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15.

Zarządzenie

Wojewody Kieleckiego

z dni a 30 stycznia 1937 r.
o otwarciu ruchu wszelkicb poja zdó w na drodze w ojewódzkiej Nr. 9-W Siewierz- Zawierde i Da d rodze powia t o wej Siewierz-Myszków.

•

17.

---------------------------

17.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego

Pińczowskiego

z dnia 29 stycznia 1937 r.
o r ozszerzeniu obszaru scaleniowego wsi Koście
lec i in., gm. Kóś ciele c, pow. pińczowskit'!go .

•

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. p
Na podstawie § 3 rózporządzenia Mini- Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalony~ rozstra Robót Publicznych i Ministra Spraw W e - porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
wnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r. reguluoraz
art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzejącego używanie i ochronę dróg (Dz. U. R. P.
czypospolitej
z dnia 27 października 1933 r.
Nr. 61, poz. 611) oraz § 5~ rozporządzenia
Ministra Kamunikacji i Ministra Spraw We- (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), Starosta Powiatowy Pińczowski podaje do publicznej wiawnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw
domości, że prawomocnym orzeczeniem tegoż
Wojskowych z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach pu- Starosty z dnia 20 lipca 1936 r. postanawia:
blicznych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 55) zarzą włączyć do obszaru scalenia wsi Kościelec, tejże gminy, pow. pińczowskiego, ustalonego pradzam, co następuje:
womocnym orzeczeniem Starosty Powiatowego
§ 1. Uchyla się zarządzenie Wojewody Pińczowskiego z dnia S grudnia 1935 r. grunty:
Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1936 r. o zam- 1) z parcelacji maj. państw. P rzez wody działki
knięciu ruchu wszelkich poiazdów w Siewierzu
Nr. Nr. 51 i 5la o pow. 7,5260 ha znajdujące
na drodze wojewódzkiej Nr. 9-W Siewierz- się pod zarządem Dyrekcji Lasów Państwowych
Zawiercie i na drodze powiatowej Siewierz- w Radomiu i 2) działki z parcelacji tegoż maMyszków (Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr. 17, jątku, a znajdujące się w posiadaniu: ~r. 5'ł
poz. 133).
o pow. 1,6180 ha Rojewski~'To Jana, Nr. 58
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży o pow. 4,2071 ha Barlosika Stanisława, Nr. 59
cie z dniem ogłoszenia.
o pow. 1,6092 ha Olendra Tadeusza, Nr. 62
Wojewoda: wz St. Bieniewski
o pow. 1,3132 ha Korfla Jana i Nr. 63 o pow.
Wicewojewoda
1,1568 ha Zameły Andrzeja czyli razem 17,4333
ha oraz włączyć do obszaru scalenia wsi: Mysławczyce, Piekary i Kościelec, gminy -Koście
16.
lec, pow. pińczowskiego ustalonych orzeczeOGŁOSZENIE
niami: b. Okręgowego Urzędu Ziemskiego
w Kielcach z dnia 21 września 1927 r. i StaStarosty Powiatowego Miechowskiego
rosty Powiatowego Pińczowskiego z dnia 5
z dni~ 9 lutego 1937 r.
grudnia 1935 r. część gruntów hipotecznych
o wdrofeniu postępowania scaleniowego we z majątku Piekary, gm. Kościelec o powierzchni
wsi Zembocin, gm. Kowala, pow. miechow- około 25 ha, stosownie do orzeczenia Starosty
Powiatowego Pińczowskiego z dnia 15 paź
skiego.
dziernika 1936 r. i włączyć do tegoż obszaru:
Na " podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 1) grunty ukazowe i zaserwitutowe wsi Mylipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. sławczyce o pow. 58,27 ha, 2) grunty ukazowe
2 1927 r. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustai zaserwitutowe wsi Piekary o pow. 1,2729 ha,
lonym rozporządzeniem Prezydenta Rzec7.y- 3) grunty hipot. rozparcelow. maj. Mysławczyce,
pospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. o pow. 135,50 ha, 4) część 2"runtów hipoteczNr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia nych z parcelacji maj. Piekary, o pow. 4,31 ha,
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź 5) część gruntów hipot. z parcel. maj. Lekszydziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. ce o pow. 48,60 ha, 6) część gruntów hipot.
635), Starosta Powiatowy Miechowski podaje z parcel. maj. Wolwanowice o pow. 21,16 ha,
do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grud- 7) część gruntów hipot. maj. Piekary, o pow,
nia 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Sta- 10,00 ha, 8) część gruntów hipot maj. KOści e 
rosty Powiatowego Miecho wskiego z dnia 1 3 lec o pow. 10,00 ha, 9) część gruntów hipot.
października 1936 r., dotyczące wdrożenia pomaj. Pławowice o pow. 10,0~ ha i 10) część
stępowani a scalenioweg o i ustalenia obszaru
gruntów parafii Kościelec o pow. 1,00 ha-stoscalenia na gruntach wsi Zembocin, położonej !\ownie do prawomocnego orzeczenia S tarosty
w gminie Kowala, powiatu miechowskiego.
Powiatowego Pińczowskiego z dnia S grudnia
Starosta: Jan Zaufali
1935 r. .
Za Starostę : Czekaj
p. o.
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Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 18, 19, 20 i 21.

orzeczeniem b~ Okrt(gowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach z dnia 30 listopada 1928 r.:
grunty hipot. z parcelacji maj. Szarbia·Zwierzyniecka p. n. ~ Kolonia Szarbia-Zwierzyniecka lit. AJ) o pow. 19,9773 ha, ~Kolonia SzaTbia-Zwierzyniecka lit. B" o pOW. 6,3621 ha.
"Kolonia Szarbia-Zwierzyniecka lit. OJ) o pow.
46,9410 ha, "Kolonia Szarbia - Kryzysówka"
o pow. 27;5522 ha, "Kolonia Szarbia-Zwierzyniecka lit. e" o pow. 16,2945 ha oraz takież
grunty z parcelacji maj. Szarbia-Zwierzyniecka
znajdujące w posiadaniu nabywców bez uregulowanego tytułu własności o pow. 17,7277 ha.
Grunty hipot. z maj. Krzysztoforia, o pOW. 3 ha
i grunty hipot. z maj. Szarbia-Zwierzyniecka
o pow. 0,50 ha, czyli razem: 135,3548 ha.
Za Starostę: Czekaj

18.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego

Pińczowskiego

z dnia 29 stycznia 1937 r.
o rozszerzeniu obszaru scaleniowego wsi Probołowice, gm. Czarnocin, pow. pińczowsldego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3\
lipca 1932 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozp.
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz
art. 14 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85,
poz. 635) Starosta Powiatowy Pińczowski podaje do publicznej wiadomości, że prawomocnym orzeczeniem tegoż Starosty z dnia 6 paź
dziernika 1936 r. postanawia: włączyć do obszaru scalenia wsi Probołowice, gminy Czarnocin, pow. pińczowskiego, ustalonego prawomocnym orzeczeniem Starosty Powiatowego
Pińczowskiego z dnia 5 października 1935 r.
część gruntów hipotecznych z parcelacji maj.
Probołowice, ą znajdujących· się w posiadaniu:
l) Sakwy Walentego dz. Nr. 17 o pow. 0,5839
ha i dz. Nr. 18 o pow. 0,7745 ha, 2) Zaręby
Stanisława dz. Nr. 16 o pow.
1,7833 ha,
3) Dąbka Stanisława dz. Nr. 19 o pow.
0,5511 ha, dz. 20 o pow. 0,5699 ha dz. Nr. 21
o pow. 0,5582 ha, dz. Nr. 22 o pow. 0,5688 ha,
dz. Nr. 23 o pow. 0,5918 ha, dz. Nr. 24 o pow.
0,5694 ha, dz. Nr. 25 o pow. 0,5705 ha i dz.
Nr. 26 o pow. 1,0936 ha, czyli razem: 8,2150ha.
Za Starostę: Czekaj
p. o.

p. o. Wicestarosta

20.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego

Pińczowskiego

z dnia 29 stycznia 1937 r.
., rozszerzeniu obszaru scaleniowego wsi Trę
baczów - Rzemienowice, gm. Czarkowy, pow.
pińczowskiego.

~icestarosta

19.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Pińczowskiego
z dnia 29 tycznia 1937 r.
o rozszerzeniu obszaru scaleniowego wsi Szarbia Zwierzyniecka, gm. Droiejowi~e, pow. piń
czowskiego.

.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
Nr. 92, p~z. 833) w brzmieniu ustalonym rozPOr7.ądLen1em
Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. NT. 67,
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezyde!lta Rzeczypospolitej z dnia 'l7 października
19.:>3 r. <I?z. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), Staro~ta .Pow,atc:>~y .Pińczowski podaje do publiczne) ~,adomoscJ, ze prawomocnym orzeczeniem
ego z ~tarosty z dnia 14 sierpnia 1936 r. posta~awla: . włą~yć do obszaru scaleniowego
WSI Sza.r.bla-Zw1 7rzyniecka, gminy Drożejowice,
pow. pmezowsklego, ustalonego prawomocnym

49

II

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozp.
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz
art. 14 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85.
poz. 635) Starosta Powiatowy Pińczowski podaje do publicznej wiadomości, źe prawomocnym orzeczeniem tegoż Starosty z dnia 12
września 1936 r. postanawia: włączyć do obszaru scaleniowego wsi Trębaczów-Rzemienowice,
gm. ezarkowy, pow. pińczowskiego, ustalonego
prawomocnym orzeczeniem Starosty Powiatowego Pińc7.owskiego z dnia 9 listopada 1935 r_
część gruntów o pow. 11,75 ha (hipotecznych)
dóbr ezarkowy z folw. Kszczonów, gminy ezarkowy, pow. pińczowskiego.
Za Starostę: Czekaj
p. o.

~icestarosta

21.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego

Pińczowskiego

z dnia 29 stycznia 1937 r.
o rozszerzeniu obszaru scalen;owego w.1 Wojsla"iee i ia., gm. Nagonany i in., pow. phiczowskiego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
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Nr. 92, poz.

-------------------------------

~33)

w brzmieniu ustalonym rozPrezydenta Rzeczypospolitej '
z dnia 11 lipca l ~32 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67,
poz. 622) oraz art. 14 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 85, poz. 635). Starosta Powiatowy
Pińczowski podaje do publicznej wiadomości,
że prawomocnym orzeczeniem tegoż Starosty
z dnia 11 sierpnia 1936 r. postanawia: włą
czyć do obszaru scaleniowego wsi Wojsławice
(Krzyszkowice, Koczanów, Zysławice i Czaję
czyce) położonych w gminach Nagorzany i 00biesławice, pow. pińczowskiego, ustalonego
prawomocnym orzeczeniem Starosty' Powiatowego Pińczowskiego z dnia 30 września 1935 r.:
1) 31,18 ha gruntów, w czym: hipotecznycq
z rozparcelow. maj. Donatkowice C o pow.
9,40 ha, a znajdujących się w posiadaniu: Paciorka jana 1,00 ha, s-ców Zycha Wojciecha
1,00 ha, Wrońskiego Jana 1,60 ha, Tomali Walentego 1,00 ha, Olecha Michała 1,00 ha, Szkopowskiego Józefa \ ,00 ha i Naczwory jana 2,80
ha. Gruntów hipotecznych rozparcelow. maj.
Donatkowice B o pow. \,00 ha, znajdujących
się w posiadaniu Chama Franciszka, gruntów
hi pot. maj. Donatkowice A o pow. 3,00 ha,
znajdujących się w posiadaniu NilIaka Henryka,
gruntów hipot. maj. Dalechowice o pow. 1 ha,
gruntów hipot. maj. Nagorzany o pow. 3,00 ha
i gruntów hi pot. z parcelacji maj. Dalechowice
o pow. 13,78 ha, a znajdujących się w posiadaniu: Szczepańskiego Bronisława 3 ha, Włuska
Józefa 0,70 ha, Dońca Ludwika 0,56 ha, Marca
Ludwika 0,56 ha, Dziedzica Antoniego 0,56 ha,
Lutego Stanisława 0,56 ha, Połetka józefa 0,56
ha, Matyjasza Władysława 1,12 ha, Tatarki Jana 1,12 ha, Karcza Leona 1,12 ha, Wójcika
Antoniego 0,56 ha, Kaczora Władysława, 0,56
hą, Malagi Stanisława 0,56 ha, Nowaka SLanisława 0,56 ha, janowca Józefa 0,56 ha, Nowaka jana 0,56 ha i Piwowarczyka Józefa 0,56 ha, .
czyli razem: 31,18 ha.
Za Starostę : Czekaj
porządzeniem

blicznej wiadomości, że w dniu 12 paździer
nika 1936 r. uprawomocnił'O si~ orzeczenie Starosty Powiatowego Pińczowskiego z dnia lO.
lutego 1936 r., dotyezące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi Pł'zemyków-Pio
trowice i Ławy, gminy Koszyce i Bejsce, powiatu pińczowskiego.
W związku z powyższym ogłasza się
o zamknięciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Starosta: wz St. Czekaj
Referendarz

23.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Piaczowskiego
z dnia 5 lutego 1937 r.
o zamknięciu postępowania scaleniowego .ai
Zagajów, gm. Góry, pow. pińuowskieg••
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P.
z 1927 r. Nr. !2, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (01.. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Pińczowski podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 26 września
1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego Pińczowskiego 7. dnia 7 lutego
1936 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na
obszarze scalenia wsi Zagajów, gminy Góry,
powiatu pińczowskiego.
W związku z powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Starosta: wz St. Czekaj
Referendarz

p. o. Wicestarosta

24.

22.
OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego

Pińczowskiego

7. dnia 28 stycznia 1937 r.
o zamknięciu postępowania scaleniowego wsi
Pnemyków-Piotrowice i Ławy, gm. Koszyce
i Bejsce, pow. pińczowskiego.

Na podstawie art. 36 Ulitawy z dnia 31
lipca 1923 . r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia ł 1 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635)
Starosta Powiatowy Pińczowski podaje do pu-

ZA WIADOMIENIE
Urzędu

Wojew6dzkiego Kieleckiego

z dnia 12 lutego 1937 r.
o uniewaźaieniu: zagubionej pieczęci sołtysa
gromady Ozie,.ce, gm. Iwacewicze, pow. bne.kiego.
Niniejszym podaje się do publicznej wiazagubiona urzędowa piecz~ć sołtysa
gromady Ozierce, gm. lwacewicze, pow. brzeskiego z napisem: "Sołtys wsi Ozierce, gm.
lwacewicze", została unieważniona.
Za Wojewodę: Dr M. K. }askólski
domości, że

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

Kierownik

Oddziału

Kielecki Dziennik Wojewódzki.

po kursie 1 rb. = 2 zł. 66 gr.); z kwoty tej
przypada dla:
1) Władysława Bogusławskiego z Zacisza
rb. ) 950 czyli 518 zł. 70 gr., .
2) Firmy Kopalnia Kamienia Pelca z Zawodzi a rb. 1150 czyli 305 zł. 90 gr.,
3) Firmy "Skład Drzewa Faktora Mordki"
w Częstochowie rb. 1160 czyli 308 zł. 56 gr.,
4) Firmy "Fabryka Papy Landau i Bergman" w Częstochowie rb. 540 czyli 143 zł. 64 gr.,
5) Firmy "Skład Drzewa Zandsztajna Lewka" w Częstochowie rb. 140 czyli 37 zł. 24 gr.,
6) Kopińskiego Zelika (szklarza) w Czę
stochowie rb. 350 czyli 93 zł. 10 gr.,
7) murarza z Janowa (niewiadomego nazwfska) rb. 800 czyli 212 zł . 80 gr.,
8) murana z Piotrkowa (niewiadomego
nazwiska) rb. 500 czyli J 33 zł.,
9) Firmy "Skład Szkła W. Szpigelman"
w Częstochowie rb. 100 czyli 26 zł. 60 gr.,
JO) Firmy "Cegielnia Sztajer Dawid" w Czę
stochowie rb. 600 czyli 159 zł. 60 gr.,
J1) Tyfłewskiego Franciszka w Gzęsto
chowie rb. 2755 czyli 732 zł 83 gr.,
12) Ferens Felicji w Częstochowie rb. 300
czyli 79 zł. 80 gr.,
13) Powszechnej Wystawy Krajowej w PDzncłniu z tytułu zadeklarowanego przed 31
marca 1934 r. przez Gminę miasta Częstocho
wy udziału w tej Wystawie (kwota zobowią
zania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 9.500 zł.):
a) umarza się ewentualnie nale1ne i zaległe na dz ień 30 listopada 1936 r. odsetki,
koszty i wszelkit' należności uboczne od wszystkich tu wyżej w ust. I, pod l) do 13) włącz
nie wyszczególnionych zobowiązań,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
I pod 1) do 13) włącznie wyszczególnione należności kapitałowe każdą do 1 zł. (jednego

DZ I At N IEURZ ĘD OW Y.
Plan oddłużenia Gminy miasta C-zęsto
chowy.
Komisja Oszczędnościowo - Oddłużeniowa
dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim
Kieleckim na posiedzeniu w dniu 19 grudnia
1936 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cichowski,
Członkowie: Wacław Długosz, Kazimierz
Gadomski, Kazimierz Krzyżanowski, Antoni Lenartowicz, Kazimierz-Jan Pittner, Krzysztof Radziwiłł i Roman Serednickipo wysłuchaniu przedstawicieli Gminy
miasta Częstochowy, pełnomocnika Firmy Sieci
Elektryczne Sp. Akc. w Będzinie, pełnomocni
ka 8 wierzycieli a to: Elektrowni w Częstocho
wie Sp. z o. o., inż. Fijałkowskiego Tadeusza
w Częstochowie, Firmy Plucik Karol - Przedsiębiorstwo Budowlane w Częstochowie, T-wa
Dobroczynności dla Chneścijan w Częstocho
wie, Fiszerowej Ludomiry w Częstochowie, in:t.
Wieczorka Erwina w Częstochowie, Heleny
i Witolda Siennickich w Częstochowie oraz
Fi rmy ,.Młot" S-ka z o. o. w Częstochowie,
pełnomocnika wierzyciela Józefa Króla w Czę
stochowie, wreszcie pełnomocnika Firmy "Triton" S-ka z o. o. w Katowicach - inni wierzyciele nie stawili się - oraz po zapoznaniu
się ze stanem gospodarczym i finansowym Gminy miasta Częstochowy i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza jej jest wyjątkowo trudr.a,
na P?dstawie art. 18 ust. (1) i (2) rozporzą
dzema Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24
października 1934 r. o poprawie gospodarki
i finansów związków samorządowo (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 pod A "Wymienionych zobowiązań Gminy miasta Częstochowy, powstałych przed dniem l kwietnia 1934 r. i wynoszących, według zapodania zainteresowanej
Gminy, na dzień 3] marca 1936 r. w kapitale
kwotę 847.809 zł. 33 gr., w odsetkach i kosztach na dzień 30 listopada 1936 r. kwotę 71.153
zł. 71 gr., oraz do ewentualnie powstać mogą
cych.. z?bowiązań tejże Gminy, wymienionych
tu . mzeJ pod B) i wynoszących według oceny
zalOt~resowanych
osób, w kapitale kwotę
272.138 zł. 47 gr. -zastosować następujące ulgi:
. A. W stosunku do zobowiązań Gminy
młas a Częstochowy wobec.:
.
I. Niż~j pod 1) do 12) włącznie wymie.
OIonych wl~rzycie1i z tytułu pożyczek, ciążą
cych na !Da)ątk~ "Zawadówka" wg testamentu,
w łączne} kWOCIe' rubli 10.345, która to kwota
P? zwaloryzowanie zgodnie z rozporządze
nte!D Prezydenta Rzeczypospolitej z doia 14
mała 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 342, poz. 441)
wynosi 2.751 zł. 77 gr. (10 0/0 sumy rb. 10.345
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złotego),

c) splata tak zmniejszonych należności kaz tytułów tu wyżej w ust. l pod
J) do 13) włącznie wyszczególnionych winna
być dokonana w ciągu roku budżetowego
1936 37, bez oprocentowania,
II. Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie Oddział Drogowy w Częstocho
wie - z tytułu zaległego komornego za lokal
s7kolny (przedszkolej za czas od 1 kwietnia
1926 r. do 31 marca 1934 r. (kwota zobowią
zania, wg zapodania zainteresowanej Gminy,
na dzień 31 marca 1936 r. w kapitale 13.744
zł. 72 gr.),
a) umarza się ewentualnie naleźne i zaległe na dzień 30 listopada 1936 r. odsetki,
koszty i wszelkie należności uboczne,
. b) zmniejsza się kapitał dłużny o 95 (dziewięćdziesiąt pięć) . ,
pitałowych

