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D Z I A Ł U R Z Ę D O W Y. .
195.

Zarządzenie Wojewody Kieleckiego
z dnia 2 listopada 1936 r.
w sprawi., zmiany zarządzenia Wojewody Kieleckiego z. dnia 4 lutego 1931 r. o podziale
obszaru województwa kieleckiego na okręgi
kominiarskie.

Na podstawie art. 132 ust. II pkt. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym
(Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) w brzmieniu
ustawy z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 40, poz: 350) oraz na zasadzie § 16 ust. 2
rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu
z . dn. 7 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 111,
poz. 942) zawier~jącego przepisy wykonawcże
do powołanego wyżej f(.nporządzenia o prawie przemysłowym, po wysłuchaniu Rady
Gminnej gminy Pionki powiatu kozienickiego,
Rady Miejskjej miasta Ostrowca oraz Wojewódzkiej Korporacji Przemysłu Kominiarskiego
w Sosnowcu - w istniejącym podziale na okręgi
kominiarskie, ustalonym w zarządzeniu Wojewody Kieleckiego z dnia 4 lutego 1931 r.
(Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 5, poz. 74)
- zarządzam następujące zmiany:
1) Z okręgu kominiarskiego oznaczonego
numerem 54-ym, wy.łącza się teren odrutowany
należący do Państwowej Wytwórni Prochu
Pionki oraz obiekty poza drutami stanowiące
własność tejże Wyłwerni, a mianowicie: Stacja
Pomp, Ośrodek Zdrowia oraż osady młyńskie
"Pionki ~' i "Zagożdżon".
2) Z okręgu kominiarskiego, oznaczonego
numerem 79-ym, wyłącza się' teren należący do
Spółki Akcyjnej "Wielkich Pieców i Zakładów
Ostrowieckich w Ostrowcu". Granice tego terenu są następujące: od północy - ul. Kolejowa do rzeczki Szewnianki (granica gruntów,
należących do PKP), .o d strony w~chodnięj rzeczka Szewnianka do ul. Boernera, następnie
ul. Klimkiewiczowska, ul.Staszyc~ do kanału Czę
·s tocickiego, od strony południowej - kanał
Częstocicki, od strony źachodniej granice
m. Ost.rowca, stanowiące jednocześnie granice
posiadłości Zakładów Ostrowieckich.
Zarządzenie niniejsze · wchodzi w życie
z dniem og-łoszenia.
Wojewoda: wz. St. Bźeniewski
Wicewojewoda

196.
Obwieszczenie Wojewody ·Kieleckiego
z dnia 30 listopada 1936 r.
o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1936 r.
w sprawie- przepis6w mieiscowych o opłatach
za czynności, wykonywane przez Zarząd Miejsili w Sosnowcu, ·przy wydawaniu pozwolei
na roboty budowlane i na uzytkowanie badynków.
Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie
Dzienników Wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr.
72, poz. 648) prostuje . się błąd w zarządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca
1936 r. w sprawie przepisów miejscowych
o opłatach za czynności, wykonywane przez
Zarząd Miejski w Sosnowcu, przy wydawanin
pozwoleń na roboty budowlane i na użytku
wanie budynków (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 19, poz. 144), a mianowicie: na str. 200
we wstępie zarządzenia, wierszu 8, zamiast:
"w KielCach" winno być: "w Sosnowcu".
Wojewoda: wz. St. Bieniewski
Wi ce wo je woda

197 . .
OGŁOSZENIE

Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego

z dnia 27 listopada 1936 r.
o ucbyleniu upoważnienia do zawodowego wykonywania czyńności parcelacyjnych.
Urząd Wojewódzki Kielec:ki ogłasża, że
wydane w dniu 18 września 1929 r. za Nł'.
10184/R Włodzimierzowi Neimitzowi upoważ
nienie do zawodowego wykonywania czynności parcelacyjnych zostało w dniu 7 listopada
1936 r. uchylone na skutek zrzeczenia się przez
niego prawa prowadzenia parcelacji.
Za Wojewodę: IVl. Kźedrzyńskź

Naczelnik Wydział a

198.
Starosty Powiatowego

Opałowskiego

z dnia 23 listopada 1936 r.
o zBmknięcfn postępowania scaleniowego we wsi
Dąbie, gm • .Czyżów Szlachecki, pow. opatow. ski ego.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 .r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R, P.
z r. 1927 Nr. 9~, po z, 833) w @rzmieniu ustalonym rozporżądzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
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Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta RzeczYP9spolitej z dn. 27 paździer
nika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635)
Starosta Powiatowy Opatowski podaje do publicznej wiadomości, źe w dniu 3 lipca 1936 r.
uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Opatowskiego z dnia 4 czerwca 1936 T.,
dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze
scalenia wsi Dąbie, gm. Czyżów SzlacheckiJ
pow. opatowskiegó.
W związku z powyższym ogłasza się
o zamknięciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostę: Inż. St. Mikucki

i od 15 do 18 w dni powszednie oraz od 9 do 11
i od 15 do.16 w dni świąteczne, w agencji
pocztowej Swiątniki k.Sandomierza;
2) z dniem 20 listopada 1936 r. zaprowadzono w działach służby telefonicznej i telegraficznej urzędu pocztowo-telekomunikacyinego Skarżysko-Kamienna 1 urzędowanie w kat.
. N", t. j. przez całą dobę bez przerwy.
Za Wejewodę: Dr JJIiiller
p. o. Naczelnika

Wydzilłłll

DZ I At N JE URZ ĘD OW Y.

Komisar'L Ziemski

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji
Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu
przy Urzędzie Wojewódzkim Kieleckim.

199.

Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, oraz
Przemysłu i Handlu z dnia 16 kwietnia 1935 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. ~31) podaje się do
wiadomości, że w dniu 19 grudnia 1936 roku
o godz. 10 odbędzie się w gmachu Urzędu
Wojewódzkiego Kieleckiego w Kielcach posiedzenie Komisji Oszczędnościowo-Oddłużenio
wej dla Samorządu przy tymże Urzędzie Wojewódzkim dla rozpatrzenia planów oddłużenia
gmin miejskich w: Będzinie, Częstochowie i dodatkowego planu oddłużenia gminy miejskiej
w jędrzejowie.
Sekretarz:
Przewodniczący:
K. !wachów
R. Cichowski

OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Sandomierskiego
z dnia 27 listopada 1936 r.
o wdrożenin postępow.ania scaleniowego we
wsi Naslawice, gm. KlimóDtów, pow. sandomierskiego.
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 bnmieniu ustalónym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635), Starosta Powiatowy Sandomierski podaje
do publicznej wiadomości, źe w dniu 20 listopada 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie
Starosty Powiatowego Sandomierskiego z dnia
15 października 1936 r., dotyczące wdrożenia
postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru
scalenia na gruntach wsi Nasławice, położonej
Vi gminie Klimontów, powiatu sandomierskiego.
Za Starostę: A. Przybyszewski

Kiel ce. dnia 28 listopada 1936 r.

Plan oddłużenia Powiatowego
Samorządowego w Będ.zinie.

