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Zarządzenia:
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Wojewody Kieleckiego z doia 21 grudoia 1936 r. o otwarciu ruchu wszelkich pojazdów na
drodze państwowej Nr. 13/4 na odcinku Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce
Wojewody Kieleckiegu z dnia 22 .grudoia 1936 r. o otwarcin rucbu wszelkich poiazdów Da
drodze państwowej Nr. 12 na odcinku Kielce-Morawica.
.
.
Wojewody Kieleckiego z dnia 22 grudn ia 1936 r. o ograniczeniu ruchu pojazdów mechanicznych ua drodze gminnej Ostrowiec-Częstocice
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Ogłoszenia:

Poz.: 209 210 211 212 213 214 215 -

216 217 -

Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia 17 grudnia 1936 r. o otrzymaniu podania o upraw_
nienie rządowe na zalr.ład elektryczny w powiatach: pińczowskim. stopnickim i włoszczowskim
Starosty Powiatowego Kozienickiego z dnia 19 grudnia 1936 r. o wdrożeniu postępowania
scaleniowego we wsi KJementynów. gm. Bobrowniki, pow. kozienickiego.
Starosty Powiatowego Kozienickiego z dnia 19 grudnia 1936 r. o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Kosny, gm. Bobrowniki, pow. kozienickiego.
.
.
.
.
Starosty Powiatowego Kozienickiego z dnia 19 grudnia 1936 r. o wdrożenin postęp owania scaleniowego we wsi. Sielce, gm. Bobrowniki, pow. kozienickiego
.
.
.
.
•
Starosty Powiatowego Sandomierskiego z dnia 23 grudnia 1936 r. o zamknięciu pestępowania
scaleniowego we wsi Komorna, im. Obrazów, pow. sandomierskiego
.
.
.
.
Starosty Powiatowego Sandomierskiego z dn ia 23 grudnia 1936 r. o zamknięciu postępowania
s caleniowego we wsi Lenarczyce, gm. Obrazów, pow. II8ndomierslc:iego .
•
.
.
Starosty Powiatowego Sandomierslriego z dnia 23 grudnia 1936 r. o zamkoięciu postępowania
scaleniowego we wsi Pęchowiec, gm. Klimoolów. pow. sandomierskiego.
•
.
.
Starosty Powiatowego Włos%czowskiego z dnia 21 ~rudnia 1936 r. o rozszerzeniu obszaru scaleniowego we wsi Łachów, gm. Włoszczowa, pow. wloS!:czowslc:iego
.
.
.
.
Starosty Powiatowego Wlos;l:czowskiego z dnia 21 grudoia 1936 r. o rozszerzeniu obszaru scaleniowego we wsi Rzewuszyce, gm. Kluczewsko, pow. wloszczowsltiego.
.
.
•
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Zawiadomienie

.Poz.: 218 -

Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia 29 grudoia 1936 r. o zmianach organizacyjnych
w agencjach pocztowych w okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów
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D Z I A Ł U R Z Ę D O W Y.
Zarządzenie

208.

206.
Wojewody Kieleckiego

Na podstawie §§ 3 i 33 rozporządzenia
Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r. regulującego używanie i ochronę dróg (Dz. U.
R. P. Nr. 61, poz. 611) oraz § 53 lit. b) rozporządzenia Ministra Komunikacji i Ministra
Spraw Wewnf(trznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia
1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na
drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz.
55) zarządzam, co następuje:
§ 1. Uchyla się zarządzenie Wojewody
Kieleckiego z dnia 6 lipca 1936 r. o zamknię
ciu ruchu wszelkich pojazdów na drodze państwowej Nr_ 13/ 4 na odcinku Dąbrowa Górnic2.a - Strzemieszyce (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 15, poz. 120).
§ 2. Zarządzenj~ niniej!!ze wchodzi w ży
cie dnia 1 grudnia 1936 r.
Wojewoda: Dr Wł. Dziadosz

207.
Wojewody Kieleckiego

z dnia 22 grudnia 1936 r.
o ołwarciu ruchu wszelkich pojazdów na drodze pańsłwowej Nr. 12 na odciJlkn Kielce Morawica.
Na podstawie §§ 3 i 33 rożporządzenia
Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw
Wewnętrznych 2: dnia 26 czerwca 1924 r. regulującego używanie i ochronę dróg (Dz. U.
R. P. Nr. 61, poz. 611) oraz § 53 pkt. b) rozporządzenia Ministra Komunikacji i Ministra
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Woiskowych z dnia 15 stycznia
1933 r. p ruchu pojazdów mechanicznych na
drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz.
55) zarządzam, co następuje:
§ 1. Uchyla się zarządzenie Wojewody
Kieleckiego z dnia 2 czerwca 1936 T. o zamknięciu ruchu wszelkich pojazdów na drodze
państwowej Nr. 12 na odcinku Kielce Morawica (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 13,
poz. 104).
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodżi w ży
cie 7. dniem ogłoszenia.
Wojewoda: Dr Wł. Dziadosz
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Zarządzenie Wojewody Kieleckiego
z dnia 22 grudnia 1936 r.
o ograniczeniu ruchu pojazdów mechanicz~yeh
na drodze gminnej Ostrowiec - Częstocfee.

z dnia 21 grudnia 1936 r.
o ołwarciu ruchu wszelkich pojazdów na drodze państwowej Nr. 13/4· na odcinku Dąbrowa
Górnicza - Strz-:mieszyce.

Zarządzenie

N'ł

KieleCki Dziennik Wojewódzki. Poz. 206, 207, 208 i 209.

J

Na podstawie §§ 3 i 33 rozporządzenia
Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r. regulującego używanie i ochronę dróg (Dz. U.
R. P. Nr. 61, poz. 611) oraz § 53 pkt. b) rozporządzenia Ministra Komunikacji i Ministra
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznja
1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na
drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz.
55) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogranicza się szybkość ruchu pojazdów mechanicznych do 20 km. na godzinę na
drodze gminnej Ostrowiec - Częstocice na
terenie Cukrowni-Częstocice (gm. Częstocice,
powiat opatowski),- z powodu zmniejszenia widoczności przez wiadukt kolei"Owy.
§ 2. Winni naruszenia przepisów niniejszego zarządzenia karani będą w drodze administracyjnej na podstawie art. art. 21, 21a, 2 ł b
ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych
(Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 656) w brzmieniu
ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1928 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 18, poz. 151).
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda: Dr Wł. Dziado$z

209.
OGŁOSZENIE
Urzędu

Wojewódzkiego

Ki~łeckiego

z dnia 17 grudnia 1936 r.
o otrzymaniu podania o uprawnieDie rządowe
na zakład elektryczny w powiatach: pińczow
skim, słopnickim i wloszczowskim.
W myśl art. 5 ustawy elektrycznej z dnia
21 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr.
17, poz. 98) oraz stosownie do par. 11, 12 i 18
rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 3l października 1934 roku w sprawie
uprawnień rządowych na wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie lub rozdzielanie energii
elektrycznei (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 928)Urząd Wojewódzki Kielecki podaie do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia 1936 r.
otrzymał przesłane zarządzeniem Ministerstwa
Przemysłu i Handlu z dnia 3 grudnia 1936 T.
L. E. VIII.3476j6j36 - podanie Spółki Akcyjnej "Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego" o rozszerżenie uprawnienia
rządowego Nr. 151 na obszar powiatu włosz-
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Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 209, 210, 211, 212 i 213.