I
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c) zawiesza się spłatę tak zmniejszonej
do dnia 31 marca 1938 r., przy równoczesnym zwolnieniu od płatności ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
.
d) spłata tak zmniejszonej należności winna być dokonana w ciągu roku budżetowego
1938/39, bez oprocentowania,
lll. Niżej pod 1) do 13) włącznie wymien iony ch kupców miasta Częstochowy - z ty
tułu pożyczki nakazanej przez władze okupacyjne niemieckie, zaciągniętej w latach 1915-1916
na cele aprowizacyjne w łącznej sumie marek
24.857,84, która po zwaloryzowaniu zgodnie
z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 342,
poz. 441) wynosi 2.070 zł., a z której przypada
na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanej gminy, dla:
l) J. Markusfelda rok. 14.409,94 czyli
1200 zł. ,
2 ) H. Weinstoka mk. 523,13 czyli 43 zł.
30 gr.,
3) A. Fromera mk. 1.500 czyli 125 zł.,
4) H. Imicha mk. 598,52 czyli 49 zł. 10 gr.,
5) Goldmiintza i Weinmana mk. 800 czyli
66 zł. 60 gr.,
-:- 6) D. Lipszyca mk. 225 czyli 19 zł. 19 gr.,
7) J. Oawidowicza mk. 228,60 czyli 19
zł. 10 gr.,
8) Salomona Breitsteina mk. 110,58 czyli
10 zł.,
9) Abrama Lipszyca mk. 558,49 czyli
46 zł. 40 gr.,
10) W. Szperlinga mk. 903,58 czyli 75 zł.,
11) lcka Goldmiintza mk. 2.200 czyli 183
zł. .20 gr.,
12) Fejnera i Rozena mk. 100 czyli 8 zł.
20 gr.,
13) M. Kaufmana mk. 2.700 czyli 225 zł.
a) umarza się ewenualnie należne i zaległe
na dzień 30 listopada 1936 r. odsetki,
koszty i wszelkie należności uboczne od wszystkich tu wyżej w ust. III pod I) do 13) włącznie
wyszczególnionych należnośc i ,
b) zmniejsza się wszystkie ty wyżej w ust.
III pod 1) do 13) włącznie wyszczególnione należności kapitałowe o 75 (siedemdziesiąt pięć) OJo,
c) zawiesza sit( spłatę wszystkich tak obniżonych należności z tytułów tu wyźej wyszczególnionych w ust. Ul pod l) do 13) włącz
nie d() dnia 31 marca 1939 r. przy równoczesnym zwolnieniu od płatności ewent. należ 
nych odsetek na ten okres czasu,
dl spłata · tak zmniejszonych należności
kapitałowych
7. tytułów tu wyżej w ust. III
pod 1) do ł 3) włącznie wyszczególnionych
winna być dokonana w ciągu roku budżetowego
1939/40 bez oprocentowania,
I V. Niżej pod I) do 4) włącznie wymienionych przemysłowców miasta Częstochowy
z tytułu pożyczki, nakazanej przez władze okunależności
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pacyjne niemieckie, zaciągniętej w latach
1915 - 1916 na cele' aprowizacyjne w łącznej
sumie marek 200.000, która po zwaloryzowaniu
zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 roku (Dz. U.
R. P. Nr. S42, poz. 44 I) wynosi 21.043 zł.,
a z której na dzień .31 marca 1936 r. przypada
w kapitale, wg zapodania zainteresowanej Gminy, dla:
l. Tow. Anonimowego Przemysłu Włók
nistego w Częstochowie, ul. 1 Maja 19: mk.
50.000 czyli 5.260 zł., 75 gr.,
2. Fabryki Motte, Meilassoux i Caullier
w Częstochowie, ul. Narutowicza 80: mk.
.
50.000 czyli 5.260 zł. 75 gr.,
3. Tow . . Akcyjnego Wyrobów Jutowych
i Konopnych "Stradom" w Częstochowie, ul.
1 Maja 21: mk. 50.000 czyli 5.260 zł. 75 gr.,
4. Tow. "La Czenstochovienne" w Czę
stochowie przy ul. Narutowicza 127: mk. 50.000
czyli 5.260 zł. 75 gr.:
a) umarza się ewentualnie należne i za·
ległe na dzień 30 listopada 1936 r . odsetki,
koszty i wszelkie należności uboczne o wszystkich tu wyżej w ust. IV pod 1) do 4) włącznie
wyszczególnionych należności kapitałowych,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyźej w ust.
IV pod 1) do 4) włącznie wyszczególnione należności kapitałowe 075 (siedemdziesiąt_pięć)%,
c) zawiesza się spłatę wszystkich tak
zmniejszonych i tu wyżej w ust. IV pod 1) do
4) włącznie wyszczególnionych należności kapitałowych
do dnia 31 marca 1941 r., przy
równoczesnym zwolnieniu od płatności ewentualnie należnych od tych należności odsetek na
ten okres czasu,
d) rozkłada się 'spłatę wszystkich tak
zmniejszonych i tu wyżej w ust. IV pod 1) do
4) włącznie wyszczególnionych należności kapitałowych, licząc od dnia l kwietnia 1941 r.
na 5 (pięć) równych rat rocznych przy oprocentowaniu 3°'0 w stosunku rocznym,
V. Niżej pod l) do 4) włącznie wymienionych zakładów przemysłowych w Często
chowie - z tytułu pożyczki, nakazanej przez
władze okupacyjne niemieckie, zaciągniętej
w latach 1915 - 1916 z należności tych zakła
dów przemysłowych za zarekwirowane towary,
wynoszącej po zwaloryzowaniu zgodnie z rozporządzeniem Pr~zydenta Rzeczypospolitej z dn.
14 maja 1924 r. ( Dz. U. R. P. Nr. 342, poz.
441): 233,940 zł.. z której to kwoty przypada
na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy w kapitale dla:
1. Fabryki Motte, Meillassoux i Caullier
w Częstochowie, ul. Narutowicza Nr. 80 78.950 zł.,
2. Sp. Akc. Zakładów Chemicznych .Aniołów' w Częstochowie, ul. Warszawska-2690 zł. ,
3. T -wa Anonimowego Przemysłu Włókni
stegow Częstochowie, ul. 1 Maja 19-65.497 zł.,
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4. T-wa wLa Czenstochovienne" w Czę
stochowie przy ul. Narutowicza 127-86,803 zł.:
a) umarza się ewentualnie naJeżńe i zaległe na dzień 30 listopada 1936 r. odsetki,
koszty i wszelkie należności uboczne o~ wszystkich tu wyżej w ust. V pod 1) do 4) włącznie
wyszczególnionych należności kapitałowych,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
V pod )) do 4) włącznie wyszczególnione na.leżności kapitałowe o 75 siedemdziesiąt pięć) e/g,
c) zawiesza się spłatę wszystkich tak
zmniejszonych i tu wyźej w ust. V pod I) da
4) włącznie wyszczególnionych należności kapitałowych do dnia 31 marca 1941 r., przy
równoczesnym zwolnieniu od płatności ewentualnie należnych od tyc.h należności odsetek
na ten okres czasu.
d) rozkłada się spłatę wszystkich tak
zmniejszonych i tu wyżej w ust. V pod I) do
4) włącznie wyszczególnionych należności kapitałowych, licząc od dnia l kwietnia ł 941 r.,
na JO (dziesięć) równych rat rocznych, przy
oprocentowaniu 30 ło ViI stosunku rocznym,
.
VI. Kolonii Leczniczej Dzi ecięcej "Górka"
Im. D-ra Med. Rektora J. Brudzińskiego w Bus~u - z tytułu naleźności za niewykorzystaOle przez Gminę w o resie od 1932 r. do 31
m~Tca 1934 r:. prawa do ulgowego korzystania
z Jednego łozka do stałego leczenia dziecka
w uzdrowis~u stałym i z trzech łóżek przez
ok-:es. 42 dm w roku w kolonjach leczniczych
dZleCJ~c~ch sezonowych (kwota zobowiązania
~c. dZlen 31 .ma rc~ 1936 r., wg -zapodania zamteresowane] Gmmy, w kapitale: 3.000 zł.):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 30 listopada 1936 !., odsetki
koszty i wszelkie należności uboczne
'
b) zmniejsza się kapitał dłuźny 'o 75 (siedemdziesiąt pięć)

°/0'

. c) zawi~sza się spłatę tak zmniejszonego
kapItału dłuznego do dnia 31 maTca 1937 r
przy równoczesnym zwolnieniu od płatnoś~i
ewent. na l eżnych odsetek na ten okres czasu
d) . spłata ~ak zmniejszonego kapitału dłuż~
f.1ego wmna byc dokonana w ciągu Toku budzetowego 1937 38, bez oprocentowania,

VII. Elektrowni w Częstochowie Sp. z ogr.
z tytułu należności za dostarczoną

odp . .-

energię

elektryczną do oświetlenia

ulic i instytucyj miejskich za cz.as do 31 marca 1934 r.
(kwo~a zo~owiązania, wg żapodania zainteresow.ane] Gmmy, na dzień 31 marca 1936 r. w kapitale 85.26~ zł. 97 gT., w odsetkach za czas
od 1 styczma 1929 r. do dnia 31 marca 1936 r
63.43? zł: 09 ,gT. i w odsetkach za czas od dni~
I kWletllla 19ij6 r. do dnia 30 listopada 1936 r.
6.720. zł. 94 gr., wg zaś oświadczenia pełno
mocDlka Elektrowni, zadłużenie Gminy z tego
tytułu za ~zas do 31 marca 1934 r. zostało juź
przez Gmmę spłacone i nie istnieje):
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....
a) umarza się należne i zaległe na dzień
30 istopada 1936 T. odsetki, koszty i wszelkie
należności uboczne,
b; zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (pięć·
dz iesi ątY "/0 ,
CJ rozkłada się spłatę tak zmniejszonego
kapitału dłużnego, licząc od ł kwietnia 19a6 r.
na 10 (dziesięć) równych rat rocznych, przy
oprocentowaniu 30 / 0 w stosunku rocznym,
.. Vlll.l) inż. Fijałkowskiegó Tadeusza w Czę
stochowie z tytułu należności za budowę
domu czynszowego miejskiego przy ul. Sobieskiego w Częstochowie za czas do 31 marca
1934 r. (kwota zobowiązania, wg 7.apodania
zainteresowanej Gminy, na dzień 31 marca
1936 r. w kapitale 45.933 zł.),
2) Hurtowni Aptecznej Neufeld Maurycy
w Częstoch owie - z tytułu należności za czas
do dnia 31 marca 1934 T. za dostarczone środki
lecznicze i opatrunkowe dla oddziałów Szpitala
Miejskiego (kwota zobowiązania, wg zapodania zainteresowanej Gminy, na dzień 31 marca
1936 r. w kapitale 19.665 zł.):
aj umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 30 listopada 1936 T. odsetki,
koszty i wszelkie naleźności uboczne od wszystkich tu wyżej w ust. VIII pod l) i 2) wyszczególnionych należności,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
VlII pod 1) i 2) wyszczególnione należności
kapitałowe o 50 (pięćdzi esiąt) 010,
c ) rozkłada się spłatę wszystkich tak
zmniejszonych i tu wyżej w ust. VIII pod 1)
i 2) wyszczególnionych należności kapitało
wych, licząc od I kwietnia 1936 r., na 5 (pięć)
równych rat Tocznych przy oprocentowaniu
3% w stosunku Tocznym,
IX. PQlskiego Tow. Samochodów "Citroen"
Sp. z ogr. odp. w Warszawie - z tytułu należności za czas do 31 maTca 1934 r. za dostarczoną limuzynę i części samochodowe (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
6.430 zł. 03 gT.):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 30 listopada 1936 r. odsetki,
koszty i wszelkie należności uboczne,
b) zmni ejsza się należność kapitałową o 50
(pięćdziesiąt> 0 ,0 ,

c) zawiesza się spłatę
należności kapitałowej do dnia

tak 2.mniejszonej
31 marca 1938 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) spłata tak zmniejszonej naletności kapitałowej winna być dokonana w ciągu roku
budżetowego 1938/39, bez oprocentowania,
Sp. z ogr. odp. Szwedzkie Łożyska
Kulkowe i Rolkowe w Warszawie - z tytułu
reszty należności za czas do 31 marca 1934 r.
za części do autobusów dla b. Miejslciej Komu-

x.
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nikacji Autobusowej (kwo ta zobowiązania na
31 marca 1936 r., wg ~apodania zainteresowanej Gminy. w kapita.le 800 zł.):
a) umarza się ewentQaJnie należne i zal egłe na dzień 30 listopa4:la 1936 r. odsetki,
koszty i wszelkie należności uboczne,
b) zmniejsza się należ~ość kapitałową o 50

dzień

( pięćdziesiąt) °/0,

c) spłata tak zmniejszonej należności kapitałowej winna być dokOlnana w ciągu roku
budżetowego 1936/37, bez oprocentowania,
XI. Firmy " Młot" Fabryka Wyrobów Że
laznych i Miedzianych - Spółka ~ o. o. w Czę
stochowie - z tytułu nale lJlości za założenie
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w do~ach czynszowych
JV.iejskich i w nowowybu4:lowanych szkołach
powszechr:tych przy ul. NarQtowicza Nr. 19 oraz
w parku Narutowicza w c:zasie do 31 marca
1934 r. (kwota zobowiąz ani ~, wg zapodania zainteresowanej Gminy, na dzien 31 marca 1936 r.
w kapitale 124.114 zł. 05 gr .),
a) umarza się ewentuąlnie należne i zaległe
na dzień 30 listopada 1935 J . ()dsetki, koszty
i wszelkie należności uboc2ne,
b) zmniejsza się kapital dłużny do 85.000
żł. (osiemdziesiąt pięć tysię cy zł.),

c) spłata tak zmniejszOonego kapitału dłuż
nego winna być dokonan~ w następujących
terminach i ratach, a to: 44.300 zł. w ciągu roku budżetowego 1936/37, bez oprocentowania,
reszta zaś t. j. kwota 40.700 w 5 (pięciu) równych ratach roc.znych, lic l ąC od 1 kwietnia
1937 r., przy oprocentowa~iu 3°/0 w stosunku
rocznym.
XII. 1) Firmy Sieci Ele ktryczne ·Sp. Akc.
w Będ7.inie - z tytułu naleillości za dostarczoną energi ę elektryczną d41 oświetlenia lokali
szkół powszechnych i ulic na przedmieściach
miasta w czasie 1 kwietnia 1932 r. do 31 mar<:a 1934 r. ( kwota zobowią~allia na dzień 31
marca 1936 r., według zapodallia zainteresowanej Gm iny, w kapitale 7.0Qłl zt, w odsetkach
987 zł. 24 gr.) ,
2) Firmy Plucik Karol ~ Przedsiębiorstwo
Budowlane - w Częstocho"W ie - z tytułu nal eżności za roboty przy budowi e szkoły przy
uL Narutowicza Nr. 29 oraz więz ienia w Czę
stochowie w czasie od l kv;ietnia 1931 r. do
31 marca 1934 r. ~kwota zobowiąz ani a na dzień
3 1 marca 1936 T., według z;apodania zainteresowanej Gminy, w kap itale 88.376 zł. 12 gr.),
3) Firmy Z~bik Roman Skład Apteczny
w Częstochowie - z tytuł !» na l eżności za dostarczone środki lecznicze i opatrnnkowe dla
Szpitala Miejskiego w Często c howie w czasie
{ld l.IV.l929 r. do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzien 31 mar~ 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
30.000 zł.),
4) Firmy Krakowskie Towarzystwo Ubezp i eczeń nFlorianka" - Sp. Akc. w Krako-

w Warszawie - z tytułu naza ubezpieczenie autobusów b. Miejskiej Komunikacji Autobusowej za czas od 1
kwietnia 1929 r. do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
10.000 zł.) ,
.5) Inż. Kochanowicza Kwiryna w Warszawie - ż tytułu należności, powstałej w czasie od l kwietnia 1929 r. do 31 marca 1934 r.
za dostarczone części od Firmy Oskar Lehm:-vald do autobusów b. Miejskiej Komunikacji
Autobusowej (kwota zobowiązariia na dzień 31
marca \936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 9.500 zł.\
6) Firmy Seifried Stefan w Częstocho
wie --- z tytułu należności za dostarczone czę
ści samochodowe
i benzynę do autobusów
b. Miejskiej Komunikacji Autobusowej' w czasie od l kwietnia 1930 r. do 31 marca 1934 r.
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanej Gminy w kapitale 8.000 zł.),
7) Towarzystwa Opieki nad Bezdomnymi
Dziećmi w Częstochowie ul. Piotrkowska-z tytułu należności za utrzymanie wychowanków
w internacie w czasie od 1 kwietnia 1930 r. do31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r" według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 19.305 zł. 50 gr.),
8) Towarzystwa, Dobroczynności dla Chrześcijan Przytułek dla Starców w Częstocho
wie - z tytułu należności za utrzymanie starców w przytułku w czasie od 1 kwietnia 1930 r.
do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 27.000 zł.),
9} Chwalbowej Teodozji w Częstochowie
- z tytułu należności za roboty budowlane
przy budowie domów czynszowych z rachunku Firmy Stanisław Widuchowski - Przedsię
biorstwo Budowlane - za czas od 1 kwietnia
1931 r. do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiąza
nia na dzien 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 4.900 zł.),
10) Fiszerowej Ludomiry w Częstocho
wie - z tytułu zaległego czynszu w czasie od
1 kwietnia 1932 r. cio 31 marca 1934 r. za lokal
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Wydziału Zamiejsoowego w Częstochowie (kwota zobowią
nia na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zain teresowanej Gminy. w kapitale 6.750 zł.),
11) Straży Ogniowej Ochotniczej w Czę
stochowie -- z tytułu należności powstałej
w czasie od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca
1934 r. za dostarczone CZęSCI samochodowe
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 3.869 zł. 09 gr.),
12) Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześc ijan w Częstochowie z tytułu zaległego
w czasie od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca
wie -