Związku

Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa
dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim
Kieleckim na posiedzeniu w dniu 9 paździer
nika 1936 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cichowski,
Członkowie: Wacław Długosz, Antoni LeKomill3TZ Ziemski
nartowicz, Ludwik Lubas, Jan Kazimierz Pittner,
. i Krzysztof Radziwiłł po wysłuchaniu przedstawiciela Powiato200.
wego Związku Samorządowego w Będzinie
ZA WIADOMIENIE
oraz spośród wierzycieli: przedstawiciela Firmy "Polmin" Państwowa Fabryka Olejów MiUrzędu Wojewódzkiego Kieleckiego
neralnych
- Oddział w Sosnowcu" i Firmy
z dnia 30 listopada 1936 r.
.Polskie Zakłady Siemens-Spółka Akcyjna"ij zmianach organizacyjnych w urzędacb i ageninni wierzyciele nie stawili się- oraz po zapoznacjach pocztowych w okręgu Lubelskiej Dy- I niu się ze stanem gospodarczym i finansowym
Powiatowego Związku Samorządowego w Będzi
rekcji Poczt i Telegrafów.
nie i stwierdzeniu, źe sytuacja gospodarcza jego
Niniejszym podaje się do publicznej wia- jest bardzo trudna, na podstawie art. 18 ust. (t)
domości, że:
i (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo1) z dniem 9 listopada 1936 r. zaprowa- litej z dnia 24 października 1934 r. o popradżono służbę telefoniczną w godz. od 8 do 12 wie gospodarki i finansów związków samorzą-

I
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dowych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz.
S06) - postanawia do niżej wymienionych zobowiązań Powiatowego Związku Samorządo
wego w Będzinie, powstałych przed dniem
1 kwietnia 1934 r. i wynoszących, według zapodania zainteresowanego Związku, na dzień
31 marca 1936 r. łącznie: w kapitale: 55.531 zł.
28 gr., w odsetkach: 5.926 zł. 39 gr. i w KOsztach: 230 zł. 20 gr., razem kwotę: 61.687 zł.
87 gr., zastosować następujące ulgi:
w stosunku do zobowiązania Powiatowego Związku Samorządowego w Będzinie wobec:
1) Firmy "Spółka Akcyjna Giesche w Katowicach" z tytułu zaległych odsetek od należ
ności za dostarczony w r. 1932/ 33 szamot (wedle zapodania zainteresowanego Związku, zaległe odsetki wynoszą na dzień 31 marca 1936 r.
kwotę: 2.433 zł. 59 gr.):
należność umarza się całkowicie,
2) Firmy "Fabryka maszyn G. Josephego
w Bielsku" z tytułu zaległych odsetek od należności za dostarczone dla Klinkierni w r.
1932/ 33 maszyny (wedle zapodania zainteresowanego Związku, zaległe odsetki wynoszą na
dzień 31 marca 19~6 r. kwotę: 1.000 zł .):
należność umarza się całkowicie,
.
3) Inspekcji 1eśnej ks. Donnersmarcka
w Świerklańcu z tytułu zaległych odsetek od
należności za dostarczone w r. 1932/ 33 drzewo
budowlane (wedle zapodania zainteresowanego
Związku, zaległe odst:tki wynoszą na dzień
31 marca 1936 r. kwotę: 664 zł. 60 gr.):
należność umarza się całkowicie,
4) Firmy "Polskie Zakłady "Siemens" Spółka Akcyjna" z tytułu reszty należności za
dostarczone w r. 1932/33 dla Klinkierni maszyny (kwota zobowiązania na dzień 9 paździer
nika 1936 r., według zgodnego zapodania zainteresowanego Związku oraz Firmy, w kapitale: 4.900 zł.):
a) umarza się ewent. nal eżne i zaległe na
dzień 9 październi ka 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
licząc od 1 listopada 1936 r., na pięć rat miesięcznych, z których cztery pierwsze wynosić
będą po 1.000 (tysiąc) zł. każda, piąta zaś
900 (dziewięćset) zł., bez oprocentowania,
S) Firmy "Kamieniołomy Miast Małopol
skich w Krakowie z tytułu reszty należności
za dostarczony w r. 1930/31 kamień (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanego Związku: 1.700 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) spłata kapitału dłużnego winna być dokonana w ciągu roku budż. 1936/37, bez oprocentowania,
6) Firmy A. Jeleń w Chrzanowie z tytułu
reszty należności za dostarczony w r. 1931/32
kamień (kwota zobowiązania na dzień 3\ mar-

według zapodania
Związku: 1.828 zł. 50 gr.):

ca 1936 r.,

go

zainteresowane-

a) umarza się ewent. należne i zaległe na
31 marca 1936 r. odsetki.
b) rozkłada się ' spłatę kapitału dłużnego,
licząc od 1 'kwietnia 1936 r., na dwie równe
r.aty roczne, bez oprocentowania,
7) Firmy "Państwowa Fabryka Olejów
Mineralnych "Polmin" - Oddział w Sosnowcu.
z tytułu reszty należności za dostarczone w latach 1932/33 i 1933/ 34 smary i benzynę (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według żgodnego
zapodania zainteresowanego
Związku oraz Firmy, w kapitale: 11:804 zł. 25 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
licząc od dnia l-go kwietnia 1936 r., na sześć
równych rat rocznych, bez oprocentowania,
8) Firmy "Przedsiębiorstwo robót inżynie
ryjnych i budowlanych W. Paszkowski, F. Próchnicki i S-ka" w Warszawie z tytułu reszty należności za roboty budowlane przy budowie
domków robotniczych w r. 1930-1931 (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanego
Związku,
w kapitale: 25.000 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (pięć
dzień

dziesiąt)

%,

rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia
1936 r., na pięć równych rat rocznych, bez

c)

oprocentowania,
9) Firmy "W. Wojewódzki - Biuro Budowlane w Dąbrowie Górniczej" tytułu reszty należności za roboty budowlane przy budowie domków robotniczych w r. 1930/31 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale: 10.298 zł. 53 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapi tał dłużny o 50 pięć

