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DZIAŁ URZĘDOWY.

Zarządzenia:

Poz.: 169 170 -

Poz.: 171 172 173 174 175 176 -

Wojewody Kieleckiego z dnia 26 lipca 1937 r. o badaniu zwierząt racicowych przy załadowaniu i wyładowaBiu na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych
Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1937 r. o zamKnięciu ruchu wszelkich pojazdów na
moście nad rzeką Radomką na drodze gminnej Janów-Młyny, w powiecie opoczyńskim .
Ogłoszenia:
Starosty Powiatowego Iłżeckieiro z dnia 31 lipca 1937 r. o zamkni~ciu postępowania scaleniowego wsi Podolany, gm. Krępa Kościelna, pow. iłżeckiego
Starosty Powiatowego Kozienickiego z dnia 29 lipca 1937 r. o wdrożeniu postępowania scaleniowego wsi Brzesce A i B, gm. Oblassy, pow. kozienickiego
Starosty Powiatowego Pińczowskiego z dnia 29 lipca 1937 r.. o wdrożeniu postępowania scaleniowego wsi Dziewięczyce, gm. Sancygniów, pow. pińczowskiego
Starosty Powiatowego Stopnickiego z dnia 24 lipca 1937 r. o zamknięciu postępowania scaleniowego wsi Niemścice-Zaraź, gm. Osrlędów, pow. stopnickiego .
Starosty Powiatoweffo Stopnickiego z dnia 4 sierpnia 1937 r. o wdrożeniu postępowania scaleniowego wsi J.asień, gm. Kurozwęki, pow. stopni('kieiro .
Okręgowego Urzędu Górniczego w Kukowie z dnia 22 lipca 1937 r. o zatwierdzeniu nadania
górniczego pod nazwą: "Leopold-Dodatek" Nr. 496 P.
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DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

Plany oddłużenia Związków Samorządowych
Postępowanie spadkowe
Regulacja hipoteki
Licytacje i przetargi
Unieważnienie zagubionych dokumentów i weksli

D Z I A Ł U R Z Ę D O W Y.
Zarządzenie

169.
Wojewody Kieleckiegó

z dnia 26 lipca 1937 r.
o badaniu zwierząt .racicowych przy załado
waniu i wyładowaniu na stacjach kolejowych
i przystaniach wodnych.
Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa z dnia 22 marca 1928 r. wydanego
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w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o za-'
opatrywaniu zwierząt w świadectwa miejsca
pochodt:enia i o badaniu zwierząt na stacjach
kolejowych i przystaniach wodnych (Dz. U. R. P.
Nr. 42, poz. 408), w brzmieniu rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia
15 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 116,
poz. 961) oraz zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych Nr, W.xl.1/14 z dnia
22 lipca 1937 r.-zarządzam, co następuje:
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§ 1. Zwierzęta rac.icowe (bydło rogate,
owce i kozy) przy załadowaniu na
wszystkich staciach kolejowych i przystaniach
wodnych, położonych w powiatach: będziń
skim, częstochowskim, miejskim częstochow
skim, olkuskim, miejskim sosnowieckim, włosz
czowskim i zawierciańskim, podlegają badaniu
weterynaryjnemu.
.
§ 2. Zwierzęta racicowe (bydło rogate,
świnie, owce, kozy), pochodzące z obszaru województw: poznańskiego, łódzkiego i śląskiego
oraz z powiatów: będzińskiego, częstochow
skiego, miejskiego częstochowskiego, olkuskiego, miejskiego sosnowieckiego, włoszczowskie
go i zawierciańskiego-województwa kiele.ckiego, i z powiatów: chrzanowskiego. krakowskiego, miejskiego krakowskiego, myślenie
kiego, wadowickiego,
bialskiego, żywiec
kiego i nowotarskiego-województwa krakowskiego, podlegają na obszarze województwa
kieleckiego, nie wymienionym w § l, badaniu
weterynaryjnemu przy wyładowaniu na wszystkich stacjach kolejowych i przystaniach wodnych.
§ 3. (l) Badanie zwierząt racicowych
(bydła rogatego, świń, owiec i kóz) przy zała
dowaniu (9 1) i wyładowaniu (§ 2), przeprowadza właściwy dla danej stacji kolejowej
i przystani wodnej powiatowy lekarz weterynaryjny lub lekarz weterynaryjny upoważniony
do tych czynności przez wojewodę.
(2) Przepis ustępu (1) ma zastosowanie
także w- odniesieniu do transportów zwierząt,
wyładowanych w rzeźniach i na targowiskach
rzeźnych połączonych torem kolejowym, chyba,
że dla tych rzeźni i targowisk ustanowiony jest
lekarz weterynaryjny i badanie zwierząt przez
tego lekarza weterynaryjnego jest zapewnione.
§ 4. Winni naruszenia przepisów niniejszego zarządzenia będą karani w drodze administracyjnej na podstawie art. 98 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22
sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) .
aresztem do sześciu tygodni lub grzywną do
tysiąca złotych albo obu tymi karami łącznie,
o ile popełnione czyny przestępcze nie będą
podlegały ukaraniu na mocy art. 217 Kodeksu
Karnego z roku 1932.
§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
~cie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda: Dr Wł. Dziadosz
świnie,

Zarządzenie

170.
Wojewody Kieleckiego

z dnia 4 sierpnia 1937 r.
zamkDięciu ruchu wszelkich pojazdów na
moście nad rzeką Radomką da drodze gminnej Janów-Młyny, w powiecie opoczyńskim.

o

Na podstawie §§ 3 i 33 rozporządzenia
Ministra Robót Publicznych i Ministra SpI:aw

Xl! 18

Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r.
'gulującego używ.anie i ochronę dróg (Dz.

re.
UR. P. N,r. 61, poz. 611) oraz § 53 pkt. b) rozporządzenia Ministra Komunikacji i Ministra
Spraw Wewnętrznych w: porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia
1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na
drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz.
55) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wstrzymuje się ruch wszelkich pojazdów na moście nad rzeką Radomką na dro':
dze gminnej Janów-Młyny, w powiecie opoczyńskim, wskutek złego stanu mostu.
§ 2. W czasie zamknięcia ruchu objazd
winien odbywać się drogą powiatową Ruszkowice-Borkowice i drogą gminną BorkowiceRudno.
§ 3. Winni naruszenia przeplSOW mnIeJszego zarządzenia karani będą w drodze administraGyjnej na podstawie art. art. 21, 21-a,
21-b ustawy z dnia 7 października 1921 r.
o przepisach porządkowych na drogach publkznych (Dz. U. R. P. NT- 89, poz. 656)
w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 15-1).
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z 'dniem ogłoszenia.
Wojewoda: wz Si. Bieniewski
Wicewojewoda

171.
OGŁOSZENIE

Iłżeckiego
z dnia 31 lipca 1937 r.
o zamknięciu postępowania scaleniowego wsi
PolIolany, gm. Krępa Kościelna, pow. iłżeckiego.

Starosty Powiatowego

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z 1927 r. Nr. 9!l, poz. 833) w brzmieniu ustalonym .rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635)
Starosta Powiatowy Iłżecki w Wierzbniku podąje do publicznej wiadomości, że z dniem 17
lipca 1937 r. uprawomocniło siC( orzeczenie Starosty Powiatowego lłeckiego w Wierzbniku z dn.
17 czerwca 1937 r., dotyczące wdrożenia postę
powania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Podolany, położonych
w gminie Krępa Kościelna, powiecie iłżeckim.
Za Starostę: Inż. J. Kuliński
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172.

174.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Kozienickiego

Starosty Powiatowego Stopnickiego

z dnia 29 lipca 1937 r.

z dnia 24 lipca 1937 r.

.

o wdrożeniu postępowania scaleniowego wsi
BrzesGe A i B, gm. Oblassy, pow. kozienickiego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
Nr. ~2, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzenieIfl
Prezydenta Rzeczypospoli tej
z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 65
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos politej z dnia 27 października
1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) Starosta Powiatowy Kozienicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lipca 1937 roku
uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Kozienickiego z dnia 10 czerwca 1937 r.
dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach
wsi Brzesce A i B, położonej w gminie ObI assy, pow. kozienickim.
Starosta: P. Su latycki

o

zamknięciu

postępowania

Niemścice-Zarai,

scaleniowego wsi
gm. Oględów, pow. stopnickiego.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635)
Starosta Powiatowy Stopnicki w Busku podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca
1937 r. uprawomocniło się orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Kielcach z dnia 29
kwietnia 1937 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi Niemścice-Zaraź, gm.
Oględów, powiatu stopnickiego.
W związku z powyższym ogłasza się
o zamknięciu postępowania scaleJliowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Za

Starostę:

W. Glebko

Komisarz Ziemski

173.

OGŁOSZENIE
Plńczowskiego
z dnia 29 lipca 1937 r.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego llr8i
Dziewięczyce, gm. Sancygniów, pow. pińczowskiego.

175.

Starosty Powiatowego

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Pińczowski podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lipca
1937 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty
Powiatowego Pińczowskiego z dnia 28 czerw~
ca 1937 r., dotyczące wdrożenia postępowania
scaleniowego i ustalenia obszaru scąlenia, na
gruntach wsi Dziewięczyce, położonej w gminie Sancygniów, powiecie pińczowskim.
Starosta: wz. St. Czekaj
Referendarz

OGŁOSZENIE

Starosty Powiatowego Stopnickiego
z dnia 4 sierpnia 1937 r.
o

wdrożeniu
Jasień,

gm.

postępowania
Kurozwęki,

scaleniowego wsi
pow. stopnickiego .

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu usta
lonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia
Prei ydenta Rzeczypospolitej z dnia ?7 paź
dziernika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz.
635) Starosta Powiatowy Stopnicki w Busku
poda je do publicznej wiadomości, że w dniu
29 lipca 1937 r. uprawomocniło się orzeczenie
Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 1937 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi Jasień, gminy Kurozwęki, powiatu stopnickiego.
W Związku z powyższym ogłasza się
o zamknięciu postępowania scaleniowego na
wymienionym wyżej obszarze.
Za

Starostę: W. Glebko
Komisarz Ziemski
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176.

OGŁOSZENIE
Okręgowego Urzędu

Górniczego
w Krakowie

z dnia 22 lipca 1937 T.
o zatwierdzeniu nadania górniczego pod
"Leopold-Dodatek" Nr. 496 P.

nazwą:

Na zasadzie art. 272 prawa górniczego
z dnia 29 list6pada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr.
85, poz. 654) i stosownie do § 30 Instrukcji
o zastosowaniu art. 454-540 ustawy górniczej
rosyjskiej (Zbiór Praw Ces. Ros. Tom VII,
wyd. 1912 r.) Okręgowy Urząd Górniczy
w Krakowie ogłasza, że postanowieniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 czerwca
1937 r. Nr. GA. 1Il-34/6, zostało zatwierazone
na rzecz Warszawskiego T-wa Kopalń Węgla
i Zakładów Hl,ltniczych Sp. Akc. nadanie (pole) górnicze pod nazwą .,Leopold-Dodatek"
Nr. 496 P do wydobywania węgla kamiennego
o powierzchni 456.834 m. kw. na gruntach
p aństwo\\!ych Zakładów Wodociągowych na
Górnym Sląsku, Polskich Kolei Państwowych,
Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów,
Warszawskiego T-wa Kopalń Węgla i Zakła
dów Hutniczych i Andrzeja Otrębskiego,
w gminie Olkusko-Siewierskiej, w powiecie
będzińskim, województwie kieleckim.
Nadanie "Leopold-Dodatek" graniczy od
zachodu, północy i wschodu z polem górniczym Leopold Nr. 270, a od południa z województwem krakowskim.
Naczelnik Okręg. Urzędu GÓrn.:
wz. lttź. J. Gruaeiński

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
PLANY ODDŁUŻENIA ZWIĄZKÓW
SAMORZĄDOWYCH.

Postanowjenie Centralnej Komiaji Oszczęd
dla Samorzildu w sprawie zatwierdzenia planu oddłużenia gminy
wiejskiej Olkusko-Siewierskiej, pow. będziń
skiego.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłużeniowa dla Samorządu na posiedzeniu w dniu
28 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący-p. Maurycy jaroszyński,
nościowo-Oddłużeniowej

Członkowie:

p. jerzy Bojaqczyk,
p. Kazimierz Swiatopołk-Mirski,
p. Tadeusz Garbusiński,
p. Antoni Hebrowski-zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Antoni Czopej - zast~pca przedstawiciela Ministra Skarbu,

p. Witali s Michalski-przedstawiciel Ministra Opieki Społecznej
rozpatrzywszy sprzecłw Dyrekcji Okrę
gowej Kolei Państwowych w Radomiu przeciwko planowi oddłużenia gminy wiejskiej 01kusko-Siewierskiej, pow. będziński, uchwalonemu przez Komisję Oszczędnościowo-Oddłu
żeniową dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach na posiedzeniu w dniu
31 marca 1937 r. postanowiła na podstawie
art. 20 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r.
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 82, poz. 506) i § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1935 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 132) w brzmieniu
rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra
Spraw WewnętrznYGh z dnia 31 lipca 1936 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 450) zatwierdzić
plan oddłużenia gminy wiejskiej Olkusko-Siewierskiej, P9W. będzińskiego, ogłoszony w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim z dnia 15 kwietnia 1937 r. Nr. 8.
Przewodniczący:

Dr Maurycy
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanislaw Zakrzewski

Jaroszyński

Postanowienie Centralnej Komisji Oszczęd
dla Samorządu w sprawie zatwierdzenia planu oddłużenia gminy wiejskiej Koprzywnica, pow. sandomierskiego.
Centralna Komisja Oszcz~dnościowo-Od
dłużeniowa dla Samorządu
na posiedzeniu
w dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący-p. Mamycy jaroszyński

nościowo-Oddłużeniowej

Członkowie:

p. jerzy Bojańczyk,
p. Kazimierz Światopołk-Mirski,
p. Tadeusz Garbusiński,
p. Antoni Hebrowski - zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Antoni Czopej - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu,
p. Witalis Michalski - przedstawiciel Ministra Opieki Społecznej
rozpatrzywszy sprzeciw Jana Kurosada,
zamieszkałego w Sandomierzu . ul. 11 listopada Nr. 6 przeciwko planowi oddłużenia gminy
wiejskiej Koprzywnicy, pow. sandomierski,
uchwalonemu przez Komisję Oszczędnościowo
Oddłużeniową dla Samorządu przy Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach na posiedzeniu w dniu
31 marca 1937 r. postanowiła na podstawie art.
20 ust. (2) rozporządzeni a Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r.
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospo-
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litej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 82, poz. 506) i § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1935 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 132) w brzmieniu
rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 63, poz. 450) zatwierdzić plan oddłu
żenia gminy wiejskiej Koprzywnicy, pow. sandomierski, ogłoszony w "Kieleckim Dzienniku
Wojewódzkim" z dnia 4 maja 1937 r. Nr. 10.
Przewodniczący:

Dr Matn-ycy
wz. Sekretarza Generalnego:
Sta nisław Zakrzewski

Jaroszyński

Obwfe8'lczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Ouczędno'cif)wo-Oddłnżeniowej dla
Samorządn z dnia 30 czerwca 1937 r.
Na podstawie §§ 9 ust. 2 i 10 rozporzą
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca
1935 r. zmienionego rozporządzeniem Ministra
Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31
lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 460) podaję
do wiadomości, że dla gmin miejskich: Czeladzi, Jędrzejowa, Przedborza, Sosnowca i Włos zczowy oraz gminy wiejskiej Bobrowniki (pow.
będzińskit'go), gmin wiejskich Chodów, Kozłów,
Pałecznica, Tczyca (pow. miechowskiego), gmin
wiejskich Grabówka i Olsztyn, (pow. często
chowskiego), gminy wiejskiej Solec (pow. iłżec
kiego), gminy wiejskiej Wiśniowa (pow. sandomierskiego) Oraz dla gminy wiejskiej Radkowa zostały ustalone poniżej podane nowe plany
oddłużenia.
Przewodniczący

f an
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

Str~elecki

.

Plan oddłużenia Gminy miast~ Czeladzi.
Centralna Komisja · Oszczędnościowo-Od
dłużeniowa dla Samorządu na
posiedzeniu
w dniu 25 czerwca 1937 r. wskładzje:
Przewodniczący p. Jan Strzelecki,
Członkowie: - p. Jerzy Bojańczyk, p. Edwąrd Dunin-Markiewicz,
p. Ludomir Starzyński -zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Marian Strumiłło - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu,
p. Jan Szulc - zastępca przedstawiciela
Ministra Opieki Społecznej,
p. Adam Smolka - zastępca przedstawiciela Ministra Przemysłu i Handlu,
rozpatrzywszy sprzeciw:
Firmy Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe .,Saturn" Spółka Akcyjna, poczta Sosnowiec, przeciwko planowi oddłużenia gminy
miasta Czeladzi, ogłoszonemu w Kieleckim
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Dzienniku Wojewódzkim z · dnia 30 wrzesma
1936 r. Nr. 21 oraz zapoznawszy się ze stanem
gospodarc-zym i finansowym gminy miasta Czelad:l\'i i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest
wyjątkowo trudna, postanowiła po wysłuchaniu
przedstawicieli stron na podstawie art. 18 i 20
ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.X. 1934 r. 2w brzmieniu dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.XI. 1935 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 82 poz. 506) zastosować do
niżej wymienionych zobowiązań gminy miasta
Czeladzi powstałych przed dniem 1 kwietnia
1934 r. następujące ulgi:
I. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Czeladzi wobec Firmy Towarzystwo
Górniczo-Przemysłowe "Salurn" Spółka Akcyjna, poczta Sosnowiec
z tytułu należności za dostarczone materiały do budowy wodociągów, za budowę przewodów wodociągowych, oraz za dostarczoną
dla mieszkańców wodę w okresie od r. 1928
do dnia .31 marca 1934 r. - suma należności
zgłoszona przez gminę w kapitale zł. 92.393 groszy 77, w odsetkach zł. 41.278 gr. 29:
a) umorzyć zaległe i należne po dzień
3\ marca 1937 r. odsetki,
b) zmniejszyć o 50% sumę kapitałową zobowiązania,
c) rozłożyć spłatę pozostałej należności
poczynając od dnia I kwietnia 1937 r. na lat

10 w równych ratach rocznych, w pierwszym
bez oprocentowania, a następnie
przy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym.
Wmyśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.X. 1934 roku
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.XI. 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82,
poz. 506) strony interesowane mogą zgłosić do
Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłuże
niowei dla Samorządu sprzeciw w terminie do
4-ch tygodni od daty ogłoszenia powyższego
planu oddłużenia w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
pięciol~ciu