Oddział

leżności
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1934 r. czynszu za lokal wynajęty na szkołę
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanej Gminy, w ka·
pitale 3.060 z1.),
13) Polskiego Towarzystwa " Gestetner"
VI Warszawie z tytułu należnośd za czas od
l kwietnia 1930 r. do 31 marca 1934 r. za dostarczone materiały do powielania (kwota zobowiązania na dzień 01 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
2.000 zł.):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 30 listopada 1936 r. odsetki, koszty j wszelkie należności uboczne od wszystkjch tu wyżej w ust. XII. pod 1) do 13) włącz
nie wyszczególnionych zobowiązań,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
XII pod 1) do 13) włącznie wyszczególnione
naleźności kapitałowe o 40 (czterdzieścj) 0J0.
c) Tozkłada się, licząc od dnia 1 kwietnia
19::S6 T., spłatę tak zmniejszonych naleźności kapitałowych, a to naleźności, wyszczególnionych
tu wyżej w ust. XII pod 1) do 9) włącznie, na
5 (pięć) równych rat rocznych, pTZy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym, należności
kapitałowej, wyszczególnionej w tymże ust. XII
pod 10), na 2 (dwie) równe raty roczne, przy
oprocentowaniu 30f0 w stosunku Tocznym, wreszcie należności kapitałowych wyszczególnionych
w tymże ust. XII pod 11>, 12) i 13), na 2 (dwie)
Tówne raty roczne, bez oprocentowania,
· XIII. 1) Firmy Grajcer i Gelber w Częstocho
Wle-z tytułu należności za czas od l kwietnia
1931r.do 31 marca 1934 r. za roboty przy budowie
miei~kich do~ów czynszowych z rachunku F -my
StaOlsław Wlduchowski-Przedsiębiorstwo Budowlane-w Częstochowie (kwota zobowiąza
nia na ~zień 31 mar ~ a 1?36 r., według zapodania zamteresowane) Gmmy, w kapitale2.000zł.),
· 2) Jędrzejews~iego Józefa w Częstocho
Wle-z ty t ułu nalezności za czas od 1 kw ietnia
1932. ~. do 31 marca 1934 r. za dostarczony
k mlen do robót hrukarskich (kwota zobowią
zania ~a dz~eń 31 marca 1936 r., według zapodanta zamteresowanej Gminy, w kapitale
1.000 zU,
· 3) Kaliniewicza Stanisława w CzęstochowIe- z tytułu należności za czas on l kwietnia
193~ ~. do 31 marca 1934 r. za dostarczony
kamlen do robót brukarskich (kwota zobowią
zanl.a na. dzień 31 marca 1936 r., według zapodama zainteresowanej Gminy, w kapitale I.U70
zł. 77 gr.),
4~ Z~rządn Państwowego Przymusowego
nad Mlemem Towarzystwa Kolei Herby-Kielce
w Warszawie-z tytułu zaległego czynszu za
cza od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 r.
za lokal na szkołt( (kwota zobowiązania na dz.
31 ma'r~a 19~6 T., według zapodania zainteTeSowanej Gromy, w kapitale 3.276 zł. 80 gr.),
· 5) Nowakowskiej Wiktorii w Częstocho
Wie-z tytułu należności z cesji Michała Nowa-
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kowskiego za roboty brukarskie w Al. Wolw czasie od 1 kwietnia 1929 do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gmiąy, w kapitale 2.900 zł.,
6) Swieżego Jana w Częstochowie- z tytułu należności za czas od 1 kwietnia 1931 r.
do 31 marca J934 r. za roboty stolarskie z rachunku F-my Stanisław Widuchowski--PrzedsiębiorsŁwo Budowlane-w Częstochowie (kwota z obowiązania na dzień 31 marca 1936 roku,
według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 3.390 zł.),
7) Swiatłego Izraela w Częstochowie
z tytułu należności za czas od I kwietnia 1933
r. do 31 marca 1934 r. za roboty zduńskie (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 2.490 zł. 56 gr.),
8) F-my Klawe Edmund-Tartak w Czę
stochowie- z tytułu należności za czas od 1
kwietnia 1929 r. do 31 marca 1934 r. za dostarczony matp.riał drzewny (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanej Gminy, w kapitale 5.233zł. 6Igr.),
9) Kamieniołomów Miast Małopolskich S-ka z ogr. odpow. w Krakowie - z tytułu należności za czas od 1 kwietnia 1930 r. do 3J
marca 1934 r. za dostarczony kamień dla b.
Miejskiej Betonowni (kwota zobowiązania na
dz i eń 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 1.105 zł. 77gr.),
a) umarza się ewent. naleźne i zaległe na
dzień 30 listopada 1936 r.
odsetki, koszty
i wszelkie należności uboczne od wszystkich
tu wyżej w ust. XIII pod 1) do 9) włącznie
wyszczególQionych zobowiązań,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w ust.
XllI. pod 1) do 9) włącznie wyszczególnione
na l eż ności kąpitałowe o 40 (czterdzieści) Dfo,
c) spłata tak zmniejszonych należności
kap itałowych z tytułów tu wyżej w ust. XIII
pod l) do 9) włącznie wyszczególnionych winna być dokonana w ciągu roku budżetowego
1936/37, bez oprocentowania,
.
XIV. Szpitala T-wa Dobroczynności dla
Zydów w Częstochowie - z tytułu należności
za leczenie ubogich chorych w czasie do 31
marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 193b r., wg zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 10.000 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dz. 30 listopada 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie należności uboczne,
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 40 (czter-

ności

I

I

dzi eści)

%,

się spłatę
kapitału dłużnego do dnia

c) zawiesza

tak zmnieiszonego
31 marca 1937 r.,
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten okres czasu ..
d) rozkłada się, licząc od dnia l kwietnia
1937 T. , spłatę tak zmniejszonego kapitału dłuż-
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nego na 3 (trzy) równe raty roczne, bez oprocentowania,
XV. Józefa Króla w Częstochowie-z ty
tułu przysądzonego prawomocnym wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20
maja-3 czerwca 1935 r. Nr' Ca 709/34 zaopatrzenia emerytalnego .(kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., za czas od l kwietnia
1933 r. do 31 marca 1934 r., według zapodania
zainttresowanej Gminy, w kapitale 2.123 zł,
76 gr., w kosztach sądowych 1.117 zł., razem
3.240 zł, 76 gr. do czego dochodzą kosztyadwokackie i egzekucyjne, których wysokość nie
jest znana oraz ewent. dojść mogą odsetki, co
do których spór jest w toku, wraz z ewent.
kosztami procesu):
a) umarza się koszty sądowe, adwokackie
i egzekucyjne, powstałe w związku ze sprawą
rozstrzygniętą prawomocnym, wyżej powołanym
wyrokiem Sądli Apelacyjnego w Warszawie
oraz koszty procesIl i wszelkie naleźności uboczne, ewent. powstać mogące w związku z toczącym się sporem sądowym o odsetki,
b) umarza się na wypadek prawomocnego przysądzenia naleine za czas do dnia uprawomocnienia się odnośnego wyroku odsetki, .
c) zawiesza się spłatę kapitału dłużnego
do dnia 31 marca 1939 r., przy równoczesnym
zwolnieniu od płatności należnych odsetek na
ten okres czasu,
d) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego
na 2 (dwie) równe raty roczne, licząc od dnia
I kwietnia 1939 r., przy oprocentowaniu 3%
w stosunku rocznym.
XVI. Państwowego Instytutu Głuchonie
mych i Ociemniałych w Warszawie - z tytułu
kosztów utrzymania kalek w czasie od 1 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
4.814 zł. 60 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dzień 30 listopada 1936 T., odsetki, koszty
i wszelkie należności uboczne,
b) rozkłada się spłatę kapitału dłużnego,
licząc od dnia I kwietnia 1936 r. na 5 (pięć)
równych rat rocznych, bez oprocentowania,
XVII. l) Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku-z tytułu odprawy służbowej, zasą
dzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września-14
października 1935 r. Nr. A. C. 842/33 (kwota
zobowiązania na dzień 31 maTca 1936 1"., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 4.855 zł. 45 gr., w odsetkach 2.690 zł.
10 gr.),
2) Józefa Dziuby w Częstochowie-z tytułu odprawy służbowej, zasądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 wTZeśnia - 14 października
1935 r. N. A. C. 841/33 na skutek rozwiązania

.M3

stosunku służbowego w listopadzie 1930 roku
(kwota zobowiązania na dzień 31 maTca 1936r.,
według zapodania zainteresowanej
Gminy,
w kapitale 6.328 zł. 42 gr., w odsetkach 2.923
zł. 28 gr.):
a) umarza się należne i zaległe na dzień
30 listópada 1936 r. odsetki od wyszczególnionych tu wyżej w ust. XVII, pod 1) i 2) zobowiązań,

b) rozkłada się, licząc od l kwietnia
1936 r., spłatę kapitału dłużnego z tytułów tu
wyżej w ust. XVII. pod l) i 2) wyszczególnionych na 3 (trzy) równe raty roczne, przy oprocentowaniu 3 (trzy) % w stosunku rocznym.
XVIII. 1) F-my "Polthap"-Biuro techniczne w Warszawie-z 'tytułu należności za dostarczone towary w czasie od l kwietnia 1931 r.
00 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainter~sowanej Gm iny, w kapitale 702 zł. 56 gr.),
2) F-my "Polkat"-Fabryka Katgatu w Poznaniu _. z tytułu l!.ależności za dostarczoną
przędzę w czasie od 1 kwietnia 1932 r., do . 31
marca 1934 T. (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 150 zł),
3) F-my Polaczek Mieczysław-Wytwórnia
Tablic Szkolnych w Samborze-z tytułu należ
ności za czas od t kwietnia 1931 r. do 31 marca 1934 r. za dostarczone tablice szkolne (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 roku
według zapodania
zainteresowanej Gminy,
w kapitale 189 zł.),
4) F-my Wajchman P.-Biuro Techniczne
w Częstochowie-z tytułu należności za czas
od l kwietnia 1930 r. do 31 marca 1934 r. za
dostarczone materiały techniczne (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
182 zł. 38 gr.),
5) F-my Inż. E. Weiss w Katowicach z tytułu należności za czas od 1 kwietnia 1932
r. do 31 marca 1934 r. za dostarczone cz((ści
autobusowe dla b. Miejskiej Komunikacji Autobusowej (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania . zainteresowanej
Gminy, w kapitale 300 zł.),
,{~
6) F-my Żezmer I. w Częstochowie-z tytułu należności za czas od 1 kwietnia 1932 r.
do 31 marca 1934 r. za dostarczone szczotki
i inne materiały do utrzymania czystości (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., we- ,
dług zapodania zainteresowanej Gminy, wlkapitale 501 zł. 71 gr.),
7) F-my Bończyk i Weinblum w Często
chowie-z tytułu należności za czas od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 T. za dostawę
w-ęgla dla b. Betonowni Miejskiej (kwota zobowiązania na dzień 31 maTca 1936 T., według- .
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
16

zł.),
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8) F-my Belke Paweł w · Częstoehowie z tytułu należności za czas od 1 kwietnia
1929 r. do 31 marca 1934 r. za dostarczone
artykuły t echniczne (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 56 zł. 76 gr.),
9) F-my Berliner - Skład Metali w Częstochowie-z tytułu należności za. czas od 1
kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 r. za dostarczone gwoździe i śruby dla b. Betonowni Miejskiej (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
. 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale ]76 zł. 27 gr.),
lO) F-my Bernhard Antoni-Dom Handlowo-Przemysłowy w Łodzi-z tytułu należności
za czas od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934
r. za dostarczone części autobusowe dla b.
Miejskiej Komunikacji Autobusowej (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
300 zł.),

11)

Wydawnictwa

"Beton

i

Cement"

w Warszawie-z tytułu pren.u meraty za czas
od l kwietnia 1931 r. do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 L, według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapiŁale 12 zł),

12) Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowyc~ w Warszawie-z tytułu należności, powstałeJ przed 31 marca 1934 r. za przestawienie
słupa ':la szlaku Częstochowa-Wyczerpy (kwota
zobowlą~ania. na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodama zamteresowanej Gminy w kapitale
109 zł. 20 gr.),
'
I 3) F -my Dalewski J. i Radoliński S. w WarS%awie- z tytułu prenumeraty za czas z przed
31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., według zapodania zaintereso ..... anej Gminy, w kap itale 17 zł.),
.
14) F-my "Osiedle" w Warszawie-z tytułu pren umeraty z przed 31 marca 1934 r. (kwota zobowi ązan ia na dzień 31 marca 1936 r.
wg zapodania zainteresowanej Gminy w ka~
pitale 15 zł.),
'
. 15) F-my »Druk"-Wytwórnia Krajowych
POWIelaczy w Warszawie-z tytułu należności
za czas od I kwietnia 1932 r. do 31 marca 1934
r. . za d.ostarczony papier i farbę (kwota zobowlą~aDla. na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodama za InteresowaneJ' Gminy, w kapitale 134
zł. 60 gr.},
1~) F~my Erbe Ernest-Fabryka Odlewów
w ZawlerclU-z tytułu należności za czas od
dnia I kwietnia 1932 r. do 31 marca 1934 r. za
d~star~zone materiały techniczne [kwota zobowlą~antą. na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodama zamteresowanej Gminy, w kapitale 5 zł.
07 gr.),

I
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17) F-my Franc Roman w Łodzi- z tytuod l kwietnia 1931 r. do
dostarczone szczotki do
czyszczenia jezdni (kwota zobowiązania na dz.
31. marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 89 zł. 40 gr.),

łu należności za czas
31 marca 1~34 r., za

18) F-my Gociałek H. w Częstochowiez tytułu należności za czas od 1 kwietnia 1930
r. do 31 marca 1934 r. za dostarczone kosze
do śmieci (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 13 zł. 46 gr.),
19) Wydawnictwa "Głos Nauczycielski"
w Warszawie-z tytułu należności za ogłosze
nia w czasie do SI marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według '
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
11 zł. 20 gr.),
20) Wydawnictwa "Gazeta Polska" w Warszawie-z tytułu należności za ogłoszenia w czasie do 3] marca 1934 r. (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania
zainteresowanej Gminy, w kapitale 42 zł.),
21) Wydawnictwa .. Kupiec" w Poznaniuz tytułu należności za ogłoszenia w cząsie do
31 marca 1934 r., (kwota zobowiązanią na dz.
31 marcą 1936 r. według ząpodania ząinteresowanej Gminy, w kąpitąle 25 zł.) ,

22) Księgarni Polskiej w Warszawie- z tytułu dostawy przed 31 marca 1934 r. książki
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 T.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapita le 32 zł.),
23) Wydawnictwa "Kurier Łódzki" w Łodzi-z tytułu należności za ogłoszenia w czasie do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 30 zł.),
24) Księgarni Robotniczej w Warszawiez tytułu pTenumeraty w czasie do 31 marca
1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31marca
1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy,
w kapitale 7 zł. 70 gr.),

25) Loszka Ignacego w Radomsku-z tyza córkę w Miejskim Seminar ium Zeńsk i m w czasie z przed 31
marca 1934 T. (kwota zobowiązan i a na dzień
31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowane~ Gm iny, w kapitale 50 zł.),
26) F'
M
W
W
.
trmy akowski
. warszawlez ty tułu należności za dostarczone w czasie od
] kw ietnia 1931 r. do 31 marca 1934 r. grzejniki do sterylizatorów (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., wg ltapodania zainteresowanej Gminy. w kapitale 67 zł. 70 gr.),
27) Wydawnict wa .Messager Polonais"
w Warszawie - z tytułu należności za ogło
szenie w czasie do 31 marca 1934 r. (kwota.zobowiązania na dzień 31 marca .1936 r., wg zatułu nadpłaconego. czesnego
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podania
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zainteresowanej

Gminy, w kapitale

zł.),

28) Firmy Małoszyc F. ' i Janus w Często
chowie - z tytułu należności za czas do 31
marca 1934 r. za dostarczone części do samochodu (kwota zobowiązania na dzień 3 t marca
1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy,
w kapitale 8 zł. 50 gr.),
29) Pasternaka Ignacego w Kołaczkowi
cach, gm. Miedźno - z tytułu należności za dostarczone w czasi e do 31 marca 1934 r. miotły
(kwotą zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 43 zł. 20 gr "),
30) Firmy POJllaTański Zygmunt, księgar
nia w Zamościu - z tytułu naleiności za dostarczone w czasie do 31 marca 1934 r. książki
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 9 zł. 60 gr. ),
.

31) Wydawnictwa "Polska Oświata Pozaszkolna" w Warszawie - z tytułu prenumeraty za czas do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 27 ·zł.),
32) Firmy Rząsiński J. w Częstochowie
oz tytułu res7.ty należności za ci ~ .5tarczony w czasie do 31 marca 1934 r. materiał na flagi (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
5 zł. 60 gr.),

33) Stacha Tadeusza w Katowieach- z tytułu należności

za terminarz wojskowy, dostarczony w czasie do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
2 zł. 30 gr.),
34) Warszawskiej Informacji Prasowej
w Warszawie - z tytułu prenumeraty w czasie do 31 marca 1~84 r, czasopisma "Służba
Społeczna" (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanei
Gminy, w kapitale 50 zł.),
35) Firmy Sojka Adolf w Częstochowie
z tytułu należności za dostarczone materiały
kanalizacyjne w czasie do 31 marca 1934 r.
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kap,i-

tale 12

zł. 30 gr.),

36} Zylberszatza D. w Częstochowie - z tyza dostarczony materiał drzewny w czasie do 31 marca 1934 r. (kwot<l zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 25 zł.
35 gr.),
37) Wydawnictwa" Technik" w Warszawie-z tytułu prenumeraty w czasi~ do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 martułu należności

ca 1936 r., wg zapod;:ł n ia zaintereso wanej Gminy, w kapitale 8 zU,
38) Wydawnictwa " Wiedza i Życie w W arszawie - z tytułu prenumeraty w czasie do 31
marca 1934 r. (kwota zobowiąza nia na d zi e ń 3 1
marca 1936 r., wg zapodania zaintereso wanej
Gminy, w kapitale 20 zU:
al umąrza się ewentualnie należn e i zaległe na dzień 30 listopada 1936 r.
odsetki,
koszty i wszelkie należności uboczne od wszystkich tu wyżej w ust. XVIII. pod 1) do 38) włącz
nie wyszczególnionych zobowiązań,
b) zawiesza się spłatę wszystkich tu wyżej w ust. XVIII. pod 1) do 38) włącznie wyszczególnionych sum kapitałowych do dnia 31
marca 1938 roku, przy równoczesnym zwolnieniu od płatności ewent. należnych odsetek na
ten okres czasu,
r) spłata wszystkich tu wyżej w ust. XVIII.
pod 1) do 38) włącznie wyszczególnionych sum
kapitałowych winna być dokona w ciągu roku
budżetowego 1938/39, bez oprocentowania,

XiX. 1) Rob.otniczego Towarzystwa Przyjaciół
ści za

Dzieci w Warszawie-z tytułu należno
czas do 31 marca 1934 r. za utrzymanie
dziecka (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 250· zł.),
2) Spółki
Kosmetyczno - Perfumeryjnej
.Aura" w Warszawie - - z tytułu należności
z przed 31 marca 1934 r. za dostarczone mydło (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 135 zU,