z

dziesiąt) %,
c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia

1936 r., na pięć równych rat rocznych, bez
oprocentowania,
10) Firmy "Towarzystwo dla przemysłu
kolejowegp Smoschewer i S-ka" w Katowicach
z tytułu zaległych odsetek od należności za
dostarczone w r. 1932/33 szyny (wedle zapodania zainteresowanego Związku, zaległe odsetki
wynoszą na dzień 31 marca 1936 r. kwotę:
1.336 zł. 29 gr.):
należność UMarza się całkowicie,
11) Banku Ludowego-S-ka z·ogr. odpow.
w Szarleju z tytułu zaległych odsetek i kosztów sądowych od należności Jana Myśliwczyka
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r. 1932/ 33 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 15 martego Banku ca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
(wedle zapodania zainteresowanego Związku, Gminy, w kapitale 1.709 zł.):
zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki wY-o
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
noszą 492 zł. 51 gr., koszta zaś sądowe:
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
230 zł. 20 gr.):
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 40
.
należność z tytułu zaległych odsetek i kosz(czterdzieści) %,
tów sądowych umarza się całkowicie.
c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
Przeciwko powyższemu planowi oddłu- kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia
żeni a, na podstawie art. 20 rożporządzenia Pre1936 r., na pięć równych rat rocznych, bez
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer- . opT<~cent..owania,
nika 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846)
2) "Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Raw brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospo- domsko-Kieleckiego" w Skarżysku-Kamiennej
litej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. j z tytułu reszty należności 7.a nabyty dnia 3
Nr. 82, poz. 506), przysługuje wierzycielom i stycznia 1933 r. agregat pompowy (kwota zow ciągu 4 tygodni od daty niniejszego ogło- r bowiązania na dzień 15 marca 1936 r., według
szenia prawo wniesienia sprzeciwu do Central- zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
nej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej 1.140 zł., w odsetkach 69 zł. 83 gr.):
dla ~amorząd? przy Minis~~ze ~~arbu w Wara) umarza się należne i zaległe na dzień
szawIe za posredmctwem l'..omlSjl Oszczędno- 31 marca 1936 r. odsetki,
ściowo:Oddłu.~eni.owej dla ~amoTządu przy
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
przędzie WOjewodzklm w Klelc.ach.
licząc od dnia J kwietnia 1936 r., na sześć
Sekretarz:
Przewodniczący:
równych rat rocznych, przy oprocentowaniu
K. !wachów
R. Cźchowskź
3% w stosunku rocżnym,
3) Drukarni Łęskiego w Kielcach z tytułu należności za dostarczone w r. 1933 materiały piśmienne (kwota zobowiązania na d~.
Plan oddłużenia Gminy miasta Chęcin . .
15 marca J 936 r ., według zapodania zaintere..
Komisją Oszczędnościowo· Oddłużeniowa
sowanej
Gminy, w kapitale 232 zł. 50 gr.):
dla Sąmorzą<;lu przy Urzędzie Wojewódzkim
a)
umarza
się ewent. należne i zaległe na
Kieleckim na posiedzeniu w dniu 11 września
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
1936 r. w składzie:
o) zawiesza się spłatę kapitału dłużnego
Przewodniczący: Roman Cichowski,
do
dnia
31 marca 1937 r., przy równoczesnym
Członkowie: Wacław Długosz, Antoni Lepłatności ewent. należnych odzwolnieniu.
natlowicz, Ludwik Lubas, Jan Kazimierz Pitt- setek na tenodokres
czasu,
ner, Krzysztof Radziwiłł i Roman Serednickirozkłada się spłatę kapitału' dłużnego,
·
c)
po wysłuchaniu tylko przedstawiciela Gminy miasta Chęcin, wierzyciele bowiem nie sta- licząc od dnia l kwietnia · 1937 r., na dwie
wili się, oraz po zapoznani\i się ze stanem go- równe raty roczne, bez oprocentowania,
4) Firmy "Auto" w Kielcach z tytułu naspodarczym i finansowym tej Gminy i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza jej jest trud- leżn ości 'la pobrane w r. 1930 części do autona, na podstawie art. 18 ust. (1) i (2) rozpo- busu miejskiego (kwota zobowiązania na dzień
15 marca 1936 r., według zapodania zaintererządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24 października 1934 r. o poprawie gospodar- sowanej Gminy, w kapitale 400 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
ki i finansów związków samorządowych (Dz.
U. R. P. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu dekre- dzień 31 marea 1936 r. odsetki,
tu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listob) zawiesza się spłatę kapitału dłużnego
pada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz 506)- do dnia 31 marca 1937 r., przy równoczesnym
postanawia do niżej wymienionych zobowiązań zwolnieniu od płatności ewent. należnych odGminy miasta Chęcin, powstałych przed dniem setek na ten okres czasu,
1 kwietnia 1934 r. i wynoszących, według zac) ro?;kłada się spłatę kapitału dłużnego,
podania zainteresowanej Gminy, na dzień 15 licząc od dnia 1 kwietnia 1937 r., na cztery
marca 1936 r. łącznie: w kapitale 3.816 zł. 50 równe raty roczne, bez oprocentowania,
gr., w odsetkach 69 zł. 83 gr.) zastosować na5) Zw.ązku Miast Polskich w Warszawie
stępujące ulgi:
z tytuły prenumeraty za czasopismo "Samew stosunku do zobowiązania Gminy mia- rząd Miejski" za czas od 1928 r. do 31 marca
~ta Chęcin wobec:
1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 15 marl) Szpitala prywatnego im. Dra Busz- ca 1936 r.) według z4łpodania zajnter~sowanej
kowskiego w Kielcach z tytułu kosztów lecze- Gminy, w kapitale 170 zł.):
nia niezamożnych mieszkańców Gminy m. Chę
a) umarza się ewent. należne zaległe na
dn za czas od 24 marca 1930 r. do 31 marca dzień 31 marca J 936 r. odsetki,

w

I
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b) zmniejsza
dziesiąt)

%,

się kapitał dłużny

o 50

(pięć-

c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
od I kwietnia 1936 r.
na dwfe równe raty roczne, bez oprocentowania,
6) Syski Romana w Chęcinach z tytułu
należności za roboty w budynkach miejskich
i przy studniach miejskich w latach 1930 i 1931
(kwota zobowiązania na dzień 15 marca 1936 r.
według zapodania zainteresowanej gminy, w kapitale 165 zł):
.
a) umarza się ewent. należne i zaległe
na dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłuźnego,
, licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., na dwie
równe raty roczne, bez oprocentowania.
Przeciwko powyższemu j>lanowi oddłużenia,
na podstawie art. 20 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 paidziernika 1934 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506),
przysługuje wierzycielom w ciągu 4 tygodni od
daty niniejszego ogłoszenia prawo wniesienia
sprzeciwu do C~ntralnej Kumisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy Ministrze
Skarbu w Warszawie za pośrednktwem Komisj i
Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu
przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
kapitału- dłużnego, licząc

Sekretarz:
K. !wachów

Przewodniczący:

R. Cicho'luski

Plan oddłużenia Gminy miasta Opatowa.
Komisja Oszczędnościo.wo-Oddłużeniowa
dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim
Kieleckim na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia
1936 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cichowski,
Członkowie: Wacław , Długosz, Antoni Lenartowicz, Ludwik Lubas, Krzysztof Radziwiłł
i Roman SeTednicki po wysłuchaniu tylko przedstawiciela Gminy miasta Opatowa, wierzyciele bowiem nie
stawili się, oraz po zapóznaniu się ze stanem
gospodarczym i finansowym tej Gminy i stwierdzeniu, ie sytuacja gospodarcza jej jest -bardzo.
trudna, na podstawie art. 18 ust. (1) i (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.
24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów zwiąźków samorządowych (Dz.
U. R. P. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506)postanawia do niżej wymienionych zobowiązań
Gminy miasta Opatowa, P. '1 w stałych przed dniem
1 kwietnia 1934 r. i wynoszących, według zapodania zainteresowanej gmi.ny, na dzień 31 marca 1936 r. łącznie: w kapitale kwotf( 13.988 zł.

zaś i kosztach sądowych~
kwotę 1.050 zł. 64 gr., -zasto-

24 gr., w . odsetkach

. egzekucyjnych

sować następujące ulgi:

w stosunku do zobowiązania Gminy miasta Opatowa wobec:
1) Państwowego Monopolu Spirytusowego
-Dyrekcja w Warszawie - z tytułu czynszu
dzierżawfif~go za budynki pomonopolowe w Opatowi e za czas od 1 grudnia 1930 r. do 1 maja
1931 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 mar:ca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 1.123 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe ~a
dzień 31 marca 1936 r. odsetki, odsetki zwłóki
i wszelkie należności uboczne,
.
b) zmniejsza się -kapitał dłużny o 90 (dzie-"
więćdziesiąt)?fo.

c) zawiesza

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca 1937 r.~
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) spłata Jak zmniejszonego kapitału
dłużnego winna być dokonana w ciągu roku
budż. 1937/38, bez oprocentowania,
kapitału dłużnego

