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1' REś(J DZIAŁU URZęDOWEGO: 

Z a lr z ą d z·e n i a W ł a d z . N a ' c z e 1 n y c h 
',: Poz. 109. Uchwala Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 
1946 r. o utworzeniu w przedsiębiorstwie ,,Polskie Ko. 
lefe Państwowe" Centralnego Bb'~a Węglowego K.P.K. 
w Katowicach. . 

Poz. 110. Zarządzenie Ministra Administracfi Publi-
czne' z dnia 19 maja 1946 r. . . 

Poz. 111. Zarządzenie Ministra Aclmłni:stracji Publi. 
cznef z dnia 19 ma'a .1946 r. w sprawie we'łda w skład 
osobowy Zarządu Przymusowego Związku Straży Po. 
iarnych R.P. ob. Garncarczyka Wiłhebna. 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR 28 DZIENNIKA USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 28 
CZERWCA 1946 R. ZAWIERAJACY TRESC NA
STĘPUJ AC A: ' . . 

DEKRETY: 
Poz. 175 "'"""" z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczyposp : litej z dnia 
28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariu
szów państwowych. . - . . '.. . 

. OZIAL URZł;DOWY. 

Zarzadzenia Władz Naczelnych. 
··-000--
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UCHWALA 
Rady Ministrów 

z dnia 13 czerwca 1946 r. 
o utworzeniu w przedslębiOl'stwie ,,PoIslde. Kolefe Pań

siwowe" Centralnego Biura Węglowę8o K. P. K. 
w Katowicach. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Prezy
denta Rze(:zypospolitej P'Olskiej z dnia 24 września 
1926 r. Q utworzeniu przedsiębiOTS,twa "Polskie Ko
leje Państwowe"(Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 89, poz. 
705), zarządza się 00 nas·b~p".je: 

. § f. . 
Tworzy się Centralne Biuro Węglowe K. p. K. w 

Katowicach jako osobny urząd przedsiębiorstwa "Pol
skie Koleje Państwowe", podlegający bezpośrednio 
Ministrowi Komunikacji. Poz. 176 - z dnia 12 cz~rwca 1946 r. o 'z;manie 

rozporządzenia -Prezydenta Rzeczypospolit(!iz dnia 
28 październikaJ933 r. o uposażeniu sędziów w są- . § 2. 
downicfwie powszechnym i administracyjnym oraz Wykonanie uchwały niniejszej porucza się Mini-' 
prokuratorów. . . strowi ' Komunikacji. . 

ROZPORZADZENIA RADY MINISTRÓW: Uchwała niniejsza wc~~~i w życie z dniem' OJlło-
Poz177 -z ćnia 29 maja 1946 t. w sprawie tym- . qenia.. · .. . . .. 

czasowego . pod~alu adminf~tracyjlll!go Ziem ,OdZY:'l~. .' . . '.- Prezes Rady Minis.rt~ów" 
skanych. . Edward Osóbka-Morawski. 

Poz. 178 - z dnia 29 'majci 1946 r. w8pr~ie po- Minister Komunikacji 

w Pabianicach oznaczonej Nr hipotecznym 34 i 35 (rep. hip. 
Nr 95) zmarłYICh w Kralkowtie - !pierw:szy w czerwcu 1942, 
a druga w sierpniu 1942 r. Tennin zamknięcia tego postę- : 

. powania spadk()wego wyznaczony wstał 'na dzień 16. stycZnia 
1947 r. i w tYm telminie OS6by zainteresowane mnny sta
wić się w kancelarii Oddziału Hipotecznego w Pabianicach, . 
dla zgłoszenia 8woioh prlllW, pod skl1ltka:rni pre/kTlUĄii. 

' .. Z-GA-4'7'1 

OGdziaoł Hipoteczny Sądru Grodzkiego w Pabianicaeh or;.. 
wiesż&a, że otwarte wstało postępowanie spadkowe po Ja.. . 
kubie i Jencie-Hwdesie. małżonkach Poznań/iPkich, właścieie- ' 
lacll nieruchomości w Pabianicach, o7il1ll1C'ZOnej Nr hilpoteez
onym 181 (rep. hi!p. 192), mnarłyeh: pierwszy 15 kwietnia. · 
1941 r., a druga 31 grudnia 1941 r. Tennin zamknięcia teg~ 
postępowania SlPadkowego wyznaczony został na d.zięń 9 _ 
stycznia 1947 r. i- w tym tennime Osoby i,nteresowane winny . 
stawić się w kaneelarii Oddziału HLpotee1JOOgo w Pabiallli
caoh, dla ~oszeni-a swooch praw, pod skutkami pl'ekluzj.i_. 