Przewodniczący:

fan Strzelecki
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

Plan oddłużenia Gminy miasta Jędrzejowa.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłużeniowa dla Samorządu na posiedzeniu w
dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący-p. Maurycy Jaroszyński,
Czł9nkowie: - p. Jerzy Bojańczyk, p. Kazimierz Swiatopołk-Mirski, p. Tadeusz Garbusiński,
.
p. Adam Kuncewicz - zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Antoni Czopej - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu,
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p. Witali s Michalski - przedstawiciel Minista Opieki Społecznej,
rozpatrzywszy sprzeciwy:
1) Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach,
2) Banku Spółdzielczego z ogr. odp. w
Grójcu,
3) Eliasza Szpilberga, I. M. Werdygiera
i Janiny Łaszczowej, zastąpionych przez peł"
nomocnika adw. Jakuba Manelę w Kielcach,
· 4) Abrama Zylberszaca, zamieszkałego
w Jędrzejowie, zastąpionego przez pełnomocni
ka adw. Jakuba Manelę w Kielcach
przeciwko planowi oddłużenia gminy miasta
Jędrzejowa, ogłoszonemu w Kieleckim Dzienniku
Wojewódzkim z dnia l marca 1937 r. Nr 4 sprostowanym uchwałą Komisji Oszczędnościowo
Oddłużeniowej dla Samorządu przy Urzędzie
Wojewó.dzkim Kieleckim z dnia 3 1 marca 1937 r.
ogłoszoną w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim z dnla 15 kwietnia 1937 r. Nr 8 oraz za
poznawszy się ze stanem gospodarczym.i finansowym gminy miasta Jędrzejowa i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest wyjątkowo
trudna, postanowiła po wysłuchaniu przedstawicieli stron na podstawie art. 18 i 20 ust. (2)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24.x.l934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14XI 1935 r.
(Dz. U. R. P_Nr 82, poz. 506) zastosować doniżej
wymienionych zobowiązań gminy miasta
jt(drzejowa, powstałych przed dniem 1 kwietnia
1934 r. następujące ulgi:
I. w stosunku do zobowiązań gminy miasta Jędrzejowa wobec następujących wierzycieli:
1. Szpitala Dziecięcego im. Dr. Buszkowskiego w Kielcach - z tytułu kosztów leczenią. ubogich suma należności według zgło
szenia gminy w kapitale zł. 10.357,
2) Szpitala Izraelitów w Krakowie-z tytułu kosztów leczenia ubogich - suma należno
ści według zgłoszenia gminy w kapitale zł.
2.484 gr. 50.
3) Schroniska św. St. Kostki w Kie[c8chz tytułu kosztów utrzymania sierot - suma
należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł 955.
4) Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach - z tytułu kosztów utrzymania sierot -- suma nąleżności według zgło
szenia gminy w kapitale zł. 4.471.
5) Ochronki św. Trójcy w jędrzejowie
z tytułu kosztów utrzymania sierot - suma
naleźności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 1.185 gr. 82.
6) Eliasza Szpilberga i l. M. Werdggiera
w Jędrzejowie -- z tytułu dostawy prądu elektrycznego za eżas do 31 marca 1934 r. - suma należności na dzień 31 marca 1936 r. wed-tug zgłoszeniaa gminy w kapitale zł. 25.100w odsetkach i kosztach zł. 7.221 gr. 25'
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7) Abrama Zilberszaca ~1 jędrzejowie
z tytułu dostawy towarów - suma należności
na dzień 31 marca 1936 r. według zgłosze-nia
gminy w kapitale zł. 2.706 gr. 55 - w odsetkach i kosztach zł. 747 gr. 29.
8) Za/my Mordkowi~za w Jędrzejowie z lutułu dostawy materiałów piśmiennych
i ksiąg .- suma należności na dzień 31 marca
1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale
zł. 955 gr. 24 w odsetkach i kosztach zł. 274
gr.30.
9) firmy Braci Ejzenberg w jędrzejowie
z tytulu dostawy towarów - suma należności
na dzień 31 marca 1936 r. według zgłoszenia
gminy w kapitale zł. 2.700-w kosztach i odsetkach zł. 926 gr. 75.
70) Szyi Erenraicha w Jędrzejowie z tytułu dostawy materiałów budowlanych suma należności na dzień 31 marca 1935 T. według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 880-w odsetkach i kosztach zł. 55 gr. 55.
li) Nalana Minca w jędrzejowie - z tytułu dostawy
materiałów
żelaznych suma należności na dzień 31 marca 1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 800-w odsetkach i kosztach zł. 41 gr. 50.
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem 1 kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumy kapitałowe należno.
ści o 75 proc,
c) odroczyć zapłatę pozostałych należno
ści do dnia 31 marca 1941 r. bez oprocentowania i następnie rozłożyć spłate począwszy
od dnia l kwietnia 1941 r. na lat 5 w równych
ratach półrocznych przy oprocentowaniu 3 proc.;
postanowienia powyższe odnoszą się również o ile chodzi o wierzycieli wymienionych
wyżej pod 1, 6 i 9 do ~szystkich kolejnych
nabywców, przysługujących tym wierzycielom
należności.

II. W stosunku do zobowiązań gminy miasta Jędrzejowa wobec następujących wierzycieli:
l) Zakładu Ks. Salezjanów w Kielcachz tytułu kosztów utrzymania sierot - suma
należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 259 gr. 09,
2) Ochronki św Trójcy w I ędrzejowie z tytułu subsydium na rok budżetowy 1931 /32
zabezpieczonego wekslem - suma należności
wedle zgłoszenia gminy w kapitale zł. 200,
3) .M. Najmana w Sędziszowie - z tytułu należności za dostawę materiałów budowlanych scedowanej przez Szyję Erenraicba -należność wekslową, suma należności według
zgłoszenia gminy w kapitale zł. 100 w odsetkach i kosztach zł. 36 gr. 50.
4) I ns tytutu F izgcznego Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa w Warszawie-z tytułu należności
za legalizację liczników prądu elektrycznego
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z rachunku z dnia 13 maja 1932 r. - suma
należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 320.
5) Warsztatów Elektrotechnicznych "Zasobnik" w Lublinie - z tytułu należności za
legalizację
liczników prądu elektrycznego
w czasie do onia 31 marcą 1934 r.
suma
należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 350 gr. 5.
. 6) Ochotniczej Straży Pożarnej w jęd
rzejowie - z tytułu przypadającej do zwrotu ściągniętej od Zarządu gminy Małogoszcz
i nieodprowadzonej opłaty za wynajęcie sali
na pobóT wojskowy w r. 1931 - suma należ
ności według zgłoszenia gminy w kapitale zł.
165 gr. 48.
7) Falkowskiego Zygmunta w Jędrzejo
wie - z tytułu należnośsi zą roboty murarskie
pTZy budowie szkoły powszechnej w jędrze
jowie z racnunku z dnia 5 września 1932 r.-suma należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 264 gr. 69.
Firmy "Polkaj" Sprzedaż 1 owarów Budowlanych w Jędrzejowie - z tytułu dostawy
kafli do budowy pieców w szkole powszechnej - z Tachunku z dnia 10 września 1932 r.,
suma należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 373 gr. 58.
9) Falkowskzego Kazimierza w jędrzejo
wie - z tytułu należności za roboty murarskie z rachunku z dnia 15 października 1933
T. - suma należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 259 gr. 76:
a) umorzyć należBe i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem 1 kwietnia 1934 r. należ
ności uboczne,
b) zmniejszyć sumy kapitałowe należności
o 75 proc.
IlI. W stosunku do zobowiązania gminy
miasta jędrzejowa wobec Eliasza Szpilberga
i l. M. Werdygiera z tytułu odsetek od sprolongowanych akceptów w czasie do 31 marca
1934 r. - suma należności według zgłoszenia
gminy zł. 218 gr. 24: należność umorzyć całko
wicie.
lV. W stosunku do zobowiązania gminy
miasta jędrzejowa wobec Firmy Zakłady Strażackie R. A. mokal w Krakowie z tytułu
reszty należności z r. 1932 na sikawkę dla
ochotniczej Straży Pożarnej w jędrzejowie suma należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 1.000:
a) umorzyć zaległe i należne do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem 1 kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należności
o 50 proc.,
c) odroczyć zapłatę pozostałej należności
do ania 31 marca 1941 T. bez oprocentowania
j następnie rozłożyć spłatę począwszy od dnia
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l kwietnia 1941 r. na lat 5 w równych ratach
przy oprocentowaniu 3 proc.
V. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta jędrzejowa wobec Majera Lipmanowicza w Jędrzejowie - z tytułu zabezpieczonego wekslami czynszu najmu za mieszkanie dla
kierownika szkoły powszechnej w r. 1932--suma należności na dzień 31 marca) 936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 200:
a} umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należnoś
ci o 50 proc.,
c) odroczyć zapłatę pozostałej nąleżności
do dnia 31 marca 1939 T. bez oprocentowania
i następnie rozłożyć spłatę poczynając od I
kwietnia 1939 r.-na 2 lata w równych ratach
rocznych bez oprocentowania.
VI. W stosunku do zobowiązań gminy
miasta jędrzejowa wobec następujących wierzycieli:
J) 1urnego Ludwika w jędrzejowie z tytułu zapomogi emerytalnej za czas do dnia
31 marca 1934 r. -- suma należności według
zgłoszenia gminy w kapitale zł. 285.
2) Zawarczyńskźej Heleny w jędrzejo
wie - z tytułu zapomogi emerytalnej za czas
do dnia 31 marca 1934 r. - suma należności
według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 75 gr. 98.
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki,
b) odroczyć zapłatę pozo~tałycb nąleżno
ści do dnia 31 marca 1938 r. bez oprocentowania.
VII. W stosunku do zobowiązania .gminy
miasta jędrzejowa wobec Ochronki Zydowskiej '" 1 almud-1 ora" w Jędrzejowie - z tytułu zabezpieczonego wekslami subsydium za
czas od dnia 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca
1932 r. - suma naleiności według zgłoszenia
gminy w kapitale zł. 500.:
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem 1 kwietnia 1934 T. koszty i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należ
ności o 90%.
VIII. W stosunku do zobowiązań gminy
miasta jędrzejowa wobec następujących wierzyc ieli:
J) Ochronki na Podklasztorzu miasta Ję
drzejowa - z tytułu zabezpieczonego wekslami subsydium za czas od dnia 1 kwietnia 1931
T. do 31 marca 1932 r.-suma należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 1.040,
2) Związku :Miast Polskich w Warszawiez tytułu składek członkowskich oraz z tytułu
prenumeraty czasopisma "Samorząd" za czas
do dnia 31 marca 1934 r. - suma należności
według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 590 gr. 16,

półrocznych
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3) Domu Ludowego na Podklasztorzu
w Jędrzejowie - z tytułu czynszu za lokal
na szkołę powszechną za czas od l kwietnia
1932 r. do 31 marca 1934 r. - suma należno
ści według zgłoszenia gminy w kapitale zł.
1.l19 gr. 60,
4) Towarzystwa Przemysłowo - ' Handlowego wBlock Brun" Spółka Akcyjna w Krakowie - ~ ty~ułu należności z r. ] 933 zą maszynę do plsama - suma należności według zgło
szenia gminy w kapitale zł. 832,
5) KsięgarnJ Zjednoczonych Zakładów
Kartograficznych I. N.S. W . • Książnica Atlas"
S. A. w Warszawie - z tytułu należności za
d?s~ar~zone w r. 1932 i 1933 dla gimnazjum
miejskiego w jędrzejowie książki - suma należności według zgłoszenia gminy w kapitale
zł. 761 gr. 19;
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem 1 kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumy kapitałowe należno
ści o 75°/1),
cr odroczyć zapłatę pozostałych należno
SCJ do dnia 31 marca 1939 r. bez oprocento~ania i nas~ępl!-ie rozłożyć spłatę, poczynając od 1 kWletma 1939 r. na lat 2 w równych
ratach rocznych bez oprocentowania.
IX. W stosunku do zobowiązania gminy
miasta Jędrzejowa wobec inż. Wodnickiego
Stefana w Kielcach - z tytułu należności za
sprawowanie nadzoru techniczego od dnia 15
kwietnia 1932 r. do 31 marca 1933 r. - suma
należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 950:
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 31
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki- zwłoki oraz
powstałe przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) odroczyć zapłatę pozostałej należności
do dnia 31 marca 1939 r. bez oprocentowania
i następnie rozłożyć spłatę, poczynając od dnia
1 kwietnia 1939 r. na lat 5 w równych ratach
półrocznych przy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym.
X. W stosunku do zobowiązania gminy
miasta Jędrzejowa wobec Rozenberga Izraela
w Jędrzejowie . z tytułu zaległych odsetek od wykupionych akceptów podług rachunku z dnia 25 li. stopada 1933 r. oraz z tytułu reszty należno
ści z akceptu Nr 1692, płatnego 3 listopada
1932 r. - snma należności według zgłoszenia
gminy zł. 1020 gr. 41:
a) umorzyć wszt:lkie należności z tytułu
odsetek i odsetek zwłoki oraz powstałe przed
dniem 1 kwietnia 1934 r. koszty i naleiności
uboczne,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należno
ści o 75% ,
c) odroczyć spłatę pozostałej należności
do dnia 31 marca 1939 r. bez oprocentowania
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i następnie rozłożyć spłatę poczynając od
l kwietnia 1939 r. na lat 2 w równych raŁach
rocznych bez oprocentowania.
Xl: W stosunku dó źobo":iązań gminy miasta
JędrzeJowa wobec następujących wierzycieli:
.
1) Anklewicza lck~, 2) Adamowicza Fran~~szka, 3) Andermana Feliksa, 4) Bąkiewicza
Jozefa,
Bole<:howskiego Franciszka, 6) Bołechow~kl~go Jozefa, 7) Berkowicza Adolfa, 8)
Broszklewlcza Feliksa, 9) Biernackiego Tomasza,
10) ąelfra Zachariasza, 11) Bekmana Teodora, 12)
Ęe~le~~ A?ama, 13).Czarnowskiego Olgierda, 14)
CWlkhnsklego StaDlsława, 15) ChmielarzaMichała, 16) Chrzanowskiego Andrzeja, 17) Ciszewskiego Konstantego, 18) Czecha Henryka,19) Ciastows~iego Mieczysława, 20) Domagały Pawła, 21)
E)~uszyclł Hercyka, 22) Fruchta Mordki, 23)
Ga]osa Stanisława, 24) ' Gołębiowskiej Józefy,
25) Gajerskiego Czesława, 26) Sintera Antoniego, 27) Glejzera Czesława, 28) Gitler Pesli,
29! Grzybowskiego Władysława, 30) Gołębiow
sklego jos~a, 31) Grabowskiego Wincentego,
32) Horowlcza Moszka, 33) Handelsmana Chaskielą, 34) śp. Marii jakubczykowej, 35) Jeżewskiego Edmunda, 36) Jarosza Grze<Torza
37) janikowskiego Jana, 38) Kajderowicz~ Pio~
tra, 39) janikowskiego józefa, 40) Krajewskiego jana, 41) Kabzińskiego Romana, 42) Kamiń
skiego Teofila, 43) Konia Antoniego, 44) Kruszyńskiego Władysława, 45) Kruszewskiego
Stanisława, 46) Książkowej Zofii, 47) Litmanowiczą Berka, 48) Leskiewicza Aleksandra, 49)
Ledermana Abrama, 50) Lindenfelda Gustawa,
51) Łojewskiego Feliksa, 52) Marczewskiego
Fr~nciszka, 53) Masłowskiego Mieczysława ; 54)
Majchrzaka Antoniego, 551 Małkina Abrama,
56) Mroza Wincentego, 57) Mendrkowskiego
Lejbusia, 58) Malinowskiego Stanisława, 59)
Maichrzaka Kazill.lierza, 60) Maja Marcina, 61)
Mordkowicza Załmy, 62) Neichausa 1., 63) Nurczyńskiego Gahina, 64 1 Nurczyńskiego Mariana, 65) Nowackiego Ignacego, 66) Osterczego
Juliana, 67) Olszewskiego jana, 68) Piaseckiego Stanisława, 69) Putowskiego Jana. 70) Piotrowskiego Wincentego, 71) Piotrowskiego
Juliana, 72) Pęc:r.aka Piotra, 73) Piotrowskiego
Pawła, 74) Polaka EHejzera, 75) Pola Antoniego, 76) Rogulskiej Karoliny, 77) Rajzmana Ajzyka, 78) Rozenholca Berka, 79) Rakowskiego
Chaima, 80) Rozenberga Izraela. 81) Szczeciń
skiego, 82) Sucharkiewicza Antoniego, 83) Si emionowa Mikołaja, 84) Sobkowskieg9 Leona,
85) Straszaka Władysława, 86) Sledzika Chaima, 87) Staszkiewicza Witolda, 88) Switalskiego Antoniego, 89) Szternfelda janasa, 90)
Sztrum{a Hercyka, 91) Sputo Ludwika, 92)
Walnika Józefa, 93) Walankiewicza Wincentego, 94) Weselińskiego Stanisława. 95) Wrony Stefana, 96) Wol~sztata Moszka, 97) Zylbersztajn Estery, 98) Zelaśkiewicza Józefa, 99)
Zelcera Izraela-Dawida, 100) Zawiślaka Franciszka, 101) Zalcbel'ga MajeTa. 10'2) Bergera
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Kałmy,

103)

Topioła

Altera-Chila, wszystkich

Jędrzejówie zamieszkałych _
z tytułu udzielonej w latach 1929, 1930
i 1931 pożyczki na wykończenie budynku gimnazjalnego - suma należności na dzień 31

w

marca 1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale razem zł. 8.337 gr. 70:
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem 1 kwietnia 1934 r. koszty
i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumy kapitałowe należności
o 90%,
c) odroczyć zapłatę pozostałych należno
ści do dnia 31 marca 1938 r. bez oprocentowania.
XII. W stosunku do zobowiązania gminy
miasta Jędrzejowa wobec E. Szpilberga i l. M.
Werdygiera w Jędrzejo.wie z tytułu weksli wystawionych na dostawę prądu elektrycznego przed 31 marca 1934
r. - suma należności według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 8.084 gr . . 51:
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należno
ści o 75°/0,
c) odroczyć zapłatę pozostałej należności
do dnia 31 marca 1~41 r. i następnie rozłożyć
spłatę poczynając od dnia 1 kwietnia 1941 r.
na lat 5 w równych ratach rocznych przy
oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym.
Postanowienia powyższe stosują się również do p. Janiny Łaszczowej w Borysławiu,
jako nabywczyni wyżej wymienionych wierzytelności i obecnej posiadaczki weksli.
XIII. W stosunku do zobowiązania gminy
miasta Jędrzejowa wobec Firmy" 1 riton" Spół
ka z ogr. odp. (właściciel inż. Roman. Walczuch)
w Katowicach z tytułu należności za wykonane w r. 1927
plany wodociągu dla miasta jędrzejowa - suma należności zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 września 1936
r. na dzień 1 października 1936 r. w kapitale
zł. 4.125, w odsetkach zł. 1.562 gr. 91, w kosztach
zł. 402:
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem 1 kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) rozłożyć spłatę pozostałej należności,
poczynając od dnia 1 lipca 1937 r. na lat · 9
w równych ratach półrocznych przy oprocentowaniu 3ft/ o w stosunku rocznym.
XIV. W stosunku do zobowiązań gminy
miasta Jędrzejowa wobec następujących wierzycieli:
.
1) Prosakiewicza Romana, 2) Wa)nsztata
joska, 3) Chmielarza Michała, 4) Ciszewskiego
Konstantego, 5) Pomorskiego Jana, 6) Szwarcharda Zysi, 7) Pakaszewskiej Tekli,
8)
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Abeli Sledzika, 9) Brajtborta Altera, 10) Tenenbauma Nuty, II) Lipmanowicza Lipmana,
12) Bolechowskiego Franciszka, 13) Fisza Szai,
14) Bilewicza Franciszka, 15) Pęczaka Piotra,
16) Broszkiewicza Feliksa, 17) Grosmana Majera, 18) Bolechowskiego Józefa, 19) Horowicza
Arona, 20) Lipmanowicza Majera, wszystkich
w jędrzejowie z tytułu przypadających do zwrotu opłat
za urządzenie chodników przed posesjami wyżej wymienionych wierzycieli, pobranych przez
gminę w r. 1931 suma należności na dzień
31 marca 1936 r. wedle zgłoszenia gminy w kapitale łącznie zł. 2.801 gr. 20, w odsetkach
i kosztach na dzień 15 grudnia 1936 -T. zł. 87
gr. 64:
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumy kapitałowe należno
ści o 90°/°,
c) odroczyć zapłatę pozostałych nałeżno
ści do dnia 31 marca 19ą9 r. bez. oprocentowania i następnie rozłożyć spłatę poczynając od
dnia 1 kwietnia 1939 r. na 2 równe raty roczne bez oprocentowania.
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 24.X 1934 r.
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.Xl 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 82,
poz. 506) strony interesowane mogą zgłosić do
Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłuże
niowej dla Samorządu sprzeciw w terminie do
4 tY2"odni od daty ogłoszenia powyższego planu oddłużenia w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
Przewodniczący:
jaroszyński

