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TREśfJ DZIAŁU URZTpDOWEGO: 

Zarz2\dzenie Władz Naczelnycłi 

Poz. 10%. Zanądzenłe Ministra Skarbu z dnfa " czerw
ca 1946 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw pailstwo
wych wolnych od podatku dochodowego. 

Poz. 103. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerw
ca 1946 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwo
wych, których świadczenia są wolne od podatku obroto
wego. 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 27 DZIENNIKA 
USTA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 
21 CZERWCA 1946 R. ZAWIERAJACY NASTĘ-
PUJACA TREŚC: , 

DEKRETY: 

Poz. 173 - z dnia 16 ma;a 1946 r. o zobowiąza-
Iłiach podatkowych. . 

Poz. 174 - z dnia 16 ma;a 1946 r. o postępowa- · 
niu podatkowym. 

OZIAL URZł;OOWY. 

Zarzadzenia Władz Naczelnych. 
--000--
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ZARZĄDZENIE 

Młnfst:ra, Skarbu 

'Z dnia 4 czerwca 1946 r. 
o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych wolnych 

od podatku dochodowego. 

Na podstawie art. 6, pkt. 3 dekretu z dnia 8 stycz
nia 1946 r. o podatku dochodowym (Dz. U. R. P. 
Nr 2, poz. 14) zarządzam co następuje: 

§ 1. 
Ustalam wykaz tych przedsiębiorstw państwo

Wych rozliczających się centralnie ze Skarbem Pań
stwa w ramach budżetu państwowego, które woble 
są od podatku dochodowego w roku podatkowym 
1946. Wykaz ten stanowi załączniik do niniejszego I 
ogłoszenia . 

§ 2. I 
Zarządzenie :niniejsze wchodzi w życie z dniem 

-
15. Ministerstwo O

światy 1. Państwowe Zakłady Wyda
wnictw Szkolnych 

16. Ministerstwo Kul. 
tury i Sztuk: 1. Państwowy Teatr Polski w 

Warszawie 
2. Polskie Wydawnictwo Mu

zyczne w Krakowie 
18. Minist. Poczt 

Telegrafów 1. Polska Poczta, Telegraf i Te
lefon 

19. 

20. 

Ministerstwo In, 
formacji i Propa-

2. Państwowe Zakłady Tele i 
Radiotechniczne 

gandy 1. Pols,kie Radio 
, 2. Polska Agencj a 

Ministerstwo 
Zdrowia 

Prasowa 

1. Przedsiębiorstwa Państwo
wego Zakładu Higieny 

23. Ministerstwo 
śnictwa 

2. Szpitale Państwowe 
Le· 

1. Lasy Państwowe. 
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ZARZĄDZENIE 
Ministra Skarbu 

z dnia 4 czerwca 1946 t. 

e _aleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, których 
świadczenia są wolne od podatku obrotowego. 

Na podstawie art. 3, pkt. 2 dekretu z dnia 21 gru
dnia 1945 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. 
z 1946 r., Nr 3, !pOz. 23) zarządzam co następuje: 

,.,. , ,,:. §. 1.,. 
Ustalam wykaz tych przedsiębiorstw państwo

wych rozliczających się centralnie ze Skarbem Pań
stwa w . ramach budżetu państwowego, których świad
czenia są wolne od podatku obrotowego w ro,ku po
datkowym 1946. Wykaz ten stanowi załącznik do m-
niejszego zarządzenia. . 

§ 2. 
Zarządzenie ni'Uiej sze wchodzi w życie z dniem 

ogło!Uenia. Minister Skarbu: 
K. Dąbrowski 

Załącznik do zarządzenia Mi
nistra Skarbu z dnia 4 czerwca 
1946 r. 

WYKAZ 

ogłoszenia. 

Minister Skarbu: I Nazwa przedsiębiorstwa lub 
K. Dąbrowski Część budżetu zakładu 

przedsiębiorstw pailstwowych, których świadczenia wolne 
Słl od podatku obrotowego w roku podatkowym 1946. 

Załącznik do zar:ądzenia Mi-!-l{)-.-M-iru-'.S-t.-S-k-a-rb-U--l-. -P-a-n-' s-t-wo";;;wy";;;;;';;':':Z:':a:':k;"'ł--a,-d-E-m-ery-. 
nistra Skarbu z dnia 4 czerwca talny 
1946 r. 2. Mennica Państwowa 

WYKAZ 3. Państwowa Wytwórnia Pa-

przedsiębiorstw państwowych, które wolne są od podatku pierów Wartościowych 
4. Monopol Solny 

dochodowego w roku podatkowym 1946. 5. Monopol Tytoniowy 

Część budżetu 
Nazwa przedsiębiorstwa lub 

zakładu 

10. Minist. Skarbu 1. Państwowy Zakład Emery-
talny . 

2. Mennica Państwowa 
3. Państwowa Wytwórnia Pa-

pierów Wartościowych 
4. Monopol Solny 
S. Monopol Tytoniowy 
6. Monopol Spirytusowy 
7. Monopol Zapałczany 

13. Ministerstwo .t(o-
8. Monopol Loteryjny 

munikacji 1. Polskie Koleje Państwowe 
2. Polskie Linie Lotnicze "Lot" 

14· Ministerstwo RoI." 
nictwa i Reform 
Rolnych 1. Państwowe Przedsiębiorstwc 

Traktorów i Maszyn Rolni
czych 

2. Państwowe Zakłady Hodowli 
Roślin . 

~. Zarząd Państwówych Nieru
chomości Ziemskich 

6. Monopol Spirytusowy 
7. Monopol Zapałczany 
8. Monopol Loteryjny 

13. Ministerstwo Ko-
munikacji 1. Polskie Koleje Państwowe 

2. Polskie Linie Lotni'cze ;,Lot" 
14. Ministerstwo RoI. 

nictwa i Reform 
Rolnych 1. Państwowe Przedsiębiorstwc 

18. Minisl. Poczt 
Telegrafów 

19. Ministerstwo In. 
formacji i Propa· 

Traktorów i Maszyn Rolni
czych 

2. Państwowe Zakłady Hodowli 
Roślin 

1. Polska Poczta, Telegraf i Te-· 
lefon 

2. Państwowe Zakłady Tele i 
Radiotechniczne 

gandy 1. Polskie Radio 
-2. Polska Agencja Prasowa 

20. Ministerstwo 
Zdro\Jia 1. Przedsiębiorstwa Państwo

wego Zakładu Higieny 
2. Szpitale Państwow. 

Obwieszczenia władz 
i instytucji publicznych 

OGLOSZENIE 
Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26. 10. 1945 roku 

o rozbiórce i p.aprawie budynków zniszczonych i uszkodzo
nych wskutek wojny (Dz. URlP Nr 50, poz. 281) oraz roz
porządzenie Prez. Rzplitej z dnia 23.3. 1928 r. o postępo
waniu przymusowym w administracji (Dz. URP z 1928 r . · 
Nr 36, poz ,342) ~ Wydział Inspekcji Budowlanej wzywa 
pod skutkami prawnymi. nieznanych z miejsca pobytu wła
ścicieli niżej wyszcZególnionych nieruchomości na obszarze 
m. st. Warszawy. lub osoby prawa ich reprezentujące, do · 
wykonania naprawy, lub odbudowy tych nieruchomości. 

Podania o pozwolenie na budowę, sporządzone zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, winny być złożone · w ter
minie 2-ch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogło- . 
szenia w odpowiednich Dzielnicach Wydziału Inspekcji , 
Budowlanej. 

Dzielnica Śródmieście - uL Bracka Nr 18. 
Dżielnica Południe - ul. Narbutta · Nr ~. 
Dzielnica Północ - ul. Brodzińskiego 7/9. 
Dżielnica Zachód - ul. Reja Nr 9. 
Dzielnica Praga - ul. Zamojskiego Nr 10. 
Projekty na naprawę lub odbudowę winny b,.c uzgod

nione tak co do strony technicznej projektu, jak i terminu 
wykonania z Wydziałem Architektury Zabytkowej BOS, ul. 
Chocimska Nr 35 V. piętro. 

W wypadku niezgłoszenia się właścicieli lub osób pra" 
wa ich reprezentujących w terminie wyżej wskazanym, na
prawa lub odbudowa zostanie dokon!\l'la zastępczO, zgodnie 
z art. 7 p .. 2. Dekretli .. tiAia ae..1lat.dziernika 1945 r. ',. 

Naczelnik 'Wydżiału Inspekcji Budowlanej . 
inż.airCh,". Każtmierz Mieszkis. 

Spis budynków, na których żadne roboty nie były jeszcze 
prowadzone: 

~L-p-.----~U~l~ic--a------Nr. Nr Nazwa 
polic. hipot. 

1 Rymarska 
2 Miodowa 
3 Nowy świat 
4 Krak. Przedmieście 
5 Kredytowa 
6 MiodOWA 
7 Miodowa 
8 Długa 
9 Długa 

10 Długa 
11 Wąski Dunaj 
12 Nowe Miasto 
13 Żabia 
14 Żabia 
15 Grzybowska 
16 Bednarska 
17 Pl. Grzybowski 
18 Marienstadt 

2/4 
7 
1 

30 
1 
5 

18 
8 

26 
31 
8 
4 
3 
9 

19 
12/14 

2 
9 

771a/7003 Przezdzieck. pałac 

459a Teppera pałac ' 

1274 dom mieszkalny 
393b Uruskich pałac 
1349 Tow. Kredyt. ZiemlJki,. 
496 Biskupów Krak. pałac 

ł66a dom mieszkalny 
542 dom mieszkalny 
S50 Radziwiłłowej pałac 

584 Niemiecki Hotel 
2195 dom mieszkalny 
8045 dom mieszkalny 
949AB dom mieszkalny 
955/A955X dom mieszkalhy 
1055DF dom mieszkalny 
2664/2687a dom mieszkalny 
1082 dom mieszkalny 
2647a Kamienica "Pod Labę" 

dziem" 
19 Krak. Przedmięście 56 5449 Dziekanka 
20 Krak. Przedmieście 15/17 5386 Potockich pałac 

21 Krak. Przedmieście 10 402 
22 Krak. Przedmieście 16/18 398/9 
23 Nowy świat 39 1258/B 
24 Nowy świat łi1 1253 
25 Nowy świat fi5 1251 
26 Nowy świat 6'1' 1250 
27 Nowy świat 40 · 1302 
28 Nowy świat 59 1249 
29 Rynek Starego Miasta 

38, 40, 42, 13, 21, 24 
30 Krzywe Koło 4 
31 Kościelna 111 

(Zakroczymska Z) 
32 Mostowa 25 

. (Nowomiejska 26) 
33 Freta % 

(Mostowa 3'1) 
34 Nowomiejska 
.35 Freta 

36 Nowe Miasto 
37 Szeroki Dunaj 
38 Wąski Dunaj 

~9 ~ozi;ł 

24i~ 

12, 14, 38 
21,33 

4 
i 
1 
I 

Mokronowscy 

Dom KjJjńskiego 
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Spis budynkóW, na których roboty były juf prowadzone. 

'Lp. Ulica Nr. 
polic. 

l Puławska 113a 
2 Nowy Świat 35 
3 Krak. Przedmieście 5 
• Bielańska 1 
5 Solec 37 
6 Wolska 27 /29 
7 Pl. Żel. Bramy 10 
8 Nowy Świat 5Sa 
9 pl. Bankowy Sen!ltorska 

10 Rynek StareiO MIlllllta 
32, /K, lJ6 

Nr Nazwa 
hipot. 

11 Królikarnia pałac 
l259C Hołowczyca pałac 

410 Raczyńskich pałac 
467a Sanguszk6w pałac 
2932 Sanguszków palBc 
3084 Biernacltich pałac 

957 Lubomirskich pałac 

\>ał:ac Błękltnt' 

;oom KI. Mazowieckich 

Obwieszczenia sqdowe 
POSTĘPOWANIE SPADKOWE 

S4D OKRĘGOWY W SOSNOWCU 
Wyd&iał Hirpote,CliIlY Sądu Okręgowego w SotmOwcu 0-

głuz:a, że toczy siEJ pOlStępowanie spadkowe po zma,rłej: Fry
mecie iii Flajllllóakierów Buoo.Mr, W1Spólwłaścidelce .. Nieru
chomo8ci we Wisi Zawier<1ie Nr 65", powiatu 'Lawi'erC'iańskie
go, Nr hi:p. 4069• Terttnin zamknięcia pow~zego p06t~PQ
w.nia apadkowego wY'linaczony WItaJ: na dJzień 1.3.19'4'" w 
któT)'m to dniu oaoby , zaintere'sowame wi'Thny się staiwid pod 
sJwtlka.mi prekhaH w kancelarii Wydziału Hi.,p.otecznego Są
du Oikręaow~lro w Sosnowcu. 2-K:B-M7 

S,4D OKRĘGOWY W PLOCKU 

Wydzi-ał HipotecLny Sądu Okrę.gowelfo w Płooku Qbwię
DCsa o p01ltę(JCYWaniach apadkowy>eh pO &:marłych wII,puł'włu-
ci.cieloach plooklcll nleruc'homo8ci: ' 

Lejzorze Brygarcie, Nr Nr 252A r 506B; 
DW<Yjrze - Ideale Brygartowej, Nr 262A: 
Blimie Kad~dld~j, Surze Menche, Jachecie Cynamo,no

wej, Jalkóbie, HerSZlU I J6zefie rod~ńS'twie Gutma.n i Lib',e
TY1~i Gutma:nOlWej, Nt' 181; 

Hindzie-Ła.J! Li>chOOllldtejnQwej i Zehlzie-Jerea Fuchso
wej, O'bydwÓC!h z Landauów, Nr 484. 

Tetmin aaroatnięeia tych posŁ\lpowań spadkowych wy
znaczono na 6 lJtycznla 1947 l'I:JIk.u w tymże Wydziale Hipo
tec7111ym, pod skUtkami prekJ.u~ji. ".-KB-755 

S4D GRODZKI W PUl..A WACH 
Odd~.ł Hipoteczny Sądu GrodZIkiego w PUllawach ob

wieszcza, że ~ało l1twarte polltępowani~ lIPadikOlWe po zmar
łej B,ronil8ła wle·Leokaldii -ZofiiSkl'<J!CZy'l\lakii&j, WlSpółwlaśd. 

cielce tniE!'podzieLnej el.ęśOi ni'eru:cfuomości w Kazimier71u-Do-l
nym Nr hilp. 31. Termin ,z.am~nięcia tego poffi:ępOlWania wy_ 
znaezony został na d.zień 81 grudnia 1946 roku w Oddziale 
Hipotec2IIl.ym tegoż Sądu, w Ittórym to termi'TI<ie OSoby za.in
teresowane winny l€'ł.o,sić łlWode prawa ,IX>d skubkami pl'e.lklu
zji. KB-753 

S4D GRODZKI W CHEŁMIE LUB. 

Sąd Grodzki w Chełmie Lub., Oddział Hipoteczny ob
wieszcza, że na dzień 30 grudnia 1946 roku wy:l1nac1JO!lly zo
std termin zamknięcia apadJków po zmarłych: 

l) Lejbie i Minci z Hochman6w ma.w:nlków GoMgewloht. 
i Dwojrze - Bajli z Zyngierów Szternbergowej, jako ~ół
właści'C'ielach nieruchomości w Chełmie hi,pot. Nr 345; 

2) Bencjanie Langu, właścicielu części nieruchomości w 
Chełmie hipoteczny Nr 178; 

3) Szlomie i Frajdzie - Cypojrze ze Szle'chterów małżon
kach Ta:j'telbaum, właścici'elach ozęści nieruchomości w Cheł
mie Mpot. Nr 248; 

4) Judce i Sza.jntie-Kajli z Węglów małżornIkach London, 
właścic i elach nieruchomości w Chełmie h ipot. Nr 593; 

5) Matysie - Chasklu Węgiel, współwlaścidielu nierucho
mości w Chełmie hipot. Nr 594; 

6) Serl,i z Borll.Siltejnów London, wła ścicielce cZ'~ści nie
ruchomości w Chełmie hi,pot. Nr 46; 

7~ Szlomie - ZeIm3lnie i Ohince-Rajzli 'Z Filszmanów mał
źonkach Fryszmanach, właścicielach części nieruchomości w 
Chełmrie hj;poteczmy Nr 226; 

8) Es'te,rze - RuchIi WaJoc, właści'Cielce nieTUchomośd w 
Chellmie hipot. Nr 572, o'rlllZ Szmulu - Judce Waje, jaiko 
wierzyC'ielu ewikcji 15.000 złO'tych na tej n:ieruchomośdi w 
dzialle IV pod Nr 2; 

9) AOOsiu - Rywenie Sznajderze, wbści()ie'lu nierucho
mości w Chełmie hipot. ' Nr 131; 

10) Mordce i Frajdze - Dyni~ z Sokołów małźonkaeh 
Feldmanach, właścicielach nieruchomośoi w Chełmie htpot. 
Nr 423; 

11) Jamklu i Rykli ze S'z;pi rerów małŻO<nlkach Globen, 
Wlapółwłaśc'icielalCh nieruchQllIlości w Chełmie hipot. N'r 209; 

12) Wigdorze i Rajzli z KlaJnerów ma~onkaeh Hande1s
mim, w'Spółwłaścicielach części nieruooomości w Cihełmie hip_ 
Nr 157 i 

13) Eli i Pesi ·z FillS'ZtÓW ma,łżoolll'kach Rubinsitejnach 
właścici elach nieruchomości w Chełmie, hiiP<>teczny Nr 135. 

W oznaczonym terminie osoby zlll~ntere:SOwane winny 
zgłosić swoje prawa w kalllcelar:ii tutejs:r-ego Od>dzialu Hipo
liecznego pod Slku1Jkami prekIuz;ji,. 2....-KB-787 

S4D GRODZKI W GRóJCU 
Oddział HipoteC'lony Sądu Grodzk iego w Grójcu O'bwiesz

c:za, że na dzień 31 grudnia 1946 roku wyzn'1~~ony zosta:l 
termin zamknięcia post;ę[lowania ~a,dk,o,wego po zmarlej 

MONITOR POLSKI - dma l lipca 1946 r. 

Franciszce z :A:tlg\1~cz6w Sodi~ej, wsp6łwł~ci'clelce 
osady włościańskiej. we WIlL Milchr6w. powiatu. grójec.klego, 
oznaezo~j Nr 4 re.p. hip. 822. W powyŻiSzym terminie O'soby 
zaiJnteresowane winny ~oslć 8W8 prwwa w ikancelarii Od:
diiahl, HilPO'tecznego w Grójcu, pod skutkami IPrekIuzjli. 

KB-786 

PIERWIASTKOWA REGULACJA 
HIPOTEKI 

S4D OKRĘGOWY W LUBLINIE 
Sąd Okręgowy w. Luibłilnie O'glasUl., ~ na. dzień 21 (dlwu

dziestego pierwsze'go) pa:ździe.mnka 1946 r. (tysiąe dZliewięć
set ,czterozieS'tego szóstego roku) 'WyIznacU}ny został termin 
piel'WiastJkowej regulacji hllPote~i dzlał!ki, poŁożolnej w Lu
blini~ przy UJHcy łA;cZYńs.'1dej, pO'chodzącej z osady włośeiań
skiej we wsi Tatary, powiatu lubelskiego, zap'ilsanej w ta
beli likwildacY'jnej WISi pod Nr 16, zawierającej powierz..chni 
543 metry kw., O'Iinaczonej na plami e, sporządzonym pr.zez 
Mierniczego Bohda.na Biał!kQlW'Sk~egO', stanowiące,j własnO'ść 
w równyoh częŚCiach l!1iepodzie1nie Wład)'8ława -i Janiny mał
żonkow W6jcik W tel1minie powy'Ż6zym oso,by zainteresowane 
wjmlllY stawić się z zamelldowamiem swych praw w Kancelarii 
Urzędu Hipotec7.neg'o powoołanego Są.du pod skutkami preklu
zji. KB-754 

g~D GRODZKI W KIELCACH 
Oddzia1: ItipoteC'zny Sądu GrodzkiegO' w l{iekacli O'gła

ma, ~o :n,a dzieli 28 wl"ze,śni1a 1946 r. wyznaczony ZIOS'tał te l'
min pie rwla'S'tIkowe;,i rea1\.lJacji hi.poteki dla. nie'ruchomo~ci 
naile,żąCych do: 

1) sulkcesorów Gel1szona i Badli, mlllltonk6w KOŹlniń
Skich, placu i d<Jmll w m. WłOllzCJowie przy ulicy We.aołej 
Nr 12, 

2) sukcesorów Szymona KOŹn1ińskiego, placu w m. Wło· 
sZlClóowie przy iillbiegu UJl. BerkI! J ol!elewi,cza. i CZl1.rnieckiego 
z zahudg.wa,nhvl'li., 

3) su~or6w Ury.na 1 Tauby-Ruchli., małżOO1ków Koź
mińskich, części illieruchomo'ŚC'i w m. Wlcszczowie przy uli
cy Przecl:bor:Slkiej Nr 15, 

4) suikcesorów SZYlffiOlOO i Chany - Sury, małżonków Ko 
ŹIniński.ch, placu w m. WłolSzczOlWie przy- zbiegu ulic Peowia
ków i Stodolnianej, domu I '&IlIbuu.owań gospodarczych, 

5) suikcesorów Berka i Ruchli, małżonków Dajczman, 
domu murowamego i drwalki w m. Włoszczowie przy ul. żwir
kiL Nr 17 oraz placu pod n imi. 

