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DZIAŁ NlEUlłZĘDOWY .

Plany oddłużenia zwi,zków samorz,dowych
Obwieszczenia różnej treści.
•
Postępowanie spadkowe.
Regulacja hipoteki
.
licytacje i przetargi.
.
.
.
Uoieważnienie ugubionych dokumentów i weksli
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11.
Z arząd% nie
ojewody Kieleckiego
z dnia 25 styczma I 37 r.
o wy a agr odzeniu za dosta rezoae ~rod "i p rzewozowe aa rzecz wojs o w czasie p okoj •

Na podstawie art. ) 5 rozponądzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1927 r. o obowiązku dostarczania środ
ków p rzewozowych na rzecz wojska w czasie
p~koiu (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 883) i zgodme z postanowieniami . 22 rozporządzenia Mi.
nistra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw
WOjskowych z dnia 19 października 1929 r.
v.:ydanego w porozumieniu z Ministrami RoI·
~uctwa i Skarbu O obowiązku d ostarczania iako
~odków p rzewozowych na rzecz wojska w cza·
le pokoju, wozów z zaprzęgiem zwierzęcym,

zwierząt

I
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z uprzężą pociągową oraz zwie rząt
wierzchowych i jucznych z rzędem (Dz. U. R. P.
r. 82, poz. 613), . 17 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych I Ministra praw Wojsko ch z dnia 29 lipca 1930 r., wydanego
w
rozumieniu z Ministrami
karbu i Robót
Publ l.nych o obm iązku do tarczanIa jako
ó pn.ewozowych na rzecz woj a w czai
o oju amochodów, moto ykli i rowerów
(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 470) i: 19 rozpotządz ni
Mini trów; Spraw
ewnętnnych,
Spra
Woj kowycb, Robót Publicznych oraz
Prze
u i Handlu z dnia 24 lipca 1930 r.
wyd ego
poro~umieniu z
ini tramI: Skarbu 1 Komunikacji o obowiązku do tarczania
. rod
przewozo ych wodnych żeglugi śród
lądo ej na rucz 'ojska w czasie pokoju (Dz.
U. R, P. r. 77, pOl. 603), w porozumiemu
z Do odc mi Okręgó Ił Korpu ów: w War z te, • odzi, rakowie j Przemy 'lu, i Dyrektorem Izby Skarbowej w Kielcach, zarządzam,
co na tęp uje:
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Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 11, \2 i "3.

§ 1. Moc obowiązująca zarządzenia Wojewody Kieleckiego z dnia 31 stycznia 1936 r.
() wynagrodzeni u za dostarczone środki przewozowe na rzecz wojska w czasie pokoju (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 2, poz.6) przedłuża się do dnia 31 stycznia 1938 roku.
§ 2. W załączniku do zarząd~enia przytoczonego w §], w p\1nkcie "B" "Srodki przewozowe mechaniczne lądowe (bez materiałów
pędnych i smarów) łącznie z obsługą" dodaie

N!! 2

czonych gmin przedzielone powyższą drogą
a znajdujące się na północ od niej, włącza się
również do obszaru ochronnego.

V. Obszar ochronny:
obejmuje grunty całego obszaru powiatu włosz
czowskiego.
VI. Obszar ocbronny:
obejmuje grunty miasta Kielc ora7. gmin: Oąb
rowa, Dyminy i Niewachlów w powiecie
się następujący ustęp:
kieleckim.
"W razie dostarczenia środków przewoVii. Obszar o.hronny:
zowych mechanicznych łącznie z materiałami
obejmuje
grunty
całego obszaru powiatu" kopędnymi przez posiadacza środka przewozoneckiego.
wego mechanicznego, władze wojsKowe zwraVIII. Obszar ochronny.
cają faktyczne koszty wziętych materiałów do
napędu, według cen rynkowych".
obejmuje grunty gmin: Machory, Niewierszyn,
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży Topolice i Białaczów w powiecie opoczyńlókim.
cie z dniem ogłoszenia.
§ 2. Z obszarów ochronnych, ustalonych
§
1, nie wolno wywozić (wynosić) ziemniaw
Wojewoda: Dr Dziadosz
ków, wszelkich odpadków żiemniaków a takie
chwastów i nawozów naturalnych.
§ 3. Winni naruszenia przepisów § 2 ni"12.
niejszego zarządzenia będą karani w drodze
administracyjnej na podstawie art. 13 rozporzą
Zarządzenie Wojewody Kieleckiego
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
z dnia 13 stycznia 1937 r.
19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin
C) oznaczeniu granic obszarów oehronnych dla
oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin
zwalczania raka ziemniaczanego.
Dz. U. R. P. Nr. 108, pOl:. 922).
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
Na podstawie art. 8 rozporządzenia Precie
w
dniu ogłoszenia.
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada
Z
chwilą wejścia w życie niniejszego za1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tę
rządzenia traci moc obowiąl'.ljącą zarządzenie
pieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U.
Kieleckiego z dnia 18 grudnia
IR. P. Nr. 108, poz. 922) j § 9 rozporządzenia Wojewody
1935 ·r. o oznaczeniu granic obszarów ochronMinistra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia nych dla zwalc7.ania raka ziemniaczanego (Kie3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemnia- lecki Dziennik Wojewódzki Nr. 31, poz. 213).
~zanego (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 644) oraz
Wojewoda: wz St. Bieniewski
w porozumieniu z Kielecką Izbą Rolniczą (Stacja
Wicewojewoda
Ochrony Roślin) zarządzam, r,o następuje:
§ 1. Ustanawia się obszary ochronne dla
zwalczania raka ziemniaczanego:
13.

I. Obszar ochronny:
-obejmuje grunty całego obszaru powiatu
stochowskiego oraz powiatu miejskiego
stochowskiego.

ZA WIADOMIENIE
czę
czę

II. Obszar ochronnYl
<>bejmuje grunty całego obszaru powiatu zawierciańskiego.

Urzędu

Niniejszym podaje

domości,

oznaki

III. Obszar ochronny:
obejmuje grunty całego obszaru powiatu będziń
ski ego oraz powiatu miejskiego sosnowieckiego.
IV. Obszar ochroDny:
obejmuje następujące grunty w powiecie olkuskim: 1) gminy: Sławków, Ogrodzieniec, 2)
p-ołudniowe częśei gmin: Bolesław, Olkusz, Suloszowa l Cianowice do drogi Sławków-O)
.kusz-Biały Kościół z tym, że grunty wsi ue-

Wojew6dzkiego Kieleckiel'o

dnia 29 styc1.nia 1931 r.
o nniewaiuieniu zagubionych oznak słnibowyc:h.
Z

się

do publicznej wia-

że zostały unieważnione następujące

służbowe:

1) sołtysa gromady Ostrów, gm. Michów,•.

pow.lubartowskiego, z napisem: .sołtys";
2) sołtysa gromady Chudowola, gm. Michów, pow. lubartowskiego, z napisem:,.sołtys" i
3) sołtysa gromady Augustynka, gm. Wysokie-Litewskie, pow. brzeskiego, z napisem:
"Sołtys".

Za Wojewodę: Dr M. K. Jaskól6/ci
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Kierownik Oddzi.łu

Kieleck i Dziennik WOJewódzki. Poz. 14.

Urzędu

rozporządzenia

Wojewódzkiego Kieleckiego

z dnia 29 stycznia 1937 r.
o zmianach organizacyjnych w urzędach i agen'
cjach pocdowych w okręgach Krakowskiej
i Lubelskiej Dyrekcyj Pocd i Telegrafów.
Niniejszym podaje

się

do pubJicz.nej wia-

domości, że:

l) z dniem 7 3fyczn;a 7937 r. a) rozsze-

godziny urzędowe w dziale telekom.
pl. Wodzisław k/J ędrzejowa do kat . .,C
zamiast dotychczasowej służby " L";
b) wprowadzono we wszystkich działach
służby agencji Pl: Łopuszno urzędowanie wg
kat. "LI) zamiast dotychczasowego urzędowa
nia od godz. 8 do 15;
2) z dniem 15 stycznia 1937 r. a) zaprowadzono we wszystkich działach służby agencji
pt. Małogoszcz urzędowanie wg kat. "U', t. j.
od godz. 8 do 12 i od 15 do 18 w dni powszednie oraz od 9 do 11 w dni świąteczne, zamiast dotychczasowego jednorazowego urzędo
wania od godz. 8 do 15;
b) uruchomiono pośrednictwo pt. w Piotrkowkacb, gm. MaJeszowa, pow. stopnickiego,
pod nazwą Chmielnik;
3) z dniem l lufego 193i r. a) zaprowadzono we wszystkich działach służby agencji
pt_ Pośv..iętne n/Pilicą jednorazowe urzędowa
nie od 8 do 15 i w agencji pl. Bohrowniki
k /Będzina - wg kat. "L"j
b) ustalono godziny urzędowe w urzędach
pocztowych: Kłobuck od godz. 8 do 18 i Koszyce, pow. pińczowskiego-na okres trzech
rzono

urzędu

It

,

miesięcy.

la

Wojewodę:

Dr M. K. jaskólski
Ki"rowoik

na - poostawie art. 18 ust. 1) i 2)
Prezydenta Rzeczypospolitei
z 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 19:15 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz.
506) - postanawia do niżej pod 1) do 14)
włącznie wymienionych zobowiązań Gminy miasta Miechowa, powstałych przed dniem 1
kwietnia 1934 r. i wynoszących na dzień l
stycznia 1936 r., według zapodania tej Gminy,
łącznie: w kapitale: 12.4 18 zł. 18 gr., w odsetkach i kosztach: 3.561 zł. 28 gr. oraz do mzeJ
pod 15) wymienionego, ewt:ntualnie powstać
mogącego zobowiązania tejże Gminy wobec
Firmy "Triton w Katowicach- z astosować następujące ulgi:
I. w stosunku do zobow i zania Gminy
miasta Miechowa wobec:
1) Firmy "Bracia Lech" w Kolosach z tytułu należności wekslowej z lat 1931 i 1932
(kwota zobowiązania na dzień 1 s tyczn ia 1936 r.
według zapodania zainteresowane j Gminy, w kapitale: 1.803 zł. 02 gr., w odsetkach i kosztach: 600 zł. 04 gr.):
a) umarza się należne i za egłe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie
należności uboczne,
b) zmniejsza się kapitał dłuźny do kwoty
1.500 (tysiąc pięćset) zł.,
c) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być ookonana w ciągu roku budż.
1936/37, bez oprocentowania.
2) Szmidta Edmunda w Warszawie-z tytułu należności wekslowej z lat 1931 i 1932
(kwota zobowiązania na dzień 1 stycznia 1936 r.,
według zapodania zainteresowanej Gminy,w kapitale: 4.000 zł., w odsetkach i kosztach: 1.531
zł. 29 gr.):
a) umarza się zaległe i należne na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie należności uboczne,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego.
licząc od dnia l kwietnia 1936 r., na 4 (cztery)
równe raty roczne, przy oprocentowaniu 3°10
w stosunku rocznym,
3) Firmy "Radiator" w Katowicach-z tytułu ko 'ztów dyskonta weksli z r. 1932 (kwota zobowiązania na dzień 1 stycznia 1936 r. ~
według zapodania zainteresowanej Gminy, w odsetkach i kosztach: 322 zł. 20 gr.):
należność umarza się całkowicie,
4) Banku Związku Spółek Zarobkowych
-Oddział w Krakowie-z tytułu weksli, wydanych w r. 1931 E. Pieczonce (kwota zobowiązania na dzień l stycznia 1936 r. wedtugzapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
2.000 zł.) w odsetkach i kosztach: 808 zł. 22 gr.):

trudna,

14.
ZAWIADOMIENIE

Oddziału

DZ I At N JE URZ ĘD OW Y.
Plan oddłużenia ~miny miasta Miechowa.
Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa
dl.a Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim
K.~leckim na posiedzeniu w dniu 12 czerwca
19;:,6 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cichowski,
. Członkowie: Kazimierz Krzyżanowski, Ant~m Lenartowicz, Ludwik Lubas, Jan Kazimierz
Plttner, Krzysztof Radziwiłł i Roman Serednicki
. - P,o wysłuchaniu tylko przedstawiciela
G:mmy ~.~st~ Miechowa, wierzyciele bowiem
me stawIl. su(, oraz po zapoznaniu się ze sta!lem .gospodarczym i finansowym tej Gminy
) stWierdzeniu, że sytuacja gospodarcza jej jest

27
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- Kielecki Dziennik Wojewódzki.

a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie należności uboczne,
b) rozkłada się spłatą kapitału dłużnego,
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., na 4 (cztery)
równe raty roczne, przy oprocentowaniu 3%
w stosunku rocznym,
5) Kunza Antoniego we Lwowie - z tytułu należności za dostarczone w r. 1930 wąż e
do skrapiania ulic (kwota zobowiązania na
dzień 1 stycznia 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 1.154 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 90