czowskiego i nie objęte tym uprawnieniem
części powiatów pińczowskiego i stopnickiego
województwa kieleckiego, w celu zawodowego zbytu energii elektrycznej na tym obszarze.
Prąd ma być trójfazowy, sieć napowietrzna,
czas trwania uprawnienia miałby wynosić do
28 maja 1971 roku.
Podanie wraz z załącznikami jest wyło
źone do przejrzenia przez
interesowanych
w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach <Wydział
Przemysłowy)
w godzinach urzędowych do
dnia 31 stycznia 1937 roku.
Zarzuty, zastrzeżenia i iądania w sprąwie
powyższej można zgłaszać na piśmie do Urzę
du Wojewódzkiego Kieleckiego do dnia 31
stycznia 1937 roku. Przy tym zaznacza się, że
do każdego pisma, zawierającego zarzuty, zastrzeżenia i żądania należy bezwarunkowo do·
łączyć odpis tego pisma.
Zarzuty, żądania i zastrzeżenia wniesione
po upływie oznaczonego terminu - rozpatrywane nie będą i nie wpłyną na sprawę ewentualnego wydania uprawnienia rządowego.
Przewidziane w § 9 powołanego na wstę
pie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu
ogłoszenie o wpłynięciu podania do Ministerstwa Przemysłu i Handlu zostało zamieszczone
w Nr. 279 "Monitora Polskiego" z dnia 30
listopada 1936 roku.
7a Wojewodę: B. Zagrodzki
Naczelnik Wydziału

210.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Kozienickiego
z dnia 19 grudnia 1936 r.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wsi Klementynów, gm. Bobrowniki, pow. ko·
7.łenickiego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poa. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządze
nia z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 85, poz. 635) Starosta Powiatowy Kozienicki podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 30 listopada 1936 T. uprawomocniło się
orzeczenie Starosty Powiatowego Kozienickiego z dnia 7 listopada 1936r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia
obszaru scalenia na gruntach wsi Klementynów,
położonei w gminie Bobrowniki, powiecie kozienickim.
Za Starostt(: Cz. Kawecki
Komisarz Ziemski
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211.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Kozienickiego
z dnia 19 grudnia 1936 r.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wsi Kosuy, gm. Bobrowoiki, pow. kozienickiego.
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 ustalonym 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 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Kozienicki podaje do
publicżnej wiadomości, że w dniu 30 listopada
1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego w Kozienicach z dnia 7 listopada J 936 r., dotyczące wdrożenia postępowania
scaleniowego i ustalenia ohszaru scalenia na
gruntach wsi Kosny, położonej w gminie Bobrowniki, powiecie kozienickim.
Za Starostę: Cz. Kawecki
Komisarz Ziemski

212.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Kozienickiego
z dnia J9 grudnia 1936 r.
o wdroieaiu postępowania scaleniowego we
wsi Sielce, gm. Bobrowuiki, pow. kozienickiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, po?:. 833) w bl7.mieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) ora,. art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 T. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635), Starosta Powiatowy Kozienicki podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie
Starosty Powiatowego Kozienickiego z dnia
7 listopada 1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru
scalenia, na gruntach wsi Sielce, położonej
w gminie Bobrowniki, powiecie kozienickim.
Za Starostę: Cz. Kawecki
Komisarz Ziemski

213.
OGŁOSZENIE

Staresty Powiatowego Sandomierskiego
z dnia 23 grudnia 1936 r.
o zamknięciu postępowania acBlenio.ero we
wli Komorna, gm. Obrazów, pow. sandomierskiego.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
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Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 213, 214, 215, 216 i

z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym 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 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Sandomierski podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lipca
1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego w Sandomierzu z dnia 21 lutego
1936 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na
obszarze scalenia wsi Komorna, gminy Obrazów, powiatu sandomierskiego,
W związku z powyższym ogłasza się
o zamkniteciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze. .
Za Starostę: A. Przybyszewski

~17.

Nl! 27

z 1941 r. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipcą 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Sandomierski podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego w Sandomierzu z dnia 23
lipca 1936 r" dotyczące zatwierdzenia projektu
na obszarze scalenia wsi Pęchowiec, gminy
Klimontów, powiatu sandomierskiego.
W związku z powyźszym ogłasza się
o zamknięciu PQstępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostę: A . Przybyszewski
Komisarz Ziemski

Komisarz Ziemski

216.

214.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Sandomierskiego

OGŁOSZENIE

Starosty ·Powiatowego Włoszczowskiego

z dnia 21 grudnia 1936 r.
o rozszerzeniu obszaru scaleniowego we w8i
Łachów, gm. Wł08zczowa, pow. włoszczowskiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
Na podstawie art, 36 ustawy z dnia 31 z r. 1927 Ńr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalipca 1923 r. o scalaniu gruntów(Oz.U.R.P.zl927r. lonym rozpo.rządzeniem Prezydenta RzeczypoNr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonymrozporzą spolitej z dnia 11 li pca 1932 r. (Dz. U. R. P.
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
lipca 1932 r. (Oz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) Prezydenta RzeczYPoRpolitej z dnia 27 paź
oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rze- dziernika 1933 T. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
czypospolitej z dnia 27 października 1933 r. 635) Starosta ~owiatowy Włoszczowski podaje
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) Starosta Po- do publicznej wiadomości, że w dniu II listowiatowy Sandomierski podaje do publicznej - pada 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie
Starosty Powiatowego Włoszczowskiego z dnia
wiadomości, że w dniu 8 września 1936 r.
17 października 1936 r., dotyczące rozszerzenia
uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiaobszaru
scalenia wsi Łachów, gminy Włosz
towego w Sandomierzu z dnia 11 sierpnia
1936 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na ezowa, powiatu włoszczowskiego przez włą
obszarze scalenia wsi Lenarc:lyce, gminy Obra- czenie około 8,40 ha gruntów, należących do
Piotra Marcinkowskiego, wchodzących w skład
zów, powiatu sandomierskiego.
W związku z powyższym ogłasza się m. Włoszczowy, a to w celu wyprostowania
o zamknięciu postępowania scaleniowego na granicy i zniesienia enklawy wsi Łachów znajdującej się pośród gruntów Piotra Marcinkowwymienionym wyżej obszarze.
ski ego.
Za Starostę: A . -Przybyszewski
Za Starostę: Inż. Żółkiewski

z dnia 23 grudnia 1936 r.
o ~amknięcju postępowauia scaleniowegó we,
wsi Lenarczyce, gm. Obra-zów, pow. sandomierskiego.

Komisarz Ziemski

215.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Sandomierskiego
z dnia 23 grudnia 1936 r.
o zamknięciu postępowania scaleniowego we
wsi Pęchowiec, gm. Klimontów, pow. sandomierskiego.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.

Komi&arz Ziemski

217.

OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego

Włoszczowskiego

z dnia 21 grudnia 1936 r.
o rozszerzeniu obszaru scaleniowego we wsi
Rzewuszyce, gm. Klucze.sko, pow. włoszczow
skiego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
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Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 217 i 218.

i r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rożporządzeniem 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
dzrernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Włoszczowski podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Włoszczowskiego z ' dnia
4 listopada 1936 r., dotyczące rozszerzenia
obszaru scalenia wsi Rzewuszyce, gm. Kluczewsko, powiatu włoszczowskiego , przez włą
czenie gruntów ukazowych wsi Komorniki,
gminy Kluczewsko o powierzchni około 9,00 ha,
ponieważ grunty te tworzą enklawy w obszarze scaleniowym, kolonii Zabrodzie, gminy
Kluczewsko o powierzchni około 1,00 ha oraz
józefa Łąckiego z Pilczycy, gminy Kluczewsko
o powierzchni około 2,00 ha jedynie w celu
wyprostowania granic.
Za Starostę: Inż. Zółkie wski
Komisarz Ziemski

218.
ZAWIADOMIENIE
Urzędu

Wojewódzkiego Kieleckiego

z dnia 29 grudnia 1936 r .
• zmianach organizacyjnych w agencjach pontowych w okręgu krakowskiej Dyrekcji Poczt
i Telegrafów .
Niniejszym podaje

się

do publicznej wia-

domości, że:

1) z dniem 27 września 1936 T. zaprowadzono służbę telefoniczną od godz. 8 00 12
i od 15 do 18 w dni pows.z ednie oraz od godz.
9 do 11 i od 15 do 16 w dni świąteczne
w agencj i pocztowej Pałecznic a;
2) z dnźem 28 listopada 1836 r. zaprowadzono w agencji pocztowo-telekom. Rozniszew
służbę telefoniczną i telegraficzną od godz. 8
do 15 bez przerwy;
3) z dniem 27 grudnia 1936 r. uruchomiono pośrednictwa pocztowe w Mniowie
Piekoszowie.
Za Wojewodę: Dr J/. K. jaskólski
Kie ; owl1ik Oddziału

DZ lAt N JE UR Z ĘD OW Y.
Posłanowienie Komisji Oszczędnościowo
Oddłuiepiowej dla Samorządu przy Urzędzie

Wojewódzkim Kieleckim z dnia 19 grudnia

1936 roku.

Na podstawie art. 20 ust. (1) rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24
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października 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) Komisja postanawia
uznać plany oddłużenia:
1) powiatowych związków samorządowych
w: Częstochowie, Kielcach, Jędrzejowie, Miecho wie, Opatowie, Radomiu, Sandomierzu
i Włoszczowie,
.
2) gmin miejskich w: Iłży, Ostrowcu, Proszowicach, Słomnikach i Zawichoście,
ustalone przez Komisję: w odniesieniu do
powiatowych związków samorządowych w: Ję
drzejowie i Sandomierzu oraz gmin miejskich
w: Ostrowcu i Zawichoście w dniu 5 czerwca
1936 r., dalej w odniesieniu do Powiatowego
Związku Samo rządowego w Opatowie oraz
gmin miejskich w: Iłży, Proszowicach i Słom
nikach w dniu 12 czerwca 1936 r., następnie
w odniesieniu do powiatowych związków samorządowych w: Częstochowie, Kielcach, Miechowie i Wfoszczowie w dniu 11 września
1936 r., wreszcie w odniesieniu do Powiatowego Związku Samorządowego w Radomiu
w dniu 9 października 1936 r. - za prawomocne i stanowiące układ, obowiązujący strony jak układ w sądowym postępowaniu ukła
dowym.
Przewodniczący:
Sekretarz:
H. Cichowski
K. !wachów

Plan oddłużenia Gminy miasta KJohuc:ka.
Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa
dla S<,morządu przy Urzędzie Wojewódzkim
Kieleckim na posiedzeniu w dniu 18 września
1936 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cichowski.
Członkowie: Wacław Długosz, Antoni Lenartowicz, Krzysztof Radziwiłł i Roman Serednicki po wysłuchaniu tylko przedstawiciela Gminy
miasta Kłobucka, wierzyciele bowiem nie stawili się, oraz po zapoznaniu się ze stanem gopodarczym i finaMowym tej Gminy i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza jej jest trudna,
na podstawie art. I ust. (l) i (2) rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 7. dnia 24
października 1934 r. o poprawie gospodarki
i finansów związków 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 7.Obowiązań
Gminy miasta Kłobucka, powstałych przed
dniem 1 kwietnia 1934 r. i wynoszących, według zapodania zainteresowanej Gminy, na dzień
31 marca 1936 r. łącznie w kapitale kwotę
3.935 zł. 92 gr., zastosować następujące ulgi:
w stosunku do zobowiązania Gminy miasta Kłobucka wobec:
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1) Związku Miast Polskich w Warszawie-- ..

z

tytułu składek członkowskich

za czas od dn.
1 kwietnia 1932 do 31 marca 1934 r. (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 1.038 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe
na dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłuźny do 200
(dwustu) zł.,
c) spłatę tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego rozkłada się, licząc od dnia 1 kwietnia
1936 r., na pięć równych rat rocznych, bez
oprocentowania,
2) UrżęduPocztowo· Telegraficznego w Kło
bucku-- z tytułu abonamentu telefonicznego
i kosztów prowadzónych rozmów telefoni<;:znych za czas od dnia 1 września 1933 r. do
15 grudnia 1933 r. (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: '421 zł. 68 gr.):
a) umarza się ewenŁ. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłątę kapitału dłużnego,
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., na trzy równe raty roczne, bez oprocentowania,
3) Drukarni F. D. Wilkoszewskiego w Czę
stochowie - z tytułu należności za pobrane
w czasie od 14 października 1931 r. do 18
grudnia 1933 r. materiały piśmienne i przybory kancelaryjne (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 630 zł. 48 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., na rlziesięć
równych rat rocznych, bez oprocentowania,
4) Ajzyka Zygielmana w Kłobucku-Z" tytułu reszty należności za pobrane w czasie od
14 listopada 1932 r. do 15 lutego 1933 r. materiały żelazne (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 177 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., na pięć równych rat rocznych, bez oproGentowania,
5) Eliasza Wajchmana w Kłobucku--z tytułu należności za pobrane w czasie od 1 paź
dziernika 1933 r. do 31 marca 1934 r. materiały
żelazne (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale: 386 zł. 26 gr.):
a) umarza zię ewent. należne i zaległe na
dzień 3 J marca 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., na dziesięć
równych rat rocznych, bez oprocentowania,
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6) Związku Zawodowego Pracowników
Samorządu Terytorialnego w WarsZ<lwie-z tytułu należności

za pobrane w czasie od 22 madruki i księgi
do założenia rejestru mieszkańców (kwota zo_ bowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
683 zł. IQ gr.):'
a) umarza się ewent. należne i zaległe
na dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
.
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., na dziesięć
równych -rat rocznych, bez oprocentowania,
7) Leona Bytnera w Poznaniu - z tytułu
reszty należności za pobrane w czasie od 13
listopada 1931 r. do 1 kwietnia 1932 r. tabliczki emaliowane z nazwami ulic i numerami domów (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale: 599 zł. 40 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., na dziesięć
równych rat rocznych, bez oprocentowania.
Przeciwko powyższemu planowi oddłuże
nia, na podstawie art. ~o rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer
nika 1934 (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), p.rzysługuje wierzycielom
w ciągu 4 tygodni od daty niniejszego ogło
szenia prawo wniesienia sprzeciwu do Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużenio
wej dla Samorządu przy Ministrze Skarbu
w Warszawie za pośrednictwem Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej
dla Samorządu
przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Sekretarz:
Przewodniczący:
K. [wach ów
R. Cichowski
ja 19:;1 r. do 31 marca 1932 r.