6) Jana ł Heleny, ma'ł:to,nk6w Okular-cz}<k, domu nWl'oWa
nego VI m. WłoszcU}wie p:nzy uliey Krótkiej Nr 5, O'ficyny i 
kom6rek Orat placu pod nimi, 

7) 3Ukce!o1'6w S'zmula ł Gnend!lI, me.łi. Graus, domu mu
roWalnego" oficyn, przyl!!taWikI ł obory w m. Wł087A:'oowle przy 
ulicy Ko.ziej Nr 23, ohszaru (')około 18 m. kw. wra~ z budyn
kamf, 

8) l!u,kceeo'r6w S2Ilamy i Tauby, maHonk6w GoM~"tajn, 
placu obszaru 16 p,rętów (okolo 0,029 ha) z budy.nlkaml" 

9) Win~ntego I Leokadii, małtoIllk6w Kubiokieh, placu 
w m. Ohęcinacil przy ulicy Przedbol'S'kiej Nr 226 obszaru 
okolo 93 m. kw., 

10) Józefa Wsóła, ko~onił rolnej we wsi Marzy.sz, po
włatu kieleoldego, o'bszaru okolo 4 ha ~11 m. kw. z budyill
karni. 

W oznaczonym te1'llllinie osoby 
zgłosić swoje prawa do powyższych 
art. 28 prawa hipotecznego. 

zailTIiterersowane winny 
nieruchomości w myśl 

KB-732 

S~D GRODZKI W SOCHACZEWIE 
Oddział Hipoteczny Sądu Grod 2'Jkiego w Socha,czewie ob

wterłzcza, te zosta'ły wywołane dO' pierwiaellkowej regulacji 
hipoteki nił.ej wymienione nie ruehomo ści na na.stępuUlłee 

tenniny : 
30 września 1946 r. 
1) na wniol!ek Józef y Dybiee, 3 ha 3592 m kw. ziemi, 

stanowiącej ~ść :nie1"1lchQllIlQści "Osada Mizerka N l ' 17" w 
gm. Kozłów Bilsku:p'i. 

2) na wnio~k Antoniego Dalkiewi'cza 994 m. kw , p~a

cu 2: domem i oficynlł w m. Sochaczewie przy ulicy Sta;szica 
Nr 70.· 

3) 'Ila w~,ioselt '\Vladysława Paula i Bolesława Paula, 
Oilroło 400 m. kw. plaQU z oficyną murowaną i komórkami 
w m. Sochaczewie, pl'zy ulicy Narutowicza Nr 1. 

4) na WlRiosek Cecylii Mi1l1er, 200 m. kw. placu z 00-
dynlldem murowanym parterowym w m. Sochaczewie przy 
ul. Traugutta Nr 3. 

5) lila wniosek HerS'loa TauIx)llfelda, około 300 m. kw. 
placu z domem piętrowym muro~anym w m. Sochaczewie 
przy uHcy S'ta~zica Nr 28. 

6) na wnioseik Nechy Pinczewskiej: 
a) ()k.olO' 200 m. kw. placu w m. SochaC'Zewie przy ulicy 

Staszica Nr 2, 
b) plac mający około 800 m. kw. rl jednopiętrow,!7ffi do

mem murowanym., pra.lnią i oficyną murowa.ną w m. Socha
czewie przy UJl. Warszawskiej Nr 52, 

c) około 100 m. kw. placu w m. Sochaczewie przy ul. 
S'tI8ISzica. NT 9, i 

d) okołO' 200 m. kw. plMU w m. Sochaczewie przy ul. 
Wąskiej Nr 18. 

7) na wniosek Hai.Iski Hochbaum, plac 100 m. kw. i dom 
jednopiętrowy murowany w m. Sochaczewie przy ul. Naruto
wicza Nr 4, ró,g ul. Nowej. 

30 grudnia 1946 1'. 

S) na wniosek Leona Wojciechow&kiego, plac 1137 m. 
kw. ~ parterowym domem i komól1kami w m. Sochaczewie 
pl1Zy ul. MireokiegQ Nr 15, dawniej "Osad,a Krak? ;v.9"tka"'

l 9) na wniosek Marii Fllljszman vel Kwi atJkowski ej, plac 
20l>. m. kw. W m. Sochact.Cwie p'l'zy ul. Staosziea lh 6. 
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lOr na wniosek Marianny Boc:dkowskiej plac 144 m. kw. 
w m. Soehaczewle przy ul. Wamza.wskiej Nr 9, z pr!liWem do 
Wlspólnego wjazdu. 

11) Na wniOlSek Juliana Selerskiego, plac 785 m. kw. z 
oficyną p'iętrową i kom6I'1kami w m. Sochaczewie przy ul. 15 
siel"pnia Nr 16--0 i plac 1032 m. kw. z komórkami i murami 
po ;ElpaJOIn)'lln dKlmu w m. Soooaezewie przy ul. Ziemowita 
Nr 4. 

12) na wniollelk Tadeusza Tomaszewskiego, plac 6507 m. 
kw. W m. Sochaczewie przy ul.' żeromsk iego Nr 12. 

13) illa Wlnio.se}{ Hersza NajmamI, plac 85:; m. kw. w in. 
Sochaczewie przy UlI. Wal1SZawskiej Nr 33. 

14) na wniOl8e<k CMla Zand plac 3950 m. kiw. w m. So-
cha,ezewle przy ul. Plłsud:!!kiego Nl' 18. ' 

W powY'iazyc.h term:inach osoby ltainteres:' wane winny 
T<glosl'ć awOlje prawa osobiście lub pl'l.eZ. pelnomoc'ników i 
po,przeć je dowodami, W Kancelarii h~llQteclnej w S:lchacze
wie pod akutlkamI prekluzj'i. KB-788 

S~D GRODZKI W OSTROWI - MAZOWIECKTEJ 
Sąd Grodzki w Ostrowi - Mazowieckiej, Oddział Hipo6 

teczny, obwieszcza, iż wywołana zost.ała do pierwiastkowej 
regulacji hipoteki nieruchomoś~, polo~ona w Ostrowi-Msz., 
składająca się z 0,8398 ha 'gruntu , stanowiąca własnoś~ Pio
tra Brzostkowskiego. Ter~, regulaCji wyznaczony został na 
diień 7 września 1We r. Osoby interesowane w terminie po
wy~szym winny zgłosi~ prawa swoje w Oddziale Hipotecz
ńym pod skutkami prekluzji. KB- 725 

PONOWNE ZAtOZE NJJ ~ 
ZAGINIONYCH KSIĄG 

HIPOTECZNYCH 

S~D GRODZKI W GARWOLINIE 
Oddział Hipoteczny pl'7.y Sądzie Grodzkim w Gnrwoli

nie niniejszym O'bwieszcza, że na dziell 15 paŹdzierniKa 
1046 roku wyznaczony 7.oltał termin do regulRcji ponownie 
zakładanej na mocy ustawy z dnia 19 marcn 1\)25 r. (Dz. 
URP, poz. 254) księgi hipotecznej dla nieruchemości w mie
ście Garwolinie przy ulicy Kościuszki Nr 16 i Orlicz-Dre
szera Nr l poło:tonej 1 Nr 439 na plan;:lch miasta Garwolina 
oznaczonej, ekładającej ' się z działki gruntu o powierzchni 
[,27 metrów kwadratOWYCh w granicach: od północy - ul. 
Orlicz-Dreszera, od południa ' - posesja Zyla Rapoporta, od 
zachodu - ultca KościLl~zki , od wschodu - posesja Józefa 
Wasilewskiego i Franci~zkl Wasilewskiej O'raz posesja Le()
na Ostrowskiego O'raz budynków, które w czasie działań 
wojennych w 193D roku spłonęły, stanowiącej własność 
Jankla Messi!lga, obecnie nieżyjącego. W powyższym ter
minie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa 
osobiście, lub przez należycIe upoważnionych pełnomocni

ków w wymienionym Oddziale hipotecznym pod skutkami 
prekluzji. KB-668 

UZNANIE ZA ZMARŁEGO 
l STWIERDZENIE FAKTU SMIERCl 

S4D OKRĘGOWY W SIEDLCACH 
Na zasadzie art. 1777 p. 3 i 6 U,P.C. Sąd Okręgowy w 

Siedlcach wzywa niniejszym Benedykta - Bronisława, syna 
Benedykta, BorkowskiegO'. urodzO'nego dnia 20 marca 1911 
roku w Borkach - Kosach, gminy Zbuczyn, pow. siedleckie
go, i tamże ostatnio zamieszkałego, który w 1939 r. został 

powołany dO' wojska i dotychczas nie PO'wrócił, ażeby w cill
gu G miesięcy od dnia opublikowania niniejsz('<~o ogłoszenia 

zgłosił się do Sądu Okręgowego w Siedlcach, gdyż w prze
ciwnym rozie nastąpi u znanie go za zmarłego , Równocześnie 

wzywa się wszystkich, którzy Q życiu lub śmierci Bene
dykta - Bronisława Borkowskiego posiadają wiadomości, by 
o znanych soY>ie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w 
Siedlcach. (Co 103/45). KA-3043 

Na ~31s<IJdzieart. 1777 p. :3 i 6 U. P. C. Sąd Okręgowy , 
w Siedlcach wzywa ni'niejszym Stamisława, Syl;3 .Tana Dyoni;o 
ziaka, urodzone'go dnia 8 grudnia 1908 roku w Grzym;kadl" 
gmimY' Sterdyń, pow. so!kołow:9kiego, i tamże ostatnio m
miesZJkałego, kt6ry w 1939 r. został :pow0łany do wojska i 
datyehCilas nie p~róciil:, ażeby w cią.gu 6 mi'esięcy od dr.;a 
opublikowania niniejszego ogło-szemi'a zgłosił się do Sądu 
Okręgowego w Siedlicach, gdyż w przeciwnym ra'zie nastąpt 
uzna'nie go za ZllTIa.rłego. Równocześnie 'łiZywa s ię wszy,stkich, 
kt6rzy o tyciu lu:b śmierci Stamilslawa Dy'onlziaka posi'aclają 
wiadomości, by o znanych sob!e faha-::h zawiadom:ili Rą<1 
OkręgOIWY w Sied!lc8Jc'h. (Co 58/44)_ KA-3044 

N a za.sa.dzie art. 1777 P- 8 i 6 U . P. C. Sąd Okręg,l'\VY 

w Siedlcaeh wzywa lll~niej8zym Jana, syna J.'l.:efa , Ce'leja., 
urod,z(}l1e,go dnia 9 siel1pllli'a 1913 ro.ku \V Woli K i.s ielskiej, 
gmi:ny Prawda, pow. łUlkowskiego, i tamże os tatnio zamie
szkałegO', który w marcu 1939 r. został powołany dO' wojska 
i dotychczas nie powrócił, ażeby w .cią,gu 6 miesięcy od dnia. 
o~ubHkO'wa!1Jia ni'niejszego ogłoszenia z,gtosil się do Sądu O
kręgowego w Sied1cach, gdyi w .prz.eciwnym razie lIlastąpi 

u:zmanie go za zma'rłego. Równoezf'nie wzywa się wszyst-
ki'ch, ~órzy o życiu lub ~ieTci . J ' Cci:ja; p~iadają wia.-
domoscl, by o zna:nych sobie frukta zawladom ilh Sąd Okrę-
gowy w Siedllocach. (Co. 72/(5)." f KA-.'l045 

S~D OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE 
Sąd Okręgowy w Piotrkowie zgodnie z posta.nowieniem 

z dnia 8 lilstopa:da 1945 roku w sprawie Co 71 /46 'r. wzywa. 
niewiadomyoh z miejsca p~bytu: Ajzyka Zylbenszaca, ul'odro
nego 15 luteio 1879 r, w BrzeźnicYl s~na Abra.ma i MirU 
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z Biremcwruj.gów, Chaję z Birencwatjgów Zylberszac" urodzo. 
ną 13 lutego 1879 r., w Radomsku, córkę Mos~ka-Maje'ra. 

i Mariem z GoMmanów, Chiila-MendiIa. Dudkiewicza, u.rodzo.
nego 28 stycz;nia 1897 r. w Brz.eźnicy, sy,na Arona. i Idesy 
z ZyilJber,s'Z3JCów, Mendla Erlicha, urodzonego 14 stycznia 
1884 r. w Rl1'dOl!llsknl, syna Ja.nkIa i Gillli z Grynbergów, 
Gitlę z Birenewajgów Erlich, urodzoną 25 marca 1886r. 
N' Radomskou, córkę Moszka i Ma.r.ii z GoIdbergów, wszystlkieh 
ostatnio zamieszka,łych w Radomsku, alby 7,głosili się do Sądu 
Okręgowego w Pi'Otrkowre w tel1ffiinie 6-eiomies~ęcznym 0C1 

dnia ogłOszenia niniejszego obwieszczeni,a, gdyż w pr.zeoiw_ 
,nym razie po upływie tego teruninu uzna.ni' zostaną za zmar
łych. ~--3702 

SĄ.D OKRĘGOWY W RADOMIU 
Na mocy art. 1773"--UPC, Sąd Okręgowy w Radomiu, 

Wydział Cywilny I, wzywa Icka - Lejbę Goldfaroa, s. Pin
kusa i Ruchli z Nisenbaumów, urodzonego w Zwoleniu 
23.4. 1905 r. rzekomo zmarłego obok Sztutgardtu w Wirtem
bergii, - aby w terminie trzymiesięcznym od dnia wydru
kowania niniejszego obwieszczenia stawił ~ię w Sądzie 
Okręgowym w Radomiu, gdyż po upływie tego termInu 
stwierdzony zostanie dzień jego zgonu na 2f.4.1945 r. (Co 
326/45). KA-4252 

SĄ.D OKRĘGOWY W W ADOWICA.cH 
Bronisława Sabuda urodz. 16.3.1923 w Pewli ślemień

skLej i tam zamieszkała, córka Alojzego i Anny z Kulińskich, 
została w roku 1943, jako ułomna, wywieziona przez ge,stapo 
w nieznanym kierun:ku i odtąd nie ma o lI1iej żadnej wiado
mości. Na wniosek Franciszka Kulinskiego zarząd,zasię po
stępowanie cellem uznania jej za zmarłą i wzywa się Q do
niesienie Są.dO'wi o zaginiO'nej do d'!l!ia 31 sIerpni,a 1946, po 
'czym Sąd orzekmie "o'Statecznie o wniosku. KA--4048 

SĄD GRODZKI W WARSZAWIE 
Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I wzywa profesora 

Leona-Mariana PoIanowskiego, syna Daniela i Anny z Wal
fiszów, mał'Żonków Polanowskich, urO'dzonego' w Warszawie 
w r. 1886, ostatniO' zamieszkałego w Warszawie, który dnia 
,4 sierpnia 1944 r. został aresztowany przez Niemców i od
prowadzony do Gestapo przy ulicy Aleja Szucha, aby w ter
minie 3-ch miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym 
terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie 
'osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o za
ginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Są
dowi. (Zg. 879/46). KB-505 

Sąd Grodzki w Warszawie Oddzial! I wZyVla Kazimie
rza-Józefa Nagórskiego, syna Ludwika i Michaliny z Ge
droiczów, urodzonego w Warszawie dnia 24 grudnia 1887 
roku, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, który dnia B-go 
sierpnia 1944 roku podczas powstania warszawskiego został 
przez Niemców zabity, aby w terminie miesięcznym stawił 
się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uZna go za zmarłe
go, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić ' ja
kichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym 

terminie doniosły o nich Sądowi. (I. Zg. 590/46). GA-!03 

SĄ.D GRODZKI W ŁODZI 
Sąd Grod?Jki w Łodzi, Oddział I Cywilny na podstawie 

a.rt. 5 § 1 Dekretu z dJnia 29 sievpnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. 
Nr 40/45 poz. 226) w spra.wie. Nr Zg. 71/46 ogla,gza, że na 
wniosek Zygmunta Jana Kierszte, zam. w Łodzi, ul., Glinia
na 35, wszczęto postępowamie o uoznanie za zmarłą Frajdy 
Itty Kiersm, córki Icka i RuchIi z Wajdelllbaoum, maM. Ta
taMa, urodzonej na Batutach dni'a 28 liJsto'Pada 1906 r. Za.
giniona w 1939 r. lZamieszkiwala. w Łodzi ,przy ul. Limanow
skiego 28, a następnie przebywa,ła w ghetcie w Łodzi, skąd 
w sierpniu 1942 r.· została wywie;ziona w niewIadomym kie
l"lln/1cu. Od tej pory brruk o lIlIiej wiadomości. W związku z po
wyiszym wzywa się zaginio'ną" aoby w terminie trzech mie .. 
sięcy od uJkaza.nia się niniejszegO' ogłoszenia. ~łosiła się , w 
Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział Cywillny, gdyi w p'rzeci'w
nym ra:cle może być uznana ?Ja zmarłą. Jedrnoeześnie wzywa, 
się wSzystkie oSOob1, które mo.gą udzielić wi'ad()mości ' o zagi
nioneoj, aby w tel".mirnie powY'~szym doniosły () nich Sądowi. 

KB-684. 

SĄ.D GRODZ'KI W KRAKOWIE 

Sąd , Grodzki w Kra/kowie w,gzczął postę!powa,nie o uma.
nie za zmarłych następujących osób: 

1) Lisocki Michał, urodzony dmua 18.4.1878 roku w Kra
'kowie, syn Ludwika i Julii z Eichhornów, 

2) Elzbi~ta Usocka, urodzona dnila 28,5.1884 raku w 

PralSzce (Ka:lisz), córka Izydora Kona i Ewy z Heymanćw, 
3) Przepiórka Karol, urodzo,ny dnia 19 lipca 1898 r:l,kn 

w Niedarach, powiat Bochnia, syn Anny Pr:zepi61"ka, . 
, 4) BO'leosław Pa,teja, urodzony 27.1.1912 roku w WItoWi· 
cach, pow~at Miechów, syin Jaona i Ma'rianony. z Misl~ów, ' 

5) Mari'an Madej, urodzo:ny w Bieźanow\>e, pOW1at ~ra
ków, dnia 15.8.1910 roku, syn Stani.sława i Srulomei z Pleka-

nów. 
6) EdwaT Kue zek , urodz.ony dnia 5 ma1a 1915 rolm w 

Krakowie, syn Mieczy.sława i Józef y z Szewezy>ków. 
Wrzywa się wymienionych, aby do 3 miesięcy dali o sob?\< 

wiadomość 'jako też wszystkich posiadających o wymiemo
ny~ wiadomości, aby w' pO'wy7Jszym terminie donieśli o tym 
Slłdowi, (L Zg. 27/46, 28/46" 144/46, 156/46, 186/46). _ 

- KA--4~t 

Anna 'Birnbaum z dobu KOM, urod'Zona dnia 10 listopa
da 1880 r., córka Dawida: i Marii z domu S i1be l1Stei n, mai~l. 
Kohnów, żona Mareelego, za.mieszlkała w Kra;kowie, przy ul. 
KanmeJi,ckiej, Nr 60, miała Zlginąć po aireszto'Wlaoni'll jej przez 
Niemców z początkiem listopada 1943 w Wal1Szawi~, przy ut 

MONITOR . POLSKI - dnia 1 lipca 1946 r· 

'Wilczej Nr 12. Gdy wobec tegO' jest prawdopodobne, że wy
mieniona poniosła śmierć, ~rządza się 00 wniosek Janiny 
KO'rdacldej,' zam. w Krakowie, przy Uil. Szyma.n:oWlSkiego Nr 
21, po~wanie o stwierdzeniu zgonu, a zarazem ogła.sza 

się wezwanie, aby do 1 miesiąca od tego ogłoszenia udzielono 
Sądowi wiadomości o za.gini()ne.j. Po upływie tego terminu i 
po przeprowa.dzeniu dowodów, Sąd orZielknie ostatecznie o 
wni'OlSku. (L 1. Zg. 292/46). KA--3942 

SĄ.D GRODZKI W WOLSZTYNIE 
Julianna Musiał z Rakoniewic, powiat wolsztyński 

wniosła o uznanie za zmarłego męża Franciszka Musiała, 

ostatnio zamieszkałego w Rakoniewicach. Franciszek Mu
siał został aresztowany 12 września 1939 r. w Rakoniewi
cach, następnie przewieziony do Wolsztyna, a w dniu 30 
października 1939 r. wywieziony z Wolsztyna w nieznanym 
kierunku. 'Od tego czasu zaginął. Wzywa się zaginionego, 
aby najpóźniej do dnia 20 listopada 1946 r. godz. 12 zgłosił 

się w Sądzie Grodzkim w Wolsztynie, gdyż w przeciwnym 
rozie mOŻe być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie 
osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby 
w terminie powyższym · doniosły o nich sądowi. ' 

KA-!413 

SĄD GRODZKI W TOMASZOWIE LUB. 
Sąd ' Grodzki w Tomaszowie Lub. na wniosek Genowe

fy Burda, zamieszkałej we WSl l gmmle Tamawatka, 
wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego jej męża An
drzeja Burdy, ud; 14.10.1909 r. w Tamawatce, pow. Toma
szów Lub., syna Tomasza i Tekli z Żulil'iskich, ostatnio za
mieszkałego w Tamawatce. Wymieniony został w dniu 14 
sierpnia 1939 r. powołany do służby wojskowej w Wojsku 
Polskim i przydzielO'ny do 50 pułku strzelców kresowych 
w KO'wlu. Wyzwa się zaginionegO', aby w terminie trzymie
sięcznym od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosi} się 
W wyżej oznaczonym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mo
że być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w ter
minie powyższym doniosły o nich sądowi. (Zg. 6/46). 