3) Drogowego Instytutu Badawczego przy
Politechnice w Warszawie-z tytułu należności
za przeprowadzenie analiz w czasie do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 19% T., według' zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 217 zl.),
4) Firmy Kopiński Zelik w Częstochowie
- z tytułu należności za roboty szklarskie
w czasie do ~1 marca 1934 r. (kwota zobowią
zania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 942 zł.
84 gr.),
5) Kamieniołomów Państwowych w Zagnańsku-z tytułu należności za dostarczony
kamień w czasie do 31 marca 1934 r. (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
293 zł. 65 gr.),
6) Firmy Bracia Kanczewscy w Często
chowie - oz tytułu należności za dostarczone
odlewy w czasie do 31 marca 1934 r, (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 165 zł. 39 gr.),
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7) Firmy Magister Klawe w Warszawiez tytułu należności za dostarczone lekarst~a
w czasie do 31 marca 1934 r. (kwota zobowIą
zania na dzień 31 marca 1936 T., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 192 zł.
93 gr.),
8) D-ra Lewkowicza D. w Częstochowie
- 2 tytułu należności za udzielone porady lekarskie w czasie do dnia 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania
dzit:ń 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapi tale 39 'lU,
9) Firmy Maczuski Henryk - Wytwórnia
Szyldów Emeliowanych-we I,.wowie-z t~tułu
reszty należności za dostarczone znaczki dla
psów w czasie do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 T., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
23 zł.),
10) Składu Aptecznego Ordolla w Czę
stochowie-z tytułu dostawy w czasie do 31
marca 1934 r. waty do okien i mydła (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
33 zł. 90 gr.),
11) Składu Aptecznego W. Orła w Czę
stochowie-z tytułu należności za dostarczone
w czasie do 31 marca 1934 r. mydło dla b. Betonowni (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wedlug zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 17 zł. 70 gr.),
12) Firmy łni. Poznański M. E. w Często
chowie-z tytułu Teszty należności z przed 31
marca 1934 r . za założenie instalacji wodocią
gowo-kanalizacyjnej (kwota zobewiązania n,ą
dzień 31 mąrca 1936 r.,
według
zapodanią żainteresowaoej Gminy, w kapitale 11 zł.
52 grJ,
13) Firmy Przybylski w Częstochowie
7. tytułu
reszty należności z przed 31 mąrc~
1934 r. za pomalowanie koszy ulicznych (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 69 zł.),
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31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 45 zło),
17) Składu Materiałów Piśmiennych "Papierpol" w Częstochowie - z tytułu należności
za dostarczone w czasie do 31 marca 1934 r.
materiały piśmienne (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 13 zł.),
18) Wydawnictwa "Polska ZbTojna" w Warsząwie-z tytułu należno ści z przed 31 marca
1934 r. za ogłoszenia dla b. Betonowni (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zapodania zaint-eresowanej Gminy, w kapitale
180 zł.),
19) Firmy Skiba W. i Wyporek A. w Warsząwie-z tytułu należności z przed 31 marca
1934 r. zą dostarczone materiały rysunkowe
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania
zainteresowanej Gminy,
w kapitale 104 zł.),
20) Firmy Jóżwiak Józef - Przedsiębior
stwo Robót Inżynieryjnych - w Poznaniu-z tytułu należności z przed 31 marca 1934 T. za roboty brukarskie (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 T., (według zapodania zamteresowanej Gminy, w kapi tale 237 zł. 42 gr.\

21) Firmy Suchecki w Częstochowie 
z tytułu nale~ności z pTzed 31 marca 1934 r. za
roboty ślusarskie [kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 74 zł. 22 gr.],
22) Firmy Trzaska, Ewert i Michalski Sp. Akc. w Warszawie - z tytułu należności
z pTzed 31 marca 1934 r. za dostarczone wydawnictwa (kwota zobowi ązania na dzień 31
marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 61 zł. 80 grJ,
23) Technicznego Biura "Union" w CZ<fstochowie-z tytułu należności z przed 31 marca 1934 r. za dostarczone materiały elektryczne
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 T ••
według zapodania
zainteresowanej Gminy,
w kapitale 259 zł. 47 gr.),

14) Firmy Potok Jakub w Częstochowie
z tytułu Teszty należności za dostaTczone w czasie do 31 marcą 1934 T, szczotki i wycieraczki
(kwotą zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania
zainteresowanej Gminy,
w kapitale 12 zł.),

24) Spółki Akcyjnej "Gazolina" we Lwowie -Oddział w Krakowie-z. tytułu reszty na-

15) .Szkoły Przemysłowo-Handlowej w Czę
stochowIe - z tytułu reszty należności za dostarczone w czasie do 31 marca 1934 T. ławki.
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
według ząpodania z.ąinteresowanej
Gminy,
w kapitale 3 zł. 32 gr.),

25) Państwowego Zakładu Higieny w Krakowi-z tytułu należności z przed 31 mar.ca
1934 T. za dokonane analizy (kwota zobowlą
zania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 12 zł.).

.(6) Polskiej Agencji Telegraficznej w WarszawIe-z tytułu prenumeraty w czasie do 31
maTca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień

leżności z pTzed 31 marca 1934 r. za dostarczoną benzynę (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 T., według zapodania zainteresowa-

nej Gminy w kapitale ~22 zł. 05 gr.),

26) Wydawnictwa "Morze"
-z tytułu należności z przed 31
za ogłoszenie dla b. Betonowni
wiązania na dzień 31 marca 1936

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

w Warszawie
marca 1934 r .
(kwota zobor., według za-

60

Kielecki Dziennik Wojewódzki.

podania zainteresowanej Gminy, w kapitale
. XXI. 1) Belicy Stanisława w c-.zęstocho-·
13Ó zł.],
.. wIe-z tytułu naleźności za wycier kominów
27] D-ra Skotnickiego Jana w Czortkowie w ~zasie d~ ~1 marca 1934 r. (kwota zobowią
-z tytułu należności z przed 31 marca 1934 r. zania na dZlen 31 marca 1936 r., wg zapodania
za porady lekarskie [kwota zobowiązania na zainteresowanej Gminy, w kapitale 750 zł.),
dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zain2) Firmy Birencwajg J. M. w Częstocho
t eresowanej Gminy w kapitale 48 zł.],
wie-z tytułu należności za dostarczone w czasie
28) Wekslera Joachima w CzęstochQwie do 31 mąrca 1934 r. dodatki tapicersko-rymarz tytułu należności za dostarczoną w czasie do skie (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
31 marca 1934 r. wągę do pieniędzy (kwota 1936 r.! wg- zapodania zainteresowanej Gminy,
w kapItale 277 zł. 45 gr.),
.
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
3) Borkowskiego Walentego w Często
4 zł.):
chowie - z tytułu należności za dostarczony
a) umarza się ewentualnie należne i za- w czasie do 31 marca 1934 r, kamień (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
ległe na dzień 30 listopada 1936 r. odsetki,
koszty i wszelkie należności uboczne od wszyst- zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
kich tu wyżej w ust. XIX pod l) do 28) włącz 212 zł. 59 gd,
4) Towarzystwa Handlowo-Przemysłowe
nie wyszctególnionych zobowiązań,
go
Gutman
Jakub w Będzinie-z tytułu należ
b) zawiesza się spłatę wszystkich tu wyze} w ust. XIX pod 1) do 28) włącznie wy- ności z przed 31 marca 1934 r. za dostarczone
szczególnionych sum kapitałowych do dnia 31 materiały żelazne (kwota zobowiąząnia na dzień
marca 1937 r. przy równoczesnym zwolnieniu 31 mąrca 1936 r., wg zapodania zainteresowaod płatności ewent. należnych odsetek na ten nej Gminy, w kapitale 500 zł.),
okres czasu,
5) Firmy Lehmwald Oskar w W ąrszawie
z
tytułu
reszty należności za dostarczone w czasie
c) spłata wszystkich tu wyżej w ust. XIX
pod 1) do 28) włącznie wyszczególnionych sum do 31 marca 1934 r. części autobusowe (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg zakapitałowych winna być dokonana w ciągu
podania zainteresowanej Gminy, w kapital~
r k u budżetowego 1937138, bez oprocentowania,
XX. l) Czapli J. w Częstochowie-z ty- 808 zł. 83 grJ,
6) Spółki z ogr. odp. "Metalurgia" w Czę
tułu należności
z przed 31 marca 1934 r. za
dostarczony kamień (kwota zobowiązania na stochowie-z tytułu należności za dostąrczone
w czasie do 31 marca 1934 r. wyroby żelawe
dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zaintere(kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
1
sowanej Gm iny, w kapitale 4 )0 zł.),
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapi2) Rozenberga Szymona - Przedsiębior tale 39 zł. 40 gr.),
stwo Przewozowe w Cżęstochowie - z tytułu
7) Polskiego Czerwonego Krzyżą w Warnależności za różne przewozy w czasie do 31
szawie
- z tytułu należności za dostarczone
marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień
w
czasie
do 31 marca 1934 T. kalendarze (kwota
31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowazobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
nei Gminy, w kapitale 583 zt.),
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
3) Słomniekiego I. w Częstochowie-z ty- 36 'lU,
tułu należności za dostarczoną w czasie do 31
a) umarza S\ę ewentualnie należne i zamarca 1934 r. paszę dla koni (kwota zobowią
ległe na dzień 30 listopada 1936 r. odsetki,
zania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania
koszty i wszelkie należności uboczne od wszystzainteresowanej Gminy, w kapitale 300 zł.),
kich tu wyżej w ust. XXI pod 1) do 7 włącznie
4) Górnośląskiego Towarzystwa Telefo- wyszczególnionych zobowiązań,
nÓw w Katowicach - z tytułu należności za
b) spłata wszystkich tu wyżej w ust. XXi
dzierżawę i konserwację telefonów w czasie
pod
1) do '1) włącznie wyszczególnionych sum
do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na
kapitałowych winna być dokonana w ciągu rodzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zaintereku
budżetowego 1936/37, bez oproc~ntowania,
sowanei Gminy, w kapitale 900 zł.),
B. W stosunku do ewentualnie powstać
a) umarza się ewentualnie należne i zamogących zobowiązań Gminy miasta Cz~sto
l egłe na dzień 30 listopada 1936 r. odsetki,
koszty i wszelkie należności uboczne od wszyst- chowy wobec:
1) inż. Wieczorka Erwina. w Częstocho
kich tu wyżej w ust. XX poz l) do 4) włącznie
wyszczególnionych zobowiązań,
wie-z tytułu reszty należności za wykonane
b) rozkłada się, licząc od dnia I kwietnia w czasie od l llpca 1928 r. do 31 marca 1934 r.
1936 r_, spłatę wszystkich tu ~yżej w ust. XX wspólnie z inż. Domaszewskim plany i kosztopod 1) do 4) włącznie wvszczególnionych sum rysy budowy Miejskiego Szpitala Powszechnekapitałowych na 2 (dwie) równe raty roczne,
go (należność spoma, wg oceny Gminy miasta
Częstochowy nic się nie nąleży, wedle zaś zabez oprocentowania,
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lpodania pełnomocnika inż. Wieczorka-należy
~lę w kapitale kwota 24.415 zł. 47 gd,
2) Heleny i Witolda Siennickich współ
włąścicieli nieruchomości w Częstochowie przy
-ul. Dąbrowskiego Nr. 4 i ul. Kilińskiego Nr. 3z tytułu odszkodowania 'la zajmowane w czasie wojny przez władze okupacyjne w ich domach lokale (należność sporna, według oceny
Gminy miasta Częstochowy nic się nie należy,
wedle zaś zapodania pełnomocnika Heleny
i Witolda Siennickich- należy się w kapitale
czynsz za 41/:dat po 9.500 rb. ił 2. t.> 6 zł. = 107.397 zł.,
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b) zawiesza się spłatę tak zmniejszonej i tu
w dziale 8) pod J) wyszczególnionej naleiności w kapitale, licząc od dnia uprawomocnienia, się wyroku sądowego względnie na przec iąg (3) trzech lat, przy rownoczesnym zwolnieniu na ten okres czasu od płabości ewentualnie
policzyć się mogących odsetek,
c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonej na·
le1ności w kapitale z tytułu tu wyżej w dziale B
pod I) wyszczególnionej, po upływie 3-letniej kadencji, o której mowa pod b), na 3 (trzy) równe
raty roczne, przy oprocentowaniu 301° w stosunku
rocznym,
3) Firmy "Triton"-Spółka z o. o. w Kad) rokłada się, licząc od dnia uprawomoctowicach (właściciel inż. Roman Walczuchnienia si~ wyroku sądowego względnie orzecze~ tytułu odszkodowania za straty, poniesione
pr7.e7. firmę w zwią7.ku z kupnem w b. Beto- nią, spłatę lak zm niejszonych naletności w kapinowni Miejskiej rur betonowych, kanalizacyj- tal e, ' a to należności wyszczególnionych tu wynych, (Firma n Triton" wystąpiła dnia 29 listo- źej w dziale B) pod 2) i 3) na 10 (dziesięć ) rów·
pada 1930 r. do Sądu z powództwem o zapłatę nych rat rocznych bez oprocentowania naletnokwoty 24.523 zł. 03 gr. z procentami i koszta- ści wyszczególnionych w tymże dziale B) pod 4)
mi;. G~ina miasta Częstochowy nie uznaje po- i 5) na 5 ,(pit:ć) równych rat rocznych, bez oprowyzszeJ pretensji i oświadcza, że Firmie .. Tri- centowania wreszcie :1aleźności w szczególnioDt'j
w tymże dziale B) pod 6) na 4 (cztery) rów ne
ton" z tego tytułu nic się nie należy ),
.
raty
roczne, bez oprocentowania,
4) właścicieli gruntów w Częstochowie,
e) uOlarza się, na wypadek prawomocnego
przy ul. jaskrowskiej Nr. rep. hip 320 a to:
Szwarca Dawida, Jareckiego Zygmunta. oraz przyznania w drodze sporu sądowego, względnie
Markowiczów Zygmunta i Romana - z tytułu w jakiejkolwiek innej drodze,ewentualnie naletne
odszkodowania za grunt o powierz-h ai 13.658 i zaległe odsetkI od naleźnoś .:i z tytułów tu wy~. .kw., ~aJęty w r . 1928 pod kanał i za od- żej wdziale B) pod V, 2). 3), 4), 5) i 6) wyzszczególnionycb za czas do dnia uprawomocnienia się
CI~Cle CZęSCl gruntu przez kanał w nasypie od
odnośnych wyroków sądowych względnie orze·
całości (należność sporna, wg szacunku zainteresowanej Gminy: 13.658 m. kw. a 3.50 zł sta- czeń oraz wszelkie koszty.
nowi kwotę 47.803 zł.),
Przeciwko powyt zemu plan owi oddłutenia.
5) sukcesorów Kosteckiego Aleksandra
na podstawie art. 2J rozporządzenia Prezydenta
w Częstochowie - z tytułu odszkodowania zą R. P. '- dnia 24.X 1934 I. (Dz. U. R. P. Nr 94,
działkę ~runtu przy koszarach "Zawady" w Czę p z. 846) w brzmieniu dekretu Prezydenta Rze·
st?chowle, zabraną w roku \918 w części pod czypospolitej z dnia 14.xI.1935 r. (Dz. U. R. P.
uhcę Dąbrows~ie$"o . i w części pod przejazd Nr. 82, pOl 5(6), przy ługuje wierzycielom
do ko zar, dZlerzawlonych przez władze woj- w ciągu 4 tygodni od daty niniejszego ogłosze
s~owe (należność sporna, wedle oceny Gminy szenia prawo wniesienia przeciwu do Crntralnej
mIasta Cz.ęstocbowy warłość działki wynosi KomisjI Os~czędnościowo-Oddłuteniowej dlaSamo23.961 .zł. I czynsz Za lała ubiegłe 3.600 zł. co rZ!Jdu przy Mini trze Skarbu w Warszawie za pośred
stanowI razem kwotę 27.561 zł., wedle zaś za- nictwem Komi ji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej
podania wierzycieli należy się im w kapitale dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielkwota 60.000. zł.),
cach.
6) Wla~cicieli młynów we wsi Rybne',
Sekretarz:
Przewodniczący:
g~. Mykanow, a to: Kokot Anny, Kobyłkie
K. [wachów
R.Cichowski
":lcza Stefana, Mirowskiej józefy, Siwak StaD1sławy-z tytułu odszkodowania za wodę zaPlau oddłużenia Gminy miasta Olkusza.
braną od roku .192~. dla wodociągów m . Czę
Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa
s ?chow,Y . (naleznosc sporna, wg zap~dania
wlerzycleh należy się im w kapitale kwota dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim
.000 zł'>,
Kieleckim na posiedzeniu w dniu I września
a) zmniejsza się, na wypadek prawo- 1936 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cichowski,
mocneg~ prz~zn~nia w drodze spO ' sądowego,
Członkowie:
Wacław Długosz, Antoni Lewz~l~dnle w.JakJejkolwiek innej drodze, należ
nartowicz, Krzysztof Radziwiłł i Roman SerednOSCI w k.apltale z tytułów tu wyżej w dziale
B ?O~ 1).1
wyszczególnionych o 75 (siedem- nicki dzi~ ~ąt PlęC) o o, należności zaś z tytułów tu
po wysłuchaniu tylko przedstawiciela GmiwyzeJ ';'ł .tymże dziale B pod 3), 4>, 5) i 6) wy- ny miasta Olkusza, wierzyciele bowiem nie
zczegolmonycb o 50 (pi ęćdziesiąt> % ,
stawili się, oraz po zapoznaniu się ze stanem
wyżej

