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Rozporządzenie

Poz.: 85 -

Wojewody Kieleckiego z dnia 26 kwietnia 1935 r. o ustaleniu stawek wynagrodzenia za dostarczenie środków przewozowych na rzecz wojska w c:tasie pokoju
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Ogłoszenia:

PÓL: 86 -

87 88 89 -

90 -

91 92 -

Starosty Powiatowello Pińc%Owskiego z dnia 28 maja 1935 r. o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Kościelec i Kościelec-podachowny, gm. Kościelec, pow. pińczowskiego
Starosty Powiatowego Pińczowskiego z dnia 28 maja lq35 r. o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi I"odolańy, gm. Dobiesławice, pow. pińczowskiego.
Starosty Powiatowego Pińczowskiego z dnia 28 maja 1935 r. o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi, Witów, gm. Koszyce, pow. pi uczowskiego.
Starosty Powiatowego Pińczowsk i ego z dnia 28 maja ]935 r. o zamknięciu postępowania scaleniowego we wsi Wolwanowice, gm. Kościelec, pow. pińczowskiego , .
'
Starosty Powiatowego Sandomierskieg'o z dn ia 27 maja 1935 r. o wdroźeniu postępowania
scaleniowego we wsi Przezwooy, gm. Wilczyce, pow. sandomierskiego
Starosty Powiatowego Stopnickiego w Busku z dnia 14 maja 1935 r. o zamknięciu postępowania scaleniowego we wsi Karsy Małe, gm. Pacanów, pow. stopniclciego
Starosty Powiatowego Stopnielciego w Boska z dnia 14 maja 1935 r. o zamknięciu postępo.
'wania scaleniowego we wsi Mikułow.i ce, gm. S zaniec, pow. stopnickiego .
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Postępowanie spadkowe.
Regula~ja hipoteki
.

.
Uniewaźnienie zagubion)'ch dokumentów

150

D Z I A t U R Z Ę D O W Y.

1927 r. o obowiązku dostarczania środków
przewozowych na rzecz wojska w r.zasie pokoju (D1:. U. R. P. Nr. 102, poz. 883), § 22 rozorządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 paź
dziernika 1929 r. w porozumieniu z Ministrem
Rolnictwa i Skarbu o obowiązku d08tarczania~
jaka środków przewozowych na rzecz wojska
w czasie pokoju, wozów z zaprzęgiem zwie-

85.
Rozporz"dzenie Wojewody Kieleckiego
z dnia 26 kwietnia 1935 r.
o lIsłaleniu aławek wYllagroduuia za doałar
HeDie środków pnewozowych na rzecz wojska w czasie pokojn.

Na podstawie art. 15 rO:1porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada
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Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 85,86,87, 88 i 89.

rzęcym, zwie,rząt z uprzężą, oraz zwierząt wierzchowych i jucznych z rzędem (Dz. U. R. P.
Nr. 82, poz. 613), § 17 rozporz~dzenja Ministra
Spraw Wewnętrznych i -Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 lipca 1930 r. wydanego
w porozumieniu z Ministraini Skarbu i Robót
Publicznych o obowiązku dostarczania, jako
środków przewozowych na rucz wojska w czasie pokoju, samochodów, motocykli i rowerów
(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 470) i § 19 rozporządzenia Ministrow: Spraw Wewnętrznych,
Spraw Wojskowych, Robót Publicznych oraz
Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1930 r.
w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Komunikacji o obowiązku dostarczania środków prz~
wozowych wodnych, żeglugi śródlądowej na
rzecz wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P .
Nr. 17, poz. 603), oraz w porozumieniu z Dowódcami Okręiów _ Korpusów: w Warszawie,
Łodzi, Krakowie i Przemyślu, i Dyrektorem
Izby Skarbowej w Kielcach. zarządzam, co
następuje:

I 1. Moc obowiązującą rozporz~dzenia
Wojewody Kieleckiego z dnia 16 kwietnia
1934 r. o ustaleniu stawek wynagrodzenia za
dostarczenie środków przewozowych na rzecz
wojska w czasie pokoju (Kielecki Dziennik
Wojewódzki Nr. 9, poz. 37) przedłuża się do
dnia 31 stycznia 1936 r.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda: Dr. Wł. Dziadosz