KA-4625 

SĄD GRODZKI W SOBOLEWIE 
Sąd Grodzki w SobO'lewie, stosownie do art. 5 Dekretu 

z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o uzna
nie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu (Dz. Ust. Nr 40, poz. 
22u) i postanowienia Sądu z dnia 20 maja 1946 r. ' obwiesz
cza, że na skutek wniosku Zofii MichaIczyk, mieszkanki wsi 
Izdebno, gm. Laskarzew, powiatu garwolińskiego - wzywa 
Józefa Przybysza, syna Jana i Marianny z Borkowskich. 
urodzonego, 6 ' kwietnia 1884 roku we wsi Celinów, ostatnio 
zamieszkałego we wsi Oblin, gminy Maciejowice, powiatu 
garwolińskiegO', aby w ciągu trzech miesięcy od chwili 
ogłoszenia stawił się w tymże Sądzie, ponieważ po upł)'wie 
tego terminu nastąpi uznanie go za zmarłego. 'Wzywa się 

wszystkich, ~tórzy o życiu lub śmierci zaginionego posiadają 
jakieś , wiadomO'ści, aby zawiadomili' Sąd najpóźniej w ozna
czonym wyżej terminie. (Zg. 2/46). KA-4523 

. SĄ.D GRODZKI W ŻYRARDOWIE 
Na wniosek Uszera Binsztoka, zamieszkałego w Sos

nowcu przy ul. Małachowskiego 20, toczy się postępowanie 

. o. uznanie za zmarłego zaginionego Jankla Binsztoka, syna 
Szlamy i Szajndli z Wainsztoków. urodz. w roku 1894, 
i stwierdzenie jego zgonu. Sąd Grodzki w Żyrardowie wzy
"'Ta Jankla Binsztoka do stawienia się w Sądzie przed upły
wem 3 miesięcy od chwili ogłoszenia niniejszego wezwania, 
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 

Wzywa się wszyst'kich, którzy mog~ udzielić wiadomo
SCl o zaginionym JankIu Binsztoku, aby w terminie powyż
szym donieśli o nim Sądowi. . KA-3247 

Na w,niosek Weroniki , Mirgos, zarnieszkalej w Mszczo
nowie, toczy się postępowanie o uznanie zaginionego Zeno
biusza Milrgosa, syna Jana i Fra,ncis~ki zNadolnych, uro- I 

dzonego 4.12.1912 roku, za zmarłe'go . Sąd Grodzki w Żyrar
dowie wzyv."a Z:enohiusza Mirgosa do stawienia się w Sądzie 
przed upływem 6 miesięcy od chwiI,i ogł()szenia niniejlszego 
wezwania, gdyż w przeciwnym razie ml'liże być uznany za 
zmarłego. Wzywa się wszystkich, którzy mogą udzielić wia
d()mości o zagi'niony'm Zenobiuszu Mirgosie, aby w terminie 
powyższym dornieśli o nim Sądowi. KA--455::J 

S_~D GRODZKI W BRZOZOWIE 
Na wniosek Zofii Ziemiańskiej z lzde~k, wszcz.ęto po

stępowanie celem . stwierdzenia zgo,nu Stanisława Ziemiań

skiego, ,urodzonego 14 ma.ja 1899 w Izdebkach, który z.aginął 
w walce koło Mierzyńca w połowie września 1939. Wzywa się 
w,gzystki ch , którzy mogą udzielić wiadomości ' o nim, aby do 
jednego miesi.ąca od tego ogłoszenia donieśli o nich SądOWI. 
Po upływie tego termiiJlu Sąd roz,stl'Zyg,nie o wniosku. (Zg. 
19/46). ' KA--4254 

S~D GRODZKI W KAMIENIOGó;RZE 
W spraw~e wniosku StalllisłaJWa Rudomi,no w Ka.mienio

górze o uznanie z,a zmarłl), Zofii z E,nd'ruka.jtiisów Rudomin(), 
CÓl"ki Anto,niego i Marii z BoufalIów, urodzonej w roklu 188:", 
ostatnio zamieszkałej w Korcu, pow. Równe, wzywa się Zo
fię Rudomino, aby w dniu 24 sierpnia 1946 r. zgłosiła się 

w Sądzie Grod7;kim w KamienilQgórze, pO'kój Nr 2, godz. 9, 
gdyż ,w przeciwnym ra,zie z06tanie uznana za zma:rłą. (Z.g. 
2/46). KA--4295 

S~D GRODZKI W LIPNIE 
Na wniosek Marty Mikołajczyk, zamieszkałej w OSiSÓW

ce ' powiatu L~pno, Sąd Grodzki wszćzyna. postępowanie ceJem 
uznania za zmarłego Mikoła:jczyka FrallcilS7Jka, urodzoneglJ 
2 lu~() 1909 roku w Dą;brówce, p'o\:Vi~t ~1!O1 s~!!a A!!(ir~. 
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ja i Józef y z Kowalczyków, powołamego w chwili wybuchu 
wojny 1939 roku do Wojlsk,a Polskirego. W'Lywa się wymie
nionego" aby do dnia, 20 jistOlpada 1946 roklu dał o sobie Wlia.
domość ja!ko teri wszystkich posiadających o wymie.nionym 
wiadomości., aby w pO'wyż<szym termilme donie,ś1i o tym Są
dowi. KA--4521 

S.~D GRODZKI W ZAMOśCIU 

Sąd Grodzki w Zamościu na 7lasadzie s 'rt. 5 dekretu z 2!A. 
8.1945 r. obwieszcza, że wszczął postępowanie Q uzna,nie na
stępujących osób za ~arłe: 

1) Z wniosk>u Ju1ioana He r.nh'llta , za.m. w Zamościu: 
Udlę z LewinkO'pfów Hern!hut, żonę J ,aokuba i Berka Her~ 
hut, syn Mos;rka Hersza. zam. ostatnio w Za.mościu - wg.. 
twierdzenia pete:nta zaginęli w Bełżcu w t942 r. Nr Zg, 5/4~, 

2) Z wni,osku Janiny Sała,ga, zam. w Zamo3ciu, Ormiań
ska 12: M,iehała Sa1a.sę, syna Mateusza, Ziarn. ostatnio w Za
mO'ściu, wg. twi,erdzenia petentki ~agillął w bitwie pod Warr
szawą w 1944 'I'. Nr sprawy Zg. 19/46. 

3) Z wruosku Mari,i Ankier, za.m. w Z'amościu l-go Maja 
4: Hersza i Surę małż,onków MOJlJtag, za.m. ostatnio w Za
mościu, wg. twierdzeni.a petentki zamordowani przez Niem
eów w 1942 r. Nr spr. Zg. 3/46. 

4) Z wniosku Szmo.la Male'ra, zam. w BilJgoralju 3-go 
Maja 65: Chunę Edelsberga syna Herca, i Chany z Flu.gów 
ur. 1874 r., Fahw-Łaję IZ Se.gieJmanów Edelsbergową, żonę 
Chuny, córkę MOoszk'a i Gitlli z Lederkremerów, ur. 12.4.1880, 
według twierdzenia petenta zabici w WaI'lSzawie w 1943 r. 
i Josefa Edelsberga syna Chuny i Faljgi - Lai z Segielma
,nów, ur. 22.1.1900 i Luzera Edelsbel1ga, syna Chuny i Fajgi.
Łai IZ Segiehnanów, ostatnio zam. w Zamościu, wg. twierdze
nia petenta,zamoroowani w 1942 r. Nr sprawy Zg. 12/46. 

Sąd wzywa zaginionych, 8Jby w te'rminie 6 miesięcy od 
daty ogłoszenia 2'lgłosiJi. się do. Sądu, gdyi w przeciwnym 
razie będą uważa'ni za zmaTłych, za.ś olsoby, które mogą 11-

dzieł,ić wiadomości' o za.gi.nionych, alby w tJerm~.nie powyższym 

doni()jSły o tym Sądowi. ~-3559 

SĄ.D GRODZKI W SKAR~YSKU 

Sąd Grod7Jki w Ska.riysku - Ka.miennej ogłasza, że na 
wniosek Piotra GrzesZICzyka, zamie's7lkalego w S'kariY'5ku -
Kamiennej wszczął postępowa:nie o uznamie za ~marlą J ant
.nę Grzeszczyk j żonę Piotra, córkę Ka'rOola i Franciszki z Ba
ranów Sysi.ków, która 15 sieI'lpnia 1946 ?Jbiegla ze szpitala 
psychiatrycznego w Drewnicy. Wzywa się zaginioną, aby w 
terminie trzech miesięcznym zgłosi~a się do wymienioJleg~ 
Sądu, w przec'iwnym 'razie moiŻe być uż,Uana. za zmarłą, oraz 
osoby mogące ud?Jie1ić wi'adomO'ści o zaginio!OOj, aby w po
wyższym tel1ffiinie doniosły o nidh sądowi. (Zg. 10/46). 

KA-4498 

; SĄ.D GRODZKI WE WLOCŁA WKU 

Zg. 41/46. Bernard Bi:ałyński z WłoolaIWka . wystąalił& 
wnioskiem, by jego żonę JadWigę Teresę BiałYńską z LLpszy
ców, ur. 21 marca 1913 r. we Włocla.wku, roMę Uszera i Su
ry Mimdly z Dornów, a zaginioną w obozie ko~ntra.cyj. 
Jlym w Sztutthofie, uznać ozazmalrłą . 

Zg. 48/46. Jani,na Boja,nowska z Włocła,wka , wystąpiła. 

z ,vnio,skiem, by jej męża Jana BojanoWlskiego ur. 14 ma.ja. 
1901 r. w S.kempem, pow. Lipno, syna Faustyna i Leokadii 
Skowroń,ski,ch, ostatnio przebywającego w obozie koncentra.
cyjnym w Rudau kolo Królewca, uznać za zmarłego. 

Zg. 53/46. Jadwiga KowalewSka z domu Ko6mierowska 
z Włocławka wystąpi:ła z wniookiem, by jej męża MichaJa 
Kowa.lewski'ego ur. 8 sierpnia 1908 r., sy,na Bohdana i Emilii 
Ma.lczewskich, ostatnio zamieszkałego w W arsza,wie , a za.gi
nionego w Katyniu, uznać za zmartego. 

Zg. 69/46. Sa.muel Au.g'Sbu'l'g z Włocła.wka wystąpił z 
wnioskiem, ' by jego żonę Janinę Augsburg z domu Hambur
ger ur. 6 maja 1904 r. we Włocławku, córkę Hersza i Cywil 
z Hercherg, o,statnio przebywa6ącą w ghetcie we Włocławku, 
uz.nać za zmarłą. 

Zg. 71/46. Salbina Gaszczyńska z Włocławika wystąpiła 

z wnioskiem, by jej męża JÓz·efa - Jemego G,aszczyńskiego. 

ur. 10 ma'rca 1906 r. we Wlocł8Jwku, . sY'na Wincentego i Wa
lerii z Wi:śniewskich, ostatnio przebywaojącego w obozie kon
C'entracyjnY'l1l w Rudau koło Królewca, uznać za zmarłego. 

\Vzywa się wymienionych lŁagintonych, oraz Wlszy,gtkie 
osoby, które mo,gą o ni.ch udzielić wiadomości, ruby w terminie 
trzech mi,esięcy zgłe,sili się, wZlględnie poda.lj wiadomo,ści o 
za,ginionych do S:}du Grodzkiego we WłocłaWlk'U. KA-412~ 

S~D GRODZKI W NOWEM 

Sąd Grodzki w NOowem wszczął postępowanie o uznamie 
na.stępujących osób za zmarłe: na wniooek: 

1) Józef y Mi,szewskiej w Nowem, męża jej Wacława. 
Miszewskie.go" nauczyciela , urodzonego 19 li.stopada 1896 r. 
w Zalesiu, zamieszkałego w Z'drojewie, pOiWiat świecie, are
sztow<lineg o 28 października 1939 w Zdro,jewie i wywiezione
go w niewiadomym kierunku. 

2) Ma,rii Lietz-owej w Gniewie, męża jej Kazimierza Lie
tza, na.uczyciela, urodzonego 26 mwja 1902, w L\lIbawie, za
mieszkałego w Pieniążkowie, powiat świecie, a'rac:!ztowanego 
22 października 1939, w Nowem, i: wywiezionego w niewia.do
my;m kierunku. 

3) Hele'ny Kurczalskiej w Stl'zelnie, męża jej Ludwika 
Kurcza,1skiego, ,posterunkowego p. p., urodzonego 10 liJpca 
1891, w OrpiJszeWlku, zlllllli'e82lka:łego w Warlwbiu powiat Świe
cie, aresz>towa.nego 21 pa,Zdziennika 1939, i wywie'zionego VI 

niewiadomym kierun'ku. 
4) Marty K()Itowskiej w Leśnej Jani, męża jej Leona 

Kotowskiego., robotnika, urodzonego 18 czerwca 1899, w Leś
nej J ani, pwiaJt Sta.rogard, za.mieszkaJłego w Leśnej J anł, 
aresztowa'IletgO' 25 paździ,ernika 1939, i wywiezio,nego w nie-
wi.l!idOilnl',lll ki~l1U1lk\l.t . . . 



5) Ireny Oelbergowej w Frąey, męża jej Mariana Oel
berga" nauczyciela, urodzonego 4 września 1905, w Tadholi, 
zamie'szkałego w Lalkowach, powi'at Starogard, ares2!l;owa-
nego 13 października 1939, w Skórczu, i wywiezi<mego 'W nie
wiadomym kierunku. 

6) Anny Czortek w Rynkó:wce, męża jej Arlkadiasza. 
Crortka, ro1ni:ka., urodzonego 18 g rudni'a 1906, w Warlubiu, 
zamieszkałe,go w Rynkówce, powiat Starogard, aresztowane
go 22 listopada 1939, i wywieziOOlegQ ze Starogardu w nie-
wiadomym kierunlru. . 

7) Marii Kraszuckiej w Toruniu, męża jej Henryka Kra
!lzlUckiego, drOtg~rzysty, urodzo.nego 6 lutego 1909, w Toru
niu, zamie81JkaJego w Nowem., powiat świecie, aresztowanego 
21 paździer/llikli 1939 i wywiezionego w niewiadomym kie
ranku. 

8) Anieli Cza.jkowskiej w Gdyni, ~~a Fra'noiszka Czaj
kOWl!!kiego, inwalidy wojennego, urodzonego 17.5.1890, w 
Morgac:h, zamiesZlkałego w Ga.jewie, powiat świeCie, aresz
towanego w października 1939 i wywiezi:onego w niewiado
mym kierunku. 

9) AnMtazjiMielewskiej w Bobr6wcu, męża Jama Mie
lewakiego, rolnika, urodzon~o 10 paidzle'rnlka 1907, w Kar
czemce, zamielSzlkałego w Bobr6wClU, powiat Starogard, wcle-
11l1MgO do Wojska Poll8kiego 24 sie11Pnia 1939, f wywi.ezione
iO w niewiadomym kierun.ku. 

Wzywa aię wymiAnionych zaginionych, or8>Z wszy:stikfe 
oeoby, kt~re mogą udzielić o zaginionych wiadomości:, aby 
w te1"1ll lnle trzech mieSięcy 191osili s,ię, względnie donieślI 
o nich Są.dowi do 2. Zg. 9/46, 8/36, 10/46, 12/46, 14/46, 15/46, 
27/46, 30/46 i 35/46. KA- -373~ 

. S~~ GRODZKI W OśWIĘCIMIU 
Zofia :t Dra.bczYk6w Gałganowa urodzona 27.12.1001 w 

Polance W ielkiej, córka Teofila I Ma!riamny Grzesło z,amie
.zkała ost8Jtnio w POlanoo Wielkiej Nr 271 z ko:ń,c~m Hpca 
193~ .jako umY'Slowo chora wym'knęła się ~ domu I od tej 
chwlh ślad za nią zalgi,nął. Gdy wobec tego jellJt p.rawdopo, 
dobne, że wym.ie'niona ponios'la ŚInii:!rć na skutek zastrze lenl'a 
jej pr~ez N iemców ja:ko osoby umY'słowo chore.i, zarządza się 
n~ wnIosek .Al~i~a Gałgana w Polance Wielkiej postępowa
nIe o uzna.me JeJ ża 7JIllarłą, a zarazem w.zywa się W\Sz;y,atkie 
o.soby, ora'z wymienioną, lliby, jeżeli mają jwkie wiadomOŚCI 
w ~j spr awie, udZieliły ich Sądowi do 3-ch miesięcy od m
nieJszego . OIg1oszenia. Po llIp!ywie tego tel'lJIlmu Sąd o'rze'knie 
ostatecz.me o \VlI1iosku. (Zg. 7/46). KA--4350 

SJ).D GRODZKI W KOWALEWIE 

Sąd Grodezki w Kowalewie podaje do wiadomości, że na 
wni.osek Olgi Kuczorowej, nauczycielki w Wielkim Rychno
wie, wszczęto postępowanie o uznanie za zm8'rłego jej męża 
Pawła Aloi.z.e.go KUCZOTę, urodzonego 22 czerwca 1910 w Ma
łym Ta;rplnie pow. Grudziądz - Pomorze - syna Fra'ncisz
ka i Klary z KędzioI"Slkich, nauczyciela szkoły powszechnej w 
W~lkim Rychnowie, ostatnio tamże zamie-sZ'kałego .j w dniu 
16-go października 1939 r. aresztowanego prrez okupanta 
(SelbstBchutz niemiecki) . Sąd wzywa zaig ini'onego Pa.wła A
lolzego Kucrorę, alby na'j!później do dnia 22 sierpnia 1946 r. 
godz. H-ta zgłosi~ się w Sądzie Groozikim w Kow8llewie, 
gdyi: w p·rze.ciwnym rwzie może być uznany za 7lIlla.rłego. 
Ponadto wzywa si ę wsz)"stkie osoby, które mogą udzieli'ć wi'8-
domości o za.gi'nionym, a·by w pOWo/źszym terminie doniosły 
() tym Sądowi Grodzkiemu w KowaJewie. (Zg. 1/46). 

KA-3953 

S~D GRODZKI W OPOCZNIE 
Z wni01sku Z~fii Rozema:n, .zamiesZJkałej w Opocznie, 

Sąd Grodzki w Opocz,nie wzywa Framcisz:ka-Floriana RoZ&
ma'na, syna Fra nd;s'zka i Mieczysła,wy, urodzonego 2 'kIwie
tnia 1916 r., ostatnio przebywającego w obozie Majdrunek, 
aby w terminie sześciomiesięc?Jnym, licząc od dnia wydruik.o
wania ni'niejszego ogłoszenia 2lgłosi1 się w Sądzie Grodzkim 
w Opocz.nie , gdyż w prze,ciwnym 'ra;zie mo,ż.e być uznany za. 
zmaTłego. Wszystkie osoby, mogą.ce udzieli~ wiadomości CI 

miej.scu pobytu wyżej wymi~nionego poszu'k ilWanego, winn,. 
za.wiadomić tutejszy Sąd w tel1mj.nie wyżej podwnym. 

KA-4323 

Z wniosku Flore'ntyny Czuhkowskieoj, zamieszkałej Wc> 

,q,si Jastrząb, gm·iny Goździków, Sąd Grodzki wOpocznr .. 
wzywa Ka'zimierza CzubkolWskiego, syna Piotra i Katarzy
ny" ostatnio przebywającego w WojSku PoliSkim, prawdo,po
dobnie za,g.inionego w 1939 r. pod Soenaczewem, roby w tel"
minie szeŚCiomies ięc znym, licząc od ogłoszenia ninieJszego, 
z,głooił się w Sądzie Grodzkim w Opocw.ie, gdyż w p'rzeci'w
nym razie może być uznany za 2mlarłego. Wszystkie osoby, 
mogące udzi el ić wiadomości o poszukiw anym Ka~imierzu 

C rubkowsk im, wi,nny zawi,adomić tutej.szy Są.<!. Grodzki w 
terminie wyiej podanym. KA-4323 

SĄ.D GRODZKI W SKIERNIEWICACH 

Malgol'zata Traczowa i Antoni GłUlSzek .zam. we wsi 
Gzów, pow. skierniewickiego, wnieśli do Sądu Grodzkiego 
w Skie rniewicac:h wni.ose,k o U2'Jlla:nie Antoniego muszka s. 
AntotDie.go za zjIIlar le.go. W 1930 r~u zOtStat on powołany do 
woj,ska rosyjskiego i od tego cz::lJSU nie ma żadnej wiadomo
ści o nim, przeto Sąd w.zywa Antoniego Głus1Jka s. Anto,nie
go, by w terminie trzymiesięcznym zgłOSił się, gdyż w prze
ciwnym ra,zie może być u znamy za zmarłego. Sąd wzywa rów
,ndJeŻ wszystkie osoby, kt6re mogą udz,jelić wiadomości o zagi
nionym, aby W terminie powyższym donioSły o niCh Sądowi, 
(Go. 51J4Q). KA~485 

S~D GRODZKI W WOLBROMIU 
Sąd Grodzki w Wolbromiu wzywa Jana Celnego, syna 

Franeisz,ka i Fra,nei-sZlki ze Skubis6w, urodzonego 26 czerw
ca 1898 r. w Troksie, .powiatu ollkuskiego~ ostBJtnio zamieszka-

MONITOR POLSKI - ania 1 fipca 1946 lIo 

łegQ w Tr.oksie, kt'6ry w dni'a 8l sieI'lpnia. 1939 r. pO'Woł~ 
został do Wojska Polskiego ~ dotychczas nie wrócił, aby IW 

tenninie trzech miesięcy od dnia umie.s=enia wezwania te
go w Moni,torz.ePołskim 7€łosil się do Sądu Grodzkiego w 
Wolłrromiu do sprawy Zg. 6/46, gdY'Ż w przeciwnym l'8IZie 
może być ulZI1:any za zmarłego . Wszystkie osoby, które mogą 
udzielić wiadomości o zaginionym, wi.nmy w terminie wyżej 
wymienionym donieść o tym Sądowi. (Zg. 6/46). KA-4668 

S~D GRODZKI W OLA WIE 
Sąd Grodzki! w OI8IWie wszczął poott.wowanie o umanie 

za 2JlYlarłych: ' 
1) PaU'la Zedllera, syna. ·Ja.na ti Anny Feit, ur. 9 lipca 

1907 w Osieku i tam ostatnio zamiesZkałego - lIlai wniosek 
jego żony Marii Zedler zamieszk. w Oławie. Paul Zedler miał 
zgimąć w Rumunii w styczniu 19451'. (Zg. 14/4Q). 