?)
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N~

3

gospodarczym i finansowym tej gminy i stwier- zobowiązania na d:r;ień 31 marca 1936 r., wgdzeniu, że sytuacja gospodarcza jej jest bardzo, zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
trudna, na podstawie art. 18 ust. (1) i (2) roz- 24.457 zł. 60 gr., w odsetkach 11.602 zł. 04 gr,) ~
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
8) Leokadii Cembrzyiiskiej w Radomiu24 października 1934 r. o poprawie gospodarki z tytułu pożyczki wekslowej z r. 1932 (kwotai finansów Związków Samorządowych (Dz. U. R. zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wgP. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu dekretu Prezyden- zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitaleta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. 10.000 zł.),
(Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) - postanawia
9) Tow. Przeciwgruźliczego w Olkuszudo niżej wymienionych zobowiązań Gminy z tytułu reszty subsydium wekslami z r, 1930r
miasta Olkusza powstałych przed dniem 1 kwiet- i 1932 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
nia 1934 r. i wynoszących, wg zapodan ia za- 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gmi~
teresowanej Gminy, na dzień 31 marca l Y36 r. ny, w kapitale 620 zł. 19 gr.),
.
łącznie: w kapitale kwotę 294.828 zł. 94 gr.,
10)
Zielińskiego Karola w Warszawie w odsetkach i kosztach kwotę 120.291 zł. 93
gr., razem kwotę 415.120 zł. 87 gr., zastoso- z tytułu reszty należności za wiercenie w r ~
1928 studni artezyjskiej (kwota zobowiązania.
wać następujące ulgi:
w stosunku do zobowiązania Gminy mia- na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 374 zł. 11 gr."
sta Olkusza wobec:
w odsetkach 210 zł. 54 gr., w odsetkach zwło~
I. zobowiązania wekslowe:
ki i kosztach 30 zł.) ,
1) Braci Stefana i Piotra Bergmanów
11) Tow. Budowy Dróg Smołowcowycn
w Krakowie - z tytułu reszty należności 7. r. "Termak" w Katowicach-z tytułu reszty na1929 za podwozie auta ciężarowego (kwota leżności z r. 1931/32 za termakowanie ulic, scezobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
dowanej na rzecz mz. Hugo Steingewalda
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale w Dreznie (kwota zobowiązania na dzień 31
8.900 zł., w odsetkach 2.864 zł.),
marca 1936 r., według zapodania zaintereso2) Fabryki maszyn "Sirius" w Warszawie wanej Gminy, w kapitale 10.000 zł., w odset-z tytułu reszty należności z r. 1930 za pom- kach 1.712 zł., w odsetkach zwłoki i kosztack
pę do studni artezyjskiej (kwota zobowiązania
133 zł. 75 gr.),
na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zain12) Krełowskiego Marcelego w Olkuszuteresowanej Gminy, w kapitale 5.390 zt, w od- z tytułu reszty należnośei za czyszczenie w r ~
setkach 2.231 zł., w odsetkach zwłoki i kosz- 1930 miasta (kwota zobowiązania na dzień 31
tach 666 zł. 68 gr.),
marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej:
3) Przedsiębiorstwa Wiertniczego M. Łem Gminy, w kapitale 1.649 zł. 70 gr., w odsetpicki i S-ka w Sosnowcu-- z tytułu należności kach 564 zł. 45 gr., w odsetkach zwłoki i koz r. 1930/31 za wiercenie studni artezyjskiej sztach ) 5 zł.),
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
13) Kwiecienia Wojciecha w Łanach Mawg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapiłych-z tytułu scedowanych przez W. Czartale 5.000 zt, w odsetkach 2.324 zł.),
4) Tow. Elektrycznego A. E. G. w Kato- nieckiego należnych mu pob.orów (kwota zowicach-z tytułu należności z r. 1930/31 za bowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
materiały elektryczne (kwota zobowiązania na
246
zł. 79 gr., w odsetkach 146 zł. 84 gr., woddzień 31 marca 1936 r., według zapodania zasetkach
zwłoki i kosztach 23 zł. 40 gr.),
interesowanej Gminy, w kapitale 15.870 zł., w od14)
Spółdzielni w Zagórzu-z tytułu nasetkach 9.214 zł. 57 gr.),
leżności z r. 1931 ża materiały budowlane
5) Przedsiębiorstwa dla Budowli Fabrycznych w Krakowie-z tytułu należności za do- (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936r.,.
wg zapodania zainteTesowanej Gminy, w kapistarczoną w r. 1931 kostkę do brukowania ulic
tale
957 zł. 19 gr., w odsetkach 392 zł.),
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
15) Goldfelda Józefa w Będzinie-z tytuwedług zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 8.332 zł. 97 gr., w odsetkach 3.261 zł. łu reszty należności z r. 1931 za materiały
66 gr., w odsetkach zwłoki i kosztach 480 zł. elektr. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy,.
99 gr.),
6) Polskieg-o Tow. Handlu Węglem" Wę w kapitale 600 zł., w odsetkach 214 zł.),
globlok" w Sosnowcu-z tytułu reszty należ
16) F-my »Auto" w Sosnowcu - z tytułu'
reszty należności z r. 1929 za części do auta
ności za dostarczony w r. 1931 węgiel (kwota
zooowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,..
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapi-·
719 zł. 07 gr., w odsetkach 371 zł. 77 gr., w od- tale 500 zt, w odsetkach 228 zl.),
17) Kasy Dyskontowej w Sosnowcu - z tysetkach zwłoki i kosztach 55 zł. 55 gr.),
7) Goldberga Arona w Będzinie-z tytułu tułu reszty pożyczki wekslowej z r. 1930 (kworeszty pożyczki wekslowej z r. 1930 (kwota ta zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg:
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zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
J 0400 zł., w odsetkach 693 zł.),
18) Szlezyngiera Izaaka w Dąbrowie Górniczej-z tytułu reszty pożyczki wekslowej z r.
1932 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy,
w kapitale 1.488 zł. 89 gr .. w odsetkach 609 zł.
74 gr., w odsetkach zwłoki i kosztach 97 zł. 95gr.)
19) Hemm Marii w Dąbrowie Górniczejz tytułu pożyczki wekslowej z r. 1932 (kwota
zobowi ązania na dzień 31 marcą 1936 r., wg
:zapodania zainteresowanej Gminy w kapitale
4.000 zł., w odsetkach 1.235 zł., w odsetkach
zwłoki i kosztach 132 zł.),
20) Hemm Pelagii w Dąbrowie Górniczej
-z tytułu pożyczki wekslowej z r. 1932 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
900 zł., w odsetkach 247 7.ł., 88 gr., w odsetkach zwłoki i kosztach 45 zł. 90 gr.),
~l) Kestenberga Wolfa w Dąbrowie Górniczej-z tytułu reszty pożyczki wekslowej z r.
1931 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r. wg zapodania zainteresowanej Gminy,
w kapitale 693 zł. 74 gr., w odsetkach 400 zł.
53 gr., w odsetkach zwłoki i kosztach 87 zł. 36gr.),
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie
należności uboczne od wszystkich tu wyżej
w ust. I. podl) do 21) włącznie wyszczególnionych zobowiązań,
b) zmniejsza się wyszczególnione tu wyżej w ust. I. pod 1), 2) i 4) do 21) włącznie
sumy . kapitałowe o 25 (dwadzieścia pięć) 0 ' 0'
zaś wyszczególnioną w tymże ust. I. pod 3)
sumę kapitałową o 75 (siedemdziesiąt pięć) o o,
c) zawiesza się spłatę wszystkich tak
zmni~jszonych i tu wyżej w ust. I. pod I) do
21) włącznie wyszczególnionych sum kapitało
wych do dnia 31 marca 1938 r., przy rÓwnoczesnym zwolnieniu od płatności odsetek na
ten cały okres czasu,
.
d) rozkłada się, licząc od dnia 1 kwieta:tl~ 1938 r., spłatę tak zmniejszonych i tu wyze] w ust. I. pod 6), 9), 10), 13), 15), 16) i 21)
y zczegóJnionych sum kapitałowych na sześć
rownych rat rocznych, zaś spłatę tak zmniejszonych i tu wyżej w tymże ust. I. pod 1), 2),
3), 4), 5), 7), 8), lI), ) 2), 14), 17), 18), 19) i 20)
~yszczególoionych sum kapitałowych na dzieJęć równych. rat rocznych, wszystkie przy
?pr~entowanlU 3°'0 w stosunku rocznym, z wyJątkIem sumy kapitałowej wyszczególnionej pod
9), która wJn~a być spłacona, jak wyżej, bez
oprocentowaOJa.

w.

II. Zobowiązaaia z r-ków otwartych.
I) T -wa Budowy Dróg Smołowcowych
" ~ erI?a.lc. w Katowicach-z tytułu n"szty naJeznoscl z r. 1930/31 za termakowanie ulic
~kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.
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wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 1.850 zł., w odsełkach 639 zł.),
2) T-wa Elektrycznego A. E. G. w Katowicach-z tytułu reszty należności z r. 1930/31
za materiały elektryczne (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r. wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 8.089 zł. 87 gr.,
w odsetkach 4.705 zł. 70 gr.),
3) Kolonii Leczniczej Dziecięcej "Górka"
w Busku Zdroju - z tytułu kosztów leczenia,
s kładki czł. i udziału w latach 1930, 1931 i 1933
(kwota zob owiązania na dzień 31 marca J 936 r.
wg 'lapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 3.424 zł.),
4) Polskiego Tow. Zakł. "Philips" Sp. Akc.
w Warszawie-z tytułu reszty należności z r.
1930 i 193 1 za żarówki (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 1.568 zł. 31
gr., w odsetkach 759 zł. 80 gr.),
S) Przedsiębiorstwa dla Budowli Fabrycznych w Krakowie-z tytułu reszty należności
z r. 1928 za obmurowanie kotłów w elektrowni
(k wota zobowiązania na dzień 31 marca ]936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale '2.153 zł. 38 gr., w odsetkach 1.390 zł.) ,
6) Braci Stefana i P ioŁra Bergmanów
w Krakowie-z tytułu należności z r. 1929 za
r.zęści do auta-polewaczki (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitałe 178 zł. 24 gr"
w odsetkach 61 zł. 55 gr.),
7) Przedsiębiorstwa Wiertniczego M. Łem
picki Sp. Akc. w Sosnowcu-z ty tułu reszty należ
ności z r. 1930131 za wiercenie studni artezyjskiej (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy w kapitale 9000 zł. 75 gr., w odsetkach
6.163 zł. 62 gr.),
8) Fabryki Aparatów Elektr. K. Szpotań
ski i S-ka w Warszawie - z tytułu reszty należności z r. 1931 za dostarczone liczniki (kwota
zobowiązania na dzień 3 ł maTca ł 936 r. wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
2.807 zł., w odsetkach 971 zł.),
9) Firmy "Drzewo" - Skład drzewa Budowlanego i Stolarskiego w Katowicach- z tytułu reszty nadpłaty za zakupione w 1932 r. drzewo (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 T., wg zapodania zainteresowanei Gminy,
w kapitale 13.524 zł. 84 gr., w odsetkach
5.563 zł. 15 gr., w odsetkach zwłóki i kosztach
893 zł. 97 gr.),
10) Witczyńskiego Stefana w Olkuszu z tytułu reszty należności z r. 1930 za materiały
budowlane (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 T., wg zapodania zainteresowanejGminy, W kapitale 1.175 zł. 1S gr., w odsetkach 407 zł. 10 gr.),
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11) Polskiego Tow. Elektrycznego "Asea'~
Warszawie z ~ytułu reszty należnosci
z r. ]930 i ]931 za części do turbozespołu
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 1.023 zł. 04 gr., w odsetkach 354 zł.),
12) Weinziechera Gustawa w Będzinie z tytułu reszty należności z r. 1929 za plany
ulic (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy,
w kapitale 917 zł. 36 gr., w odsetkach 317 zł.,
w odsetkach zwłoki i kosztach 52 zł.) ,
13) Goldfelda Józefa w Będzinie - z tytułu zaległych odsetek od należności z r. 1931 /32
i kosztów protestu (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., wg 7apodania zainteresowanei Gminy, w odsetkach 223 zł. 54 gr.,
w kosztach 10 zł. 46 gr.),
14) F-my Wurm i S-ka w Krakowie - z tytułu reszty należności z r. 1931 /32 za kostkę
granitową (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 189 zł. 84 gr., w odsetkach

w

65 zł.),!.

z

15) F-my Rokus i Lorenz w Król. Hucienależności z r. 1929 1931 za wy-

tytułu

roby cementowe kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanei Gminy, w kapitale 2.300 zł. 50 gr., w odsetkach 597 zł.), '
).
) 6) Klepfisza F. w Sosnowcu - z tytnłu
reszty należności z r. 1930 za benzynę (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
248 zł. 26 gr., w odsetkach 85 zł.);
17) Franko-Polskiego Tow. GÓrn. w Dąb
rowie GÓrn. - z łytułu reszty należności z r.
1928/ 29 za węgiel (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r. wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 883 7,ł. 28 gr.,
w odsetkach 570 zł.),
,
18) Biura Elektrotechnicznego "Zenit"
w Krakowie - z tytułu reszty należności z r.
1930/31 za materiały elektryczne (kwota zozobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg
zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
1.936 zł. 45 gr., w odsetkach 669 zł.),
19) Poznańska - Warszawskiego
Tow.
Ubezp. w Krakowie - z tytułu reszty należ
ności z r. ł 931 za ubezpieczenie elektrowni
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca ł 936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 1.277 zł. 96 gr., w odsetkach 593 zł.
29 gr., w odsetkach zwłoki' i kosztach 195 zł'
94 gr.),
20) F-my "Polski Zelbet" w Olkuszu z tytulu reszty należności z r. 1930 za remont
jatek, przebudowę podziemi szkoły Nr. 1 i niwelacjfC terenów (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., wg zapodania zainłeresowa-

.M3

nej Gminy, w kapitale 1.988 zł. 49 g,r., w od~
setkach 671 zł.) ,
21) "F-my Film-Studio" w Warszawie z tytułu reszty należności z r. 1929 za zdjęc ia
filmowe, propagandowe (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 980 zł., w odsetkach 534 z1.),
2:l) Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie z tytułu reszty składek członkow
skich za r. 1931 (kwota zobowiązania na dzieTh
31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale SIO zł., w odsetkach,
713 zł.),
23) Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Krakawie z tytułu naleiności za abOnament
telefonu w r. 1931 (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 135 zł., w od-o
setkach 47 zł.),
14) Szpitala Gminy Wyznaniowej Żydow
skiej w Krakowie - z tytułu kosztów leczenia za r. 1932 (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 T., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 100 zł., w odsetkach38 zł.),
25) Przedsiębiorstwa Wiertniczego M. Hryniewieckj w Warszawie -: z tytułu należności .
z r. 1929/30 za wiercenie studni artezyjskiei,
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r ...
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 2.962 zł. 83 gr., w odsetkach 1.026 zł.) ~
26) F-my "Kabel Polski" w Bydgoszczyz tytułu reszty należności z r. 1928 za materiały elektryczne (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r. wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 642 zł. 55 gr.p
w odsetkach 221 zł.),
27) Kraruarczyk Marii w Krążku - z ty-tułu reszty czynszu za lokal Sądu za r. 1931 /32
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 C.,.
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 940 zł., w odsetkach 328 zł.),
28) Żydowskiego Zakładu Opiekuńczego
w Sosnowcu - z tytułu reszty należności 7. r.
1931 /32 za utrzymanie sieroty (kwota zobowią
zania na dzień 31 marca t 936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 250 zł.
92 gr., w odsetkach 20 zł. 30 gr.),
29) Kopczyńskiego Józefa w Olkuszu - '
z tytułu reszty należności z marca 1934 r., scedowanej przez adwokata A. Ziółkowskiego
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r .•
wg zapodania zainteresowanej Gminy. w kapitale 704 zł. 81 gr., w odsetkach 250 zł.),
30} Piechowicz Jadwigi w Będzinie-z tytułu reszty pożyczki z r. 1916 (kwota 2obo
wiązania na dzień 31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej GmillY, w kapitale 1.22&.
zł., w odsetkach 775 zł):
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a) umarza się całkowicie n'ależność tu wyej w ust. II pod 13) wyszczególnioną,
b) umarza sit( należne i zaległe na dzień
l marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie nae,żności uboczne od wszystkich tu wyżej w ust.
I pod 1) do 12) włącznie i pod 14) do 30)
~łącznie wyszczególnionych zobowiązań,
c) zmniejsza się wyszczególnione tu wy. ej w ust. I pod 1) do 6) włącznie i pod 8)
do 12) włącznie oraz pod 14) do 30) włącznie
urny kapitałowe o 25 (dwadzieścia pięć) Ofo,
zaś wyszczególnioną w tymże ust. II. pod 7)
urnę kapitałową o 75 (siedemdziesiąt pięć) %,
d) rozkłada się, licząc od dnia 1 kwietnia
1936 r., spłatę tak zmniejszonych 'i tu wyżej
IW ust. Ii: pod 6), 14), 16), 22), 23), 24) . 26),28)
, 29) wyszczególnionych sum kapitałowych na
; sześć równych
rat rocznych, zaś spłatę tak
zmniejszonych i tu wyżej w tymże ust. Ił pod
l), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15,
17), 18), 19), 20), 21), 25', 27) i 30) wyszcze~ólnionych sl1m kapitałowych na dziesięć rów'1lych rat rocznych, wszystkie przy oprocentowaniu 3°/0 w stosunku rocznym, z wyjątkiem
sumy kapitałowej wyszczegóinione-j pod 3),
która winna być spłacona, jak wyżej, bez opro~entowania,
(
31) Jasińskiego Zdzisława w Sosnowcuz tytułu dostawy .... r. 1931 części do auta
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 60 ,zł., w odsetkach 23 zł.),
32) Kubackiego ' Władysława w Sosnow~u - z tytułu należności z r. 1929 za resor
do auta (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
] 936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy
w kapitale 30 zł., w odsetkach 19 zł.),
,
33) F-my "Chemilabor" w Krakowie-z tytułu należności z r. 1933 za roztwór do apaTatu (kwota zobowiązania na dzień 3\ marca
1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy
w kapitale 34 zt, w odsetkach 12 zł.),
,
34) Kertha Hermana w Olkuszu - z ty_
tułu dIet czł. Komisji Leśnej za r. 1932i33
(kwot~ zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zamteresowanej Gminy, w kapitale 64 zł.,
w odsetkach 21 zł.),
35) Żydowskiego Towarzystwa Dobroczyn~ości w Sosnowcu - z tytułu kosztów leczenia w r. 1932 (kwota zobowiązania na dzień
31. mar<:R 1936 r., wg zapodania zainteresowane) GminY, w kapitale 8 zł., w odsetkach 3 zł.),
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki i wszelkie naleźności
nboc'Lne od wszystkich tu wyżej w ust. II pod
3 1) d~ 35) włącznie wyszczególnionych zoboWlązan,

b) zmniejs~a się wszystkie tu wyżej w ust.
Il pod ~ 1) do 3:» włącznie wyszczególnione sumy kapttałowe o 25 (dwadzieścia pięć) 0/o,
.
c) ~~łata wszystkich tak zmniejszonych
tu wyze) w ust II pod 31) do 35) włącznie
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wyszczególnionych sum kapitałowych winna
dokonana w ciągu roku budżetowego
1936/37, przy oprocentowaniu 3;)/0 w stosunku
rocznym, z wyjątkiem sumy kapitałowej pod
34), która winna być spłacona, jak wyżej, bez
oprocen towania,
36) F-my "Brown Boveri" w Warszawiez tytułu zaległych odsetek od należności z r.
1932 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy,
w odsetkach 10 zł. 27 gr.,
37) F-my "Ferrohurt" Sp. Akc. dla Handlu
Produktami Zelaznymi w Będzinie - z tytułu
zaległych ods~tek od należności z r. 1930
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w odsetkach 68 zł. 52 gr.),
38) Kruszyńskiego Józefata w Sosnowcu1; tytułu zaległych
odsetek od należności z r.
1931 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca
1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy,
w odsetkach 544 zł. 18 gr.),
39) Szmidta Rudolfa w Sosnowcu - z tytułu zaległych odsetek od należności z r. 1931
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w odsetkach l zł. 52 gr.),
40) Gwarectwo "Hrabia Renard" w SosnOwcu - z tytułu zaległych odsetek od należności z r. 1929 (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w odsetkach 19 zł. 57 gr.):
Umarza się w całości wszystkie tu wyżej
w ust, II pod 36), 37), 38), 39) i 40) wyszczególnione należności.
być

z tytułu wpłaconych zadał
ków na kupno parcel miejskich.
Wobec niżej pod 1) do 35) włącznie wymienionych wierzycieli - z tytułu wpłaconych
przez nicb, a to przez wierzycieli wymienionych pod 1) do 33) włącznie-: w r. 1931 /32,
zaś przez wierzycieli wymienionych pod 34)
i 35): w r. \925, zadatków na kupno parcel
miejskich w ogólnej sumie, wg stanu na dzień
31 marca 1936 r., w kapitale 21.779 zł. 42 gT "
w odsetkach: 8.771 zł., z której to sumy przypada na podany wyżej termin, wg zapodania
zainteresowanej Gminy dla:
1) Władysława Niemczyka w Olkuszu:
w kapitale 1.400 zł., w odsetkach 874 zł.,
2) Pyzalskiej Stanisławy w Tarnowie: w kapitale 4.140 zł., w odsetkach 2.014 zł..
3) Kubeczki Józefa w Pruszkowie: w kapitale 1.563 zł., w odsetkach 645 zł.,
4) Mirka Stanisława: w kapitale 3.617 zł.
78 gr., w odsetkach 1.251 zł.,
5) Grabowskiego Jerzego: w kapitale
3.596 zł. 70 gr., w odsetkach 1.249 zł.,

III.

