakuwi z klauz. egzekuc. Sądu Pokoju w Żarnowie
posiedzeń Wydziału Cyw. Sądu Okręgowego w Radomiu,
z dn. 24.1 i 7.II 1928 r. za Nr A 1, 7, 8 i 2 3 /28 roku
wyznaczona została sprzedaż, przez licytację publiczną, nie
a)

ruchomego majątku, należącego do Izraela Lewensztadta,

i wyroku tegoż Sądu z dnia 9.III 1928 r. za Nr C 630/27 r.

Rojzy Blumberg, Hindy Lewensztadt, Bajli Łuszczanow-

Pow yższy majątek w zastawie i dzierżawie nie jest

skiej, Szandli Hochman, Szpryncy Wajntraub, Cnaskla

ma urządzona hipotekę

w Wydziale Hipotecznym przy

Nr 10.
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Sądzie Pokoju w Opocznie, obciążony podatkami snarbo-

kwietnia 1929 r, od wyw oław czej kw oty rocznego czyn

wemi i gminnemi

szu dzierżawnego 1000 zł.;

w sumie 30 zł., znajduje się w po

siadaniu Michała Aleksandrowicza i podlega sprzedaży

c) dnia 27 marca 1929 r. o godz. 11 rano na od
dzierżawienie rzeźni miejskiej m. Przedborza na 3 -letni

calkowicieie podług w skazanego opisu.
szacunkowej

okres czasu z terminem dzierżawy od 1 kwietnia 1929 r.

Zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany

od w'ywoławczej k a o t y rocznego czynszu dzierżawnego
13500 zł ;

Licytacja

rozpocznie

się

od

sumy

1.600 zł.

d) dnia 27 marca 1929 r. o godz. 12

złożyć wadjum 160 zł.

w południe

być przeglądane

na oddzierżawienie kiszkam i przy rzeźni miejskiej miasta

w kancelarji Wydziału Cywilnego aądu Okręgowego w Ra

Przedborza na 3 ietm oares czasu z terminem dzierżawy

domiu.

od 1 kwietnia 1929 r. od w yw oław czej kw oty rocznego

Akta sprawy licytacyjnej

mogą

czynszu dzierżawnego 3000 zł. ;

Komornik Sądn Grodzkiego w Olkusza E. Ja
rosze wicz na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, że:

e) dnia 3 kwietnia 1929 r. o godz. 12 w południe
na oddzierżawienie placów miejskich rynkow ych pod stra

gany dla sprzedaży artykułów kolonjalnych z termiuem
dnia 28 marca 1929 r. od g. IOrano w Bukownie,
dzierżawy od 1 kwietnia 1929 r. od wywoławczej kwoty
gm. Bolesław , w tartaku parowym odbędzie się sprzedaż
rocznego czynszu dzierżawnego 25 zł. za miejsce.
przez publiczną licytację w I terminie ruchomości nale
Reflektanci do pov.yższych objektow winni przed
żących do Józefa Szlęzaka i Antoniego Małochy zamiesz
przystąpieniem do przetargu składać kaucję w gotow ce
kałych w Bukownie i Sierszy, składających się :
wzgl. w papierach 0/o% wynoszącą 10% sumy prze
a) z lokomobili używanej i m aszyny parowej 25 Hptargowej.
oszacowanych na 750 zł. ;
Warunki licytacyjne i koutiaktow e mogą zaintere
1.

b) z gatru i dwóch platform oszacowanych na 400 z ł .;

sowani przeglądać w kancelarji m iejscowego Magistratu

c) z około 200-u sztuk drzewa sosnow ego okrągłego,

w godzinach

oszacowanych na 450 zł. na rzecz Ferdynanda Ratyńskiego.
2

utzędowych codziennie za wyjątkiem

dni

św iątecznych.

dnia 10 kwietnia 1929 r. o godz. 10 rano w Suło-

szow ie dział II, w mieszKaniu Jozefa Czechowskiego od
będzie się sprzedaż przez publiczną licytację w 1 termi

ZAGUBIENIE DOKUM ENTÓW .

nie ruchomości oszacowanych na 2000 zł., a należących
do Stanisława Wimmera zam ieszkałego w Ojcowie, skła

Zaginął dowód osobisty Nr 76111 serja C, wydany

dających s i ę : z fortepianu w dobrym stanie firmy „Szre-

przez Starostwo m iechowskie na imię Sfajiisław a K w ie t
nia , zam. we wsi Lgota W ielka, gm. Rzeżu&oia, pow.