2) Ja.na PolOńskieg,o, syna Jana i Marianny Spanek, ur. 
14 marea. 1915 w Łekin8ko, pow. Piotrków, zamieszk oma.t
nio w 09trołęce - na wlnio,sek jego żo·ny Połońskiej Marii 
zamleszk. w ścinarwce, pow. Olawa.. Jan Połooski we . wrze... 
jni'll 1989 r. ja~o szeregowy 30 Po a. t. w Brześciun. Bugiem 
poszedł na front I zaginął bez wieści. (Zg. 38/46). 

3) Mariana Janika, syna Aleiksamdra i Anileli MilaiIlow
skiej, ur. 2 lutego 1909 w LUJblinie, zamieszko ostatnio w Ko
włu - na wniosek jego żony Hele.ny Janik lZ8mies7ik. w Oła..

wie, uJ. Roznańlska 1. Janik Ma'rilalIl praeow8ił w r. 1941 w 0-
desie i od tego C7.8i8U nie ma o nim wiadomo,ści. (Zg. 40/46). 

4) Karola Herbę, syna Józefa i MaTU Białowąs, ur. w 
1910 r. w Matziarni Kaminecki,eJ i tam ostatnio zamiesZlka
łego - na. wni0\8ek jego żo,ny Anny Herba zamieazk. w GB>
jac:h, pow. OlalWa. W kwietniu 1940 KarOII Herba w,stąpił do 
woj.llka sowiedkiego i zaginął. (Zg. 46/~), 

Sąd wzywa. wyżej wymie.nionych zaginionych, 8iby do dnia 
30 sie,rpnia 1946 r . . 7lg'łosiai się w Sądzie Grodzkim wOlawie 
lub w inny ~OISÓb zawiadomili Sąd o swoim istnieniu, gdyż 
w przeciwnym razie mogą być uznani !Za zma·rłych. Sąd wzy
wa da1ej wszyshkie osoby, które udzielić mogą wia.domo~ci. 
o zalgini<lnyeh, Siby w term~ni'e powyl'ŹlSZym donio.91y o nich 
Slł'dmvi. lCA-4524 

S~D GRODZKI W TURKU 
l\1a'r ianna Zieli'ńska zam ieszkała. w Turlku wniosła o uz

nanie za zmarłego Kacpra Zielińskiego, 8}'1Ilat Walentego i 
Józef y, ostatnio zamieszkałego w Tur.lru, który w 1914 ro8tu 
wyjechał do Niemiec na pracę. Wzywa się Kaoptra. Zieliń· 

.skiego, ",by w te'l'IIIlinie do 15 wl'lreśnia: 1946 roku zgł08i~ się 
w Sądzie, gdyż w przeciwnym ra'zie może być uznany za 
zmarłego. Wzywa się wllzysbkie osoby, któ , e mogą udzielić 
wiadomości o rz:lligi:nionym, alby w termitnie powyU.szym do
niosły o nich Sądowi. (Zg. 4/46). KA--4297 

SĄ.D GRODZKI W KAZIMIERZY WIELKIEJ 
Sąd Gro,d~ki w Karzimie rzy Wiełkiej - powiat PińczóW, 

podaJe do publicznej wiJadomości , że rostało wszczęte poetę

powanie o uznanie za ZIIllarłeg,o Pawła OhmurY, syna Win.
centego i MalrH z Baranów mał!ż. Chmurów, liozącego lat 40, 
'rolnika, umysłowo ctho'rego" zamies~kalego we wsi Do,na1Jko
wice gm. Hobiesławice, który w mwju 1944 r. opuścił stale 
miejlSCe zamiesz.kalJlia i był w n8lstępnyoo miesiąeach widy
wany w okolicznych w1:oaka:eh. Ostatnio widziano go w po
łowie stycznia. 1945 r. we wsi KuchaTy gm.OhoteI w czasie 
działań wojennych, na skutek któryeh wieś Kucha'ry uległa 
znilszozeniu. Wzywa się ~ginionego Pawła ChIIllurę, by w ter
m~nie 6 mie·sięey zgłosił się w tut. Sądzie, gdyż w prtzeciwnym 
razie będzie mógł być uznany za zmarłego. Równocześnie 

wzywa się w&zystkie .osa'by, które m.ogą udzieli1ć wiadomO>Ści 

o zaginionym P8IWle Chmu'ra, by VI powyiSlzym terminie do
niosły o nich Sądowi. (Zg. 4/4Q). KA-344b 

S~D GRODZKI W ST0CZKU - WĘGROWSKIM 
Sąd Grodzki w Stoczku - W ęgrowtSkim na podstawie art. 

5 Dekretu z dni!a 29.8 .1945 r. w sprawie postępowamia o uz
nanie za zmarłego i stwierdze'tlie zgonu i na wnią.sek Alek
sandra Molskiego, zam. w Warszawie, przy ul. Korytniakiej 
Nr 4 m. 14, o·głasza o wszczęciu postępowani'a o uznanie za 
z;marłych: 1) Stefanii Molskiej z Oniszk6w, cÓlrfki Dondela i 
Marianny z Kielak6w, urodzonej dnia 15 lutego 1914 r. w 
Ostrówku, gm. Łochów, pow. węgrowsldego i .stale tam za.
miesZikałej, I 2) Mari'anny Oniśk z Kiel akórw, c6rki JÓlze·fa 
i Rozalii z Przybyszów, urodzonej d.nia 23 luteg.o 1894 '1'. W 

BacZikae'h, gm. Łachów, za;mie.szkałej staJe w OstróW1ku, gm. 
Łoclhów, pow. węgrowSkiego. Wyżej wymienio.ne w miesiącu 
paździel'lniku 1939 r. zost8iły za!';resztowa,ne w Ostrówku, 
gm . . Lochów prze,z żandaTl'llów niemieckich i dotyebc:7.a:s nie 
ma o nich wiadomo'ści. Sąd Grodz.ki wzywa Srefanię Mo16ką 
i MariaoIllIJę Oniśk, aby w tetminie 3-miesięcznym od ogłCll!lze
nia niniejszego wetZwania :zgtosilły się, gdyi w pr:teclWlnym. 
rarLie mogą być uznane za zmarłe . Jed/llocześnie Sąd wzywa 
wszystkie osoby, które mogą udziełil5 wiadomości o Sb!fandł 

Molskiej i Mariannie Oniśk, 8iby w terminie powyższym do
niosły o ,nQch Sądowi. (Zg. 4/46). KA-270!ł 

S~D GRODZ'KI W CZELADZI 
Sąd Grodzki w Czeladzi ogłasza, id; Barba.ra Zembrzu

ska, zamieszkała. we w,si Lubowidz, gminy Rozwozin, JX1Wia
tu. mławskie.go., zgłosiła wniosek o uznanie męża Adama Zem
brzuskiego za zmarłego. Według danych za'wartych we wni.o
sku, Adam Zembrzuski, syn Adama i Anny ur. 25.9.1907 r., 
funkcjona.riusz polioji w Czeładzi, wskutek mobi:Hza~~ w 
1939 'r. powołany został do woj!ska i od tego C'Ł8:9U .nie daje 
żadnej wi'adomości o sobie. Sąd Grodzki w Ozeladzi wzywa 
Adama Zembr~uskiego, ruby w terminie niedłwilszy:m niż sreSc 
miesięcy, licząc od daty opubliko.wa,nia ogłoszenia, zgłosił się 
do Sądu, gdyi w pr:zeciwnym razie może być uznany za 1J[Ilar
lego. Wzywa !ię w,szystkie osoby, które mogą .udzieli~ wia· 
domooci o zaginionym., 8Iby w tetminie powyższym d()nios-ly 
o .nddh Sądowi. (Co 27J46b . . 'KA-814O 

Nr 57 

S~D GRODZKI W RZESZOWIE 
Kostorowska StaniJSława z Rzeszowa, Dlłlbrowskiego ITI, 

Bocw.a. 8, w.nosi o uznanie za zmarłego . męża Franciszka 
Kostorowskiego, uro.dz. 1.8.1902 1'. w Podwo.łocz~ach, za.. 
miesz:ka!ego we Lwowie, który w 1926 r. wyjechalł w niewia
domym kierunku i dotąd nie daje o sobie wiadomo.ŚCi. W'ZYWBl . 
się zaginionego, aby w terminie 8 miesięcy zgłosił się, gdyi 
w pl'7leCiwnym razie uzna.ny :wetanie za1lIna.rłego. WZYWBl 
8ię i inne osoby, alby w powy?iszym terminie zawiadomiły 
Są.d o zaginionym. (Zg. 18/46h KB-l 

He!lena Gei;seler z RZe5'zo,wa, Pobi'tno, wno9i o uznam:le 
za zma.rłego Karola GeiiSslera urodz. 31.1.1913 r . .w Wi~dniu, 
ostatni,o zamieszkałe8\> w Rzeewwie, syna; Ka'rola i Anny. 
Heicl. którego w grudniu 1942 r. za.brało Ge,stapo z Rzeszo
wa., i który dotąd nte daje o 8()'bie wiadomości. 

Wzywa się z~in:i()tneg'O, a.by w tel1IDilnie 3 miesięcy zgło-o 
sill się, gdyt w przecilWnym razie uznany zo.stan4e za =a.J'I. 
łego. Wzywa się i il!1IIle osohy, aby w powyższym termillie 
zaWiadomiły Sftd o zaginionym. (ZIg. 40J(6). KA-4688 . 

SJ).D GRODZKI W KRQTOSZYNIE 
Władysłruwa Woźniak z Ligoty wniosła o uzn8tnie męta 

j,ej Stefana Woźniaka urodzonego 3.11.1912 'r. w Kościelmej 

Wsi pow. Ka.lisz, syna Fra.nciBz:ka i Wiktorii z d. Stawikow. 
skiej, ostatni() z6mies11kałego w Ligocie -r- za zmarłego ,' poda.
jąc, że wstał o'n w sieI1Pniu 1939 r. powołany do. 60 p. p. '1 
konl!P. w Ostrowie i w Czasie działań wojennych we wrz,eśn.llu 
zaginął. Ostatni raz widZiAny był w puszczy KampinoWlskiej. 
Wzywa sir: zagin~one~, by lI1ajIP6źniej do wyznaczonego na 
dzień 27 ~zeŚ'nia 46 terminu Ztgłosia s ię w tut. sądzie, }X)

kój 27, w prz,eciwnym l"8'rie nastąlPi Uzn3!nie. go z;a zmarłego, 
Wzywa się wszytStkieh, którzy mają o zagiJlionyrrn jakie',ś wia.
domości , by naj'p6źniej w termi[lie wyw~łania z.gło·siIi o tym 
Sądowi. (Zg. 13/46). KA-3962 

S~D GRODZKI W LIMANOWEJ 
K!IItarzyma Mam!llk z Zalesia, powiat Lima,nowa, zł~ 

żyła wni08elk o uznanie za zmarłego jej męża Jalla MamaJcs, 
syna J6zefa i Marii, ur. dnia 18 czerwca; 1886 w Zalesiu, 
kt6rego 3 stycznia 1944 a,re,sztowllło gestapo i wywiozło do 
więzienia w Tarn'Owie, po czym o nim ślad zaginął. W.zywa 
się zagtnionego, wby w tel1IDiJn/e 3-:mie!sięeznym od daty tego 
ogłoszenia zgłosił się w Są<lzie GrodzJkim w Limanowej, gdY2 
w przeciwnym razie może by~ u~nany ZJa zmarłego. Wszyst
kie zaii o;S'Oby, które mogą udzOOilić o nim wiadomośoi, wzywa 
się, by w powyższym terminie . donio,sly o tym Sądowi. (Zg. 
50/46' ). . KA--455!J 

S~D GRODZKI W TUCHOWIE 
Na Wlniooek Kazimiery Jaku'bowicz z Siedlisk wszczęto 

postępowanie o lIiZnanie za 1J[IlartegQ Józefa Jnkubowicz81 • 
Si.edU'Sik ur. 6.1.1900 r. ujęteglO w sierpniu 1942 r. przez g&o . 

stapo. Wzywa 8~ Józefa J IIIkwoowieza, by w tenninie 3-mie
sięcznym zgłooił eię, a każdego o podanie wiadomości o ... 
gilIlIionym. Po wpływie terminu Sąd orzeknioe o wniOiSku. 

KA-404S 

S~D GRODZKI W MSZANIE DOLNEJ 
,Na WIIliosek Wilktorii Purtek .z \Vilczyc, ,powiat limano'\\"

ski" wszczyna się postępowanie celem uznania. za zmarłego 
Stanisła.wa PurtJka, lat 46, syna Piotra I Agnieszk i Michałek, 
zamiesZlkałeglO ostatnio w Wilczycach, kt6ry w sierpnitU 1939 
powołany został do woJska i od tego Czll!!IU nie daje wiad~ 
mości o sobie. Wzywa się zaginionego Stanisława Pu·rtika., 8tDY 
w cZ8lSokresie 6 miesięcy zgłosił się w tut. Sądz ie , gdyż w 
prneciw:nym l"azie może być uznany za zmarłe,go. Wszyshkie 
oooby, które mogą udzielić wiadomośc i o za,gimhmym, wzywa 
się, II1by w term~nLe powyi.szym doniosły o nim Sądowi. (Zg, 
5/46). KA-3888 

S~D GRODZKI W RADOM·SKU 

Sąd Grodzki w RadomSi'ktu podaJe do publiClznej wiadomo.. 
SCl, że do tut. Sądu wpłynął wniosek SaI'Omona Dymanta :a 
O.zęstochowy, ul. Narutowicza 43 m. 11, o u2lna'llie za zmar-. 
łego Mo,szlka Dymanta z Radoms'ka, syna J o.ska i Brandl!" 
UT. 23 maj-a 1877 'r., który w paźd:zierniklu 1942 r. został WY"
wieziony dlo oboz,u śmierci w Treblince i ootą.<!. wszelki ślad 
po nim zaginął. N a z8isadzie a,rt. 5 dekretu z dni,a 29 sierp
nia 1945 r. (Dz. U. R. P . Nr 40, poz. 226), w,zywa się za..
giniJonego MOISZlka Dymanta, alby W tel1IDinie sześciomiesięCl}o 

'llym od daty n~lliejszego ogłoszenia zgłosił się do tut. Sądu. 
gdyż w przedwnym rade może być uzna.ny /Za zmarłegQ, 
Wlzywa się Wszystkie osoby, które mogą udzi.eJi~ wiadomciści 
o zaginionym, Biby w tJermtnie powyri;szym ' dOilliosły o nich 
tut. Sądowi do sprawy 00. 17/46. KA-2911 

S~D GRODZKI W WITKOWIE 

M'aTia Rudarska z WilłJkowa, ul. Pa·rkowa 2 złożyła wnfo
selk, ahy zaginionego WładY'Slawa R1!darskiego, urodzonego 
26.6.1893 r. w Witkowie, syna Michała i CecY'lii z d. Laskie. 
wicz, ostatnio zamiesz.kałego w Witkowie, pow. Gn.iez.no, U0-

nać Zia 2JlYlarłego. Wzywa się wymienilo'tlego za.ginionego, a.by 
najpóźniej w tel1minie wywoła.wozym w dniu 23 lipca 1946 1'. 

przed Sądem, sab nr 7, zgłOBi~ się. W przeciwnym ra'zie u~ 
namy zostaluie z.a 7JIllarłego. WszY'stkieh, ktÓ'rzy ma/j ą wiado· 
mości o życiu . lub śmierci zaginionego, wzywa się nimiej6~ym.. 
aby na.jp6źnej w tetminie wywoła,nia zawi,adomiH Sąd Grodz
ki w Wi1lkowie - IV. Co. 206/45. KA-2907. 

S~D GRODZKI W PRZ'EMYśLU 

Jan Pawliik syn .Karoliny, lat około 30, urodzony w Brzo,. 
ściu, robobnl!k, w Brze§C~u zamieszkały, został w sie rpniu 1914t 
powołany do wojska, pisywał do żOIny z f r ontu , a od 1917 r. 
nie ma o nim taJnej wiadomości. Wzywa się, Rby w czaeo
kre~ie 8 miesięcy Ucz.ą~ od dnia 15.5.1946, podanQ SądlOwi 

wiadomość o jego życilll. (Zg. 285/46t- KA-4859 



S4D GRODZKI W STRZYżOWIE 

Józef. PrzY'sta-ś., urodZOlny 5 czerwca 1915 i zamie!l'lJlrety 
VI1 Kalembina, syn Ka;zim~erza i Małgor:zaty, wolny, jak!> 
iolnierz 2 puł!kJu Podha;la.ńsidego zlilginął w dzhlilaniacll woden
nyclt Z końcem roku 1939 i od tego czasu nie daje żadnej 
wiadomości o sobie. Zarządza się za·tern na wniose'k Ka!ZiJ-. 
mierza Pr~Y'Sta.sia postępowani.e celem uznania go za l!rn8r
legIO, a Z81r3J~ wzywa się, a<by SądoWi udzie1()no wiadomo>-
8m o powyiszym. JÓzefa Przystasia wzywa się, ll;by W p'rzeeią

gu :3 miesi.ęcy dał znać tut. Sądowi o sobie, gdyż w pr2leciw
nym nzie uznlllny Z06ta.ni.e za. zmarłego. (Zg. 6/46). 

KA-4345 

S4D GRODZKI W tARKACH 
Sąd Grod'21ki w żarkach ogłasza o w08zczędu poS'tęipowa.

ftia. o uznanie za zmaTłego Romana OhwLsta z żarek, lct6ry 
9 września 1939 pod Kamienicą Wielką, jaJko ŻOIInie'rz poLski, 
był IIaJlny. Wzywa się tegori; Romam.a ChWlii9ta do zgłoszenia 
I!i~, oraz wszystkie 080'by - o podanie wiadomości o zagi
lIlionym SądOWi Grodzkiemu w Żal'lkacl!. w Cł~ trzech ml~ 
sięcy. Po u!pływie tego tenni.nu RomMl Cb:wIi8t IrioIże być uzna
uy za. zrnarłego. KA-4276 

S4D GRODZKI W PARGZEWIE 
Michaił DorożY'ńSlki, zamieszkały w kolonii Horostyta, 

gminy Krzywowierzba, powia·tu włodaJWskiego, ~ożył w Są

d'zieGrodzkim w Parezewie wnlio,se;k o u'Zna-nie za zma'rłą 

mnę swoją Marię Do rożyńSlką , córkę Jana i Anny z Jaormo
szewiczów Gzebreszuk, urodzoną 10 kwietnia 1889 rOIku k1t6-
ra w dniu 18 marea 1943 raku wstaJła aresztoW811a 'przez 
Niemców i ostatnio przebywala w obozie na Ma.jdanku w 
Lublinie, a od 9 kwietnia HI44 roku wszelkie wieści o 

niej zaginęły. Wzywa . się więc wymieniOOlą MaJrię Dorożyń- ' 
aką, alby w terminie 4-miesięwnym od da,ty opublikowania 
niniejszego ogłoszenia zgłosiła się w Są.dzie GrooZ1kim w Pa.r
czewie, gdyż w przeciwnym razie mo·że być u'znana za zm8lrłą. 
w.zywa się również wBlzystlkie oSOIby, które mogą udzielić 
WIadomości o zaginio.nej, aby w terminie poWylŻSzym doniO
lity o nich Sądowi do sprawy Nr Z.g. 42/46. KA-4351 

Paulina, Ol.E!zewska, zamieszk8l1a w Parczewie, przy ub
ty Pol'ooj Nr 37 złożyła w Sądzie GrooXlkim w Parczewi. 
. wnio'sek o Ulznanie za zmarłego męia swego Eugeniusza 01-
szewskieg.o, syna Jacentego i 'Eleonory z Włoszków, urodzo
ne.go w 1908 roku, który w miesiąCl\l wrześniu 1939 roku, ja- i 
ko żolnierz 31 pu~ku StrzelC'ów Ka,niowskch, brał czynny ' j 
ud7li·al w obronie Wa'rS'Zawy i w ozasie wa:lk zo8tał r8fllny i 
w bok na P rBldze , a n8Btępnie po zabraniu przez pogoto'wie ' 
ratunkowe do jednego ze s:up~tali w Warszawie - zaginął 

bez wieści. Wzywa się więc wynnienionego Eugeniusza 01-
newskiego, 3.!by w terminie 4-mie..sięC'Znym od daty opubłiiko
wania 7IIiniej,szeg.o ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim 
w ParczeJWie, gdyż w przeciwnym ra'zie mcie być U!Znany za 
zmarłego. Wzywa się równiei wszY1stJkie oSOlby, które mogą 
udzielić wiadomo·ści o zaginionynn, aby w te'rmi,nie ' poi\VyŻ
szym don.iosły o nich Sądow1 do sprawy Nr Zg. 46/46. 

