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Kielecki D ziennik W ojew ódzki. Poz

DZIAŁ

URZĘDOWY.

d)

148 i 149.

Nr 33.

ustanawianie wynagrodzeń dla płatnych funk

cjonarjuszów spółki,
e)

118.
OGŁOSZENIE
z dnia 23 lipca 1929 roku

w

projekcie

f)

uchwalanie zmian w statucie spółki,

g)

uchwalenie rozwiązania spółki zgodnie z prze

pisami art. 178 ustawy wodnej, oraz sposobu zlikwido
5)

Na zasadzie art. 222 p. 5 ustawy wodnej z dnia
19 września 1922 r. (Dz. Ust. Nr. 62, poz. 574 ex 1928 r.)

Ogłoszenia dotyczące spółki, a mające na cel

powiadomienie o danym

przedmiocie

szerszego ogółu,

czynione są w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim i w e

podaję do publicznej wiadomości, że:
we wsi Rybna, gm. Mykanów,

pow. często-

cnowskiego, utworzona została spółka wodna „RyDna"

dług uznania Zarządu — w innych pismach. Ogłoszenia
podpisuje przewodniczący Spólai.
Statut spółki wodnej „Rybna" zatwierdzony został

dla osuszenia gruntów, wym ienionych w załączniku do
wodnej, a położonych

we

wsi Rybna.

przezemnie w dniu 16 maja 1929 r.

Siedzibą Spółtci jest wieś Rybna.
2)

zmian

wania interesów spółki.

o utworzeniu spółki wodnej w Rybnie.

statutu spćlki

zasadniczych

przy zachowaniu celu spółki,

C zęstochow skiego Starosty Powiatowego

1)

uchwalanie

S tarosta: w z. B iela w ka .

Spółka ma na celu osuszenie zawierających

nadmiar wilgoci gruntów wsi Rybna o obszarze 346,90 ha
drenami i rowami, zgodnie z zatwierdzonym planem dre
nowania przedstawionym

149.
OGŁOSZENIE

przez W ydział Urządzeń Rol

nych Kółek Rolniczycn w Warszawie.
3)

Zgromadzenie członków spółki zw ołuje Zarząd

Spółki. Do ważności uchwał W alnego Zgromadzenia człon
ków

potrzebna jest obecność

nie

mniej,

niż

Sandom ierskiego Starosty Powiatowego
z dnia 6 sietpnia 1929 roku

połowy

członków, którzy nadto muszą przedstawiać właścicieli
przynajmniej
spółki.

W razie niezebrania się ilości członków dosta

tecznej dla prawomocności uchwał zgromadzenia, zostanie
zwołane Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem
obrad w terminie od 7-miu do 14-tu dni po upływie
Uchwały tego zgromadzenia, zwołanego w drugim
terminie, są prawomocne bez względu na ilość obecnych
członków .

Zwołanie

Na zasadzie art. 222 pkt. 5 ustaw y wodnej z dnia
19 września 1922 r. (Dz. Ust. Nr. 62, poz. 574 ex 1928 r.)
podaję do publicznej wiadomości, że we wsi Smerdyna,
gm. Jurkowice, powiatu sandomierskiego, została utw o

terminu pierwotnie wyznaczonego.

na niem

o utworzeniu spółki wodnej w Smerdynl,
gm. Jurkowice.

połowy obszaru gruntów, włączonych do

W alnego

Zgromadzenia

członków wraz z podaniem terminu i porządku

rzona spółka m eljon cyjn a dla osuszenia

gruntów poło

żonych w Smerdyni. Siedzibą spółki jest Smerdyna, gmina
Jurkowice.
Spółka ma na celu osuszenie zawieraj&cych nadmiar

obrad

musi być ogłoszone przynajmniej na tydzień przed ter

wilgoci gruntów wsi Smerdyna o obszarze 24 ha. 5 a.

minem zebrania.

drenami i rowami,

Protokuły

obrad

zgromadzenia

członków

wraz

z uchwałami zapisuje się do osobnej księgi protokułów.

4)

nych w Warszawie za Nr. 182.
Zgromadzenie członków spółki zwołuje przewodni
czący spółki. Do ważności uchw ał Walnego Zgromadzenia

Do zakresu czynności Walnego Zgromadzenia

członków należy :
a)

wybór przewodniczącego i członków Zarządu,
na

przynajmniej połowy obszaru gruntów
spółki.

podstawie

projektu

właścicieli

włączonych

do

W razie niezebrania się ilości członków dosta

sposobu

tecznej dla prawomocności uchwał zgromadzenia, zosta

i ogólnego planu przeprowadzenia przedsięwzięcia, oraz

nie zw ołane W alne Zgromadzenie z tym samym porząd

sposobu pokrycia kosztów wykonania i utrzymania w na

kiem obrad w terminie 7-miu do 14-tu dni po upływ ie

leżytym stanie urządzeń spółkowych,

pierwotnie w yznaczonego terminu.

c)

uchwalenie

członków potrzebna jest obecność nie mniej niż połowy
członków, którzy nadto muszą przedstawiać

oraz Komisji R ew izyjnej,
b)

planami

drenowania, przedstawionymi przez Biuro Urządzeń Rol

Każdy protokuł podpisuje przewodniczący i członkowie
Zarządu.

zgodnie z zatwierdzonymi

zatwierdzenie przedłożonych przez Zarząd rocz

nych sprawozdań, rachuuków, budżetu i bilansu,

madzenia zwołane w drugim
bez

w zględu

na

ilość

Uchwały tego zgro-

terminie są prawomocne

obecnych

na

niem

członków.

Kielecki D ziennik W ojew ódzki. Poz. 149 i 150.
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drenami i rowami, zgodnie z zatwierdzonymi planami

zapadają więKSZością głosów p rzedstaw iających nie m niej

drenowania

niż p ołow ę obszaru s p ó łk i; do p ow zięcia

nych w Warszawie Nr 130.

w iązania

spółki

potrzebna

jest

u ch w ały ro z

w ięk szość

2/3

czący spółki. Do ważności uchwał W alnego Zgromadzenia

Protokuły

obrad

zgromadzenia

członków

z uchwałami wpisuje się do księgi protokułów.

wraz

członków potrzebna jest obecność nie mniej niż połowy

Każdy

członków, którzy nadto muszą przedstawiać właścicieli

protokuł podpisuje przewodniczący i członkow ie Zarządu.
Do zakresu czynności Walnego Zgromadzenia człon
ków n a le ż y :

przynajmniej połow y obszaru gruntów
spółki.

w łączonych do

W razie niezebrania się ilości członków dosta

tecznej dla prawomocności uchwał zgromadzenia, zostanie

wybór przewodniczącego i członków Zarządu

oraz Komisji Rew izyjnej,
b)

Zgromadzenie członków spółki zwołuje przewodni

głosów

ob ecn ych .

a)

przedstawionymi przez Biuro Urządzeń Rol

u ch w alen ie

na

zwołane Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem
obrad w terminie od

p odstaw ie

projektu

sposobu

7-miu do 14-tu dni po upływie

pierwotnie wyznaczonego terminu.

Uchwały tego zgro

i o g ó ln eg o planu przeprow adzenia p rzedsięw zięcia,

oraz

madzenia zwołane w drugim terminie są prawomocne

sposobu pokryw ania

nale

bez

k osztów

i u trzym yw an ia

w

c)

zatwierdzenie przedłożonych przez Zarząd rocz

nych sprawozdań, rachunków, budżetu i bilansu,
d)

ustan aw ianie w ynagrodzenia dla płatn ych fun k 

uchwalanie

na

ilość

obecnych

na

niem

członków.

zapadają więaszością głosów przedstawiających nie mniej
niż połowę obszaru sp ó łk i; do powzięcia uchwały roz
wiązania

spółki

potrzebna

jest

większość 2/3 głosów

obecnych.

cjonarjuszów sp ółki,

e)

względu

Zwykłe uchwały W alnego Zgromadzenia członków

ży ty m stanie urządzeń sp ółk ow ych ,

zasadniczych

zmian

w

projekcie

przy zachowaniu celu spółki, określonego w II artykule,
f)

uchwalanie zinian w statucie spółki,

g)

uchwalanie rozwiązania spółki zgodnie z prze

Protokuły

obrad

zgromadzenia

członków

z uchwałami wpisuje się do księgi protokułów.

wraz
Każdy

protokuł podpisuje przewodniczący i członkowie Zarządu.

pisami art. 178 ust. wodnej, oraz sposobu zlikwidowania
interesów spółki.

Do zakresu czynności W alnego Zgromadzenia człon
ków należy:
a)

Ogłoszenia dotyczące spółki, a mające na celu powiaaomienie o danym przedmiocie szerszego ogółu, czy

wybór przewodniczącego i członków Zarządu

oraz Komisji Rewizyjnej,
b)

uchwalenie

na

podstawie

projektu

sposobu

nione będą w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim i w e

i ogólnego planu przeprowadzenia przedsięwzięcia, oraz

dług uznania Zarządu w innych pismach.

sposobu pokrywania kosztów i utrzymywania w nale

Ogłoszenia pudpisuje przewodniczący spółki.
Statut

spółki

wodnej

w Smerdyni zatwierdzony

został przezemnie w dniu 6 sierpnia 1929 r.

żytym stanie urządzeń spółkowych,
c)

zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd rocz

nych sprawozdań, rachunków, budżetu i bilansu,

Starosta P o w ia to w y : w z. H. H eynar.

d)

ustanawianie wynagrodzenia dla płatnych funk-

cjonaijuszów spółki,
e)

150.
Sandom ierskiego Starosty Powiatowego
z dnia 6 sierpnia 1929 roku

zmian

w projekcie

f)

uchwalanie zmian w statucie spółki,

g)

uchwalanie rozwiązania spółki zgodnie z prze-

.

.

.