Dr Maurycy
Wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

Plan oddłuźęnia Gminy miasta Przedborza.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłużeniowa
dla Samorządu na posiedzeniu
w dniu 30 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący p. Jan Strzelecki,
Członkowie: - p. Jerzy Bojańczyk, p. Kazimierz Swiatopołk· Mirski, p. Piotr Sobczyk,
p. Antoni Hebrowski - zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Marian Strumiłłe - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu,
p. Juliusz Bulanda - zastąpca przedstawiciela Ministra Opieki Społecznej,
rozpatrzywszy sprzeciw Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Kochanówka pod
Łodzią, zastąpionego przez adwokata Stefana
Kossakowskiego w Łodzi przeciwko planewi
oddłużenia gminy miasta Przedborza ogłoszo
nemu w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim
z dnia 15 lutege 1937 r. Nr. 3 oraz zapoznaw-
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szy się ze stanem gospodarczym i finansowym wiązania na dzłeń31 marca 1936 roku, według
gminy miasta Przedborza i stwierdziwszy, że zgłoszenia gminy, w kapitale 6.680 zł: 55 gr.,
sytuacja gminy jest wyjątkowo trudna, posta- w odsetkach 1.570 zł. 14 gr., w kosrtach
nowiła na podstawie art. 18 i 20 ust. (2) roz562 zł.),
a) umorzyć należne i zaległe qdsetki oraz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24.X. 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta powstałe przed dniem , l kwietnia 1934 ,roku
Rzeczypospolitej z dnia 14Xl. 1935 r. (Dz. koszty i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należnoś
U. R. P. Nr. 82, poz. 506) zastosować do niżej
wymienionych zobowiązań gminy miasta Przed- ci o 75%.
c) odroczyć zapłatę tak zmniejszonej naborza powstałych przed dniem 1 kwietnia 1934 r.
leżności do dnia 31 marca 1941 roku, przy
następujące ulgi:
l. w stosunku do zobowiązania gminy równe czesnym zwolnieniu od płatności odsemiasta Przedborza wobec kliniki Ginekologicz- tek na ten okres czasu i następnie rozłożyć
no-Położniczej w Łodzi z tytułu kosztów leczespłatę licząc od dnia 1 ~wietnia 1941 roku ~a
nia za czas od 14 sierpnia do 18 września 5 równych rat rocznych, przy oprocentowanIU
1932 T. (kwota zobowiązania na dzień 3\ mar- 3% w stosunku rocznym;
ca 1936 r. według zgłoszenia gminy, w kapiIV. w stosunku do zobowiązań gminy
tale 302 zł. 40 gr.),
miasta Przedborza wóbec następujących wie.a) umorzyć zaległe odsetki,
rzycieli:
b) zmniejszyć sumę kapitałową należności
l) Szpitala Ginekologiczno - Położniczego
o 75 °/0 ,
"Linas-Hacholin" w Łodzi z tytułu kosztów lec) odroczyć zapłatę pozostałych należ czenia za czas do dnia 31 marca 1934 roku
ności do dnia 31 marca 1941 roku, przy rów(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936
noczesnym zwolnieniu .od płatności odsetek na roku, według zgłoszenia gminy, w kapitale
ten okres czasu;
732 zł. 20 gr.),
II. w stosunku do zobowiązań gminy mia2) Sanatorium dla piersiowo chorych
sta Przedborza wobec następuiących wierzycieli; w Chojnach z tytułu kosztów leczenia za c~as
1) Szpitala Towarzystwa Dobroczynności do dnia 31 marca 1934 roku (kwota zobOWIą
dla żydów w Częstochowie z tytułu kosztów zania na dZ,ień 31 marca 1936 roku, według
leczenia za czas do dnia 31 marca 1934 roku, zgłoszenia gminy, w kąpitale 476 zł. 50 gr.),
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936
3) Dawnego Chaskiela w Łodzi z tytułu
roku, według zgłoszenia gminy, w kapitale reszty należności z roku 1931 za część roze4.658 zł.),
branego domu pod rozszerzenie ul. Wierz2) Szpitala Anny Marii w Łodzi z tytułu bowskiej (kwota zobowiązania na dzień 31
kosztów leczenia za czas do dnia 31 marca marca 1936 roku, według zgłoszenia gminy,
1934 roku (kwota zobowiązania na dzień 31 w kapitale 517 zł. 59 gr.),
marca 1936 roko, według zgłoszenia gminy,
a) umorzyć zaległe odsetki i powstałe
w kapitale 3.720 zł. 04 gr.),
przed dniem 1 kwietnia 1934 roku koszty
3) Szpitala .Fundacji małż. Poznańskich i wszelkie należności uboczne,
w Łodzi z tytułu kosztów leczenia za czas do
b) zmniejszyć sumy kapitałowe należnośdnia 31 marca 1934 roku (kwota zobowiąza ci o 75%,
'
nia na dzień 31 marca 1936 roku, według zgło
c) odroczyć zapłatę tak zmniejszony~h
szenia gminy, w kapitale 2.649 zł. 10 groszy, należności do dnia 31 marca 1941 roku, przy
w kosztach sądowych 44 zł. 05 gr.),
równoczesnym,zwolnieniu od płatności odsetek
a) umorzyć zaległe odsetki i powstałe na ten okres czasu i następnie rozłożyć spłatę
przed dniem 1 kwietnia 1934 roku koszty na 3 równe raty roczne, bez oprocentowania.
i wszelkie należności uboczne,
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta
b) zmniejszyć sumy kapitałowe należnoś Rzeczypospolitej z dnia 24.X. 1934 r. '!" ~rzmi~
ci o 75%.
nio dekretu Prezydenta RzeczyposPohtel z dma
c) odroczyć zapłatę tak zmnieiszonych 14.Xl. 1935 T. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz.506)
należności do dnia 31 marca 1941 roku, przy
strony interesowane mog~ ,zgłosić do .Ce~tral:
równoczesnym zwolnieniu od płatności odsetek nej Komisji OszczędnosclOwo-OddłuzenlOwel
na ten okres czasu i następnie rozłożyć spłatę dla Samorządu sprzeciw w terminie do 4-ch
licząc od dnia 1 kwietnia 1941 roku na 5 rówtygodni od daty ogłoszenia powyższego planych rat rocznych, bez oprocentowania;
nu oddłużenia w Kieleckim Dzienniku WoielU. w stosunku do zobowiązania gminy wódzkim.
miasta Przedborza wobec Łódzkiego Chrześcź
Przewodniczący:
jańskiego 10warzystwa Dobroczynności w Łodzi
Jan Strzelecki
z tytułu kosztów leczenia w szpitalu dla psywz. Sekretarza Generalnego:
chicznie i nerwOwo chorych "Kocbanówka"
Stanisław Zakrzewski
pod Łodzią za czas od dnia 1 września 1929
roku do dnia 30 stycznia 1933 r. (kwota zobo-
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oddłużenia Gminy miasta Sosnowca.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłuźeniowa na posiedzeniu w dniu 30 czerwca
1937 r. w składzie:
Przewodniczący - p. Jan Strzelecki,
Członkowie: - p. Jerzy Bojańczyk, p. Kazimierz Światopołk-Mirski, p. Piotr Sobczyk,
p. Antoni Hebrowski - zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Mariam Strumiłło - zast~pca przedstawiciela Ministra Skarbu,
p. Juliusz Bulanda - zastępca przedstawiciela Ministra Opieki Społecznej,
rozpatrzywszy sprzeciwy:

Plan

1. Państwowy~h

Zakłądów

Wodociągo

wych na Górnym Sląsku,
2. F·my Gwarectwo "Hrabia Renard"
Kopalnie w~gla i Zakłady Przemysłowe w Sosnowcu,
3. Janusza Wolskiego, zam. w Szopienicach, Tadeusza Wolskiego zam. w Sosnowcu
i Zofii z Wolskich Wawroszowej zam. w Sosnowcu,
4. Zofii Rogozińskiej zam .• w Krakowie,
zastąpionej przez pełnomocnika adw. Stefana
Urbanowicza w Warszawie,
5. Juliusza Szpera, Lucjąna Tarkowskiego,
Zenobii Tarkowskiej, Balbiny Ingst~r, działają
cej osobiście i jako kuratorki Mieczysława
Ingstera i Fryderyki z Ingsterów Gliick, zastą
pionych przez pełnomocników adw. Janusza
Berowskiego i Mirosława Lipskiego w Sosnowcu,
6. Spadkobierców Leotia i Marianny małż.
Mazur, Antoniny Mazur, Jerzego Mazura, Tamary Mazur, Romana Mazura, Stefana Mazura,
Franciszka Wojtkowiaka i Seweryna Cegłow
skiego, zastąpionych przez adwokata Janusza
Borowskiego i Mirosława Lipskiego w Sosnowcu,
7. Mordki Hersza Lajtnera, zastąpionego
przez pełnomocników adw. Janusza Borowskiego i Mirosława Lipskiego w Sosnowcu,
8. Franciszka Lipy, działającego osobiście
i w charakterze opiekuna nieletniej Lucyny
Lipa, zastąpionego przez pełnomocników adw.
Janusza Borowskiego i Mirosława Lipskiego
w Sosnowcu,
9. Amalii Ludwiki z Dabińskich, wdowy
po zmarłym Józefie Szpiganowiczu, Stanisława
Szpiganowicza, Zofii Szpiganowicz, Józefa Szpiganówicza zam. w Sosnowcu, zastąpionych
przez pełnomocnika adw. Henryka Janczewski ego w Sosnowcu,
10. F-my Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim S. A. w Sosnowcu, przeciwko planowi oddłużenia gminy m. Sosnowca,
og-łoszonemu w Kieleckim Dzienniku W ojewódzkjm z dnia 31 października 1936 róku
Nr. 23, oraz zapoznawszy się ze stanem gospodarczym i finansowym gminy m. Sosnowca
i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest wy-
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jątkowo

trudna, postanowiła po wysłuchaniu
przedstawicieli stron, na podstawie art. 18 i 20
ust. (2) rozorządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.X. 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.XI.
1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506), zastosować do
niźej wymienionych zobowiązań
gminy m. Sosnowca powstałych przed dniem
1 kwietnia 1934 r. następujące ulgi:
l. w stosunku do zobowiąząń gminy miasta
Sosnowca wobec właścicieli gruntów przy ul.
Sobieskiego w Sosnowcu z tytułu ustalonego
przeż władze okupacyjne- w r. 1915 odszkodowania w ogólnej sumie rb. 28.136.71 po 2 zł.
66 ~r. = 74.843 zł. 65 gr. za zajęte grunta
prywatne pod ulicę obecnie Sobieskiego. z której to sumy przypada wedle zapodania zaiu':
teresowanej gminy:
1. spadkobiercom Władysła'IUa Zygmunta
Kamińskiego - kwota rb. 7.729.92 = 20.561 zł.
59 gr.,
2. Spadkobiercom Leolia i Marianny małż.
Mazur - kwota rb. 7.528.40 = 20.025 zł. 55 gr.,
3. spadkobiercom Karola 1urbińskiego kwota rb. 2.037 = 5.4) 8 zł. 42 gr.,
4. Juliuszowi Saperowi kwota rb.
2.749.20 = 7.312 zł. 87 gr.,
5. Lewkowi Strzegowskiemu i Mordce Herszowi Lajtnerowi - kwota rb. 2.484.74 =6.609 zł.
41 gr.,
6. Gwarectwu "Hr. Renard" - kwota rb.
1.549.83 = 4.122 zŁ 55 gr.,
7. Ewie Lipie, F rancźszkowi Lipie i Szczepanowi Władysławowi Lipie kwota rb.
1.733.84 = 4.611 zł. 28 gT., oraz
~. józefowi i Weronice małż. Szenk kwota
rb. 2.323.68 = 6.180 zł. 98 gr., (ta ostatnia uzgodniona co do wysokości z wierzycielem),
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 30
czerwca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz
powstałe przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty
i należności uboczne,
b ) zmniejszyć o 50°/0 sumy kapitałowe należności,

c) rozłożyć spłatę pozostałych należności
poczynając od dnia 1 lipca 1937 r. na lat 9
w równych ratach półrocznych przy oprocen-

towaniu 3v/ o w stosunku rocznym;
II. w stosunku do zobowiązań gminy miasta
Sosnowca wobec spadkobierców Stanisława
Wolskiego t. j. Janusza Wolskiego w Szopienicach, Zofij z Wolskich Wawroszowej i Tadeusza Wolskiego w Sosnowcu z ty tulu przysądzonej wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia
19 maja 1936 r. kary konwencjonalnej za nieopróżnienie
w terminie wydzierżawionego
w r. 1928 od Stanisława Wolskiego . placu
w związku z budową wiaduktu kolejowego
(przysądzona nąleżność według zgłoszenia gminy w kapitale 11.750 zł. w 8% odsetkach od
dnia 18 lipca 1931 r. do dnia 31 marca 1936 r.
zł. 4.700, w kosztach sądowych zł. 745)-

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

298

Kielecki

Dżiennik -Wojewódzki.