86.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Pińczowskiego
o

z dnia 28 maja 1935 r.
scaleni"owego we wsi

wdroienłn póstępowania

Kościelec

i Kościelec-podachowny, - gm. Koście
lec, pow. pińczowskfego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
l ipc.a 1923 r. o scalaniu gruntów {Dz. U. R. P .
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustal onem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo.spolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 85, poz. 635) Starosta Powiatowy Pińczow
:ski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
6 grudnia 1927 r. uprawomocniło się orzeczenie Okręg. Komisji Ziemskiej w Kielcach
z dnia 21 wrześni a 1927 r., dotyczące wdroże
nia postępowania - scaleniowego i ustalenia
.~bszaru scalenia na gruntach wsi Kościelec
i Kościelec-poduchowny, położonej w gminie
_Kóścielec, powiecie pińczowskim.
Za Starostę: P. Sawicz
Komisarz Ziemski

N! 12

87.
O GŁOSZENIE
Starosty

Po~iatowego Pińczowskiego .

z dnia 28 maja 1935 r.
o wdrożeni n postępowania scaleniowego we wsi
Podolany, gm. Dobiesławice, pow. pfńczow
ski ego. '
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. -92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeezypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. K. P.
Nr~ 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
z dnia 27 paździornika 1933 r. (Dz. U. R. P .
Nr. 85, poz. 635) Starosta Powiatowy Pińczow
ski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
15 listopada 1930 r. uprawomocniło się orzeczeczenie b. Okręgowo Urzędu Ziemskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia 1928 r., dotyczące
wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Podolany, położonej w im. Dobiesławice, powiecie
pińczowskim.
Za Starostę: P. Sawicz
Komisarz Ziemski

88.

O -GŁOSZENIE

Starosty

Powiałewego Pińczowskiego

z dnia 28 maja 1935 r.
o wdrożeniu postęp~wania scaleniowego we
wsi Witów, I'm. Koszyce, pow. pińczowskiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o sc.a laniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem
rożpor.ządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67,
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia z dnia
'27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85,
poz. 635) Starosta Powiatowy PińczQwski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14
stycznia 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie
Starosty Powiatowego Pińczowskiego z dnia 15
grudnia 1934 r., dotyc:lące wdrożenia post((powania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na
gruntach wsi Witów, położonej w gminie Koszyce, powiecie pińczowskim.
Za Starostę: P. Sawicz
Komiur'Z Ziemski

89.
Starosty

OGŁOSZENIE
Pówiałowego Pińczowskiego

z dnia 28 maja 1935 r .
o zamkniętliu postępowania scaleniowego we
wsi Wolwanowi"ee, 1'_. Kościdec, pow. pińczow
slriel'0'
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
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!Nr. 92 z r. 1927, poz. 833) w brzmieniu usta.lonem rozporz. Prezyd. Rzeczyp. z dnia 11 lipca
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz
-art. 14 rozp. Prezyd. Rzeczyp. z dnra 27 paf·dziennika 1933 r.- (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Pińczowski podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 1933 r. uprawomocniło się orzeczenie Staro. sty Powiatowego Pinczowskiego. z dnia 29 lipca
1933 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na
obszarze scalenia wsi Wolwanowice (Bobin i Lek:szyce), gminy Kościelec, powiatu pińczowskiegO.
W związku z powyższem ogłasza się
-o zamknięciu postępowania scaleniowego na
'wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostf:(: P. Sawicz
Komisarz Ziemski

90.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Sandomierskiego
z dnia 27 maja 1935 r.
postępowania scahmiowege we
wsi PrzeLwody, gm. Wilczyce, pow. sando-

·0

wdrożeniu

mierskłeKo.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 roporządzenia
z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 85, poz. 635), Starosta Powiatowy Sandomierski podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 13 marca 19~5 uprawomocniło sitt orze..czenie Starosty Powiatowego Sandomierskiego
z dnia 14 lutego 1935 r., dotyczące wdrożenia
postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru
scalenia na gruntach wsi Przezwody położonei
w gminie Wilczyce, powiecie sandomierskim
w składzie gruntów:
1) ukazowe i zaserwitutowe wsi Przezwody o przestrzeni około 235,70 ha,
2) hipoteczne z rozparcelowanego maj.
Przezwody A o przestrzeni około 61,12 ha,
3) hipoteczne z rozparcelowanego maj.
Mogiłki O przestrzeni około 22,40 ha,
4) hipoteczne majątku Przezwody o przestrzeni około 2,00 ha,
5) hipoteczne z rozparcelowanego maj.
Felinów o przestrzeńi około 12,65 ha,
6) hipoteczne z rozparcelowanego maj.
Tułkowice o przestrzeni około 2,00,
7) hipoteczne z rozparcelowanego maj.
Babie Doły o przestrzeni około 4,63 ha,
8) hipoteczne z rozparcelowanego maj.
Janki o przestrzeni około 3,92 ha,

j
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9) hipoteczne z rozparcelowanego maj
Mosiorki o przestrzeni około 2,24 ha; ogółem
około 346,63 ha.
Starosta: Dr. Polanowski