Zobowiązanie
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6) Lipki Stanisława w Olkuszu: w kapitale 1.000 zł., w odsetkach 349 7.ł.,
7) Mroczkowskiej Apolonii w Olkuszu:
w kapitale . 111 zł. 84 gr., w odsetkach 52 zł., _
8) Klapsztajn Bronisławy w Olkuszu: w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zt,
9) Guntera Aleksandra w Olkuszu: w kapitale 679 zł. 75 gr., w odsetkach 291 zł.,
10) Paci jana w Olkuszu: w kapitale 28 zł.
25 gr., w odsetkach 9 zł.,
11) Markowicz Stefanii W Olkuszu: w kapitale 441 zł. ] O gr., w odsetkach 218 zł.,
J 2) Kurcfelda Szlamy w Olkuszu: w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zł.,
13) Żydowskiego Stowarzyszenia Maistrów
Rzemieślniczych w Olkuszu: w kapitale 200 zł.,
w odsetkach 70 zł.,
_14) Kuliga Romana w Olkuszu: w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zł.,
J 5) Piasnego jana w Olkuszu: w kapitale
200 zł., w odsetkach 70 zł.,
16) Trepki Franciszka w Olkuszu: w kapitale 400 zł., w odsetkach 140 zł.,
17) Barczyka Wiktora w Olkuszu: w kapitale 100 zł., w odsetkach 35 zł. ,
18) Frenkla Moszka w Olkuszu: w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zł.,
] 9) Fronika Michała w Olkuszu: w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zł.,
20) Hensoldta Pawła w Olkuszu: w kapitale 200 zlo, w odsetkach 70 zł.,
21) jachowicza Antoniego w Olkuszu w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zł., .
22) Kocyby Józefa w Olkuszu: w kapitale
200 zł., w odsetkach 70 zł.,
23) Leśniaka Józefa w Olkuszu: w kapitale 42 zł. 50 gr., w odsetkach 18 zł.,
24) Lipki Stanisława w Olkuszu: w kapitale ::iOO zł., w odsetkach 105 zł.,
25) Płazakowej Ingeborgi w B~dzinie:
w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zł.,
26) Szarfa Izaaka w Olkuszu: w kapitale
200 zł., w odsetkach 70 zt,
27) Sawickiego Wojciecha w Olkuszu:
w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zł.,
28) Kuliga Franciszka w Olkuszu: w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zł.,
29) Kaszewskiego Stanisława w Olkuszu:
w kapitale 478 zł. 50 gr., w odsetkach 164 zł.,
30) Związku Pracowników Kasy Chorych
w Olkuszu: w kapitale 500 zł., w odsetkach
500 zł., w odsetkach 175 zł.,
31) Zajączkowskiego Leopolda w Olkuszu: w kapitale 150 zł., w odsetkach 52 zł.,
32) Zylbersztajna Chila w Olkuszu: w kapitale 200 zł., w odsetkach 70 zł.

N!! 3

33) Zulichowskiego Franciszka w Bolew kapitale 150 zł., w odsetkach 52 zł.~
34) Zernickiego Henryka w Dąbrowie
GÓrn.: w kapitale 50 zł., w odsetkach 17 zł.,
35) Banaszkiewicza Mieczysława: w kapi-tale 30 zł., w odsetkach 11 zł.:
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie
należności uboczne od wszystkich tu wyżej .
w ust. III. pod 1) <lo 35) włącznie wyszczególnionych zobowiązań,
b) zawiesza si~ spłat~ wszystkich tu wyżej w ust. III. pod l) do 35) włącznie wyszczególnionych sum kapitałowych do dnia 31
marca 1937- r., przy równoczesnym zwolnieniu
od płatności odsetek na ten okres czasu,
c) rozkłada się, licząc od onia 1 kwietnia
1937 r., spłatę sum kapitałowych, wyszczegól-nionych tu wyżej w ust. III, a to pod 10), 23). _
34 i 35) na dwie równe raty roczne, pod 7),.
8), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 20),21),22),.
:J5), 26), 27), 28), 3]), 32) i 33) na pięć równych rat rocznych, pod 9), 11), 16), 24), 29)
i 30) na siedem równych rat rocznych, wresz
cie pod 1), 2), 3), 4 1, 5) i 6) na dziesięć równych rat rocznych, wszystkie przy oprocento
waniu 30jo w stosunku rocznym.
sławiu:

lV.

Zaległe

uposaieaia.

I) lakowskiej Joanny w Olkuszu - z tytułu reszty zaległych w r. 1932 poborów (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.~.
wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 458 zł., w odsetkach 258 zł.),
2) Ziarnik Józefy w Olkuszu - z tytułu
reszty zaległych w r. 1932 poborów (kwota
zobowiązania ńa dzień 31 marca 1936 r., wgzapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale
498 zł., w odsetkach 213 zł.),
3) Radłowskiej Marii w Olkuszu - z tytułu reszty zaległych w r. 1932 poborów (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r."
wg zapodania zainteresowanei Gminy, w kapitale 524 zł., w odsetkach 320 zł.),
4) KąrQnia Ludwika w Olkuszu-z tytułu.
zaległych w r. 1932 zarobków (kwota zobowiązania na dzień ·31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 53 zL
37 gr., w odsetkach 18 zł.),
5) O"browskiego Mariana w Dąbrowie
GÓrn. - z tytułu reszty zaległych z r. 1933·
ppborów (kwota zobowiązania na dzień 3t
marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 26 zł. 03 gr., w odsetkach.
28 zł.
6) Dąbka Kazimierza w Olkuszu - z tytułu zaległych z r. 1932 zarobków (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., wi' zapodania zainteresowanei- Gminy,. w kapitale24 zł., 74 gr., ViI odsetkach 8 zł.):.
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a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie
n,ależności uboczne od wszystkich tu wyżej
w ust. IV pod 1), 21t 3), 4), 5) i 6) wyszczególnionych zobowiązań,
b) spłata wszystkich tu wyżej w ust. IV
pod 1), 2), 3), 4), 5) i 6) wyszczególnionych
sum kapitałowych winna być uskuteczniona
w roku budż. 1936/37, przy oprocentowaniu
3% w stosunku rocznym.
V. Instytucje kredytowe.
1) Banku Związku Spółek Zarobkowych
w Sosnowcu - z tytułu pożyczki wekslowej
z r. 1928/29 (kwota zobowiązania na dzień 31
marca 1936 r. t wg zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 100.000 zł., w odsetkach
34.731 zł. 62 gr., w odsetkach zwłoki i kosztach 4.217 zł. 23 gr.),
2) Banku Związku Spółek Zarobkowych
w Kielcach - z tytułu reszty pożyczki wekslowej z r. 1932 (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 900 zł., w odsetkach
· 697 zł.),
3) Spółdzielcl.ego Banku Kredytowego
w Olkuszu - z tytułu reszty należności z 1928 r.
na rachunku otwartym (kwota zobowiązania
na dzień 31 marCd 1936 r., wg zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 4.121 zŁ 05 gr.),
4) Banku Ludowego w Olkuszu - z tytułu reszty pożyczki wekslowej z r. 1930 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r.,
wg zapodania zainteresowanej Gminy w kapitale 1.300 zł.):
'
a) umarza się należne i zaległe na dzień
31 ";lar~a. 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie
naleznoscl uboczne od wszystkich tu wyżej
w ust. . V I;>0d l), 2), 3) i 4) wyszczf"gólnionych
zob owlązan,

.b) ~bniża się na przyszłość, licząc od dnia
l kWleh;ua 1936 r., stopę oprocentowania od
~szystklCh tu wyżej w ust. V pod 1), 2), 3)
I 4) wyszczególnionych sum kapitałowych do
1
4 2 (cztery i pół) "lo w stosunku rocznym,
c) rozkłada się, licząc od dnia l kwietnia
]936 r., spłatę wszystkich tu wyżej w ust. V
P?d 1), 2), 3) i 4) wyszczególnionych sum kapItałowych na 10 (dziesięć) równych rat rocznych, przy oprocentowaniu 41 /, °10 w stosunku
rocznym.
.
Przeciwko powyższemu planowi oddJużema, na podstawie art. 20 rozporządzenia Prezrdenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer
mka 19~4 .r. CDz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846)
. ?rzmle.nJu dekretu Pre7.ydenta RzeczypospoIlel z dOla 14 listopada 1935 r. (Dz. . R. P .
r..82, poz. 506}t przysługuje wierzycielom
CI.ągu 4 tygodni od daty niniejszego ogło2~D\a prawo wniesienia sprzeciwu do Centrale} Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej
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dla Samorządu przy Ministrze Skarbu w Warszawie za pośrednictwem Komisji Oszczędno
ściowo-Oddłużeniowej dla Samorządu
przy
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

I

Sekretarz:

Przewodniczący:

K. !wachów

R. Cichowski

PlaD oddłużeuia Gminy miasta Przedborza.
Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa
dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim
Kieleckim na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia
1936 r. w składzie:
Przewodniczący: Roman Cic~owski,
Członkowie: Wacław Długosz, Antoni Lenartowicz, Ludwik Lubas, Krzysztof Radziwiłł
i Roman Serednicki po wysłuchaniu tylko przedstawiciela Gminy miasta Przedborza, wierzyciele bowiem nie
stawili się, oraz po żapoznaniu się ze stanem
gospodarczym i finansowym tej Gminy i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza jej jest wyjąt
kowo trudna, na podstawie art. 18 ust. 1) i 2)
rozporządzenia
Prezydenta Rzeczy pospolitej
z dnia 24 października ł 934 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 19135 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz.
506) - postanawia do niżej wymienionych pod
A) zobowiązań Gminy miasta Przedborza, po'wstałych przed dniem 1 kwietnia 1934 r. i wynoszących na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale kwotę
19.800 zł. 38 gr., w odsetkach ikosztach kwotę 2.176
zł. 19 gr., oraz 00 ewentualnie powstać mogących
zobowiązań tejże Gminy, wymienionych tu niżej pod B) i wynoszących, według oceny zainteresowanych osób, w kapitale kwotę 2.900
zł., do której to kwoty ewent. dojść mogą
odsetki i koszty sądowe - zastosować nastę
pujące ulgi:
A) w stosunku do zobowiązania Gminy
miasta Przedborza wobec:
I). I) Szpitala Izraelitów w Krakowie z tytułu kosztów leczenia za czas od 9 do 17
września 1930 r. (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 64 zł.),
2) Kliniki
Ginekologiczno - Położniczej
w Łodzi - z tytułu kosztów leczenia za czas
od 14 sierpnia do 18 września 1932 r. (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 302 zł. 40 gr.):
a) umarza się ewentualnie należne i zaległe na dzień 31 marca 1936 r. odsetki od
obu tu wyżej w ust. I. pad l) i 2) wyszczególnionych zobowiązań,
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. b) zmme'}sza się tu wyżej w ust. I. pod
l) I 2) wyszczególnione należności kapitałowe
e 75 (siedemdziesiąt pięć) °/0'
..
c). :z:a.wiesza się spłatę tak zmniejszonych
I ,tu wyzeJ w ust. I. pod t) i 2) wyszczególOlonych należności kapitałowych do dnia 31
marca 1941 r., przy równoczesnym zwolnieniu
od płatności ewent. należnych odsetek na ten
okres czasu,
, d) spłata tak zmniejszonych i tu wyżej
w ~~t. I. pod I) i 2) ~yszczególnionych należ
noscl kapltał,?wych w,mna być dokonana w cią
gu roku budz. 1941 / 42, bez oprocentowania,
. ,II) 1) .Szp.itala Towarzystwa Dobroczynn~scI dla Zydow w Częstochowie z tytułu
kosztów leczenia za czas do 31 marca 1934 r.
(kwota zobowiąza~ia na dzień 31 marca 1936 r.,
według zapodania
zainteresowanej Gminy
w kapitale 4.658 zł.),
'
2) Szpitala Anny Marii w Łodzi - z tytułu kosztów leczenia za
czas do 31 maTca
1934 r. (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 3.720 zł. 04 gr.),
3) Szpitala Fundacji małż. Poznańskich
w Łodzi - z tytułu kosztów leczenia za czas
do. ~l marca 1934 r. (kwota zobowiązania na
?Zlen 31 marca 1936 r., według zapodania zalOteresowanej Gminy, w kapitale 2.649 zł. 10
gr., w kosztach sądowych 44 zł. 05 gr.):
, ;a) umarza się ewent. należne i zaległe na
dZle!l 31 ma!ca 19~6 r., odsetki, koszty sądo
w,e l wszelkl~ ~alezności uboczne od wszystkich tu wyze} w ust. II. pod 1), 2) i 3) wyszczególnionych zobowiązań,
b) zmniejsza się wszystkie tu wyżej w usL
n. pod I), 2) i 3) wyszczególnione należności
kapitałowe o 75 (siedemdziesiąt pięć) %,
c) zawiesza się spłatę wszystkich tak
zmniejszonych i tu wyżej w ust. II. pod 1) 2)
i 3) w~szczególnionych należności kapitałow~ch
do dnIa 31 marca 1941 T., przy równoczesnym
zwolnieniu od płatności ewent. należnych odsetek na ten okres czasu,
d) rozkłada się, licząc od dnia l kwietnia
~~41 r., ,s~łatę wszystkich tak zmniejszonych
I tu wyzeJ w ust. II. pod 1), 2) i 3) wyszczeg?lnionych należności kapitałowych na 5 (pięć)
rownych rat rocznych, bez oprocentowania,
HI. Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności w Łodzi - z tytułu
~osztów leczenia w szpitalu dla psychicznie
J nerwowo chorych "Kochanówka· pod Łodzią
za czas od 1 września 1929 T. do 30 stycznia
] 933 r. (kwota zobowiązania na dzień 3 I marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 6.680 zł. 55 gr., w odsetkach
1.570 zł. 14 gr., w kosztach sądowych 562 zł.):
a) umarza się należne i zaległe na dzjeń
31 marca 1936 r. odsetki, koszty sądowe
j wszelkie należności uboczne,

,3 .

----------------------------~

b) zmniejsza
demdziesiąt pięć)

się kapitał dłużny

Ofo,

. c) zawi~sza się spłatę
kapitału dłuznego do dnia

o 75 (sie-

tak zmniejszoneg(),
31 marca 1941 r.,.
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności,;
odsetek na ten cały okres czasu,
. d) rozkł.ada się ~płatę tak ż?1niejszonego.
kapitału dłuznego, licząc od dOla I kwietnia
1941 r., na .) ,(pięć) równych rat rocznych, przy
oprocentowanIU 3% w stosunku rocznym,
IV. 1) Szpitala Ginekologiczno - Położni':
czego "Lmaś-Hacholin" w ł'Jodzi - z tytułu .
kosztów leczenia za czas do 31 marca 1934 r_
(kwota zobowiąza.nia n~ dzień 31 marca 1936 r.,.
według zapodanIa zamteresowanej
Gminy,.
w kapitale 732 zł. 20 gr.).
2>. Sanatorium dla piersiowo chorych
w ChoInach - z tytułu kosztów leczenia za
czas do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiąza
nia ,na dz!eń 31 marca, 1936 ~., według zapodania zamteresowane} Gmmy, w kapitale:
476 zł. 50 gr.),
3) Dawneg? C.h~skiela w Łodzi - z tytułu reszty naleznoscl z r. 1931 7.a część roze-branego domu pod rozszerzenie ul. Wierzbowskiej (kwota zobowiązania na dzień 31 marca.
1936 r., według zapodania zainteresowanej
Gminy, w kapitale 517 zł. 59 gr.):
, . a) umarza się ewent. należne i_ zaległe na,
dZlen 31 marca 1936 r. odsetki, koszty i wszelkie należności uboczne od wszystkich tu wyzeJ w ust. IV. pod 0, 2) i 3) wyszczególnionych zobowiązań,
b) zmniejsza się tu wyżej w ust. IV pod
I) i 2) wyszczególnione należności kapitałowe
o 75 (siedemdziesiąt pięć) "lo,
.
c) !-a.wiesza się spłatę tak zmniejszonych
l tu wyze} w ust. IV. pod 1) i 2) wyszczególnionYCh należności kapitałowych oraz spłatę
naleiności kapitałowej w tymże ust. IV. pod 3)
wyszczególnionej do dnia 31 marca 1941 r .•
przy równoczesnym zwolnieniu od płatności
ewent. należnych odsetek na ten cały okres
czasu,
d) rozkłada się, licząc od dnia I kwietnia
1941 r., spłatę tak zmniejszonych i tu wyżej
w ust. IV. pod 1) i 2) wyszczególnionych należności kapitałowych oraz
płatę należności
kapitałowej w tymże ust. IV pod 3) wyszczególnionej na 3 (trzy) równe raty roczne, bęz
oprocentowania.
8>. W tosunku do ewentualnie powstać
mogących zobowiązań Gminy miasta Przedborza wobec:
1> Pawlaka Stefana w Łodzi - z tytUłll
należności wekslowej z przed l kwietnia 1934 r~
za dostarczeną sikawkę motorową dla Straży
Pożarnej (należność sporna, według zapodania
zainteresowanej Gminy, nie odpowiada ona<
za powyższe zobowiązanie ze względów for-

I

I
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~alno-p rawnych, ząś

Pawlak Stefan wystąpił
przeciw Gminie z powództwem o zapłatt( kwoty 1.000 zł. z procentami i kosztami),
2) Wawrzyniaka Stefana w Łodzi - z tytułu należności wekslowej z przed l kwietnia
) 934 r. za dostarczoną sikawkt( motorową dla
Straży Pożarnej (należność sporna, według zapodania zainteresowanej Gminy, nie odpowiada Ona za powyższe zobowiązanie ze wzglt(dów formalno-prawnych, zaś Wawrzyniak Stefan wystąpił przeciw Gminie z powództwem
o zapłatę kwoty 1.900 zł. i uzyskał nieprawomocny wyrok Sądu Apel. w Lublinie, przysą
dzający na jego rzecz od Gminy kwott( ) .900
zł. z procentami i kosztami);
a) umarza sit(, na wypadek prawomocnego przysądzenia, odsetki od należności z tytułów tu wyżej w dziale B) pod 1) i 2) wyszczególnionych za czas do dnia uprawomocnienia sit( odnośnych wyroków sądowych oraz
koszty procesowe,
b) rozkłada się, na wypadek prawomocnego przysądzenia, spłatę należności kapitało
wych z tytułów tu wyżej w dziale 8) pod 1)
i 2) wyszczególnionych na lO (dziesit(ć) równych rat rocznych - licząc od dnia uprawomocnienia się odnośnych wyroków - przy
-<>procentowaniu po 3°/0 w stosunku rocznym.
_ Przeciwko powyższemu planowi oddłużema, na podstawie art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.X.1934 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846) w brzmieniu
-dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14. XI. 19~5 r .. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506),
przysługuJ~ . ~Ierzycielom w ciągu 4 tygodni
<>? daty n!nIe)szego ogłoszenia prawo wniesiema, ~przeclwu d~ Centralnej Komisji Oszczęd
n~s~lOwo-Oddłu2eniowej dla Samorządu przy
MlDlstrze Skarbu w Warszawie za pośrednic
tw~m Komisji Oszczędnościowo-Oddłużen io
w.<:) dla Samorządu przy Urzt(dzie Wojewódzkim w Kielcach.
Sekretarz:
Przewodniczący:
K. }wachów
R. Cichowski