a) umorzyć należne i zaległe do dnia 31 planowi oddłużenia gminy miasta Włoszczowy,
marca 1936 r. odsetki oraz powstałe przed ogłoszonemu w Kieleckim Dzienniku Wojedniem 1 kwietnia 1934 r. koszty i wszelkie na- wódzkim 7 dnia 31 grudnia 1936 r. Nr. 27 oraz
zapoznawszy się ze stanem gospodarczym
leżnośd uboczne,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należności i finansowym gminy miasta Włoszczowy
i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest wyjąt
o 95 (dziewięćdziesiąt pięć) o/0'
c) nakazać spłatę pozostałej należności kowo trudna, postanowiła po wysłuchaniu przedw ciągu roku budżetowego 1937/38, przy opro- . stawicieli stron na podstawie art. 18 i 20 ust. (2)
rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej
centowaniu 3°/0 w stosunku rocznym;·
III. w stosunku do zobowiązań lrminy miasta z dnia 24 października 1934 r. w brzmieniu
Sosnowca wobec spadkobierców józefa Szpiga- dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
nowicza z tytułu przysądzonego wyrokiem Sądu 14 listopada 193;) r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz.
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 paździer 506) zastosować do niżej wymienionych zobonika 1933 r. czynszu za zarekwirowany w r.1925 wiązań gminy miasta Włoszczowy,powstałych
przez Zarząd m. Sosnowca lokal (przysądzona przed dniem l kwietnia 1934 r. następujące' ulgi:
należność według zgłoszenia gminy w kapitale
L w stosunku do zobowiązania gminy mia2.400 zł. w odsetkach na dzień 31 marca 1936 r. sta Włoszczowy wobec Borensztajna Joska we
i kosztach sądowych 1.589 zł. 80 gr.)Włoszczowie z tytułu należności za dostara) umorzyć należne i zaległe do dnia 31 czone w czasie od 5 maja 1931 r. do dnia
marca 1936 r. odsetki oraz poyvstałe pTzed l lutego 1933 r. płyty chodnikowe, kwota żo
dniem 1 kwietnia 1934 r. koszty i wszelkie na- bowiązania na dzień 31 marca 1936 r. według
leżności uboczne,
zgłoszenia gminy w kapitale 8.341 zł., w odseb) zmniejszyć . kapitał dłużny o 75 (sie- tkach i kosztach zł. 3.768 gr. 50:
demdziesiąt pięć) % ,
a} umorzyć zaległe do . dnia 31 marca
c) nakazać spłatę pozostałej należności 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz powstałe
jednorazowo w ciągu roku budżetowego 1937/38 przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty i należ
przy oprocentowaniu 3°/ 0 w stosunku rocznym. ności uboczne,
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta
b) zmniejszyć sumę kapitałową należności
Rzeczypospolitej z dnia 24.X. 1934 r. w brzmieo
50°/0'
niu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
c) rozłożyć spłatę tak zmnieiszonei.należ
14.XI. 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506)
strony interesowane mogą zgłosić do Central- noś ci w ten sposób, że w roku budżetowym
nei Komisji Oszcz~dnościowo-Oddłużeniowej 1937/38 spłaci gmina zł. 400 bez oprocentowadla Samorządu sprzeciw w terminie do 4-ch nia, a pozostałą należność-poczynając od dnia
tygodni od daty ogłoszenia powyższego planu l kwietnia 1938 r. w pięciu równych ratach
oddłużenia
w Kieleckim Dzienniku Woje- rocznych bez oprocentowania;
II. w stosunku do zobowiązania gminy
wódzkim.
miasta Włoszczowy wobec Antoniego Kusiń
Przewodniczący:
skiego we Włoszczowie - z tytułu należności
jan Strzelecki
za dostarczone w dniu l lutego 1934 r. płyty
wz. Sekretarza Generalnego:
chodnikowe, kwota zobowiązania na dzień 31
Stanisław Zakrzewski
marca 1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 2.848 gr. 75 - i w odsetkach zł. 605:
a) umorzyć zale2"łe do dnia 31 marca
Plan oddłużenia Gminy miasta Wł08zczowy.
1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz powstałe
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty i należ
dłużeniowa I!łla Samorządu na posiedzeniu
ności uboczne,
w dniu 18 C7.erwca 1937 r.: w składzie:
b) 2mniejszyć sumę kapitałową należności
Przewodniczący p. Jan Strzelecki,
o 50'/0,
Członkowie:
c) odroczyć zapłatę pozostałej należności
p. Jerzy Bojańczyk,
do dnia 31 marca 1938 r. bez oprocentowania
p. Kazimierz ,:)wiatopołk-Mirski
i następnie rozłożyć spłatę poczynając od dnia
p. Ludomir Starzyński - zastępca przed- l kwietnia 1938 r. na lat ~ w równych ratach
stawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
rocznych bez oprocentowania;
p. Marian Strumiłło - zastępca przedstaUl. w stosunku do zobowiązania gminy
wiciela Ministra Skarbu,
miasta Włoszczowy wobec 1Jfiarczgńskiego
p. Jan Szulc - zastępca przedstawiciela Czesława i S-ki w Katowicach - z tytułu naMinistra Opieki Społecznej,
leżności za dostarczoną we wrześniu 1933 r.
p. Adam Smolka - zastępca przedstawi- motopompę dla Straiy Ogniowej - kwota zociela Ministra Przemysłu i Handlu,
bowiązania na dzień 31 marca 1936 r. według
r02patrzywszy sprzeciw Joska Borensztaj- zgłoszenia gminy, w kapitale: 1.800 zł., w odna, zamieszkałe2"o we Włoszczowie, przeciwko setkach 217 zł. 71 gr.:
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a) umorzyć zaległe i należne na dzień 31
malca Iy37 r. odsetki oraz wszelkie należności
uboczne, powstałe przed dniem l kwietnia 1934 r.,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należno
ści o 50%,
c) rozłożyć spłatę tak zmniejszonej należ
ności, licząc od dnia l kwietnia 1937 T. na dziesięć równych rat Tocznych, przy oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym;
IV. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Włoszc7:owy wobec. Szpitala Towarzystwa Dobroczynności dla Zydów w Częstocho
wie z tytułu kosztów leczenia za 34 ubogich
chorych za czas od ~3 listopada 1929 r. do 31
marca 1934 r. (kwota zobowiązania na dzień
15 marca 1936 r. ~edług zgłoszeni~ gminy,
w kapitale zł. 6.842):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień 31
marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należności
o 80%'
c) rozłożyć spłatę tak zmniejszonej należ
ności, licząc od dnia l kwietnia 1936 T., na
. dziesięć równych rat rocznych, bez oprocentowania,
V. w stosunku do zobowiązań gminy miasta Włoszczowy wobec następujących wierzycieli:
1owar;ysiwa Dobroczynności dla Dzieci
Sw. Antoniego w Radomiu - z tytułu kosztów
utrzymania 2 sierót za czas od l grudnia 1931 r.
do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na
dzień 15 marca 1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 965),
2) Towarzystwa Dobroczynności dla Chłop
ców w Radomsku - z tytułu kosztów utrzymania 2 sierót za czas od 18 sierpnia 1931 r.
do 17 sierpnia 1932 T. (kwota zobowiązania na
dzień 15 marca 1936 r. według zgłoszenia gminy, w kapitale zł. 1.095),
3) Szpitala Dziecięcego im. Dra Buszkowskiego w Kielcach - z tytułu kosztów leczenia ubog-iego chorego za czas od 11 marca
1933 r. do 8 maja 1933 r. (kwota zobowiązania
na dzień 15 marca 1936 r. według zgłoszenia
gminy, w kapitale 378 zł.),
4) Uzdrowiska Dra :iJ1ariana Szarewskiego
w Bystrej - z tytułu reszty kosztów leczenia.
ubogiego chorego za czas od 31 sierpnia 1933 r.
do 31 marca 1934 r. (kwota zobowiązania na
dzień 31 marca 1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale: 542 zł.):
a) umorzyć należne i zaleg-łe na dzień 31
marca 1936 r. odsetki,
b) zmniejszyć sumy kapitałowe należno
ści o 80%,
c) rozłożyć spłatę tak zmniejszonych należności licząc od dnia l kwietnia 1936 r. na
dwie równe raty roczne bez oprocentowania;
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VI. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Włoszczowy wobec Kolonii Leczniczej
Dziecięcej im. Dra J. Brudzińskiego w Busku z tytułu kosztów leczenia ubogiej chorej W. Ginalskiej' za czas od l stycznia 1931 r. do 12
kwietnią 1931 r. (kwota zobowiązania na dzień
15 marca 1936 r. według zgłoszenia gminy,
w kapi Łale 816 zł., w odsetkach 240 zł. 08 gT. :
. a) umorzyć należne i zaległe na dzień 31
marca 1937 r. odsetki oraz koszty i wszelkie
należności uboczne
powstałe przed dniem
l kwietnia 1934 r.,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należno
ści o 80%,
c) rozłożyć spłatę tak zmniejszonej należ
ności, licząc od dnia I kwietnia 1937 r. na dWie
równe raty roczne, przy oprocentowaniu 3°10
w stosunku rocznym;
VII. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta W łoszczowy wobec Przytułku dla Starców "Mina- verde" w Częstochowie - z tytułu
kosztów utrzymania biednego mieszkańca miasta w latach 1930 i 1931 (kwota zobowiązania
na dzień 15 marca 1936 T., według zgłoszenia
gminy w kapitale zł. 1.463 gr. 70):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień 31
1937 T. odsetki,
b) zmniejszyć sumę kapitałową naleźności
o 80% ,
c) odroczyć zapłatę tak zmniejszonej należności do dnia 31 marca 1939 r. przy równoczesnym zwolnreniu od płatności odsetek za
ten okres czasu i następnie rozłożyć spłatę
licząc od dnia I kwietnia 1939 r. na cztery równe raty roczne bez oprocentowania:
VIII. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Włoszczowy wobec Szpitala Starozakonnych fundacji małż. Poznańskich w Łodzi
- z tytułu kosztów leczenia 2 ubogich chorych za czas od 11 marca 1930 r. do 11 sierpnia 1931 r. (kwOta zobowiązania na dzień 15
marca 1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale: zł. 254 gr. 40):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień 31
marca 1937 r. odsetki,
b) zmniejszyć kapitał dłużny o 80oJo,
c) odroczyć zapłatę tak zmniejszonej należności do dnia 31 marca 1938 r. przy równoczesnym zwolnieniu od płatności odsetek na
ten okres czasu,
d) spłata tak zmniejszonej należności winna być dokonana jednofazowo w ciągu foku
budż. 1938i 39, bez oprocentowania;
IX. w stosunku do zobowiązania gminy
miasta Włoszczowy wobec Dra Tll.tlisa Lucjana we Włoszczowie -- z tytułu należności
za porady lekarskie i leki udzielone biednym
mieszkańcom miasta w czasie od l września
1930 r. do 31 marca 1934 f. (kwota zobowiąza
nia na dzień 15 marca 1936 f. według zgłosze
nia gminy, w kapitale zł. 1.611).
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. a) umorzyć zaległe należne na dzień 31
Przewodniczący;- p. Maurycy jaroszyński,
marca 1936 r. odsetki,
Członkowie:
b) zmniejszyć sumę kapitałową należno
p. Jerzy Bojaączyk,
ści o 50%,
p, Kazimierz Swiatopołk Mirski,
c) rozłożyć spłatę tak zmniejszonej należ
p. Tadeusz Garbusiński,
ności, licząc od dnia l kwietnia 1936 r. na S
p. Antoni Hebrowski - zastępca przedstarównych rat rocznych, bez oprocentowania;
WJtciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
X. w stosunku do zobowiązania gminy
p. Antoni Czopej: - zastępca przedstamiasta" Włoszczowy wobec Firmy Kaczka wticiela Ministra Skarbu,
ź Rajchman we Wloszczowie - z tytułu należ
p. Witali s Michalski
p!zedstawiciel
ności za oświetlenie ' elektryczne ulic i placów
Mdnistra Opieki Społecznej
miejskich w czasie od 1 września 1933 r. do 31
rozpatrzywszy spneciw Marii Zasuniowe i
marca 1934 r. (kwota zobowiązani:a na dzień dlZrałającej w imieniu własnym i jako matki
15 marca 1936 r. według zgłoszeniu gminy w ka- i opiekunki nieletnich dzieci Kamili-Ewy, Jepitale zł. 2.560):
rzego- Wacława, Zdzisława-Fidelisa i Miroława
a) umorzyć należne i zaległe na dzień· 31 Marcina, zastąpionej przez pełnomocnika adw.
marca 1936 r. odsetki,
Jana Tadeusza Neumarka w Warszawie przeciwb) zmniejszyć sumę kapitałową należno- l ko planowi oddłużenia gminy wiejsko Bobrowniki
ści Q 50°10,
ogłoszontmu w Kieleckim Dzienniku Wojec) rozłożyć spłatę tak zmniejszonej należ wódzkim z dnia 15 kwieŁnja 1937 r. Nr. 8 oraz
ności, licząc od dnia I kwietnia 1936 r. ną dzie- ' zapoznawszy się ze stanem gospodarczym
sięć równych rat rocznych, bez oprocentowania;
i finansowym gminy wiejsko Bobrowniki i stwierXI. w stosunku do zobowiązania gminy dziwszy, że sytuaci~ gminy iest bardzo trudna
miasta Włoszczowy wc>bec Związku Miast Pol- postanowiła po wysłuchaniu przedstawicieli stron
skich w Warszawźe - z tytułu składek człon na podstawie art.l8.i20ust. (2) rozporządenja Prekowskich za czas od 1929 r. do 31 marca 1934 r. zydenta Rzeczypospolitej z dnia.24 października
(kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 T. 1934 r. wbrzmieniudekretu Prezydenta Rl:eczywedług zgłoszenia gminy, w kapitale zł. 927
pospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Oz.U.R.P.
Nr. 82, poz. 506) zastosować do niżej wymiegr. 64):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień 31 n40nych zobowiązań gminy wiejskiej Bobrowmarca 1936 r. odsetki,
aiki powiatu będzińskiego powstałych przed
b) zmniejszyć sumę kapitałową należno oniem l kwietnia 1934 r. następujące ulgi:
ści o 50%,
w stosunku: do zobowiązania gminy wiej-·
c) odroczyć zapłatę tak zmniejszonej na- skiej
Bo~rowniki
wobec Marii Zasunior
leżności do dnia 31 marca 1939 r. przy równowej w Zychcicach, gm. Bobrowniki oso~
czesnym zwolnieniu od płatności odsetek na biście i jako, matki i opiekunki nieletnieh
ten cały okres czasu i następnie rozłożyć spła i dżieci: Kamili~Ewy. Jerzego-Wacława, Zdzisła
tę tak zmniejszonej należności, licząc od dnia,
wa-Fidelisa i Mirosława-Marcina Zasuwów'
l kwietnia 1939 r. na cztery równe raty rocz- : z tytułu zasądzonych wyrokiem Sądu Apelane, bez oprocentowania.
cyjnego w Warszawie z dnia 23 września~
W myśl att. 21 rozporządzenia Pre- 7 października 1936 r_ Nr. CA.6/36 pensi~ wdo
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paidzie:tr- wiej i sierocych za czas od dnia 9 paidzier~
nika 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta nika 1929 r. do dnia 31 marca 1934 T. (swna naRzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. leżności na dzień 31 marca 1931 r. według zgłosze
(Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) strony intere- nia gminy, w kapitale 22236 zł. 28 gr. oraz
sowane mogą zgłosić do Centralnej Komisji koszty sądowe i odsetki prawne):
a) umorzyć zaległe do dnia 31 marca
Oszczędnosciowo-Oddłużeniowej dla Samorzą
du sprzeciw w terminie do 4-ch tygodni od 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz powstałe
daty ogłoszenia Powy7.szego planu oddłużenia przed dniem l kwietnia 1934 r., koszty i należności uboczne,
w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
b) rozłożyć spłatę pozostałej należności
Przewodniczący:
poczynając
od dnia 1 kwietnia 1931 r.,~na lat 10
Jan Strzelecki
w równych ratach rocznych w pierwszym pię
wz. Sekretarza Generalnego:
cioleciu bez oprocentowania a następnie przy
Stanisław Zakrzewski
oprocentowaniu 30f0.
:
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 paźdzjernika
Plan oddłużenia Gminy " wiejskiej Bo- 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzebrowniki, powiału będzińskiego.
czypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od U. R. P. Nr. 82, poz. 506) strony interesowane mogą zgłosić do Centralnej Komisji Oszczęd
dłużeniowa dla Samorządu na posiedzeniu
nościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu sprzew dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
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ciw w terminie do 4-ch tygodni od daty ogło . kiego w Miechowie-Charsznicy do zwrotu wyszenia powyższego planu oddłużenia w Kie- datków poniesionych w zastępstwie gminy
leckim Dzienniku Wojewód:r;kim.
w latach 1928 - 1930 oraz z tytułu należności
za materiały do budowy szkoły - suma naPrzewodni czący:
leżności według zgłoszenia gminy w kapitale
Dr Maurycy Jaroszyński
20.689 zł. 28 gr.:
wz. Sekretarża Generalnego:
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
Stanisław Zakrzewski
1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz powstałe
przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty i należ
ności uboczne,
Plan oddłużenia Gminy wiejskiej Chob) odroczyć zapłatę pozostałej należności
dów, powiału miechowskiego.
do dnia 31 marca 1938 r. bez oprocentowania
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od i następnie rozłożyć spłatę licząc od dnia
l kwietnia 1938 r. na 10 równych rat rocznych,
dłużeniowa dla Samorządu na posiedzeniu
w dniu 30 czerwca 1937 r. w składzie:
bez oprocentowania.
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta
f>rzewodniczący p. Jan Strzelecki.
Rzeczypospolitej
z dnia 24 października 1934 r.
Członkowie:
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospop .. jerzy BojaI\czyk,
litej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P.
p. Kazimierz Swiatopołk-Mirski,
Nr. 82, poz. 506) strony interesowane mogą
p. Piotr Sobczyk,
p. Antoni Hebrowski - zastępca pTZed- zgłosić do Centralnej Komisji Oszczędnościowo
Oddłużeniowej dla Samorządu sprzeciw w terstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
minie do 4-ch tygodni od daty ogłoszenia
p. Marian Strumiłło - zastępca przed- powyższego planu oddłużenia w Kieleckim
stawiciela Ministra Skarbu,
Dzienniku Wojewódzkim.
p. Juliusz Bulanda - zastępca przedstaPrzewodniczący;
wiciela Ministra Opieki Społecznej
Jan Strzelecki
rozpatrzywszy sprzeciw Dyrekcji Okrę wz. Sekretarza Generalnego:
gowej Kolei Państwowych w Radomiu przeStanisław Zakrzewski
ciwko planowi oddłużenia gminy wiejskiej
Chodów, ogłoszonemu w Kieleckim Dzienniku
W'o jewódzkim z dnia 28 kwietnia 1937 r. Nr. 9
P.łan oddłuienia Gminy wiejskiej Kozłów,
oraz zapoznawszy się ze stanem gospodar- powiało miechowskiego!
czym i finansowym gminy wiejskiej Chodów
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest wyjąt dłużeniowa dla Samorządu na posiedzeniu
kowo trudna postanowiła na podstawie art. w dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
18 i 20 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta RzePrzewodniczący p. Maurycy jaroczypospolitej . z dnia 24 października 1934 r. szyński,
w brzmieniu dekretu Prezydenta RzeczypoCzłonkowie:
spolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz.U.R.P.
p. jerzy BojaI}czyk,
Nr. 82, poz. 506) zastosować do niżej wymiep. Kazimierz Swiatopołk-Mirski,
nionych zobowiązań gminy wiejskiej Chodów
p. Tadeusz Garbusiński,
powstałych przed dniem l kwietnia 1934 r.
p. Antoni Hebrowski - zastępca przednastępujące ulgi:
stawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
I. w sosunku do zobowiązania gminy
p. Antoni Czope1 .- zast~pca przedstawiejskiej Chodów wobec Dyrekcji Okręgowej wiciela Ministra Skarbu,
Kolei Państwowych w Radomiu z tutułu czynp. Witalis Michalski - przedstawiciel Miszu najmu za sale szkolne w Miechowie-Char- nistra Opieki Społecznej
..
sznicy zą czas od r. 1931 do dnia 31 marca
rozpatrzywszy sprzeciw Towarzystwa Przy1934 r. - suma należności według zgłoszenia jaciół Szpitala im. D-ra Wł. Buszkowskiego
gminy w kapitale 6.250 zł. 67 gr. według wie- w Kielcach przeciwko planowi oddłużenia
rzyciela - 5.548 zł. 59 gr. i należne odsetki: w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim z dnia
a) umorzyć zaległe do dnia 31 marca 28 kwietnia 1937 r. Nr. 9 oraz zapoznawszy się
1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz powstałe ze stanem gospodarczym i finansowym gminy
przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty i naleź wiejskiej Kozłów i stwierdziwszy, że sytuacja
gminy jest wyjątkowo trudna postanowiła na
ności uboczne,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należności podstawie art. 18 i 20 ust. (2) rozporządzenia
do kwoty 500 zł.,
Pre7.ydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paź
c) odroczyć zapłatę pozostałej należności dziernika 1.934 r. w brzmieniu dekretu Prezydo dnia 31 marca 1941 r. bez oprocentowania; denta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada
II. W stosunku do zobowiązania gminy 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) zastowiejskiej Chodów wobec Malalyńskiego Anio- sować do niżej wymienionych zob0w:iązań
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gminy wiejskiej Kozłów, powiatu miechowskiego, powstałych przed dniem l kwietnia 1934 r.następujące ulgi:
L W stosunku do zobowiązań gminy wiejskiej Kozłów wobec następujących wierzycieli
1) Szpitala im. D-ra Buszkoskiego w Kielcach - z tytułu zaleg-lych za lata 1928 - 1929
kosztów leczenia-kwota zobowiązania na dzień
20 lutego 1936 r. według zgłoszenia gminy,
w kapitale 2.852 zł.
2) Czapli jana w Pękosławiu, gm. Wodzisław z tytułu objętych wyrokiem Sądu
Grodzkiego w Miechowie z dnia 26 marca
1935 r. Nr. C. 157/35 wydatków na rzeczowe
potrzeby szkolne, poniesionych w latach 1929
do 1933 (kwota zobowiązania na dzień 20 lutego 1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale 829 zł. lO gr.
3) Wawra Franciszka w Pękosławiu, gmina Wodzisław - z tytułu objętych wyrQkiem
Sądu Grodzkiego w Miechowie wydatków na
rzeczowe potrzeby szkolne i czynszu za lokal
szkolny za lata 1930 do 1933 (kwota zobowią
zania na dzień 20 lutego 1936 T. według zgło
szenia gminy, w kapitale 760 zł.),
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
1937 r. odsetki i powstałe przed dniem l kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) zmniejszyć sumy kapitałowe należ
ności o 50°/ 0 ,
c) rozłożyć, licząc od dnia I kwietnia
1937 r. spłatę tak zmniejszonych należności na
pięć równych rat rocznych, a to sumy kapitałowej pod l) bez oprocentowania, zaś sum kapitałowych pod 2) i 3) przy oprocentowaniu
30/0 w stosunku rocznym.
II. W stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Kozłów wobec Góralowej józejy
w Kozłowie - z tytułu czynszu najmu za lokal
dla agencji pocztowej za czas od dnia l maja
1933 r. do dnia 31 marca 1934 r.-kwota zobowiązania na d:r.ień 20 lutego 1936 r. według
zgłoszenia gminy, w kapitale 385 zł.:
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
1937 r. odsetki,
b) rozłożyć spłatę pozostałej należności,
licząc od dnia l kwietnia 1937 T. na pięć równych rat ;'ocznych, bez oprocentowania.
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydennta Rzeczypospolitej z dnią '24 października
1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz.
U. R. P. Nr 82, poz. 506) strony interesowane
mogą zgłosić do Centralnej Komisji Oszczęd
nościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu sprzeciw w termine do 4-ch tygodni od .daty ogło
szenia powyższego planu oddłużenia w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
Przewodniczący:

Dr Maurycy
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

Jaroszgński

N'ł
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Plan oddłużeuia Gminy wiejskiej Pałecznica,.
powiału miechowskiego.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłużeniowa dla
Samorządu,
fI.a posiedzeniu
w dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący - p. Maurycy jaroszyński.
Czł9nkowie: p. jerzy Bojańczyk, p. Kazimierz Swiatopołk-Mirski, .p. Tadeusz Garbusiński,

p_ Antoni Hebrowski - zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Antoni Czopej - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu.
p. Witalis Michalski - przedstawiciel Ministra Opieki Społecznej,
rozpatrzywszy sprzeciwy:
J. Leona Cęckiewicza, zamieszkałego w Radomiu, ul. Młodzianowska 4 i
2. Mariana Okarmusa i wdowy Agnieszki
Okarmus, zami eszkałych w Pałecznicy - przeciwko planowi oddłużenia gminy wiejskiej Pałecznica, ogłoszonemu w Kieleckim Dzienniku.
Wojewódzkim z dnia 28 kwietnia 1937 r. Nr.9
oraz zapoznawszy się ze stanem gospodarczym
i finansowym gminy wiejskiej Pałecznica i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest wyjątkowo
trudna postanowiła na podstawie art. 18 i 20ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.X. 1934 r. w brzmieniu dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.xU935 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) zastosować dodo niżej wymienionych zobowiązań gminy wiejskiej Pałecznica, (powiat miechowski) powstałych przed dniem 1 kwietnia 1934 r. następu
jące ulgi:
L w stosunku do zobowiązań gminy wiejskiej Pałecznica wobec Okarmusa Feliksa w Pałecznicy i jego następców prawnych z tytułu
zasądzonego
wyrokiem Sądu Okręgowego
w Kielcach z dnia 5 listopada 1931 r. Nr. C. 1373/31
wynagrodzenia za pracę w r. 1930 (kwota zobowiązania na dzień 1 stycznia 1936 r. według
zgłoszenia gminy, w kapitale 1.368 zł.:)
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz powstałe·
przed dniem 1 kwietnia 1934 r. koszty i wszelkie należności uboczne,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należ
ności o 75 010,
c) rozłożyć spłatę tak zmniejszonej należności, licząc od dnia l kwietnia 1937 r. na
pięć równych rat rocznych, przy oprocentowaniu 3010 w stosunku rocznymj
II. w stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Pałeczruca wobec drukarni Si. jeżew
skiej . w Miechowie z tytułu należności za dostarczone w latach 1931-1932 druki i księgi
(kwota zubowiązania na dzień 1 stycznia 1936 r.
według zgłoszenia gminy, w kapitale 476 zł.);
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
1937 r. odsetki,
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b) rozłożyć spłatę pozostałej należności,
p. Antoni Hebroski - zastępca przedstaod dnia 1 kwietnia 1937 r. na pięć rów- wiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
illych rat rocznych bez oprocentowania;
p. Antoni Czopej - zastępca przedstaIII. w stosunku do zobowiązania gminy wiciela Ministra Skarbu,
wiejskiej Pałecznica wobec Cęckiewicza Leona
p. Witalis Michalski - przedstawiciel Mi.b. kierownika szkoły zamieszkałego obecnie nistra Opieki Społecznej
w Radomiu z tytułu: a) zaległego czynszu najrozpatrzywszy sprzeciw Dyrekcji Okrę
mu za lokal szkolny za lata 1932-1933, b) zwrotu
gowej
Kolei Państwowych w Radomiu przeponiesionych w latach 1929 do 1931 przez wierzyciela wydatków na rzeczowe potrzeby szkół ciwko planowi oddłużenia gminy wiejskiej
·(kwota zobowiązania na dzień 1 stycznia 1936 r. Tczyca, ogłoszonemu w Kieleckim Dzienniku
Wojewódzkim z dnia 28 kwietnia 1937 r. Nr. 9,
· według zgłoszenia gminy ad a) w kapitale
.850 zł., ad· b) w kapitale 674 zł., razem w ka- oraz zapoznawszy się ze stanem gospodarczym
i finansowym gminy wiejskiej Tczyca i stwierpitale 1.524 zł.:
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca dziwszy, że sytuacja gminy jest wyjątkowo
trudna, postanowiła na podstawie art. 18 i 20
:1937 r. odsetki,
ust.
(2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypob) zmniejszyć sumę kapitałową należnoś
spolitej
z dnia 24 października 1934 r. w brzmie·~i o 3%,
niu
dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
c) rozłożyć spłatę tak zmniejszonej na14
listopada
1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz.
leżności, licząc od dnia 1 kwietnia 1937 r. na
506)
zastosować do niźej wymienionych zobopięć równych rat rocznych, bez oprocentowiązań gminy wiejskiej Tczyca, powiat miewania.
IV. w stosunku do zt>bowiązania gminy chowski, powstałych przed dniem l kwietnia
wiejskiej Pałecznica wobec Tomaszewskiej ZofU 1934 r. następujące ulgi:
w Wrocimowicach, gminy Palecznica, z tytułu
I. w stosunku do zobowiązania gminy
zwrotu poniesionych przez wierzycielkę w la- wiejskiej Tczyca wobec Dyrekcji Okręgowej
tach 1929 -1931 wydatków na rzeczowe potrze- Kolei Państwowych w Radomiu - z tytułu zaby szkolne (kwota zobowiązania na dzień ległego za lata 1928 do 1931 czynszu za lokale
1 stycznia 1936 r. według zgłoszenia gminy, . szkolne na stacji Miechów (kwota zobowiąza
w kapitale 150 zl.):
nia na dzień 15 lutego 1937 r. według zgłosze
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca nia gminy, w kapitale 3.056 zł. 99 gr. w odse1937 r. odsetki,
tkach 1.696 zł. 08 gr.):
b) zmniejs~yć sumę kapitałową należności
a) umorzyć zaległe do dnia 31 marca
.() 30%,
1937 r. odsetki i powstałe przed dniem l kwiec) rozłożyć spłatę tak zmniejszonej należ tnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
ności, licząc od dnia l kwietnia 1937 r. na dwie
b) zmniejszyć sumę kapitałową zobowią
Tówne raty roczne, bez oprocentowania.
zania
do sumy 600 zł.,
. W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24.X. 1934 r. w brzmiec) odroczyć zapłatę tak zmniejszonej naniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia leżności do dnia 31 marca 1942 r. bez oprocen14.XI. 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) towania i następnie rozłożyć spłątę, poczynając
strony interesowane mogą zgłosić do Central- od dnia l kwietnia 1942 r.-na lat trzy w równej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej nych ratach Tocznych przy oprocentowaniu 30/0;
dla Samorządu sprzeciw w termjnie do 4-ch
II. w stosunku do zobowiązania gminy
-tygodni od daty ogłoszenia powyższego planu wiejskiej Tczyca wobec Dyrekcji Lasów Pań
w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
stwowych w Radomiu (Tartak Państwowy
Przewodniczący:
w Zagnańsku) - z tytułu należności za zakuDr ~Maurycy Jaroszgński pione w grudniu 1933 r. drzewo na wiązania
wz. Sekretarza Generalnego:
dachowe szkoły powszechnej w T czycy (kwota zobowiązania na dzień 15 lutego 1937 T. weStanisław Zakrzewski
dług zgłoszenia zainteresowanej gminy, w kapitale 4.114 zł. 88 gr., w odsetkach 603 zł.
Plan oddłużenia Gminy wiejskiej Tczyca, 4i gr.):
powiału miechowskiego.
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od 1937 r. onsetki oraz powstałe przed dniem
&nżeniowa dla Samorządu
na posiedzeniu l kwietnia 1934 r. koszty i wszelkie należności
w dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
uboczne,
Przewodniczący-p. Maurycy Jaroszyński,
b) zmniejszyć sum~ kapitałową należno
Członkowie:
ści
o
900/0,
p. Jerzy Bojańczyk,
c) odroczyć spłatę tak zmniejszonej nap. Kazimierz Swiatopołk-Mirski,
leżności do dnia 31 marca 1941 r., bez oprocenp. Tadeusz Garbusiński,
licząc
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towania i następnie rozłożyć spłatę, licząc oq
dnia l kwietnia 1941 r. na cztery równe raty
roczne przy oprocentowaniu 3% w stosunku
rocznym;
III. w stosunku do zohowiązania gminy
wiejskiej Tczyca wobec Banku Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Sosnowcu, jako
nabywcy wierzytelności wekslowej Garmulewicza Juliana w Sławkowie - z tytułu dostawy w r. 1932/33 cegły (kwota zobowiązania na
dzień 15 lutego 1937 r. według zgłoszenia gminy w kapitale 3.500 zł., w odsetkach 1.780 zło,
w kosztach sądowych 297 zł. 50 gr.:
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
1937 r. odsetki i odsetki zwłoki oraz powstałe
przed clniem l kwietnia 1934 r. koszty i należ
ności uboczne,
b) odroczyć zapłatę pozostałej należno
ści do dnia 31 marca 1939 r. bez oprocentowania i następnie rozłożyć spłatę, licząd od dnia
l kwietnia. 1939 r. na dziesięć równych rat rocznych przy oprocentowaniu 3% w stosunku
rocznym;
IV. w stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Tczycy wobec· Czyżówny Anny Nimfy,
jako nabywczyni wierzytelności Garmulewicza
Juliana w Sławkówie - z tytułu dostawy
w r. 1930{31 cegły do budowy szkoły (kwota
zobowiązania na dzień 15 lutego 1937 r. według
zgłoszenia gminy w kapitale 835 zł. 81 gr.):
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
1937 r. odsetki, odsetki zwłoki oraz powstałe
przed dniem 1 kwietnia 1934 r. koszty i należ
ności uboczne,
b) rozłożyć spłatę pozostałej należności,
licząc od dnia l kwietnia 1937 r. na osiem równych rat rocznych, bez oprocentowania;
V. w stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Tczycy wobec Petersona Jana Bu- ,
dolja w Brzesku Nowym z tytułu należności
za roboty murarskie przy budowie szkoły
w Tczycy w r. 1930/31 (kwota zobowiązania na
dzień 15 lutego 1937 r. według zgłoszenia gminy w kapitale 2.110 zł. 22 gr.):
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
1937 r. odsetki,
b) rozłożyć spłatę pozostałej należności,
licząc od dnia l kwietnia 1937 r. na dziesięć
równych rat rocznych, bez oprocentowania.
VI. w stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Tczyca wobec Marca Józefa w Chocf.owie, jako nabywcy wierzytelneści Romana
Swiątka z tytułu dostawy w r. 1930/31 ce·
gły do budowy szkoły w T czycy (kwota zobowiązania na dzień 15 lutegp 1937 r. według
zgłoszenia gminy, w kapitale 530 zł.):
a) umorzyć zaległe na dzień 31 marca
1937 r. odsetki,
b) rozłożyć spłatę pozostałej należnośd
licząc od dnia l kwietnia 1937 r. na pięć równrch rat rocznych bez oprocentowania,
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W myśl art. 2\ rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października
1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 Hstop<lda 1935 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 82, poz. 506) strony interesowane
mogą zXłosić do Centralnej Komisji Oszczęd
nościowo-Odłużeniowej dla Samorządu sprzC?
ciw w terminie do 4-ch tygodni od daty ogło
szenia powyższego planu oddłużenia w Kie.
leckim Dzienniku Woiewódzkim.
_ Przewodniczący:
Dr Maurycy J arosByńslti
wz. Sekretarza Generalnego:
. Stanisław Za,krzewski

Plan oddłużenia Gminy wiejskiej Grabówka, powiatn częstocbowskiego.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłużeniowa dla
Samorządu na posiedzeninw dniu 28 czerwca. 1937 r. w składzie:
Przewodniczący p. Maurycy JaroszyńskL
Członkowie:
.
p. Jerzy Bojaączyk,
p. Kazimierz Swiatopołk-Mirski,
p. Tadeusz Garbusiński,
p. Antoni Hebrowski - zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnt(trznych,
p. Antoni Czopej - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu,
p. Witalis Michalski - przedstawiciel Mi"'"
nistra Opieki Społecznej
rozpatrzywszy sprzeciw .Centralnego Zarządu Zwiążku Zawodowego Pracowników Samorządu Tery tor . . R. P. w Warszawie przeciwko planowi oddłużenia gminy wiejskiej
Grabówka, ogłoszonemu w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim z dnia 15 kwietnia 1937 r •.
Nr. 8 oraz zapoznawszy się ze stanem gospodarczym i finansowym gminy wiejskiej Grabówka i stwierdziwszy, że sytacja gminy jest
wyjątkowo trudna, postanowiła na podstawie
<lrt. 18 i 20 ust. (2) rozporzadzenia Prezydenta.
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r.
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 82, poz. 506) zastosować do niżej wymienionych zobowiązań gminy wiejskiej Grabówka, powiatu częstochowskiego, powstałych
przed dniem 1 kwietnia 1934 T. następu
jące ulgi:
I. W stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Grabówka wobec Przytułku dla słar
ców w Częsłochowie - z tytułu zaległych do.
dnia 31 marca 1934 r. kosztów utrzymania -suma należności na dzień 31 marca 1936 r.
według
zgłoszenia gminy w kapitale 1119'
zł. 38 gr.
a) umorzyć należne i zaległe na dzień 3l
marca 1937 r. ~dsc!tki i odsetki zwłoki,
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b) zmniejszyć sumę kapitałową należ
o 750/°,
c) odroczyć zapłatę tak zmniejszonej należności do dnia 31 marca 1940 r. bez opro-centowania i następnie rozłożyć spłatę, licząc
-od dnia l kwietnia 1940 r. na 4 równe raty
roczne, bez oprocentowania,
II. W stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Grabówka wobec Szpitala św. Win..centego li Paulo w Lublińcu-z tytułu zaległych
do dnia l marca ł933 r. kosztów leczenia (kwota
zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., we-dług zgłoszenia gminy, w kapitale 2.939 zł.):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień
"31 marca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należ
ności o 75°/0 ,
c) odroczyć spłatę tak zmniejszonej należności do dnia 31 marca 1940 r., bez opro--centowania i następnie rozłożyć spłatę, licząc
od dnia l kwietnia 1940 r., ną pięć równych
-rat rocznych bez oprocentowania.
III. W stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Grabówka wobec S.zpitala l'owarzy.stwa Dobroczynności dla Zydów w Często
-chowie -z tytułu zaległy ch do dnia 31 marca
1934 r. kosżtów leczenia (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r., według zgłoszenia
gminy, w kapitale 1.830 zł. 05 gr.):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień 31
marcą 1937 r. odsetki,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należ.
ności o 75%,
c) odroczyć spłatę tak zmniejszonej należności do dnia 31 marca 1940 r. bez oprocentowania i następnie rozłożyć spłatę, licząc
od dnia 1 kwietnia 1940 r. na pięć równych
rat rocznych bez oprocentowania.
IV. W stosunku do zobowiązania Gminy
wiejskiej Grabówka wobec Wydawnictwa
Gońca Częstochowskiego" -z tytułu naleźności
;a nabyte przed dniem 31 marca 1934 r. ma1eriały piśmienne (kwota zobowiązania na dzień
31 marca 1936 r., według zgłoszenia gminy
w kapitale 612 zł. 60 gr.):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień
:31 marca 1937 r. odsetki,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należ
ności o 50%,
c) rozłożyć spłatę tak ~n~ejszonej należ
ności, licząc od dnia I kWletma 193? r. na 2
Tówne raty roczne bez oprocentowama;
V. W sosunku do zobowiązania Gminy
wiejskiej Grabówka wobec Związku Zawodowego Pracowników 8amorząd~ ~ e~ytor. R. P.
w Warszawie - z tytułu naleznoscl za nabyte
przed dniem 31 marca 1~34 r. m~t~riały piś
mienne (kwota zobowiązama na dZlen 31 marca
}!)36 r., według zgłoszenia gminy w kapitale
997 zł. 85 gr.)
,ności
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a) umorzyć należne i zaległe na dzień 31
1937 r. odsetki i odsetki zwłoki,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należ
ności o 50%,
c) rozłożyć spłat(( tak zmniejszonej należności, licząc_ od dnia l kwietnia 1937 r. na 2
równe raty roczne bez oprocentowania,
VI. W stosunku do zobowiązania Gminy
wiejskiej Grabówka wobec Bogusławskiego 1 adeusza w Zaciszu-z tytułu zwrotu dokonanej
przez wierzyciela w T. 1~31 wpłaty (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r. w kapitale 552 zł. 52 gr.):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień 31
marca 1937 r. odsetki,
b) rozłożyć spłatę pozostałej należności,
licząc od dnia l kwietnia 1937 r. na 5 równych
rat rocznych bez oprocentowania.
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października
1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 82, poz. 506) strony interesowane mogą zgłosić do Centralnej Komisji
Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorzą
du sprzeciw w terminie do 4-ch tygodni od
daty ogłoszenia powyższego planu oddłużenia
w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
matcą

Przewodniczący:

Dr Maurycy
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanźsław Zakrzewski
Plan

odłożenia

Jaroszyński

Gminy wiejskiej Olsztyn,

powiałn częstochowskiego.

Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dla Samorządu na posiedzeniu
w dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący-p. Maurycy Jaroszyński,
Członkowie: p. Jerzy Bojańczyk, p. Kazimierz Swiatopołk-Mirski, p. Tadeusz Garbudłużeniowa

siński,

p. Antoni Hebrowski - zastępca przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych,
p. Antoni Czopej - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu,
p. Witalis Michalski - przedstawiciel Ministra Opieki Społecznej
rozpatrzywszy sprzeciw Centralnego Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego R. P. w Warszawie
przeciwko planowi oddłużenia gminy wiejskiej
Olsztyn, ogłoszonemu w Kieleckim Dzienniku
Wojewódzkim z dnia 15 kwietnia 1937 r. Nr
8 oraz zapoznawszy się ze stanem gospodarczym i finansowym gminy wiejskiej Olsztyn
i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest wyjąt-
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k.o wo trudna postanowiła na podstawie art. 18
i 20 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.x 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14.Xl 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 82, poz. 506)
zastosowąć do niżej wymienionych zobowiązań
gminy wiejskiej Olsztyn powstąłych przed
dniem l kwietnia 1934 r. następujące ulgi:
.. w stosunku do zobowiązania gminy wiejskleI Olsztyn wobec Centralnego Zarządu Związ
ku Zawodowego Pracowników Samorządu 1eryłorialnego R. P. w Warszawie z tytułu należności za nabyte w r. 1931
druki - suma należności na dzień 31 marca
1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale
300 zł. 10 gr.:
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 31
marca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki,
b) zmniejszyć sumt( kapitałową należności
o 50%,
c) rozłożyć spłatt( pozostałej należności
poczynając od dnia 1 kwietnia 1937 r. na dwie
równe raty roczne bez oprocentowania.
W myśl art. 2] rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.X.1934 r.
w brzmieniu dekretu Pre'lydenta Rzeczypospolitej z dnia 14XI 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 82,
poz. 506) strony interesowane mogą zgłosić
do Centralnej Komisji Oszczędnościowo - Oddłużeniowej dla Samorządu sprzeciw w terminie do 4-ch tygodni on daty ogłoszenia powyższego planu oddłużenia w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
Przewodniczący:

Dr. Maurycy
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

Jaroszgński

Plan oddłużenia Gminy wiejskiej So"~c:,
p.wiata iłiec:kiego.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłużeniowa dla Samorządu na posiedzeniu
w dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący-p. Maurycy jaroszyński,
Człónkowie:-p. Jerzy Bojańczyk, p. Kazimierz ·Swiatopołk-Mirski, p.Tadeusz Garbusiński,
p. Antoni Hebrowski - zastępca przedstawiciela Ministra Spriw Wewnętrznych,
p. Antoni Czop ej - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu,
p. Witalis Michalski - przedstawiciel Ministra Opieki Społecznej
·rozpatrzywszy sprzeciw Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu przeciwko planowi
oddłużenia gminy wiejskiej Solec, ogłoszonemu
w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim z dnia
15 kwietnia 1937 r. Nr 8 oraz zapoznawszy
się ze stanem gospodąrczym i finansowym
gminy wiejskiej Solec i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest wyjątkowo trudna postano-

wiłą na podstawie art. 18 i 20 ust. (2)
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej

rozpoz dnia
24.X l ~34 T. W brzmieniu dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 14.XI 1935 r. (Dz. U.
R. P. Nr 82, poz. 506) zastosować do niżej wymienionych zobowi.ązań gJDiny wiejskiej Solec
(powiątu iłżeckiego) powstałych przed dniem
l kwietnia 1934 r. następujące ulgi:
w stosunku do zobowiązań gminy wiej-ski ej Solec wobec Dyrekcji Lasów Państwo
wych 111 Radomiu~ (Państwom.e Nadleśnźctw(t
Małomierzyce)
z tytułu należności za nabyte w r. 1928
drzewo budulcowe na budowę szkoły w Przedmieściu Dalszym (suma należności w dniu 31
marca 1936 r. według zgłoszenia gminy w kapitale zł. 473 gr. 10):
a) umorzyć należne i zaległe do dnia 31
marca 1937 r. odsetki i odsetki zwłoki.,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należnościi
o 750}0,
c) rozłożyć spłatę pozostałej należności
poczynając od dnia l kwietnią 1937 r. na dwie
równe raty roczne bez oprocentowania.
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.X 1934 r.
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.Xl 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 82~
poz. 506) strony interesowane mogą zgłosić do
Centralnej Komisji Oszczędnosciowo-Oddłuże
niowej dla Samorządu sprzeciw w terminie _do4-ch tygodni od daty ogłoszenia powyższego
planu oddłużenia w Kieleckim Dzienniku W 0jewódzkim.
Przewodniczący:

Dr Maurycy
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski

Jaroszyński

Plan oddłużenia Gminy wiejskiej Wiśnio
wa, pow. sandomierskiego.
Centralna Komisja Oszczędnościowo-Od
dłużeniowa dla Samorządu na posiedzeniu
w dniu 28 czerwca 1937 T. w składzie:
Przewodniczący-p. Maurycy Jaroszyński,.
Członkowie: p. Jerzy Bojańczyk, p. Kazimierz Swiatopołk-Mirski i p. Tadeusz Garbusiński,

p. Antoni Hebrowski - zastępca przedstawiciela MinistTa Spraw Wewnt(trznych,
p. Antoni Czopej - zastępca przedstawiciela Ministra Skarbu,
p. Witalis Michalski - przedstawiciel Ministra Opieki Społecznej
rozpatrzywszy sprzeciw Zofii Werblickiei.
ze Staszowa, zastąpionej przez pełnomocnika
adw. Jana Tadeusza Neumarka w Warszawie
przeciwko planowi odłużenia gminy -wiejskiei
Wiśniowa, ogłoszonemu w Kieleckim Dzienni-
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'ku wojewódzkim z dnia 4 maja t 937 r. Nr 10,
oraz zapoznawszy si~ ze stanem gospodarczym
i finansowym gminy wieiskiei Wiśniowa
i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest wyjątkowo trudna, postanowiła po wysłuchaniu
przedstawicieli stron na podstawie art. 18 i 20
ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo.spo1itej z ' dnia 24.X 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.XI
1935 r. (Dz. U. R. P. r 82, poz. 506) zastosować do niżej wymienionych zobowiązań gminy
wiejs,kiej Wiśniowa, powiatu sandomierskiego,
powstałych przed dniem l kwietnia 1934 r. nast~pujące ulgi:
I. w stosunku do zobowiązań gminy Wiś
niowa wobec nast~pujących wierzycieli:
1) Kogu!a Wincentego z Bogorźź z tytułu zaległego za lata 1932 i 1933
czynszu za lokal szkolny (kwota zobowiązania
na dzień 31 marca 1936 r. według zgłoszenia
gminy w kapitale 313 zł. 80 gr.),
.2) Marglewskiego Franciszka z Bogoriido zwr.otu zast~pczo uskutecznionych wy,datków za gmin~ na rzeczowe potrzeby szkolne w latach 1932 i 1933 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r. według
zgłoszenia gminy-w kapitale: 161 zł. 30 gr.):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień
31 marca 1937 r. odsetki,
b) rozłożyć spłat~ pozostałych należności
licząc od dnia l kwietnia 1937 r., na 3 równe
raty roczne bez oprocentowa.nia;
n. w stosunku do zobowiąZania gminy
wiejskiej Wiśniowa wobec Golenia ,jl1ichała
z Czajkowa--z tytułu zalegtego za lata 1932/ 33
i 1933/34 czynszu za lokal szkolny (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według
zgłoszenia gminy w kapitale 840 zł.):
a) umorzyć należne i zaległe na dzień 31
marca 1937 r. odsetki,
b) odroczyć zapłatę pozostałych należ
ności ' do dnia 31 marca 1939 r. bez oprocentowania i nast((pnie rozłożyć spłat€( licząc od
dnia 1 kwietnia 1939 r. na osiem równych rat
rocznych, bez oprocentowania.
lll. w stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Wiśniowa wobec Fudalewskiego Stanisława z Mostek z tytułu zaległego za r.
1933/34 czynszu za lokal szkolny-suma należ.
ności według zgłoszenia gminy w kapitale
62 zł. 80 gr.:
a) umor-zyć zaległe odsetki i odselki zwłoki,
b) odroczyć zapłat~ pozostałei należności
do dnia 1 kwietnia 1939 r. bez oprocentowania.
IV. w stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Wiśniowa wobec Instytutu św. Ducha
~, Sandomierzu-z tytułu zaległych po dzień 31
marca 1934 r. kosztów leczenia chorych i ko:sztów utrzymania w schronisku:
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a) UIl).Orzyć należne i zaległe na dzień 31
marca 1937 r. odsetki,
b) zmniejszyć sum~ kapitałową należ
ności O 75%,
c) odroczyć zapłat~ tak zmnieiszonej należności do dnia 31 marca 1939 r. bez oprocentowania i nast€(pnie rozłożyć spłat€( licząc od
dnia l kwietnia 1939 r. na 5 równych rat rocznych bez oprocentowania.
V. w stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Wiśniowa wobec Werblickiej Zofii ze
Staszowa -z tytułu odszkodowania emerytalnego
po mężu Werblickim Antonim, b. sekretarzu
gminnym:
a) umorzyć zaległe 'do dnia 31 marca
1937 r. odsetki oraz powstałe przed dniem
l kwietnia 1934 r. koszty i należności uboczne,
b) rozłożyć spłat€( pozostałej należności
poczynając od dnia l kwietnia 1937 r. na lat 10
w równych ratach rocznych, w pierwszym pi~
cioleciu bez oprocentowania a następnie przy
oprocentowaniu 3% w stosunku rocznym.
Postanowienie powyższe obowiązywać
b€(dzie w stosunku do świadczenia, które zostanie wierzycielce prawomocnie zasądzone.
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r.
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 82, poz. 506) strony interesowane mogą
zgłosić do Centralnej Komisji Oszczędnościo
wo-Oddłużeniowej
dla Samorządu sprzeciw
w terminie do 4·ch tygodni od daty ogłosze
nia powyższego planu oddłużenia w Kieleckim
Dzienniku W oiewódzkim.
Przewodniczący:

Dr. Maurycy Jaroszytiski
wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław

Zakrzewski

Plan oddłużenia Gminy wiejskiej Radkowa.
Centralna Komisja Oszcz~dnościowo-Od
dłużeniowa dla Samorządu na posiedzeniu
w dniu 28 czerwca 1937 r. w składzie:
Przewodniczący - p. Maurycy Jaroszyński,
Gzłonkowie: - p. Jerzy Bojańczyk, p. Kazi"mierz Swiatopołk-Mirski, p. Tadeusz Garbusiński,
p. Antoni Hebrowski - zast€(pca przedstawiciela Ministra Spraw Wewn€(trznych,
p. Antoni Czopej - zast~pca przedstawiciela Ministra Skarbu,
p. Witalis Michalski - przedstawiciel Ministra Opieki Społecznej
rozpatrzywszy sprzeciw Antoniego Szczerby z Ozierzgowa, gminy Radkowa, przeciwko
planowi oddłużenia gminy wiejskiej Radkowa
ogłoszOnemu w Kieleckim Dzienniku Woiewódz-
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kim z dnia 15 kwietnia 1937 r. Nr. 8 oraz zapoznawszy się ze stanem gospodarczym i finansowym gminy wiejskiej Radkowa i stwierdziwszy, że sytuacja gminy jest wyjątkowó
trudna postanowiła na podstawie art. 18 i 20
ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.X. 1934 r. w brzmieniu
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
H.XI. 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506)
zastosować do niżei wymienionych zobowią
zań gminy wiejskiej Radkowa, powstałych przed
dniem 1 kwietnia 1934 r. następujące ulgi:
I. w stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Radkowa wobęc Szpitala Towarzyslu'G
JJobroczynności dla Zydów w Częstochowie
z tytułu kosztów leczenia (suma należności
na dzień 31 marca 1937 r. według zapodania
gminy, w kapitale 402 zł.): .
a) umorzyć należne i zaległe na dzień
31 marca 1937 r. odsetki,
b) zmniejszyć sumę kapitałową należnoś
ci o 75% ,
c) T01.łożyć spłatę pozostałej należności,
licząc od dnia 1 kwietnia 1937 r. na 2 równe
raty roczne, bez 'Oprocentowania;
II. w stosunku do zobowiązania gminy
wiejskiej Radkowa wobec Nowaka Franciszka
w Dzierzg6wie z tytułu reszty czynszu najmu
za lokal szkolny za czas od dnia 1 stycznia
1933 r. do dnia 1 lipca 1933 r. ora1. wobec nabywców tej wierzytelności - suma naletności
w dniu 31 marca 1937 r. według zapodania
gminy, w kapitale i odsetkach łącznie 389 zł.
64 gr.;
a) umorzyć zaległe i należne na dzień
31 marca 1937 r. odsetki i powstałe przed
dniem 1 kwietnia 1934 r. należności uboczne,
b) spłatę pozostałej należności według
stanu na dzień 31 marca 1937 r. rozłożyć, licz.ąc od dnia 1 kwietnia 1937 r. na 5 równych
rat rocznych, przy oprocentowaniu 30/0 w stosunku rocznym.
W myśl art. 21 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolite- z dnia 24.X. ] 934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14.XI. 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506)
strony interesowane mogą zgłosić do Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej
dla samorządu sprzeciw w terminie do 4·ch
tygodni od daty ogłoszenia powyższego planu oddłuienia w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.
Przewodniczący:

])r.

Maurycy

Jaroseyński

wz. Sekretarza Generalnego:
Stanisław Zakrzewski
p O S T Ę P O W A N I E S P A D K O W E.
Pisarze Wydziału
HipoteczDego Sądu
Okręgowego w Kielcach zawiadamiają, że toczą się postępowania

spadkowe po:

N~
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1) Gabryeli Sztyfterowej, właścicielce parceli Nr. 58 obszaru 1063 metr. z osiedla Leonów, pow. kieleckiego,
2) Janie tasaku, właścicielu działki Nr. 4obszaru 1 morgi z nier. Trzebica Peduchowna,_
ROw. stopnickiego,
3) Idzim Wasiku, właścicielu parceli Nr.
17-a obszaru 2 dziesięciny 2364 sążni czyli 3ha 2611 metr. kw. z kol. Działoszyce Nowe.
pow. miechowskiego,
4) Annie-Zofii-Klementynie 3-ch ImIOn
Wodzickiej, właścicielce dóbr Niedźwiedź, pow_
miechowskiego,
5) Mariannie z lwańskich Ciopowej vel
Ciopińskiej, właścicielce reszty 7/24 części
8·miu d7.iałek gruntu Nr. Nr. a-l, a-2, 'a-3, a-4,.
a-5, a-6, a-7, a-8, ogólnej powierzchni 21 morgów 275 prętów czyli 11 ha 7105 metr. kw ...
z nier. Przedmieście Piotrkowickie, pow. stopnickiego,
6) Mariańilie Tarnowskiej, właścicielce
działki Nr. 13 obszaru 1 mor, 291 pr. z nier ..
Dąbrówka Bosowicka, pow. stopnickiego,
7) Stanisławie z Paluchów Przybyl, współ
właścicielce niepodzielnej połowy placu ob3zaru 663 metr. kw, czyli 2000 łokci kwadratow.z zabudowaniami z nier. Kielce Nr. hip. 73,
8) Bolesławie-Tomaszu Kołtońskim, współ
właścicielu nieruchomości Kielce Nr. hip. 21
i Kielce Nr. hip. 264,
9) Józefie Bartoszu, właścicielu parceii Nr~
7 obszaru 13 morgów 82 pręty, czyli 7 ha 4313metr. kw., 6 morgów 150 prętów, czyli 3 ha
6391 metr. i parceli obszaru 3 morgi i 273 prę
ty czyli 2 ha 1890 metr. kw. z dóbr Ogarka,..
pow. włoszczowskiego, i właścicielu parceli Nr_
12 obszaru 1 morga czyli 5599 metr. kw. z kolonii Barycz Bentkowice, pow. jędrzejowskiego,.
10) Szymonie Woźnym, współwłaścicielu
działki gruntu Nr. 11, obszaru 5 mor. 268 pr.
z osad jeziorowskich, pow. miechowskiego,
11) Koplu Mendelmanie, właścicielu działki
gruntu obszaru 19 morgów 201 prętów, z nier.
Sroczków Szczypie Nowe, pow. stopnickiego"
12) Aleksym Paczkowskim, właścicielu
działka gruntu Nr. 37 przestrzeni l dzieś. 60
sążni z kolonii Koryto Winnica, pow. pińczow
ski ego,
13) Antonim Bauchowskim, właścicielu'
parceli Nr. 2 obszaru 10 dziesięcin 600 sążni
z kolonii Błonie, pow. stbpnickiego,
14) Władysławie Sokalskim, właścicielu
działki placu oznaczonei Nr. 84-a obszaru 786
metr. kw. z zabudowaniami z nier. Kielce Nr.
bip. 91],
15) Zofii Drouet, wierzYcielce sumy 14000
rub. i ewikcji 1400 rub. z nier. Kielce Nr. hip. 329,
16) Edwardzie·Marcinie 2-ch imion Klimontowiczu, wierzycielu sumy 2000 rub. zabezpieczonej pod Nr. 5 wykazu hipotecznego nier
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Kielce Nr. hip. 885 i kolonii Kaczyn, pow. kieleckiego, oraz właścicielu parceli Nr. 14 obsza'TU 567 metr. kw. z nieruchomości Kielce Nr.
hip.282,
17) Antoninie Zarzyckiej, właścicielce
·działki Nr. 21 obszaru l ha 6796 metr. kw.
'z kol. Polesie Rakowskie, pow. jędrzejowskiego,
18) józefie Ciopałowej. właścicielce prawa
<lo 164 prętów gruntu z dóbr jeżówka, pow.
miechowskiego,
19) Ludwiku Urbanie, właścicielu działki
obszaru 11 mórg gruntu z kolonii Antolka, pow.
miechowskiego,
20) Stanisławie Szunera, właścicielce 8398
-metr. kw. gruntu z działki Nr. 15 z kolonii
lrzonówek, pow. miechowskiego,
21) jakubie Kłapcia, właścicielu działki
Nr. 18 obszaru 2 dzies. 1350 sąż. z kolonii Za-gorzyce B, pow. miechowskiego,
22) Walerii z Błońskich Rodzimowei, wła
:ścicielki niepodzielnej połowy działka ziemi
Nr. 16, obejmującego przestrzeni 3 dziesięciny
180 sążni czyli 3 ha 35 arów 92 metr. z kolonii Dębina A, pow. jędrzejowskiego,
23) Janie Pałka, właścicielu parceli Nr. 4
obszaru 3 dziesięciny 1888 sążni z kolonii Krę
żoły, pow. jędrzejowskiego,
24) Stanistawie Lechu, współwłaścici~lu
nieruchomości Zerniki Dolne B, pow. stOpDlCkiego,
,25) janie-Kazimierzu Gąsowskim, właści·
-cielu 1/4 części nieruchomości Kielce Nr. hip.
-658 i wierzycielu 2000 rub. zabezpieczonej pod
.Nr. 3 działu IV nieruchomości Kielce Nr. hip. 658,
26) janie Piwowarskim, właścicielu nie'rozsprzedanej reszty parceli Nr. 2 ogólnego
-obszaru 5 dziesięcin 298 sążni, czyli 5 ha 5981
metr. z kol. Przedkościele, pow. stopnicki'ego,
27) Wincentym Marku, właścicielu parceli
Nr. 3 przestrzeni 1 dzies. 1172 sążni czyli 1 ha
6240 metr. kw. z kolonii Pogrzebiec, pow.
jędrzejowskiego i właścicielu zachodniej poło
wy parceli Nr. 13 obszaru ogólnego 5 dzies.
2165 sążni czyli 6 ha 4470 metr. kw. z budynkami z kolonii Grodzisko Stawskie, pow. ięd·
rzejowskiego,
28) józefie i Zofii małż. jędrzeiczykach,
właścicielach działka gruntu Nr. 14 przestrzeni
1 dzies. 1331 sąż. z kolonii Buk Jaźwiny, pow.
miechowskiego,
29) Mariannie Jędrzejczyk, współwłaściciel
ce parceli Nr. 9 obszaru 1215 sążni czyli 5531
metr. kw. z kolonii Koczanów Upowiec, pow.
.pińczowskiego,