.

pisami art. 178 ust. wodnej, oraz sposobu zlikwidowania
interesów spółki.

o utworzeniu spółki wodnej w Kurowie,
gm. Lipnik.
Na zasadzie art. 222 pkt. 5 ustawy wodnej z dnia
19 września 1922 r. (Dz. Ust. Nr. 62, poz. 574 ex 1928)
wsi Kurowie,

gin. Lipnik, pow. sandomierskiego, została

utworzona

spółka meljoracyjna dla osuszenia gruntów połpżonych
w Kurowie.

zasadniczych

przy zachowaniu celu spółki, określonego w II artykule,

OGŁOSZENIE

podaję do publicznej wiadomości, że we

uchwalanie

Siedzibą spółki jest Kurów, gm. Lipnik.

Spółka ma na celu osuszenie zawierających nad
miar wilgoci gruntów wsi Kurowa o obszarze 19 ha 48 a

Ogłoszenia dotyczące spółki, a mające na celu po
wiadomienie o danym przedmiocie szerszego ogółu, cz y 
nione będą w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim i w e
dług uznania Zarządu w innych pismacn
Ogłoszenie podpisuje przewodniczący spółfe i.
Statut spółki wodnej w Kurowie zatwierdzony zo
stał przezemnie 6 sierpnia 1929 roku.
Starosta P ow iatow y: w z. H . Ile y n a r.
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151.

152.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Okręg. Urzędu Górniczego Dąbrowskiego

Okręgowego Urzędu Ziem skiego w Kielcach

z dnia 5 sierpnia 1929 roku

z dnia 24 lipca 1929 roku

0 zatwierdzeniu nadań górniczych na rudę cynkową
„Niegowonice 27 Nr. 300 p“, „Niegowoniczki 36
Nr. 301 p“ i „Niegowonice 23 Nr. 302 p“.

o scalaniu gruntów wsi Ostałów, pow. koneckiego.

Stosow nie do § 30 Instrukcji o zastosowaniu art
454 540 Ust. Górn. (zbiór praw ces, ros. t. VIII, wyd,
1912 r.) Okręgowy Urząa Górniczy Dąbrowski ogłasza,
że

Kazimierzowi Czapli zamieszkałemu w Katowicach

G. Śl., przyznane zostały w dniu 18 lipca 1929 r. na
dania górnicze 1) N iegow onice-27 Nr. 300 p., 2) Niego
woniczki 36 Nr. 301 p.,

3) Niegowonice 23 Nr. 302 p.

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie
art. 18 ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów
(Dz. Ust. Nr. 92/27, poz. 833) podaje do publicznej wia
dom ości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia 31 maja
1929 r., na zasadzie p. c art. 10 ustawy z dnia 11 sierpnia
1923 r. o org. Urz. Ziemsk., oraz art.

17 ust. z dnia

31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. Ust. Nr. 92/27,
poz. 833) postanowiono ustalić obszar scalenia gruntów
wsi O stałów , gm iny Chlewiska, pow. koneckiego, na
403.56 ha, obejmujących 120.72 ha gruntów tabelowych

dla wydobywania rudy cynkowej.
„Niegowonice 27 Nr. 3 0 0 “ o przestrzeni 1,114.311 m2
poiożonej na gruntach włościańskich i dworskich wsi Nie
gow onice, gminy Rokitno Szlacheckie, pow. zawierciań
skiego, wsi Łęka, gm. Łosień, pow. będzińskiego.
„Niegowoniczki 36 Nr. 301 p .“ o przestrz. 1,061.753

wsi Ostałów, 37.38 ha gruntów zaserw itutow ych. 19.31 ha
gruntów zakupnych z dóbr Ostałów t. z. Ostałów Krawczówka i 226.15 ha gruntów zakupnych z tychże

dóbr

t. z. kolonja Ostałów.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 22 lipca
1929 roku.

m2 położonej na gruntach włościan wsi Niegowonice i Nie

Za Prezesa: A p. Ł u k a sze w ic z.

gowoniczki, gm. Rokitno Szlacheckie, pow. zawierciań
skiego i włościan wsi Kuźnica Błędowska i Zagórcze,
gminy Łosień, pow. będzińskiego.
„Niegowonice 23 Nr. 302 p .“ o przestrz. 1,064.667 m2

153.

położonej na gruntach rozparcelowanego majątku Niego
wonice, gm. Rokitno Szlacheckie, pow. zawierciańskiego,
oraz na gruntach

włościańskich i dworskich

wsi Łęka,

gm. Łosień, pow. będzińskiego.

OGŁOSZENIE
Okręgowego Urzędu Ziem skiego w Kielcach
z dnia 29 lipca 1929 roku

Nadanie Niegowonice 27 Nr. 300 p. graniczy od
północy z nadaniem

„Anna“, od wschodu z nadaniem

0 scalaniu gruntów wsi Wronice, p. miechowskiego.

„Niegowonice 3 0 “, od zachodu z nad. „Niegowonice 2 6 “
1 od połuduia z nadaniami Zagórcze 32 i Łęka 28.

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie
art. 18 ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów

Nadanie Niegowoniczki 36 Nr. 301 p. graniczy od

(Dz. Ust. Nr. 92/27, poz. 833) podaje do publicznej wia

północy z nadaniem „Józef U “, od wschodu z nadaniem

domości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia 6 czerwca

„Józef* i „Błędów 41*, od zachodu z nadaniem „Niego

1929 r., na zasadzie p. c art. 10 ust. z dnia 11 sierpnia

woniczki 3 5 “ i od południa z nadaniem „Zagórcze 3 7 “.

1923 r. o org. Urz. Ziemsk., oraz art. 17 ust. z dnia

Nadanie Niegowonice 23 Nr. 302 p. graniczy od

31 lipca 1923 r o scalaniu gruntów (Dz. Ust. Nr. 9 2 /27,

północy z nadaniem „Niegowonice 15“, od wschodu z na

poz. 833) postanowiono ustalić obszar scalenia gruntów

daniem „Niegowonice 2 6 “, oa zachodu z nadaniem „Trze-

wsi

byczka 9 “ i „Niegowonice 1 5 “ i od południa z nadaniem

165.61 ha, obejmujących 93.30 ha grantów

„Łęka 24* i „Niegowonice 2 6 “

1 zaserw itutow ych wsi W ronice i 72.31 ha gruntów hi

Wronice,

gminy W ierzbno, pow. m iechowskiego, na
ukazowych

potecznych nabytych z parcelacji majątku Wronice, ra
Naczelnik
Okręgowego Urzędu Górniczego Dąbrowskiego
w z.

A. Borek.

zem 165.61 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 25 lipca
1929 roku.
Za Prezesa: A p . Ł u n a szew ic z.

Nr 53.

Kielecki D ziennik W ojew ódzki. Poz. 154, 155, 156 i 15?.

45?

154.

156.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

O kręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach
z dnia 31 lipca 1929 roku

z dnia 30 lipca 1929 roku

o scalaniu gruntów wsi Ryki, pow. radomsKiego.

o scalaniu grumów wci Kurów, p. sandomierskiego.
Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie
art. 18 ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów
(Dz. Ust. Nr. 92/27. poz. 833) podaje do publicznej wia
domości, że orzeczeniem t^goż Urzędu z dnia 6 czerwca
1929 r., na podstawie p. e art. 15 i art 17 ustaw y sca
leniowej z dnia 31 lipca 1923 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 92/27,
poz. 833), oraz art. 10 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r.

art. 18 ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów
(Dz.

Ust. Nr. 92/27,

poz.

833) podaje do publicznej

wiadomości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia 31 lipca,
1928 r., na zasadzie p. c art. 10 ustaw y z dnia 11 sierp
nia 1923 r. o org. Urz. Ziemsk., oraz art. 17 ust. z dnia
31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. Ust. Nr. 92/27,
poz. 833) postanowiono ustalić obszar scalenia gruntów

o org. Urz. i Kom. Ziemsk., postanowiono rozszerzyć obszar

wsi Kurów , gminy Lipnik, pow. sandomierskiego, na

scalenia gruntów wsi R y k i. gm. Błotnica, pow. radomskiego,

171,54 ha obejmujących

określony

orzeczeniem

Okręgowej

Komisji

Ziemskiej

w Kielcach z dnia 22 września 1927 r. przez w łączenie
do niego z urzędu 23 ha gruntów z majątku Chzuśeiechów.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 24 lipca
1929 roku

wsi Kurów i

170.29 ha gruntów tabelowych

1.25 ha gruntów hipotecznych

majątku

Kurów, a także grunta, które przypadną wsi Kurów z li
kwidacji służebności i podziału tej

wsi i innych wsi

wspólnot.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzecze

Za Prezesa: Ap. Łukaszewicz.

niem Min. Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1929 roku.
Za Prezesa: Ap. Łukaszewicz.

155.

157.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Okręgowego Urzędu Ziem skiego w Kielcach

Okręgowego Urzędu Ziem skiego w Kielcach

z dnia 30 lipca 1929 roku

z dnia 6 sierpnia 1929 roku

0 scalaniu g ru n tó w w si JakuDÓw, p. ję d r z e jo w sk ie g o .

u scalaniu gruntów wsi Ożarowice, p. będzińskiego.

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie
art. 18 ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów
(Dz. Ust. Nr. 9 2 /2 7 , poz. 833) podaje do publicznej wia
domości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia 6 czerwca
1929 r., na zasadzie p. c art. lU ust. z dnia 11 sierpnia
1923 r, o org. Urz. Ziemsk., oraz art. 17 ust. z dnia
31 lipca 1923 r. o scalaniu gruptów (Dz. Ust. Nr. 92/27,
poz. 833) postanowiono ustalić ąbszar scalenia gruntów
wsi JaRubów , gminy Mierzwin, pow. jędrzejowskiego na
664.69 ha, obejmujących 343.68 ha gruntów tabelow ych
1 zaserw itutow ych wsi Jakubów,

27.49 ba gruntów hi

potecznych zakupnych z majątku Imielno, 253.37 ha grun
tów hipotecznych zakupnych z majątku Jakubów, 40.15 ha
gruntów hipotecznych zakupnych z majątku Stawy.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 24 lipca

Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie
art. 18 ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów
(Dz. Ust. Nr. 92/27, poz. 833) podaje do publicznej wia
domości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia 20 czerwca
1929 r., na zasadzie p. c art. 10 ust. z dnia 11 sierpnia
1923 r. o org. Urz. Ziemsk., oraz art. 17 Ust. z dnia
31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. Ust. Nr. 92/27,
poz 833) postanowiono ustalić obszar scalenia gruntów
wsi Ożarowice, gminy Ożarowice, pow . będzińskiego,
na 1505.85 ha, obejmujących 1307.40 ha gruntów wpi
sanych do rejestru pomiarowego rozparcelowanego ma
jątku Ożarowice pod nazwą „Towarzystwo Ożarowice*,
41.28 ha wpisanych do tegoż rejestru jako bezterminowa
dzierżawa „Bryniea* i 157.17 ha gruntów wpisanych do
tychże rejestrów pod nazwą „Towarzystwo Celiny*.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 31 lipca

1929 roku.
Za Prezesa

Ap. Łukaszewicz.