2) Goldcykiera Szymy w Opatowie-z t ytułu reszty należności za dostarczony w r. 1330
kamień i piasek do budowy ulir (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według

prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Grodzkiego w Opatowie z 13 czerwca 1933 r. Nr.
N. 621 /33, w kapitale: 1000 zł., w odsetkach:
311 zł. 10 gr., w kosztach sądowych j narosłych następnie kosztach egzekucyjnych łącz
nie: 79 zł. 50 gr., razem: 1.390 zł. 60 gr.):
a) umarza się nale7.ne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki oraz koszty sądowe
i egzekucyjne,
b) zmni-ejsza się kapitał dłużny o 75 (sie-

demdziesiąt pięć)

c) zawiesza

°;0'

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca 1937 r.,
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana w ciągu roku budż.
1937/38, przy oprocentowanju 3% w stosunku
rocznym,
3) Opatowsko-Sandomierskiej Rolnej S-ki
Akcyjnej w Ostrowcu -z tytułu reszty należ
ności za dostarczone w latach ] 930-) 932 materiały (kwota zobowiązania na d:t.ien 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale: 899 zł. 47 gr. w kosztach
zaś i odsetkach, policzonych przez wierzycielkę do dnia 1 lipca 1932 T.: 608 zł. 64 gr.):
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, oraz koszty i wszelkie należności uboczne,
b) T.mniejsza się kapitął dłużny o 75 (siekapitału dłużnego

demdziesiąt pięć)

Ofo,
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-----------------------------c) zawiesza

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca 1937 r.,
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana w ciągu roku budż.
1937/38, przy oprocentowaniu 3% w stosunku
rocznym,
.
4) Firmy Bracia Zajfman wOpatowiez tytułu reszty należności za dostarczoną w czasie od 19 października 1932 r. do 21 marca
1933 r. ropę dla elektrowni (kwota zubowiąza
nia na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 281 zł.
20 gr.)
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 75 (sie-

~apjtału dłużnego

.demdziesiąt pięć)

c) zawiesza

Ofo,

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
·ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana w ciągu roku budi.
1937/ 38, bez oprocentowania,
5) Elektrowni Opatowskiej "Ceses" w Opałowie z tytułu należności za oświetlenie
ulic i placów miejskich w czasie od listopada
1932 r. do kwietnia 1933 r. (kwota zobowiąza
nia na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 7.551
zł. 44 gr,):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 75 (siekapitału dłużnego

demdziesiąt pięć)

0J0,

się spłatę tak
dłużnego do dnia 31

c) zawiesza

zmniejszonego
marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana w ciągu roku budż.
1937/38, bez oprocentowania,
6) Wandy Gurzyńskiej w Poznaniu-Staro:łęce, żako nabywczyni wierzytelności firmy
."Fortuna" Spółka z ogr. odpow. w Poznaniu
z tytułu zakupionych w r. 1929 losów na Powszechną Wystawę Krajową w Poznąniu( kwot a zobowiązania na dzień 3 I marca 1936 r., we-dług zapodania zainteresowane i Gminy, w kapitale: 119 zł., według zaś pisemnego zawiadomienia wierzycielki z 19 maja 1930 r., skierowanego do Zarządu Miejskiego wOpatowie,
w kapitale: 126 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o ?5 (siekapitału

demdziesiąt pięć

c) zawiesza

°lr"
się spłatę

tak zmniejszonego
marca 1937 r.,

k apitału dłużnego do dnia 31

przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
odsetek na ten okres czasu,
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana jednorazowo w cią
gu roku budż. 1937/38. bez oprocentowania,
7) Spółdzielni Gosp. Lekarzy Weteryn.
. Serurp· we Lwowie - z tytułu należności za
dostarczone w r. 1930 pieczątki dla rzeźni
kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
w edług zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: SO zł. 60 gr.):
a) umarza się ewent. na l eżne i zaległe ną
d zi eń 31 marcą odsetki,
b) zmniejsza s i ę kapitał dłużny o 60 sześć
ewenł. należnych

d zi es i ąt)

%,

c) zaw iesza

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca 1937 r.,
przy równoczesnym ' zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana jednorazowo w cią
g u roku budż. 1937/ 38, bez oprocentowania ,
8) Jana Gębaiskiego wOpatow ie - z tytułu reszty należności za naprawę studzien
w r. 1931 (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r. według zapodania zainteresowanej G mi ny, w kapitale: 200 zł.):
a) umarza się ewent. należne i za l egłe na
dzi eń 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (p i ~ć
kapitału dłużnego

dziesi ąt)

%

,

c) zawiesza się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego do dnia 31 marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d} spłata tak zmniejszonego kap i tału dłuż
nego winna być dokonana w c iągu roku budż.
1937/38, bez oproct"ntowania,
9) Józefa ChyIińskiego w Warszawie z ty tułu należności za dostarczone w r. 1929
znaczki dla psów (kwota zobowiązania na dzień
3 1 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanei Gminy, w kapitale: 82 zł.):
ą) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzi eń 3J marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 75 (siedemdziesiąt pięć)

c) zawiesza

%,

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatnośc i
ewent. naleźnych odsetek na ten okres czasu,
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana jednorazowo w cią
gu roku budż. 1937/38, bez oprocentowania,
10) Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego w Warszawie - z tytułu
reszty należności za oświetlenie miasta w r.
1933/34 (kwota zobowiązania na dzień 31 markap itału dłużnego
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ca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
Cminy, w kapitale: 600 zł. 08 gr.):
.
a) umarza się ewent. należne i ząległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 75 (siedemdzJesiąt pięć)

OJo,

'

w kosztach sądowy-ch i narosłych kosztac~
egzekucyjnych łącznie: 36 zł. 85 gr.):
a) umarza się zaległe i 'należne na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, ' oraz koszty sądo~e
i egzekucyjne, '
, . b) zmniejsza się kapitał dłużny 080 (osiem-·