30) Mariannie Łosin, właścicielce działka
gruntu ' Nr. 4 przestrzeni 1530 sążni czyli oko·ło 1 morgi 73 pr, lub 6960 metrów z kolonii
Piestrzec Łysa Góra, pow. stopnickiego i współ.
właśeicielce działka gruntu Nr. 6 przestrzeni
1238 sążni czyli l mor. 2 pr. albo 5637 metr. kw.
7: kolonii Piestrzec Woźnica, pow. stopnickiego,
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31) janie Bibrowskim, właścicielu działka
gruntu Nr. 14 przestrzeni 10 dzies. 600 sążni
z kolonii Dziaduszyce Nowe, pow. miechowskiego,
32) Andrzeju Pietrasie i Katarzynie z Nocuniów I voto Pietras, II voto Nowak, właści
cielach: l) Pietras, parceli Nr. 9 obsząru 4
dzies. 240 sążni czyli 4 ha 4790 metr kw. i 2)
Pi.e trasowa II voto Nowakowa, reszty połowy
parceli Nr. 16 obszaru ogólnego 4 dzies. 240
sążni czyli 4 ha 4790 me tr. kw. z osady Dę
bowa Góra, pow. jędrzejowskiego,
33) jakubie i Agnieszce małż. Gola, wła
śc ici elach działki gruntu w polu na Bałkowie
z ni eruchomości Kielce Nr. hip. 210,
34) Janie Brychnerze, współwłaścicielu
osady
Wybranowszczyzna
vel Sołtystwo
wch odzących w skład dóbr Rzędowice, pow.
miechowskiego,
35) Maksymilianie Konarskim, właścicielu
dóbr Kluczewsko, pow. włoszczowskiego,
36) Mieczysławie Wiewiorowskim, wła
śc i c i elu działki Nr. 4, obszaru 4 dzies. 240 sąż,
z nier. Klimontówek, pow. jędrzejowskiego,
37) janie jezierskim, właścicielu dz i ałki
Nr. 4 obszaru 10 dzies. 600 sąż. z nier. Piasek
W ielki jeziorówka, pow. stopnickiego,
38) Andrzeju Rosół, właścicielu działki
obszaru 2 morgi 75 pr. z dóbr Jeżówka, pow.
miechowskiego,
39) Leonie Kuderowic:l:u, właścicielu parceli oznaczonej literami aj b, c, d, a obszaru
1786 [5/ 16 łokci kw. z nier. Kielce Nr. hip.366
i wierzycielu sumy 6000 zł. kapitału i 900 zł.
ewikcji zabezpieczonej w dziale IV pod Nr. 7
księgi nier. Kielce Nr. hip. 711,
40) Ignacym Treterze, właścicielu działki
gruntu Nr. lO, obszaru 2 dzies. 120 sążni z kolonii Popowice Nowe, pow. jędrzejowskiego,
41 1 M i kołaju Karkocha, właścicielu działki
gruntu Nr. 48 obszaru Idzies. 589 sąż. z kolonii Korytnica Kopanina, pow. jędrzejowskiego,
42) Franciszku Eustachiuszu Daszyńskim,
właścicielu kolonii Wola Kopcowa Nr. 26, pow.
kieleckiego,
43) Franciszku Mróz, właścicielu parceli
Nr. 16, obszaru 2 dzies. 1350 sążni z kolonii
Nowy teresin, pow. miechowskiego,
44) Ar isŁrachu Dizner, właścicielu reszty
działki Nr. 12 obszaru 1 dzies. 475 sążni z nieruchomości Kielce Nr. hip. 234.
Termin regulacji wyznaczony na dzień
pierwszy po upływie sześciu miesięcy od dnia
pierwszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędo
wym w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu
Okręgowego w Kielcach.
(2--3-2)
Pisarz Wydziału Hipotecznego
Sądu Okręgowego w Kielcach:
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Wydział Hipoteczny powiata stopnickiego
przy S~dzie Grodzkim w Chmielniku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po śmierci:
l) Joska-Jankla Fefera vel Pfefera, współ
właście. nieruchomości w Busku-Zgroju hi pot.
Nr. 205,
2) Katarzyny Arendarskiej, współwłaś. nieruchom. w osad. Szydłów hipot. Nr. 29, gm.

'Szydłów,

3) Jana Treli, właściciel. nieruchom. we
wsi Hotelek-Zielony hipot. Nr. 1, gm. Radzanów,
4) Magdaleny Sliwińskiej, właścicieL nieruchom. w osad. Stopnica hipot. Nr. 95.
Termin zamknięcia powyższych postępo
wań spadkowych wyznaczony został na dzień
12 lotego 1938 r. w tymże Wydziale Hipotecznym, gdzie w oznaczonym terminie interęso
wani winni się stawić, pod skutkami prekluzji.
(2-3-1)

N!! 18

cych z kolonii rolniczych, zapisanych w tabeli wsi Białogon: a) pod Nr 76 działka
o powierzchni 7772 metr. kw., b) pod Nr.
60 działka o powierzchni l , ha 4885 metr.
kw. i c) pod Nr. 64 działka o powierzchni l
ha 0409 metr. kw. ora-z znajdujących się na tei
nieruchomości zabudowań . .
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarii
tegoż Wydziału pod skutkami prekluzji.
Wycbiał Hipoteczny powiatu stopnickiego,
przy Sądzie Grodzkim w Chmielniku obwieszcza, iż Da dzień 12 listopada 1937 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji
hipoteki dla:
1) osady włościań. we wsi Kotki, gm.
Szaniec, pow. stopnickim, zapisanej w tab.
likw. pod Nr. 1/7 _o obszarze 17 morgo 132 pręt~
gruntu z budynkami, należącej do s-ców Jana
Duszyńskiego,

Wydział Hipoteczny powiało olkuskiego
przy Sądzie Grodzkim w Olkuszu obwieszcza,
że toczy się postępowanie spadkowe po zmar-

łej Chai z Narcyzów vel Korenfeldów WachteTowej, jako właścicielce - wspólnie z pozostałym po niej mężem Szlamą Wachterem-części
nieruchomości w Wolbromiu hip. Nr. 37, że termin zamknięcia tego spadku wyznaczony został
w kancelarii tegoż Wydziału w m. Olkuszu na
dzień 24 lutego 1938 r. w którym to dniu
osoby interesowane winny stawić się z odpowiednimi dokumentami dla zgłoszenia swych
praw. pod skutkami prekluzji.
(2-3-1)

Wydział Hipoteczny powiała olkuskiego
przy Sądzie Grodzkim w Olkuszu obwieszcza,
że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym Włodzimierzu vel Waldemarze Mauve,
właścicielu nieruchomości w m. Olkuszu hip.
Nr. 141 i że termin zamknięcia tego spadku
wyznaczony jest na 4zień 111utego 1938 r.
w którym to dniu osoby interesowane winny
stawić się do kancelarii tegoż Wydziału w m.
Olkuszu z odpowiednimi dokumentami dla
zgłoszenia swych praw pod skutkami prekluzji.
(2-3-1)

REGULACJA

HIPOTEKL

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Kielcach obwieszcza, że na dzień 20
listopada 1937 r. wyznaczony został termin
pierwiastkowej regulacji hipoteki dla stanowią
cych własność Kurii Diecezjalnej w Kielcach
trzech działek gruntu, położonych we wsi Białogon, gm.
Niewachlów, pow. kieleckiego,
w miejscowości .na Pietraszkach", a pochodzą-

2) osady włościań. we wsi i gminie Potok,. pow. stopnickim, zapisanej w tab. likw.
pod. Nr. 38 o obszarze- 13 morgo 238 pręt. gruntu z budynkami, należącej do Juliana i Julianny
z Partyków małż. Miodek, i Bolesława i Magdaleny z Zgórskich małż. Miodek.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii
tegoż Wydziału pod skutkami prekluzji.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Radomiu obwieszcza, że na ddeń 30·
listopada 1937 r. wyznaczony został termin
pierwiastkowych regulacyj hipotek dla scalonych gruntów wsi Korzyce, gminy Wieniawa,
powiatu radomskiego.
Scalone grunta wykazane są i oznaczone
numerami na planie, sporządzonym przez Mierniczego przysięgłego Włodzimierza Rączyńskie
go zatwierdzonym w dacie Kielce dnia 7 marca 19~8 roku na mocy orzeczenia Okręgowej
Komisji Ziemskiej w Kielcach z dnia 25 stycznia ]928 Toku Nr. spr. 270/25.
Scalone grunta wydzielone zostały w kolejności i należą do:
1) Jakub i Katarzyna małż. Kaleta os. Nr. l
obsz. 17,3802 ha, 2) Franciszek i Agnieszka
małż. Tarka os. Nr. 20bsz. 11,0746 ha, 3) Franciszek i Marianna małż. Rejczak os. Nr. 30bsz.
8,5404 ha, 4) Urszula Tarka i sukc. Michała
Tarki os. Nr. 4 obsz. 7,2583 ha, 5) Andrzej
i Helena małż. Adamus os. Nr. 5 obsz. 10,3015
ha, 6) Jan i Józefa małż. Adamus os. Nr. 6
obsz. 8,4224 ha, 7) Stanisław Adamus os. Nr.
7 obs7.. 4,9475 ha, 8) Franciszek i Marianna
os. Nr. 8 obsz. 8,5625 ha, 9) Marianna Karczewska os. Nr. 9 obsz. 6,2136 ha, 10) Józef
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małż. Kłak os. Nr. 10 obsz. 13,5149
ba,. 11) Józefa Kwiecień i sukc. Walentego
KWletma os. Nr. 11 obsz. 4,9965 ha, 12) Win-centy i Marianna małż. Wiaderek os. Nr. 12
<obsz. 6;3454 ha, 13) Agnieszka Bogucka os. Nr.
13 obsz. 5,0597 ha, 14) Franciszka Bogucka,
,os. Nr. 14 obsz. 4,1014 ha, 15) sukc. Jana Ga-wora s. Kazimierza os. Nr. 15 obsz. 43535 ha
16) jan Gawor s. józefa os. Nr. 16 obs;. 12,3349
ilia, 17) Paweł i józefa małż. Ziętkowscy os.
NT. 17 obsz. 16,7729 ha, 18) Salomea Tarka
i Franciszka Malmon os. Nr. 18 obsz. 5 5160 ha
19) jan Gawor s. Franciszka os. Nr. '19 obsz:
-6,8461 ha, 20) Józef i Balbina małż. Gawor os.
Nr. 20 obsz. 4,3734 ha, 21) Stanisław i Aniela
małż. Slizak os. Nr. 21 obsz. 6,8723 ha, 22)
Stanisław Gawor i Wawrzyniec Gawor os. Nr.
22 obsz. 5,2333 ha, 23) jan Slizak os. Nr. 23
·obsz. 4,5391 ha, 24) jadwiga Gruszczyńska os.
Nr. 24 obsz. 3,9367 ha, 25) Antoni i Marianna
roałż. Kaleta i Anna Reguła os. Nr. 25 obsz.
12,2432 ha, 26) Piotr i Anna małż. Nejman os.
Nr. 28 obsz. 103902 ha, 27) sukc. Michała Sli-zaka, Aniela Slizak i józefa Kwiecień os. / Nr.
27 obsz. 11,8436 ha, 28) sukc. Piotra Adamusa
-os. Nr. 28 obsz. 9,3330 ha, 29) jan i józefa
mąłż. Kaleta os. Nr. 29 obsz. 14,6523 ha, 30)
:Stanisław i Marianna małż. Slizak os. Nr. 30
-obsz. 6,3140 ha, 31) Antoni ' j Marianna małż.
Slizak os. Nr. 31 obsz. 8,4747 ha, 32) Walenty
i Anna małż. Gąska os. Nr. 32 obsz. 7,4643 ha,
33) Franciszek Slizak i Marianna Rejczak os.
Nr. 33 obsz. 3,5062 ha, 34) Antoni i Aniela
małi. Matysiak os. Nr. 34 obsz. 9,7106 ha, 35)
Kazimierz i Rozalia małż. Kaleta os. Nr. 35
<obsz. 14,2627 ha, 36) józef i Agnieszka małż.
Witkowscy os. Nr. 36 obsz. 8,1494 ha, 37) Ka-iimierz i Marianna małż. Gawin os. Nr. 37 obsz.
1,6916 hą. 38) Marianna Szymańska os. Nr. 38
-obsz. 0,9486 ha, 39) Piotr Kaleta os. Nr. 39
-obsz. 0,6106 ha, 40) Józef Rejczak os. Nr. 40
obsz. 4,7835 ha, 41) Stanisław Rejczak os. Nr.
41 obsz. 5,8336 ha, 42) sukc. Jozefy Kaleta
; Stanisława Mazurkiewićz os. Nr. 42 obs?:.
4,6921 ha, 43) sukc. jana Grzyba i Ewa Kazi. mierska I-mo voto Guza os. Nr. 43 obsz.
4,3269 ha, 44) sukc. Walentego Kamińskiego
os. Nr. 44 obsz. 3,4980 ha, 45) Tkaczyk Franciszek os. Nr. 45 obsz. 3,5530 ha, 46) sukc.
Magdaleny Stąpor i jakub Figarski os. Nr. 46
obsz. 7,9715 ha, 41) Grunty wspólne wsi Korzyce obsz. 2,5257 ha.
Wszystkie osoby zainteresowane winny
w oznaczonym terminie zgłosić do tegoż
Wydziała Hipotecznego swoje prawa pod skutkami prekluzji.

li' Aniela

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Radomia obwieszcza. że na dzień 30
listopada 1937 r. wyznaczony został termin
pierwiastkowych regulacyj hipotek dla scalo-
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nych gruntów wsi Pogroszyn, gminy Wieniawa, powiatu radomskiego.
Scalone grunta wykazane są i oznaczone
na pl~nie, sporządzonym przez mierniczego
prZySięgłego Włodzimierza Raczyńskiego, zatwierdzonym w dacie Kielce 7 marca 1928 r.
na mocy orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Kielcach z dnia 26 stycznia 1928 roku
Nr. spr. 1/26 r.
Scalone grunta wydzielone zostały w kolejności i należą do:
I) jan Bogucki os. Nr. l obsz. 6,1154 ha,
2) Kazimierz Sarna i Marianna Sarna małż. os.
N. 2 obsz. 5,4848 ha, 3) sukc. jana Gawina, os.
~r. 3 obsz. 4,3340 ha, 4) sukc. Józefa Boguckiego os. Nr. 4 obsz. 3,4325 ha, 5) Stanisław
Spiewak os. Nr. 5 obsz. 6,2239 ha, 6) sukc.
jana Gawora os . Nr. 6 obsz. 7,6467 ha, 7) Piotr
Kaleta os. Nr. 7 obsz. 13,7153 ha, 8) sukc. Stanisława Antczaka os. Nr. 8 obsz. 3 4794 ha
9) Szczepan Kwintal os. Nr. 90bsz.
3319 ha'
10) Ewa Bogucka i Marianna Regulsk a os. Nr:
10 obsz. 5,2317 ha, 11) Franciszek SZymczak
s. Filipa os. Nr. 11 obsz. 5,4025 ha, 12) Michał
Szymczak os. Nr. 12 obs?:. 4,3632 ha, 13) Marianna Guza os. Nr. 13 obsz. 5,3988 ha, 14) suke.
Wincentego Wanowskiego os. Nr. 14 obsz.
4,9823 ha, 15) jan Reguła os. Nr. 15 obsz.
9,8436 ha, 16) Franciszka Kłak i sukc. Walentego Kłaka os. Nr. 16 obsz. 7,5137 ha, 17) Jan
i Anna małż. Dubińscy, józefa i Franciszek
małż. Reguły i Marianna Antczak os. Nr. 17
obsz. 7,0462 ha, 18) jan Gawin, os. Nr. 18
obsz. 7,6933 ha, 19) sukc. Marianny Piasta os.
Nr. 19 obsz. 4,4131 ha, 20) jan Kaleta os. Nr.
20 obsz. 6,0450 ha, 21) Kazimierz Gawin os.
Nr. 21 obsz. 7,3284 ha, 22) Paweł i józefa małi.
Regulscy os. Nr. 22 obsz. 10,9584 ha, 23) sukc.
Jana Szymczaka os. Nr. 23 obsz. 11,5052 ha,
24) sukc. Jana Kłaka os. Nr. 24 obsz. 7,2808 ha
25) Jadwiga Regulska, os. Nr. 25 obsz. 3,131'7
ha, 26) Szymczak józefa l-mo voto Jankowska
os. Nr. 26 obsz. 3,2492 ha, 27) Walenty Kwintal os. Nr. 27 obsz. 3,5746 ha, 28) Franciszka
Pijarska os. Nr. 28 obsz. 0,8940 ha 29) Plac
użyteczności publicznej obsz. 5435 ha.
Wzywa ~i~ wszystkie interesowane osoby,
aby w termlUl.e ozna.czonym zgłosiły swoje
prawa do tegoz WydZiału Hipotecznego pod
skatkami prekluzji.