1929 roku.
Za Prezesa: Ap. Łukaszewicz.
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czerwca 1929 r. została otwarta agencja pocztowa Skarbka

158.

Dolna, pow. iłżeckiego.

OGŁOSZ cin i Ci

Do okręgu doręczeń nowootwartej agencji wcielono

O kręgowego Urzędu Ziem skiego w Kielcach

gminę Pętkowice.
Za W ojewodę : Dr Winiarz.

z dnia 12 sierpnia 1929 roku

o scalaniu gruntów wsi Barauów, p. pińczowskiego.
Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach na podstawie
art. 18 ust. z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów
vDz. Ust. Nr. 9 2 /2 7 , poz. 833) podaje do publicznej wia

161.
Zawiadomienie W ojewody K ieleckiego

domości, że orzeczeniem tegoż Urzędu z dnia 6 czerwca

z dnia 12 sierpnia 1929 roku

1929 r., na zasadzie p. c art. 10 ust. z dnia 11 sierpnia

0 podziale państwowych terenów N-ctwa Kozienice.

1923 r. o org. Urz. Ziemsk., oraz art.

17 ust. z dnia

31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. Ust. Nr. 92/27,

Podaje się do publicznej wiadomości, że z dniem

poz. 833) postanowiono ustalić obszar scalenia gruntów

2 lipca 1929 r. państwowe tereny N ctwa Kozienice zo

w si baranów, gm iny Boszczynen, pow. pińczowskiego,

stały podzielone na dwa odrębne N adleśnictw a: Zagoż-

na 255.51 ha. obejm ujących 115.91 ha gruntów ukazo-

dżon i Kozienice.

wych wsi Baranów, 12.98 ha gruntów zaserwitutowych

W skład N-ctwa Zagożdżon z siedzibą w Zagożdżo-

wsi Baranów, 126.62 ha gruntów hipotecznych maj. Baranów.

nie wchodzą leśn ictw a : Augustów, Kociołki, Brzeźniczka

Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu

17 lipca

1 Mokry Wierzch.
W skład Nadleśnictwa Kozienice, z siedzibą w Ka

1929 roku.
Za P rezesa : Ap. Łukaszewicz.

łuszynie, poczta Kozienice, wchodzą leśn ictw a : Świerże,
Stanowiska, Mostki, Marjanów i Cztery Kopce.
Za W ojewodę : Dr Winiarz.

159.
Zawiadomienie W ojewody Kieleckiego
162.
Zawiadomienie Wojewody K ieleckiego

z dnia 8 sierpnia 1929 roku

o otwarciu agencji pocztowo-telegraficznej
Janowiec n/Wisłą, pow. kozienickiego.

z dnia 12 sierpnia 1929 roku

Na podstawie zawiadomienia Dyrekcji Poczt i Te
legrafów

w Lubnłffe z dnia 1 lipca 1929 r. podaje się

o uruchomieniu cemrali telefonicznej w agencji
pocztowej Sieciechów, pow. kozienickiego.

do publicznej wiadomości, że z dniem 10 czerwca 1992 r,

Na podstawie zaw iad om ien i Dyrekcji Poczt i Te

została otwarta agencja pocztowo-telegraficzna Janowiec

legrafów w Lunlinie z dnia 3 lipca 1929 r. Nr. 4 2 9 0 7 /VIII

n/W isłą, pow. kozienickiego, o pełnym zakresie narazie

podaje się do publicznej wiadom ości, że w agencji pocz

tylko w dziale pocztowym .

towej Sieciechów, pow. kozienickiego, uruchomiono cen

Do okręgu doręczeń nowootwartej agencji wcielono
gminę Oblasy.

tralę telefoniczną dla w ym iany telegram ów

i rozmów

międzymiastowych.

Za W ojew odę: Dr Winiarz.

Za W ojew odę: D r Winiarz.

160.
Zawiadomienie W ojewody Kieleckiego

168.
Zawiadomienie Wojewody Kieleckiego

z dnia 8 sierpnia 1929 roku

z dnia 14 sierpnia 1929 roku

o otwarciu agencji pocztowej Skarbka Dolna,
pow. iłżeckiego.

o otwarciu agencji pocztowo-telegraficznej
w Chobrzanach, pow. sandomierskiego.

Na podstawie zawiadomienia Dyrekcji Poczt i Te

Na podstawie zawiadomienia Dyrekcji Poczt i Te

legrafów w Lublinie z dnia 1 lipca 1929 r. Nr. 38805/H

legrafów w Lublinie z dnia 25 lipca 1929 r. Nr. 59268/11

podaje się do publicznej wiadomości, że z dniem

podaje się do publicznej wiadomości, że z dniem 10 sier-
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pnia 1929 r. została otwarta agencja pocztowo-telegraficzna

Jan Jarosz, praktykant pocztow y w XI st. sł. w Urzędzie

Chobrzany, pow. sandomierskiego, o pełnym zakresie dzia
łania narazie tylko w dziale pocztowym . Do okręgu do

Pocztowym Lublin 1 — asystentem w X st. sł.
Eugenjusz Kusznir, praktykant pocztowy w XI st. sł.

ręczeń nowootwartej agencji wcielono wieś Chobrzany,

w

wieś Gorzyczany, Bystrojowice,

w X st. sł,

Faliszowice,

Janowice,

kol. Jachymowice, Rytowice i Strączkowe.

459

Urzędzie Pocztowym

Jarosław Sawicki,

Staszów

praktykant pocztowy

— asystentem
w XI

st. sł.

w Urzędzie Pocztowym Rejowiec Lubelski — asy

Za W ojewodę : D i W iniarz.

stentem w X st. sł.
Wacław Eustachiewicz, praktykant pocztowy w XI st. sł.
w Urzędzie Pocztowym Lubartów — asystentem

164.

w X st. sł.

RUCH S Ł U Ż B O W Y
a)

Mirosław Mudryj,

w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
zwolniony
przez Wojewodę Kieleckiego

w

praktykant pocztowy

Urzędzie Pocztowym

Radom

w XI
—

st. sł.

asystentem

w X st. sł.
Augustyn
w

Jan Ryszard Szachnwicz, praktykant II kat. w Starostwie

Kopeć,

prakryitant pocztowy

Urzędzie

Pocztowym

Łuck

w XI
—

st. sł.

asystentem

w X st. sł.

Powiatowem w Radomiu, z dniem 31 sierpnia 1929 r.

Jan Stańczak, praktykant pocztowy w XI st. sł. w Urzę

b) w resorcie Ministerstwa Reform Rolnych.

dzie
Adam

Jan Stępień, rewident w VII st. sł. — rewidentem w VI st. sł.
Stanisław Majewski, prow. podkom. ziemski w VIII st. feł.—
prow. komisarzem ziemskim w VII st. sł.
Marjan

Marjański,

prow.

starszy

pomocnik

geometry

w IX st. sł. — prow. mierniczym w VIII st, sł.

przeniesieni:
W ładysław

W łoczewski,

naczelnik

Ostrowiec

K.

—

asystentem

w X st. sł.

W OKRĘGOWYM URZĘDZIE ZIEMSKIM W KIELCACH

m ianowani:

Pocztowym

Lisowski,

praktykant pocztowy

w XI

st. sł.

w Urzędzie Pocztowym Opatów K. — asystentem
w X st. sł.
Antoni Głogowski, praktykant pocztowy w XI st. sł.
w Urzędzie Pocztowym

Lublin 1 —

asystentem

w X st. sł.
Kazimierz Ostrowski, praktykant pocztowfy w XI st. sł.
w Urzędzie pocztowym Józefów k/Biłgor. — asy

W ydziału Urządzeń

Rolnych w VI st. sł. w Okręgowym Urzędzie Ziem
skim w Lublinie, na takież stanowisko do Okrę
gow ego Urzędu Ziemskiego w Kielcach.

Eustachy

Misiewicz,

praktykant

pocztowy

XI

st. sł.

w Urzędzie Pocztowym Opole Lub. — asystentem
w X st. sł.
Franciszek Ciesielski, praktykant pocztowy XII st. sł.

zwolniony
Ryszard Młynarski, prow. referendarz w

stentem w X st. sł.

VIII st. sł.,

z dniem 31 lipca 1929 r.

w Urzędzie Pocztowym

Maciejów —

asystentem

w XI st. sł.
Stanisław Nizioł, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę

c) w resorcie Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
W DYREKCJI POCZT I TELEGRAFÓW W LUBLINIE

przeniesieni:
Czesław Serwaczyński, prow. urz. XI st. sł., z Lublina 1
do służby w Dyrekcji P. i T.
Antoni Szewczyk, urz. X st. sł., z Lublina 1 do służby
w Dyrekcji P. i T.

zwolniona
Amelja Pietrzykowska, urz. XII »t. sł. w Dyrekcji Poczt

dzie Pocztowym Lublin 1 — asystentem w XI st. sł.
Jan Winiarski, praktykant pocztowcy XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym Łuck — asystentem w XI st. sł.
Klemens

Szyndler,

praktykant

w Urzędzie Pocztowym

pocztow y

XII

st.

sł.

Kamień Kosz. — asysten

tem w XI st. sł.
Jan Starzyk, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzędzie
Pocztowym Zagożdżon — asystentem w XI st. sł.
Piotr Potasiński, praktykant pocztow y XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym Lublin 1 — asystentem w XI st. sł.
Edward Szopa, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę

i Telegrafów.

dzie Pocztowym Magnuszew — asystentem w XI st. sŁ
W OKRĘGU DYREKCJI POCZT 1 TELEGRAFÓW

m ianowani:

Franciszek Gotner, praktykant pocztow y XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym Kraśnik — asystentem w XI st. sł.