OBWIESZCZENIA RÓŻNEJ TREŚCI.
. ~tarosłaPowiał()wyKozirDicki (Wd.5 51 /36),
dZlała)ąc na zasadzie przepisu 11 statutu Związ
ku Wałowego, podaje do publicznej wiadomości
~e. w ~uiq 5 marca 1937 r. o godz. 1O-ej odbę~
ZZle Się w Opactwie w Sieciechowie zebranie
gro~adzenia członków Związku Wałowego z na.
tępuJącym porządkiem dZiennym:
I) Zagajenie zebrania
2) Odczytanie statutu' Związku Wałowego,
d 3) W~~?r przewodniclącego, członków. Zarzą u KomiSJI Rewizyjnej i ich zastępców,
4) Wolne wnioski.
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Katdy członek, obowiązany do płacenia
składek, posiada na zebraniu co najmniej jeden
głos, posiadający zaś 50 ha gruntu, od każdych
rozpoczętych następnych 50 ha, posiadają o je-

den głos więcej. 2aden z członków nie mote
2/5 wszystkich głosów.
Poszczególny członek mote zlecić oddanie
swego głosu innemu członkowi upełnomocniw
szy go pisemnie. Wspówłaściciele jednego i tego
samego gruntu głosują wspólnie, nieobecnych
współwłaścicieli uwatać będzie. jako głosujących
w myśl obecnych. Za niezdolnych do załatwie
nia spraw swoich lub ograniczonych w załatwia
niu spraw swoich, prawo głosu wykonują w ich
imieniu prawni ich następcy-za osoby prawne,
ich zastępy wyznaczeni ustawą.
W razie, gdyby w oznaczonym terminie
nie zebrała się ilość członków, potrzebna do powzięcia prawomocnych uchwał t.j. połowa uprawnionych do głosowania którzy ponadto muszą
przedstawić właścicieli przynajmniej połowyob·
szaru gruntów włączonych do Zw iązku-wów
czas odbędzie się drugie zebranie członków Zgromadzenia w dniu 12 marca o godz: lO-ej w Opactwie w Sieciechowie z tym, te uchwały tego zebrania- będą prawomocne bez względu na ilość
zebranych członków .
Starosta: wz Mgr J. Kurzeja
posiadać więcej niż

Wicestarosta
Wydział Powiałowy w Miechowie podaje
do publicznej wiadomości, że na podstawie
art. 25 prawa budowlanego przyst~puje do
sporządzenia szczegółowego planu zabudowania obszaru położonego na terenie miasta Miechowa, ograniczonego: ulicą Racławicką, wschodnią gran~cą nier~chomości szpitala św. Anny,
wschodmą gramcą gruntu Piotra Zdechlika,

ulicą. Polną, ulicą Piłsudskiego, uLicą

Wesołą,

przeJazdem do targowicy miejskiej, oraz wschodnią granicą nieruchomości firmy "Marymont".
Z treścią mającego być sporządzonego
szczegółowo
planu
zabudowania interesowani mogą zaznajamiać się w biurze Wydziału
Powiatowego pok. Nr. 9 w okresie od dnia
15 lutego 1937 r. do dnia 21 lutego 1937 r.
w godzinach od 10 do 12 codziennie z wyjątkjem niedziel i świąt.
.
W okresie od dnia 22 lutego 1937 r. do
dnia 28 lutego 1937 r. interesowani mogą zgła
szać do Wydziału Powiatowego w Miechowie
wnioski, dotyczące wyżej wspomnianego planu
zabudowania.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Starosta: J. Zaufali
ICom1teł Badowy gmachu Gim.uujqm Ka ·
pieckiego Słowarzyszeuia Kqpców Polskich
w Kielcach ogłasza dwa puhliczne przetargi ofertowe na następujące roboty budowlane:
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l) roboty budowlane wykończeniowe budynku Gimnazjum o ' kubaturze około 7.500 mS,
znajdującego się w stanie surowym, a obejmujące róboŁy ziemne, murarskie, stolarskie, po;.
sadzkarskie, malarskie i t. p. oraz instalacji
elektrycznej,
2) urządzenie instalacji centralnego ogrzewania wodnegó, oraz in~talacji kanalizacji, wodociągów i przygotowania wody gorącej.
Oferty należy wnosić do Komitetu Budowy
do duia 27 lutego 1937 roku - godz. 14-ej.
Wszelkich informacji zasięgnąć można
w Dyrekcji Gimnazjum Kupieckiego S. K. P.
w Kielcach ul. M. Kopernika 8, codziennie
(oprócz niedziel i świąt) od godz. l1-ej do
godz. l3-ej, tamże przeglądać można plany budowy i nabyć druki do prżetargu za opłatą
10 złotych.
Przy przetargu obowiązują "przepisy
o oddawaniu państwowych dostaw i robót"
w zakresie b. Ministerstwa Robót Publicznych.
Sekretarz:

Przewodniczący:

A. Lewicki

L. Kotowski

POSTĘPOWANIE

S P A D K O WE.

Pisarze Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę
gowego w Kielcach zawiadamiają, że toczą się
postępowania spadkowe po:
l) Piotrze Marosku, właścicielu działka
gruntu Nr. 8, przestrzeni 1423 sążnie, czyli
6477 mtr. z dóbr Babia Góra Kamieńczycka,
powiatu pińczowskie2'a,
2) Stanisławie Nowaku, właścicielu działki Nr. 17, obszaru 2 dziesięciny 736 sążni,
z nieruchomości Niwa Dzieronżycka, powiatu

I

pińc:l.Owskiego,

N~

3

ornej z ogrądami ogólnei p'rzestrzeni 34 morgi
140 prętów czyli 19 ha 2970 mtr. kw. Nr. 3"
oznaczonej, działki ziemi ornej przestrzeni 21
morgów 150 prętów, czyli 12 ha 372 mtr. kw.
i działki łąki 2 morgi czyli l ha 1197 mt. kw.
Nr 19 oznaczonej, kępy 20 morgów czyli l l
ha 1974 mtr. kw. z działki Nr. 3 i 6 mórg
czyli 3 ha 3592 mtr. kw. kępy z działki Nr.
19 razem 83 morgi 290 prętów 47 ha 106 mtr.
z budynkami z nier. Parcele Budziska Nr. 4,
powiatu stopnickiego,
8) Józefie Bałazy, właścicielu działki Nr.
39 obszaru 10 morgów 150 piętów z dóbr Kamienica, pOw. miechowskiego;
9) Bolesławie-Marianie Markowskim, wła
ścicielu nieruchomości Kielce Nr. hip. 500,
10) Ignacym Kruczek, współwłaścicielu
obszaru 4 ha 9405 metr. kw. z działki Nr. 1
z kolonii Folga B (W), pow. jędrzejowskiego •.
11) Karolu Wójciku, właścicielu parceli
Nr. 5 o obszarze 3 morgi czyli I ha 6796 m.
kw. i kolonii Sadowie A, powiatu włoszczow
skiego i właścicielu parceli Nr. 14 o obszarze '
I morga i J 8 prętów, albo 1799 metr. kw. 7. kolonii Studziany Dół, pow. włoszczowskiego,
12) Katarzynie Pawlik, właścicielce niepodzielnej połowy parceli Nr. 29-w obszaru 3-.
dzies. 198 sąźni czyli 3 ha 4132 mtr. kw. i Nr.
29-g obszaru 3 dzies. 640 sążni, czyli około ·
3 ha 5687 m. kw. z kolonii Strojnów Zaogrodzie, powiatu stopnickiego,
1:-3) BClnawenturze Oylowskim, właścicielu
parceli Nr. 7 obszaru 2 dziesięciny 626 sążni
czyli 2 ha 4710 mtr. kw. z kolonii Poborowice
B, powiatu miechowskjego,
14) Jakubie Barańskim, właścicielu parceli
Nr. 10 obszaru 3 dziesięciny 180 sążni czyli
:1 ha 3592 mtr. kw. z kolonii Henryków, powiatu włoszczows\ciego,
'5) Natalii Gidel, właścicielce '216 części .
działki obszaru 10 morgów z dóbr WłOS2CZO
wice, powiatu stopnickiego,
16) JÓ7.efie i Tekli małż. Fronkiewicz,
właścicielach osady młynarskiej obszaru 10 ·
morgów 237 prętów z dóbr Opatkowice Drewniane, powiatu jędrzejowskiego,
17) Antonim Kubiku, właścicielu działki
grunht Nr. 4 obszaru 2 morgi i działki obszaru
295 prętów z kolonii Góry-Nadoły, powiatu

3) Francisz.ku Mazanek, właścicielu działki
gruntu Nr. 28 1, obszaru 1 mórg ]68 prętów
czyli 8732 metr. kw. z osady Nr. 28 nier. Lgota
Gawronna, powiatu włoszc7.owskiego,
4) Wacławie Gaździckim, właścicielu z parceli Nr. 24 b i b l obszaru 3 dzies. 1351 1 / 2 sążni,
czyli 3 ha 8925 mtr. kw. z parceli Nr. 44 obszaru 3 dzies: 1184 sążnie, czyli 3 ha 8164 'I
mtr. kw. z nier. Jasieniec Obiechowski, powiatu włoszczowskiego,
5) Tomaszu Łyszczarzu, współwłaścicielu pińczowski~go,
parceli Nr. ? obszaru 6 dzies. 359 sążni czyli I
18) Rywce-Frymecie Zilbering, współwła6 ha 7185 mtr. kw. t. j. właścicielu 1/. niepo- ścicielce nieruchomości KieJce Nr. hip. 38 i niedzielnej części parceli z nier. Browarek, po- ruchomości Kielce Nr. hip. 552,
19) Idzie Fleszler, współwłaścicielce niewiatu włosz.czowskiego,
6) Marcinie Kossakowskim, właścicielu ruchomości Kielce Nr. hip. 966 i nieruchomoparcel Nr. Nr. 9 i 10 obszaru 9 dzies. 799 ści Kielce Nr. hip. 1103,
sążni albo 10 ha 1962 mtr. kw. z nier. Łazjska
20) Marii lJyakowskiej, wierzycielce sumy
Chlewickie, powiatu włoszczowskiego,
1 16.000 rub. zabezpieczonej pod Nr. 6 i sumy
7) Helenie z Kamińskich Barańskiej, wfa- 4.000 rubli zabezpieczonej pod Nr. 7 z dóbr;
ścicielce niepodzielnej połowy działki ziemi
Młodziejowic~, powiatu miechowskiego,

I
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. 21) Marii janiszewskiej, zam~inej Rożek,
współwłaścicielce w 1/20 cz~ści folwarku Kustodia Głogowiany, powiatu miechowskiego,

7f

Wydział Hipoteczny powlatn stopni.kiego
przy Sądzie Grodzkim w Chmielniku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
l) Jana Krajczewskiego, współwłaściciela
nieruchomości w Nowym Korczynie hipot. Nr.
15, pow. stopnickiego,
2) Andrzeja Białkiewicza, właściciela nieruchomości VI Szydłowie
hip. Nr. 64, pow.
stopnickiego,
3) Marii jamroz, współwłaśc. nieruchomości w Busku hip. Nr. 40, pow. stopnickiego,
4) Lejby i Etli-Fajgli małż. Nożyce, współ
właśc. nieruchom. w Busku hipot. Nr. 2, pow.
stopnickiego.
. Termin zamkni~~ia powyższych postępo- .
waó spadkowych wyznaczony został na dzień
19 maja 1937 roku w tymże Wydziale Hipotecznym, gdzie w oznaczonym terminie interesowani winni się stawić, pod skutkami prekluzji.
(2-3-2)

22) Kazimierzu Pawęzowskim, właścicielu
przestrzeni 2 morgi, czyli około I ha 1197 mtr.
kw. z parceli Nr. 19 z Działek Chrząstek, powiatu pińczowskiego,
23) jakubie Chabur, właścicielu działka
-gruntu Nr. 6 przestrzeni 3 dzies. 180 sążni
czyli 6 mórg lub 3 ha 3592 mtr. z folwarku
Wymysłów Chorzewa, powiatu jędrzejowskiego,
24) józefie Sosnowskim, właścicielu działki
Nr. 18 obszaru 4 ha 1988 metrów kw. z kolonii Zagórze Warzyńskie, powiatu i~drzejow
skiego,
~5) janie Kuta, vel Kucińskim, właścicielu
-działki gruntu Nr. 21 obszaru 5 ha 8158 mtr.
kw. z kol. Bobrowskiej Woli, powiatu włosz
-czowskiego,
26) jachwecie-Rywce yassyrman, -współ
właścicielce nieruchomości Kielce Nr. hip.569,
27) Michale <::apiga, właścicielu działki
Wydzial Hipoteczny przy Sądzie GrodzNr. 20 obszaru 3 ha 3164 mtr. kw. z kolonii kim "IN Kielcach obwieszcza, że po śmierci WaII Kowalewskie Towarzystwo, powiatu mie- lentego Wosia, właściciela nieruchomości we
chowskiego,
wsi Szewc e, gm. Korzecko, pow. kieleckiego,
28) janie i juliannie małż. Słowińskich, hip. Nr. 13-toczy si~ postępowanie spadkowe,
i że termin zamkni~cia tego post~powania O1.nawłaścici elach działki placu obszaru l morga
\
czony
został na ddeń 14 sierpnia 1.937 roku.
264 prętów z nier. Kielce Nr. hip. 1411,
W oznaczonym terminie osoby intereso29) Marcjannie Piątkowskiej, współwłaści
wane winny zgłosić prawa swoje w kancelarii
-cielce działki gruntu obszaru 24 mor. 201 pr~ tegoż wydziału hipotecznego pod skutkami
tów z nier. Brończyce Trąbki, powiatu mie- prekluzji.
(2-3-1)
chowskiego,
. . . 30) Ąugustynie-Mikołaju Vogt, współwła
sClclelu meruchomości Kielce Nr. hip. 637
i ni er. Kielce Nr. hip. 64,
31) Izydorze Kłusku, właścicielu parceli
Nr: 72 obszaru 5 morgów 246 pr~tów i dwóch
dZla!ek obszaru około 3 morgi 136 prętów
z dobr Oblekoń, właścicielu parceli Nr. 7 obszaru Idzies. 60 sążni z kolonii Leśne cz~ść
Ul, po~iatu stopnickiego i współwłaścicielu
parceh .t:'łr. 20 obszaru 3 dziesi~ciny 190 sążni
"'Z. ko.lonn Zad worze Oblekońskie, powiatu stopOIcklego,
. 32) Wincentym Marcu. właścicielu pareeh Nr. I obszaru 1 dziesi~cina 1201 sążni
z osad Drugiego Waganowickiego T owarzytwa, powiatu miechowskiego.
.
Termin regulacji wyznaczony na dzień
p~erwszy po upływie sześciu miesi~cy od dnia
pIerwszego ogłoszenia w Dzienniku Urz~do
wym w kancelarii Wydziału Hipotecznego
Sądu Okręgowego w Kielcach.
(2-3-2)
Pisarze Wydziału Hipotecznego
Sądu Okręgowego w Kielcach: BiłowieTa, Olszewski

REGULACJA

HIPOTEKI.

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim .. Opatowi e ob wieszcza, że na żądanie
Komisarza Ziemskiego na pow. opatowski, działającego na zasadzie pisma Starostwa Powiatowego Opatowskiego z dnia 18 stycznia 1936 r.
Nr. R. 3. S. 31 /255 niżej wymienione kolonie,
położone we wsi Prusy Górne, gminy Czyżów
Szlachecki, pow. opatowskiego wywołane zostały
do pierwiastkowej regulacji hipoteki
w termjnach następujących:
dnia 5 czerwca 1937 r., Sukces. Wrony
Leona, Nr. kol. l, pow. kol. 3 ha 6586 mtr.',
N-ra dz. l, 1/:!iO, 1/!53; S tanisław i Łucja małż.
Ptak, Nr. kol. 2, pow. kol. 3 ha 5514 mtr."
N-ra dz. 2tf, 1/,42, 1/261; Paweł i Marianna małż.
Stawiarscy, Nr. kol. 3, pow. kol. 3 ha 9627
mtr.', N-ra dz. 3, 1/236, 1/'1.67; ;
dnia 7 czerwca 1937 r., Grzesiak Józef,
s. Adama. Nr. kol. 4, pow. kol.4 ha 2261 mtr.',
N-ra dz. 4, 1/,40, 11,63; Stawiarska Anna. Nr.
kol. 5, pow. kol. 4 ha 2762 mtr.', N-ra dz. 5u,
1/,51, 1/252; Sukces. Czerwca Andrzeja, Nr.
kol. 6, pow. kol. 3 ha 7178 mtr. 2, N-ra dz. 6.
1/.8, 1/ 2 55;
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doia 8 czerwca 1937 r., Wojciech i Marianna Małż, Durda, Nr. kol. 7, pow. kol. 7 ha
3846 mtr. 2 , N-ra dz. 7, 37, 66; Jan Kubala, Nr:
kol. 8, pow. kol. 7 ha1034mtr.', N-ra dz. 8, 44,
59; ' Marianna Pawlik, Nr. kol. 9, pow. kol. 4 ha
0660 mtr. 2, N-ra dz: 9, 1/2 43, 1/260;
doia 10 czerwca 1937 r., Sukces. Kaczmarskiego Stanisława, Nr. kol. 10, pow. kol.
4 ha 1415 mtr.', N-ra dz. 10, ~1, 1/,43, 1/260;
Zając Antoni, Nr. kol. 11, pow. kol. 4 ha 1388
mtr. 2 , N-ra dz. 11, 1/~46, 1/ 2 57; Wawszkiewicz
Katarzyna, Nr. kol. 12, pow. kol. 4 ha 0228 mtr'.,
N-ra dz. 1/,46, 1/ 257, J2;
doia 11 czerwca 1937 r., Michał i StaniNr. kol. 13, pow. kol.
3 ha 8917 mtr.', N-ra dz. 13u, 1/,45,1/ 2 58; Czerwiec Michał, Nr. kol. 14, pow. kol. 7 ha "8647
mtr. 2, N-ra dz. 14u, 18, 1/253, 1/ 250, 1/,48, 1/ 2 55;
Jan i Józefa małż. Lipscy, Nr. kol. 15, pow.
kol. 7 ha 5753 mtr.', N-ra dz. 15u, 19, 35, 68;
doi a 12 czerwca 1937 r., Stawiarski Stanisław, Nr. kol. 16, pow. kol. 7 ha 4250 mtr. 2,
N-ra dz. 20, 16, 41, 62; Jan i Józefa małż. Grzesiak, Nr. kol. 17, pow. kol. 3 ha 5398 mtr. 2 ,
N-ra dz. 17, 1/,42, 1/,61; Wiśniewski Andrzej,
Nr. kol. 18, pow. kol. 7 ha 7892 mtr. 2, N·ra dz.
24, 34, 49, 59;
duia 14 czerwca 1937 r., Stawiarski Wojciech, Nr. kol. 19, pow. kol. 3 ha 7678 mtr.',
N-ra dz. 33, 1{247, l j 256; Michał i Stanisław bracia Gziki, Nr. 20, pow. kol. 3 ha 8531 mtr.',
N-ra dz. 32, 1/251, 1M2; Jan i Anna maż. Ulik,
Nr. kol. 21, pow. kol. 3 ha 5433 mtr.', N·ra dz.
23, 31, 1/ 2 47, 1/256;
doia 15 czerwca 1937 r., Jan i Francjszka
małż. Stawiarscy, Nr. kol. 22, pow. kol. 3 ba
6616 mtr.', N-ra dz. 22, 30, J/'45, 1/258; Sukces.
Grzesiaka Antoniego, NT. kol. 23, pow. kol.
3 ha 3800 mtr.:, N-ra dz. 29, 1{240, 1/263; Grzcsiak Jan, s. Adama, Nr. kol. 24, pow. kol. 3 ha
4536 mtr.2, N-ra dz. 28, 1/236, 11' 67;
doja 17 czerwca 1937 r., Kiec Michał, Nr.
kol. 25, pow. kol. 7 ha 687 mtr. 2, N-ra dz. 27,
39, 64; Ogół wsi Prusy Górne, Nr. kol. 27,
pow 5720 mtr.', Nr. dz. 25.
sława małź. Kołodziejscy,

Podlińslci f anlcieZ, um. w ŁopłJsznie, . p'o w. kieleckiego zgubił pozwolenie na dokonywanie uboju, . wyd.a lleprzcz pow. lekarza weterynarii w Kielcach. Takowe IInie-·
ważnia się.