a) umarza się ewent. należne i zaległe na
31 marca 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., M 2 (dwie)
równe raty roczne, bez oprocentowania,
9) Firmy "Standard Nobel" w Krakowiez tytułu należhości za dostarczone w r. 1932
materiały pędne dla wodociągu (kwota zobowiązania na dzień 1 stycznia 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
562 zł. 08 gr.):
_a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zawiesza się spłatę kapitału dłużnego
do dnia 31 marca 1937 r., przy równoczesnym
zwolnieniu od płatności ewent. należnych od(dziewięćdziesiąt) 0 / 0 ,
setek na okres czasu,
c) zawiesza się spłatę tak zmniejszonego
c) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego
kapitału dłużnego do dnia 3 ł marca 1937 T.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności licząc od dnia l kwietnia 1937 r., na 2 (dwie)
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu, równe raty roczne, bez oprocentowania,
10) szkółki drzewek majątku Godzisz d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż z tytułu należności za dostarczone w r. 1933
nego winna być dokonana w ciągu roku budż. drzewka parkowe (kwota zobowiązania na
1937/38, bez oprocentowania,
dzień 1 stycznia 1936 r., według żapodania za6) Firmy "Polski Wodomierz" w Pozna- interesowanej gminy w kapitale 300 zł.):
niu-z tytułu należności za dostarczone w r.
a) umarza się ewenł. należne i zaległe na
1930 wodomierze i dokonane naprawy (kwota dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
zo~ "wiązania na dzień 1 stycznia t 936 r., web) zawiesza się spłatę kapitału dłużnego
dług zapodania zainteresowanej Gminy, w kado dnia 31 marca 1937 r., przy równoczesnym
pitale: 257 zł.):
zwolnieniu od płatności ewent. należnych oda) umarza się ewent. należne i zaległe na setek na ten okres czasu,
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
c) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 20 (dwa- licząc od dnia l kwietnia 1937 r., na. 2 (dwie,
dzieścia) °/0'
równe raty roczne, bez oprocentowania,
c) zawiesza się spłatę tak zmniejszonego
11) Kolonii Leczniczej Dziecięcej w Bukapitału dłużnego do dnia 31 marca 1937 r.}
sku - z tytułu kosztów leczenia biednych
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności mieszkańców miasta w r. 1930 (kwota zohoewent. należnych odsetek na ten okres czasu, wiązania na dzień 1 stycznia 1936 r., według
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż zapodania zainteresowanej gminy, w kapitale
nego winna być dokonana w ciągu rokll budż. 404 zł. 25 gr.),
1937/38 bez oprocentowania,
12) Szpitala Żydowskiego w Krakowie z tytułu kosztów leczenia biednych mieszkań
7) Ptaka Piotra w Książu Wielkim-z tyców miasta za czas do 31 marca 1934 r. (kwota
tułu dostawy w r. 1933 żywopłotu (kwota zozobowiązania na dzień l stycznia 1936 r., webowiązania na dzień l stycznia 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: dług zapodania zainteresowanej gminy, w ka137 zł. 33 gr.):
pitale 264 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
a) umarza się ewenŁ naleźne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki od należnośri
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmnieisza się kapitał dłużny do kwoty tu wyżej pod 11) i 12) wyszczególnionych,
b) zmniejsza się należności tu wyżej pod
20 (dwadzieścia) zł.,
c) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż 11) i J 2) wyszczególnione o 75 (siedemdzienego winna być dokonana w ciągu roku budż. siąt pięć) 8 0'
c) spłata tak zmniejszonych, tu wyżej pod
1936/37, bez oprocentowania,
1
t)
i
12) wyszczególnionych należności winna
8) Inż. Pignana Aleksandra w Kielcachz tytułu diet za rzeczoznawstwo budowlane za być dokonana w ciągu roku budż. 1936/37, bez
czas od r. 1931 do 1934 (kwota zobowiązania oprocentowania,
13) Żydowskiego T -wa Przeciwgruźliczego
-na dzień l stycznia 1936 r., według zapodania
zainteresowanej Gminy, w kapitale: 744 zł. Brijus Zdrowie w Warszawie- - 7. tytułu kosztów leczenia biednych mieszkańców miasta
50 gr.):
dzień
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w r. 1929 (kwota zobowiązania na dzi e ń 1
stycznia 1936 r. według zapodania zainteresowanei Gminy, w kapitale 540 zło, w odsetkach
i kosztach. 93 zł. 10 gr.):
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 75 (siedemdziesiąt pięć)

29

Ministrze Skarbu w Warszawie za pośrednic
twem Komisji Oszczędnościowo·Oddłużenio
wej dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim w Ki elcach.
Przewodniczący:
Sekretarz:
K. }wachów
R. Cichowski

%,

c) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
Jlego winna być dokonana w ciągu roku budż.
1936/37, przy oprocentowaniu 3°;0 w stosunku
rOC7.nym,
14) Cisłowskiego Zygmunta w Miechowiez tytułu przysądzonego wyrokiem Sądu Grodzkiego w Miechowie z r. 1932 zwrotu wpłacone'g o przy przetargu czynszli za wydzierżawienie objektu (kwota zobowiązania na dzień
1 stycznia 1936 r., wedł'ug zapodania zainŁeresowanej Gminy w kapitale: 252 zł., w odsetkach i kosztach: 200 zł. 43 gr.):
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie
należności uboczne,
b) spłata kapitału dłużnego winna być
dokonana w ciągu roku budż. 1936/37, przy
oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym.
II) w stosunku do ewentualnie powstać
mogącego zobowiązania Gminy m. Miechowa

wobec:
15) firmy • Triton" w Katowicach (właściciel in~. Roman ~ alczu.ch) - z tytułu budowy
w~doclą~u w Mlec~owle w latach 1925-1926
(wle~zyclel wystąp;ł do Sądu Okręgowego
w Klelcach z powodztwem o zapłatę kwoty
72.38.9 zł. 5~ gr. z ~roct?ntami i ~.o~zt~m~, Gmi':la nJ~ uzna~e po.wyzsze) pretens}l I .0SWJ ~dcz~,
ze ~lerzycJelowl z tego tytułu OlC SIę Ole
nalezy):
a) umarza się, na wypadek przysądzenia
prawomocnym wyrokiem, odsetki za czas do
dnia uprawomocnienia się wyraku sądowego
oraz koszty sądowe,
.
b) zmniejsza się , na wypadek przysądzema prawomocnym wyrokiem, kapitał dłużny
o ,0 (pięćdziesiąt) 0'0,
. c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonel{o
k~pl~ału dłużnego, licząc od dnia uprawom ocmeDIa się wyroku, na 10 (dziesięć) równych
rat rocznych, przy oprocentowaniu 3° o w stosunku rocznym.
.
Przeciwko powyższemu planowi oddłużeOla, 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 Rzeczypospo litej z dnia
14. Xl. 19~5 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506),
przysługuł~ . ~ierzycielom w ciągu 4 tygodni
o~ daty n!01e)Szego ogłoszenia prawo wniesiema. sprzecIwu do Centralnej Komisji OszczędnosClowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy

Plan oddłużenia Powiatowego
Samorządowego w Olkuszu.

Związku

Komisja Osz~zędnościowo - 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 Serednicki po wysłuchaniu przedstawiciela Powiatowego Związku Samorządowego w Olkuszu
i wierzyciela Chaima Rabinowicza z Końskich,
który w międzyczasie nabył weksle P. Z. S.
I w Olkuszu od Maiera Szpigelmana w DąbroI ~ie Górniczej - inni w.ierz~ciele nie stawili
s)(~ - oraz po zapoznamu SIę ze stanem gospodarczym i finansowym Powiatowego Związ
ku Samorządowego w Olkuszu i stwierdzeniu,
że sytuacja gospodarcza tegoż jest bardzo
trudna, na podstawie art. 18 usi. (1) i (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitei z dn.
24 października 1934 T. o poprawie gospodarki
I i finansów związków samorządowych (Dz. U.
l R. P. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu dekretu
I Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 Iistopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. '506)postanawia do niżej wymienionych zobowią
zań Powiatowego Związku Samorządowego
w Olkuszu, powstałych przed dniem 1 kwietnia 1934 r. i wynosżących, według oświadcze
nia zainteresowanego Związku Samorządowego ~
na dzień 31 marca 1936 r. łącznie: w kapitale
kwotę 85.888 zł. 44 gr., zaś w kosztach łącz?ie kwo~ę ] 77 zł. 85 gr., zastosować następu)ące ulgi:
w stosunku do zobowiązań Powiatowego
Związku Samorządowego w Olkuszu wobec~
I). 1) Olędzkiego Antoniego w Sosnowcuz tytułu należności za weksle zdyskontowane
przedsiębiorcy robót drogowych, Kołodziej
sldemu Antoniemu wydane w 1931 i 1932 r.
(kwota lobowiąz.ania !la dzień 31 marca 1.936 r.
wedłu~ zapod~ma zamteresowanego ZWiązku,
w kapitale 15.085 zł. 77 gr.),
2) GJajtmaną Uszera w Olkuszu - z t y tułu reszty należności za weksle zdyskontowane przedsiębiorcy robót drogowych, Antoniemu Kołodziejskiemu, wydane w J 931 ; 1932 r.
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku.
w kapitale 8.800 zł.).
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3) Lesmana Chila w O lkuszu - z tytułu
za weksle zdyskontowane różnym
dostawcom, wydane w 1931 i 1932 , r. (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 T., według
zapodania zainteresowanego Związku
w kapitale 4.986 zł. 68 gr.),
4) Firstenberga Szymona w Olkuszu-z tytułu należności za weksle zdyskontowane rÓż
nym dostawcom, wydane w 1931 i 1932 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale 2.800 zł) ,
5) Wdowi ń , kiej Szajndli w Jędrzejowie
z tytułu należn o ś"l '(1 weksle zdyskontowane
przedsiębiorcy robót drogowych, Kołodzi ejskie
mu Antoniemu, wydane w 193'2 r. (kwota zobowiązania na d z ień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale 2.000 zł.):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki, koszty
i wszelkie należności uboczne od wszystkich
tu wyżej w ust. I, pod 1, 2, 3, 4 i 5 wymienionych zobowiązań,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
I pod 1, 2, 3, 4 i 5 wymienione należności
o 50 (pięćdziesiąt) Ofo,
c) zawiesza się spłatę tak zmniejszonego
kapitału wszystkich tu wyżej w ust. I. poz.
1, 2, 3, 4 i 5 wymienionych należności do 31
marca 1939 r. bez oprocentowania.
d) rozkłada się, licząc od dnia 1 kwietnia 1939 r., spłatę lak zmniejszonych należ
ności, a to należności wyszczególnionych tu
wyżej w ust. I, pod ł, 2 i 3 na sześć ró wnych
rat rocznych, zaś należności wyszczególnionych
w tym ustępie pod 4 i 5 na cztery równe raty
roczne, przy oprocentowaniu 3% w stosunku
rocznym od wszystkich tak zmniejszonych na-

należności

leżności.

II. SzpigeJmana Majera w Dąbrowie Górniczej, względnie Chaima Rabinowicza w Koń
skich-z tytułu reszty należności za weksle
zdyskontowane w 1932 r. z wystawienia Olkuskiego Powiatowego Związku Samorządowego
Magistratowi m. Olkusza (kwota zobowiązania
na dzień 3 ł marcą 1936 r' J według zapodania
zainteresowanego Związku, w kapitale 4.000 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (pięć
dziesiąt)

%,

c) zawiesza

się spłatę

tak zmniejszonego
do dnia 31 marca 1939 r.,
bez oprocentowania,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
o 50°10 kapitału dłużnego na cztery równe raty roczne, licząc od dnia 1 kwietnia 1939 r.,
przy oprocentowaniu 3 u/ o w stosunku rocznym.
III. Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu-z tytułu reszty należności za dzierżawę
kapitału dłużnego

nawierzchni kolejki wąskotorowej do robót
drogowych w 1929 i 1930 r. (kwota zobowią
zania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: 5.797 zł. 28 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca ł 9.36 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (pięć
dziesiąt)

OJoJ

c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
o 50% kapitału dłużnego na cztery równe raty
roczne, licząc od dnia l kwietnia J9~6 r., bez
oprocentowania,
IV. Kluczewskiego Franciszka w Olkuszu
-z tytułu reszty należności za kamień dostarczony na budowę dróg w 1932 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: zł. 1.800):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 3 ł marca ] 936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 30 (trzydzieści) 0/ 0 •

c) rozkłada się spłatę lak zmniejszonego
o 30 % kapitału dłużnego na ~wie równe raty
roczne, licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., bez
oprocentowania,
V. Firmy Pierwsza Fabryka Lokomotyw
w Polsce" w Warszawie-z tytułu reszty należności za dostarczony w 19 ,~0 r. wał drogowy (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., według zapodania zainteresowanego
Związku, w kapitale: zł. 8.000):
a) umarza się ewenŁ. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 20 (dwadzieścia) 0,0,

c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
o 20% kapitału dłużnego na cztery równe raty
roczne, licząc od dnia l kwietnia 1936 r. przy
oprocentowaniu 39/0 w stosunku rocznym,
VI. Banku Ludowego w Pilicy-z tytułu
reszty należności za weksle zdyskontowane
dostawcy kamienia, Dynerowiczowi Stanisła
wowi w Pilicy, na budowę dróg w roku 1931
i 193~ (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., według zapodania zainteresowanego
Związku, w kapitale: zł. 11.904 gr. 92):
a) umarza się ewentualnie należne " i zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 30 (trzydzieści)

°/0,

c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
o 300/0 kapitału dłużnego na cztery równe raty roczne, licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r.,
przy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym,
VII. Firmy "Polski Przemysł Gumowy"
w Grudziądzu-z tytułu należności za dostarczone płaszcze dla dróżników w 1930 r. (kwo-
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zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale: zł. 1.165 gr. 19):

ta

dzień

a) umarza się ewent. należne i zaległe na
31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 20 (dwa-

dzieścia)

% ,

c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
o 20% kapitału dłużnego na dwie równe raty
roczne, licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., bez
oprocentowania,
VIII. Gospodarczego Zrzeszenia Samorzą
du Terytorialnego w Warszawie-z tytułu reszly należności za materiały szpitalne, nabyte
w roku 1931 i 1932 (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca ]936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: zł. 8.239
gr. 50):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 T. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 25 (dwadzieścia pięć)

c)

»fo,

rozkłada się spłatę

tak zmniejszonego
roczopro'"

kapitału dłużnego na cztery. równe raty
ne, licząc od dnia 1 kwietnia \936 r .• bez

centowania.
IX. Rajznera Dawida w Pilicy - z tytułu
reszty należności za drzewo dostawione w r.
1932 do naprawy mostów (kwota zobowiąza
nia na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku w kapitale:
zł. 882):
a) umarza się ewentualnie należne i z;)ległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny do 639 zł.
61 gr. (sześćset trzydziestu dziewięciu zł. 61 gr.),
e) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana w ciągu roku budżetowego 1936/'37, bez oprocentowania.
X. Kwapisza Edwarda w Pilicy - z tytulu reszty należności za leki, wydawane na
zlecenje samorządowego lekarza rejonowego
bezrobotnym w czasie od r. 1930 do 1932
(kwota zobowiązania na dzień-3\ marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale: zł. 2.400):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny O 20 (dwadZieścia)

0 0,

•
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b) spłata kapitału dłużnego winna być
dokonana w ciągu roku budżetowego 1936/37,
bez oprocentowania.
Xli. Towarzystwa Górniczo-Przemysłowe
go "Saturn" w Sosnowcu - 7. tytułu należno
ści z mocy wyroku N. T. A. z dn. 7.II.1936 r.
L. Rej. 5887/34, zasądzającego zwrot pobranych
w 1926 i 1927 r. opłat za nadmierne zużycie
dróg (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r. według zapodania zainteresowanego
Związku, w kapitale: zł. 2.839 gr. 40) :
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego
na dwie równe raty roczne, licząc od dnia
1 kwietnia 1936 r. bez oprocentowania.
XlII. Skolimowskiej Ludwiki w Olkuszuz tytułu zasądzonej prawomocnym f wyrokiem
Sądu Grodzkiego w Olkuszu z dn ia 8 paździer
nika 1935 r. Nr. C. 454 /35 odprawy pośmiert
nei po mężu, zmarłym w grudniu 1933 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale: '2.367 zł. 70 gr., w kosztach procesu 87 zł., Vi kosztach egzekucyjnych 38 zł.
65 gr., w kOsztach adwokackich 52 zł. 20 gr.
i w 8% odsetkach od 19 września 1935 r.):
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty sądowe i wszelkie należności uboczne,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 25 (dwa-