I

'
Plan oddłużenia Gminy miasta Pińczowa.
Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa
dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim
Kieleckim na posiedzeniu w dniu 18 września
1936 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cichowski,
Członkowie: Wacław Długosz, Antoni Lenartowicz, Krzysztof Radziwiłł i Roman Serednicki po wysłuchaniu tylko przedstawiciela Gminy miasta Pińczowa, wierzyciele bowiem nie
stawili się, oraz po zapoznaniu się ze stanem
gospodarczym i finansowym tej Gminy i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza jej jest bardzo trudna, na podstawie art. 18 ust. (1) i (2)
rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitei
z dnia 24 październik~ 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych
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(Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu
-dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14 listopada 19~5 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz.
-506) - postanawia do niżej wymienionych zobowiązań Gminy miasta Pińczowa, powstałych
przed dniem l kwietnia 1934 r. i wynoszących,
według zapodania zainteresowanej Gminy, na
dzień 31 marca 1936 r. łącznie w kapitale kwotę 25.892 zł., w odsetkach i kosztach kwotę
5.819 zł., razem kwott( 31.711 zł., zastosować
następujące ulgi:
w stosunku do zobowiązania Gminy mia.sta Pińczowa wobec:
2) Firmy "Radiator" w Katowicach - z tytułu należności wekslowej za urządzenie w r.
1930 centralnego ogrzewania w szkole powszechnej w Pińczowie (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainter-esowanej Gminy, w kapitale 11.500 zł.,
w odsetkach i kosztach 3.910 zł.),
2) GitU Skoczylas w Będzinie - z tytułu
należności wekslowej za dostarczony w r, 1930
koks dla szkoły powszechnej w Pińczowie
(kwota zóbowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania z~interesowanej Gminy, w ka. pitale 466 zł., w odsetkach i kosztach 186 zł.) ,
3) Antoni.ego Nowakowskiego w Pińczo
wie - z tytułu należności wekslowej za urzą
-dzenie w r. 1931 wodociągu w szkole powszechnej w Pińczowie (kwota zobowiązania
na dzień 31 maTca 1936 T., według zapodania
zainteresowanej Gminy, w kapitale 2.000 zł.,
w odsetkach i kosztach 600 zł.),
4) Majera Krakowskiego w Będzinie
z tytułu należności wekslowej za dostarczone
w T. 1931 żelazo i okucie dla szkoły powszechnej w Pińczowie (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 T., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 150 zł., w odsetkach i kosztach 41 zł. l,
5) Moszka Lewina w Kielcach - z tytułu
należności wekslowej za dostarczony w r. 1931
mateTiał na podłogę dla szkoły powszechnej
w Pińczowie (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanei gminy, w kapitale 200 zł., w odsetkach i kosztach 72 zł.),
6) Pińczowskiej Spółki Budowlanej w Piń
czowie - z tytułu należności wekslowei za dostarczony w t. ł 931 kamień na budowę szkoły
powszechnej w Pińczowie i na ogrodzenie
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 t.,
według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 1.6~;J zł., w odsetkach i kosztach 530 zl.),
7) Stanisława .r~zierskiego w Pińczowie
z tytułu należności wekslowej za Tobociznę muTaTSką w szkole powszechnej w Pińczowie
w r. 1932 (kwota zobowiązania na dzień 31
matca 1936 r., według zapodania zajnteresowanej Gminy, w kapitale 690 zł., w odsetkach
.i kasztach 166 zł.),

I
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8) Abrama Skoczylasa w Będzinie - z tywekslowei za dostarczone w r,
1932 okucie- do szkoły powszechnej w Pińczo
wie (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy w kapitale 150 zł., w odsetkach i kosztach 41 zł.),
~ 9) Jochene Felman w Pińczowie-z tytułu
należności wekslowej za dostarczone w r. 1932
okucie do szkoły powszechnej w Pińczowie
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 200 zł., w odsetkach i kosztach 28 zł.),
10) Nuchyma Cwajg-la w Kielcach - z tytułu należności wekslowej za dostarczony w T.
1932 materiał na podłogi w szkole powszechnej w Pińczowie (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 400 7.t., w odsetkach
i kosztach 10 l zł.):
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie
należności uboczne od wsżystkich tu wyżej pod
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 9) i 10) opisanych
tułu należności

zobowiązań,

b) zmniejsza się wszystkie tu wyźej pod
l). 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) i 10) wyszczególnione należności o 56 (pięćdziesiąt sześć) 0}0,
c) Tozkłada si~, licząc od dnia I kwietnia
1936 r., spłatę tak zmniejszonych o 56% należności a to: należności wyszczególnionych
pod }), 3) i 6) na dziesięć równych rat
rocznych, należności wyszczególnionych pod
2) i 7) na pięć tównych rat rocznych.
wreszcie należności wyszczególnionych pod
4), 5\ 8), 9) i 10) na trzy równe Taty roczne,
przy oprocentowaniu 3°/0 w stosunku rocznym
od wszystkich powyższych należności,
11) Spółdzielczego Banku Handlowego
w Kielcach - z tytułu należności wekslowej
za dostarczone w t. 1931 materiały do budowy szkoły powszechnej w Pińczowie (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r. według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
400 zł., w odsetkach i kosztach 144 zt.):
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca t 936 r. odsetki, koszty i wszelkie należności uboczne,
b} rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., na dziesięć
równych rat roczny~h, przy oprocentowaniu
3°10 w stosunku rocznym,
.
12) KopIa PołtyIa w Pińczowie - z tytułu reszty należności wekslowej za dostarczone
w r. 1930/31 materiały do budowy szkoły powszechnej w Pińczowie (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanej Glnjny, w kapitale 94 zl.),
13) Pińczowskiej Spółki Budowlanej w
Pińczowie z tytułu należności za · oświetlenie
ulic i placów w f. 1932 {kwota zobowiązania
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na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanej Grginy, w kapita~ · 3.964 zł.),
14) Stanisława jezierskiego w Pińczowie
- z tytułu należności za roboty murarskie przy
szkole powszechnej w Pińczowie w r. 1932
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania
zainteresowanej Gmi.py,
w kapitale 500 zł.),
.15) A.ntoniego janczura w Skalbmierzuz. tytułn pożyczki z r. 1931 na zasilenie funduszów kasowych (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., weciług zapodąnia zainteresowanej Gminy, w kapitale 700 zł.):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki od
wszystkich tu wyżej pod 12), 13, 14) i 15) wyszczególnionych należności,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej pod
12), 13), 14) i 15) wyszczególnione należności
o 56 (pięćdziesiąt sześć) 0J0,
~
c) rozkłada się, licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., spłatę tak zmniejszonych o 560./ 0
należności a to: należności wyszczególnionej
pod 13) na dziesięć równych rat rocznych,
należnQści wyszczególnionych pod 14) i 15(
na pięć równych rat rocznych, wreszcie należ
ności wyszczególnionej pod 12) na dwie równe raty roczne, wszystkie bez oprocentowania,
16) Szpitala Izraelickiego iN Krakowie ·z tytułu kosztów leczenia ubogich chorych za
czas od 15 lutego 1928 [. do 5 ' października
1930 T.) kwota zobowiązania na dzień 31 marca J 936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 573 z1.),
17) Kolonii Leczniczei Dziecięcej w Busku - 7. tytułu kosztów leczenia za czas od 1
listopada 1929 r; do 13 września 1930 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 2.248 zł.):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki od wyszczególnionych tu wyżej pod J 6) i 17 należności,
b) zmniejsza się wyszczególnione tu wyżej pod 16) i 17) należności o 75 (siedemdzie-