KA--4482 

S4D GRODZKI W SUWAŁKACH 
Sąd GrodzJki w Suwa/lika'ch na wniosek miesZJkanki m. 

SllWal!k Wtilktorii WydTowej w.zywa zaginionego JeJ męża 
mieszkańca - \.vsi Kalety gm. Gilby, pow. suwa,lakiego., Anto·nie
go Wydrę, syna Macieja i Marian'l1Y urodz. w 1888 r., który 
wY'jeciha'ł w 1922 r. do Fr8lneji, a'by w terminie trz,echmiesię
C'ZIlym Z1głoei.ł się do tegoż Sądu, gdyż w p'rzedwnym razie 
n8IŚtą.pi uznanie go za zmarłego. W zyw.a się tei wszystkie 
osoby, ~re mogą udzielić wiadom.:>ści o zaginiomym, aby w 
termilllie powyższym doniosły o ll'icil Sądowi. Zlg. 5(46. r. 

KA-2883 

SĄ,D GRODZKI W DĘBICY 
Na wniosek FrancisZ1ki z OsternÓ'W P01kol's'kie ; w Łodzi 

u1iea PUsudskiego 55, WSZlCŻęto postę,powa'Ilie o uznamie za 
7lIYlarlego Mgra Aleksandra OSlterna, urodzonego 24 sierpnia 
1913 w Dębicy, sylua Izaaka i Marii z Kruhanów, ~1'!>Hkanta. 
adwO'ka,ckiego, zamiesZlkałego w Dębicy" który miał 'zgi'nąć 
w Tarnopolu w li.pcu 1941. 

Wzywa się zaginionego, aby w ternnrnie' trzech miesięcy 
ód daty tego ogŁoszenia 2Ig'łosil się - zaś ikażdy, ktoby <> za.
gitnionym mó,gł udzieH~ w!'adomości, by w terminie po·wyŻ:szym 

doniósł o tym Sądowi Grodzkiemu w Dębicy, po upływie bo
wiem tego tel1Illi.nu Sąd orz.eknie ostatecznie o wnio'sku_ (Zg. 
31/46). KA-4684 

S4D GRODZKI W HRUBIESZOWIE 
Sąd Grod7Jki w Hrubieszowie Ina za'Sad-zie art. 5 Dekretu 

f: d:nia 29 sierpni.a 1945 r. (Dz. U _ R. P. Nr 40, poz_ 226) , 
/Zgodnie z posta'nowieniem swym z dnia 28 lurtego 1946 T. o
głasza, że na żądanie Nadziej.i ŁęczYńJS:kiej, zamiesZlkałej w 
Hrubieszowie przy ul. Górnej 8, wszczęte zostało po,stęJpoWIl>

nie o uzna'nie jej męża ·Wlod·zimiel'lza Lęczyńskiego, syna. Jó
refata i Marii z Krup,skich, urodzone'go <Ln~a 7 Hrpea 1896 r , 
w Hrubieszowie, urzędnika miej scowego Zarządu Miej,skie 
go - za zmarłego. W ymieniony wedłUJg twierdzenia petent 
ki w dniu 2 ma-rea 1944 r. wyszedł z domu i dotąd nie wró 
eił i żadnych wi.adomości o sobie nie druje. Są,d wzyw.a za,gi 
nionego Włodzimierza Łęczyńskiego, 3.!by w terminie 3 -miesię
ćznym od d nia ukazania się w druku niniejszego ogłoszenia 
,zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uzna-
ny za zma,rłego . J ednocześni<e Sąd wzywa wszy>stkie ósO'by, 
kt6I'e mog'ą udzieHć wiad.omoś·ci o zaginionYm. ruby w term:i
nie powyższym doniosły o nich Sądowi. (Zg. 11/46). 

KA-3325 

SĄ,D GRODZKI W NOWYM S4CZe 
Na wn~osek Antonie,go Krzysztofa 2aan. w Głuchola-zac11 

pow. Ni,ssa., wszczęto postępowrun:ie celem uz,na~ia za zm~rł:} 

zagInionej jego żony Killtarzyny KrzY'srtof, ur. 24.10.1899 w 
StaTeIn By,strem, cór.ki Karola i FraneisZiki z Górkowskicl1. 
Z'a,giniona w r. 1942 została a,resztowa:na w N owym Sączu 
przez Niemców i miała być w tymtie roku rozstrzelana w 
Rdziostowie. Wzywa się zaginioną, aby licząc do 3 miesięcy 
cd tego ogłoszenia zgłosiła si'ę w tutejszym Sądzie, gdy!Ż w 
przeciwnynl ra2ie może być uznam.a za 7lIYla·rłą. Wzywa się 

VW!zys.t1kie osoby, które mogą udzielić wia<iomości o zaginio
nej, 3.!by w termini~ POWy7Jszym wiadomości! te po<iały >tu
tejlSzemu Sądowi. (Zg. 1/46). KA-3444 

S4D GRODZKI W CIESZtNIE 
1) Anna- Kotmowa z SZium:barku - została ania 6.3.1945 

w oIJiozite koncentraeyjnynn w Ra.wensbrueck stracona w ko
morze ,ga2owe1. 

2) Józef Ma;t'U!S.zyńs~i z Cieszyna wyszedł z · 4 pułkiem 

s. podh. we wrześniu 1939 na wojnę przeciw Niemcom. 
3) Paweł Bobek z Cie·szyma wstał w styczniu 1945 ewa

kuowany przez Niemców z zakładu d~a umysłowo.choryclh 
w Rybniku. 

4) Józef RepetowS'ki z Bogurnina-Miasto wyjechał we 
wr:reśniu 1931 r. do Rosji na roboty. 

5) Józef Szweda z Orło·wej brał w 1". 1943 udział w wal
kacil pod Woromeżem. 

POOli.ewllJŻ OISO>by te nie dają ZII1aku życi'a, wszczyna się 

na' wnio·sek ad 1) Ludwi:ka Kotuli z Dzied~c, ad 2) Zofii 
Matuszyńskiej z Ci-eszyna, ad 3) Anieli Bohkowej z Cie,s:zy
n,a, ad 4) Emilii Repetowskiej z Bo,g umina, a'd 5) Gert,:,udy 
S zwed owej z Orłowej . postępowanie celem uznania ·:.ch za 
zmarłych i wzywa się za,gi n iomych, a,by, jeśli żyją, zgło,sBi 

się w cią.gu 4 miesięcy od ukazania się tego ogłoszeni'a w 
Monitorze Pol>skim, gdyż inaczej mogą być' uznani za zmar
łych. Wzywa się w8zYlStkie ' osoby, które IDlJgą udzielić wia
domości o zaginionych, aby w terminie powyższym dOl!liooly 
o nich sądowi. (Z,g. 5/46). KA-4126 

S4D GRODZKI W ŁOWICZU 
Reg~na Dąbrowska., zarn. w Olesi:nku, gm. Jeziorko, pow. 

łowickim ogła/sza, 7Je mąfŻ jej Józef Dą.browski. syn Jana i 
Fr3.!nciszki ~e Skumia~ów, ur. 10 liipca 1912 r. ·W Jeziorku, 
powołany został we wr:ześniu 1939 r . do woj S'ka Polskiego 1 
w czasie działań wojennych we wrze!;niu 1939 r. zagi'nął, 

przy czym dotychcza.s nie daje o sobie znaku życia. Za'rząd.za 
się odnośn~e Józefa Dą.browskiego po myśli art. ;; ~ 1 i' 2 
Dekretu z dinia 29.8.1945 (D. U. Nr 40 poz. 226) postępowa

nie celem uznania wyiej wymieniWlego za zmarłeg;>, a Z8-

rl\iz.errn ogłasza się wezwanie Józefa DąbroWlSkiego, aby zgło
sił się do c:tnia: 1 września 1946 ·r., gUyź w pTzeci.wnym razte 
mlOŻe być u:znany za zmarłego, oraz wszystkie osoby, ahy "" 
powyższym terminie udzieliły wiadomości o zaginionym, stA. 
wiając się przed tutejszym Sądem, lub w inny sposób daj ąc 

znać o sobie. Po dniu 31 grudnia 1946 ·r. Sąd orzekni'e ostate
cznie o uZlnaniu zagi'ni"nego za ~arłego. (Zg. 7/46). 

KA-3957 

Irena Mj,chle·wic:z, =. w ŁodZJi, ul. 1 Maja 3, ogłasza, 
że mąfŻ jej Mieczys>ław Michlewicz, syn Ignacego i FranCJ. ' 
sziki, ur. w ma.ju. 1.905 r., zam. ostat nio w Głownie k. ŁOWl
cza, został PTZ€Z gelStllipo a'resztowany w dniu 1 lutego 1944 
r. w Warszawie i osadz,ony w więziC'Iliu na Pawia.ku, gd.?Jie 
miał być l1ze:komo roZ1Strzelan)', dotychczas nie da" 
je o sobie znaikIu życia. Zarządza się odnośnie Mieczysława 

t'Miclhrrewicza po myśli art. 5 § 1 i 2 Dekr_ z dnia 29.8.1945 r
(D. U . Nr 40, poz. 226) postępowanie oelem uznania wyżeJ 
wymIenionego za Zilllarłego, a zarazem ogłasza s ię wezwa
nie Mieczysława MiCihlewicza, Biby zgłosił się do dnia 1 paź
dlziemi:ka 1946 r ., gdylŻ w przecilWnym razie może być U'zma.ny 
za Zilllaliego, oraz W1Szystkic;h osób, aby w powyoilszym termi
nie udzieliły wiadomości o zagi·ni.onym, stawIalj ąc się przed 
tutejlszym Są'dem, lub w Inny sposób dając znać o sobie. Po 
dniu 31 grudnia 1946 roku Sąd orzeknie ostateczmie o uzna
niu zaginionego z,a zmarłego. KA-441!) 

S4D GRODZKI W BIELSKU PODLASKIM 
IViaria Dzir.dosz, zamiesziklilła w Bielsku-Po.dla&kim, zło

żyła wniooek do Sądu Grodzkiego w Bie'l·sku PO'dlaski.rn o uz
nanie za 7lIYlarłego męża jej Tomasza Dziadosza, ul'ouzonego 
16.12.1893, syna Ka:uimierza i Wiktori'i z Drapa~ów . . zamie
s 21kałe,go O'gtatmio w. Bielsku-Podlaskim, ponieważ 22 kwiet
nia 1943 T. został p·rze·z Niemców a.resztowany, a 6 lipca 
1943 .1". rz€lkomo rozstrzelany. Wzywa się zaginionego To
ma:sza Dziad'os:ua., by w temninie 3 mie.sięcznym zgłosił się, 

w przeciwnym ra'zi e będzie UJzmany za zma,rłego. Wzywa się 
w1szystkie osoby, które mogą udzielić wiadomO'śC'i o zaginio
':;ym, ' aby w pow~zym Wl1IIlinie doniooły o nim Sądowi-. 

(Zg. 1/46). KA-2521. 

S4D GRODZKI W NOWYM MIEśCIE 
Są<i Grodzki w N owym Mieście nad PuHcą zgodnie z .po-

I stallOlwie~ie~ z dnia 20 m~rca 1946 r_ w sprawie Zg. 1/46 
w!Zywa mewIadomego z mIejsca pobytu Szrczepana Plichtę 

uro~Jozon e'go - 2 siel1pnia 1913 raku we wsi Roszkowa Wola 
gm. Gór a, syna A·ndrz.eja i Józef y z Walczaków, ostatnio 
?amieszkałego w Lubo,czy, gminy Rzeczyea, a,by zgłosił się 

10 Sądu Grodvkiego w Nowym Mieście nad Pilica w termi/n.ie 
trzymiesi~znym od dnia nini ej:szego obwi.eszeze~ia , gdylŻ w 
przeciwnym ra.zie, po. UiPłYwie tego terminu, narstąp i stwie'l'
dzenie jego zgonu. KA-270i3 

S4D GRODZKI WODOLANOWIE 

Katarzyna JUTa z Nabyszyc pow. Ostr0w Wlikp. wnio
sła o uznamie za zmarłego jej męża Sba'Il·~sława Jurę, urodzo
nego 23.4.1901 T. w NaJbYlszycach, sy:na Jruna i Mar ianny z 
Furma'nków, ostatnio zamieSl7Jkałego w N abY1szycą ch. Wy
mieniony, 61l1ko .ranny ·żo·mierz w bitwie pod Sochaozewem 
byt tamże ootatnio wi<liz\$y' O'Iwło 20.9.1939. r. <M tego cza:-

5 

su nie daje on o sobie znaku życia. Wzywa się .zagini~ 
aby w ciągu 3 miesięcy od da,ty ni.niejszego ogłoszenia. zgło
sił ,się w Sądz.ie Grod:uldm w Odola,llOwie (W1h.--p.), gdyż w 
przoc:iwnym razie zos1;a,nie uznany za ·zm.arłego. Wzywa si~ 
.rówmrież W1Szystki.e osdby, które mogą udzie.Jić wiad'omości O 

za.g.inionym. ahy ,w tel'JYJ'i-nie powyższym doniosły o tym ~ 
dowi. KA-4064 

F,rancioS7Jka Pawłowska z Bo'n~kowa, pow. Ostr ów Wlkp.. 
wniosła >O uznanie zazma,rłego jej męża F'Tancilszka i1awł<JIW
ski ego , urodzonego 29 listopada 1907 r. w Odolanowie, syna. 
JaJn:a i Wiktorii ~ Stagraczyńskich, ostatnio zam1eszkałego 
w Bonilkowie. Wynnie'Iliony ,z.ostał 23 kwietmia 1940 OSadzony 
w obozie koncentracyjnym w Dn,chau. Ostatnio był O'n wi
duany 24 stycznia 1941 roiku w obozie lkOnCelntl:acyjnym w 
Ośw:i~irniu . Od tego czasu nie dal on o eabie .zna!ku życia. 

Wzywa .się wynni<enionegl), :łby w ciągu 3 rniesięcy od daty 
nin-iej:sozego ogłOt!!zenia 'l;glosił się w Sądzie Gr0d'Zikim w Odo
lanowie (Wlkp.), gdyż w przeciwnym razie zJstalllie uznany 
za· zmarłego. W;zywa się również w.szystkie osoby, które mo-
gą udzielić w:ad'Omo.ści o :zaginionym, aby w terminie 1>0-
wy'Ższym doniosły o tym J3ądowi. KA-4063 

Gzes.ław ;N amysłz Odo'lanowa wm~Ólsł o uznanie za 7lITIair
lego jego brata Mariana Naanyrsła, urodzonego 6 g.IlUdnia 
1906 w OdoJanowie, syna Sylwestra i Jllidwigi z Namysłów. 
ostatnio .za.mieszikałego .w Odolanowie. Wymieniony brał u
dz:iał w działMlvach wojennych we wrze'śniu 1939. Ostatnio 
był O.n widziany 4 września 1939 i do tego czasu nie dał o·D 

o sobie ża·dnego ZJnaIku 'Życia. W,zywa się zaginionego, aby 
w .ci ą.gu 3 miesięcY' od daty niłniejlszego oglo:;zenia zg1csil 
się w Są1ł'z~ Grodzkim w Odola:nowie (W1kp.), gdyż w prze
ciwnym ra-zie rostarue uznany za zmarłego. VI/Ozywa się rów<
nieź wszYlStkie <l'So-by, które mogą ud zie lić wiadomości o za
gi.ni·onym, aby w te'rm'inie powyższym d.miosly o tym Są-. 

dQWi. (3 Zg. 16/46). KA-·4062 

S4D GRODZKI W GORZOWIE 
Na wnio'sek Zbigniewy Pawlitschek, zamieszkałej w Go

rwwie n/W. Uil. Mieszka I Nr 50 wszczęto postępowanie o 
uznanie za z:ma,rłego ml}~a tej'Żi! - iJnżynieTa Bogumixa Pa.
wI'i!ł:schika, lat 3,5, sy:na Allogugtyny Pawli'tschck, ostatnio za. 

I mie.szikałego w Kowlu ma Wołynru, ul. Monopo lowa 27, ktÓry 
w li;pcu 1941 r. wyJechał z Kowla w kicl'unku Krakowa i od
tą.d nie dał o ,sobie znaku żyeWi. Wzywa się Boglłmira Pa
~"litSC'h:ka, a/b-y na.jipóźniej w cią.gu trzech miesj'ęcy, licząc od 
dnia wydru,kowania, niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Są
din Grod'zlciego w Gor.zowi.e n /W., gdy~ w pI',cci'wnym razie 
uznamy będzie ,za zm3.!rłego. WS'zYl8'Ukich" któny mają wia
domo'ści o życiu lUlb śmierci za.gini omeg'O, wzywa się n~n!ej. 
szym, alby naJj1>óźni<e>j w te.rmiluie wywołania zawiadomili o 
tym Są.d. (II Zg. 2/46). KA--800b 

S4D GRODZKI W MIECHOWIE 
Sąd Grodzki w Miechowie ogłasza o w'Szcz~cj,u postępo

wania .0 uznamie za zmarŁego Romana Ludwika 2 im. Bielaw. 
skieglO, urodz. 22 maja 1907 r., w Pojałowicach, gm. Jakst
ce, pow. Miechów, zawodowego oficera W. P., zamieszkalego 
w czasie okUlpacJi - do maja 1943 - w PQja-lowicach, gm. 
Ja.J<1sice, pow. Miechów, który w dniu 12 maja 1943 jako 
człoln-ek p.o,lskiej ol'lganizaeji pddz~ennnej, miał zginąć w wal
ce z okUlpantem pod Wanszawą, i wzywa: 1) wymienionego, 
aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosił 
się w Sądzie Grod~iIln w Miechowie, gdyż w przeciwnym 
razie może wstać u'zna·ny za zmarłego; 2) wSzy1Stkie inne 
oso,by, które mogą udzielić wiadomości o zagin ionym, aby w 
ozna<c<zonym wy:żej terminie doniosły o tym tut. Sądowi. I 

KA-465' 

Sąd Grodzki w Miechowie ogłasz.a o WlSzczęciu po.stępo

wani.a o u znanie za zmarłego Władysława KO!Pyta, urodz. 
8.3.1910 w Strnrokowie, syna Jana i Franciszki z Cz,ekajów. · 
który jako z,mobili1JOwany żołnierz W. P. 5 dywizjonu arty
lerii .przeciwlotniezed w Krakowie (pluton samodzielny 
Nr 504) w'stał ci~o ra'll.ny w dniu 14.9.1939 odłBlmkiem 

bomby w b:nzuch na dworeu !kol. Trawnilki koło Lublina a ' 
następnie po załoiemiu O!Patrunku został ode.słany do pocią.
gu sanitarnego - i wzywa.: 1) wymienionego, a:by w termi.-

I nie trzech mieSlięcy zgłosił się w Sąd zie GrodZikim w Mie
chowie, gdylŻ w przeciW'llym razie może być U7many za zmar
łego; 2) WlSzysl1kie i'nne osoby, kt6re mogą udzielić wiado
mości o zaginionym, aby w oznacw·nym wyżej temninie do
niosły o tym tut. Sądowi. KA-4622 

S4D GRODZKI W JAśLE 

Sąd Grodziki w Jlliśle na w.n.io,selk A:deli SBlnodkiej z Po.
takowIki, powia,t J Iilsło wszczął po.stępowanie celem uznania 
2ia zmarłego Alekisaoora Sanockiego ur. 17.7.1912 w Chleb
nej powiat Krosno, syna. Jllln1l. i Zofii Zawisza,zamieszik. 
w Potakowce., powialt Jasło, kJt6ry. zaginął na f ronci e w :r. 
1939 w cmsie walk polSko - niemiecki.cIh. W zywa się Alek
sa.ndra Sanoclkiego, BIby w terminie 6:miesięcz.nym od daty 
uka.zania się t~o ogłoszenia w dzienniku zgłos ił się w Są.. 
d2ie Grodzkim w Jaśle, biuro Nr 1, gdyż w pl1z.eCiWJlyll1i ra.
zie mcie być uznany za zmarłego. WZY'\v-a się osoby, które 
mogą udzielilć w.jadomości o tym zagimionY'ln, aby w powyż
Szym terminie !io·niosły o nich Sądowi. (Zg. 24/46). 