I
I

dzieścia pięć)

Ofo,

spłatę tak
rozkłada się

zmniejszonego kapitału dłuż
na dwie równe raty roczne,
licząc od dnia I kwietnia 1936 r., przy oprocentowaniu 30Ja w stosunku rocznym.
XIV. Reya Stanisława w Sieciechowicach
(administracja dóbr w Przecławiu, w Małopol
sce) - z tytułu zasądzonego wyrokiem N.T.A.
zwrotu za świadczenia drogowe w naturze, wykonane na drodze powiatowej w r. 1930, wzamian
za co nie pobrano dopłat, przewidzianych wart.
23 lista wy drogowej - (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanego Związku , w kapitale' 1.120 d .):
a) umarza się ewent. zaległe i należne na
dz ień 3J marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie należności uboczne,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 30 (trzyc)

nego

dz ieści)

c) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż- I
c) zawiesza się spłatę t ak zmniejszonego
~ego winDa być dokonana w ciągu roku budo 30Q ,0 kapitału dłużnego do dnia :U marca
zetowego 1936/37, bez oprocentowania.
1937 r., bez oprocentowania,
XI. Spółdzielczego Banku Kredytowego
d) spłata tak zmniejszonego o 30Q o kapiw Olkuszu - z tytułu reszty należności z roz- I tału dłużnego winna być dokonana w ciągu
ra~h~nkn w r. 1930 (kwota "lObowiązania na I rok u budż. 1937 '38, przy oprocentowaniu 3u/.)
~zlen 31 marca 1936 r., w edług zapodania za- w stosunku rocznym.
Interesowanego Związku, w kapitale: zł. 1.200):
Przeciwko powyższemu planowi oddłuże
a) umarza się ewentualnie należne i za- nia, na podstaw ie art. 20 rozporządzenia Preległe na dzień 3] marca 1936 r. odsetki,
~ zydenta Rzeczypospolitei z dnia 24 paid7.ier-
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nika 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 ogło
szenia prawo wniesienia sprzeciwu do Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłuieniowej
dla Samorządu przy Ministrze Skarbu w Warszawie za pośrednictwem Komisji Oszczędno
ś'Ciowo-Oddłużeniowej
dla Samorządu przy
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Sekretarz:
K. [wachów

Przewodniczący:

R. Cichowski

Plan oddłoźeai.a Gminy miasta Radomia.
Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa
dla Samorząd u przy Urzędzie Wojewódzkim
Kieleckim na posiedzeniu w dniu 9 paździer
nika 1936 r. w składzie:
Przewodniczący : Roman Cichowski,
Członkowie: Wacław DłUltOsz, Anto~
nartowicz, Ludwik Lubas, Jan Kazimierz PiUner i Krzysztof Radz iw iłłpo wysłuchaniu tylko przedstawiciela Gminy miasta Radomia, wierzyciele bowiem nie
stawili się, oraz po zapoznaniu się ze stanem
gospodarczym i finansowym Gminy miasta Radomia i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza
jej jest wyjątkowo trudna, na podstawi e art.
18 ust. (1) i (2) rozporządzenia Prezydenta Rze-czypospolitej Z dnia 24 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) - postanawia do niżej wymienionych zobowiązań
G miny miasta Radomia, powstałych przed dniem 1 kwietnia 1934 r. i wynoszących ,
wg jej zapodania na dzień 31 marca
lY36 r. łącznie: w kapitale kwotę 186.231 zł. 59
gr., w odsetkach i kos7.tach sądowych: 1.642
zł. 22 gr., czyli razem: 181.931 zł. 38 gr. zastosować następujące ulgi:
w stosunku do zobowiązania Gminy miasta Radomia wobec:
1. Radomskiego T owa Elektrycznego S. A.
- z tytułu:
1) 50f0 pożyczki, zaeiągniętej w r. 1932,
na zasilenie funduszów miejskich w pierwotnej
wysokości 293.1~9 zł. 89 gr. (kwota zobowią
zania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 113.391
zł. 15 gr.),
2) dostawy prądu elektrycznego do oświet
lenia szpitali miejskich za czas od 1 stycznia
1930 T. do 31 grudnia 1931 r. tres7.ta należ
ności na dzień 3 t marca 1936 r. wg zapodąnia
.zainteresowanej Gminy, w kapitale: zł. 1878.34):

ł

- • a) umarza się ewentualnie zaległe i należ
ne mł dzień 31 marca 1936 r. odsetki od należności tu wyżej ·pod . I) i 2) wyszcze-gólnio~
nych,
b) zmniejsza się należność z tytułu tu wyżej pod l) wyszczególnionego do sumy zł.
30.000 (trżydzieści tysięcy), należność zaś z tytułu tu wyżej pod 2) wyszczególnionego o 99
(dziewięćdziesiąt) 0/ 0 ,

c) spłatę tak zmniejszonej należności z tytu wyżej pod I) wyszczególnionego zawiesza się do dnia 31 marca 194\ r., przy
równoczesnym zwolnieniu od płatności odsetek
na ten cały okres czasu, zaś spłatę tak zmniejszonej należności z tytułu tu wyżej pod 2) wyszczególnionego zawiesza się do dnia 31 marca
1937 r., przy równoczesnym zwolnienill od
płatności ewent. należnych odsetek na ten okres
czasu,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonej
należności z tytułu tu wyżej pod l) wyszczególnionego, licząc od dnia 1 kwietnia 1941 r ...
na 5 (pięć) równych rat rocznych przy oprocentowaniu 3% w .stosunku rocznym, zaś spła
tę tak zmniejszonej należności z tytułu tu wyżej pod 2) wyszczególnionego rozkłada się,
licząc od dnia 1 kwietnia 1937 r .. na 2 (dwie)
równe raty roczne, bez oprocentowania,
II. Polsko Szwedzkiego T owa "Ordo" Sp.
z o. o. w Warszawie-z tytułu reszty należności
za dostawę różnych części samochodowych dla
Miejskiej Komunikacji Autobusowej w r. 1929
(kwota zobowiązania na dzień 3 L marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanej Gminy, w ka.
pitale: 1.136 zł. 64 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na.
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
h) zmniejsza się kapitał dłużny o 90 (dzie-

tułu

więćdziesiąt) °/o,

c) spłata tak zmniejszonego k.apitału dłuż
nego winna być dokonana w ciągu roku budi.
19J6/37, bez oprocentowania,
m. Firmy "Chrom" Sp. z o. o. w likwidacji w Radomiu-z tytułu dzierżawy w Toku
1930 terenu pod bocznicę kolejową dla Miejskiej Fabryki "SuTofosfat" (kwota pozostałego
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
3.280 zł. 81 gr.):
a) umarza si€( ewent. należne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmnjejsza się kapitał dłużny o 90 (dziewięćdziesiąt)

%,

się spłatę
kapitału dłużnego do dnia

c) zawiesza

tak zmniejszonego
31 marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia I kwietnia
1937 r., na 2 (dwie) równe raty roczne, bez
oprocentowania,
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IV. Zrzeszenia Spółdzielczego Gospodarew-Inwestycyjnego Samorządów Powiatowych
w Warszawie - z tytułu dostawy leków dla
upitali miejskich w latach 1930 i 1931 (kwota
pozostałego zobowiązania na dzień 31 mar~a
]936 r., według zapodania zainteresowanej GmiJly, w kapitale: 13.166 zł. 20 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
cizień 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 75 (siedemdziesiąt pięć)

0J0,

się spłatę
dłużnego do dnia

c) zawiesza

tak zmniejszonego
31 marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia
1937 r., na 4 (cztery) rÓwne raty roczne, hez
oprocentowania,
V. Towarzystwa Ubezpieczeń "Orzeł"
w Kielcach-z tytułu ubezpieczenia w latach
1930 i 1931 urządzeń szpitalnych (kwota pozostałego zobowiązania na dzień 31 marca 1936r.,
według zapodania zainteresowanej Gmir.y, w kapitale: 711 zł. 28 gr., w odsetkach: 234 zł. 13
gr. i kosztacb sądowych 56 zł. 60 gr.):
a) umarza się naleine i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, oraz koszty sądowe
i wszelkie należności uboczne,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 75 (siekapitału
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demdziesiąt pięć)

oto,

c) 7..awiesza się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego do dnia 31 marca 1937 r.,
d) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż~ego winna być dokonana w ciągu roku budzetowego 1937/38 przy oprocentowaniu 3°/0
w stosunku rocznym,
VI. J) Józefa Olszewskiego, zam. w Warsza~ie przy. ~l. ~oiei 42 - z tytułu dostawy
szpitalom mlejskJm w T. 1932 narzt(dzi chirurgicznych (kwota zobowiązania na dzień 31 mar.
ca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 5.444 zł. 85 2'r.),
2) Firmy .H. Franek i Syn" w Skawinie
-z tytułu dostawy kawy do szpitali miejskich
w r. 1933 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 875 zł. 88 gr.),
3) Arcichowskiego Rudolfa, zam. w Warsuwie przy ul. Trębackiej 4-z tytułu dostawy leków do szpitali miejskich w r. 1933 (reszta należności na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
1.362 zł. 84 gr.),
4) Firmy "Gestetner" w Warszawie, ul.
Król~wska 41-z tytułu dostawy w roku 1930
powlelacza oraz w okresie od r. 1930 do r.
1934 materiałów piśmiennych (kwota pozostałego zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy w kapitale 5.l20 zł. 03 gr.),

5) Firmy .. Polski Fiat" w Warszawie-z ty~
dostawy części samochodowych w roku
1932/33 (kwota pozostałego zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r. wg zapodania zainte~
resowanej Gminy, w kapitale: 3.402 zł. 05 gr.):
a) umarza się ewent. naleźne i zaległe na
dzień 31 marca 1936 r. odsetki od wszystkich
tu wyżej w ust. VI, pod 1),2),3), 4) i 5), wy ~
szczególnionych naleźności,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
VI. pod 1), 2), 3), 4) i 5) wyszczególnione na~
leżności o 50 (pięćdziesiąt) %,
c) rozkłada się spłatę wszystkich tak
zmniejszonych i tu wyżej w ust. VI. pod l),
2), 3), 4) i 5) wyszczególnionych należności,
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r. na 3 (trzy)
równe raty roczne, bez oprocentowania;
VII. 1) Wydawnictwa "Warszawskie Czasopismo Lekarskie" w Warszawie - z tytułu
zaległej prenumeraty za r. 1933 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 112zł.),
2) "Zakładów Chemicznych Pilawa" (właś
ciciel inż. Zygmunt Budrewicz, zam. w Warszawie, przy ul. Al. 3 Maja 14) z tytułu dostawy w r. 1930 mączki kostnej dla Miejskiej Fabryki "Surofosfat" (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 145 zł. 63 gr.),
3) Józefa Piądłowskiego w Kazimierzuz Iytułu dostawy w r. 1930 obręczy drewnianych dla Miejskiej Fabryki "Surofosfat" (kwota pozostałego zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy,
w kapitale: 117 zł. 72 gr.),
4) L. Wajntrauba, zam. w Radomiu-z tytułu dostawy w r. 1930 olejów i smarów dla
Miejskiej Komunikacji Autobusowej (kwota pozostałego zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapod.mia zainteresowanej Gminy, w kapitale: 304 zł. 55 gr.),
5) Inż. Alfonsa Pinno w Radomiu-z t ytułu przeprowadzonego remontu w r. 1932
w szpitalach miejskich (kwota powstałego zabowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 356 zł. 60 gr.),
6) Księgarni Gebethnera i Wolfa w Warszawie- z tytułu dostarczonych w latach 1930
i 1931 książek dla szpitali miejskich (kwota
pozostałego zobowiązania na dzień 31 marca
J936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy
' w kapitale: 446 zł. 30 gr.),
7) D-ra Raula Halperna w Krakowiez tytułu dostawy szpitalbm miejskim aparatu
chirurgicznego w r. 1931 (kwota zobowiązania
1 na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania
zainteresowanej Gminy, w kapitale: 128 zł.).
8) T-wa Przemysłowo-Handlowego BlokBrun w Warszawie-z tytułu dostawy dla szpitali miejskich w r. 1931 maszyny do pisania
tułu

http://sbc.wbp.kielce.pl/

34

Kiel ecki Dzie nnik W ojewódzki.

(kwo ta pozostałego zobowi ąz ania na dzień 31 .
marca 193.6 r., wg za podania zainteresowanei
Gminy, w kapitale: 135 zł. 50 gr.),
9) Apteki Feliksa Łagodzińskiego w Radomiu-z tytułu dostawy w latach 1930 i 1931
szpitalom miejskim leków (kwota pozostałego
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodania zainte?esowanej Gminy, w kapitale:
1.161 zł. 55 gr.),
10) Fabryki posadzek i dykt dębowych
. "Leonów" w Kielcach-z tytułu dostawy drzewa w r. 1931 do szpitali miejskich (kwola pozostałego zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 114 zł. 37 gr.),
11) Firmy "Elektrolux" w Warszawie-z tytułu dostawy dla szpitali miejskich w r. 1931
odkurzacza (kwota pozostałego zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: SIl zł.),
12) A. Goldbacha w Radomiu - z tytułu
dostawy mleka dla szpitali miejskich w latach
1930 i 1931 (kwota pozostałego zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zaintetesl)wanej Gminy, w kapitale: 206 zł. 30 gr.),
13) B. Freitaga w Radomiu - z tytułu
dostawy artykułów spożywczych dla szpitali
miejskich w latach 1930 i 1.931 (kwota pozostałego zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 620 zł. 25 gr.),
14) J. Łęgi w Radomiu - z tytułu wykonanych robót blacharskich na terenie szpitali
miejskich w r. 1931 (kwota pozostałego zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy w kapitale:
200 zl.):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki od
wszystkich tu wyżej w ust. VII pod 1), 2), 3),
4), S). 6), 7), 81, 91, 10) t I), 12) 13) i 14) wyszczególnionych należności,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyiej w ust.
VII pod 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),9), 10), 11),
12), 13) i 14) wyszczególnione należności u 75
(siedemdziesiąt pięć)

oto,

c) zawiesza się spłatę wS7.ystkich tak
zmniejszonych i tu wyżej w ust. VII pod 1),
2), 3), 4), S), 6 l, 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13)
i 14) wyszczególnionych należności do dnia
31 marca 1937 t., przy równoczesnym zwolnieniu .od płatności ewent. należnych od nich
odsetek na ten okres czasu,
d) spłata wszystkich tak zmniejszonych
i tu wyżej w ust. VII pod 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7), 8), 9), 10), l I), 12), 13) i 14) wyszczególnionych należności winna być dokonana w cią
gu roku budź. 1937/38, bez oprocentowania;
VIII. 1) Wydawnictwa "Ilustrowany Kuryer Codzienny" w Krakowie - z tytułu umiesz-