5'

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Radomiu obwieszcza, że na dzień 30
listopada 1937 roku wyznaczony został termin
pierwiastkowych regulacyj hipotek dla scalonych gruntów wsi Suków, gminy Przytyk, powiatu radomskiego.
Scalone grunta wykazane i oznaczone numerami na planie, sporządzonym przez mierniczego przysięgłego Włodzimierza Rączyńskie-
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go, zatwierdzonym w dacie Kielce 7 marca rumieńczyk os. Nr. 43 obsz. 7,7578 ha, 44) Ka1928 roku na mocy orzeczenia Okręgowej Ko- zimierz Kacprzak i ss. Katarzyny Zielińskiej os.
misji Ziemskiej w Kielcach z dnia 23 września . Nr. 44 obsz. 0,9600 ba, 45) Sukc. Filipa Górki.
1927 roku Nr. spr. 261/25, wydzielone zostały os. Nr. 45 ' obsz. 3,9978 ha, 46) Michał i jan.
w kolejności i należą do:
Górki os. Nr. 46 obsz. 5.,8083 haJ 47) Marianna Wieśniak os. Nr. 47 obsz. 4,4912 ha, 48)
1) Stanisław Gniazdek os. Nr. I obsz. Antonina i Stanisław małż. Wieśniak os. Nr_
5,2394 ha, 2) S.s. Józefa Rumieńczyka os. Nr. 48 obsz. 2,2464 ha, 49) józef Skoczylas os. Nr.
2 obsz. 5,7801 ha, 3) Kazimierz i Marianna 49 obsz. 1,6995 ha, 50) Rozalia Popiel I voto'
małż. Pratek os. Nr. 3 obsz. 7,9998 ha, 4) S. S.
Marciniak os. Nr. 50 obsz. 2,3278 ha, 51) StaniFranc. i Andrzeja Pratek os. Nr. 40bSl:. 8,7708 sław Piorón os. Nr. 51 obsz. 3,3841 ha, 52) Mih., 5) S. S. Michała Pratka os, Nr. 5 obsz. chał i józef Firleje os. Nr. 52 obsz. 2,8750 ha~
4,8026 ha, ·6) Sukc.Stanisława Wojtysiaka iJó- 53) Jakub Górka os. Nr. 53 obsz. 4,3568 ha,.
zefa Wojtysiak os. Nr. 6 obsz. 5,6835 ha, 7) 54) Wojciech i Agnieszka Firleje os. Nr. ;>4
jan Wojtysiak s. Stanisława os. Nr. 7 obsz. obsz. 4,9653 ha, 55) Franciszek Bukowski, Sta4,3369 ha, 8) Michał i Agnieszka małi. Koto- nisław i Franc. małż. Wieśniak os. Nr. 55, obsz.
wicz os. Nr. 8 obsz. 4,0466 ha, 9) S. S. Jana 4,0746 ha, 56) Stanisław i Rozalia małż. Wojty-Kowalika os. Nr. 9 obsz. 11,8655 ha, 10) Jan siak os. Nr. 56 obsz. 4,6337 ha, 57) Ss. StaniWojtysiak s. Jana os. Nr. 10 obsz. 6,3628 ha, sława Górki os. Nr. 57 obsz. 6,0484 ha, 58)
11) Franciszek. i Zofia małż. Wojtysiak os. Nr. Walenty i Franciszka . małż. Domaga1scy os. Nr_
11 obsz. 4,6295 ha, 12) Jan i Józefa małż. Kor- 58 obsz. 4,3409 ha, · 59) Sukc. Heleny Górka
nafel os. Nr. 12 obsz. 5,6471 ha, 13) Stanisław os. Nr. 590bs1.. 0,5073 ha, 60) Osada Szkolna
Kornafel os. Nr. 13 obsz. 4,1906 ha, 14) Franci- Nr. 60 obsz. 4,6146 ha, Ulica i sadzawka.
szek Zabizewski os. Nr. 14 obsz. 3,1980 ha, 15) we wsi obsz. 0,8295 ha, Wygon do łąk obsz.
S.S. ,Józefa Jakóbiaka os. Nr. 15 obsz. 4,7707 2,3420 ha.
ha, 16) Stanisław Drabik i Józefa Pratek . żona
Wzywa się wszystkie osoby zaintereStanisława os. Nr. 16 obsz. 6,8712, 17) Sukc.
sowane, aby w oznaczonym terminie zgłosiły
Franciszka Wieśniak os. Nr. 11 obsz. 3,3034 ha, swoje prawa do tego Wydziału Hipotecznego>
18) jan Soból i su kc. Zofii Soból os. Nr. 18 pod skutkami preklużji.
obsz. 12,1318 ha, 19) Zofia Bień, os. Nr. 19 obsz.
5.5810 ha, 20) Józef Wlazło os. Nr. 20 obs7..
6,4364 ha, 21) Franciszek Mizerski i ss. jana
Mizerskiego os. Nr. 21 obsz. 4,2001 ha, 22) ss.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie GrodzWładysława Mizerskiego os. Nr. 22 obsz. 5,7645 kim w Radomiu obwieszcza, że na dzień 3~
ha, 23) Zofia Kot i Adam Starzyóski os. Nr. listopadą 1937 r()ku wyznaczony został termin
23 obsz. 4,3131 ha, 24) Józef i Zofia małż. Gór- pierwiastkowych regulacyj hipotek dla scaloka os. Nr. 24 obsz. 7,6662 ha, 25) Ss. Marian- nych gruntów wsi Wałsnów i część kol. Fany Kacprzak os. Nr. 25 obsz. 3,2214 ha, 26) bjanów gminy Orońsk, powiatu radomskiego.
Ss. Marianny i Wojciecha Kot os. Nr. ~6 obsz.
Scalone grunta wykazane są i ·oznaczone
10,8686 ha, 27) Piotr i Zofia małż . Skomorow- numerami na planie, sporządzonym przez przysey os. Nr. 27 obsz. 8,5625 ha, 28) Marianny sięgłego mierniczego Włodzimierza Rączyń
Skomorowskiej os. Nr. 28 obsż. 6,5386 ha, 29) skiego, zatwierdzonym w dacie Kielce dnia
Ss. Franciszka Krawczyka i Jana Krawczyka 7 marca 1928 r. na mocy orzeczenia Okręgowej
os. Nr. 29 obsz. 7,7778 ha, 30) Antonina Biał- Komisji Ziemskiej w Kielcach z dnia 26 maja
czak, Michał Popiel i sukc. Fr. Kowalika os. 1927 Toku Nr. spr. N. 37/26.
Nr. 30 obsz. 11,4055 ha, 31) Władysław Kot
Scalone grunta wydzielone zostały w koos. Nr. 31 obsz. 10,5943 ha; 32) Franciszka Ole- lejności i należą do:
l) Gajewski Łukasz osada Nr. l obszaru
siak i sukc. Franciszka Olesiaka os. Nr. 32
obsz. ·4,4217, 33) Ss. Anny Wojtysiak l voto 7,0993 ha, 2) S-cy Gajewskiego Ignacego osąda
Jesionek os. Nr. 33 obsz. <ł,7370 ha, 34) Ss. Nr. 2 obszaru 6,5040 ha, 3) Gajewski jakub
Karola Rumieńczyka os. Nr. 34 obsz. 3:0278 ha, s. · Jąna os. Nr. 3 obsz. 8,5298 ha, 4) małż. Ga35) Ss. Stan isława Franka os. Nr. 35 obsz. jewscy Antoni i Antonina os. Nr. 4, obsz.
0,7228 ha, 36) Franciszek Szewczyk os. Nr. 9,5679 ha, 5) Łyżwa Michalina os. Nr. S obsz.
36 obsz. 2,4275 ha, 37) Franciszek Bukowski 4,7780 ha, 6) S-ey Jastrzębskich Ignacego i Anos. Nr. 37 obsz. 1,7514 ha, 38) Sukc. Zofii Ko- ny os. Nr. 6 obsz. 5,5500 ha, 7) S-cy Kraski
nopka os. Nr. 38 obsz. 2,2374 ha, 39) Ss. Ka- Kazimierza os. Nr. 7 obsz. 4,8113 ha, 8) Gazimierza Fideja, Wal. Domaga1ski i s. Fran- jewski Józef os. Nr. 8 obsz. 6,4312 ha, 9) Kraciszka Tkaczyka, os. Nr. 39 ebsz. 5,0728 ska Dominik os. Nr. 9 obsz.9,5360 ha, 10) S-cy
ha, 40) Ss. Błażeja Drabika os. Nr. 40 Łyżwy Łukasza os. Nr. 10 obsz. 4,3337 ha, I])
obsz. 11,1471 ha, 41) Michał i Waleria S-cy Lyżwy Sylwestra os. Nr. 11 obsz. 6,3845 ·
mał~. Pietrasik os. Nr. 41 ob;;z. ~.3159 ha, 42)
ha, 12) S-cy Łyżw~ Antoni~go os. Nr. 120bsz.
MarIanna Tkaczyk z Kornaflow l Ss. Fr. Tka- 9,6935 ha, 13) Zlętkowskl Paweł os. Nr. 13
czyka os. Nr. 42 obsz•. 3,9710 ha, 43) Wacław obsz. 5,0783 ba, 14) Kuszta Marianna 1/2 i Stę-

I
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,pień Franciszka 1/2 os. Nr.
=Michałkiewicz Antonina

14 obsz. 5,3322 ha, 15)
os. Nr. 15 obsz.4,5253
ha, 16) S-cy Ziętkowskiej Petroneli os. Nr. 16
obsz. 6,0910 ha, 17) S-cy Sasin Łucji os. Nr.
17 obsz. 9, 0790, 18) S·cy Gawendy Antoniny
·os. Nr. 18 obsz. 7,9662, 19) Jaworski Jan os.
Nr. 19 obsz. 7,5302 ha, 20) S·cy Karola Skał
bani-Skałbania Jakub i Katarzyna · os. Nr. 20.
-obsz. 12,3824 ha, 21) S-cy Witkowskiego Jana
os. Nr. 21 obsz. 6,5957 ha, 22) Łyżwa Andrzej
os. Nr. 22 obsz. 0.326 ha, 23) Stępień Jan Os.
Nr. 23 obsz. 0,1032 ha, 24) Gajewski Jakub os.
Nr. 24 obsz. 0,264 ha, 25) Cmentarz zwierzęcy
os. Nr. 25 obsz. 0,2511 ha, 26) Kopalnia gliny
obsz. 0,564J ha.
Wzywa się wszystkie zainteresowane
osoby aby w oznaczonym terminie zgłosiły
swoje prawa do tego1. Wydziału Hipotecznego,
.pod skutkami prekluzji.
LICYTACJE I PRZETARGI.
Naczelnik Więzienia na Świętym Krzyżu
godz.
ofert
na dostawę dla więzienia następujących artykułów: 20 metrów kaszy jęczmiennej, 20 metrów
pę<;zaku, 30 metrów mąki żytnio-pytlowej, 20
metrów grochu, 20 metrów fasoli i 5 metrów
kaszy jaglanej.
Reflektanci winni do dnja 16 sierpnia 1937 r.
przesłać listem poleconym oferty w należyde
zapieczętowanych kopertach bez oznaczenia
firmy, pod adresem Więzienia na Świętym Krzyżu, opatrzonych napisem ~oferta na dostawę
kaszy jęczmienhej, pęczaku, mąki żytnio-pytlo
wej, grochu, fasoli i kaszy jaglanej".
Oferty nadsyłane inną drogą, ewentualnie
podskrobywane lub poprawiane, rozpatrywane
nie będą·
Oferta winna być sporządzona bez. żad
.nych poprawek i podskrobań z dołączeniem
wadium w wysokości 50f0 oferowanej dostawy,
..ewentualnie kwitu Kasy Skarbowej o uiszczeniu wpłaty.
Z warunkami dostawy reflektanci zapoznać się mogą w kancelarii więzienia.
Z pośród reflektantów dostawę powyższą
otrzyma ten, kto zaoferuje najniższą cęnę za
wyżej wyszczególnione artykuły loco Swięty
Krzyż, oraż najdogodniejsze warunki dostawy
.i regulowania należności.

-ogłasza, iż. w dniu 16 sierpnia 1937 rókuo
12 rano odbędzie się licytacja zapomocą

Więzienie

-ograniczony na
żywnościowych
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w Będzinie ogłasza przetarg niedostawę

różnych artykułów
na dzień 19 sierpnia

i innych
1937 r. godzina 11.
Bliższych informacyj udziela Zarząd Wię
zienia w Będzinie codziennie od godziny 8 do
godziny 15.

DOKUMENTÓW l WEKSLI.
Moszek Rozenberg, zam. w Białobrzegach, zgubił
na prowadzenie rzeźnictwa, wydaną
w 1927 r. przez Starostwo Powiatowe Radomskie. (3-2)
kartę rzemieślniczą

Za;ąl:

Ignacg ur. 1908 r. ogłasza o zagubieniu ksią
wojskowej. którą unieważnia się.
Berek Zielonrdrzewo zarn. w Miechowie ogłasza
o zagubieniu tylne2"o znaku rejestracyjnego samochodu
Nr. KL 72805, który unieważnia się.
J~choszuja Kamiński zam. w Będzinie, Małachow
skiego 24a, o2"łasza o zag. dow. osobistego. który unieżeczki

ważnia się.

Stanisław

Kondracki

Franciszka ur. 1907 r.
mu 17 lutego 1937 r .
Stanisław Fijałkowski zam. w Częstochowie, ogła
sza o zagubieniu Nr. rejestr. samochodu KL 1583. który
uni,eważnia

ks.

s.

wojskową--skradzioną

unieważnia się.

cach,

Edmard Mamica ur. 1914 r. s. Ignacego zam. w Kielo s.k radzeniu mu ks. wojskowej, którą unie-

ogłasza

WAżnia się.

Rapaport Szapsia s. Tauby zam. w Pińczowie. ogła
sza o zagubieniu ks. wojskowej, którą unieważnia się.
Roman Wanat zam. w Radomi u ogłasza o zagub.
książeczki wojskwej. którą unieważnia się.
SzmUL Kochen ur. 1895 r. s. Abrama ogłasza o zagubieniu książeczki wojskowej. którą unieważnia się.
Goldmer Abram ur. 1910 r. zam. w Kielcach. ogła
sza o zagubieniu ks. wojskowej. którą unieważnia się.
Maria Domaga/ska, zam. w Radomiu, ogłasza o skradzeniu jej dowodu osobistego. wydanego przez Inspektorat
Szkolny w Radomiu.
Łatkiewicz

S tefan um. w Kielcach ogłasza o zagubieniu książeczki wojskowej. którą unieważnia się.
Józef Maciejski ur. w 1907 r. s. Antoniego ogłasza
o zagubieniu świadectwa z ukończenia szkoły powszechnej w Bielinach, które unieważnia sie.
Waclam Dembiński ur. w 1894 r. zam. w Radomiu
o zagubieniu ks. wojsk., którą unieważnia s ię.

ogłasza

Leon Wilczak zgnbił książeczkę wojskową, kartę
o przebiegu choroby, spowodowanej ranll postrzałową na froncie polsko-bolszewickim (20-VI-1920) r.
i "aświadczenie z 65 pułku piechoty o przebiegu i opinii
szpitalną

służby w~jskowej.

Leon MarkieTDicz z Oziałoszyc
pnez Starostwo w
kwietnia 1929 r. za Nr. rej. 768, którą

mieślniczl\, wydaną

zgubił

kartę

Pińczowie

rzednia 4

unieważnia się.

Stanisłama Kumorómna, zam. w Kielcach. ogłaliZa
o zagnbieniu legitymacji. wydanej przez Ubezpieczalnię
Społf'cz:ną w Kielcach za Nr. 4401511.

FrttTIciszek Stra71Jczgński. zaM. W Zawichoście, pow.
sandomierskiego, ogłasza o zagubieniu zaświadczenia Da
prawo jazdy samochodem za Nr. 1834.
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Czesław Kaczmars/ci (rocznik 1905) zam. w Klepaczce. zgubił zaświadczenie woj~kowe, wydane przez
StarGstwo w B~dzinie, stwierdzające zakwallfikowanie do

kat. E.
Zgubioną legityll\acj" ubezpieczeniową

Nr. 4587881,
BajU przez Ubezpieczalnię

wystawioną na imięHopma1/
Społeczną

w Radomiu,

unieważnia się.

Zagubioną legitymację ubezpieczeniową, wystawioną

przez Ubezpieczalnię Społeczn'ł, w Częstochnwie za Nr.
4267246 na imię Marii Forcz unieważnia się .
Zagubioną

ubezpieczeniową na imię
przez Ubezpieczalnię Społeczną w Częstochowie 'za ~r. 4258977 unieważnia się.
Władysława

legitymację

Zawady,

wydaną

na imię Juprzez Ubezpieczalnię Społeczną w Czę~
stochowie za Nr. 4310601 unieważnia się.
Zagubioną legitymację ubezpieczeniową

lii

Włoch, wydaną

Zall'ubioną legitymację ubezp. na imię

py, wystawioną przez Ubezp.
za Nr. 4277064 -- unieważnia

Społeczną

Adama Ociew Częstochowie

się.

Zagubioną

leg. ubezpie,czeniową na. I1mę Honoraty
Widgreńskiej, w}stawioną przez Ubezp. Społee:zną w Czę
stochowie za Nr. 1301866 u!:.iewainia się.

Adam
które

Łopaeiński zagnbił

zaświadczenie

N!! 1,8

Hersz Kugelfreser (r. 1912) s. JO,ska-Lewka
Cypojry, 'lam. w Będzinie, zgubił dowód osobisty, wydany przez
Zarząd Miejski w Będzinie.
Jan Zegarek ogłasza o skradzeniu mu książeczki'
wojskowej, karty mob., świadectwa z kursu straży pożar
nej i poświadczenia obyw;telstwa.
Roman K asprowźcz ogłasza o zagubieniu książeczki.
wojskowej, którą uDieważnia się.
Zagubiony dowód tożsamości konia seria B Nr~
64410 na imię Stanisławy Cichoń - unieważnia się.
Zagubiony dowód tożsamości konia sera A Nr. 362397,.
na imię Boruch.a Bajtnera - unieważnia się.
lIrups7ci Michał (r. 1900) zam. w Charzowicach
ogłasza o zagubieniu llcs. wojskowej którą unieważnia się~
Józef Cichowlas zagubił książeczkę wojskową,
którą unieważnia się.

Stanisław Szat lcows~i~. 1896) ogłasza o zniszczeniu.
dowodu osobistego seria A Nr. 219586, wydanego przez.
Starostwo Pow. w Opocznie.
Zarząd Gminny w Przy stajni, poro. Częstochowskiego,
ogłasza, że w dniu 4 lipca 1937 r. została zagubiona piecząć okrągła urzędowa z napisem: "Zarząd gminny przystaiń powiatu Częstockowskiego". ·

Nuta Czapelski (r. 1908) ogłasza o skradzeniu mlll
wojskowej, którą uuieważnia się.

wojskowe,

książeczki

unieważnia się.

Za-ubione zaświadczenie wojsk. oraz prawo jazdy
wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach- oba dokumenty na imię Józefa Smolarczgka unieważnia się.
ZgnbioDI! książeczkę
Szulca - unieważnia się.

wojskową

na imię Antoniego

Polskie Zalcładg Babcock.ZielenieTlJski w Sosnowcu,
o zgubieniu przedo.ielro znaku rejestr. A-25-213
Iwea-0 samochodu osobowego marki .. Ford",
(3-1)
Tomasz Grochalski ogłasza o zajfuhieniu dowodu
toźsamości konia seria B Nr. 251210.
Pa/cer Walen ty (r. 19(4) zgubił książeczkę wojsk,
ogłasza

którą unieważnia się.

F\dres Redakcji i f\dministracji:

Urząd

Piotr F/orczyk zagubił dowód osobisty, wystawiony
przez Zarząd Mieiski w Rosnowcu. Dowów ten unieważ
nia się.
Glanc Wit old zgubił dowód osobisty wydany przez:.
Zarząd Miejski w Sosnowcu.
Franciszek Łukasiewicz zam. w Ostrowcu Kiel.,.
unieważnia legitymację ubezpieczeniowll Nr. 4514836.
JaslcieroTlJirz To;wie I~ael zam. w Lelowie, ~glasza,
o zagubieniu ksiąieczkj. wojskowej, kte-rą unieważnia się.
Józef Kochel unieważnia dowód osobisty wydany
przez Zan.ąd Gminny w .Miedzierzy, za Nr. 17/36 seria
A 971721

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

Prenumerata la 1937 r. - 24 zł. Numer poiedyńczy - l zł. Cena o~łoS:leń: o postępowaniu apadkowem - pojedyń
c ze 10 zł.. zbiorowe po 7 zł. od każdego postępowania; o regulacji hipoteki - pojedyńcze 12 1.1., zbiorowe po 9 zl_
od każdej nieruchomości;
wiersz szpaltowy lub jego mieisce - 60 gr.; jedną szpalt.. - 30 zl.; jedną stronę dwu$Zpaltową - 60 zł. Drobne ogłoszenia jednokrotne: o uniewaznieniu dokumentów osobistych 20 gr. za wyraz, najmDiei 3 złot,,; dowodów tożsamosci koni - l złoty; z aków i dowodów rejestr. pojazdów mecbanicznyc.h. dokumentów
na broń i weksli - 5 złotych. Za ogłoszenia trzykrotne opłata potrójna.

;8

lIuelkie opłaty za preDlImel"ałę, ogłoszenia i t. p. Daleiy wpłacać do Pocztowej Kasy OazclędDości Da kODIoczekowe Rr. 30.682 i potwierdzenie wpłaty Dacł.syłać do Administracji ..Kieleckiego DziellDnika Wojewódzkiego"_
Druk. Kieleckiej Spółki Wydawniczej -

ol. Sienkiewicza Nr. 16.
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