0J0,

siąt pięc)
c) rozkłada sie, licząc od dnia J kwietnia 1936 r., spłatę tak zmniejszonych o 75 %
naleźności a to: należności wyszczególnionej

pod 16) na trzy równe raty roczne, a naleiwyszczególnionej pod 17) na dziesięć
równych rat rocznych, obie bez oprocentowania.
Przeciwko powyższemu planowi oddłuże
nia, na podstawie art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.X.1934 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14. Xl. 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506),
przysługuje wierzycielom w ciągu 4 tygodni
pd daty ninrejszego ogłoszenia prawo wniesienia sprzeciwu do Centralnej Komisji Oszczęd
nościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy
ności
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Ministrże Skarbu w Warszawie za pośrednic~
twem KomIsji Oszczędnościowo-Oddłużen'i·o- 
wej dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódz~
kim w · Ki~Jcach.
Sekretarz:
Przewodniczący:
K. )wa-chów
R. Cichqwski

Plan oddłużenia Gminy miasła Włoszczowy .
_Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa
dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim
Kieleckim na posiedzenIU w dniu 11 · września
1936 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cichowski,
Członkawie: Wacław Długosz, Antoni Lenartowicz) Ludwik Lubas, jan Kazimierz Pittner, Krzysztof Radziwiłł i Roman Serednickipo wysłuchaniu tylko przedstawici~la Gminy miasta Włoszczowy, wierzyciele bowiem.
nie stawili się - oraz po zapoznaniu się ze
stanem gospodarczym i finansowym tej Gminy
i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza jej jest
bardzo trudna, na podstawie art. 18 ust. (1)'
i (2) rozpoTządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorzą
dowych (Dz. U. R. P. Nr.,94. poz. 846) w brzmieniu dekretu Prezydenta Rieczypospolitej z dnia.
14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz.
506) - postanawia do niżej wymienionych zobowiązań Gminy miasta Włoszczowy, powstałych przed dniem 1 kwietnia 1934 r. i wynoszących,
według zapodania zainteresowane j
Gminy, na dzień 15 względnie 31 marca 1Y36 r.
łącznie: w kapitale 30.084 zł. 49 gr., w odsetkach i kosztach: 4.831 zł. 29 gr., razem-o
34.915 zł. 78 gr., zastosować następujące ulgi~
w stosunku do zobowiązania Gminy miasta Włoszczowy wobec:
1) Borensztajna Joska we Włoszczowie
z tytułu należności za dostarczone w czasie·
od 5 maja 1931 r. do l lutego 1933 r. pły ty
chodnikowe tkwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 8,341 zł., w odse tkach i kosztach: 3.768 zł. 50 gr.):
a) umarza się należne i zaległe na dzie ń
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie należności uboczne,
b) zmniejsza s ię kapitał dłużny o 50 (p ięć
dziesiąt)

%.

c) zawiesza

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia ;.)} marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
odsetek na ten okres czasu,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia
1937 r., na dziesię~ równych rat rocznych, przy
oprocentowaniu 3°/0 w stosunku rocznym,
2) Kusińskiego Antoniego we Włoszczo
wie - z tytułu naleźności za dostarczone w dniu
l lutego 1934 r. płyty chodnikowe (kwota 7.0kapitału dłużnego
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; bowiązania

na dzień 3\ marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
2.848 zł. 75 gr., w odsetkach 605 zł.):
"
a) umarza się należne i zaległe na dzień
. 31 marca 1936 r. odsetki i wszelkie należności
uboczne,
.
.
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (pięć
. dziesiąt) 0J0,
c) zawiesza się spłatę tak zmniejszonego
. kapitału dłużnego do dnia 31 marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
-odsetek na ten okres czasu,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
: ka,pitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia
1937 r., na dziesięć równych rat rocznych,
,przy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym,
.
3) Miarczyńskiego Czesława i S-ki w Katowi('ach - z tytułu należności za dostarczoną
we wrześniu 1933 r. motopompę dla Straży
' Ogniowei (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 1.800 zł., w odsetkach około 217 zł. 71 gr.):
a) umarza się zaległe i naleine na dzień
:31 marca 1936 r. odsetki i wszelkie należności
uboczne,
b) zmniejsza się kapitał dłuźny o 50 (pięć
-dziesiąt)

%,

c) zawiesza

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca ł 937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
odsetek na ten okres czasu,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia ł kwietnia
1937 r., na dziesięć równych rat rocznych, przy
oprocentowaniu 3;)10 w stosunku rocznym,
.4) Szpitala Towarzystwa Dobroczynności
·dla Zydów w Częstochowie z tytułu kosztów
leczenia za 34 ubogich chorych za czas od 23
listopada 1929 r. do 31 marca 1934 r. (kwota
'Zobowiązania nli dzień 15 marca 1936 r., we, dług zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 6.482 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmnieisza się kapitał dłużny o 80 (osiemkapitału dłużnego

dziesiąt) %,
c) rozkłada się spłatę

kapitału

tak zmniejszonego

dłużnego, licząc od dnia I kwietnia
na dziesięć równych rat rocznych, bez

1936 r.,
oprocentowania,
. 5) Towarzystwa Dobroczynności dla Dzieci Sw. Antoniego w Radomiu - z tytułu kosztów utrzymania 2 sierót za czas od 1 grudnia
1931 T. do 31 marca 1934 r. Ikwota zobowią
.lania na diień 15 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
965 zł.):
a) umarza się ewent. naleźne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmnieisza się kapitał dłużny o 80 (osiem<łziesiąt)

%,

c)
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rozkłada się spłatę

tak zmniejszonego
od dnia l kwietnia
1936 r., na dwie równe raty roczne, bez oprocentowania,
6) Towarzystwa Dobroczynności dla Chłop
ców w Radomsku - z tytułu kosztów utrzymania 2 sierót za czas od 18 sierpnia 1931 r .
do 17 sierpnia 1932 r. (kwota zobowiązania
na dzień 15 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanej Gminy, w kapitale: }.095 zł.):
a) umarza sit( ewent. naleźne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 80 (osiemdziesiąt) ulo,
c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia
1936 r., na dwie równe raty roczne bez oprocentowania,
7) Szpitala Dziecięcego im. D-ra Buszkowski ego w Kielcach - z tytułu kosztów leczenia ubogiego chorego za czas od 1 ł marca
1933 r. do 8 maja 1933 r. (kwota zobowiąza
nia na dzień 15 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
378 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 80 (osiemkapitału dłużnego, licząc

dzicw:ąt)

%,

rozkłada się spłat~ tak zmniejszonego
kapitału dtużnego, licząc od dnia l kwietnia

c)