4

dera* na rzecz Józefa Boronia.

m iechowskiego.
Spis rzeczy i ich szacunek przejrzeć można w dniu

(3 -2 )

S tę p ie ń A n d r z e j z Kamionki, pow. miechowskiego,
zgubił dowód osobisty wydany przez Starostwo w Mie

i miejscu licytacji.

chowie i książeczkę w ojskow ą wydaną przez Powiatową
Komendę Uzupełnień w» Miechowie.

Magistrat m. Przedborza niniejszym ^podaje do
powszechnej wiadomości, że w kancelarji tegoż Magistratu

(3 — 2)

Franciszek Zbierański z Damjan, gm. Moskarzew,
pow. włoszczow skiego, zgubił dowód osobisty

wydany

odbędzie się ustny przetarg (in plus) na oddanie w dzier

przez Starostwo we W łoszczowie w dniu 19 marca 1923 r.

żawę

za Nr 226317 i książeczkę Wojskową roczn.

następujących

miejskich

oDjektów dochodowych

w terminach następujących:
a) dnia 25 marca 1929 r. o godz. 11 ej rano na

1894 w y

daną przez P. K. U. Częstochowa, które unieważnia się.
(3 -2 )

oddzierżawienie 2 budek miejskich m. Przedborza dla

Wojciech M zyk zam. w Kadzieach, gm. Klimontów,

sprzedaży w nich artykułów pierwszej potrzeby na 3-ch

pow miechowsb iegc (rocznik 1905) zgubił książeczkę woj

letni okres czasu rozpoczynający się z dniem 1 kwietnia

skową, wydaną przez p . K

1929 r. od w yw oław czej kw oty rocznego czynszu 300 zł.

ważnia się.

za każdą;
b) dnia 25 marca 1929 r. o godz.

U.

Miechów, którą unie
(3 — 2)

Lejbuś Machel Drelich (rocznik <893; zamieszkały
12 w południe

w Witówce, gm. Rzeżuśnia, pow. miechowskiego, zgubił

na oddzierżawienie 10 ubikacji jatkow ych m. Przedborza

koiążeczkę wojskową, wydaną przez P, K. U. Miechów,

na roczny okres czasu rozpoczynający się z dniem 1-go

którą unieważnia się.

(3 — 2)
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Stanisław Boks (rocznik 1888} zam ieszkały w Joaniowie, gm iny Wielka-Wola, pow. opoczyńskiego, zgubił
książeczkę wojskową) wydaną w 1923 r. przez Powia
tową Komendę Uzupełnień w Końskich.

(3— 2)

Kazimierz Sojda, zam ieszkały we wsi Strzegom,
gm. Osiek, pow. sandomierskiego, zgubił książeczkę woj
skow ą, wydaną przez P. K. U. Ostrowiec, którą unie
ważnia się.

(3 — 2)

J ó z e j W ijas (rocznik 1895; z Kielc, zgubił ksią
żeczkę wojskową, wydaną

Nr 10.

Bolesława Kotowskiego st. przodownika poi. państw.,
unieważnia się.

(3 — 1)

E u g e n ju sz S ch d n b o rn , lekarz weterynaryjny po
wiatu będzińskiego ogłasza o zagubieniu legitym acji służ
bowej, wydanej przez Urząd Wojewódzki w Kielcach na
rok 1929.