Zginął dowód tOZsamości konia Seria B Nr. 18903:
wystawiony na nazwisko wlaśc. Łebka Adama, zamiesz ~
w Łebkach, gm. W ęglowice, pow. częstochowskiego,
Stanisława (r. 1912) zam. w PO'gm. Bieliny, pow. kielt,ckiego, ogłasza o skradzeniu mu książe czki wojskowej. wydanej przez P. K. U.
Kielce, którą unieważnia się .

Maruszak Józef s .

rąbkach,

Glajt Fiszel s. Hersza, zam. w Chmieluiku,

ogl.

o zagub. prawa jazdy upoważn . do prowadzenia wszelkich-.
prywatnych pojazdów mechanicznych, wyd. w 1931 roku.
przez Urząd Wojewódzki Kielecki za Nr. 103.

Zajfman Josek, zam. w SkaTżysku.Kamien . oglasza
o zagubieniu znaku rejestrac. samochodu KL. 72674.
Milcołajczyk Ludwik, zam. w Januszewicach, gminy
Kluczewsko, pow. włoszczowskiego, 011'1. o zagub. ks. wojskowej, wyd. przez P. K. U. Częstochowa.
Zginął dowód tożsamości konia Seria B Nr ) 03346·
wystaw. przez R. I. K. w Katowicach na nazwisko w łąśc..
Wypycha Franciszka, zam. w B.ukowskiej Woli, gm. Wielko-Zagórze, pow. miechowskiego.

Szczepanek Władysław, zam. w Mszadli Nowei, gm.
Oblassy, pow. kozienickiego, ogłasT.a o spaleniu się dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd Gminny Oblassy, pow.
kozienickiego za Nr. 3/30 z dn. 13/1/30 r.
Unieważnia się zagub ioną

legitymację

ubezpiecze-.

niową wystaw. przez Ubezpieczaluię SpoI. w Cząstochowie

za Nr. 4241980 na imię Anieli Lis

J: Częstochowy.

Madej Roman zam. we wsi Dłużec , pow. olkuskiego, 011'1. o zagubieniu dowodu osobistego, wyd. przez Z ,,rząd Gminny D/użec 6-1V-35 r. za Nr. 486413f Df m/5.
Sucl. ojad '( an isław (rocznik 1911), zam. w SolcuStarym, gm. Szyd/ów, pow. stopnickiego, ogła'sza o zagub_
ks. wojsk., wyd. przez P. K. U. Pińczów.
Zginął dowód tożsam. konia Seria B Nr. 120735,.
wystawiony na nazwisko właście. Górnego Dgonirego,.

28m. w Czeladzi.
Zgubiono dowód tOLsamości konia Seria D Nr 241363wysta w. na nazw. wlaśc. Radzilc.o Jana, zam. w Rękowi
cach, gm. ROLniszów, pow. kozienic\ciego.

UNIEWAŻNJENlE ZAGUBIONYCH

DOKUMENTÓW I WEKSLI.
Zagubioną ks. wojskową, wyd. na imię Wincentego
Ch(lbla (r. 1898) um. w Morawicy, pow. kieleckiego, wy-

P. K. U. w Inowrocławiu, unieważnia
się.
,
Wiesi(}/elc Stefan (r. ) 905), um. W Podłężu Szlachec\cim, im. Przy_tajń, pow. częstochnwskiero ogłasza
o u&,ubioniu ks. wojskowej, wyd. przez 3 p. ul snów w Tarnowskich Górach.
Ol~ks;1c St efall, um. w Kielcach, oglana o zagu·
bieniu książeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U. Zloczów.
daną

przez

Gryz

fanisłaTD,

zam. we wsi Szewna, gm. Często

cice, pow. opatowslciego, ogl. o zagub. dowodu osobistego,
wyd. przez Zarząd Gminny Częstocice.
DąbroTDski Szlama, um. w Sosnowcu. ogl. o zalrUbksiążeczki wojskowej i dowodu osobistego. Powyisze unie·
ważnia się.

Zginął dowód tożsamości konia Seria E Nr. 650939
wystawiony na nazwisko właściciela Łajant1. Franciszka,

zam. w Sławicach.

WdoTDiak Józef (r. 1911) um. w kol. Rytlów, gm.
Pianów, pow. koneckiego, ogłasza o Z8a.Ub.. ks. wojskowej •.
wyd. przez P. K. U. w Końskicb.

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

N~

3

Kielecki Dziennik Wo jewódzki.

Zagubioną k siąż ecz kę wojskową wyd. na imię Che""»lii Rozen (r. 1893) zam. w Cz ę siochawie .wyd. przez
P. K. U. Częstochowa. unieważnia s ię.
Zginął dowód tożsamości kon ia Seria B Nr 93473
wystawiony na nazwisko właściciela Kociszewskip.go Józefa, zam. w Rękt)wicacb, gm. Rozniszów, pow. kozienickiego.
Unieważnia się zagubioną

nominację ną nauczyc.
powsz. w Stopnicy, wydaną przez Inspektorat Szkolny w Busku dn. 9fI!. 1920 r. za Nr 229/20 oraz dekret
zwolnienia z tego stanowiska z dnia 29.VlIl. 1920 r. Nr
1369/20, obydwa dokumenty ~n imię Gabrieli Józefg .Żeli-choUlskiej- Wit towej, zam. w Cbmip.lnikli.
.
Walenia Aleksander, zam. w Kamienicy Polskiej,
pow. częstochowskiego ogłasza o zagub. ks. wojskowej,
wyd. przez P. K. U. Częstochowa.
Mincberg Sxlama, zam. w Przysusze, ogt. o skra~l,eQiu mu książeczk i w:>js.kowej, wyd. przez P.K.U . Koń
skie, oraz dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd Gminny
Przysucha.
Biernal Zygmun t, zam. w Częstochowie, ogl. o zagub. legitymacji wyd. przez Ubezpieczalnię Społeczną
w Częstochowie :ta Nr 4.245.547.
8iulańcrgk .Tan (r. 1901) zam. w Mijaczowie ogl.
i ) ugub. ks. wojskowej, wyd. przez P. K. U. Będzin.
Zagubioną książeczkę wojskową, wyd. przez P.K.U.
WIOS1c'Lowa na imię Jana Madejskiego (r. 1911) zam,
'W Ni~ówce. gm. Niegowa, pow. zawierciańskiego.
Konieczny AleksaTider, (r. 1899) zam. w Dąbrowie
'Górniczej, ogl. o zagub. dokumentu wojskowego, wyd.
przez p . K. U. Miechów.
IVołgniak Piotr Bolesław, zam. w Będzinie
ogl.
9 ugubieniu zaświadczenia wojskowego, kal. "E" wyd.
przez Komisję Poborową w 1926 r. oraz poświadczenia oby.
watelstwa, wyd. przez Starostwo Pow. w ,Rędzinie w 1931 r.
JIarczgk Jankiel, (r. l 92), s. Szlamy, zam. we wsi
Knętów, gm. Maluszyn, pow. radomszczańskiego ogłasza
<> zagubi~niu ks. wojskowei, wyd. przez P. K. U. Częto.
chowa.

szkoły

Uniewainia się zagubioną ks. wojskową, wyd. przez
P. K. U. Pińczów na imię Józefa Walkowicza (r. 1898)
zam. w Rudkach, gro. Potok, pow. stopnickiego.
Pasek Witalis, :zam. w
tokowicach, gm. SuchednlOW, pow. kieleckiego, ogłasza o zagubieniu karty rzemieślniczej wyd. przel Starostwo Powiat w Kielcach za Nr
3737.

Rudober Hersz L'l;b, zam. w Będzinie, ogłasza
o ugubieniu pistoletu .Melior" kal. Nr 8284.
. .
Jagitlło .JÓzef, zam. w Adamowie, gm. styków, pow.
lłzeekiego. agi asIa o zagub. legitymacji, wydanej przez
Starachowickie Zakłady Górnicze.
Zgin\1 dowód tożsamości konia Seria A Nr 313294
wystawiony na nuwisko właśc. Włodka Franciszka, s
.staai ława, zam. Dłullojowie - Górnym gm. Radom.
KaczmorsIci lanislart1, um . w Wierzbniku, ogłasza
o zagub. ks. wojskowej, wyd. przez P.K.U. Oatrowiec oraz
letiłymaeji fabrycznej, wyd. przez Starachowickie Zakłady
Corniue w tarachowicach.

73

Unieważnia się zagubioną ks. wojskową, wyd. przez
U. Wierzhnik na imię Jana Antoniego Zbroi (r. 1903)
zam. w Skarżysku-Kamiennej.
]{ucharski Czesław, zam. w Gnojnie, pow. stopniekiego, ogłasza o zagubieniu świadectwa szkolnego, wyd.
w 1928 r. przez kier. Szkoly Powszechnej w Kurolwęlracb.
Zginął dowód tożsamości konia Seria B Nr 255430
wystawiony na nazwisko właściciela Kwietnia Józef"
z Zagajowa, gm. Czarkowy, pow. pińczowskiego.
Uniewainia się zagubioną kaiążeczkę wojskową
wydaną przez P. K. U. Częstot'howa na imię
IVigdora
Dawidowieza.
J1farczyk Jan ogłasza o zai'nb . dowodu osobistego
i karty wojskowej. Takowe uniewainia się.
Uchnasi Jerzg (r. 1914), zam. w Myszkowie, ogłasza
o zagubieniu ks. wojskowej. wyd. przez P. K. U. Zawiercie za Nr 295 '36 r.
Zagubiono dowód osobisty wyd. przez Starostwo Pow.
w Końskich na imię Marii Szczygie ł. zam w Bzioie, gm.
Bliżyn, pow. koneckiego.
Unieważnia się zagubioną ks. wojskową wyd. przez
P. K. U. Miechów ~a imię Władysława Trzaski (r. 1898)
Goldberg Zachariasz (T. 1905) zam. w Częstochowie,
ogłasza o zagub. dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej. wyd. przez P. K' U. Częstochowa.
Grzanka Jan, w Krzywoplotach. gm. Dłużec, pow. olkuskieg:o, ogl. o zagub. pozwolenia na broń. wyd. w 1934 r.
za Nr. 1575'24 przez ~tarostwo w Olkuszu
Zginął dowód tożsamości leonia Seria D Nr 12715
wystawiony na nazwisko właśc. Szpiglera Kolmy, zam.
w Będzinie .
Kowalczyk Tomasz (r. 1888), 2am. w Opatowie, gm.
Sieciechów, pow. kozienickiego, ogłasza o xagub. ks. wojskowej, wyd. przez P. K .U. Radom oraz dowodu osobistego, wydanego dn. 2.VlI.25 r. za Nr 621 Seria A Nr
982717 prZf>Z Starostwo w Kozienicach.
Szal Kazimierz (r. 1896) :tam. w ucbedniowie, ogl.
o zagub. książeczki wojskowej i karty mob. wyd. przex
P. K' U. Kielce.
Wierzbicki Władysław, zam. w Dąbrowie GÓroi.
karty mob., wyd.
czej ojfłasza o zagub. ks. wojskowej
przez 39 p. p . w Jarosławie.
B(lranoma Władysława, zam. w Żelisławieach pow.
włoszczowslciego ogłasza o zagubieniu legitymacH słUźbo
wej Nt lO, wyd. przez Inspektorat Sz.kolny w Kielcach.
Dziębor Jan ze wsi Stara, gm. Slcotnilci, pow. koneclcie'go, ogl. o zagubieniu dwoch weksli in blanco na
d. J 200 z iego podpisem.
zczęny Stefan (r. 1909). zam. w Ciernie, gm. Prz~
sław , pow. jędrzejowskiego, ogl. o zagub. książeczki wojslcowej wyd. przez P. K. U. Pińczów.
Kierasiński Jan, zom. w Kol. Kierzków, gm. ZaIcrzów, pow. radomskiego, ogłasza o z.agqhieniu ksi"ieczki wojskowej. wyd. przez P. K. U. Puławy .
Ki /a Piotr, zam. w Zawierciu zgubił lei'itymację
sluibow~ wyd. w 1935 r. przez Kuratorium Oler. Szkoln.
Krakowskiego.

f . K.
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Zawadzlei Stanisław, um. w Kieluc" ogl. o zagub.
Clrojnac-lci Jan, zam. w MarcinIcowie, pow iłiecki e
pozwolenia na bron ~rótką rewolwer b1"Qwning', kał. 6.35 . .go orl. o zagub: legitymacji fabr. wyd. pnez StaracboNr 79123. wyd. przez Starostwo Pow. w Kielcach dn. 3/1U.
wickie Zakłady. Tak.we unieważnia sic;.
1~6 r. za Nr P.2j Z/26;36 z termin~m ważności do dnia
Zgubiono ks. wojskową, wyd. P. K. U. CzqsŁocho
31 .rudaia 1936 r.
wa UłI imi~ Mendla Welcslera.
Podmagórslci ~ arimierz, zam. w Mynkowie ogl.
o skradzeniu mu dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd
Gminny Mys~ków dll. 21 /JIl.1935 r. Nr 179/35.

. Zginął do .... ód tożsam. konia Seria D Nr 668749.
·wylltaw. na nazwisko właście. Slusarcz!llca Józefa z kol.
-Cłiwalboskie, gm. Stawków, pow. olkuskiego.

Ziaja .Anioni (1'.1904), zam. w Zawierciu, ogłasza
o zagub. książeczki woiskowej, wyd. przez P. K. U. Zawiercie.
Podsiadło Antoni (r. 1892) zam. w kol. Fugasówka,
gm. Kromołów, pow. zawierciańskiego, ogłasza o zagub.
ksi,żeczki wojskowej, wyd. przez ~. K.U. Zawiercie.

Zgubiono dowód tożsamości konia Seria F Nr 665050,
·wystaw. na nazwisko właśc. Slusarczglca Ste/ana, z kol.
Cbwalboskie. pow. olkuskiego.

Olejniczak . Marcin (T. 1899), zam. w Zagórzu
k. Dł\browy Górniczej, ogl. o zagub. ks. wojskowej, wyd.
pnęz P. K. U. Krakó~ miasto.

Zj!'ubiono legitymację ubezpieczeniową. wystawion,
na [n87wisko właście . Czarneclciego WladyslO7Da, zarn~
w Częstochowie przez Ubezpieczalnię Społeczną w Czę
stochowie za Nr 4287330.

Zginąt dowód tQżsama,Ści konia Seria A Nr. 341154
wystaw. na nazwisko wtaśc. K oł"dziejcz.!/lca Stefana zam.
w "amienicy Polskiej, pow. czqstochowslciego.

Moro-wiec Lejzor-Moszelc zam. w Kielcach ogłasza
o zagubieniu książeczki wojskowej i karŁy mob., wydanej
przez P. K. U. Kielce.

Dziubińslci Józef, zam. w Radomiu, ogłasza o zagubieniu tablicy rejestracyjnej samochodu KL 72059.

Zginqły dwa dowody tożsamości koni Seria D NT
19S920 i Nr 695748, wystawione na nazwisko właśc. ecemskiego Szmula zam. w Będzinie.

Ciernialeo-wslci Władysław, (r. 1910), zam. w Sancygniowie, oglallza o zagubieniu książeczki wojskowej.
wyd. przez P. K. U. Będzin.

Zginął dowód tożsamości konia Seria B Nr 154976
wystawionylna nazwisko właście. Futerslciego Wład!lsla
-wa ze wsi Stara Wieś, gm, Góry Mokre, pow. koneckiego.

Lech Jan (r. 19(9) s. Józefa, zam. w Żarkach ogła
SZa o utracie dokumentu wojskowego, Wyd. przez Komisję
Poborową w Zawierciu.

Skradziono książeczkc; wojskową wyd. przez P. K. U.
Sędzin, pozwolenie na broń, wyd. przez Starostwo w Bqdzinie i dowód osobisty wyd . przez Zarząd Miejski w Dą
browie Górniczej, wnystkie dokumenty-na imię Franciszlea K oiucho-wslciego zam. w Dąbrowie Górniczej.

ChojnacH lan (r. 1911) zam. w Skarżysku, ogłasza
o zagubieniu ksi_żeczki wojskowej, wyd. przez 18 bat.
w Rokitnie- W ołyńskim.

Zginqła karta mobilizacyjna Bieralca St anisława zam.
w Dąbrowie Górniczej, wyd. przez P.K.U: Będzin .

Ko/cz!lle 'Stanisław, zam. w Dąbrowie Górniczej,
ogl. o zagubieniu Icsil!żeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U..
Pińczów i dowodu osobistego, wyd. przez Starostwo Powiatowe w Busku.

M adej Roman, um. we wsi i gm. Dłuże c, pow.
olklLSkiego oitana o zagub. dowodu osobistego, wyd.
przez Zarząd Gminny Dłużec , dn. 6.lV.19;35 r. za Nr
4864.13/ D/m/ 5 Seria B.

Kożuch Ire. %am. w ~owym Korczynie. ogłasza o zagubieniu karty rzemieślniczej, wydanej przez Starost",o
w Busku dn. 30-IX. 1928 r. za Nr 182.

Zagubioną kart~ rzemieślniczą, wyd. przez Starostwo w Busku w dn. 3-X. 192~ r. za Nr rej. 186 na imię
MoszKa foslca %Tuta, zam. w Nowym Korczynie, unie-

książeulci

ważnia się.

ł\dres

Redakcji

ł\dministracji: Urząd

Libf'rmensz Hendel, zam. w Sosnowcu, ogł. o zagub.
wojskowej, wyd. pnez P.K.U. Bqdzin.

Chgclci Wojciech, zam. w Dąbrowie GÓrn. ogłasza
o zagub. karty rzemieślniczej, na prowadzenie sto)ar. wyd .
przez Starostwo w Bc;dzinie za Nr 4349.

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

Prenumerata za 1937 r. - 24 :d. Numer pojedyńczy - l zl. Cena oRlosreń: o postc;powaniu lIpadkowem - po jedyń
cze 10 zl., zbiorowe po 7 zł. od każdego postqpowania; o regnJacji hipoteki - pojedyńcze 12 zł., zbiorowe po 9 zł.
:crkaidej nieruchomości; za wiersz szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę - 30 zł.; jedn_ stron~ dwuszpaltową 60 zł. Drobne ogłosozenia jednokrotne: o uniewainieniu dokumentf>w osobistych - 20 gr. za wyraz, najmniej 3 złote; dowodów tożsamości koni - l złoty; znaków i dowodów rejestr. pojazdów mechanicznych, dokumentów
na broń i weksli - 5 złotych. Za ogłoszenla trzykrotne upłata potrójna.

Wuelkie opłaty u pYeDumeratę, ogłoazeDja i ł. po Daleiy wpłacać do Pocztowej Ku, OazczędDoaci Da "_tO'
neko e Rr. 30.&32 i potwierueaie wpł.aty nadsyłać do Admi-bistracji .Kieleckiego DzieDn-billa W.j.wódlkieso" ~
Druk. Kieleckiej

Spółki

Wydawn\nej -

ul. Sienkiewicza Nr. 16.

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