c) zawiesza się spłatę tak zmniejsz,onego dziesiąt) % ,
kapitału dłużnego do dnja 31 marca 1937 r.,
c) spłata tak zmniejszonego kapitału dłużprzy równoczesnym zwolnieniu od płatności nego winna być dokonana jednorazowo w cią-~
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu, gu roku budż. 1936/37, pr~y oprocentowaniu
6
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż- 3 /41 w stosunku rocznym,
nego winna być dokonana w ciągu roku budż.
Przeciwko powyższemu planowi oddłuże1937/38, bez oprocentowania,
.
nia, na podstawie art 20 rozporządzenia ' Pre;'
11) Samorządowego instytutu ' Wydawni- zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 październi
czego w Warszawie - z tytułu należności za ka 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846}
ogłoszenie VI dniu 31 grudnia 1931 r. konkur- w brzmieniu dekretu .Prezydenta Rzeczyposposu na stanowisko burmistna (kwota zobowią- litej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P:
zania na dzień 31 marca 1936 r. - według za- Nr. 82, poz. 506),- ' przysługuje wier~ycielom .
,/ po d"
.
. Ie :
w .
ciągu 4 tygodni od daty niniejszego oglo· ama zamteresowane]. G mmy
- w k aplta
. ..
.
d C t l
75 zł.):
. szema pTawo wmeslema sprzecIwu o en ra ,
a) umarza się ewent. należne i zaległe na - nej Komisji Oszczędnośeiowo-Oddłużeniowei
dla Samorządu przy Ministrze Skarqu w Wardzień 31 marca 1936 r. odsetki, .
szawie za pośrednictwem Komisji Oszczędno~b) zmniejsza się kapitał dłużny 080 (osiem- I ci owo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy Urzęd1.iesiąt) %,
_
dzie Wojewódzkim w Kielcach.
.
c) zawiesza się spłatę tak zmniejszonego
Sekretarz;
Przewodniczący~.
kapitału' dłużnego do dnia 31 marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności K. IwachiJw
R . Cichowski
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) spła,ta tak zmniejszonego kapitału dłuż
PlaD oddłużenia Gminy wiejskiej Grotnj- ·
nego winna być dokonana jednorazowo w ciągu
ki
powiatu
stopnickiego.
roku budi. 1937/38, bez oprocentowania,
_ Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa
12) Anieli Rogozińskiej w Opatowie, jako dla Samorządu przy Urzędzie W ojewódzkimsukcesorki Jana Rogozińskiego, z tytułu reszty Kieleckim na posiedzeniu w dniu 18 września
czynszu za lokal na biuro Hipoteki za czas od 1936 r. w składzie:
ł kwietnia 1932 r. do 31 marca 1934 r. (kwota
Przewodniczący: Roman Cichowski,
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., weCzłonkowie: Wacław Długosz, Antoni Le-dług zapodania zainteresowanej Gminy, w kanartowicz,
Krzysztof Radziwiłł i Roman Sered~
pitale: 1.956 żł. 45 gr.):
nicki .
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
po wysłuchaniu tylko przedstawicieli Gmidzień 31 marca ł 936 r. odsetki,
ny
wiejskiej
Grotniki powiatu stopnickiego,.
b) unniejsza się kapitał dłużny o 90 (dziewierzyciel
bowiem
nie stawił się, OTaz po zapowięćdziesiąt) °/ 0 ,
znaniu się ze stanem gospodarczym i finansowym
c) zawiesza się spłatę tak zmnieiszonego Gminy wiejskiei Grotniki i stwierdzeniu, że
kapitału dłużnego do dnia 31 marca 1937 r.,
sytuacja gospadarcza jej jest bardzo trudna,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatnośc i na podstawie art. 18 ust. (1) i (2) rozewent. należnych odsetek na ten okres czasu, porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia.
d} spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż 24 października 1934 r. o poprawie gospodarnego winna być dokonana w ciągu roku budż. ki i finansów związków samorządowych (Dz..
1937/38, bez oprocentowanja,
U. R. P. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu dekretu.
13) Moszka AJtermana w Ostrowcu- Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listoz tytułu przysądzonej prawomocnym wyrokiem pada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) Sądu Grodzkiego w Opatowie z dnia 17 listo- postanawia w stosunku do zobowiązania Gmi-·
pada 1933 r. należności, wynikłej z powodu ny wiejskiej Grotniki wobec Mojżesza Gutma-·
na w Nowym Korczynie z tytułu nabytych
niepotrącenia przez Zarząd Miejski w Opatowie części zajętego przez komornika uposaże praw od Stefana Klanka,~ przedsiębiorcy bunia jednego z pracowników Gminy m. Opato- dowlanego, za roboty budowlane, wy konanewa (kwota zobowjązania na dzień 31 marca przez tegoż przedsiębiorcę w r. 1929 przy bu1936 r., według podanego wyżej wyroku, w ka- dowie gmachu szkolnego w GrotnikaGh, przypitale: 50 zt, w odsetkach: 14 zł. 55 gr., sądzanych Mojżeszowi Gutmanowi wyrokiem
_

.
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.sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 sierpdlia 1935 r. (kwota zobowiązania, według zapod~nia zainteresowanej Gminy, na dzień 31
marca 1936 r. w 'kąpitale 4.590 zł. 78 gr. a w ko.sztach sądowych 396 zł., w odsetkach zaś według stanu na dzień 1 stycznia 1936 r., 1928
zł. 22 gr.) zastosować następujące ulgi:
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty sądowe i wszelkie należn?ści uboczne,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (pięć

l-sza w terminie do dnia 10 stycznia 1937 r.
fI-ga w terminie do dnia 10 marca 1937 r.
Odwółania wnosić można za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w Częstochowie do
Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego w terminie, który się kończy z upływem okresu wyznaczonego do wglądu w dokumenty, wyszczególnione w punktach 1 i 2 niniejszego

{)ziesiąt)

Zarząd Miejski w Kielcach, wobec likwidacji byłego lombardu miejskiego, wzywa posiadaczy kwitów lombardowych do odbioru
złożonych w lombardzie przedmiotów, za zwrotem zaciągniętych pożyczek z ustawowymi odsetkami w terminie do 31 grudnia 1936 r.
Po upływie tego terminu nastąpi sprzedaż złożonych w lombardzie przedmiotów
w drodze licytacji puhlicznej.
Prezydent miasta: St. Arlwiński

%,

c) zawiesza

się spłatę

tak zmniejszonego
'kapitału dłużnego do dnia 31 marca 1938 r ..
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
odsetek na ten cały okres czasu,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia
1938 r., na 10 (dziesięć) równych rat rocznych,
,przy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym.
Przeciwko powytszemu planowi oddłuźe
-nia, na podstawie art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer
nika 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846)
w brzmieniu dekretu Prezydenta RzeczypospoJitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 82, poz. Ś06, przysługuje wierzycielowi
w ciągu 4 tygodni od daty niniejszego ogło
szenia prawo wniesienia sprzeciwu do Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłuteniowej
.dla Samorządu przy Ministrze Skarbu w War;szawie za pośrednictwem Komisji Oszczędnoś
ciowo-Oddłużeniowej
dla Samorządu przy
Urzędzie Wojewódzkim w KieJcach.
Sekretarz:
Przewodniczący:
K. !wachów
R. Cichowski

oB W I E S Z C Z E NI A

R O Ż N E J T R E Ś C I.

Zarząd Miejski w Częstochowie podaje
.do publicznej wiadomości, ze z dniem 1 grnd~ja 1936 r. zostaną wyłożone do wglądu w Wy{)ziale Finansowym Zarządu Miejskiego w Czę
"Stochowie (Ratusz pokój Nr. 7, okienko Nr. l)
na przeciąg jednego miesiąca:
1) postanowienie tymczasowego Prezy-clenta m. Częstochowy z dnia 14 grudnia 1934 r.
w przedmiocie sposobu pokrycia kosztów bu.dowy i utrzymania wodociągów i kanalizacji
.()r1łZ poboru za rok budżetowy 1935/36 zł.
200.000-tytułem specjalnych dopłat wodocią
gowo-kanalizacyjnych,
2) odnośny rozkład dopłat wraz z załączni
kami, o których mowa w § 11S rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 113, poz. 937).
Kwoty dopłat ustalone wyżej wymienionym rozkładem winny być wpłacone bez specjalnych indywidualnych wezwań (nakazów
płatniczych) w dwu równych ratach:

ogłoszenia.