czonych ogłoszeń w latach 1929 i 1930 d la
Miejskiej Fab ry ki "Surofosfat" (kwota zobo,,: wi ązani a na dz ień 3 1 marca 1936 r., wg zapod ania zai ntere sowanej Gm iny, w kapitale: l.i73.
zł. 20 gr.),
2) Fi rmy " K.P.K." (Herman Meyer w Warszawie, ul. T raug utta 2) - z tytułu dost awy
w r. 1929 części samochodowych dla Mie jskiej
Komunikacji Autobus o wej (kwo ta pozostałego
zobowiązania na d zi e ń 31 ma rca 1936 r., wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale:
2.675 zł.),
3) Ludwiki Mirkowski ej w Radomiu.. z tytułu dostawy w r. 1931 pieczy wa dla szpitali miejskich (kwota pozostałego zobowiąza
nia na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania
zainteresowanej Gminy, w kapitale: 1.341 zł.
08 gr.),
4) Stanisława Si czka w Radomiu - z tytułu dostawy wędlin do szpitali miejskich w latach 1930 i 1931 (kwota pozostałego zobowią
zania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 1.403
zł. 56 gr.):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki od
wszystkich tu wyżej w ust. VIII pod 1), 2), 3)
i 4) wyszczególnionych należności,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
VIII pod 1), 2), 3\ j 4) wyszczególnione należ
ności o 7S (siedemdziesiąt pięć) % ,
c) zawiesza się spłatę wszystkich tak
zmniejszonych i tu wyżej w ust. VIII pod l},
21, 3) i 4) wys7.czególnionych należności do
dnia 31 marca 1937 r., przy równoczesnym
zwolnieniu od płatności ewent. należnych od
tych należności odsetek,
d) rozkłada się spłatę wsżystkich tak
zmniejszonych i tu wyżej w UgŁ. VIII pod l),
2) 3) i 4) wyszczególnionych należności, licząc
od dnia I kwietnia 1937 r., na 2 (dwie) równe
raty roczne, bez oprocentowania;
IX. 1) J. Tenenbauma w Radomiu - z tytułu dostawy artykułów gumowych i aptecznych
dlaszpitali miejskich wIatach 1930 i 1931 (kwota pozostałego zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale: 8Il zł. 70 gr., w odsetkach
321 zł. 29 gr. i w kosztach sądowych: 28 zł.
06 gr.),
2) Współwłaścicieli nieruchomości przy
ul. Moniuszki 19 w Radomiu: Ruchli, Dwojry
Łai, Janąsa, Chaima-Nesela i Mendla Wolta
Rubinszteinów oraz .Estery-Bajli Aronson, Feliksa i Sary m <łłż. Zabner, Maurycego i Perli
Genadli małż. Szłaferman - z tytułu przysądzo
nych im prawomocnymi wyrokami Sądu Grodzkiego w Radomiu z dn. 9 stycznia 1934 r. Nr.
C. 4716/ 33 i Nr. C. 4717/33 naleŹDości za naiem lokalu dla biura szpitali miejskich w sumie 1.165 zł. z 10% od dnia 27 listopada
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1933 r. {kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitalę: 1.165 zł., w ód setkach:
241 zł. 75 gr., w kosztach procesu: 158 zł. ~O gr.):
a) umaJza si~ nal.eżne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty sądowe i wszelkie należności uboczne od wyszczególnionych
tu wyżej w ust. IX pod l) i 2) zobowiązań,
b) zmniejsza si~ wyszczególniony tu wyżej w ust. IX pod ) i 2) kapitał dłużny o 75
{siedemdziesiąt pięć)

%,

c) zawiesza się spłatę tak zmniejszonego
i tu wyżej w ust. IX pod l) i 2) wyszczególnionego kapitału dłużnego do dnia 31 marca
1937 r.,
d) rozkłada się spłatę lak zmniejszonego
i tu wyżej w ust. IX pod l) i 2) wyszczególnionego kapitału dłużnego, licząc od dnia
I kwietnia J937 r., na 2 (dwie) równe raty
roczne, przy oprocentowaniu 3% w stosunku
rocznym.
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 Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 82, poz. 506), przysługuje wierzycielom w cią
gu 4 tygodni od daty niniejszego ogłosżenia
prawo wniesienia sprzeciwu do Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy Ministrze Skarbu w Warszawie
za pośrednictwem Komisji Oszczędnościowo
Oddłużeniowej dla Samorządu przy Urz~dzie
Wojewódzkim w Kielcach.
Sekretarz:
Przewodniczący:
K. [wach ów
R. Cichowski

Plan

oddłużenia

PowiałowegG

Związku

S.lIlonądowego w Pińczowie.

Komisja Oszcz~dnościowo - Oddłużeniowa
dla Samorządu przy Urz~dzie Wojewódzkim
Kieleckim na posiedzeniu w dniu 18 czerwca
1936 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cichowski,
Członkowie: Wacław DJugosz, Antoni Lenartowicz, Jan Kazimierz Pittner, Krzysztof Rady.iwił i Roman Serednicki po wysłuchaniu przedstawiciel a Powiatowego Związku Samorządowego w Pińczowie,
pełnomocnika Firmy "Pierwsza Fabryka Lokomotyw ':V Polsce~-Spółka Akcyjna i Tomasza
Satalecklego-inni wierzyciele nie stawili się
oraz ~o .zapoznAniu się ze stanem gospodarc~ym. 1 finans~wym tego Związku i stwierdzeDlU, ze sytuaCJa gospodarcza jego jest bardzo
trudna, na podstawie art. J8 usl. (1) i (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospol itej z dnia
24 października 1934 T. (Dz. U. R. P. Nr. 94,
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poz. 846) w brzmieniu dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r.
(Dz. U. R. "P. Nr. 82, poz. 50b)-postanawia do
niżej wymienionych pod A) zobowiązań Powiatowego Związku Samorządowego w Piń
czowie, powstałych przed dniem 1 kwietnia
1934 r. i wynoszących na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale kwotę: 212.452 zł. 46 gr., w odsetkach i kosztach kwotę 69.109 zł. , oraz do ewentualnie powstać mogących zobowiązań tegoż
Związku, wymienionych tu niżej pod B) i wynoszących" według
oceny zainteresowanych
osób, w kapitale kwotę 120.694 zł. 61 gr.-zastosować następujące ulgi:
A) W · stosunku do zobowiązań Powiatowego Związku Samorządowego w Pińczowie
wobec:
l. Dyrekcji Okręgowej Polskich Kolei Pań
stwowych w Krakowie-z tytułu przysądzonej
prawomocnym wyrokiem Sądu Grodzkiego
w Krakowie z dnia 31 marca 1933 r. na rzecz
kolei lokalnej Kraków-o-Kocmyrzów reszty należności za współużywanie w 1927-1931 r. urzą
dzeń stacji Kocmyrzów (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanego Związku, w kapitale 2.410 zł~
w odsetkach, kosztach sądowych j egzekucyjnych: 2.644 zł.):
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, oraz koszty sądowe
i wszelkie należności uboczne,
b) zmniejsza si~ kapitał dłużny o 90 (dzie-

%,

więćdziesiąt)
c) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana jednorazowo w cią

gu roku budżetowego 1936/37, przy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym,
II. Firmy .. Cukrownia Chybie Spółka Akcyjna" w Chybiu z tytułu reszty objętej umową ~ dnia 21 października 19:16 r. należności
z pożyczki na budowę Pińczowskich Kolei Dojazdowych i za wagoniki (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 l., według zapodania
zainteresowanego Związku, w kapitale: -42.595
zł. plus umowne odsetki):
a) umarza się ewent. należne i zaległe dodnia 31 marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejsza się kapitał dłużny do 595
(pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) zł.,
c) spłata tak zmniejszonego kapitału dłuż
nego winna być dokonana jednorazowo w cią
gu roku budżetowego 1936/37 przy oprocento-

waniu 3% w stosunku locznym,
III, Kólonii Leczniczej Dziecięcej "Górka'~
w Busku-Zdroju-z tytułu reszty niedopłaconei
w 1930 r. naleiności za udział członkowski)
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r. ~
według zapodania zainteresowanego Związku.
w kapitale: 6764 zł.:
a) umaTza się ewent. należne i zaległe na
dz ień 31 marca 1936 r. odsetki,
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b) zmniejsza

~emdziesiąt pięć)

się kapitał dłużny

8) Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hllt-

o 75 (sie-

0/0 ,

c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
licząc od dnia 1 kwietnia
równych rat rocznych, bez
oprocentowania,
IV. 1) Firmy "Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce"-Sp. Akc. w Warszawie z tytułu reszty należności za dostarczone przed
dniem 1 kwietnia 1934 r. parowozy i walce
drogowe (kwota zobowiązania na dzień 31
Illarca 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku a)- z zaskarżonych weksli:
w kapitale: 34.007 zł., b) w odsetkach i kosz-tach zł. 23.133, według zaś oświadczenia peł
nomocnika Firmy, w kapitale: zł. 59;182 gr. 55),
2) inż. Mamicy Pawła w Krośnie-z tytułu należności weksluwej za dostarczone w roku
1932 materiały pędne do maszyn drogowych
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: zł. 1000, w odsetkach i kosztach.; zł. 326),
3) Skowery Tadeusza w Miechowie-z tytułu przysądzonej prawomocnym wyrokiem Są
-du Okręgowego w Kielcach z dnia 16 listopada 1932 r. należno$ci z weksla wystawionego M. Sukiennikowi w Miechowie w związku
z n.. byciem kamieniołomu w Witowie (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r~, według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale zł. 3000, w odsetkach i kosztach. zł. 623),
4) Dudzińskiego Mariana w Kazimierzy
W.-z tytułu należności wekslowej w związ1(0 z zajęciem gruntów pod budowę dróg w roku 1930 (kwota zobowiązania na dzień 31 mar~a 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: zł. 3.900, w odsetkach
i kosztach: 878 zł.),
5) Firmy "Stal Bohlera, Biuro Sprzedaży
Koncernu BOhlera· -z tytułu przysądzonej prawomocnymi wyrokami Sądu Grodzkiego w Kiel-each z dnia 14 stycznia 1933 r. i 5 kwietnia
1934 r. reszty naleźności wekslowej za dostar-czane w 1930 r. maszyny drogowe ,kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanego Związku. w kapitale: 9.085 zł., w odsetkach i kosztach: 3.119 zł.),
6) Firmy .MetaIochemia" Sp. Akc. w Warszawie-z tytułu reszty należności wekslowej
:za dostarczone w 1930 r. towary na potrzeby
b. Pińczowskich Kolei Dojazdowych (kwota .
.:lobowiąziloia na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale 2.127 zł., w odsetkach i kosztach 838 zł.),
7) Orbacha Majera z Wiślicy - z tytułu
wystawionych w 1931 r. i 1932 r. weksli w związ
ku 2 nabyciem akcji T -wa Wielopolski, Dąb
rowski i Spółka (kwota zobowiązania na dzień
31 marca J936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale 1.500 zł., w od1Jetkach i kosztach 337 zł.),
kapitału dłużnego,
1936 r., na pięć

I

nięzych Sosnowieckich Sp. Akc.-z tytu-łu przysądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okrę

gowego w Kielcach z dnia' 29 lutego 1932 r.
reszty naleźności z poręki wekslowej, udzielonej Spółdzielni "Rolnik" w Pińczowie (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., '
według zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale 1177 zł., w odsetkach i kosztac.
881 zł.',
9) Firmy "Silemin" Sp. z o. o. w Warszawie-z tytułu przysądzonej w 1931 r. prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgoweg.
w Kielcac4 Nr. Nr. A. 1236, 1237, 1238, 1246,
1539, 1699, 1819, 1820 i 1931/31 reszty naleiności wekslowej za dostarczony węgiel (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanego Związka,
w kapitale: 30.610 zł., w odsetkach i kosztac.
20.322 zł.),
10) Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców "Zgoda" w Pińczowie-z tytułu ńależ
noś ci wekslowej za dostarczone w 1930 r. towary (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., według zapodania zainteresowanego
Związku, w kapitale: 1.071 zł., w odsetkach
i kosztach : 374 zł.),
Firmy Suchedniowski Przemysł Drzewny
"Jaru-z tytułu przysądzonej prawomocnymi
wyrokami Sądu Grodzkiego w Pińczowie z dn.
28 listopada 1932 r. reszty należności z poręki
wekslowej, udzielonej Spółdzielni .. Rolnik"
w Pińczowie (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale 674 zł., w odsetkach i kosztach 305 zł.),
'
12) . Syndykatu Rolniczego w Kielcach,
Oddział w Pińczowie-z tytułu należności wekslowej za dostarczone w 1930 r. towary (kwota zobowiązania na dzień 31 m~rca 1936 t.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale 802 zł., w odsetkach i kosztach.
247

zł.),

Spółka Akcyjna
Chemlcznego"-z tytułu przysądzo
nej prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Grod,,kiego w Pińczowie z dnia 27 listopada 1933 r.
należności wekslowej w związku z zajęciem
w 1930 r. gruntów pod budowę dróg (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku w kapitale: 669 zł., w odsetkach i kosztach 292 zł.),
\4) Fi~my .Zjednoczone Fabryki Maszyn,
Kotłów i Wagonów L. Zieleniewski i FitznerGamper Sp. Akc. w Krakowie-z tytułu pnysądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okrę
gowego w Kielcach z dnia 7 listopada 1932 r.
Nr. C. 343/32 reszty należności za dostarczone
wagony (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według :zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: 12.674 zł., w odsetkach j koszlach 7.214 zł.),

13) Firmy I,Pabjanicka

Przemysłu

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Kielecki Dziennik Wojewódzki.