91 • .
OGŁOSZENIE

Starósty Powiatowego Stopnickiego
w Busku
z dnia 14 maja 1935 r.
o zamknięciu postępowania scaleniowego we wili
Karsy M_łe, (m. Pacanów, pow. stopnickiego.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
Nr. 92 z r. 1927, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporz. Prezyd. Rzeczyp. z dn. 11 lipca
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oru
art. 14 rozp. Prezyd. Rzeczyp. z dn. 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85,' poz.
635) Starosta Powiatowy Stopnicki podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca
1935 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego Stopnickiego w Busku z dnia
12 lutego 1935 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi Karsy Małe.
gminy Pacanów, powiatu stopnickiego.
W związku z powyższem ogłasza się
o zamknit:(ciu postc;powania scaleniowego na
.
wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostf:(: M. Zólkiewski
Podkomisarz Ziemski

92.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Stopnic kiego
w Busku
z dnia 14 maia 1935 r.
o :camknięciu postępowania scaleniowego we wsi
Miknłowict', gm. S:załniec, pow. stopulckiegó.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
Nr. 92 z T. 1927, poz. 833) w brzmieniu usta·
lonem rozporz. Prezyd. Rzeczyp. z dn. 11 lipca
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622 ) oraz
art. 14 rozp. Prezyd. Rzeczyp. z dn. 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Stopnicki podaie do
publicznei wiadomości, że w dniu 14 stycznia
1935 r. uprawomocniło się orzeczenie ~tarosty
Powiatowego Stopnickiego w Busku z dnia
{} listopada 1934 r.) dotyczące zatwierdzenia
projektu na obszarze scalettia wsi Mikułowice,
gm. Szaniec, pow. stopnickiego.
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W związku z powyiszem ogłasza się
o zamknięciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostę: M. Żółkiewski
Podkomisarz Ziemski

OZ lAŁ N fE URZ ĘD OW Y.
POSTĘPOWANIE

SPADKOWE.

Wydział Hipoteczny powiatu stopnickiego
przy Sądzie Grodzkim w Chmielnika obwiesz,cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
1) Chany-Ruchli Wojcikiewicz, współwła
ścicielki nieruchomości w m. Chmielniku hi pot.
Nr_ 107, pow. słopnickim,
'
2) Andrzeja Stolarskiego, wspólwłaścicie
la "Kolonji Głuchów Nr. 1", gm. Potok, pow.
stopnic kim,
•
3) Mindli Zylberberg, właścicielki nieruchomości w m. Chmielniku; hipot. Nr. 207, pow.
stopnickim,
4) Stanisława Stradowskiego, współwła
ściciela nieruchomości w m. Chmielniku hipot.
Nr. Nr. 240 i 263, pow. sŁopnickim,
5) Symchy - Rywena - Binema Buchmana,
współwłaśdciela nieruchomości w osadzie Stopnica hipot. Nr. 123, pow. stopnickim.
Termin zamknięcia powyższych postępo
wań spadkowych wyznaczony został na dzień
9 grudnia 1935 roku w tymże Wydziale Hipotecznym, gdzie w oznaczonym terminie interesowani winni się stawić pod skutkami prekluzji.
(2-3-1)
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Olkuszu obwieszcza, że zostało otwarte
postępowanie spadkowe po zmarłych:
]) Janie-Zygmuncie Piechowiczo, współ
właścicielu nieruchomości w Olkuszu, oznaczonej hip. Nr. 197;
2) Joannie Kiiida współwłaścicielce nieruchomości we wsi Zurada, oznaczonej hip. Nr. 6.
Termin zamknięcip tych postępowań spadkowych został wyznaczony na dzień 21 grudnia 1935 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarji
wydziału hipotecznego w Olkuszu pod skutkai
mi prekluzji.
(2-3-1)
Pisarz Hipoteczny: J. telawski