Antoni Blecharz, praktykant pocztowy w XI st. sł. w Urzę

Jan Kuśmierczyk, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę

dzie Pocztowym Lublin 1 — asystentem w X st. sł.

dzie Pocztow ym Janów Lub. — asystentem w XI st. sł.

Nr 33.

KieiecKi D ziennik W ojew ódzki. Poz. 164.

460

Józef Skiniński, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym

Skarżysko

Kam.

—

asystentem

w XI st. sł,

Uszacka Wanda, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym Lublin 1 — asystentem w XI st. sł.
Ryglówna Marja, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę

Jan Jaśaiew icz, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym Lublin 2 — asystentem w XI st. sł.
Marjan Kurosad, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym KosLjpol — asystentem w XI st. sł.
W ładysław Mierzwiński, praktykant pocztow y XII st. sł.
w U.zędzie Pocztowym

dzie Pocztowym Zamość 1 — asystentem w XI st. sł.
Majchrzycki Antoni,

praktykant

w Urzędzie Pocztowym

pocztowy XII st.

Lublin

st.

1 — asystentem

w XI st. sł.
Gorazd

W ładysław,

praktykant

pocztowy

XII

sl

sł.

Ostróg n/Hor. — asysten

w Urzędzie Pocztowym Równe W. 1 — asystentem

Feliks Cieśla, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzędzie

Zaliński Jan, praktykant pocztowy XII st. sł. w U izędzie

tem w XI st. sł.

w XI st. sł.

Pocztowym Lublin 1 — asystentem

w XI st. sł

Stanisław -Tanik, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym Lublin 1 — asystentem w XI st. sł.
Józef Szecbiński, praktykant pocztow y XII st sł w Urzę
dzie Pocztowym Lublin 1 — asystentem w XI st. sł.
Witold

Szydłow ski,

praktykant

w Urzędzie Pocztowym

pocztowy

XII

st.

sł.

Opatów Kiel. — asysten

tem w XI st. «ł.
Józef Polak, praktykant pocztow y XII st. sł. w Urzędzie

w

pocztowy XII

Urzędzie Pocztowym Łuck

st. sł.

— asystentem

w XI st. sł.
Franciszek Kaźmirski, praktykant pocztowy XII st. sł.
w Urzędzie Pocztowym Beresteczko — asystentem
W ikliński, praktykant pocztow y XII

w Urzędzie Pocztowym Rozyszcze
w XI st. sł.
Kazimierz
Serafin,

dzie

Pocztowym

Równe

W.

—

asystentem

w XI st. sł.
Chmielewski Konstanty, praktykant pocziow y XII st. sł
w

Urzędzie

Pocztowym

Kurów

—

asystentem

w XI st. sł.
Domagalski

Józef,

w Urzędzie

praktykant

pocztowy

Pocztowym

Parczew

Ciepliński

Antoni,

praktykant

—

pocztowy

XII

st.

sł.

asystentem
XII

st.

sł.

w Urzędzie Pocztowym Izbica n/W . — asystentem
w XI st. sł.
Gancarz Michał, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę
dzie

Pocztowym

Opatów

Kiel.

—

asystentem

st.

sł.

— asystentem

Zajączkowski Włodzimierz, praktykant pocztow y XII st.
sł. w Urzędzie Pocztowym Szydłowiec k/Radom —
asystentem w XI st. sł.

praktykant pocztow y XII

st.

sł.

W awrzonkiewicz Stanisława, praktykant pocztowy XII st.

w Urzędzie Pocztowym Rejowiec Lub. — asysten

sł. w Urzędzie Pocztowym

tem w XI st. sł.

tem w XI st. sł.

W ładysław

1

w XI st. sł.

w XI st. sł
Ludomir

Rybczyński Jan, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę

w X] st. sł.

Pocztowym Radom — asystentem w XI st sł.
Stanisław Kałwiński, praktykant

Pocztowym Poryck — asystentem w XI st. sł.

Lacheta,

praktykant

pocztowy XII st.

w Urzędzie Pocztowym Lublin 1 —

sł.

asystentem

w XI st, sł.
Piotr Pytluk, praklykant pocztowy XII st. sł. w Urzędzie
Pocztowym Lublin 1 — asystentem w XI st. sł.
Kamiński Aleksander, praktykant pocztowy

XII st. sł.

w Urzędzie Pocztowym Chlewiska — asystentem
w XI st, sł.
Krzaczkowski Klemens,

Głowacki

Stanisław,

praktykant

w Urzędzie Pocztowym

Lublin 2 — asysten
pocztow y XII st. sł.

Lublin 1 — abystentem

w XI st. sł.
Sowiński Jan, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzędzie
Pocztowym Lublin 2 — asystentem
Olkusz

W incenty,

praktykant

pocztowy

w XI st. sł.
XII

st.

sł.

w Urzędzie Pocztowym Rejowiec Lub. — asysten
tem w XI st. sł

praktykant pocztowy XII st. sł.

w Urzędzie Pocztowym Równe Wol

1 — asysten

tem w XI st. sł.
Skwarek Franciszek, praktykant pocztowy

Kłosińska Irena, praktykant pocztowy XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym Chełm Lub. — asystentem w XI st. sł.
Baran Witold, praktykant pocztow y XII st. sł. w Urzę

XII st. sł.

dzie Pocztowym Lublin 1 — asystentem w XI st. sł.

w Urzędzie Pocztow ym Równe Woł. 1 — asysten

przeniesieni:

tem w XI st. sł.
Zabicki Romuald, praktykant pocztow y XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym Zwoleń — asystentem w XI st. sł.
Kalicka Janina, praktykant pocztow y XII st. sł. w Urzę
dzie Pocztowym Hrubieszów — asystentem w XI st. sł. |

Zenon W oźniakiewicz, asystent X st. sł., z Lublina 1
do Lublina 2.
Stanisław

Sierpiński, asystent IX st. sł., z Lublina 1

do Lublina 2.

Nr 33.

Kielecki D ziennik W ojew ódzki. Poz. 164.

W itold Sawicki, asystent X st. sł., z Jezioran do Rów

Helena Sobolewska, prakt. poczt. XII st. sł. z Krasnegostawu do Radomia.

nego W, 1.
Kczerski Zygmunt, kontroler VIII st. sł., z Równego W. 1

Kazimierz Łabuda, asystent X st. sł. z Równego W. 1
do Radomia.

do Radomia.
Jan Szew czyk, asystent X st. sł., z Kraśnika do Lublina 2.
Zygmunt Szym ański, asystent X st. sł. z Równego W. 1

Włodzimierz Szpakowski, asystent X st. sł. z Hoszczy
do Kowla 1.
Albina Jarzembowska, st. asystent IX st. sł. z Lublina 1

do Lublina 2,
Edward Szumny, asystent XI st. sł. z Równego W. 1
do Biłgoraja.

do Lublina 2.
Jan Kuśmierczyk, kier. Urzędu VI kl. w X st. sł. z Mi-

Helena Szumna, st. asystent IX st. sł. z Równego W. 1
do Biłgoraja.

rogoszczy do Warkowicz k/Dubna.
Leopold Romankiewicz, prakt. poczt. XII st. sł. z Ka

Henryk Klebankiewicz, asystent X st. sł. z Kamienia Kosz.

mienia Kosz. do Zdołbunowa.
W ładysław Jaruszewski, prakt. poczt. XI st, sł. ze Zdoł

do Lublina 1,
Rudolf Pisz, asystent XI st. sł. z Chlewisk do Zamościa.
Tadeusz Słom czyński, asystent X st. sł. z Zagożdżona do

bunowa do Kamienia Kosz.
Dominik Szygalski, kontr. urz. XII st. sł. z Rudni Poczaj.
do Dubna,

Lublina 1.
Jerzy W igierski, asystent XI st. sł. ze Skarżyska K. do
Równego W
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Antoni

Bielecki, kontr, urz

XII st. sł. z Warkowicz

k/Dubna do Mirogoszczy.

1,

Włodzimierz Sycz, asystent X st. sł. ze Skarżyska do
Wierzbnika.

Aleksander Ratusiński, prakt. poczt. XI st. sł. z Rów
nego W. 1 do Maniewicz.

Wiktorja Głębocka, prakt. poczt. XII st. sł. z Puław do

Leon Witainborski, st. asystent IX st. sl. z Óstroga n/H.
do Dęblina.

Lublina 1.

Z w o ln ien i:

Stefan W esołow ski, prakt. poczt. XII st. sł. z Szydłowca

Kazimierz Prokurajtis, kontr. urz. XII st, sł. Szydłowiec

k/Rad. do Puław.
W incenty Halej, st. asystent IX st. sł. z Hrubieszowa do

k/Raa.
Stanisław Wojtowicz, prakt. poczt XI st. sl Dąbrowica.

Lublina 2.
Mieczysław Troć, prakt. poczt. XII st. sł, z Biłgoraja do

Kazimierz Jacek, prakt. poczt. XI st. sł. Łuck.

LuDlina 1.
Bronisław Mrozowicz, asystent XI st. sł. z Tomaszowa L.

Konstanty Hrynkow, prakt. poczt. XII st. sł. Radom.
W ładysława Łukasiewiczo wna, prakt. poczt. XII st. sł. Radom.

do Chełma L.

D Z I A Ł NIE U R Z Ę D O W Y .

Podział rewirów komorników
w Okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu,
Nazwa rewiru i siedziba
komornika

T e r y ‘ o r j u m

r e w i r u

Część miasta Sosnowca od linji stacja kolei Dęblińskiej, lewa strona ul. W spól
nej (n-ry nieparzyste) do zbiegu z ul. Sienkiewicza, lewa strona ul. Sienkie
Komornik Sądu Grodzkiego w So

wicza, lew a strona ul. Sienkiewicza (n-ry nieparzyste) do zbiegu z ul. Dekierta,

snowcu,

lewa strona ul. Dekierta (n-iy nieparzyste) do zbiegu z ul. Modrzejewską, lewa

Rewir I. — z siedzibą
w Sosnowcu

strona ul. Modrzejewskiej (n-ry nieparzyste) do zbiegu z ul. 3-go Maja na

(Stefan Morgiewicz)

przeciw dworca kolejowego w Sosnowcu Dyr. Kolei W arszawskiej, lewa strona
ul. 3-go Maja do przejazdu Dietlowskiego (n-ry parzyste) i tor kolejow y do
granicy m. Będzina.