(2 -1 )

Zaginęła książeczka wojskowa, wydana przez Pow.
Kom. Uzupełnień Kraków-miasto na imię Persza Joska
Singera (rocznik 1901), którą unieważnia się.
( 3— 1)

Przez P. K. U. w Kielcach,

Zgubiono dnia 15 listopada 1928 r. pozwolenie na

(3 — 2)

prowadzenie pojazdów mechanicznych, wydane przez Dy

którą unieważnia się.

Stanisław Greia (roczn. 1903) z Kościejowa, gm.
Racławice, pow. m iechowskiego, zgubił książeczKę woj
skową wydaną przez P. K. U. Miechów, którą unieważnia się.

rekcję Robót Publicznych w Kielcach na imię Stanisława

Domagały, zam. w Kocinie, gm. Czarkowy, pow. pińczowskiego.

(3 t-l)

Stefanja Gudzówna, naucz, szkoły powsz. w Bie-

Zgubiono dowód tożsamości konia serja B Nr 21120,

łow iźnie ogłasza, że dnia 7 stycznia 1929 r. w czasie po-

wydany przez Rejonowego Inspektora Koni w Często

żaiu spaliła się jej legitym acja służbowa, wydana przez

chowie na imię Adama Przygody.

Kuratorjum szkolne w Krakowie.

Miechowski Starosta Pow iatow y unieważnia zagu

Aleksander Koteiski, zam. w Dąbrowie Górniczej,

biony dowód osobisty, wydany przez Starostwo w Mie

zgubił dowód osobisty wydany przez Starostwo w Bę-

chowie i dokument w yjskow y w ystaw iony przez Powia

dżinie dnia 7 marca 1927 r., który unieważnia się.
(3 -1 )

tow ą Komendę Uzupełnień w Miechowie na imię Moszka

Joska (2-ch im.) Szpigla.

,

(3 — 1)

Skradziono

następujące dokumenty na nazwisko

Wiktora Michała Pietrusiświcza : 1) dowód osobisty w y
Unieważnia się zagubiony w eksel in blanco do sumy
100 złotych z podpisem Jana Piątka, zam. w Otoli, pow.
olkuskiego.

(3 — 1)

Zagubioną legitym ację służbową Nr 20, wydaną dn.

dany przez Starostwo w Radomiu, 2) książeczkę w ojsko
wą wydaną przez P. K. U. Radom, 3) legitym ację upraw
niająca do noszenia odznaki I-ej Brygady Legjonów

Pol

skich, 4) legitym ację członkowską Związku Pracowników

4 stycznia 1926 r, przez Komendę W ojewódzką P. P.

Bankowych, 5) legitym ację członkowską Związku Pra

w Kielcach, o r a ^ z o fe r s k ie prawo jazdy Nr 60 na pro

cowników Biurowych Handlowych i Przem ysłowych m st.

wadzenie samochodów, wydane przez Dyrekcję Robót Pu

Warszawy. Pow yższe dokumenty unieważnia się. (3— 1)

blicznych w Kielcach, oba pow yższe dokumenty na imię

Adres Redakcji i Administia< i i : Urząd Wojewódzki w Kielcach, Zamek. Telefon Nr 176.
Przedpłata za 1929' rok — 24 złote. —■ Numer pojedyne ry ■ słoty. — Cena ogłoszeń: o zarejestrowania stowarzyszenia lnb
związku 5 złotych, za wiersz szpaltowy 50 groszy, za wyraz 10 groszy, najmniejsze ogłoszenie jednokrotne 3 zŁ, trzykrotne 9 zL
W azełkic op łaty za p ren u m e ra tę , ogłoszenia i t. p należy w płacać do w łaściw ych Kas S k arb o w y ch na
terenie w ojew . kieleckiego z zaliczeniem n a b u d żet dochodow y Min. S p raw W e w n . d ział II § 7
i o ryginalne k w ity kasow e nadsyłać do A d m in istracji „Kieleckiego D zien n ik a W ojew ódzkiego".

Odbito w a ru lu r n i , Jedność* w Kielcach — 516.