"dres Redakcji i f\dministracji:

Urząd
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Wydział Hipoteczny powiatu stopnIckiegoprzy Sądzie Gredzkim w Chmielniku obwiesz-·
cza, że na dz,ień 10 września 1935 1'oku wyzna.czony został termin pierwiastkow~j reg1,1lacji
hipoteki dla: .
.
1) nieruchomości w mieście Busku-Zdroju
na Przedmieściu Nadole, pow. stopnickim, za- o
wierającej powierzchni '26 prętów z budynkami, należącej do Piotra i Anny małż. Kłos vel
Kłosińskich, .
2) osady włościańskiej we WSI . I gmmIe
Grotniki, pow. stopnickim, tabeL likw. Nr. 39/37,.
o obszarze 7 morgo 152 pr~t z budynkami, należącej do Józefa i Marjanny małż. Gadawskich,.
3) nieruchomości w o~adzie i gminie Nowy-Korczyn, o obszarze 3239 metr. kwad. nabytej przez Gminę Nowy-Korczyn od Skarbu.
Państwa,

4) O.sady włeściań. we wsi Si chów-Duży,.
gm. Oględów, pow. stopnickim, tab. likw. Nr.
33, o obszarze 6 morgo 126 1/ 2 pręt. gruntu.
z budynkami, należącej do Aptoniego i Anieli
małż .. Płachta,
5) osady włościań. we wsi Rzędów, gm.
Tuczępy, pow~ stopnickim, tabel likw. Nr. 12,
o obszarze 6 morgo z budynkami, należącej do
s-ców Bartłomieia i Jadwigi małi. Kałczuga,
6) osady włościań. we wsi Górki, gm.
Grotniki, pow. stopnickim, tab. li kw. Nr. 31,
o obszarze 1 morgo 265 pręt. gruntu z budyn-·
karni, należącej do Piotra Czyża.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii
tegoż Wydziału Hipotecznego pod skutkami
prekluzji.

UNIEW AŻNIENIE ZAGUBIONYCH
DOKUMENTÓW.
Unieważnia się zagub. dwa weksle in blanco jeden
500 i drugi na zł. 50 z wystawienia Andrzeja Ba.
rańskiego, zam. w Włoszczowie.
(3-2)
.Mikołaj Rojek, zam. we wsi i gm. jedlnja, pow.
k<>zienickiego, ogt o zagub. jedenastu weksli in blanco·
~ podpisami: jan Sobol, Stanisław Cibor, Wawrzyniec
Zrórłłowski , jan Hernik, Feliks Sadowski. Weksle te bę-'
dą umorzone wrazie nieokazania ich Sądowi Grodzkjemo
w Kozienicach w ciągu 60 dni od dnia ogłosz1:nia. Sprawa Co. 8/35.
Lejzor Finkielsz fa;n z Chmielnika. ogt o zagub.
karŁv rzemieślniczej na prowadzenie piekarstwa, wyd. w
1929 r. prze1: Starostwo Pow. w Busku za Nr. 96.

na

zł.

Wojewódzki w Kielcach. Zamek. TeI. Nr 1788.

Prenumerata Z8 1935 rok - 28 zł. - NIlmer pejedyńczy l zł. - Cena ogloszeń: o postępowaniu spadkowem
- 6 zl., zbiorowe po 3 zł. od każdego postępowania, o regulacji hipoteki poledyńcze - 8 zł., zblo·
rowe - po 5 zł. od każdej nleruchomośd, za wiersz szpaltowy lub jego miejsce 60 groszy, 1 szpalt~ - 30 zł.
1 sb'om: dwuszpaltową 60 zł. Drobne ogłoszenia: 15 groszy za wyTaz, najmniejsze ogłoszenie jednokrotne 4 z/50 gr., trzykrotne 12 zł. 50 gr.
Wuelkle .,,_ty z_ prenumeratę, 11I'.. zenl_ 1 t. p. nalety wpłacać do Pocztowej Kuy Oazczędadcl lIkoato
czeke•• M 80•• 82 I p.twl.rdzenl• •pllt, nad8y'ać do Administracji .,Klelecklego Dziennika Wo] ••6dzkl ......
Druk. 1O.lecn.j Spółld Wyda1nllczej-u1. SIenkiewicza 1ł 16.
pojedyńcze
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