Kielecki Dziennik W ojewódzki.

Nazwa rewiru i siedziba

Nr 33.

T e r y t o r j u m

komornika

r e w i r u

Część miasta Sosnowca, położona na prawo od linji stacja kolei Dęblińskiej,
prawa strona ul. Wspólnej (n-ry parzyste) do zbiegu z ul. Sienkiewicza,
Komornik Sądu Grodzkiego w So

prawa strona ul. Sienkiewicza (n-ry parzyste)

snowcu, Rewir II. — z siedzibą

prawa strona ul.

w Sosnowcu

do zbiegu z ul. Dekierta,

Dekierta (n-ry parzyste) do zbiegu z ul. Modrzejewską,

prawa strona ul. Modrzejewskiej (n-ry parzyste) do zbiegu z ul. 3-go Maja

(Jan Chrząstowski)

naprzeciw

dworca

kolejow ego, ul. 3-go Maja do przejazdu Dietlowskiego

(n-ry nieparzyste), prawa strona od toru kolejow ego do granicy z m. Bę
dzinem, miejscowość Modrzejów i gmina Niwka.
Komornik Sądu Grodzkiego w Cze
ladzi

—

z siedzibą

w Czeladzi

M iejscowość

Milowice,

miasto

Czeladź,

g m in y :

Grodziec,

Bobrowniki

i Ożarowice.

(W ładysław Nagórski)
Komornik Sądu Grodzkiego w Bę
dzinie —

z siedzibą

w Będzinie

Miasto Będzin i gminę Łagisza.

(Antoni Raezmański)

Komornik Sądu Grodzkiego w Dą

Część miasta Dąbrowy Górn. od granicy m. Będzina, lewa strona ul. Sobie-

browie Górniczej, Rewir I. — z sie

SKiego (n-ry parzyste) do zbiegu z ul. Kr. Jadwigi, lewa strona ul. Kr. Ja

dzibą w Dąbrowie G.

dwigi (n ry nieparzyste) do zbiegu z ul. Narutowicza, lew a strona ul. Naru

(Maciej Kyrcz)

towicza (n-ry nieparzyste) do końca miasta, oraz gminę Olkusko-Siewierską.

Komornik Sąau Grodzkiego w Dą
browie

Górniczej,

Rewir

II.

—

z siedzibą w Dąbrowie G.
(Jan Duda)

Dąbrowy

Górn. od

granicy z m. Będzinem, prawą stronę

ul. Kr. Jadwigi (n-ry parzyste) do zbiegu z ul. Narutowicza, prawa strona
ul. Narutowicza (n-ry parzyste) do końca miasta, tudzież kol. Staszyc i gm iny:
Łosień, W ojkowice Kościelne i Zagórze.

Komornik Sądu Grodzkiego w Za
wierciu, Rewir I. —

Część miasta

ul. Sobieskiego (n-ry nieparzyste) do zbiegu z ul. Kr. Jadwigi, prawa strona

z siedzibą

w Zawierciu
(Aleksander Chrząstowski)

Komornik Sąau Grodzkiego w Za

Część miasta Zawiercia wzdłuż lew ej strony toru kolejowego i tor kolejowy
w kierunku Warszawy do zbiegu z ul. Blanowską, lew a strona ul. Blanowskiej w kierunku Blanowic do końca miasta, oraz g m in y : Myszków, Pińczyce, Siewierz, Mierzęcice, Koziegłówki, Koziegłowy, Rudnik W ielki, Mrzygłód i Poręba.

Część miasta Zawiercia wzdłuż prawej strony toru kolejowego w kierunku

wierciu, Rewir II. — z siedzibą

W arszawy do zbiegu z ul. Blanowską i prawa strona ul. Blanowskiej w kie

w Zawierciu

runku Blanowic do granicy miasta, tudzież g m in y : Włodowice, Kromołów,

(Aleksander Kossek)

Rokitno Szlacheckie, Żarki, Niegowa i Poraj (Choroń).

Komornik Sądu Grodzkiego w Ol
kuszu —

z siedzibą w Olkuszu

(p. o. Jan Słota)

Miasto Olkusz, gm iny:

Bolesław,

Rabsztyn, Sław ków ,

Skała,

Cianowice,

Sułoszowa i Minoga.

Komornik Sądu Grodzkiego w Wol
bromiu — z siedzibą w Wolbromiu
(L. W ewerek)

G m iny: Wolbrom, Pilica, Żarnowiec, Jangrot, Ogrodzieniec, Kroczyce i Kidów.

Kielecki Dziennik W ojew ódzki.

Nr 33.

OBWIESZCZENIA PUBLICZNE.
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senki lit. B i Nr 22

obszaru 4 dzies.

1469 sąż. z ko

lonji Zam czyskowskiego Towarzystwa, pow. k iele ck ieg o ;

Notarjusz przy wydziale Hipotecznym Sądu
Okręgowego w Kielcach, Walery Ryfiński, obwie
szcza, że zostały

otwarte

postępowania

spadkowe po

zm arłych :

5.

Stanisławie

nieruch. „Kielce Nr. hip. 2 5 8 “ ;

właścicielu

reszty

osady

Młynki, pow. kieleckiego ;
6i

Janie Matyjanek, właścicielu działki Nr 7 ob

szaru 1 dzies.

1) Pawle Biskupskim, właśc. 5/oo niepodz. części

Goraj,

1319

sąż. z kolonji Gołuchów Groblica,

pow. stopnickiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych

2) Józefie Sajdakowej, współwłaśc. 3 ha 5096 m.
z kol „Podlesie Strojnowskie", pow. stopnickiego;

W zywa się osoby interesowane, aby w oznaczonym ter

3) Andizeju Bączkowskim, w spółw łaśc. części nieruch.
„Kielce Nr. hip. 5 5 7 “, składającej się

w yznaczony został na dzień 21 października 1929 r.

z placu o prze

minie staw iły się do kancelarji tegoż Notarjusza pod za
grożeniem prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. (2 — 3 — 2)

strzeni 24.260 stóp i zaDudowań;

M. Jaskłowski.

4) Katarzynie Koźmińskiej, właśc. 2 działek g ru n tu :
Nr. 4 o przestrzeni 8 ha 2373 m. i Nr. 3 a o przestrzeni
2 ha 7994 m. z budynkami z kol.

„Gwidonów", pow.

jędrzejow skiego;

Wydział hipoteczny powiatu kieleckiego ob
wieszcza, że toczy się postępowanie spadkowe po śmierci:
1.

5) Elżbiecie Wernerowej, wierzyć, sum y 200 rb.
kapitału zahipotek. pod Nr. 2 dz. IV w yk. hip. osad
„W ojewodzie*, pow. w łoszczow skiego;
8000 rb. ka

pitału z procentami i ewikcją 800 rb. zahipot. pod Nr. 6
dz. IV wyk. hip, osad „W ojewodzie", pow. w łoszczow skiego;
7) Janie Lipskim, właśc. 2 ha 6929 m. z

kol.

„Chlewska Wola Łępica", pow. w łoszczow skiego:
8) Józefie i Anieli z Michalskioh
skich, właśc. 5 ha 5987

nach, pow. kieleckiego, pod hip. Nr 210 i
2.

6) Józefie Szw edzie, wierzyć. sumy

Kazimierza Józefa (albo Józefa Kazimierza) Stęp

niewskiego, współwłaściciela nieruchomości w m. Chęci
Marjanny Obara, właścicielki nieruch, we ws

i gm. Bieliny, pow. kieleckiego, pod hip. Nr 2, a tab. 43*
Termin regulacji tych spadków oznaczony został
na dzień 27 iistopada 1929 róku w kancelarji W y
działu hipotecznego powiatu kieleckiego.
W oznaczonym

małż. Sokołow

m. ziemi z budynkami z dóbr

terminie i miejscu osoby intereso

wane w inny zgłosić prawa sw oje pod skutkami prekluzji.
___________
(2— 3— 2)

Rykoszyn część „B“, pow. kieleckiego;
9) Jania Magierze, właśc. 3 mórg 16 pr. z dóbr
„Łagiewniki", pow. stopnickiego.
Termin regulacji powyższych spadków wyznaczony
został na 20 lutego
Walerego Ryfińskiego

1930 r. w kancelarji notarjusza
w Kielcach,

dokąd interesowani

winni się stawić z dowodami pod skutkami prekluzji.
Zastępca N otarjusza: Leon Wójcikiewicz.
(2 -3 -1 )

Pisarz Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgo
w ego W Kielcach zaw iadam ia, iż toczą się p ostęp ow a
nia sp adk ow e p o :

1) Marcinie Zapiorze, właścicielu działka Nr 11, prze
strzeni 3 dz. 179 sąż. z kol. Ostrowsko Teresińskie T-wo,
pow. m iech ow sk iego;
2) Dawidzie Zilberszpicu, właścicielu reszty nieru
chomości Kielce Nr 652 i wierzycielu sum y 40.000 rb.
z % ewikcją pod Nr 7 dz. 4 nier. Kielce Nr 49 7 ;
3) Franciszku Pawliku, w łaścicielu dz. Nr 8, prze

Notarjusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu
Okręgowego w Kielcach, Włodzimierz Skalski ob

strzeni 10 dz, 1601 sąż. z kol. W ysocice W esoła, pow.

w ieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po

m iechow skiego;
4) Józefie Pabjanie vel Pabjańczyku,

zm arłych:
1.

Kacprze Nowaku,

właścicielu

działki

gruntu

Nr 10 obszaru 5 dzies. 1530 sąż. z kolonji Olbrych, pow.
pinczow sk iego;
2.