KA-3908 

S4D GRODZKI WE WŁOSZCZ'OWIE 

Dnia 11 mada 1946 r. Sąd Gr<xłzki we Wło!!zczowie :na 
wmiosek Jadwigi Czaja, zam. we Wisi Koniewo, gmina i po
czta Ban, powiat Gryfin, Zachodnie Pomorr.e wszczął postę
powanie o uznanie za !tlIlarłego Jama Czaję, syna FranciSlZika 
i AmIny .z domu Książek, urodz. w dniu 12 ,paźd'Li erni!ka 1885 
r. we w,si Boża Wola~ który w mareu 1919 wyje<lhał na roI»-



ty do Niemiec, a stamtąd wiosną 1920 wyemigrował n!li robo
ty do FrancJi. Wzywa się Jana C Z!lJj ę, aby w terminie ::l-ch 
miesięcznym od dnia ogłQszenia niniejszegQ 74g'łQsil się w tu
tejszym Sądrzie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany 
za Z!IIl!lJrłego. Rówmo·cześnie wzywa się osoby" które mogą u
dzielić Sądowi wiadomości o zaginiolIlym, aby w terminie po
Wy71Szym dQnio,sły o tym Sądowi. Zg. 33/46. KA-4142 

Dma. 26 kwietnia 1946 r. Sąd Grodzki we Włosuzowie 
na ' wniosek St!lJlli.sława Urbańskiego, zam. we Włoszczowi'l', 
ul. Sienkiewi!Cza 44 wszczął postępowa.nie o uznanie za :mnar
łą Zofię UrbańSką, cónkę Jana SiklUpińskiego i Wikitorii z do
mu P!lJCaloowska, urodz. 16 maja 1889 r. we Włoszczowie, 
która w 1919-1920 wyjechała do Niemiec. Wzywa się Zofię 
Urbaaiską, wby w terminie 3-ch miesięcy od dnia ogłoszenia 
niniej:szego zglosił'a się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciw
nym razie może być uznana za 2lmarłą. Równocześnie wzy
wa. się osoby, które mogą udzielić Sądowi wiadomości o ,,-a
ginionej, aby w terminie powy:żlSzym doniosły o tym Sądowi. 
(Zg. 170/46). KA-4145 

SĄ.D GRODZKI W KROśNIE 
Bronisława OlszewSIka 2am. w KroŚ!nie, ul. Sta.szica II 

1V>n0Eri o uznanie za 2lma·rłego Władysłwwa OIszewski'ego. 
W1adYls~aw Oliszewski, SY!ll Grzegorza i Krystyny z Kował
skich ur. 19.8.1894 w Żytomierzu, a zam. w Krośnie _ brał 
udział w woJnie pollSiko - niemieckiej i wskutek działań wo
jennych na wschadiI1im terenie Po,!s<ki zasta,ł podobno rllA!l'ny 
i umie'szcwny w szpItalu w PI1zemyślu, gdzie następnie rze
komo 2lmarł. Wzywa się WładY1śłwwa OIsze'wSlkit.>go, aby w 
'terminie dQ trzech mielsięcy od dnia ogłoszen'ia w Monitorze 
Polskim - zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Kro·śnie, gdyż 
'W prrzecilWlIlym razie może być uznany za· zma:rłego. Wz~a 
się zarazem wszY1Stkicll, którzy mają wia1domość, iżWlady
sław Olszewski żyje - aby udziel1iIi wiadomości o nim tut. 
'SądOfWi. w powyższym terminie. (Zg. 7/46). KA-3376 

BroniJsława Hack w Krośnie, Rynek 24 wno.s'i o uxna\lie 
za ZiIl1arłych Abrahama ŻupniJka, R!lJCheli 1;:upnik, Alojzego 
tU(pnika, Morzesa żupnika, RojlZY Ż'U(!ltTIńk, Benka Żupnika, 
Majera ŻUlpnilka. Po'nieważ Abraham żuprn:ik, ur. 1893 r. syn 
Izaaika i Ma:llki z GoldisteilIlów, Rachela Żu;pnik, ur. w 1896 '1'. 

córlka Mozesa H!lJCka i Ryflki z Fichnerow, Alojzy ŻUlpnik ur. 
w 1923 r., syn Abrahama i Racheli z Ha,cków, Mozes żup
riilk ur. w 1925 r. SY!ll Abrahama i Racheli z Hacików, Rojza 
tUiplIli!k, UJr. w 1928 r. córlka IAbra:hama·~ Racheli z Hacków, 
Benek Żupniik, ur. w 1930 r. sy!n Abra-hama i Racheli z Rac
Mw, oraz Majer ż.u.pniil:, ur. w 1930 r. syn Abraihama i Ra~ 
cheli z Hacków - zostali aresztowani w lecie 1942 r. przez 
gestwpo niemieckie i następnie wywiezieni z Kro.sna w ki '" 
roku obom w Bełżcu, gdzie rzekomo zostali zamordowani
p'rzeto wzywa się Abrahama ŻU~ln'ilka, Ra~helę żupniik, Aloj
;ego Żupnika, Mozesa Żucrmilka, Ro'jzę Żupnik, Benka ŻUIPlni
ka, Majera· ŻU(pnika, 81by w terminie do trzech mielsięcy od 
dnia ogł01Szenia w MOlllitol'lze PoLskim zgłosili się w Sądzie 
Grodzikim w Kro,śnie, gdyż w przeci,wnym razie mogą być 
u'Zllami za zma.rłycl1. Wzywa się ponadto wszysjJkich, którzy 
mają wiadomość, iż wymhmieni wyżej żyją - aby udzielili 
wiadomości o nich Sądowi w pOiWy:!Jszym temni'Ilie. (Zig. 

20/46). KA-3732' I 
SĄ.D GRODZKI W WIśNICZU 

Broni,sława z Dźwigaijów Parwowa z Kamy,ka Nrd. 10 
zlo!Żyła wniosek o uznanie za :mnarłego Leo.na· Pa'rwę, syna 
Wojciecha i Ma'rii z Wójcików, urodzonego 20 marca 1909 
w Sob01owie. Zag1niony dni'a 18.10.1944 za1brany został 
z mieszkania przez mężczyzn u 2Jb roj onych, którzy żądali od 
niego wydania broni, po wymianie zdań na ten temat 7lWią
Z'!Ili go z powrotem i uprowadzili. W pół godziny po wypro
wadzeniu zaginionego słY'szano dwa strzały. Sąd wzywa za
gimionego, aby do dnia 15.9.1946 1lgłosił się, gdyż w przeciw
nym razie może być uznany za :zmarłego. Sąd wzywa wszyst
kich, którzy mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby' 
w powyższym teTll1inie donieśli o nich Sądowi. (Z,g. 3/46). 

KA-3495 

- Ani.etla Gie'rek ze Trzciany' Nrd. 275 złożyła wnio<sek 
o u'znanie za :anarłego Jakuba Gierka urodzonego 7.7.1909 
w Trżcianie, powiat Bochnia, syna Jana i M a.łgo rzat y Pu
chała. Zaginiony był żołnierzem Wojisk Polskich 19 pułku 
piechoty górskiej : przebywał w chwi:li wybuchu wojny w 
1939 roku w okolicach Jabłonikowa, gdzie w cz.asie nalotu 
nieprzyja:eielSlkiego miał za·stać ramnym czy też zabitym. 
Sąd w.zywa zaginionego, aby do 15.9.1946 zgłosił się, gdyż 

w p'rzeciwmym razie mQże być uznany za 2lIDarłego. Równiet 
Sąd wzywa Wlszy,sjJkich, którzy mogą udzielić wiadomości o 
za.ginionym, aby w powyiszym terminie donieśli o nich 
SądOlW1i. KA-3496 

USTANOWIENIE KURA TORA 
NIEOBECNYCH 

SĄ.D OKRĘGOWY W WARSZAWIE 
WY'dział I Cywilny Sądu Okręgowego w Wars~a.wie ogła

sza, że w,płyną.l do te,goż Sądu pozew Bobrowowej Haliny 
przeciwko Bobrowowi Aleiksandrowi o rozwód, i że dla nie
znanego z miej,sca pobytu Aleksandra Bobrowowa został wy_ 
zn!lJCzony kurator w osobie adwokata Walel'iama Karwatow
skiego zam. w Wal"szawie p.rzy ul. SłowaCkiego 5/13 in. 116. 

KB-746 

Wydział I Cywmllly Sądu Okręgowego w Warszawie ogła
sza, że Wlpłyną.ł do tegoż Sądu pozew Waclruwa M8ikow.skiego 
przeciwko Józefie MakoW1skiej o rozwód oraz, że d1a nieztna,. 
nej z miejsca pobytu Józef y MllAkowskiej wstał wyznaczony 
kurator w osobie adwokata Ka71imierza S2lmagiera, zam. w 
Wal'lSzawie, przy ut .Mokotow6kiej. 60. 'l(R-694 

MONITOR POLSlO - 'cYnia. t lipca t 946 r. 

SĄ.D OKRĘGOWY W SOSNOWCU 
Sąd Okręgowy w Sosnowcu, Wydział I Cywilny, podaje 

do wiadomości,że na ,podstawie art. 157 § 1 K. P. C. ustano
wił adwokata Apolinarego Zarembę (ojca), zam. w Sosnow
cu, ul. Małacl1.owSkiego 4, kuratorem do zastępowamila inie
znanej z miejsca pobytu Stanisławy Andrzejcz8ikowej z do
mu Krugler, w S[lrawie z pOI\Vódlztwa MieczylSława Andrzej
czaka. przeciwllro tejże St!lJllis'ławie A~drzejczakowej o rOiZ
wód i wzywa nieznaną z miejlsca pobytu. alby zgł01Siła się do. 
uczestniczenia w tym procesie w ciągu 30 dni pod skutkami 
z a~. 157 § 3 K. P. C" (I. C. 351/46). KB-714 

ł 
SĄ.D OKRĘGOWY W CIESZYNIE 

Sąd Okręgowy w Cieszynie ustanowił na zasadlzie art. 
157 kpc. adwolkata SZ1nala w Cieszynie kuratorem do zastę
powania nieznamego z miej,sca pobytu po7lWanego Emila Ga
cha, podoficera Straży Granicznej, ostatnio zamieszJkalego 
w Wysowej, pow. Goruice w S[lr!lJwiJe z powooztwa Oty1ii z 
Dudków Gachowej w Jawo:rzu Dolnym Nr 38, o ro:zwód. (I. 
C. 151/46). KB-720 

Sąd Olkręgowy w Cieszynie ustanowił na z.asadzie art. 
157 klpc. ad'Wokata Adama Roma.nkiewicza w Cieszynie kIN
ratorem do zastępowania nieznamego z miej,sca pobytu PO>

Z'Wanego Włodzimierza J a!kuJSoZenko, ostatlIliQ zllAmieszikałego 

w PińSku, w sprawie z powództwa Walentyny J aikuszenko 
z d. Kowalewskiej w Cieszynie, Sienkiewicza 13, o rozwód. 
(I. C. 186/46). KB_721 

Sąd Okręgowy w Cieszynie ustanowił na zasadzie art. 
157 h.-pc. adwokata dra Pasza w Cieszynie kuratorem do za
stępowania. nieztnanego z mi'ej'sca pobytu pozwane'go RudoJfa 
Hellera, ostatnio , zamie,s:zJkałego w Bielsku, ulica Kossaka 6, 
w slprawie z ;pOIWództwa Gertrudy Hellerowej, Biała, Lima
nOfW\Skiego 64, o rozwód. (I. C. 200/46). KB-722 

Sąd Okręgowy w Cieszynie ustanowił na zaswdzie art. 
157 ikJpc. adwokata. Poasza w Cieszynie kuratorem do zastę
powania nieznanej z miejsca pobytu pOtzwanej Stefamii śli

pińsk:iej z domu Gumieńczyk, olstaJtJnio zamieszkałej w Mie- I 
rzyńcu w sprwwie z powództwa Leopolda SHpińskie;go, za
miesZ1kałego w BielSku, UJlire Cieszyńska 55, o ' l"O'zwód. (I. I 
C. 159/46). KB--723 

SĄ.D OKRĘGOWY W GDA~SKU 
Sąd Okręgowy w Gdailsku, WydziaJ Cywilny (ut Nowy 

świat Nr 28), podaje do wliadomości, że na podstawie art. 
157 § 1 kpc. adwokat BartlakoWIski Stanisław zamiesZlkały 

w SOtpocie ·został UJStamowiony kuratorem do z!lJStwowania 
nie znanej z miejsca pobytu Ma'rH - Zof,ii S'ta,szaJwwej w 
sprawie z powództwa Czesława S'taszaika przeciwko Marii
Zofii Sta'szakowej o ro'zwód i WZYlWa nieznamą z mIeJsca 
pobY'tu, aby się zgłosiła do uczestniczenia w pomieni(mym pro
cesie. KB-736 

SĄ.D OKRĘGOWY W SZCZECINIE 
W s.prlllWie ż powództwa Alfonsa Pieohockiego ze S'Zcze

ci!na ul. Skorupki 4, przeciwko Sta,nisławie Piechoc:kiej m. 
Skila1han, ostatni'O zamieszJkałej w War.szawie, obecnie nie
znanej z miejsea pobytIU o rozwód. Sąd usta'nowił k-uratorem 
adlwokata Andrzeja Bema ze 8zczecilna ul. Mazurska Nr 18, 
w celu rl:a~owania pozwanej w· procesie a'Ż do zgłoszenia 
się pożwan~ W21g1. osoby p'rzez ni'ą upoważmionej do zastę-

poiWania. C. 34/46. KB-794 

SĄ.D OKRĘGOWY W GDYNI 
Sąd Okręgowy- Wydział CywiJny w Gdyni, podaje do 

wiadomości, że na podstwwie art. 157 § 1 kpc. adwokat Zyg
fryd PowałowSki, ZIlAm. w Gdyni, ul. I A=ii W. P. 17 - w
stał ustanowiOOly kuratorem do zastę(powania nieznanej z 
miej,sca pobytu J ·ustyny Brzoskowej, ostatnio zllAm-;()sZlka.łej 

w Bryńsku, gmina Lidzbark. w Sjprawie z powództwa Sta'ni
słalWa Brzoskii przeciwko Justynie Brzo'skowej o rozwód i 
wzywa niewaną z miejsca pobytu, aby zgłosiła się do uozest
niezenia w pomienionym procesie. KB-797 

SĄ.D OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU 
W sprawie Jadwigi Blinderowej ur. Grabowska, zamiesz

kałej we Wrocłwwiu, ul. Łużycka 29, dzi'a,łllljącej pI'zez peł
I[l()mo,cnika - adwOikata M. Nigbora we Wrocławiu, uL RUIS. 
ka 45 przeciwko Stefa'Ilowi BinderOiVi, olstabllio zamieszka
łemu w Wa;rszawie" w. Pia.seczyńska 59, a obecnie niezna. 
nemu z miejlSCa pobytu, o rozwód małZeństwa, Sąd ustanowił 
w myśl art. 157 k\pc. kurato'rem pozwanego adwokata Ludwi
ka Merbwuma we Wrocłwwiu, ul. Oleśl1li~ka 12 w celu ochro
ny pra.w po1lW'amego. (I. G. 110/46). KB-633 

SĄ.D OKRĘGOWY W KALISZU 

Sąd Okręgowy w KaHszu Wyd'zi,al CywHI1Y po>daj'e do 
wiactomośoi. że na pod'stawie art. 157 § l.k.p .. c. adwokat Por
tunat Gzowski z KaUsza zoS'tar ustanowiolllY kur,aoo,r·em :lo 
zrustępowauia niezna.n.ej z mIeJsca pobytu Anny Berty Pal
kowskliej, ost,atni'O zami.eszkarej w KaUszu, w sprawile z po
wód'ztwa Tadeusza Palkows~iego prz'eciwko tejże Anni,e Pal
kowski·ej o roz~d, i wzyw,a nieZl1aną z mi,ejsca pobytu, aby 
się zglosila do ucz'esltJi,cZleni'a w pomienionym proce,sie. 

KB-192 

U N I E W A Z N I E N I E U T RA C v N y C H 
TYTUŁÓW NA OKAZICIELA 

I WZBRONIENIE WYPŁAT 

SĄD GRODZKI W POZNANIU 
MiejlSka Po,znańska Kolej E'lektryczna S. A. w Po.znaniu, 

ul. Gajowa 1, wylstąpiła z WIIlioskiem o pozbawienie mocy 
ut.raconych przez nią w 100.9 r. 3Jlooji na olkaz,iciela po 1.000 
z·l. każda, emitowanych pll'zez firmę .,Stomia" S. A. w Po,zna
niu! a mianowicie; 

I. emj'sji nr. 2 - 286 i nr. 292 .. 
IJ. emi:s'ji nr. 149 i nr. 166 - 29S 

III. emisji ll'r. 1 - 240. 
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IV. emisji nr. 1 - 800. . . _ 
Wzywa się posia.dacza wyżej wymiel1lofr1Ch pa~J1ero:w 

wartościowych, by n!lJjpóźniej terminie wywoła,wczym w dll1i\1 
grudnioa 1946 '1'. IZgłQ5ił w Sądz,i e Grodz,kim . w Po~naniu. ~,,:o

je pmwa i pr,zedło,żył powyżlsze akcje, gdyż maczeJ wymlen:o
ne papiery wa,rtościowe zostaną pozbawione mocy (Co 25'8/45) 

3 KB----60~7 

SĄ.D GRODZKI W JĘDRZEJOWIE 
Na począ,tku lutego 1946 roku wni~kodawczyni. Zo:fia 

Król zamies.-Jkała w Jędrzejowie Wincentynów 6, stwlerd\llła, 
że Z1~inęly z jej szuf1a.dy szafy 3 weksle blan~ietowez roku 
1930, każdy na 1000 zł z wystruwienia Kazimlerz~. Jastr~ęb. 
skiego, zam. w Warzynie, gm. Prząsł:aw, z po~W:0Jnym Jego 
podpi,sem. Wzywa się, aby posiadacz weksli ZagllllOny~ z,gło
sił się w przeciągu dni sześćdziesięciu, licząo od. dll!a oglo
szenia i okazał sądowi weksle. J ElŻeli w przeciągu czasokresu 
oznaczonego w we2JWaIIliu n~kt nie ZJgłosi się z weksIa.mi, Sąd 
wyda orzeczenie, uznające weksle za umorzone. KA-4518 

WYWOŁANIE LISTóW HIPOTECZNYCH 

SĄ.D GRODZKI W śREMIE 
Ignacy Gabała z Zakrzewi,c, PO'wiat t5rem WI1jós~ Q Wywo

lanile },istów hj,po,tecznych utworzo:nychd:la hipo,t.ek Poznań
skiego Ziemstwa K,redytowego w Poznaniu, zapyjsa~ych w 
dziale III nieruchomości Zakrzewioe tom I, wykaz hC2Jba 16 
i to pod nr. 8, w kwocie 3,800 mar,ek ,i 40 złot?"eh kaucji. 
przeliczonych na 400 złotyc!h, pod nr. 10 w kWOCie 2,200 ma
rek, prZle!i:cZOf1Ycl! na 300 złotych O'raz PO'd m. 11 w kwocie 
2,000 marek, przeli,czo,llIych J1~ 300 złotych w 4 % -owych z.ł.()o 
towyah konwersyjnyoh Hsta'ch zastawny·c:h Poznań~kiego 
Zi'emstwa K,redytO'wego w Poznaniu z od:s.e tka mi od dni,a 1 
lipca 1925. Posiad,a·cza tych d'okumentów wzywa się, by naj.. 
póź!1liej w termi'llIie dl1i,a 7 Hstopada 1946 r. Q god,z'l1Ii1e 10 w 
Sądzne Grodzkim w t5remi'e, pokój Nr. 16 od'być się maląc~ 
swoj,e prawa zgłosił ,i d ok u me,l1lty te prz'edłożyr, \li' przecIW'" 
:nym bowiem razi,e nastąpi un:leważl1ieni.e dokumentów. 

. ~--170 

Przetargi 
WEZW ANIE DO SKŁADANIA OFERT 

Ministel1Stwo Poczt i Tele,grafów w Warszawie, wzywa 
do składania ofert pi,semnych na wykonanie robót remonto
wo _ budowlanych budY!llku w stanie SUl'OWym, połOŻOinego 
,przy ul. Mickiewicza Nr 18-d. na żo:liborzu, w Wamzawie. 
tSkład!lJne merty winny opiewać na wy1konanie robót ściśle 
'Wlg. kosztorysu ślepego i opisu technicznego - opracowa
'Il~"chprzez Mi,ni:sterstwo i ZJgodnie z po,sta:nowieniaani, za.
!Wartymi w przepisach ,,0 ogólnych i szczegółowych warun
kach OIbowiązującycl1 przy wykonywaniu robót budowla
mydl", które można przeglądać codziennie, z wyjątikielIl1 nie.. 
dziel i dni świątecznych, w okresie od 24.6 do 2.7.1946 r. w 
biurze Wydziału Budowla.nego Mi,nisterstwa Poczt i Tcle
graliów, pokój Nr 203, w g.odz. od 10 do 13, gdżie również 
można otrzymać za zwrotem kosztów formularze kosztory
sów ślepych i ofert. Żądane wynagro.dzenie n!lileży oferować 
wg. cen jednostikowych kosztorY1Su ofertowego, spc>rządzone
go na formularzu, otrzyma.nym od Wydzi,ału Budowlanego 
'Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Do wyko,nania robót 
Ipl'lzedsiębiorca wiJnien przystąpić na!j ,późnie:j w dniu 13.7. 
1946 r., a ukończyć roboty w termimie do 15.12.1946 r. pod 
rygorem zapłaty odsZlkodllwania umownego. qferta winna 
być sporządzona w spolsób określony w § . 19, ustęp 2, roz
'Porządzenia Ra.dy MiJn~strówz dnia 29 snr,cznia 1937 r. o do
stawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu' 
oraz ilJlJstY1tucji prawa pubUczneglo (Dz. U. R. P. Nr 13, 
l)OZ. 92). 

Do oferty należy dołączyć: 1) uwierzytelniony oda>is 
'Świadectwa przemy.lSłowego; 2) wyciąg z rejestru handlowe
go., po'świadczony przez właściwy Są,d Okręgowy na 2-5 dni 
'P'rzed te1'llllinem przetargu; 3) dowód stwierdzający złoże

'nie wymagamego wadium; 4) koszto,rys; 5) zaJświadczenie o 
dokonaniu przez oferenta wpłaty na Pożyczkę Odbudowy 
Kl'aju. 