1936 r., na dwie równe raty roczne, bez oprocentowania,
8) Uzdrowiska D-ra Mariana Szarewskiego w Bystrej - z tytułu reszty kosztów leczenia ubogiego chorego za czas od 31 sierpnia 1933 r. do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 L, według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
542 zł.):
.
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 80 (osiemdziesiąt) °Jo,
c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia ] kwietnia
1936 r., na dwie równe raty roczne bez eprocentowania,
9) Kolonii Leczniczei Dziecit(cej im. D-ra
J. Brudzińskiego w Busku - z tytułu kosztów
leczenia ubogiej chorej W. Ginalskiej za czas
od 1 stycznia 1931 T. do 12 kwietnia 193\ r .
(kwota zobowiązania na dzień 15 marca 1936 r.,
według zapodania 1.ainteresowanej Gminy, w kapitale: 8 ł 6 zł., w odsetkach: 240 zł. 08 gr.):
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie
należności uboczne,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 80 (osiemdziesiąt) %J

c) zawiesza się spłatę
kapitału dłużnego do dnia
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p~zy równoczesnym zwolnieniu od płatnóści
odsetek na ten okres czasu,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia
1937 r., na dwie równe raty roczne, przy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym,
10) Przytułku dla Starców "Mina-Verde"
w Częstochowie - z tytułu kosztów utrzymania biednego mieszkańca miasta w latach
J 930 i 1931 (kwota zobowiązania na dzień 15
marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy w kapitale: 1.463 zł. 70 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
Ekień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 80 (osiem-

dziesiąt)

%,

c) zawiesza

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca 1939 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres cZaSU,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia ł kwietnia~
1939 r., na cztery równe raty roczne bez oprocentowania,
11) Szpitala Starozakonnych fundacji małż.
Poznańskich w Łodzi z tytułu kosztów leczenia 2 ubogich chorych za czas od l] marca 1930 r. do 11 sierpnia 1931 r. (kwota zobowiązania na dzień 15 marca 1936 r. według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
:lS4 zł. 40 gr.):
a) umarza się ewent. naleine i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 80 (osiemkapitału dłużnego

dziesiąt)

%,

c) zawiesza

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca 1938 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) spłata tak zmniejszonego k.apitału dłuż
nego winna być dokonana jednorazowo w cią
gu roku budż. 1938/39, bez oprocentowania,
12) D-ra Tutłisa Lucjana we Włoszczo
wie - z tytułu należności za porady lekarskie i leki udzielone biednym mieszkańcom
miasta w czasie od 1 września 1930 r. do 31
marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień
15 marca 1936 r., według zapodania, zainteresowanej Gminy, w kapitale: 1.611 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kąpitał dłużny o 50 (pięć
kapitału dłużnego

dziesiąt) 0,'0'

c)
kapitału

rozkłada się spłatę

tak zmniejszonego
od dnia 1 kwietnia
równych rat rocznych, hez

dłuinego, licząc

1936 r., na

pięć

oprocentowania,
13) Firmy Kaczka i Rajchman we Włosz
czowie z tytułu należności za oświetlenie
elektryczne ulic i placów miejskich w czasie
od 1 września 1933 r. do 31 marca 1934 r.
(kwota zobowiązania na dzień 15 marca 1936 r.,

według zapodania zaintereslJwanej Gminy, w kapitale: 2.560 zł.):
a) u"marza się ewent. należne i zaległe na
dzień 3i marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (pięć- 
dziesiąt)

o/e,

rozkłada się spłatę lak zmniejszonego kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwie~nia
1936 r. na dziesięć równych Tat roc7.Dycb, bez -

c)

oprocentowania,
14) Związku Miast Polskich w Warszawie
- z tytułu składek członkowskich za czas od
1929 r. do 31 marca 1934 r. (kwota zobowią
zania na dzień 31 marca 1936 r., według za-podania zainteresowanej Gminy, w kapitale;927 zł. 64 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 f. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (pięć
dziesiąt)

°/0 ,

c) zawiesza

się spłatę

tak zmniejszonegO"
do dnia 31 marca 1939 T. r
przy równoczesnym zwolnieniu od płatnośc i
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,,_
d) rozkłada się spłatę tak zmnielszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia>
1939 r' I na cztery równe raty roczne, bez oprocentowania.
Przeciwko powyższemu planowi oddłuże 
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 Rzeczypospo litej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P .
Nr. 82, poz. 506), przysługuje wierzycielom w cią
gu 4 tygodni od daty niniejszego ogłosżeniCf!
prawo wniesienia sprzeciwu do CentTalnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy Ministrze Skarbu w Warszawieza pośrednictwem Komisji Oszczędnościowo
Oddłużeniowej dla Samorządu przy Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach.
Przewodniczący:
Sekretarz:
R. Cichowski
K. !wachów
kapitału dłużnego

OBWIESZCZENIA ROŻNEJ TREŚCI.Zarząd Miej.ki w l(jelcach, w uzupeł
nieniu obwieszczeń z dnia 26 października
J 929 r., 8 listopada 1930 r., 7 listopada J931 r.~
19 listopada 1932 r., l13 listopada 1933 r., 29
grudnia 1934 r., i 14 grudnia 1935 r .. (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 43/29 str. 579
i 580, Nr. 27/30 str. 1/2 500 i 501, Nr. 24/31 str ~
640 i641, Nr. 28/32 str. 679, Nr. 33/33 str. 692,.
Nr. 31/34 str. 383 i Nr. 29/35 str. 344) podaie'
do wiadomości właścicieli nieruchomości, położonych przy ul. Domaszowskiej od ul. św~
Aleksandra do nieruchomości Nr. 1 i 2 włącz
nie, przy ul. Młynarskiej od Zakładów ~ .,Spo-
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łem" do nieruchomości Fabryki świec sąmolo
towych włącznie, przy ul. Szerokiej od miej- I
·skiego zbiornika wodociągowego do ul. Lipowej,. przy ul. Lipowej od przedłużenia ul. Szerokiej do nieruchomości Nr. 157 i 168 włącz
nie, na drodze koło cmentarza żydowskiego od
placu W. Klocka do końca cmentarza żydow
skiego, że z dniem 20 października 1936 r.
zasiały uruchomione wodociągi · miejskie i że
w myśl § 1 zarządzenia Ministra Spraw Wew\ nętrzych z dnia 11 kwietnia 1936 roku w sprawie przepisów miejscowych o zaopatrywaniu
ludności w wodę oraz usuwaniu nieczystości
w m. Kielcach i podanego do wiadomości publicznej w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim
Nr. 9 z dnia 25 kwietnia 1936 roku każdy właś
ciciel nieruchomości zabudowanej obowiązany
jest połączyć swą nieruchomość z wodocią
giem miejskim w ierminiejednorocznym od daty
uruchomienia wodociągu na tyeh ulicach t. jw terminie do dnia 20 października 1937 roku.
W razie wzniesienia budynków na nieruchomościach niezabudowanych winny one być
przyłączone do miejskich wodociągów przed
oddaniem budynku da użytku, w razie zaś
przebudowy lub nadbudowy budynku w cza.sie wykonywania robót budowlanych.
W myśl § 4 tegoż rozporządzenia w razie niewykonania przez właściciela nieru..chomości połączenia z wodociągiem miejskim.
w terminie do dnia 20 października 1937 r.
Zarządowi Miejskiemu przysługuje prawo wykonania tych robót na koszt właściciela, a ponadto w myśl § 15 i 91 pobierania opłat ryczałtowych za prawo korzystania z wodocią
gu miejskiego.
Zarząd Miejski w Kielcach, w uzupełnie
niu obwieszczeń z dnia 26 października 1929 r.,
g listopada 1930 r., 7 listopada 1931 r., 19 listopada 1932 r., 13 listopada 1933 r., 29 grudAia 1934 r., i 14 grudnia 1935 r., (Kielecki
D:liennik Wojewódzki Nr. 43/ 29 str. 579, Nr.
27/30 str. 501, Nr. 24/ 31 str. 642, Nr. 30/32 str.
707, Nr. 33/33 str. 691 i 692, Nr. 31 /34 str. 383
,i 384, i Nr. 29/ 35 str. 343 i 344) podaje do
wiadomości właścicieli nieruchomości, położo1{)ych przy ul. Domaszowskiej od ul. św. Aleksandra do nieruchomości Nr. l i 2 włącznie,