37

wyrokiem Sądlł Grodzkiego w Pińczowi e z d nia
20 września 1932 r. Nr. C. 635/32 reszty nalei ~
ności za dostarczone w 1929 r. towary dla b. Piń
czowskich Kolei Dojazdowych (kwota zobowią
zania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale:
162 zł., w odsetkach i kosztach: 54 zł.),
25) ChyJaka Wacława w Radomiu- z tytułu przysądzonej prawomocnym wyrokiem Są
du Grodzkiego w Pińczowie z dnia 20 lipca
1933 r. Nr. C. 190/33 należności za niewypła
coną w 1931 T. odprawę (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanego Związku, w kapitale: 870 zł.,
17) Firmy "Technopol" w Krakowie w odsetkach i kosztach, 311 zł.),
z tytułu reszty należności wekslowej za dostar26) Centrali Spółdzielczych Stowarzyszell
czone w_ r. 1930 towary dla b. Pińczowskich
Kolei Dojazdowych (kwota zobowiązania na Rolniczo-Handlowych "Storol" w Warszawie
z ty łijłu nąleżności wekslowej w związk
dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
z
ud zieloną poręką Spółdzielni "Rolnik" w Piń
uinteresowaneg-o Zwiążku, w kapitale: 200 zł.,
czowie w r. 1919 (kwota zobowiązania na dzień
w odsetkach i kosztach: 64 zł.),
31 marca 1936 r., według zapodania zaintere18) "Domu Ludowego" w Senisławicach sowanego Związku, w kapitale: 2.469 zł., wodz tytułu naleźności wekslowej w związku setkach i kosztach: 984 zł.),
~ udzieloną w r. 1930 subwencją (kwota zoboa) umarza się należne i zaległe na dzień
wiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie na-xapodania zainteresowanego Związku, w kapi- .leżności uboczn~ od wszystkich tu wyżej w ust.
tale: 150 d., w odsetkach i kosztach: 44 zł.), IV, pod 1) do 26) włącznie wyszczególnionych
19) "Domu Ludowego" w Szarbkowie zobowiązań,
~ tytułu należności wekslowej w związku b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
z udzieloną w r. 1930 subwencją (kwota zobo- 1\, pod I) do 26) włącznie wyszczególnione
wiązanła na dzień 31 marca 1936 r., według
należności kapitałowe o 50 (pięćdziesiąt) 0/0,
~podania zainteresowanego Związku, w kapic) rozkłada się, licząc od dnia l kwietnia
-.ale: 300 zł., w odsetkach i kosztach 113 zł.), 1936 r., spłatę tak zmniejszonych i tu wyżej
20) Łaganowskiego Franciszka w Koszy- w ust. IV pod I) do 26) włącznie wyszczeg61nionych należności kapitałowych na sześć rów-ca~h - z tytułu zobowiązania wekslowego za
nych rat rocznych, przy oprocentowaniu 3°/.
~alęty w r. 1930 grunt pod budowę dróg (kwo1a zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., w stosunku rocznym.
V. 1) Sataleckiego Tomasza w Koszywedług zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale: 993 "zł., w odsetkach i kosztach: cach - z tytułu reszty należności na rachunku
114 zł.),
otwartym za dostarczony w latach 1931-1933
kamień do budowy dróg (kwota zobowiązania
21) Pod locha Antoniego z Michałowa na
dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
2. tytułu należności wekslowej za wykonane
w 1930 r. roboty drogowe (kwota zobowiąza zainteresowanego Związku, w kapitale: 15.241 zł.)
2) Ziemiańskiej Spółki Hodowli Nasion
nia na dzień 31 marca ]936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: i Zbóż "SeJecta" w Kazimierzy Wielkiej-z tytułu należności na T-ku otwartym za dostarczo479 zł., w odsetkach i kosztach: 175 zł.),
ne w 1931 r. nasiona (kwota zobowiązania 'na
. 22) Stanowińskiego Stanisława w Zagajodzień 31 marca 1936 r., według zapodania zawie - z tytułu należności wekslowej za wyinteresowanego Związku, w kapitałę: 228 zł.),
konane w 1930 r. roboty drogowe (kwota zo3) Budniewskiego Piotra z Wiśłicy - z tybowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
tułu
reszty niewypłaconej w 193ł r. odprawy
~apodania zainteresowanego Związku, w kapi1ale: 626 zł., w odsetkach i kos.dach: 235 zł.), (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
23) Łacha Władysławą w Zagajowie- w kapitale: 810 zł.),
~ tytułu naldności wekslowej za wykonane
4) Dziedzickiego Stanisława w pow, mie~ 1930 r. roboty drogowe (kwota zobowiąza chowskim . - z tytułu weksla gwarancyjnego
nia . na d~ień 31 marca 1936 r., według zapoza zajtttą w 1927 r. ziemię pod budowę b. Piń
daOla Zainteresowanego Związku, w kapitale:
czowskich Kolei Dojazdowych (kwota zobo110 zł., w odsetkach i kosztach: 46 zł.),
wiązania na dzień 31 marca 1936 T., według
. 24) Zielińskiego Władysława w Warsza- zapodania zainteresowanego Zwi'łzku, w kapiw ie z tytułu przysądzonej prawomocnym tale: 1.000 zł.),
] 5) BuŁtnera Izydora w Krakowie - z tyreszty należności wekslowe j 7. 1931 r. za
dQstarczone · druki (kwota zobowiązania na
..azień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowąnego Związku, w kapitale: 300 zł.,
w odsetkach i kosztach 72 zł.),
16) Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Rolnik" w Pińczowie - z tytułu reszty należności
wekslowej w związku z udzieleniem poręki
W r. 1929 (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: 2.000 zł. i w od3etkach ·i kosztach 640 zł.),
tułu

•
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5) Spadkobierców Freisynget'a Hermana
w Lipniku - z tytułu należności na r-ku otwartym za ziemię zajętą w 1924 r. pod budowę b.
Pińczowskich Kolei Dojazdowych (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale. ] .581 zło),
a) umarza się ewentualnie naleźne i zaległe
na dzień31 marca 1936 r. odsetki od
wszystkich tu wyżej w ust. V, pod 1), 2), 3,
4) i 5) wyszczególnionych zobowiązań,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
V pod l), ?), 3), 4) i 5 wyszczególnione" należ'ności kapitałowe o 50 (pięćdziesiąt) 0J0,
c) rozkłada się, licząc od dnia l kwietnia
~936 r., spłatę tak zmniejszonych należności
kapitałowych,
wyszczególnionych tu wyże}
w ust. V, pod l), 2), 3), 4) i 5) na sześć równych rat rocznych, bez oprocentowania.
VI. Właścicieli gruntów w powiatach:
pińczowskim i miechowskim z tytułu ustalonego przez komisje szacunkowe w r. 1926
i 1927 odszkodowania w ogólnej sumie 12.612 zł.
46 gr. za grunta prywatne, zajęte pod budowę
Pińczowskich Kolei Dojazdowych, z której to
sumy przypada na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
dla:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Brejdaka Antoniego z Hajdaszka
Głodka Kacpra z Kij
Wykurza Wincentego z ' Kij
Brejdaka józefa z Marianki
Osiki Michała z Marianki
~tępnia Tomasza z Marianki
Cwieka Leona
..
Wykurza Jana
..
Lasokowej Ewy z Wymysłowa
Bączaja Jana z Umianowic
Ryka Jana z Umianowic
Czapnika Szulima z Umianowic
Kozłowskiego Wincentego ..
Szczerby Grzegorza z Włoch
Bernarskiej Marii z Folw.
Podmiejskiego
Bargi Andrzeja z Pińczowa
Wilczeńskiej Elżbiety z Pińczowa
Niemojewskiego Jana ze
Skrzypiowa
Barańskiego Wincentego "
Sukc. Jakuba Jakubczyka
z Nieprowic
Możdżenia józefa
•
Prażucha Macieja z Kuchar
Puchały Teofila z KuchaT
Cabaja Józefa z Sokoliny
Smutka Szczepana
"
ldusia Franciszka zZagajowa
Szywały Kazimierza zZięblic
Jedynaka Andrzeja z Hołdowca
Zycha Stanisława
"
Czarkowskiego Lejzora z Donos

21,38 zł.
16,27 "
63,93 "
12,38
22,6\
'22,89
21,17
4,61
J 8,58
1J,66
5,6'2
16,42
12,74
37,37

..

..
..
"
OJ

"

"
..
..
•.
..

35,40 "
20,13 ,.
14,18 "
174,92 "
17,48 "

110,12
19,67
] ,31
t 61 ,35
29,50
68,83
149,13
6.8,43
43,06
28,41
15,84

..
"
•

"
..
"
"
..
n

"

N! 2

31. Jaskólskiego Franciszka ze
,
_
Stągniowic 109,94 zł_
32. Makowczyńskiego Adamaz Zagrod 205,52 ..
33. Ziemskiego Aleksandra
..
70,- ..
34. Burgiela Józefa i Kubeckiego
Andrzeja z Zagród 147,50 "
35. Zbereckiego Nikodema
z Proszowic 75,20.,
36. Czekajskiego Jakuba
"
65,80 ..
37. Skalskiego Jana
,,61,10 w
38. Parafii Proszowiee
..
98,70 . fi
39. Bujakowskiego Teofila
"
57,34 w40. Skalskiej Katarzyny
..
59,40 w
41. Sadowskiego Romana
"
69,52 or
42. Pawłowskiego Stefana z Łaganowa 72,45 "
"
32,20 ".
43. Wojtaszkiewicza Jana
44. Makucińskiego Adama
"
98,90 rr45. Biernackiego Stanisława
..
148,35 •
548,78 "
46. Miłka jana z Posądzy
47. Rokosza Piotra
"
304,52 ...
48. Nogacza Jana..
90,85 "
49. Migasa Władysława z Posądzy
87,40 ~
50. Kasperczyka Wincentego
Ż Paśmiech
199,58 Ił"
51·. Chata Antoniego z Tępoczowa
76,56 ..
52. Miłka Łukasza z Łyszkowic
190,17 lO"
53. Chmiela Pawła..
115,83 ...
54. Świecy A n n y "
115,83
55. (iołąba Pawła z Biurkowa
178,07 w56. Swieczki Józefa..
224,74 .. .
57. Woźniaka Andrzeja "
280,93 ... .
58. Stępnia Wojciecha..
613,82 ..
59. Moryea Antoniego •
210,05 Ił"
60. Zawartki Jakuba"
729,55 ... .
61. SIenka Kazimierza z Pietrzejowic 213,12 ,~
62. Gorczycy Jakuba..
287,14 "
63. Jaskólskiego Jakuba
..
462,54 Ił"
64. Kuleszy Franciszska
"
681,58 ..
65. Duki Franciszka z Luborzyc
311,47,..
66. Wójcika Józefa
"
192,20 "
67. Broda Jakuba
"
312,88 ' I'
68. Kac'Zkarczyka Ignacego
z Luborzycy 296,07 '"
69. Żywot Zofii z Luborzycy
275.27 tJ 70. Tocbowicza Jana z Kocmyrzowa 2.000.71. Gostkowskiego Floriana
z Opatkowic 928.48 ..
72. Szwarzenberg-Czernej Heleny
z Boronic 67.72 ..
a) umarza się ewentualnie należne i zal egłe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki od
wszystkich tu wyżej w ust. VI pod 1) do 72}
włącznie wyszczególnionych należności,
b) rozkłada się, licząc od dnia 1 kwietnia
1936 r., spłatę wszystkich wyszczególnionychtu wyżej w ust. VI pod 1) do 72) włącznie należności kapitałowych nl\ pięć równych rat
rocznych, bez oprocentowania.
VII. l) Kowalskiego Stefana w Kazimierzy W. - z tytułu reszty zaległego uposaże
nia za 1933 r. (kwota zobowiązania na dzień
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:31 marca 1936 r., według zapodania zaintere.$owanego Związku, w kapitale 2.335 zł.),
2) Pukowej Stefanii w Sandomierzu - z tytułu reszty niewypłaconego w 1932 r. uposażenia (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., według zapodania zainteresowanego
Związku, w kapitale 450 zł.),
3) Spadkobiercó'P Bladego józefa w Piń
czowie - z tytułu reszty niezwróconych skła
dek oszczędnościowych w r. 1931 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
-zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: 1.275 zł.),
4) Spadkobierców Górczyńskiej Francis:tki w Warszawie - z tytułu reszty niewypła
~onego uposażenia i pośmiertnego w r. 1932
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanego Związku,
w kapitale: 1.334 zł.),
5) Guzikówny Stanisławy w Bogucicach ~ tytułu reszty niewypłaconego
uposażenia.
~ r. 1931 (kwota zobowiązania na dzień 31
.marca 1936 r., według zapodania zainteresowanego Związku, w kapitale: 435 zł.) ,
6) Dudy Wojciecha w Jaksicach - z tytułu zobowi::zania wekslowego za grunt zajęty
w 1930 r. pod budowę dróg (kwota zobowią
~ania na dzień 3] marca 1936 r., według 2apodania zainteresowanego Związku, w kapitale: 93 zł.) ,
7) Kukułki jana w Książnicach - z tytułu należności wekslowej za grunt zajęty
w 1Q30 r. pod budowt( dróg (kwota zobowił:!
unia na dzień 31 marca ]936 r., według za.
podania zainteresowanego Związku, w kapitale: 11 zł.),
8) Pałki jana w Książnicach - z tytt.lłu
należności wekslowej za grunt zajęty w 1930 r.
pod budowę dróg (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., według zapodania zainteYesowanego Związku, w kapitale: 11 zł.),
9) Molendy Edmunda w jaksicach - z tytułu należności wekslowej za grunt zajęty
w 1930 r. pod budowę dróg (kwota zobowią2ania na dzień 3\ marca 1936 r., według :za'Podania zainteresowanego Związku, w kapitale:
100 zŁ),
10) Kupczyka Nalana w Koszycach2 tytułu reszty należności na rachunku otwar-ty~ za ziemię zajętą w 1930 r. pod budowę
-.drog (kwota zobowią'lania na dzień 31 marca.
193.6 r., według zapodania zainteresowane&"o
ZWIązku, w kapitale, 1.326 zł.),
' . II) 70 mieszkańców gminy Koszyce pow.
pmczowskiego - z tytułu należności na ra.
chunku otwartym za grunty zajęte w 1930 r.
po~ • budowę dróg (kwota zobowi~ania tla.
~złen 3\ marca 1936 r., według zapodania :zaIOteresowanego Związku, w kapitale: razem
4.626 zł.):
a) umarza sie ewentualnie należne i :zaegłe na dzień 31 . marca 1936 r. odsetki od

WS2:ystkich tu

wyżej

w ust. VII pod I),. 2), 3),

4),' 5), 6), 7), 8), 9), 10) i 11)

wys~czególnio·

ll3'ch zobowiązań,

b) rozkłada się, licząc od dni ą l kwietu wy·
trlict 1936 r., spłatę wyszczególniony
żej w ust. VII pod ))~ 2), 3), 4), 5) 6),. 7), 8),
10) i 11) należności kapitałowyc ~ na trzy
równe raty roczne, bez oprocentow~nia.
VI/I. Firmy "Heinrich Lam·Ma Jlnh oeim" z tytu u przysądzonej prawomocnyn'Jl wyrokami Sądu Okręgowego w Kielcach '/. dn. 22
li JJca 1931 r. Nr. 973(.31 oraz Sądu Grodzkiego
w Kie cach z dn. 20 sierpnia 19~ 1 . NN.
58 15/3 l, 5816/ 31, 5~17/31 i z dnia 5 s tycznia
1932 r. NN 9001 /31, 9002/31 i 9008/31 reszty

en

19 ,

n :ależności, tudzież należności we~slowej za
d <lstar czoną w 1930 r. ciągówkę dro~ow;ą "Bulld<lg" (kwota zobowiązania na dzie~ 3 marca
l ~H6 r., wedłl1g' zapodania zaintet'~so anego
Z wiązku : a) z zaskarżonych weksli w 'Vlalucie
li. S. A w kapitale: 805 dol. 35 ce~t. t. j. 4.254
zł., w odsetkach i kosztach 3.269 zł" b w we~Iach niezaskarżonycb: w kapitale~ 2.000 zł.,
odsetkach i kosztach: 1.455 zł. ra ~etn: w ka·