Tymcz. Prezydent miasta: K. lllolal

Zarząd Miejski w Radomiu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitali Miejskich w Radomiu.
Wymagane warunki: obywatelstwo polskie
odpowiednie studia ze specjalnością z dziedzi~
ny chirurgii i prawem wykonywania praktyki
lekarskiej w Polsce, pięcioletnia praktyka zawodowe, szpitalna w dziale chirurgicznym, wiek
do lat 40, odbycie służby wojskowej wzgl. stosunek do wojska.
Ubiegający się o to stanowisko winni do
podania, prócz curiculum vitae własnoręcznie
napisanego, załączyć dowody na wyżej wymagane warunki, a to metrykę urodzenia, zaświadc1.enie obywatelstwa polskiego, zaświad
czenie o stosunku do służby wojskowej, dyplom lekarski wraz z dowodem prawa wykol}ywania praktyki lekarskiej w Polsce, świa
dectwa dotychczasowych prac .
Uposażenie Dyrektora obliczane będzie
wedle VI stopnia służbowego dla pracowników
s,amorządowych z tym, że w razie zaistnienia
wolnego stanowiska ordynatora tychże szpitali,
na wypadek gdyby dyrektor szpitali został
też ordynatorem jakiegoś oddziału, za prowadzenie tegoż oddziału otrzyma odpowiednie
dodatkowe wynagrodzenie .
Termin składania podań w Wydziale Ogólnym Zarządu Miejskiego w Radomiu upływa
z- dniem 31 grudnia 1936 r.
Prezydent miasta: R. Szczawiński

Wydział Powiatowy
we Włoszc:zowie
zgodnie z postanowieniami art. 2S i 26 prawa
budowlanego w brL:mieniu noweli z dnia 14
lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 45)
podaje do publicznej wiadomości, że:
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1) przystępuje do sporządzenia częścio
wege planu zabudowania m. Włoszczowy, a to
obszaru położonego na północny-zachód mię
dzy drogą Włoszczowa-Łachów, ul. Górki, ul.
Swieią i ul. Sienkiewicza.
2) Interesowani mogą' zaznajamiać.się z projektem zabudowania do 8-miu dni od dnia ogło
szenia w Dzienniku Wojewódzkim w kancelarii
kierownika Powiatowego Zarządu Drogowego
we Włoszczowie w godzinach urzędowych.
3) Wnioski na piśmie, dotyczące planu
zabudowania, mogą interesowani wnosić do
dni 14-tu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Wojewódzkim, do dziennika podawczego Wydziału Powiatowego.
Przewodniczący Wydz. Powiatowego:
Wł. Wgszkowski
Starosta
Sąd Grodzki w Pilicy, wzywa posiadacza
trzech zaginionych weksli, w tym dwóch po
1000 złotych i jedne2"o na 130.000 mk. pol.,
wystawionych in blanco przez Jana Kończyka,
aby w przeciągu 60 dni, licząc od dnia ogło
szenia niniejszego obwieszczenia, żgłosił się do
Sądu Grodzkiego w Pilicy i rzeczone weksle
okazał Sądowi, pod skutkami, przewidzianymi
wart. 94 prawa wekslowego.
(Sprawa Nr. C. 59/36).

p O ST

N!! 25

Kielecki Dziennik Wojewódzki.

306

Ę

PO W A NI E

S P A D K O W E.

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Kielcach obwieszcza, że po śmierci Szlamy-Kałmy Sucheckiego, właściciela części nieruchomości w m. Chęcinach, pow. kieleckiego,
hip. Nr. 160 - toczy się postępowanie spadkowe, i termin zamknięcia tego postępowa
nia oznaczony został na dzień 4 marca 1937 r.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarii
tegoż Wydziału Hipotecznego pod skutkami
prekluzji.
(2-3-2)

Wydział Hipołec1:ny powiału stopnickiego
przy Sądzie Grodzkim w Chmielniku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
1) Moszka-Jankla i Sury-Basi mali. Szterenfeld, właścic. nieruchomości w mieście
Chmielniku, hip. Nr. 115,
2} Chindy Hammer, współwłaśc. nieruchomości w mieście Chmielniku, hipot. Nr. 166,
3) Rozalii Jandała, współwłaśc. nieruchom.
we wsi Dziesławice, gm. Wolica, tabel. likw.
Nr. 34, hipot. Nr. 2,
4) EsteTy Wajnsztat, współwłaśc. nieruchomości w mieście Chmielniku, hi pot. Nr. 220,
5) Ruchli-Łaji Goldlist, współwłaśc. nieruchomości w m;eście Chmielniku, hipot. 197.

Termin zamknięcia powyższych postępo-
spadkowych wyznaczony został na dz(eń-16 marca 1937 roku w tymże Wydziale Hipotecznym, gdzie w oznaczonym terminie interesowani winni się stawić, pod skutkami pT~
kluzji.
(2-3-2)
wań

LI CYT A C

JE

I P R Z E T A R G I.

Zarząd Miejski w Kielcach ogłasza prze~
targ, na oddanie w dzierżawę prawa pobierania dochodów Gminy m. Kielc, płynących .
z rozlepiania afiszów i ogłoszeń w m. Kielcach.
Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w Oddziale Gospodarczym Zaną
rządu Miejskiego do ' dnia 9 grudnia 1936 r. d(}godz. 13-ej.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 grudnia.
1936 r. o godz. 13-ej.
Warunki przetargu wyłożone będą do
wglądu w Oddziale Gospodarczym Zarządu
Miejskiego codziennie z wyjątkiem niedziel
i · świąt w godz. od 11 do 13, poczynając od
dnia 26 listopada 1936 TOku.

. Zarząd Miejski w Kielcach ogł~sza przetarg na oddanie w dzierżawę prawa pobierania dochodów Gminy m. Kielc, płynących z opłat
za szlamowanie jelit zwierząt, podlegających
ubojowi w rzeźni miejskiej w Kielcach.
Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w Oddziale Gospodarczym Zarządu Miejskiego do dnia 19 grudnia 1936 r ..
do godziny 13-ej.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 grudnia
1936 r. o godz. 13-ej.
Warunki przetargu wyłożone b~dą do
wglądu w Oddziale Gospodarczym Zarządu
Miejskiego codziennie z wyjątkiem niedzief
i świąt w godzinach od 11-ej do 13-ej, poczynając od dnia 30 listopada 1936 roku.
Jednocześnie z niniejszym treść powyż
szego ogłoszenia podano do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w mieście.
Więzienie

w

Będzinie

ogłasza

przetarg

dostawę różnych artykułów
żywnościowych na dzień 18 grudnią 1936 roku

nieograniczony na
godzina 10.

Bliższych informacyj udziela Zarząd Wię
Będzinie codziennie od 2'odz. 8 do 15 ~

zienia w

Więzienie w Sandomierzu ogłasza prze-o
targ ofertowy na dzień 9 grudnia 1936 roka y
o godzinie 11, na dostawę różnych artykułów
żywnościowych i drzewa opałowego dla potrzeb więzienia, na okres 3-ch miesięcy.
O bliższe informacje należy zwracać się"
do Zarządu więzienia.
Naczelnik Więzienia: A. Jalowiecki
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UNIEWAŻNIENIE ZAGUBIONYCH