na ul. Kopernika od ul. Krynicznej do nieru-eh omości Nr. 9 i 4 włącznie, przy u\. Wesołej
.od ul. Bodzentyńskiej do ul. św. Leonarda, że
.z dniem 20 października 1936 r. zasiały uru€homione kanały uliczne i że w myśl § 24 zarządzenia
Ministra Spraw Wewnf(trznych

:z dnia 11 kwietnia 1936 r. w sprawie przepi-

sów miejscowych o zaopatrywaniu ludności
w wodę oraz o usuwaniu nieczystości w m.
Kielcach i podanego do wiadomości publicznej w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim Nr.
~ z dnia 25 kwietnia ł 936 r. każdy właściciel
nieruchomości zabudowanej obowiązany jest

I
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wybudować kanał domowy, lub w razie potrzeby kilka kanałów i połączyć je z kanałami
ulicznymi w terminie jednorocznym od daty
uruchomienia kanałów na tych ulicach t. j.
w terminie do dnia 20 października 1937 r.
W razie wzniesienia budynków na nieruchomościach niezabudowanych winny one być
połączone z kanałami ulicznymi przed oddaniem budynku do uźytku, w n\zie zaś przebudowy lub nadbudowy budynków-w czasie wykonywania robót budowlanych.
W myśl § 28 tegoż zarządzenia w razie niewykonania przez właściciela nieruchomości połączenia z kanałem miejskim w terminie do
dnia 20 października 1937 r. Zarządowi Miejskiemu przysługuje prawo wykonania tych robót na koszt właściciela, a ponadto w myśl §
46 i 91 pobierania opłat ryczałtowych za prawo korzystania z kanału miejskiego.

p O ST

Ę

PO W A NI E

S P A D K O W E.

Wydział Bipotrczny powiatu olkuskiego
Sądżie Grodzkim w Olkuszu obwieszcza. źe
toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:

przy

I) Joelu vel Jojnie i Frajdzie vel Franciszce małżonkach Birman, właścicielach nieruchomości tri m. Olkuszu hip. Nr. 449;
2) Wojciechu Kozień, właścicielu nieruchomości we wsi Wielka-Wieś, gm. Cianowice hip. Nr. 5;
3) Macieju Bebrys, wierzycielu 750 TUb.
z procentami i kaucją, zabezpieczonych na nieruchomQści w osadzie Skała hip. Nr. 77;
4) Jakóbie Miarka, właścicielu nieruchomości we wsi i gm. Minoga hip. Nr. 3.
Termin dla zamknięcia tych spadków wyznaczony został lIa dzień 8 lipca 1937 r' l w którym to dniu osoby interesowane winny stawić
się do kancelarii tegoż Wydziału Hipotec:lnego
w Olkuszu, dla zgłoszenia swych praw pod
skutkami prekluzji.
(2-3-1)

L l C Y T A C J E I P R Z E T A R G I.
Naczelnik Więzienia w Częstochowie ogła
sza niniejszym nieograniczony przetarg na dostawę artykułów żywnościowych na czas od
dnia 7 stycznia 1937 roku do dnia 31 marca
1937 roku w niżej wymienionych ilościach i na
warunkach następujących: 1) mąką pytlowa
2000 kg., 2) żyto 15000 kg., 3) fasola 600 kg.,
4) groch 1000 kg., 5) kasza jęczmienna 1000 kg.,
6) pęczak 1000 kg., 7) słonina 1500 kg., 8)
m ięs o wołowe 750 kg., 9) jęczmień 300 kg.,
10) śledzie 5 beczek.
Dostawa winna być uskuteczniona loco
magazyny w1«:(zienia w Częstochowie. Oferty
należy składać w zamkniętych i opieczętowa
nych kopertach 7. napisem: »Oferta na żyw
nośe pod adresem Naczelnika Więzienia w Czę-
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st~chowie

do dnia 7 stycznia 1937 roku godz. 12.
Na zabezpieczenie dotrzymania oferty należy
wpłacić wadium w wysokości 5%
oferowanei
sumy do depozytu Kasy I Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Oferty osób, ubiegających
się o dostawę, po~inny zawierać: 1) powoła
nie się na ogłoszenie przetargu, 2) wyraźne
oświadczenie, że oferent . poddaje się wszystkim warunkom przetargu, 3) żądaną sumę poszczególnych artykułów i ogólną sUlllę, 4)
wzmianka o złożeniu wadium (kwit ze złożenia
wadium należy dołączyć· do akt), 5) ilość oferowanych artykułów, 6) wzmianka o dołącze
niu próbki artykułów (do oferty winny być dołączone próbki), 7) zobowiązanie do złoźenia
żądanej kaucji, zabezpieczając€j wykonanie dostawy w razie przyjęcia oferty i podpisanie
w tym wypadku przepisowej umowy, 8) na~wisko, imię, dokładny adres oferenta i wła
snoręczny podpis. Więzienie zastrzega sobie
prawo wyboru oferenta i ewentualnego zarzą
dzenia dodatkowego ustnego przetargu . Osoby
zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe
informacje u Przewodniczącego Komisji G08pOdarczej-Naczelnika Więz.ienia w Częstochowie.
UNIEWAŻNIENIE ZAGUBIONYCH