Piotrze Purtaku, wierzycielu sumy 625 rubli,

zabezpieczonej pod Nr 14 działu IV wyk. hip., folwarku
Popowice, pow. jędrzejow skiego;
3.

Agnieszce Kędzierskiej, w łaścicielce działki gruntu

właścicielu

działka łąki przestrzeni 2 murg. z d. Zofji pole, pow.
m iechow skiego;
5) Józefie Suchoniu, właścicielu dz. Nr 12, prze
strzeni 2 morg. z kol. Łubnice Rotówka, pow. stopnickiego;
6) Sym ie

Śledzikowej,

współwłaścicielce

połowy

dóbr Rzegocin, pow. stop n ick iego;
7) Ignacym Brogu, współwłaścicielu ł/ 9 części dóbr

Nr 7, obszaru 6 morgów z kolonji Krajno-Kopaczki, pow.

Kozłów D, pow. m iechow skiego;

kieleckiego ;
4. W ojciechu Floreckim, właścicielu dwóch działek

strzeni 1 dz. 1928 sąż. z kol. Kamieniec, pow. jędrze

gruntu: Nr 18 obszaru 5 dzies, 874 sąż, z kolonji Ocie-

jowskiego ;

8) Kacprze Dziopa, właścicielu działka Nr 1, prze

Kieieciti bziennik Wojewódzki.
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14,

1905 sąż. z kol. Siedliska Wodzińskie, pow. miechowskiego;

przestrzeni 2 morg. z kol. Sadow ię, pow. m iechowskiego ;

30) W ojciechu Solarzu, właścicielu dz. Nr 7, prze

10) Elżbiecie Rasałowej, właścicielce 6 mor. gruntu

strzeni 1 dz. 1300 z kol. Kościelno Rogozie, pow. mie

9) Franciszku Drożniaku, w łaścicielu dz. Nr

chowskiego ;

z dóbr Kuchary, pow. stopnickiego;
11) Sew erynie Lisickim, w spółw łaścicielu dóbr Po-

31) W ojciechu Borkowskim, właścicielu dz. Nr 36,
przestrzeni 1 mor. z kol. Igołomja Lesisko, pow. mie

biednik W ielki, pow. m iech ow sk iegc;
12) Andrzeju Kunderaku vel Konderaku, w spółw ła
ścicielu dz. Nr 1, przestrzeni 2 dz. 120 sąż. z T-wa Ra

chowskiego ;
32) Wojciechu Mroczku, właścicielu połowy dz. Nr 48,
przestrzeni około 1 mor. z kol. Igołomja Lesisko, pow.

dziemice, pow. m iechow skiego;
13) Janie Zeljaszu, w łaścicielu działka Nr 7, prze
strzeni 1 La z kol. Książnice A, pow

m iechow skiego;
33) Wincentym Jargar, właścicielu dz. Nr 47, prze

stop nick iego;

14) Juljannie W ójcikow ej 1-e voto Słaboi., właści
cielce dz. Nr 4, przestrzeni 2 mor. z kol. Powodnik, pow.
m iechow skiego;

strzeni około 2 mor. z kol. Igołomja Lesisko, pow. mie
chowskiego ;
34) Franciszku Kielisiu, właścicielu dz. Nr 14, prze

15) Stanisławie Piła, właścicielu dz. Nr 25, prze
strzeni 6 morg. z dóbr Boczkowice, pow. miechowskiego;
16) Kazimierzu Koziku, współwłaścicielu dóbr Gro
chowiska, pow. pinczow skiego;

strzeni 1 dz. 44 sąż. z kol. Zosina Stawska, pow. ję
drzejowskiego ;
35) W incentym Gradzia, właścicielu dz. Nr 20 a
1 23, przestrzeni 1 dz. 1290 sąż. z kol. Klimontów Orlica,

17) Marjannie Ma], współwłaścicielce

przestrzeni

pow. m iechow skiego;

6 mor. 25 pr. z dóbr Wola Piasecka, pow. stopnickiego;

36) Antonim Feliksie Wypychu, właścicielu dz. Nr 10,

18) Adamie Teofilu Podolskim, w ierzycielu 1/6 cz.

przestrzeni 3 dz. 180 sąż. z osady Kaczkowicko Stawiskie,

sumy 9.000 rb. na nieruchomości Kielce Nr 2 8 4 ;

pow. pinczow skiego;

19) Janie Maszczyńskim, w łaścicielu pułowy działka

37) Franciszku Słupiku, właścicielu dz. Nr 13, prze-

Ni 16, przestrzeni 6 dz. 271 sąż. z kol. Grotkowiec,

stiscn i 1 dz. 308 sąż. i Nr 8 przestrzeni 3 dz. 180 sąż.

pow.' w łoszczow skiego;

z kol. Kaczkowicko Zatykskie, pow. p ińczow skiego;
1/4 cz. dz. Nr 11,

38) Józefie Cielochu, właścicielu dz. Nr 11, prze

przestrzeni 5 dz. 274 sąż. z kol. M ikuiowice, pow. stop

strzeni 1230 sąż. z kol. Ostrów W awrowicki i dz. Nr Nr 41,

nickiego ;

42, 43 przestrzeni 1 mor. 30 pr. 1 d z. Nr 40 i 65 prze

20) Filipie błacnu, właścicielu

21) Stanisiawie Kwiatkowskim, właścicielu dz. Nr 8,
przestrzeni 6 morg. z kol. P odgjje, pow. m iechow skiego,

strzeni 2 mor. z dóbr Kocina, pow. p ińczow skiego;
39) Józefie Karliku,

w łaścicielu

dz. Nr 11, prze

22) Janie Basaku, w łaścicielu dz. Nr 4, przestrzeni

strzeni 3 dz. 180 sąż. i dz. Nr 14, przestrzeni 2 dz.

1214 sąż. z kol. Piaseczno Midoły, pow. m iechowskiego;

1034 8ąż. z kol. Rudno Józefówka, pow. m iechow skiego;

.2 3 ) Antonim Kobiec, właścicielu dz. Nr 4, prze

40) Feliksie Gajda, właścicielu dz. Nr 21, przestizeni

strzeni 4 dz, 1398 sąż. z kol. Krajno Miłków, pow. kie
leckiego ;

41) Szym onie Popku, właścicielu młyna A leksów,

24) Eugenjuszu Koczanowiczu, współwłaścicielu nier.
25) Stefanie Godlewskim, właścicielu dóbr MarKocice pow. miechowskiego i w ierzycielu sum :
18 gr.z pod

Nr 1 dz. 4-go kol. Markocice

12640 zł.
A, 23535 zł.

z pod Nr 1 dz. 4-go kol. Markocice B, pow, mie

26) Mikołaju Mielewskim, w łaścicielu dz Nr 5, prze
strzeni 2 mor. z kol. Niezwojowice Łaniec, puw. mie
chowskiego ;

strzeni

pow. miecnowskiego ;
43) Michale Kruku, właścicielu przestrzeni 4 mor.
28 pr, z dóbr Konary, pow. jęd rzejow sk iego;
strzeni 3 mor. 47 pr. z dóbr Młyny, pow. stop n ick iego;
45) Piotrze Adamku, właścicielu dz. Nr 74, prze
strzeni 1 dz. 60 sąż. z dóbr Stręgoborzyce, pow. m ie

Mielewskim,

właścicielu

przestrzeni

3 mor, z kol. Kamieniec Pałecznicki, pow. m iech ow skiego;
28)

na prawie w ieczystej dzierżawy z osad Marcinowickich,

44) W ojciechu Pytlu, właścicielu dz. Nr 46, prze

chow skiego ;

27) Marcinie

pow. m iech ow sk iego;
42) Antonim Podsiadło, właścicielu 1 mor. gruntu

Kielce Ni 7 6 7 ;

26 gr.

2 mor. z kol. Grębocin A, pow. m iechow skiego;

Antonim Mrugała, w łaścicielu dz. Nr 11, prze
1 dz. 2098 sąż. k.

Lelowice Wzór, pow.

mie

chowskiego ;
29) Mikołaju W achowiczu, w spółw łaścicielu dz. Nr 7,
przestrzeni 3 dz. 1605 sąż. i dz. Nr 6 przestrzeni 1 dz.

chowskiego ;
46) Piotrze i Jadwidze małż. Krawczykach, właści
cielach dz. Nr 4 a, przestrzeni 5 dz. 299 sąż. z kol Pałecz
nica Beski, pow, m iechow skiego;
47) Franciszku Świder, właścicielu dz. Nr 11, prze
strzeni 5 dz. 80 sąż. z kol. Czernichów
chowskiego ;

B, pow. mie

Nr 33.
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48) Wojciechu Konopka, właścicielu dz. Nr 16, prze

2)
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Jakóbie

Blicharskim,

spółwłaścicielu

działk

strzeni 1 dz. 675 sąż. z kol. Zawsie Piotrkowickie, pow

gruntu o obszarze 15 morg. 7 pr. z nieruchomości Ję

piczo w sk ieg o ;

drzejów Nr. hip. 70.

49) Janie Nowaku, właścicielu dz. Nr 14, przestrzeni

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych

1 dz. 60 sąż. z kol. Pawłowice B Turskie, pow. pińczow

wyznaczony został na dzień 20 lutego 1980 r. W aniu

skiego ;

tym

50) Antonim Chołda, w łaścicielu dz. Nr 18, prze
strzeni 7 dz. 420 sąż. z kol. K ołków, pow. pińczowskiego
Termin regulacji spadków

osoby interesowane

winny

zgłosić

sw oje

prawa

w kancelarji Wydziału hipotecznego w Jędrzejowie pod
skutkami prekluzji.

(2 — i— 1)

wyznaczony na dzień

pierwszy po upływ ie 6-u m iesięcy od dnia pierwszego
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym w kancelarji Wy
działu Hipotecznego Sądu Okręgowego w Kielcach.
Pisarz Wydz. Hipoteczn. Sądu Okr. w Kielcach

B ito w ick i.

Wydział hipoteczny powiatowy w Pińczowie ob
w ieszcza, że na dzień 2 l października 1929 r. w yzna
czony został termin zamknięcia postępowań spadkowych
po zm arłych:

(2— 3 — 2)

1.