DOKUMENTÓW I WEKSLI.
Zgubiony dowód osobisty Nr. 793, wyd. przez StaIOstwO Powiatowe w Wierzbniku na nazwisko Herrliczka
..stanisława w maj. Pre ndocin. gm. Słaziny, pow: iłżeckie
go, unieważnia się .
(3- 2)
fallus Michal (r. 1898) zam W Rędzinach Zbiga!-skich. gm. Nieszków, pow. miechowskiego ogłasza o zagub.
.książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U. Miechów.
Szlajman Pejsach (r. 1902) zam. w Lipsku ogłasza
-o zagubieniu karty wojskowej, którą unieważnia się.
Zginął dowód tożs a mości konia Seria S Nr. 88237,
wysta.wiony na nazwisko właścic. Prggla Błażeja, z/lm. we
'wsi Laski, gm. Suchowo!a, pow. k07.ienickiego.
Zgubiono dowód tożsamości konia Seria D Nr.
.895.361 wyst awiony na Bazwisko właścic . Blacha Pawła
z Siewierza, pow. zawierciańskiego.
Griń Moszek zam. w Wodzisławiu k/Jc<drzejowa,
.ogłasza o zagub. książeczki wojskowej, wyd. przez P. K.
U. Pińczów,
Z ginął dowód tożsamości konia Seria S Nr. 257.01
-wystaw. na nazw. właścic. Rosińskiej Felicji. zamieszko
w Nowej Wsi. gm. Wrzosowa.
Zginęły dwa dowody tożsamości koni Seria E Nr.
ii66.703 i Seria F Nr. 514060 wystawione na nazwisko
wł.aścic. Kmitg Marcina. zam. w Damicach. gm. h~ann
-wice, pow. miechowskiego.
Zayzqd (jminn.1l KSZCZOllÓW, pow. opoczyńskiego
ogłasza I) zagub. dowodu toż sam. konia Seria S Nr, 153590.
Waksman Josek, zam. w Ostrowcu. ogłasza o zagubieniu dowodu osobistego, który unieważnia się.
Blajer A1ltoni. zam. w S~snowcu, ogłasza o zagu'bieniu znaku rejestracyjnego samochodu KL.71004, wyd.
.przez Urząd Wojewódzki Kielecki.
Unieważnia się zagubioną legitymację iNr. 326.439
' wystawioną przez Ubezpieczalni" S połeczną w Radomiu
na imię Józefa Surdela.
Wa/asek Andrzej (r. 1908), zam. w Wełuinie, ogł.
o skradzeniu mu książeczki wojsko .... ej. wydanej przez P.

Je. U.

Pińczów.

Lemówna HeleT1L4 zam. w Górnikach, ogłaszalo zagubieniu legitymacji urzędn. Nr. 299, wydanej przez
Inspektorat Szkolny w Końskich.
S kradziono dowód tożsamości klaczy Seria S Nr.
163024 wystawiony na nazwisko właścic. Rudnego Jana
.z kol. Psary, gm. Janków, pow. opoczyńskiego.
Bosek Jan, w Sędzinie. ogt. o zagubieniu k s iążecz
ki wojskowej. wyd. przex P. K. U. RzesLów oraz lelritymacji bezrobocia.
Lipiński Morian (r. 1909) zam. w Kielcach ogłasza
-o zagubieniu zaświadczenia wojskowego. wydanego przez
Komisję Poborową w Kielcacb.
Danecki Adam kontraktowy instruktor narzędziar
sIei Państw. Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Staszica
w Dąbrowie Górniczej oJrłasza o zagubieniu ilegitymacji
.służbowej ważnej na rok 1936, wyd. pnez Kuratorium
-OJcr. S zkolnego w Krakowie.

301

Zginął dowód tożsamości konia Seria E Nr. 234889
wystawiony na nazwisko właścic. Frączka Wincentego,
zam. w Sączowie. gm. Ożarowice, pow. będzińskiego.
Skradziono dowody tożsamośd koni Seria B Nr.
114282 i Seria S Nr. 241583. wystawione na nazwisko
właścic. Kopcia Pawła zam. we wsi i gm. Kluczewsko,
pow. włoszczowskiego.
~lazur Franciszek. zam. w Czeladzi. ogt. o zagubieniu książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U Będzin.
Zaginął rozkład jazdy samochodu na linię Często
chowa- Sosnowiec. wyd. przez Urząd Wojewódzki Kielecki Spółce Samochodowej "Przemsza" w Koziegłowach.
Unieważnia się zagubione świadectwo urodzenia
klaczy "Gondoli" wystawione na nazwisko właściciela
Bgszewskiego Ludwika. zam. w Słupi. p. włoszczowskiego.
(3-1)
Fuks Aron (r. 1904), zam. w Opocznie. ogłasza
o zagub. książeczki wojskowej. którą unieważnia się.
Unieważnia się zagubione pozwolenie na . detaliczną
sprzedaż napojów alkoholowych bez wyszynku, wydane
22/V1.1936 r. za Nr. 10/2 przez Urząd Akcyzowy w Radomiu na imię Mariana Kownackiego, zam. w Radomiu.
Adamiec Michał zam. w Ostrowcu ogłasza o zagub.
książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U. Sosnowiec.
Dąbrowski Jan Wincentg zam. Zychorzynie. pow.
opoczyńskiego, ogłasza o zagub. książeczki wojskowej
wyd. przez P.K,U. Warszawa miasto 2 i dowodu osobistego
wyd. przez Zarząd Miejski m. Warszawy.
Unieważnia się zagub. kartę rzemieślniczą na cholewkarstwo i szewstwo wyd. przez Starostwo w Opocznie
za L. dz. 6240/3 Nr. rej. 177 z 15fIX.1928 r. na nazwisko
Liplinga Nuchgma, zam. w Żamowie, gm. Topolice, pow
opoczyńskiego.
•

Gladgsz Władgsław, zam. w Łucku ogłasza o zagub.
znaku rejestracyjnego KL-71561.
Cetel Eliasz, zam. w Kielcach. ogłasza o zagub.
książeczki wojskowej wraz z kartą mob. wyd. przez P. K
U. Kielce.
Głowacki Julian (r. 1902) zam. w Zawierciu ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowej. wyd. przez P. K. U.
Zawiercie.
Dorobisz Józef (r. 1893) zam. w os. i gm. Włodo
wice. pow. zawierciańskiego zgubił książeczkę wojskową,
wyd. przez P. K. U. Sosnowiec.
. Unieważnia się zagubioną książeczkę wojskową,
wyd. przez P. K. U. Sędzin na imię Kędgsa Jana (r. 1902)
zam. \Y Dobieszowicach, gm. Bobrowniki, pow. będzińskiego •
Szatan Władgsław • •zam. we wsi Cynków, gm. Rodnik Wielki. pow. zawierciańskiego ogłasza o zagub. ksią
żeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U. Będzin.
Kozakowski lon zam. we wsi Cbmielowiec. gminy
Sobków. pow. jędrzejowskiego. ogł. o zagubieniu Książecz
ki wojskowej. wyd. przez P. K. U. Pińczów.
Kania Stanisław (r. 1890). zam. w Bełchatowie,
pow. piotrkowskiego. ogłasza o zagubieniu książ. wojskowej. wyd. przez P. K. U. Zawiercie.
Unieważnia się

zagubioną

książeczkę

wojskową,

wyd. przez P. K. U. Sędzin na imię Józefa Rgsia (r. 1893)
zam. w Czeladzi.
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Nawarski Fajwuś Dawid, zam. w Wodzisławiu,
o ugubieniu świadectwa szkolnego Nr. 2 z ukoń
czenia 4 oddz. Szkoły PowszechBej w Wodzisławiu, wydane w 1927 r.
Listgarten Nuchim um. w Pacanowie, ogłasza o zagubieniu karty rzemieślniczej na cholewkarstwo, wyd. przez
Starostwo Powiatowe w Busku d. 8/X~ 1928 r. za L. 247 E. Rz.
Fatyga Eugeniusz (r, 1910) 'lam. w jędrzejowie
'lgubił zaświad~zenie o niezdolności do służby wojsko~ej
kat. "E" które unieważnia się.
ogłasza

Zginął dowód tożsamośd konia Seria B Nr. 23139
wystawiony na nazwisko właścic. Klllźniaka Józefa ze wsi
Malusy Małe, gm. Wancerzów, pow. częstochowskiego.
Unieważnia się zagubiony dowód tożsamości konia
Seria B Nr. 88635 wystawiony na na'lwisko właścic. Basaja Władysława 'l M<)zolic Dużych, gm. Brzeźnica, pow.
kozienickiego.