DOKUMENTÓW I WEKSLI.
U~ieważnia się zagubione świadectwo urodzenia
klaczy "Gondoli", wystawione na nazwis~o wlaściciela
Byszewskiego Ludwika, 'lam. w Słupi, p. włoszczowskiego.
(3-3)
Stejański Edward, 'lam. w Sosnowcu, ogł. o zagub.
ks. wojskowej, wyd. przez P. K. U. Pińczów.
Kleszcz Stefan zar;n. w Mokrej, gm. Miedźno, pow.
częstochowskiego ogt o zagub. książ. wojskowej i karty
mob., wyd. przez P. K. U. Częstochowa.
Zgubiono dowód osobisty, wyd. przez Zarząd Miej.
ski w Szydłowcu dn. 19 czerwca 1935 r. za Nr. 123/35
na imię Dawida Najberga, 'lam. w Szydłowcu k.Radomia.
Lf'szczyńska Jadwiga, 'lam. w Czeladzi, ogt o zagubieniu legitymacji, wydanej przez Inspektorat Szkolny
w Sosnowcu dn. 30 marca 1935 r.
Horowicz Pinkus, 'lam. w Sosnowcu, ogłasza o za·
gubieniu legitymacji ubezpiecz. Nr. 1.351.9~4. wyd. przez
Ubezpieczalnię Społeczną w Sosnowcu.
Rudawski Stanisław zgubił legitymację ubezpiecz.
Nr. 4.675.402, wyd. przez Ubezp. Społ. w Sosuowcu.
Dudek Julia ogł. o zagub. legitymacii ubezpiecz.
Nr. 4.698.703, wyd. przez Ubezp. Społeczną w Sosnowcu.
Nawrocki Julian ogł. o zagub. legitymacji ube!p.
Nr. 4.662.529, wyd. przez Ubezp. Społeczną w Sosnowcu.
Zginął dowód tozsamości konia Seria B Nr. 82446,
wystawiony na nBzwisko właścic. Woj~iechowskiego Jana
z Józefowa, gm. SkoŁniki, pow. koneckiego.
Unieważnia się zagubioną legitymację wyd. przez
Zakłady Starachowickie za Nr. 3546 na imię Ferdynanda
Purskiego, 'lam. w Staracbowicach.
Zginął dowód tożsamości konia Seria E Nr. 672810
wysŁaw. na na*wisko właścic. Lipiński~go BronisłaTlJa
z Chliny, gm. Zarnowiec, pow. olkuskiego.
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Zgubiono książ. wojskową, wydaną przez P. K, lf
na imię Stanisława K noppa.
Proszowski Leonard (r. 1903), zam. w Lagiszy zgu książeczk~ wojskową wyd. przez P. K. U. Sosnowiec,

Częstochowa
bił
kŁórą

unieważnia się.

Rozenberg Stanisław (r. 1913) s. Francis2ka i Józe •
. f y 'lam. w Kostomłotacb, gm. Niewachlów, pow. kieleckiego, ogł. o zagub. książ. wojsk., wyd. przez P.K.U. Kielce.
Młynczak Józef (r. 1905) zam. w gm. Krasocin,.
pow. włoszczowskiego. 011'1. o zaguh. ksiązel'zki wojskowei
wyd. przez P. K. U. Częstocbowa .
Wilk SleJan (r. 1906), s . Józefa i Marianny 'lam.
Vi Krasocinie, 011'1. o zagub. książ . wojskowej, wyd. przez
P. K. U. Pińczów.
Zgubiono książ. wojskową, wydaną na nazw. lVitold
Lubicz-Sawicki s. Zygmunta (r. 1896) 'lam. W Zawierciu.
Lassok Stanisław (r. ' 1911) zam. w Przylubsku, gm.
Kroczyce, pow. olkuskiego, ogłasza o skradzeniu mu ksią
żeczki wojskowej, wyd przez P. K. U. Miechów.
.
Cupiał Roman ( r. 1910) zam. w Nowejwsi, gminy
Zarki, pow. zawierciańskiego, ogl. o zagub. zaświadczenia
wojskowego kat. C, wyd. przez P. K. U. Zawiercie.
Zaks ~iJ1endel (r. 1913), 'lam. Dąbrowie GÓrn. ogl.
o zagub. książ. wojskowej, którą unieważnia się.
Zgajewski Wawrzyniec 'lam. we wsi i gm. Kiwerce
pow. Łuck Woł. ogłasza o zagub. pozwolenia Nr. 6174 na
prowadzenie pojazdów mecbanicznycb za wyjątkiem pojaLdów przeznaczonych do użytku publicznej!'o.
Griinbaum Szaja Rubin, 'lam. W Kielcacb, ogłasza
o zaguh. legitymacji ubezp. Nr. 1325430, wyd. przez
Ubezp. Społeczną w Kielcacb.
Zginął dowód osobisty, wyd. przez Zarząd Gminny
Częstocicf'!, pow. opatowskiego na imię Michała Wójcika
zam. w Wierzbniku.
Zginął dowód tożsamości konia Seria B Nr. !ł2368,
wystaw. na nazwisko właś('ic. Dąbrowskiego Anto1liego
zam w Iłży.
Wgdymus Wiklor, 'lam. we wsi i gm. Góry, pow.
pińczowskiego, ogf,' o zagub. książeczki wojskowej i karty
mob., które unieważnia się.
Zginął dowód tożsam. konia Seria B Nr. 118999~
wystawiony na nazwisko właściciela Lipy Jalla 'lam. w Pa.
lecznicy, pow. miechowskiego.
Zgubiono dowód to~samości konia Seria B Nr. 2413ó6
wystawiony na nazwisko właście. Wiśniewskiego Kleme.n .
sa, zam. w Zwleczy, gm~ Secemin, pow. włoszczowskiego_
Przyluslei Stanisław (r. 1912) 'lam . w Bronowicach,
ogł. o zagub. ksillź. wojskowej, wydanej przez P. K. U.
Lwów-miasto.
Zginął dowód toźsamości konia Seria B Nr. 18909
wystawiony na nazwisko właścic. Łebka Adam!!, zamiesz . .
w Łebkacb, Rm. Węglowice, pow. częstocht)wskiego.
Kranthamer Mous, zam. w Wierzb.niku ogł. o u_ o
gubieniu licencji na handel domokrąiny kilimami i firankami wyd. przez Star. Pow. w Wierzbnilru za Nr. 19.
ZRinął dowód tożsamości konia Seria F Nr. 28.814 r
wystawiony na nazwisko właście. Cieplickiego Kazimierza
z KosŁomłót, gm. Niewachlów, pow. kieleckiell'o.
Przygodziński Edward (r. 1910), zam. w'Mrzygło.
dzie, powiaŁu zawierciańskiego, ogłasza o zagubieniu.
zaświadczenia wojskowego kat. D., wyd. przez P. K. U.
Zawiercie.
W lokalu Kasy Stefczyka w Osieku, pow. sando.
mierskiego, zginął weksel in blanco n8 zł. 400. z wystawienia Witalisa Ki('ińskiego z solidarną poręką Stanisła
\\fa Kopciowskiego i Szymona DrzymaIskiego. Weksel ten
unieważnia się .

NowaKowsKi Ludwik, zam. w Kielcacb, ogl. o za-o
gubieniu Nr. samoch. KL. 72.806, wyd. przez Urzłld 1f0jewódzki Kielecki.

Wojewódzki w Kielcach. Zamek. Tel. Nr. 1788.

Prenumerata za 1936 r. - 24 zl. Numer pojedyńc2Y - I 701. Cena oRłoS7eń: o postępowaniu »pad1c:owem - pojedyń 
cze 10 zł., zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o Jegulacji bipoteki - pojedyńcze 12 zł., zhiorowe po 9 zl ~
od każdej nieruchomości; za wiersz szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę - 30 zł.; iednll stronę dwuszpaltową 60 zł. Drobne ogłoszenia jednokrotne: o unieważnieniu dokumentów osobistych - 20 gr. za wyraz, najmniej :3 zlote; dowodów tożsamości koni - l zloty; znakgw i dowodów rejestr. pojazdów mechanicznych, dokumentówna broń i weksli - 5 złotycb. Za ogłoszenia trzykrotne oplata potr5jna.
Wazelkie opłaty za prenumeratę, ogłoszenia i t. p. nale:iy wpłacać do Pocztowej Kasy . Ou:czędaości na kontoczekowe Nr. 30.632 i potwierdzeuie wpłaty nadsyłać do Adminisll'acji .Kieleckiego Dziennuika Wojewócbkie,a".
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