, p jtale: 6.254 zł., w odsetkach i kosztach:
4_724 zl.):
a) umarz.a się należne i zaległe: nCi dzień
31 marca 1936 r. odsetki. koszty i wszelkie
n ;ależn.ości uboczne,
b) rozkłada się, licząc od dnia 1 kwietnia
1~36 r., spłatę kapitału dłużnego n.- pi«(ć równ ch rat Tocznych, przy oprocentowa:Jliu 3°/1)
I
stosunku rocznym,
Bi W stosunku do ewentualn~~ powstać
mogących zobowiązań Powiatowego Związku
Samorządowego w Pińczowie wobe C:
1) Banku Ludowego w Koszycac z ty.
talu s upu akceptów własnych P wia.towego
z:.wiązku Samorządowego w PińczO/wie w latach 930-1933 (suma zobowiązar'lia sporna,
wedie nieprawomocnego wyroku sąc:łowego
n.a1eży siEi Bankowi Ludowemu Vi kapitale:
5 3 zt., wedle zaś powództwa wier::zyci ela naI leży sję: 1.128 zł.
61 gr.),
2) Piotrowskiego Honorata w Wiślicy z tytułu odszkodowania za kiosk, w~niesiony
p ttez wierzyciela w 1930 r. (należn-cść sporna,
wedłu~ oceny Powiatowego Zwią 1lcu Samor:ządovego 'IV Pińczowie nic się ~ie należy,
edle zaś po wództwa wierzyciela n eży mu
s ę w kapitale kwota~ 3.630 zł.) ,
3 ) Didurenki Konstantego w SI/łS20wie
z tytulq niewypłaconej odprawy (należność
s orna, według oceny Pow. Zwiąak ~ S2morzą~
owego VI Pińczowie nic się nie
~J~zy, we·
le zaś powództwa wierzyciela nal~ty mu si~
kapitale. 1.670 zł.),

I

I

4) Krzyżanowskiego Włodzimi ~r~a w

eu·

zyDo~icach - z tytułu należnośc i z;a akcje
Kolei Wąsko orowej Działowskiei z 1930 r.
(maIeżn()ść

Związ.ka

sporna, wg

oceny POIvia towego
<ttie nic si"

Sarnorządowego w Pińczo
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nie należy, wedle zaś oceny wierzyciela należy
siC( 2.000 zł.),
5) "Towarzystwa Wielopolski, Dąbrow
ski i Spółka, Kolej Wąskotorowa Oziałoska"
z tytułu reszty należności za akcje (należność
Iporna, według oceny Pow. Związku Samorzą
dowego w Pińczowie nic się nie należy, wedle
zaś oceny wierzyciela należy mu się w kapitale: kwota 40.000 zł.),
6) Sykuiskiego Eugeniusza w Kielcachz tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych w latach 1926-1931 (należność
sporna, według oceny Pow. Związku Samorzą
dowego w Pińczowie nic się nie należy, wedle
zaś powództwa wierzyciela należy mu się w kapitale: kwota 27.674 zł.),
7) Gałczyńskiego Jana (adres nieznany)
'- z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w latatach 1926-1931 (naleźność sporna, według oceny Pow. Związku
Samorządbwego w Pińczowie nic się nie należy, wedle zaś powództwa wierzyciela należy
mu się w kapitale kwota: 20.322 zł.),
8) Klisia Józefa w Skalbmierzu - z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadiczbowych w latach 1926-1931 (należność
sporna według oceny Pow. Związku Samorzą
dowego w Pińczowie nic się nie należy, według zaś powództwa wierzyciela należy mu się
w kapitale: kwota 19.270 zł.).
9) Ogara Stanisława w Wiślicy - z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w latach 1928-1931 (nal eżność
sporna, według oceny Pow. Związku Samorzą
dowego w Pińczowie nic się nie należy, według zaś nieprawomocnego wyroku sądowego
należy się w kapitale kwota: 5.000 zł.):
a) zmniejsza się, na wypadek prawomocnego przyznania w drodze sporu sądowego
względnie w jakiejkolwiek innej drodze, nalei.ności w kapitale z tytułów tu wyżej pod 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7>, 8) i 9) wyszczególnionych
o 95 (dziewięćdziesiąt pięć) %,
b) spłatę tak zmniejszonych należności
z tytułów tu wyżei pod 0, 2), 3), 4) 5). 6), 7),
8) i 9) wyszczególnionych rozkłada się, licząc
od dnia uprawomocnienia się dotyczących wyroków sądowych względnie dotyczących orzeczeń na pięć równych rat rocznych, przy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym,
c) umarza się, na wypadek prawomocnego przyznania w drodze sporu sądowego
względnie w jakieikolwiek innej drodze odsetki od należności z tytułów tu wyżej pod U,
2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) i 9) wyszczególnionych
za czas ' do dnia uprawomocnienia się odnośnych wyroków sądowych, względnie orzeczeń,
oraz wszelkie koszty.
Przeciwko powyższemu planowi oddłużenia, ua podstawie art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer.flika 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846)

I

N!- 2

w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitei z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P_
Nr. 82, poz. 506), przysługuje wierzycielom
w ciągu 4 tygodni od daty ninieiszego ogło 
s7:enia prawo wniesienia sprzeciwu do Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużenio
wej dla Samorządu przy Ministrze Skarb..
w Warszawie zapośrednictwemKomi~ji Oszczęd
nościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
Sekretarz:
Przewodniczący:
K. !'WQchów
R. Cichowski

Obwieszczeaie Przewodaiczącego Komisji
Oszczędaościowo-Oddłużeaiowej dla Samorząd ..
przy Urzędzie Wojewódzkim Kieleckim.
Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętr7.nych, Skarbu, oraz
Przemysłu i Handlu z dnia 16 kwietnia 1935 T_

U. R. P. NT. 31, poz. 231) podaje
do wiadomości, że w daiu 20 lutego1937 r. O godz. 11 odbędzie się w gmachll
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach posiedzenie Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowei
dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim
Kieleckim dla rozpatrzenia planu oddłużenia
Gminy miasta Kielc i dodatkowego planu oddłużenia Gminy miasta Zawiercia.
Sekretarz:
Przewodniczący ;
K. !wachów
R. Cichowski
(Dz.
się

Kielce, do, 28 stycznia 1937 r.

OBWIESZCZENIA RÓŻNEJ TREŚCI. ,
Zarzl\d Miejski w Kielcach na zasadzie
art. art. 21 i 25 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.
U. R. P. Nr. 23, poz. 202) zmienionym ustawą
I z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56,
poz. 405) Zarząd Miejski w Kielcach niniejszym ogłasza, że Rada Miejska m. Kielc na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 1936 r. uchwaliła
, szczegótowy projekt planu zabudowy dzielnicy
, miasta Kielc objęty ulicami: Bodzentyńską, św .
II Aleksandra, Dom~'szowską, Leszczyńską i Ce-

I

glaną.

Uchwalony szczegółowy projekt omawianej dzielnicy zostaje wyłożony ~o publi~zneg&
przeglądu na okres ~-ch tygodm od dOla l-go
l~tego 1937 r. do dm~ 27 lutego ,1937 T. włącz
l me, .'!' bIUrze Wydzl8.łu TechDlczn.ego Z. ~.
(pokOI. Nr: 20) ~ g?dz.lD~c~ od lO-el do 12-el,
za Wyjątkiem n~edzlel I SWląt.
.
Osoby . zalDteresowa~e mo~ą składac z~Tz~t.y przecIw. temu prolekt.o~l w Za~ządzle
MIeJskIm w KIelcach w ~ermmJe od dala 1-1'
marca. 1937 r • . do dDla 13 marca 1937 r _
włączOle w godzmach urzędowych .
Prezydent miasta: Stefan Arlwiński
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. Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu,
podaje do publicznej wiadomości, że zarządze
-niem Pana Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 grudnia 1936 r. utworzona zo~tała na terenie tutejszym jednostka organizacyjna szczególna p'od nazwą: "Zarząd Pań
$twowej Destylarni Żywicy w Garbatc~" z sie~zibą w Garbatce, pow. Kozienice.
Dyrektor Lasów Państw.: Dunin-Markiewicz

p OST

Ę

P O W A NI E

S P A D K O W E.

Wydział Hipoteczny p rzy Sądzie Grodzkim w Kielcach obwieszcza, że po śmierci:
1) Jana Tokarczyka, właściciela nieruchomości we wsi Występa, gm. Samsonów, pow.
kieleckiego, hip. Nr. 2;
2) Stanisława Gajdy, współwłaściciela nieruchomości, położonej w m. Kielcach, na przedmieściu Szydłówek, hip. Nr. 72;
3) Rafała Laskowskiego, współwłaściciela
części nieruchomości w osadzie i gminie Bodzentyn, pow. Kieleckiego, hip. Nr. 42;
4) Wincentego i Antoniny małż. Gorzkowskich, właścicieli nieruchomości we wsi Biało
gon, gm. Niewachlów, pow. kieleckiego, hip.
Nr. 5 - i
5) Franciszka Mazanka, właściciela części
nieruchomości we wsi Sokolniki, gm. Lelów,
pow. włosz~zowskiego, hip. Nr. 1 - toczą się
postępowania spadkowe i że termin zamknięcia
tych postępowań spadkowych oznaczony został na dzień 13 maja 1937 roku.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarii
tegoż Wydziału pod skutkami prekluzji.
(2-3-2)

Pisane Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę
~owego w Kielcach, zawiadamiają,
si~ postępowania spadkowe po:

że

toczą

l) Kazimierzu i Zofii małi. Szczerba -

właścicielach działki gruntu Nr. 15 przestrzeni
2 dzies. 2286 sążni z kolonii Seredynka, powiatu jędrzejowskiego,

2) Bartłomieiu Piotrowskim, właścicielu
~ mór~ 293 prętów z działki gruntu Nr 8 A.
I wspołwłaścicielu działki gruntu Nr. 10 A,
o~szaru 1 morga z dóbr Kozierów, powiatu
mIechowskiego.

Termin regulacji wyznaczony na dzień
po upływie sz~ściu miesięcy od dnia
pIerwszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędo
wym w kancelarii Wydziału Hipotecznego
ądu Okręgowego w Kielcach.
(2-3-1)
.

p~erwszy

41

Pisarze Wydziału Hipotecznego Sądu Okr,gowego w Kielcach zawiadamiają, że toczą się
postępowania spadfowe po:
1) Grze2'orzu Chrobocie, właścicielu gruntu Nr. 49, obszaru 1 dz. 1250 sąż. albo 2 mor.
290 prętów z nieruchomości Marianka, powiatu
pińczowskiego,

2) Zofii-Antoninie Dreckiej, współwJaści
cielce dóbr Słupia, folwarku Kryślina i folwarku Rędzina Słupska, powiatu włoszczowskiego,
3) Franciszku Ciszewskim, właścici elu
dzi ałk
r. 186, obszaru 3 ha 8535 metr. kw.
z kol onii Zagość F, powiatu pińczowskiego,
4) Mariannie Dudzie, właśdcielce 3 ha
3594 metr. kw. z d7.iałek Nr. 5 1,5 2,53 z kolonii
Jawor·l.O i ~ Gnie wce, powiatu kieleckiego,
5) Wincentym Migdał, wła~ciciel u działki
Nr. 11 obszaru l ha 6796 metr. kw. z kolonii
Stadła , powiatu miechowskiego,
6) Józefie Wojtal, współwłaścicielu działki
Nr. 2, obszaru ogólnego 2 dzies. 1359 sąż. z kolon ii Augustynów, powiatu miechowskiego,
7) Stanisławie Borkowskim , właścicielu
res'Z ty kolonii Pod Zalesiem, zawierającej 2 ha
37'2 metr. kw., powiatu jędrzeiowskiego,
8) leku-Josku Kohn, wierzycielu 2000 rubli
ewikcji zabezpieczonej pod Nr. 12 działu IV
nieruchomości Kiek _ Nr. bip. 36,
9) Franciszku Dziura, współwłaścicielu
działki obszaru 6 mórg 75 prętów z kolonii
Pojałowice Kozłówka, powiatu miechowskiego,
10) Tekli Ballaszk ewicz, właściciel ce zdóbr
Wierzbica Sob kowska, prawa zasta wu 6 mórg
gruntu i współwierzycielce sumy 156 rubli czyli
78 rubli zabezpieczonej do Nr. 82 działu IV
wykazu hipotecznego dóbr Wierzbica Sobkowska, powiatu jędrzejowskiego,
11) Kazimierzu Kumór, właścicielu parceli
Nr. 28, obszaru 1 dziesięcina 318 ążni czyli
1 ha 2372 metr. kw. z folwarku Służew, powiatu stopnickiego,
ł 2) Florentynie Bujnowskiej, wierzycielce
12000 zł. z koloni i Sułkowice Floreotyn, powiatu miechow kiego,
13) Stanisławie Majka, właścicielu l morgi
5599 metr. kw. z parceli Nr. 189 z dóbr Budziska, właścicielu działka Nr. 52, obszaru
12 morgów, czyli 6 ha 7185 metr. kw. z dóbr
Zofiówka Łubnicka i parceli Nr. 52-a, obszaru
3 morgi c7.yli 1 ba 6796 metr. kw. z kolonii
Zalesie Zborowskie, powiatu stopnickiego,
14) Natanie Hassenbeinie, współwłaścicie 
lu nieruchomości Kielce Nr. bip. 190, 121,911,
242, 73, 347 i właścicielu nieruchomości Kielce
Nr. 779,
ł 5) Eustachym Popielu, właścicielu dóbr
Czaple Wielkie, powiatu miechowskiego,
16) Marii Saskiej, właścicielce nieruchomości Kielce Nr. 420 i wierzycielce sumy

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Kielecki Dziennik Wojewódzki.

42

REGULACJA HIPOTEKL

zł.