Wsze'llkie załączniki dołącwlle do oferty, winny być w 
ofercie wyszczególnione. Oferty i ·zawiadomienie o zmianie 
ilub cof,njęciu oferty, należy wrzucić do specjainie do tego 
celu urządzonej skrzymJki, -umieszczonej w budynku Mini
sterstwa Poczt i Telegrafów, lub przesłać pocztą w sposób 
!podany w§ 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 
IStyeznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 13, pOz. 92), pod adresem 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Termin skl.adamia ofert 
I\lpływa w dniu 3 hpca 1946 r. o godz. lO-ej beZJIlośred,nio 

przed rozpoczęciem pr~t!lil'lgu. Do tego terminu dopusz
czalne jest cofnięcie oraz zmiana wniesionych ofert. Wnie
:sienie oferty wi~no być poparte złożeniem wadium w wyso
ikości zł 100 ,000 w gotówce, wplata na ko:nto czekowe Mini
sterstwa P. i T. w P. K. O. Nr ko.nta 1/3.000; lub listem 
gwarancyjnym jednego z uprawnionych b!lJnków. Złożone 

!Wadium w ra·zie odrzucenia oferty zwr3!ca się po dokonaniu 
wY'boru oferenta i apiJsaniu z cr1im umowy. Wadium c>ferenta, 
!który utrZYiIDa się pl'lzy przetargu zalicza się na poczet za- ' 
Ibezpieczenia. wY1konamia umowy. Złożona oferta obowiązuje 
oferenta w terminie do dnia 13.7.1946 r. W r3!zi~ cofnięcia 

~ub zmiany oferty przed upływem tego terminu, a po roz
!poczęciu przetargu, złożone wa.dium przepada ·na rzecz Za
rządu Pocztowego, a oferent, który został zwolniony od 
ISkładania wadium, obOWiązany je:st do uiszczenia sumy peł .. 
D'lej wysokOŚCi wadiUiIl1 wrroaganego według niniejszego we-
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~wa:nia, z odsetkami prawnymi od dBlty zakończenia prze-
targu do dnia u~szczenia. I 

P~rg roZIPoczmJe się w dnil\l 3 lipea. ~b. o godz. 10 
... biurze Wydlliału Budowlamego MillliJSterstwa Poczt i Te1e
'grafów, przy UJl. RaJtuszowej Nr 11 w Wa.rsz&wie.. Oferent, 
Ikt&rego oferta w wynikiu przetaI"gu zostanie przyjęta, o.trzy
ma w tennimie 8 dlni od pl'IZYjęcia oferty pisemne zawiado.
mienie o wyborze jego oferty \!: wezwa.niem do stawienia się, 
celem !!pi-sa>nia i podpisania umowy oraz złożenia wymagane
go zabeZipieczenia wyko,namia umowy. Uchylenie się od pod
pisania w termi,nie umowy, lub niezłorrenie w tenninie ~abell
pieczenia wykonania umowy, powodUje rozw,iązanie atosuruku 
prawnego z oferentem i utratę przez ,niego wadium. Jeżeli 
oferent, który został zwolniony od złoeenill. wadium, uchyli 
się od podpisania w terminie umowy Lub zł<l~enia w te'mni
:nie wymaganego zlllbezpieczenia wyko,nania UIru)wy, wówczas 
obowiąza>ny jest do u~szczenia sumy równej wy'sokości wa, 
dium wymaganego według ni,niejlszego wezwania z odse tka
mi pr3!w,nymi od daty zakończenia przetargu do dnia uisz
c,zeni.a. 

MONITOR POLSKI - 'dnia 1 lipca 1946 r· 

Otwa'rde OIfert odJbędzte się w Wyd.z:a,I'e Drogowym Dy
I'ek,cji dnila 9 Hp.ca 1946 r. O .godz. 10 ran,o. Wadhlm w wyso
kości jed,en proCe>r1't od s,umy oo,ertowej na'ldy wpłaoić przed 
prz,ela ngiem w Kasi'e Dynekcyjnej. Kwit o wpłaoeniu wadium 
na'J.eży z,ałą'czyć do o~,erty. Slepy kosztorys, wa.rUonk :' skłalla
n~:a nIer,t i wszelkie ill1lforma,cje mo'żna otrzym,ać w Wydzi'ale 
Drogowym Dy,roe.kci~ pokój Nr 316. Dyre.kcia z.astrze,ga sob:'e 
prawo wyboru oo.e,rt IUlb unliewain ~e!l1'i'a prnetan~l1 bez poda
nila powodu. ' 3K8--845 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 91 
Dyrekcja' Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowe

wego, Warszawa, ul. Targowa 70 m. 4 ogłasza przetarg na 
wykończenie remontu budynków przy ul. Sandomierskiej 8 
i Narbutta 9. Termin całkowitego wykonania robót: 6 ty
godni od dat~ wydania zlecenia. Oferty należy składać do 
skrzynki ofertowej, umieszczonej w Biurze Dyrekcji, ulica 
Targowa 70 do dnia 5 lipca 1946 r. do godz. lO-ej, gdzie 
'równie:! moina otrzymać ślepy kosztorys oraz warunki wy
konania robót. 

Oferent obowiązany jest złozye wadium w wysokości 
20,000 zł, brak którego spOWOduje unieważnienie oferty. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetar
gu Ibez podania powodów oraz ponoszenia jakichkolwiek od
szkodowań, jak ró~eż prawo wyboru oferenta. KB __ 'H8 

PRZETARG 

7 

łych oferentów. Dyrekcja ogłaszająca przetarg zastrzega so
bie prawo dowolnego wyboru oferentów, podzialu robót oraz 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i jakichkol
wiek odszkodowań z tego tytułu. Bliższych informacji jako
też formularze ofertowe, zao~atą 50 zł. za każdy obiekt, 
można otrzymać w DOKP Gdailsk, pokój Nr M.l. KB--333 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

MilIliatel'6two RolniC'twa i Refoml Rolnycl1 oglasia p.l'Zeo, 

tar g nieogranicz()ny na dokońlcze nie wału J abloruna-Rajszew 
- km. l1zelki WiJsły 531-532 - pow. warszawski. Dokończe
nie wału OIbejmuJe wykonanie robót ziemnych Q objętości 
27,200 m3, ob8iew - 21.000 m" itp. Roboty ma,jf! być wylko-' 
nl1.ne do dnia 15.12 br. przy pomocy wlasny~h marzęd!zi: I 

I sprzętu prze,dsiębiorey. Oferty należy składać na calość ro.. 
boty w zalakO'Wanych kopertach z naJpi,sem ",Oferta na d<>-< 
kończenie wa.łu w Ja.blonnie" w M~nj,ste'r:stwie Ro;lnictwa i Re
form Rolnych - D~partame,nt W odno-MeIiol'acyjI1Y pokój 
Nr 807 do dnia 2/7.19<M r . godz. 10, gdzi1! tei mOlŻna otrzy\
mać ślepy kO.sztOiry.s ofertowy or3!z blirm;,ze informacje. Da 
o~e'rty n'11.1e'Ży dołąazyć pokwitowanie na :dożone wadi'um w 
wY'sokości 2 proc. oferowa.nej kW01ty. Złożo ne oferty OIbowią- , 
w,ją oferentów 14 dni od dnia p'rzepl'Owadzonego Pl,ze19.rgu. 
TermiIn komisyjnego otwa,rci'a of ert ntlistąpi dnia 2.7.1946 r. 
o godz. lO-ej. Mini,sterstw'o Z!l!strzega sohie p'raw o wybO'M1 
dowolnego o.ferents, oraz uniewa'2miellia pr.zeta'ngu bez poda,. 
nia przyczyn oraz jalkiegokolwiek ocLsz,kodo\vani'a. KB-7i>4 

Oferent, którego oferta zostalnie przyjęta, obowiązany 
będzie zatrudnić na robotach ,pracQwników ta.k fizycznych 
j8Jk umysłowych, zakwwliiikowanych pr:toez publiczne biuro 
pośred.nictwa pracy, oraz stosować normy płaCi ustalone cen
li ilk a,m i r,ządowymi. Na.leiOO<Ść za wykonane i przyjęte roboty 
regulowwna. będzie w .sposób określony w przepi,sach o o'gól
'llych i szcze,gółowych waWnka'eh o,bowiązujących przy wy
konywaniu robót buaowla'nych. Odbibr robót do.konywany 
będzie w spo,sób przewidziany w instyJtucji o odbiorze robót 
budowlanych. Ministerstwo Poczt i Te'legrafów w Warsz3<wk 
~!!ttzega sobie prawo zwiększ.ehia lub ,zmn!ejszenia zakresu 
i Hośd robót o 25 pro,c. ogólnej wartości robót. Z tytułu 
zwlęk.szenla lub zmniejls:te,nia ~akreIŚll i f}osci l'OIbót w tych 
gramlcaeh, przedSiębiorca nie mo'że żądać ja:kiegokolwiek o.d
nk6dowania. Mini stel'stwo Poczt i Telegra.fów w Warszawie 
:..aistrzega s,o.bie prawo wyboru przedsi.ębiorcy bez w.zględu 

na cenę oraz prawo u~nl1i:1Jla, że .prz.eta.rg nie d,ał wyników. 

Dyrekcja Okl·ęgOv-. u Kolei PaństWOWYCh w Warszawie 
ogłasz/l przetarg nieograniczony na naprawę sieci wodocią
gowej i pr1.enieslenie żurawin wodnego na sto MiędzYl'OT.(lf' . 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach na- ! 

leży składać do godz. 12-ej dnia 5 lipca 1946 r. w Referacie 
Instnlacyjnym Wydziału Drogowego, idzie też można otrzy· 
mać bliższe informaCje i formularze ofertowe. Do oferty 
należy dołączyć kwit Kasy Dyrekcyjnej na wpłacone Wll ' 

dium w wysokości 2% kosztorysu ofertoweio. KB..;.s47 

PRZETARG 
DyrcJreja Okl'ęgowa J{oąei Państwowych w W a rszawie: 

ogłasza przeta11g nieo.graniczony 'lla bu-dowę zabudowań g0-

spodarczych murOlwany.ch przy postei'u nlku Ta I'gówek. OfeT'
ty w llalaJkowanYICh lropertach należy skład,ae do godz. 12-ej 
dln.ia 4 liipca 1946 r. do s'kriy;nki ofertowej w Wyd'%ia,le Dro
gowym przy ul. Wileńskiej 2/4, gdzie w god!linach urzędo
wych można 'otrzyma~ bl im'ze infOl'll'lucje O'l"az podkładki do 
składanin. ofert. Do ofe rty należy dolączyć kwit na wpłaco
ne do Kasy Dyreikcyjnej wadium w wy:sQ,kości 2 'Proc. ofero-KB-85l' 

2 OddziM Odbudowy Wal\'łzawSlkiego Węda Kolejowego, 
Wa.l'6zawa, ul. Zakopiańska. 8, ogłasza pl'zetal'g na wywózkę 
gruzu z terenu parowozowni na st. Wal1Szawa W~chodnia . 
Tenn~n wykonania. robót 4 tygodnie od dalty wydania rtJece
ni •• Oferty należy składać do skrzynIki ' ofertowej, umiesz
czonej w Biurze 2 Oddział,u Odbud<lWY W. W. K., ul. Zako-

PRZETARG Nr 9/46 

Dyrekcja Okręgu Poczt i TelegrafÓW w Lodzi ogłasza 
przetarg nieogr_aniczony na wykonanie remontu i odświe
zenie pomieszczeń Urzędu Pocztowo - Telekomunikacyjnego 
Brzeziny k/Lodzl. Oferty piśntienne odpowiadaj ące treści 
ślepego kosztorysu należy składać do dnia 9 lipca 1(1-16 roku 
godz. lO-ta w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lodzi, 
ul., Daszyńskiego Nr 36 (skrzynka do ofert przy wartowni) 
w kopercie zalakowanej z napisem "Oferta na remont i od
świeżenie pomieszczeń Urzędu p. t. Brzeziny k. Łodzi. 
Szczegółowe informacje oraz ślepe koszto.rysy moima otrzy
ma(Ó w Kancelarii Urzędu pocztowego Brzeziny k. Lodzi. ul. 
Mickiewicza 22 lub w Oddziale Budowlanym Dyrekcji 
Okręgu P. i T. pokój Nr 82 w godzinach służbowych. 

Wadium przetargowe zgodnie z przepisami w wysokości 
1,'6% sumy kosztorysowej należy wpłacić Ita konto czekowe 
PKO Nr VII/SO lO Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów 
w Lodzi, a dowód wpłaty dołączyć do oferty. Otwarcie oLert 
nastąpi w tymże dniu o godz. U-ej. Dyrekcja zastrzega 
sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia robót remollto-
wych, wyboru oferenta, oraz unieważnienia przetargu bez 
podania powodów i ponoszenia z tych tytułów jakichkolwiek 
odszkodowań. KB- 816 

piBóska 8, do dnia 5 Lipca 1~46 r. do godz. lO-tej, tamże mot- PRZETARG Nr -10/4& 
na otrzymać ślepy koszto.rys oraz warunk~ wyJkonania robót. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Łodzi ogłasza 

Oferent 'ohowiąz,any jest złOlŻYć wadium w wysokości przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i odświe-
10.000 zł w Dziale F~OOJnsowym Dyrekcji Odbudowy W. W. ' żenie pomieszczeń Urzędu Pocztowo - Telekomunikacyjnegu 
K., ul. Targowa 70. Pokwitowa>rue o zl:olŹeniu wadium nade- Zgierz. Oferty pisemne odpowiadające treści ślepego kosz-
ży dołączyć do oferty. Nie złOlŹenie wadiuan spowoduje unie- torysu należy składać do dnia 9 lipca 1946 roku godz. lI-ta 
walŹnienie oferty. w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Łodzi, ul. Daszyl',-

Dyrekcja. Odlbudowy W. W. K. zastrzega sobie prawo skiego Nr 3G (skrzynka do ofert przy wartowni) w kopercie 
ani-eważnienia przeta'rgu bez podania powodów ora:z pono- zalakowanej z napisem "Oferta na remont i odświeżenie po
szenia jakichkolwieJk ods:r.kodowań, jak równieri prawo wy- I mieszczeń Urzędu p. t. Zgierz". Szczególowe informacje 
boru oferenta.. KB-850 oraz ślepe kosztorysy można otrzymać w kancelarii Urzędu 

PRZETARG NlEOGRANICZONY Nr ł 

Dyroekcia Okręgowa Kolei PaństwO'Wych w Poznaniu Od
~a;f Dt{)i~owy w ~v,,:,ebodzi,"ie za:pra,sza do składania of.ert na: 

1) Roboty d'ekarSlMe w paTowozown,i 'lla sta,cH Zbąszynek, 
2) Naprawę O'sza:I{)'wa'nia dac'hu, wymianę świ,etJ:ików dre· 

"mlanych or,az oszklenie tychże w parowczowni na stacH Z:bą
szynek. 

Oferty n,u'leiy' składać do dnia 5 lipca gollz. lo-tei d{) 
~krzynikj ofertowej znajdują.c'ej się w b ilUrach Oddziału Dro
gowego w Swi>etbodz1rne ul. Cegielnia'oo Nr l, gdyż w tym 
d:n'il\l o go.dz. 12-tej w pokoju .nr l nastąp ,i otwa'r,ci,e of.ert. Ofer
ty n.ależy skladaćna każ{}ą robotę o{}dzielni>e w zamkniętej, 
za'lakowanej i ni\elprzejrzystej kope,rciJe z dołącz e>r1,:Ie1łI kwitu na 
wPłacone wadlium w wysokości p6ł proc. w j'edl1'ej z kas sta
cyjnych koloeiowYoh. Oddzi:ałowi Drogowemu w Swielbodzinie 
przysługuie prawo oSWQbod,n~go wyiboru oferenta bez wzglę
du na cenę - jak r6wnPe-i oddania robót wr,az, z materiaf.em 
i r<JIboc :lZ>ną - wz,gl. tylko robociz!lla - oraz prawo unieważ-
11IIenia prz,eta:;gu w ra,z,ile gdy prz,etaT'g n:~e da wy.niok-u. Zwrot 
wadium w razie n i,ep rzy jęcia oferty na.stlllIJi po ukończenil\l 

przetangu. W raZl~e cofn':ęd~ of-erty przez merenlta - wadium 
przypa<la na r7Jecz P.K.P. Blii sz'e 1n~ormac.je ora,z kos,ztorySY 
- po 100 złotych - otrzymać mo,żna w Oddz,i1ale DrogOwYm 
w Swie:bodz,inie referat wchnicz.ny od godz. S-Hi. KB-843 

ZAWIADOMIENIE ° PRZ:ET ARGU 

Dyr,ekcja Okręgowa Kolei Pańs,twowYCih w Łodzi, Wydział 
DrogowY ogłasza prvetarg ltieogranicwilIY. 

1) na wybudowa,n)e budY'l1,ku muro.'Wa1nego miesZ'kalnego t y
I>Oweg'o dla sluż,by 1Uniowei Ita Un~łj Tomaszów - Rado.m, 

2) na wyhudowa,nie domu mieszkaloneg{) muro.wane'go dla 
torowego wraz z zahud,o'Wani,emgosP'od.a,r,cz.ym na lin'id Toma

s6m Maz. - Radom. 

pocztowego Zgierz lub w Oddziale Budowlanym Dyrekcji 
Okręgu Poczt i Telegrafów pokój Nr 82 w godz. biurowych. 

Wadium przetCl~gowe zgodnie z przepisami w wysokości 
2% sumy kosztorysowej należy wpłacić na konto czekowe 
PKO Nr VII/3010 Dyrekcji Okręgu Poczt 1 Telegrafów 
w Łodzi, a dowód wphty dołączyć do oferty. Otwarcie ofert 
nastąpi w tymże dniu o godz. ll-ej. Dyrekcja zastrzega 
sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia robót remonto
wych, wyboru oferenta, oraz unieważnienia przetargu bez 
podania powodów i ponoszenia z tych tytułów jakichkolwi!,k 
odszkodowań. ' KB-815 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 1114-2/46 
Dyrekcja Okręgo.wa Kolei Państwowych w Gdańsku 

ogłasza nieograniczony przetarg na budowę wieży ciśnień 
na st. Kościerzyna oraz wieży ciśnień i pompowni na stacji I Wierzchucin. Oferty w podwójnych kopertach z których 

l 
zewnętrzna zalakowana b, ez znaków firmowych z napisem 
na każdą z robót oddzielnie: 

1. budowa wieży ciśnień na st. Kościerzyna, 
, 2. budowa pompowni na st. Kościerzyna, 

3. budowa wieży ciśnień na st. Wierzchucin, 
4. budowa pompowni na st. Wierzchucin 
należy składać do godziny 9-tej dnia 12 lipca 1946 

roku dó skrzynld ofertowej w holu DOKP Gdańsk 
wraz z dołączonym kwitem depozytowym na wpła
cone do Kasy Dyrekcyjnej PKP w Gdańsku wadium 
w wysokości 2% sumy kosztorysu. Zwrot wadium nastąpi 
w wypadku gdy f-ma nie otrzyma zlecenia na wykonanie 
robót. Przy składaniu ofert mają zastosowanie "Ogólne wa
runki przetargów". Termin wykonania powyższych robót 
wynosi 5 miesięcy od daty zawiadomienia o przyjęciu ofer-

I ty. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.7.1946 r. o godz. 9-ej 
l W biurze pOKI> Gdańsk, pokój N.r 449, W obecności przyby-

, wa.nej 9Il'my. KB-74S 

PRZETARG 
Departam,ent Kwatcl"\.!t1Ikowo - Budowhmy M. O. N. W 

Wa'l'ISzal\vie ogłasza p,r z-e tal''g nleogra,n io.zolny na 'roboty re
mo'ntowe instałaCij'i wodociągowo - ka1na.li zacyjone.i centralne
gO' ogrzewani.a i ga-zu w budynlm prozy ul. Flory Nr 1 w War
szawie. lnfonnacje i druki ofertowe mo'żna otrzymać w biu
rze Departamentu ul. Koszylko.WR 79 bl{)k ",C" pokój Nr 112 
od godz. 10-12 w dnia,Ch 28 cZ'= l'wca 1946 r. , l-go i 2-gO' 
l~pca 1946 r . .oferty w zl!JlakowRm,ych kopertach bez zmaku 
fi'rmowego z na,pi,sem: "Oferta na remo'n.t insta'lacji' wodoe. 
kamaHz., cen'tra,lnego ogrzew. i ga.zu domu Flory 1" nałeży 
składać do Skrzynki p.rzetargowej U-."nies'Zlczonej przy drzwiach 
pokoju N.r 117. Do oferty należy dołączyć kwi't de!pozytowy 
na waddu.m w wysokości 1,5 proc. 9Ulmy kosztO'l'Y'Su, orQ!z po
kwitowanie na wplłaC'omą PożycZlkę Odbud owy. Infonnacje 
co do sk.ladani.a wa.dium mo'Żna otrzymać przy odbiorze pod
kładek kosztorysowych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 l'i'pc&. 
1946 r. o godz. 12-ej w po~ju p,rzetargowym Nr 23. Ter
min ukO'ń-czenia robót na dzień l wrze'śnia 1946 r. Departa
ment Kwaterunikowo - Budowla.ny M. O. N. zastrzega sobie 
pr8JWO uniewaŻlnienia. pl1T.eta'rgu bez podania. przyczyn, ora.z 
bez obowiązku ponoszenia z t ego tytułu ja,kichkalwiek od
szkodowań, p.rawo dowolnego 'wyboru oferenta bez względu 
na wynilk przetargu oraz prawo uznania, że pl'zetarg nie dał 
dodatniego wyniku i prawo przeprowadzenia w okr es ie waż
ności ofert dodatkowego przetargu uls·tbego lub pirsemnego 
pomiędzy wybranymi oferentami. P rzepustki wej śc'iowe na 
teren MON wyda-wane są w budYIIJ'.;:u N r 82 przy u]. Ko:szy
kowej. KB-744' 

PRZETARG 

Kuratorium Okręgu 8zkolne'go Kie ledkiego w Kiełcach 
ogłasza przetal'g nieogr a'niczony na wykonanie w b'lldymiku 
przy UJl. SienJkiewicza Nr 65 w Kielcach następujących robót 
budtowla.nyeh remontt>wych: 

a) m'U;raI'Ski~h, ciesielskich, bIlachal1Skioh, zduÓ!Skitlho, 
s2Jklarslkich i małarsldch, z te'rminem wyU<onani,a do 1 grud~ 
nia 1946 r. 

b) illllsta,lac6i wodociągowo - kanalizacY'jnejz terminem 
wykonamia do. 1 paźd'ziern,j,ka 1946 r . 

c) instalacji oświe'fJlenia elekt'rycznego z terminem wy
konania do. 1 paźd'ziernika 1946 r. 

d) stolarski'ch z termmem wykonania do 1 listopada 
1946 r. 