F eldman Izrael, um. w Skarżysku. Kamiennej. ogl.
o zagub. książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U.
Końskie.
(2- 1)
Ignerowicz Stanisław, lam. we wsi Jawór, gm. Radonia,- pow. opoczyńskiego ogłasza o skradzellin mu ksią
ieczki wojskowllj, wydanej przez P. K. U. Końskie, wek.
sli in blanco: 1) jeden na 200-zl. z wysta-,.yienia Piotra
Chmala z Mniszkowa, 2) ieden z wystaw. Adama Sadego
z Jaworu, 3) jeden na zł. 3OO-z wystaw. Jana Sadego
'l żyrem Adama Sadego, 4) jeden na 5OO-zl. z .wystaw.
Stefana Kowalskiego za niepiśmiennego Ignacego Kmitę
z W ójcina, 5) jeden na 100 zł. z wystaw. Stefana Kowalskiego z Mariampola, 6) jeden na zł. 300-z wystaw. Józefa Augustyńskiego z Mikułowic. 7) jeden na zł. 200 z wystaw. Łai Chłopskiej z Mikułowic, 8) jeden na zł.
l00-i jeden na zł. 50-1. wysta'w. Jana Smyka z Mikuło
wie, 9) ieden na zł. 300-1. wystaw. Stanisława Płucien
Dika 2 Ironowa. 10) dwa weksle po 2()() tł.-z wystaw. jana Kstczota z żyrem Szc2erwickiego z Kozeniaa, 11) jeden na zł. 200-z wystaw. Andrzeja Woidyły z Radońki,
12) jeden na zł. 100- z wystaw. Kszczota z Radońki, 13)
ieden na zł. 200-1 wyiitaw. Tomasza Czerczaka. z Jaworu
14) jeden na zł. 200-z wystaw. . Magdaleny .Pacholskiej
z Bogusławów, 15) dwa weksle po zł. l00-każdy z wyst.
Adama Nowalc:a z Mniszkowa, 16) j~den na zł. l~z
wystaw. Jana Gielca z Mniszkowa, 17) jeden na zł. ~
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z wystaw. Stanisława Abratkiewicza z Mlliszkowa, 18) jeden na zł. 100-1. wystaw. Antoniego Bernasa zWójcina ..
19) jeden na zł. 100-i jeden na 'lł. 50-1. wystaw. Ka%imierza Fraoczaka z Jaworu, 20) trzy weksle protestowane~
jeden na zł. 200 i dwa po 100 zł. z wystaw. Jana Walickiego z Mniszkowa, wyrok Sądu Grodzkiego w Opoczniena zł. 500-n8 Józefa Kędzior" z Kozenin8, wyrok Pow..
Urzędu Rozjemczego w Opocznie na d. 400-na Stanisława Papiernika z Mniszkowa, oraz trzy kwity: 1) na lO>
mtr. żyta, wystaw. prze1 jana Tnrobosie z Mniszkowa, 2~
na 20 mtr. żyta, wystaw. przez Adama Rutowicza z W ójcina i 3} na 20 mb. zyta w}'śtaw. przez Michała 'Franezaka z Jaworu. Powyższe unieważnia się.
Zginął dowód tożsamości konia Seria E Nr. 628161
wystaw. na nazw. właściciela Kaźmierczaka Stanisława
lam. w Wanatach, gm. Kamienica Polska, pow. często
chowskiego.
Miedziński Ajzyk, zam. W Sosnowcu, ogł. o zagub_
książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U. Sędzin.
Slowa tycki Juda (r. 1894) 'lam. w Będzinie, ogłasza
o skradzeniu mu książeezki wojskowej, wyd. przez P. Kr
U. Sędzin.
Zagubiony dowód osobisty, ..rydany na imię Henryka Taracha zam. w Sosnowcu, unieważnia się.
Sujer Lejbuś, Z8m. w Końskich ogłasza o zagub ~
karty rzemieślniczej Nr. rej. 329fI na rzeźnictwo. Takową
unieważnia się.

Zagubiony dowód tożsamości konia Seria B Nr.
206061 wystaw. na nazwisko właścic. Czecha Walen iego'
'lam. w Pliskowoli, gm. Osiek, pow. sandomierskiego.
Sadkowski Jan (r. 1910), Z8m. w Wierzbniku ogł .
o zagub. książeczki wojskowej wraz z kartą mob., wyb •.
przez P. K. U. Pińc1ÓW.
Nfi/epa Jan zam. w Trzebicy. PI)W. stopnicmgo<'
ogłasza o zagub. dowedu osohiateR'G Seria A Nr. 62141
Nr_ kontr. 22 wyd. przez Zarząd Gminny Wójcza. pow_
IItopn.ickieg-o.
Kępa Józef, 'lam. w Staracbowicach Górnych, gm.Styków, pow. iłżeckiego, ogłasza o zaeubieniu legitymacji
wyd. przez Starachowickie Zajdady Górnicze za L. 7698.
Pite1c Antani, zam. w Ksillżnicacb Małych, ogłasza
o zagubieniu dowodu osobistego, wyd. przez Starostwo>w Pińczowie za Nr. 789.
Epsztaj/l Josek (r. 1890), 'lam. w Sosnowcu, ogłfl
sza o zagubifmiu ksiąieczlci wojskowej, wyd. pnez P.K.U.Sosnowiec.

Wojewódzki w Kielcach. Zamek. TeJ. Nr. 1788..

Prenumerata za' 1936 r. - 24 zł. Nume.r pojedyńczy - 1 zł. Cena <>jlłoszeń: o postępowaniu spadkowem - pojed)'ń-
c:ze 10 zł., zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o regulacji hipoteki - pojedyńcze 12 zł.. zbiorowe po 9 :r.1~
od każdej nieruchomości; za wiorsz szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę - 30 'l!.; jednll stronę dwu.·
~zpaItową - 60 zł. Drobne ogłoszenia jednokrotne: o unieważnieniu dokumentów osobistych - 20 gr. za wyraz, naj_o
mniej 3 złoŁe; dowodów tożsamości leoni - l żłoty; znaków i dowodów rejestr. pojazdów mechanicznych, dokumentów
na broń i weksli - 5 'lłotych. Za ogłoszenia trzykrotne upłata potrójna.
Wazelkie opl_ty za prenumeratę, ogłonellia i t. p. Daleiy wpłacać do Pocztowej Kasy Oszczędności na konto '
czekowe lir. 30.&3Z i potwierdzellie wpłaty nadsyłać do Acłmillistracji "Kieleckiego Dziell.llDika Woje.ó.bkielo~ •.
Druk. Kieleckiej
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uj. Siellkiewicza Nr. 16.
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