Franciszku i Józefie

małż.

Kempkiewiczach,

współwłaścicielach części nieruchomości w mieście Piń

Wydział hipoteczny w Jędrzejowie obwieszcza,
że na dzień 20 listopada 1929 roku w yznaczony został

czowie, oznaczonej hipotecznym Nr 5 — i

termin pierwiastnowych regulacyj hipotek d la :

w mieście Działoszycach, oznaczonej hipotecznym Nr 185.

2.

Joelu Kołataczu, współwłaścicielu nieruchomości

1) należącej do Leona-W incentego i Juljanny małż.

W powyższym terminie, osoby interesowane winny

Legomskich osady włościańskiej we wsi i gminie Prząsław,

zgłosić sw oje prawa w kancelarji tegoż Wydziału hipo

zapisanej w tab. likwid

tecznego, pod skutkami prekluzji.

pod Nr. 21, o obszarze 14 morg.

( 2— 3 — 2)

z budynkami i prawami;
2) należącej do Cyprjana Szarka zachodniej połowy
osady włościańskiej
w tab

we

wsi i gminie Brzegi, zapisanej

Wydział hipoteczny powiatu olkuskiego obw iesz

likwid. pod Nr. 20 z budynkami i prawam i;

cza, że po zmarłym Aleksandrze vel Aleksandrze-Eupsych-

połowa ta osady ma 12 morg. 100 pr. obszaru;

juszu Radłowskitn, jako współwłaścicielu nieruchomości

3) należącej do W incentego Miohałkiewicza nieru

w m. Olkuszu pod hip. Nr 257, toczy się postępowanie

chomości w obrębie miasta Jędrzejowa o obszarze 15 morg.

spadkowe i że termin zamknięcia spadku wyznaczony

280 pręt.,

został na dzień 2 listopada 1929 roku, w którym to

wchodzącej w skład osady zapisanej w tab.

nad, pod Nr. 184, z budynkami i prawami;

dniu osoby interesowane winny sław ić się do kancelarji

4) należącej do Piotra Prusickiego osady włościań

tegoż wydziału hipotecznego w Olkuszu dla zgłoszenia

skiej w e wsi Gozna, gm. Raków, zapisanej w tab. likwid.

sw ych praw, z odpowiedniemu dokumentemi, pod skutkami

pod Nr, 9, o obszarze 14 morg. 1&0 pręt. z budynkami

prekluzji.

(2 — 3 — 2)

i praw am i;
5) należącej do Marjanny Jończyk osady włościań
skiej

we

wsi

w tab. likwid.

Sędowicach,

gm.

Nawarzyce,

pod Nr. 49, mającej

zapisanej

2 morg. 210 pr.

obszaru — i

Wydział Hipoteczny powiatu w łoszczow skiego,
mający siedzibę swoją w Kielcach (W es'oła 28), ogłasza,
że na dzień 23 listopada 1929 roku wyznaczony został
termin pierwiastkowej regulacji

6) należącej do Jana i Anieli małż. Bik osady w ło
ściańskiej w e wsi Olbrachcicach, gm. Nawarzyce, zapisanej

cych w posiadaniu:
1)

w tab. likwid. pod Nr. 3, mającej 3 dzies. 804 sążnie
ziemi ukazowej, z prawem do serw itutów i budynkami.
W pow yższym terminie osoby interesowane winny
zgłosić swoje prawa w kancelarji Wydziału hipotecznego

hipoteki dla pozostają

282

Józefy Samkowej — 3

pr.) gruntu, to jest

dzies. 670 sąż. (6 mor.

połowy osady rolnej, położone*

we wsi Podlesiu, gm. Lelów, pow. włoszczowskiego, zap]s
w tab. pod Nr. 21;
2)

w Jędrzejowie pod skutkami prekluzji.

Juljana Stryjniaka — 3 dzies. 30,5 saż. gruntu

nadanego i 1479 sąż. ziemi z lasem, otrzymanej za zrze
czenie się praw serw itutowych, to jest zachodniej po

Wydział hipoteczny w Jędrzejowie obwieszcza,

łow y osady rolnej, położonej w e wsi Raszków, gm. Słu

źe otwarte zostały postępowania spadkowe po zm arłych:

pia, pow. w łoszczowskiego, zapis, w tab. pod Nr. 9 — i

1)

Dawidzie Tyszlerze, w łaścicielu nieruchomości

w Sobkowie Nr. hip. 6;

31 Jana i WalerjiGąsioruw —

7 mor. 111,5 pr.

gruntu, to jest północnej połowy* osady rolnej, położonej
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we wsi Silpia,

gm. Kurzelów,

pow. w łoszczow skiego,

zapisanej w tab. pod Nr. 4

Nr 33.

Komunikacja sezonowa od dnia 15 maja do dnia
15 września.

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

odjazd z Pińczowa o godz.
Buska o
„

9 00,

17

00, przyjazd

do

godz. 9 30. 17-30.

z Buska o

godz. 10 20, 18 20, przyjazd

czowa o

doPiń

godz. 10-50, 18‘50

Stanisławowi Snochowi zamieszkałemu w Pieko

OBWIESZCZENIA RÓŻNEJ TREŚCI.

szow ie, pow. kieleckiego — jednym autobusem na linji:

Taryfa opłat za miejsca na targowicy zw ie
rzęcej „Pocieszka" uchwalona przez Kielecką Radę

Chmielnik— Kielce (36 km.).
Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

Miejską 11 czerwca 1929 r.
1) Od koni, krów lub wołów, oraz trzody chlew 

cen:

.

.

.

.

za ^rzewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

gr. 10

. „ 0 2

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.

nej o wadze ponad 60 kg. po 1 zł. od sztuki.
2) Od warchlaków o wadze do 60 kg., owiec, kóz,
cieląt i źrebiąt po 50 gr. od sztuki.

Rozkład

jazdy:

odjazd z Chmielnika o godz. 6 00, 12-3(f, 19 30, przyjazd

3) Od prosiąt po 30 gr. od sztuki.

do Kielc 7-00, 13 30, 20-30.

Prezydent: R. Cichowski.

„

z Kielc o godz. 8 00, 16-00, 22-30, przyjazd do
Chmielnika o godz.'9-OO, 17-00, 23-30.

St. R eferent: Poborowski.

M aksymilianowi Kopczyńskiem u zamieszkałemu
Kielecka Komisja do badania zmian kosztów
Utrzymania ustaliła, że koszt utrzymania dziennego ro

w Sosnowcu, ul. Promyka 1 — trzema autobusami na lin ji:
Sosnow iec— Niemce (12 km ).

dziny robotniczej, składającej się z 4-ch osób, w miesiącu
lipcu 1929 r w porównaniu z miesiącem czerwcem 1929 r.,

Taryfa
od 1 osoby i 1 km.

zw iększył się o 0 .7 7 % — słow nie: siedemdziesiąt siedem
setnych procent.

cen:

.

.

.

.

gr. 10

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład
odjazd z Sosnowca

jazdy:

o godz. 8 00, 11-00,

13*20,

16-40,

20 00 do Niemiec.

Zatwierdzenie taryfy samochodowej
I rozkładu jazdy.

„

z Niemiec o godz.

9 20,

12"40,

15"00, 18 20,

22 00 do Sosnowca.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Kielcach zatwierdził niżej podane taryfy cen za prze
wóz osób i bagażu, tudzież rozkład jazdy samochodowej

LICYTACJE I PRZETARGI.

następującym osob om :

Magistrat miasta Buska-Zdrój ogłasza nieogra
Michałowi Piaseckiemu zamieszkałemu w Piń

niczony przetarg na w ykonanie pomiarów miasta na ob

czowie, ul. 3-go Maja 310 — dwoma autobusami na linjach:

szarze około 300 ha powierzchni zabudowanej i 500 ha

Pińczów— Kielce (39 km.) i Pińczów— Busko (15 km.).

powierzchni niezabudowanej.

Taryla
od 1 osoby i 1 km.

.

Pomiary muszą być w ykonane według instrukcji

cen;
.

.

.

gr. 10

za przewóz bagażu od 1 kg. i 1 km. .

.

gr.

0 ‘3

Bagaż do 15 kg. wagi przewozi się bezpłatnie.
Rozkład

jazdy:

„

o godz. 5 30, 10 00,

Publ., obowiązujących przy pomiarach miast metodą try
gonometryczną i poligonalną*, tudzież innnych wskazó
wek już wydanych przez Ministerstwo R. P.

Komunikacja trwa cały rok
odjazd z Pińczowa

pomiarowej Min. Robót Publ., ogłoszonej w‘ Monitorze
Nr. 65 z 1920 r„ oraz „PrzeDisów Ministerstwa Robót

Ubiegający się o pow yższą robotę muszą do godz.
14-00,

10-ej dnia 3 września b. r. złożyć w Magistracie miasta

19 00, przyjazd do Kielc (st. kol.) o godz. 6 30,

11 40,

Buska ofertę, podając cenę jednostkową za 1 ha po

11-00, 12-40, 15-10, 20-00.

wierzchni zabudowanej i 1 ha niezabudowanej.

z Kielc (st. kol.) o godz. 7-40, 12 10, 15-40, 18 00,
przyj, do Pińczowa o g, 8-40, 13-10, 16-40,19*00.

Do oferty musi być dołączony kw it złożenia wa
djum w sumie 300 złotych w kasie M agistratu w gotów ce
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Nr 33.

czy też papierach wartościowych zgodnie z przepisami

na imię Jana Boligłcwy, zamieszkałego we wsi Glewiec

wydanemi przez Ministerstwo Skarbu.

gm. Wierzbno, pow. miechowskiego.