TeJ:i!lliln składania ofert i rozpoczęcia przetargów oma-
oza, się na godlz. 10 w terminach: 

1) d1a robót pod ao) na dzień 15 li>pca 1946 r. 
2) dla robót pod b) na d:z.ień 16 lipca 1946 r. 
3) d1la robót. pod c) na dzień 17 l ipca 1946 r. 
4) dO:a robót 'pod d) na dzi.eń 18 lipca 1946 r. 
Ofe'rty należy Sk:ład,ać w wyżej oznacZJOny ch tel'rninadl 

w Kuratorium ul. M. Focha 33 - Wydział OgóLny. Bliższych 
informacji udz iela Naczelmitk Wyuzialu Ogólnego., gdzie też 
mogą oferenci przejnzeć warunki o.gólne i plany, oraz otrzy
mać za zwrotem kosztów ślepe kosztorysy i ilJlne załączniki. 

KB-699 

PRZETARG 

Dyrekcja OPK w K rakowie ogłasza przetarg nieogranL
czony na Uikońc'zenie odbudowy TI3istalWlni zachodniej w Jaro
sławiu. Koszmrysy do wypełnienia orlllZ wszelkie infonnacje 
otrzymać m<rima w Dziale Budynków DOKP Kl'akó-w, pl. 
Matejki 12, pok 332, oraz w Oddziale Drogowym PKP w 
Przemyślu. Tennin składa.n,ia ofert upływa z dniem 6 lipca 
1946 r. godz. 10. Wymagane jest wadrwn w wY'sokości 2 
proe. oferowa.nej sumY.. ' KB-,751 
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PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr gO 

Dyrekcja Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowe
wego, Warszawa, ul. Targowa 70 m. 4 ogłasza przetarg na 
dokończenie robót odbudowy budynku akumulatorni na st. 
post. Szczęśliwice. Termin całkowitego wykonania robót: 
2 miesiące od daty wydania zlecenia. Oferty należy składać 
do skrzynki ofertowej, umieszczonej w Biurze Dyrekcji, uL 
Targowa 70 do dnia 4 lipca 19«> r. do godziny lO-ej, gdzie 
I~lOżna równie:;: otrzymać ślepy kosztorys oraz warunki wy
konywania robót. 
.;. Oferent obowiązany jest . :>:łożyć wadium w wysokości 
50.000 zł, brak którego spowoduje unieważnienie oferty. 

'. Dyrekcja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetar
gu bez podania powodów oraz ponoszenia jakichkolwiek od
szkodowań, jak róvmież prawo wyboru oferenta. KB-849 

' Ogłoszenia fnstytucji publicznych 
OBwiESZCZENIE MINISTERSTWA SKARBU 

Z powodu powszechnie stosowanych restrykcji dewIzo
wych, repatrianci przybyli z różnych krajów nie mogli nie
jednokrotnie uregulować swych spraw .·fina.nsowyiCh w SP07 

Bób przez siebie pożądany. 
Mi'a'nowieie: 
1) l!lJie otrzymali !Zwrotu w gotówce pieniędzy, u:lokowa.

nych w za,graJniczn~th instytucjaJch kredYltowY'ch; 
2) nie mołaJi p ieniędzy tych przellmlZać dQ k'ra.ju za po

~rednictwem imstytilcji kredytowych; 
3) nie otrzymali do rąJk papierów wartościowych i in

nych walorów z.deponowa·nych w za,graniczrnych illlStytucjructh 
kredytowych; 

4) wreszcie zmuszeni byIi oddaJć str8lŻom ,graniczlllym 
wywożone przez nich efektywne pienią.dlZe z!ligrani'czrne. 

Ministemtwo Skarbu w dą.żeniu do ochrony interesów 
obywateli Państwa, zarządza rejestrację wszystkilCh porwyi
.szyoh Lu.b podobnY'Ch faktów i wzywa zaintere1sowaJllYch do 
do~enia w Oddzia,laJCh Narodowego Banku Polskiego lub na
desła.ńia do Wydziału Za.grani·cznego Narodowego Ban/lm 
Polskiego, Wa'rszruwa, ul. Fredry 8, 2lgło,!'7.eń według poniż
Bzego wzoru, do dni'a 31 grudnia 1946 l' 

Wal'szaJwa , dmia 28 maja 1946 !,. 

Wzór zgłoszeni!li: 

Do 
Nal1odowego Banku Po-llSkiego 

w •• . 
ZGŁOSZ'ENIE WALORóW .POZOSTAWIONYCH 

ZA GRANICĄ. 

~Mwisko i imię 'lglla,sza6ą,c.e,g0 .•••••••••• 
Adres " ' ~ ' . ' . .'. ~ • • •. !'. ' 

---"- .--_._- ------
- Rodzaoj wałorów . (pieni'ąd'Ze . w iIllstytuCljac:h kredytowych, 

paipiery. • •. .•• ' ... .. .. . 
publiczne w depo:l;ycie, pieniądrze 
!)debrane na g r anicy i t. p.) 

........... 
•••••• • V· 

f'Ta jakiej grani/Cy i przez kogo ........... . 
walory podane w rubryce drugiej rostały zabra.ne •••••••• 

Nr i d'ata kwi,tu lub irunego dowodu pozosta'wienia walorów 
7a granicą " ......... . 

,. d11;a .• . .•. 1946 r. 
l)odpis 

KB-'78l 

Ogłoszen~a prywatne 
Ogłoszenie 

Spó~ka Młynarzy w Chełmie Sp. z o. o., w sta.nie likwii
dacji, . mająca siedzibę w Chełmie pl1zy uL Lwowskiej 20, 
';vzywa wier zycieIi do zgłoszenia swych wierzytelności w cią
gu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia. LikwidatOO'zy. 

KB-739 

MONITOR POLSKI - 'd~n_;;.;,;ia~1:....:.:li.!:..pc:.:a;....;..;19;..:4~6...:r_. _________________ N_r_5_'_ 

Ogłoszenie I 
Odnośnie firmy Księga'rnia Naukowa T. Szczęsmy i Sh 

z o. o. w 1Uruniu, Rynek Star<JlIlliej~ 36, otwarto lilawida.cję 
z d!Iliem 1.6.1946 r. W'zywa się wierzycieli do zgłoszenia wie
rzy'tle!lności 3-KB-791 

Ogłoszenie I 
Zarząd Sp. Alkc. Handlu Towarami żelaznymi Krzysztof 

Bron i Syn zawiadaJmia, że w dniu 3 sierpnia 1946 r. o ga
dzinie 12-ej odbędzie się w lokału przy ul. Białostockiej 22 
walne ~omadJzenie akcjomariUiSzy z po'rządlkiem dziennym: 
1) wybór przewodni'czącego, 2) rO'z!patrzeni'e i zatwierdzenie 
bilalllSu otwarcia na dzień 1.1.45 oraz bilaIlJSU za.mJknięcia 
i rachwnku zy\Sków i strat na dzień 31.12.45, 3) wybór człon
ków Zal1ządu Komisj~ Rewizyjnej, 4) wolne wmil:l'ski. 

2-KB-782 

o gr o s zen i e I 
Zarząd Towarzystwa Przem. Hand1. Block Brun BlP. akc. 

zawiadamia, re w dnilU 3 sierpnia 1946 r. o godzinie l-szej 
odJbędzie się w lOlkalu przy ul. Białostocikiej 22 wa.lne zgro
madzenie ak.cjonarhIszy z P'O'l'ządkiem dziennym: 1) wybór 
przewodniczącego, 2) roz,patrzenie i zatwierdzenie bilansu 
otwarcia na dzień 1.1.45 ora'Z bila.nsu zamknięcia i 'rachunku 
strat i rLysków na dzień 31.12..45, 3) wybór członków Zarządu 
i KomilSji Rewizyjnej, 4) wolne wnioSlki. 2-KB-783 

Ogłoszenie II 
Na mocy posta:nowienia Sądu Oikręgowego w Wa~z81-

wie, Wydział II Hand!l,owy, z dnia 26 kwietnia 1946 roku w 
sprawie Nr R. H. B. VIII 1581 rr.awiadamia się, że w dniu 
(3 lipca 194U o godzi'nie 14, w kancelarii D-ra Stefana Brey
era notariousza w Warszawie, Nowogrodzka 48 m. 20, od
~ie się nadzwyczajcrte walne z,g'.romadzeillie spółki akcyj
lIlej p. f . Alreyjne Towarzystwo Krawiecikie Ameryka!', Spół
ka AJkcyj!lloa" z na-stępującym porządkiem oobra.d: 1) sp.rawa 
/Wznowienia dzi-ałalności spółki, 2) wybór wła.dz spółki. 

KA-4227 

Ogłoszenie II 
Na podstawie § 72 statutu Dyrekcja Częstochowskiego 

Towarzystwa KredYtowego Miejskiego ogłasza" że zwyczaj
ne Zebranie Pełnomocników odlbędzie się w niedzielę, dnia 14 
lipca 1946 roiku o godzi.nie 16-tej w lokaJlu własnym w Często
chowie, ul: PiŁsudskiego 5. Porządek obrad obejmuje: 1) Za
twierdzenie sprawowań i bi.lansów za lata 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944 i 1945, 2) Podział nadwy7Jki bilansowej 
i spi'Sanie- stra.t z kapitału zasobowego. 3) UstaJ.enie <>!płaty 
aJdministracyjnej w wysokOŚCi 4%. 4. Uchwalenie budrLetu 
:(planu wydatków administra.cyjnyeh) na 1945 rok i wy
bÓ'r 6 ezloników do Komitetu Nadzorczego Towarzystwa Kre
dytowego. 6. W,nioski Ob. Ob. Pemomoeników Towarzystwa 
Kredytowego złooone w mY'ś! § 74 sta,tutu. Wyznaozone ze
branie Pełnomocnilków odbędzie się bez względu na iiość 
przybyłych Ob. Ob. Pełnomocników. KA-3956 

Ogłosa;enj,e III 
Likwidato'rzy Polskiej Centrali Importu i Eksportu Skór 

i Garbników Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie
dziba w Łodzi ul. Piotrkowska 260. Zgodnie z przepisem art. 
268 "K. H. w~ywają. wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich 
wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty trzeciegc 
ogłoszenia niniejszego wezwania. Lewicki, Szczech. 

3-GA-200 

K. ZIEMBlisKI 

Ogłoszenie III 
Wyszkow.ski S-ta.nisław, zamieszkały w Łodzi przy uliey 

Zachodniej pod Nr 66, jako likwidator spółki pod firmą "Wy
rób i s,przeda~ towarów włókienniczych "Merinos" Spółlka 
z o.graniczoną odpOWiedzialnością." z siedzibą. w Łodzi, przy 
ulicy Nawrot pod Nr 1, ogłasza o otwarciu likwida.cjj wYŻlej 
wymienionej spółki i wzywa wierzycieli do zgłaszania ich 
wierzytelności stosownie do art. 268 Kodeksu Handlowego. 

3-GA-246 

Ogłoszenie II 

Uchwałą. SiPólnilków z 9.40.1946 r. została rorzwią.za.na fir'
ma "WYJtwÓl'lnia Chemiczna "Krakus" Spółka z o. o. w Kra
kowie, która przeszła w stan likwidacji. Wzywa się Viierzy
cieli do zgŁo,szenia. ich wierzytelności w ciągu trzech miesię
cy od daty ostatniego ogłoszenia. Po myśli art. 268 kodeksll 
handlowego. 

LiJkwi.datorzy: Piotr Soja i Aleksander RybTca. 
3-KA-4716 

OgłosIT.en1e III 
Zgromadzenie spólników spółki pod firmą "Gdyńska 

Spółka Rybacka "POSEJDON", Spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością, w Gdyni uchwałą, objętą notarialnym pro
tokółem z dnia 20 marca '1946 roku Nr rep. 410/46, posta- . 
nowiło obniżyć kapitał zaldadowy spółki o kwotę (120.000) 
sto dwadzieścia tysięcy złotych przez umorzenie dwunastu 
udziałów, po cztery udziały każdego z trzech spólników: Ka
rola Dworakowskiego, Stanisława Skorka i Antoniego Szy
mańskiego. 

Wzywa się przeto wierzycieli spółki, aby jeśli nie zga
dzają się na obn.iżenie, wnieśli na ręce zarządu sprzeciW1' 
w ciągu trzech miesięcy, licząc od daty trzeciego ogłoszenia. 
Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważać się będzie 
za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego. 

3-KA-2207 

Ogłoszenie III 
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Z'groma.dzeni<t przedsta

w:icieli członków z dnia 22 marca 1946 roku została rozłą
cZOIIla działalność Powiatowej SpółdzielIlli Rolnicz.o..Handlo
wej w Tomaszo·wie Ma?;. z Robotniczą Spółdzielnią Spożyw" 
ców "Łączność" w Toma.swwie Maz., które to Spółdziellllie 
zostały połączone wbrew woli ozło,nków, na za,rLądzenie właoo 
okupacyjnych niemieckich. Na p01stawie artykułu 73 wrta
wy o spółdzielniadh Zarząod wzywa wszystkich Wierzycieli do 
natychmia,stowego zgłoszenia swych pretensji, które zosta,.,ną 

z:reaHwwane lub, jako sporne, wpłacone do depozytu sądo
wego. Ostateczny termilll :llgłoszelllia preteIlJSji upada w trzy 
miesią.ce po osta.tnim to jest trzecim ogŁoszen:i'll. Zwrz.ą.dy 
cbydwu rozłączających się spółdzielni nawzajem skwitowały 
siebie z WlSzelkich pretensji, co zostało zatwierdzone Pl'Ze% 
ich Walllle Z.gromadlzenie. 3-KB-169 

l.', < •.. ' ..•• ". . . , .',"<G. 

O g ł o s ź ' e n i e III 
AdwO'kat dr Witold Lis-Olszewski, radca. pll'awny Pań

stwowych Zakładów Wydawnictw Szkolonych w Warszawie, 
Al. I Armii W. P. Nr 25; poszukuje Samuela Steckla, przed 
r. 1939 profesora liceurm w Białymstoku, a.utora podręcZillJi~ 

ków s2lko1nyclh z dziedziony ma.tematyki, lub jego flpadlkobiel'
ców, i wzywa do :llgłoszenia się w sprawie praw autorskich 
wymiooionego w termionie do dnia 15 września 1946 r. 

3-KB-419 

SPÓLKA AKCYJKA 
Warlzawu, Królewska 51 

BILANS NA DZIEłir 31 GRUDNIA 1945 R. 
AKTYWA. Kasa 10972, Udziały 1050, Urządz-enie skła

du 58661, Rema.nent wyrobów hutn. 467270., Remament za.pa
łek 18450., Straty woJenne 261000, Strata za okres oper. 
9402. Razem 82680.5. 

P ASYW A. Kapitał zwkładowy 100.0.00., K!liprtał zasobowy 
37050, Wpływy na nową emisję 50.0.0.0.0., Odbiorcy 70.00.0., Do
sta~ 10950.0, Surmy zare2lel'!Wowa.ne 10255. Razem 826805. 

RACHUNEK STRAT I ZYSKóW ZA ROK OPER. 1945 

WYDATKI. Zaar.up wyrob. hutn. 932317, Ko,szty person" 
33699, CZYlDSZ dzieci. 27526, Podatki i świadczenia 21561, Re
klamy i .podróże 19385, Koszty transportu 15685, Ogólne ko
szty adm~nistr. 19546. Ra-zem 1069719. . , 

WPŁYWY. Zysk na zaa>ałkach 10B20, SprzedatŻ wyr. 
hutn. 582427. Wartość remanentu wyr. hutn. 467270., Strata 
za okres Oipel'. 9402. Ra.zem 1069719. KB-735 

Zagubione dbl(umenly 
Skradziono dowód osobisty, wydany przez 

Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Olsztynie 
oraz zaświadczenie R.K.U. w Brodnicy na 
nazwisko Tadeusz Czajkowski, listonosz miej
ski, Kurzętnik, powiat Lubawa, Pomorze. 

Zgubiono dowód tożsamości konia, wydany 
przez Zarząd gminy Mniów, oraz kartę roz
poznawczą wydaną przez gminę Czermno na 
nazwisko Rydzyński Edward, zamieszkałego 
w Jakóbowicach gminy Czermno. KB-789 

Zagubiono zaświadczenie wojskowe, wyda
ne .przez RKU w Pabjanicach - Łasku na 
nazwisko Józef Machała, urodz. 21/4 1913 r. 
zam. wieś Oraczew. gm. Wróblew, pow. Sie
radz. KB-750 

Skradziono książeczkę wojskową, wydaną 
przez I. Pułk KawaJ.erii Warszawskiej Dywi
zb, legi,tymację służbową oraz dokument 
przegrupowań IX gru,py uposaż·eń, wydane 
pruz Dyrekcję Poczt i Telegr.afów w Ka·to
wi,cach, kartę r·epatriacyjną ze W sohodu na 
nazwisko Śliwińska Paulina, pod aodresem: 

KB-78S 

Zaginęły dwa pokwitowania wydane przez 
Wojewódzki Urząd Samochodowy w Pozna
niu dla s2.mochodu marki Opel, Nr rej . sta
fego 59084 i motocyklu N.S .U, Nr rej. M. 
590085; tl'zy formularze z Państwowego Banku 
Rolnego, poświadczone gminnie, jeden na na
~wisko Józefa Wilczyńskiego, ubiegającego 
się o pożyczkę, potwierdzony przez gm. Ka
mień, dr ugi na Adama WiJczyńskiego i trzeci 
na Józefa Króla, potwierdzone przez Urząd 
gminy Opatówek, jako poręczycieli; jeden 
weksel in blanco wystawiony przez Józefa 
Wilczyilskiego z żyrami: Adama Wilczyńskie
go i Józefa Króla. KB-Q21 

Skradziono legitymację Nr 91 żony funk
cjonariusza państwowego wydaną przez 
CZPW, Wielgo Michalina, Katowice, Parko
wa 44. KB--615 

Skradziono torebkę z dokumentalni na na
zwisko Głowacka Wanda, Warszawa, Chmiel
na 92. KB-747 

Unieważnia się legitymację służbową Nr 
555, wystawioną przez Ministerstwo Ziem 
Odzyskanych w dniu 8 czerwca 1946 r. na 
nazwisko Lage Edward. KB-748 

Zgubiono kartę meldunkową wydaną przez 
Magistrat w Zgierzu na nazwisko Feliks 
Wójcikiewicz, zam. w Zgierzu, Zielona 4. 

KB-742 

Unieważnia się legitymację służbową i ze
zwolenie na noszenie broni wyst. przez Ko
mendę Wojewódzką M. O. Katowice, oraz in
ne dokumenty. Błaszczyk Alojzy, Lubsza. 

KB-700 

Śliwi ński Adolf, Witów, pow. Nysa. _KB-578 

Zgubiono kennkartę, kartę rejestracyjną 
podatkową na prowadzenie piekarni, kartę 
rejestracyjną podatkową Nr 531 na bandeI 

Zgubiono książeczki oszczędnościowe KKO jarmarczny pieczywem, pokwitowanie z 
m . st. Warszawy na nazwiska: Frankowska pierwszej raty Pożyczki Odobudowy Kraju na 
Maria Nr 22419, Oracki Piotr Nr 308457, Bu- sumę 3.000. złotych na nazwisko Józef La
dzyńska Eryka Nr 31985, Sola Stanisław zęcki, oraż kennkartę na nazwisko Wiktoria 
Nr 37798. KB-738 Lazęcka, zamieszkali we wsi Babsk, gmina .. I Marianów, pow. Rawa .. :;'Vrazowiecka. 

P.K.S. Samodzielny Pułk Samochodowy KB-749 
Rządu unieważnia skradzione dokumenty 
służbowe na samochód ciężarowy Nr rej., Zgubiono prawo jazdy wydane przez Urząd 
C-049169 i zagubioną kartę ewidencyjną sa- Woj ew. Łódzki na nazwisko Sazin Kazimierz. 
mochodu Nr rej. C-0382S. KB-695 zam. Łódź, Nowoprojektowana 1. KB-622 
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