2000

zabezpieczonej pod Nr. 100 nieruchoKielce Nr. 73,
17) Mikołaju Szczubiał, właścicielu 3 mórg
z działki Nr. 48 z folwarku Helenów, powiatu
jtedrzejowskiego,
18) Walerii Ulankiewicz, współwłaścicielce
działki placu na Sosnówkach, obszaru ogólnego 42712 ang. stóp kw. z nieruchomości Kielc e Nr. 73,
19) Jakubie Przybylskim, właścicielu dział
ka gruntu Nr. 9, przestrzeni 2 dziesięciny 1965
sażenów z kolonii Prokocice, pow. pińc'lOw
skiego,
20) Antoninie Kocot, właściciel ce działki
Nr. 11 i 15 obszaru ł 1 mórg 55 prętów z kolonii Gajówka Charsznicka, powiatu miechowskiego,
21) Michale Kwaśniaku, właścicielu działki
Nr. 7, obszaru 3 ha 3588 metr. kw. z kolonii
Łubnice-Lelonka, powiatu stopnickiego,
22) Pinkusie-Nusynie Sternfeldzie, wierzycielu sumy 1000u złotych kaucji zabezpieczonej w dziale IV pod Nr. 8 z dóbr Trzcieniec,
powiatu miechowskiego,
23) Senderz~ Fajnerze, właścicielu nierozsprzedanej reszty przestrzeni 14 morgów 206
pr~tów z nier. Pińczowski Podmiejski Folwark
ł-lr. l, powiatu pińczowskiego,
24) Władysławie - Pawle Krzyżanowskim,
wierzycielu sumy 2000 złotych kapitału i 200
złotych kaucji, zabezpieczonej obok pod Nr. l
i ostrzeżenia dla sumy 700 złotych z procentami i kosztami zabezpieczonego pod Nr. 2,
z kolonii Charsżnica Krzyżanówka, powiatu
miechowskiego,
mości

25) Józefie-Andrzeju Amuraux, właścicielu
dóbr Luborzyca, powiatu miechowskiego,
26) Wawrzyńcu Kowalskim, właścicielu
parceli Nr. 9, obszaru 3 dzjesi~ciny 1463 sąż
nie z kolonii Wodzienice, pow. jędrzejowskiego,
27) Adamie
Pawlusińskim,
właścicielu
przy ulicy Szpitalnej z nieruchoNr. hip. 407,

dzjałka placu
mości Kielce.

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodz-·
kim w Opałowie, obwieszcza, że na żądanie ·
Komisarza Ziemskiego na powiat opatowski,
działającego na zasadzie pisma Starostwa Powiatowego Opatowskiego z dnia 18 stycznia·
1936 r. L. R. 3. S. 24/ 174 niżej wymienione koIpnie, położone we wsi Trembanów ·gminy
Cmielów, pow. opatowskiego wy wołane- ZQstały do pierwiastkowej regulacji w terminach
następujących:

dnia 10 maja 1937 r. Ignacy · Różalslci
Nr. kol. 1, osad tab. 2707/3540, pow. koL 7 ha
6277 mtr., N-ra działek 33, 7 i 103; Spadkobr
Piotra Dulnego Nr. kol. 2, osad. tab. 8 ,~3/3540 1-2,.
pow. koL 1 ha 9979 mtr., N-ra działek 36, 13"
104; julianna Kasińska Nr. koL 3,. osad. tab_
1-2, pow. kol. 9 ha 2359 mtr., N-ra działek
34, 8, 105;
dnia 11 maja 1937 r., Jan Nowak Nr. kol.
4, osad. tab. 1/2-3, pow. koL 6 ha 8968 mtr.,
N-ra działek 16, 10. 102; Aleksander Granat
Nr. kol. 5, osad. tab. 1/4-3, pow. kol. 4 ha'
8939 mtr., N-ra działek 54, 70, 100; Bolesław
Granat Nr. kol. 6, osad. tab. 1/4-3, pow. koL
4 ha 1414 mtr., N-ra działek 55, 71, 101;
dnia 13 maja 1937 r., Anna Granat NT.
kol. 7, osad. tab. i /2--5, pow. kol. 6 ha 6800,..
mtr., N-ra dzialek 56, 72, 93; Marceli i Anna małźr
Kulczuga Nr. kol. 8. osad. tab. l / l - 4. pOWr
kol. 8 ha 9230 mtr., N-ra działek 29, 11, 99;;.
Marcel Kulczuga Nr. koL 9, osad . tab. 1/ 2-10,
pow_ koL 8 ha 1406 mtr., N-ra działek 30._
12, 90;
dnia 14 maja 1937 r., Julianna Stan Nr r
kol. 10, osad. tab. 1/2 - 7, pow. kol. 12 ha.
4302 mtr., N-ra działek 22, 18, 78, 93; Spadkob.
Michała Stana Nr. kol. 11, osad. tab. 1/2-5,.
pow. kol. 3 ha 5542 mtr., N-ra działek 17, 77,
98· Marcin Stępień Nr. kol. 15, osad. tab_
2/3-8-9, pow. kol. 9 ha 7020 mtr. N-ra dziatek 2 I, 59, 15, 92;
dnia 15 maja 1937 r., Ignacy Stępień Nr.
kol. 16, osad. tab. 1/3-8-9, pow. kol. 5 ha
2705 mtr., N-ra dz iałek 19, 64, 3, 91; Spadkob.
Grzegorza i Marianny Stępień Nr, ko L
17, osad. tab. 1151 /2i{85/1 1, pow. kol. 7 ha
I 9243 mtr., N-ra działek 60, 4, 85, 88; Spadkobiercy Wawrzyńca Stępnia Nr. kol. 18, osad.
tab. 1/ 1-14, pow. kol. 2 ha 1790 mtr., N-ra
działek 63, 2, 81;
duia 18 maja 1937 r., Antoni i Julianna..
małż. Olechowscy Nr. kol. 19, osad tab. 1/2--10,
pow_ koL 8 ha 6831 mtr., N-ra działek 53. 28,
89; Marianna Kwaśniak i. spadkob. Anny Kolasa Nr. kol. 20, osad. tab. 617/2385/ 11, pow.
kol. 5 ha 2778 mtr., N-ra działek 58, 73, 86.
Jan Kwaśniak i spadkobiercy Wincentego
Kwaśniaka Nr. kol. 21, osad. tab. 617/2385/11 ,
pow. kol. 3 ha 5249 mtr., 57, 74, 87;

I
prze5599 metr. kw. I
Pustki

28) Adamie Pateckim, właścicielu
strzeni 1230 sążni czyli około
z parceli Nr. 19 z nieruchomości Działki
j Zerwana, powiatu miechowskiego,

2\:) Szapsi ?rajs, właścicielu uregulowanej w księdze nieruchomości Kielce Nr. hip.
585, oznaczonej Nr. policyjnym poprzednio
353-a, obecnie 612.

Termin regulacj i wyznaczony na dzień
pierwszy po upływie sześciu miesi«(cy od dnia
pierwszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędo
wym w kancelarii Wydziału Hipotec:mego Sądu Okręgowego w Kielcach.
(2-3-1

N!! 2
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11 1, 112; jan i Marianna małż. Kaczor Nr. kol.
12, osad. tab. 4, pow. kol. 3 ha 9061 mtr. N-ra
dz. 12 1, 12';
.
dui. 29 maja 1937 r. t józef Serw,icki
i sukcesorowie Marianny Serwickiej, Bolesław
Serwicki Nr. kol. 13, osad. tab. 5, pow. kol.
7 ha 4318 mtr. N-ra dz. 131, 13', 13:1; Franciszek i Katarzyna małż. Sadkowscy Nr. kol. 14,
osad. tab. 6, pow. kol. 3 ha 7279 mtr. Nr. dz.
14'; Sukcesorowie Macieja Sadkowskiego: jan,
Marianna, Franciszka Sadkowscy Nr. kol. 15,
osad tab. 6, pow. kol. 3 ha 6357 mtr., , N-ra dz.
15 L, 15 2;
d .. :a 31 maja 1937 r., jan i Aniela małż.
Kos lo.C,la Nr. kol. 10, osad. tab. 7, pow. 3 ha
6380 mu. Nr. dz. 16 1; Antoni Cichoń Nr. kol.
17, osad. tab. 7, pow. kol. 6 ha 4509 mtr. Nr.
dz. 17 ' ; Józef i Aniela małż. Zielińscy Nr. kol.
18, osad. tab. 2 i 8, pow. kol. 5 ha 1806 mtr.,
Nr. dz. 18 1;
doia l czerwca 1937 r' I Karol Siennik vel
Sieniek Nr. kol. 19, osad. tab. 8. pow. kol. 4 ha
1053 mtr., N-ra dz. 191, 19'; Marianna Łodej
Nr. kol. 20, osad. tab. 9, pow. kol. 3 ha 9970
mtr., N-ra dz. 20 1, 20'; Sukcesorowie józefa
Wydział Hipoteczny przy Sądzie GrodzKostuchy, Antoni, Władysław, jan, Józef, Frankim w Opałowie obwieszcza, że na żądanie cisz·e k i Eleonora Kostuchowie Nr. kol. 21,
Komisarza Ziemskiego na powiat opatowski osad. tab. 20, pow. kol. 3 ha 9823 mtr. N-ra
niżej wymienione kolonie, położone we wsi
dz. 21 t, 212;
Włochy, gminy Grzegorzowice, pow. opatowdnia 3 czerwca 1937 r., wdowa Anna
-ski ego wywołane zostały do pierwiastkowej Truchlewska i sukcesorka Franciszka, syna
..regulacji w terminach następujących:
Marcina Truchlewskiego: Genowefa Truchlewdnia 22 maja 1937 r ., Władysław i Kata- ska Nr. kol. 21, osad . tab. 1J i 12, pow. kol.
rzyna małż. Mokrzańscy, Nr. kol. l, osad tab. 1, 4 ha 0190 mtr. N-ra dz. 22 1, 222, 225 ; Sukcesopow. kol. 6 ha 2643 mtr., N-ra dz. 11, 1', Mar- rowie jana Bednarskiego: Józef Bednarski. Jócin i Aniela małż. Mokrzańscy, Nr. kol. 2, osad zefa Sieniek, Anna Sokół, Genowefa Truchlewtab. I, pow. kol. 4 ha 0753 mtr., N-ra dz. 21, ska, Jan i Maria Bass Nr. kol. 23, osad. tab.
22; jan l<Jusek, Nr. kol. 3 osad tab. l i 10, 13, pow. kol. 4 ha 3217 mtr., N-ra dz. 231 , 23 2;
pow. 3 ha 9781 mtr., N-ra dz. 31, 3';
Piotr . Bednarczyk Nr. kol. 24, osad. tab. 13,
doi a 24 maja 1937 r., Ignacy i Józefa mał pow. kol. 4 ha 2348 mtr. N-ra dz. 241, 24';
żonkowie Kłusek, Nr. kol. 4 osad tab. 1-10.
doia 4 czerwca 1937 r. , Józef Bednarczyk
pow. kol. 4 ha 6405 mtr., N-ra dz. 41, 42; Mar- Nr. kol. 25, osad. tab. 13, pow. kol. 4 ha 2277
cin Mikos i sukcesorowie Wiktorii Mikos: jó- mtr. N-ra dz. 251, 25'; Mic ał Romański Nr.
zefa i jan Mikos, Antonina Kowalska i Kata- kol. ~6, osad. tab, 14, pow. kol. 5 ha 8823
rzyna Kamińska, Nr. kol. 5, osad tab. 2, pow. mu. N-ra dz. 26 1, 26'; Ogół wsi Włochy Nr.
kol. 5 ha 7624 mrt., N-ra dz, 51, 5'; Władysław kol. 27, pow. kol. 8537 mu., Nr. dz. 27.
i Franciszka małż. Sokół, Nr. kol. 6, osad tab.
Wszystkie osoby interesowane wzywa się
Z, pow. kol. 3 ha 4236 mtr. Nr. dz. 6 1;
by w oznaczonych wyżej terminach zgłosiły
dnia 25 maja 1937 r., Franciszek Gąsior, sit( do kancelarii Wydziału Hipotecznego w OpaNr. koL 7, osad tab. 2, pow. 3 ha 4155 mtr., towie wraz z wszelkimi dokumentami ich praNr. dz. 7 1; jan i Marianna małżonkowie Sko- wa i roszczenia uzasadniającymi, a to pod ry'rupa. Nr. kol. 8, osad tab. 2, pow. 4 ha 3694 gorem prekluzji z art. 154 i 160 ustawy hipomn., N-ra dz. 81, 8'; józefa Sławska i sukceso- tecznej 1818 T.
rzy Andrzeja ZIęby: Edward i Marianna Zięba
Nr. kol. 9, osad. tab. 2, pow. kol. 5 ha 0651
mtr., N-ra dz. 9 1, 9', 9Sj
LICYTACJE I PRZETARGI.
dnia 28 maja 1937 1'., Józef i Marianna
mali.. Sobieraj Nr. kol. 10, osad. tab. 3, pow.
kol. 10 ha 1083 mn. N-ra dz. 101, 10'; StaniUrząd Wojew6dzki Kielecki ogłasza, że
sław i Aniela małż. Włodarczyk Nr. kol. J 1, w lokalu Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych
oOsad. tab. 4, pow. kol. 3 ha 7656 mtr. N-ra dz. w Kielcach ul. Wesoła 43, odbędzie się w dniu

dnia 20 maja 1937 r. t jan Grabowski
i spadkobiercy Katarzyny Grabowskiej Nr. kol.
22, osad. tab. 1/1-12, pow. kol. 2 ha 0337 mtr.,
N-ra działek 31, 66, 5, 80; Spadkobiercy Woi~iecha Nowaka Nr. kol. 23, osad . tab. I f1 - 13-18,
pow. kol. 4 ha 1929 mtr. N-ra działek 35, 14,
'79; jan i Marianna małż. Zarzyccy Nr. kol. 24,
()sad. tab. 1/1-15, pow. kol. kol. 2 ha 0209 mtr.,
N-ra działek 27, 82;
doia 21 maja 1937 r., Spadkobiercy Antoni ego Ziętaka Nr. koL 25, osad. tab. 1/1--16,
pow. kol. 2 ha 9225 lTItr., N-ra działek 52, 68,
83; Wojciech Kolasa Nr. kol. 26, osad. tab.
1/1-17, pow. kol. 2 ha 4733 mtr., N·ra działek 50, 69, 84; Ogół wsi Trembanów pow. kol.
g023 mtr., N-ra działek 65, . 23, 62, 9, 20.
Wszystkie osoby interesowane wzywa się
by w oznaczonych wyżej terminach 7.głosiły się
do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Opałowie wraz z wszelkimi dokumentami ich prawa i roszczenia uzasadniającymi, a to pod rygorem prekluzji z art. 154 i J60 ustawy hipotecznej 1818 r.
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2 .. arca 1937 r. G godz. 11 rano w pierwszym
terminie i o gódz. 12-ej tegoż dnia w drugim
terminie w drodze konkursu ofert przetarg
(otwarcie ofert) na gospodarstwo wzorowe
utworzone przy parcelacji maj. państw. Lipienice, pow. radomskiego położone od stacji
kolei Jastrząb 2 klm.
Ogólny obszar gospodarstwa wzorowego
wynosi 86.38 ha w tym 16.59 ha roli, 27.16 ha
stawów rybnych, 21.13 ha łąk, 3.67 ha torfów,
reszta: place, ogród, wały, bagna, drogi, rzeki
i t. p.
.
Cena szacunkowa 45.490.00 zł. w złocie
wraz z zabudowaniami, drzewostanem, wewnętrznym urządzeniem młyna i wartością siły
wodnej. Termin składania ofert upływa w dniu
2 marca 1937 r. o godzinie 10 r~no. Oferty
nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Do udziału w przetargu dopuszczone bę
dą osoby odpowiadające wymaganiom art. art.
7, 8, 9 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 27 kwietnia 1927 r. (Oz. U. R. P. Nr. 44,
poz. 390). Bliższe dane znajdują się w lokalu
każdego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Rolnictwa i Reform Rolnych.
UNIEWAŻNIENIE ZAGUBIONYCH