Oferta z kw item na złożone wadjum winna być
umieszczona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta
na pomiary miasta Buska “.
Termin otwarcia ofert dnia 13 września 1929 roku
o godzinie 11-ej.
Do przetargu mogą stawać jedynie mierniczowie

Piotr Bajołek z Muniakowie, gm. Kacice, powiatu
miechowskiego, zgubił dwa dow ody
Serja B. Nr.

tożsamości

k o n i:

105819 i Serja B. Nr. 105820, wydane

przez rejonowego inspektora

koni w Katowicach dnia

25 kwietnia 1928 r.
Zgubiono tylny numer samochodu KL. Nr 2917,

przysięgli.
Magistrat zastrzega sobie: 1) zw iększenie lub zmniej

wydany na imię firmy „Autoa, który unieważnia się.

szenie robót o 30 O/o, 2) całkowitą swobodę wyboru ofe

Stanisław S zym onik z Ząbkowic, gm. Olkusko-

renta niezależnie od oferowanych warunków, 3) odrzu

Siewierskiej, pow. będzińskiego,

cenie ofert bez podania powodów.

dowodu tożsamości konia Serja B. Nr. 13257 „N„ dnia
14 maja 1929 r.

Burmistrz miasta B u sk a:

M. Rożyński.

ogłasza o zagubieniu
-

Jankiel Brat, zaru. w Radosrkowie, gm, Mykanów,
pow, częstochow skiego, zgubił dowód tożsamości konia
Serja B. Nr. 24542, wydany dnia 12 lipca 1929 r. przez

Komornik Sądu Grodzkiego w Wolbromiu na
zasadzie art. 1030 U. P, C. ogłasza, że w dniu 19 sierp

rejonowego inspektora koni w Częstochowie, który unie
ważnia się.

nia 1929 r. o godz. 10-ej rano w W ierbce i Sławniowie,
gm. Pilica t. j. w miejscu przechowania ruchomości od
będzie się sprzedaż przez licytację w drugim terminie:
1) kasy ogniotrwałej i 2) sześciu tysięcy kg. papieru dru
kowego D. 2, oszacowanych

na łączną sumę 4500

zł.

(cztery tysiące pięćset złotych) na zaspokojenie pretensji
M. Frajmana w Sosnowcu, a należących do firmy C. A.
Moes w Pilicy.
Komornik Sądow y: L. Wewerek.

Piotr Oraczewski, zam. w e wsi Siedliskach, gm.
Wierzbno, unieważnia w eksel w ystaw iony przez niego
in blanco na kw otę 175 zł., który był w ysłany przy
liście zw ykłym
wego

w dniu 3 lipca b. r. z Urzędu Poczto

Proszowice

do

Powiatowej

Kasy

Oszczędności

w Miechowie, na żądanie tejże Kasy z dnia 18 kwietnia
1929 r. Nr. 3204/J.

Jan Tworzewski, zam. w Mszadli Starej, gminy
Oblassy, pow. kozienickiego, zgubił dowód tożsamości
konia Nr. 95068, w ydany dnia 14 czerwca 1928 r. przez

Komornik Sądu Grodzkiego w Wolbromiu na
zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 27 sierp
nia 1929 r. o godz. 10-ej rano w Żarnowcu przy Urzędzie
Gminy odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację
w drugim terminie ruchomości, a m ianow icie: krowy czarnej
lat 5, oszacowanej 300 zł., jałów ki krasej, oszacowanej
250 zł., klaczy gniadęj lat 6, oszacowanej

inspektora koni w Dęblinie, który unieważnia się.

Antoni Sołtysiak, zam. w Irenowie, gm. Wielka
Wola, pow. opoczyńskiego, zgubił dowód tożsamości ko
nia Serja B. Nr. 152080, który unieważnia się.

(3 — 1)

Zgubiono książkę rejestracyjną kotła Nr. Fabr. 9728,

100 zł. itp.

zbudowanego przez Firmę Fitzner E. K. Gamper w So

na zaspokojenie pretensji Agnieszki Pronobisowej i inn.,

snowcu, wydaną przez Stowarzyszenie Dozoru Kotłów

a stanowiących w łtsność Józefa i Marjanny małż. Wo

w Dąbrowie Górniczej Firmie Ulen & Company w War

deckich z Łan W ielkicn, gm iny Żarnowiec.

szawie dla Zarządu miasta Częstochowy.

Komornik Sądowy: L. Wewerek.

(3 — 1)

A ndrzej Litewka, zam. w Będkowicach, gm. Cianowicie, pow. olkuskiego, unieważnia skradziony dowód
tożsamości konia Serja 6. Nr. 125021 dnia 12-go lipca

ZAGUBIENIE DOKUMENTÓ W.

1929 r, w Krzeszowicach.

Stanisław Sosnowski ze wsi W ielkanoc, gm. Rze-

Unieważnia się zagubiony dowód tożsamości konia

żuśnia, pow. m iechow skiego, unieważnia skradziony do

Serja B. Nr. 164854, zapisany w ewidencji dnia 10-go

wód tożsamości konia Serja

czerwca 1929 r. pod Nr. p. 439.

B.

Nr.

przez inspektora koni w Katowicaeh.

koni:

113747,

wydany
(3 — 1)

Unieważnia się skradziony dowód tożsamości konia

Unieważnia się skradzione dwa dow ody tożsamości

Serja B. Nr. 40615, wydany przez rejonowego inspektora

Serja B. Nr, 108697 i Serja B. Nr. 108698, w y

dane przez rejonowego inspektora koni w Katowicach

koni w 1928 r. na imię Władysława Jaśkiewicza
wsi Jakubówka, gm. Lipsko.

ze

(3 — 1)
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J ó zef Wielopolski, zam. w Rybnicy, gm. Jurko
wice, pow. sandomierskiego,

zgubił dowód

tożsamości

konia Serja B. Nr. 209744, który unieważnia się.

Nr 33.

1927 r. przez Adama ŻaDę, mieszkańca w si Ulina Mata,
gm. Rzeżuśnia, z terminem płatności na żądanie. W eksle
te unieważnia się.

(3 — 1)

Wincenty Tomeczek, zam. w Łukawicy, g.n. Jur

Jan Latko, zam. w Łętkowicach, pow. m iechow

kowice, pow. sandomierskiego, zgubił dowód tożsamości

skiego, zgubił dowód tożsamości aonia Serja B. Nr. 109889,

klaczy Serja B. Nr. 209385, który unieważnia się.

który unieważnia się.

Serem ak Stefan, zam. w Kowali, gm. uóra Pu

Unieważnia się skradzione dwa dow ody tożsamości

ławska, pow. kozienickiego, zgubił książeczkę wujskową

konia: Serja B. Nr. 109086 i Serja B. Nr. 109087, w y 

Nr. 512, wydaną przez Powiatową Komendę Uzupełnień

dane przez rejonowego inspektora koni w Katowicach

w Radomiu, którą unieważnia się.

na imię Józefa Gołdyna ze wsi Wroniec, gminy Wierzbno,

(3 — 1)

Wójt gm iny Zamoście (pcw . Radomsk) zgubił
kauczukową pieczęć urzędową ottrągłą o średnicy 37 mm.
z godłem powią^u pośrodku, w otoku zaś n a p is: „Wójt
gm. Zamoście pow. radom skowskiego*. Pomiędzy tym na
pisem mieszczą się 2 gwiazdki, brzrg zaś pieczątki i pod

pow. m iechowskiego.

Franciszek Zając, zam. w Gatce, gm. Mirzec, pow.
iłżeckiego,

zgubił

dowód

tożsamości

konia

Serja

B.

Nr. 31073, który unieważnia się.

Moszek Kaliksztejn z Kielc unieważnia skradzione

napisem zakończone są dwoma obwódkami. Pieczęć w y

mu w W arszawie dnia 30 lipca 1929 roku 8 w eksli na

żej opisana została unieważniona.

sumę złotych 2065.40, w ystaw ione przez Ch. Blinbauma

Jan Komodołowicz z Kielc ogłasza o zagubieniu
przedniej tabliczki samochodowej K. L 71657, wydanej
przez Dyrekcję Robót Publicznych w Kielcach.

Jan Robakowski z Dąbrowca, gm. Tczyca, pow.

z Szydłow ca na zł. 750. — , Ch. Blinbauma z Szydłowca
na zł. 500. — , E. Tornberga z Piotrkowa na zł 2 50.— ,
A. Bialskiego z Radomia na zł. 218. — ,
kiego ze

Skarżyska na zł. 100.— ,

chanowa

na zlecenie A. Rapoporta

Ch. Chmielnic

I. L. Altausa z Cie
i Synów płatny dnia

m iechowskiego, ogłasza, że w końcu 1928 r. zaginęły

6 stycznia 1930 r. na zł. 97.40,

mu cztery w ek sle;

1) na 500 zł., w ystaw iony w sieip-

chanowa

niu

mieszkańca wsi Maków, gm. Rze

14 stycznia 1930 r. na zł. 100.— ,F. Obidzińskiego na

1927

r. przez

na zlecenie A. Rapoporta

I L. Altausa z Cie
i Synów płatny dnia

żuśnia, z terminem płatności na żądanie, 2) na 500 zł.,

zlecenie Obidzińskiej z żyrem Sz. Rubinsteina z Ciecha

w ystaw iony w sierpniu 1927 roku przez Jana Pawlika,

nowa na zł. 50.— , oraz paszport zagraniczny, wydany

mieszkańca wsi Chobędza, gm. Rzeżuśnia,

3) oraz dwa

w eksle na 200 i na 100 zł., w ystaw ione we wrześniu

przez Konsulat Generalny R. P. w Jerozolimie w dniu
6 grudnia 1927 r. na wjazd do Polski.

(3 — 1)

Adres Redakcji i A d m in istracji: Urząd W ojew ód zk i w Kielcach, Zam ek. T elefon N r 176.
Prredpłfct-i za 1929 rok — 24 złote. — Numer pojedynczy 1 zloty. — Cena ogłoszeń; o zareje trow inir stowarzyszenia Inb
związku 5 złotych, za wiersz szpaltowy 50 groszy, za wyraz 10 groszy, najmniejsze ogłoszenie jednokrotne 3 zł.. bzvkrotne 9 zł.

Wszelkie opłaty za prenumeraty, ogłoszenia i t. p. należy wpłacać do Pocztowej Kasy
Oszczędności na konto czekowe Nr 30.632 i potwierdzenie wpłaty nadsyłać do Administracji
„Kieleckiego Dziennika Wojewódzkiego*.
Odbito w d ru k a rri ,JedDOŚć“ w K ielcach — 838.