DOKUMENTÓW I WEKSLI.
Kupnwasser losek. Hersz zam, w Sędzinie ogt.
o zagub. kliiąieczkl woiskowej, wyd. prze7. P.K.U. Będzin.
Zagubione pozwolenie na broń, wydane przez Sta'
rostwo w Sędzinie na imię Roberta. Touttee unieważnia się.
Micudtt Franciszek, zam. w Będzinie ogł. o zagubieniu ks . woiskowej, wyd. przez P.K .U. Bielsk Podlaski.
Wąsowicz 'tani sław (r. 1911), zam. w Skrzeszowicach, gm. Niedźwiedż, pow. miechowskiego ogl. o' zagub.
ks. wojskowej, wyd. przez Baon K.O.P. w Kopyczyacacb .
Unieważnia się zagubioną książeczkę wojskową wraz
z kart" mob., wyd. przez P .K.U. Czc:stocbowa, oraz dowód osobisty, wyd. przez Starostwo Pow. w Częstocho
wie, obywa dokumenty wyd. na imię
tanislawa Bieńka'
Lam. w Siskupicach, gm. Olsztyn, pow. częstochowskiego.
Borowier Franciszek (r. 1905) zam. w Niw("e, pow.
będzińskiego, ogł. o zagub. ks. wojskowej, \\ ydanej przez
P. K. U. Będz in.
'akubczak Anlolli (r. 19(0), "Lam. w Radomsku,ogl .
o slc;radzeniu mu zaświadczenia wojsKowego, wyd. przez
P. K. U. Częstochowa.
Cacoń Franciszek, zam. w Żukach, ogl. o zagub.
dOKumentu wojskowego, wydanego przez P.K·U. Sosnowiec.
Domagało lon (T. 1 9 ) um. w Dąbrow ie Górniczej.
.!lgt o zagubieniu książeczki wojskowej, wyd. przez P .K.U .
Becd7in.

Niciarz Paweł, zam. w Sędzinie zgubił ks. wojsko.
wyd. przet p, K, U. Sędzin oraz dowód osohisty,
wyd. przez Zarząd Gminny Łagisza.
wą,

Unieważnia się zagubioną książeczkę wojskową, wyd •.
pn.ez P. K. U. Częstochowa na imię Wacława Radziejewskiego (r. 1909) 'lam. w Częstochowie.
CNowacki lózef (r. 1897) zam._ w Częstochow ie ....
ogt. o zagubien iu książeczki wojskowej, wyd. przez P.K.U.
Częstochowa.

Jan, zam. w Będzinie, ogl. o zagubieniu .
wojskowej, wydanej przez P. K. U. Sosnowiec_
Mierzejewski Wincenty (T. 1903) zam. w Czętocho
wie, oglasza o zagubieniu książec zki wojskowej, wydanei
przez P. K. U. Częstochowa.
Simiela Mieczysław. zam. w Częstpchowie ogłasza.
o zagubieniu dowodu osobistego wyd. przez Zarząd Miejski m. Częstochowy oraz książeczki wojskowej wra~
z karlą mob. wyd. przez P. K. U. Częstochowa.
:
Jed,qnak

ksi · ąieczki

ogłasza o zaguwojskowej, którą unieważnia się.
Śliwa Marian, zam. w Zawierci,u, ogłasza o zagubieniu ks. wojskowej, którą unie .... aźnia się.

Grosfeld Abram, zam. w Radomiu,
książeczki

bieniu

Sibielak Ignacy (r. 1904) zam. w Sosnowcu oglasza
o zagubieniu

książeczki

Unieważnia

się

wojskowej,
zagubioną

którą unieważnia się.·

książeczkę

wojskową,

wydaną

przez P. K. U. Zawiercie na imię Jakuba Szpige lmona (T. 1911), zam. w Zawierciu.

Fiszliński Moszek, zam. w S osnowcu, ogłasza o 1:agubieniu dowodu osobistego Nr. 11088 wyd. przez Zan;ąd
Miejski m. Sosnowca w 1933 r.
Zagubioną kartę rzemieślniczą na prowadzenie krawiectwa, wyd. przez Starostwo Powiatowe w Końskica
w 1928 r. na imię Mendla 8zwarca zam. w Szydtowcur
unieważnia się.

Ziółkowski Edward zam. w Zwoleniu, ogł. o zagubieniu legitymacji służbowej Nr. 1268, wyd. przez Prezesa
Sądu Apelacyjnego w Lublinie:
Cho!fnowski Bronisław, zam. w Komorowie ogłasza
o skradzeniu mu dowodu osobistego, wyd. przez Staro.
stwo w Stolinie.
Rej Mikołaj. zam. w Dańdówce. ogła sza o zagub.
legitymacji Nr. 29, wyd. przez Państw. Gimnazjum im.
B. Prusa w Sosnowcu.
Galecki lon zam. w Pionkach, ogłasza o zagubienill
książeczki wojskowej, wyd. przez 3 p. Wojsk Kolejowych
w Poznaniu .
G(balski Dezyderiusz, Zam. w Opatowie-Kiel. ogl.
o zagubieniu dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd
Miejski w Opatowie dnia 19{XlI 1929 r. za Nr. 131.
Z .. gubioną legitymację ubezpieczeniową, wyd. przeJ;
Ubezpiec~alnię Spoleczną w Częstochowie za Nr. 4280853'
na imię Nierobisia Józefa, 18m. w Częstochowie unieważ·

nia

się.

Klinberg Jakub, zam . w Częstochowie, ogłasza
o zagub. legi tymacji ubezp., wyd. przez Ube1:pieculnię
Spoleczną w Częstochowie za Nr. 4274810. .
Pasińslci Józef. zarn . w Krasocinie, pow. wlosz_
cz owskiego, ogłasza o zagub. karty rzemieślniczej, na
rz eŻJlicłwo, wyd. przez Starostwo w Wloszczowie.
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" -:f.""L Zginął dowód

tożsamości konia Seria B. Nr. 159943
wystawiony na nazwisko właściciela Kondrzgc1ciego TomaS%Q z Myślakowic.

K ornb.rg JakUB Mojer. zam. w Łuach, ogła."a
o zagub. karty nemieśłniczej Nr. rej 365, wyd. przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu w 1928 r.

Zgubiono dowód tożsam. konia Seria F Nr. 290669
wystaw. przez R. .1. K. w Kielcach na nawisko właściciela
"ajana WładgsłaTlla zam. w . Chwałowicach .

Zgin,,1 dowód tożsamości konia Seria B Nr. ~Ol686,
wyataw. na nazwisko wJeściciela Rozertbauma Wo/fa, um.
w Radomiu.

Zginął dowód tożsamości konia Seria

E Nr. 673357,
wystaw. przez R. 1. K. w Kielcach na n8%wisko Rynki
tanisława

z Opoczna.

Blaszlcie7l1iczowa Helena, zam. w Jędrzejowie. ogl.
o 'J>agub. legitymacji, wyd. przez Komendę Woiew. Pel.
Państw. w Kielcach.
Zginął dowód tożsamości konia Seria B Nr. 80957
wystawiony na nazwis \co właściciela Kijews/ciego Józefa,
s. Jana, um. we wsi Smyków, gm. Miedzierza, pow. koDe~kiel!'o.

Ralałowicz Hcrsz Ber, zam. w Opocznie, oiłasza
o ugubieniu weksla in blanko na zł. 20 z podpisem Franciszka Kowalskiego zam. w Ossie, gm. Białaczów, pow.

Zginął

dowód tożsamQści kODia Seria D Nr. 882054
Da nazwisko właściciela Kowalika Ignacego, zam.
e wsi Zawada. gm. Kamienica Polska, pow. często
chowslciego.
WYSblW.

Unieważnia

się

zgubioną

legitymację

unędniczą

r. 518 wyd. na imię Aliny Smolińs/ciej, um. w Gorzkowie przez Inspektorat Szkolny w Busku.
trychała

Jakub, zam. w Nowym Korczynie

o zallubieniu dyplomu
Izbę

przez

ogłasza

czeladniczego ślusarsłciego, wyda.

Rękodl:ielnic%ą

i świadectwa złożenia egzaminu

w Tarnowie w 1928 r.

na palacza i maszynistę,

wyd. przez Dozór Kot/ów w Krakowie w 1930 r.

Lederhendler

Gerszon.

um.

w Radomiu ogłasza

o ugubieniu ks. wojskowej. wyd. przez P. K. U. Radom'
Unieważnia

się

P. K. U.

yd. przez

Kabziński Zdzisłuw, zam.

Unieważnia aie skradziony dowód osobisty. wyd.
przez Zarz"d Miejski m. Sosnowca na imię Janiny Ewg
Jankowskiej, zam. w Sosnowcu.

Cebeliński Kazimierz, zam. w Radomiu, ogła za
o zagubieniu legitymacji, wyd. przez Komendę Wojewódzką Pol. Państw. w Kielcach w dn. 30 marca 1935 r. n
Nr. 1996-b.

Deska Eugeniusz (r. 1910), zam. w Częstochowie.
o zagubieniu książeczki wojskowej, wyd. przez
P. K. U. Częstochowa ,

książeczkę wojskową.

zagubion"
Cl:ęstocbowa

na nazwisko

I

Cymerman Lejzor, s. Mordki, zam. w Wierzbniku,
o zafl11bieniu karty rzemieślaktej na rzeźnictwo.
wyd. przez Starostwo Powiatowe w Wierzbniku za Nr. 1436.

ogłasza

Unieważnia się zafl11bioną książeczkę wojskowIl,
wyd. prz<'!z P. K. U. Zawiercie na imię Bl'onisłama Gó,.y
(r. 1906), zam. w Ożarowicach, pow. będzióskiego.
Zginął dowód tożsamości konia Seria F r.143.192.
wyst. na _nazwisko właście. Grzgwny Antoniego, nm.
w Urzutach, gm.Opatowiec, pow. pińozowsldego.
Bagińslci Stanisław (r. 19(6), ~am. w Strzemienycacb, ogłana o Z8&,ub. książeczki wojskowej, wyd. przez
P. K. U. Będzin.

Choim Jankiel Oracz, 18m. w W'Icbocku, ogł.ua
o zagub. karty rzemieclniczej na prowadzenie szewctwa,
wyd. %8 Nr. 384.

tępień

Slehilc .JuliO/I, :zam. w SoJcu Zdroju,

Władysław.
Zginęła

legitymacja ubezpieczeniowa Nr. 4.31747 ,

wyd. przez. Ubnpi<'!czalnię Społeczną w Częstochowie na
imię

lana Kas,z:telana, zam. w Matowie.
Dyrlca Antoni ( r. 1901) um. w Grabocinie oglasn

Rędzin.
Unieważnia

aię

skradzioJlY

weksel in blanco na

z podpisem Alelcsego PłonIci,

Z8m.

w Cajowicach.

Bubel Adam, zam. w Strzemieszycach. ogl. o :tagub.
ksi,ieczki
. K. U.

wojskowej

Będl:io.

karty

mob..

świa dectwa

azkolDego

szkoly pownecbnej w

Szydłowie.

gubieniu

z

u

ogłasza

ończenia

o za-

17 oddz

Unieważnia się zagub. książeczką wojskowI\. wydapnez P. K . U. Zawiercie na imię Berka Lejba Daumana (r. 1902), zam. w Żarle.ch.

ną

o zagubieniu książeczki wojskowej, wyd. pnez P. K. U.

zł. 200 -

w Częstochowie, ogła
KL. 72.564.

sza o zagub. znaku rejestrac:yjnello samochodu

ogłasza

opoczyńskiego.

nego

Zginął dowód tożsamości konia Seria B Nr. 153590,
wystaw. na nazwisko włRściciela Rzepki Pawła, zam.
w:Bielowicach, gm. Kazczonów, pow. opoczyńskiego.

wydanych przez:

.Jaclco7»S1ci Józef (r. 1899), um. w Kosowie Więk
szym, gm. Kowala. pow. radomskiego, ogłasza o zagubi.Diu ksi,żec'llci wojskowej, wyd. przn P.K.U. Radom.
Krupianlca Moria, 7.811L w Kazimierzy Wielkiej.
o zagubieniu świadectwa szkolnego z ukończenia
1 oddz. szkoł, powszechntlj w Kazimierzy Wielkiej w roku 1934.
ol'łan.a

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Unieważnia

przez

Nl1 2

Kjelecki Dziennik Wojewódzki.
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Zarząd

Władysława

się zagubiony dowód osobisty, wyd.
Gminny Opatów dn. 26/JX.1929 r. na imię
Jakubowskiego, zam. w Marcinkowicach, gm.

Fajner lcele (r. 1911), zam. w Sosnowcu, ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowe'j, wyd. prze:!; P . K . U,
Sosnowiec.

Opatów.

,

ł\dres

Redakcji i

ł\dministracji: Urząd

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

Prenumerata za 1937 r. - 24 zł. Numer pojedyńczy - l zł. Cena o!!,/os7eń: o posh;powaniu apadk:owem - pojedyń.
cze 1~ · zł., zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o regulacji hipoteki - pojedyńcze 12 d., zbiorowe po 9 d.
od każdej nieruchomości; za wiersz szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę - 30 zł.; ledo" stronę dwu~
szpaltową 60 :zł. Drobne ogłoszenia jednokrotne: o unieważnieniu dokumentów osobistych - 20 gr. za wyraz. naj.
mniej 3 złote; dowodów tożsamości koni - l zJoŁy; znaków i dowodów rejestr. pojazdów mechanicznych. dokumentów
oa broń i wekslil- 5 złotych. Za ogłoszenia trzykrotne opłata potrójna.
Wue1kielopłaty

:za prenumeratę, ogłouenia i t. p. naleiy wpłacać do Pocztowej Kasy Oazczędllości Da konto
nekowe lir. 30.632 i potwierdzeDie wpłaty nadsyłać do Administracji "Kieleckiego Dz.ieDDDika Wojew6dzkiego....
Druk. Kieleckiej

Spółki

Wydawniczej -

ul. Sienkiewicza Nr. 16.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