. 2-.GA-46Z 

UZNANIE ZA · ZMARŁEGO 
I S T W I E R D Z E N l EF A K T U S M I E R C I 

SĄ.D OKRĘGOWY W KRAKOWIE 

Edykt z 5.11.1945 'r. prostuje się. że wdraża się posłlQ- . 
pGw.anie '0 uznanie za zmarl~o Jana Dziury po myIŚ1i § 24 
5. 3, wzywająo G udzielenie wiadomości o zaginionym. Jana 
D'ziurę wzywa się, aby zgłosił · się przed Sądem lu.b w inny 

. sposób dał znać o sObie. Po upływie roku Sąd orzekni~ o uz-
~u IW za :zmarłego, .(T. 80/45). KA-4519 

. .. SĄ.D OKRĘGOWY' W KIELCACH 
·lgna.cy Mąoznilk, za.mie&zka:ły w Kralkowie, Fłóna,ńska S 

m. l, złożył d() Sądu Okręgowego w Kielcach wm-iosek o . wołania ekspozytur urzędów wojewódzkich na obszą- Jan Rabanowski 
rze Ziem Odzyskanych. . . 

Poz. 179 .,- z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ' 19 grudnia 
1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów 
państwowych do grup uposażenia i · automatycznego 
przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposaże
nia ,o .dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych 
oraz o umundurowaniu niższych · funkcjonariuszów 

.państwowych. 
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ZARZĄDZENIE 

Ministra Adminlstracfi Publkme' 
z dnia 29 maja 1946 r. 

.• stwierdzenie, że Judka Mącznik, syn HeraZ1a i Chai, urodzo
ny w 1880 roku w Piestrzeu, gmimy W6jcza, p.ow. Stopnie
kieg~ i tamże zamieszkały, w u,pou 1942 rOIku wysiedlony 
przez Niemców, według wszelikiego prawdopodobieństwa w 
tymże czasie runarl. Sąd wzywa Jud.kę Mącznika, aby w ter
minie miesięcznym od dnia ukazania się niniejszego, zgło- . 

Poz. 180 - z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie 
rozporządzenia Rady Minisfrów z dnia 19 grudnia 
1933 r. o zasadach zaszeregowania do grupy uposaże
nia sędziów w sądownictwie powszechnyrr i admini
stracyjnym, prokuratorqw oraz asesorów i aplikantów 
sądowych, tudz.źeż o dodatkach . lokalnych . i funk
cyjnych. 

ROZPORZĄDZENIA: 

Poz. 181 - Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 16 
maja 1946 r. o współdziałamu osób trzecich w dopeł
nianiu przez cudzoziemców obcnDiązku meldunkowego 
i rejestracji. " 

Poz. 182 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 ma .. 
ja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: 
Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bez
pieczeństwa Publicznego, Skarbu, Oświaty, Rolnic
twa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, · Zeglu
gi i Handlu ZagranicznetJo. Aprowizacii i HcimIlu, 
Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Odbudowy oraz 
Ziem Odzyskanych - o określeniu osób, których ma
jątek przechodzi na własność Państwa. 

Poz. 183 - Ministra Skarbu z-dnia 25 maja 1946 r. · 
o '.lprawnieniu Państwowego Monopolu Spirytusowe
go do żądania zwrotu próżnych butelek po swych Wy
robach. 

Poz. 184 - Ministrów: Poczt i Telegrafów. Skarbu 
i Administracji Publicznej z dnia 31 maja JłJ46 r. 
o zmianie rozporządzenia z · dnia 22 lipca 1933 r. 
O przesyłkach listowych urzędowych' oraz w postępo
waniu cywilnym i karnym. 

Poz. 185 - Ministrów: Bezpieczeństwa Publiczne
go, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych 
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu. Spra
wiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform 
Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw 
.Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej' o granicach Państwa. 

Poz. 186 - Ministra teglugi i Haridlu Zcigrcimczne
go % dnia 14 czerwca 1946 r... Q zakazi, połowu 8~p"rota. 

Na zasadzie . art. 54 Prawa o stowarzyszeniach 
z dn. 27. X. 1932 r. (Dz. U .. R. P. Nr 94, poz. 808) 
zarządzam 00 następuje: . . . 

Zmieniam § 2 Zarządzenia o Zarządzie Przymuso
wym Związku Straży Pożarnych R P. z dnia 30 listo
pada 1945 r. - M.onitor Polski Nr 24 z dnia 11 marca 
1946 r. 

Paragraf ten otrzymuje brzmienie nast~ujące: 

§ 2. 
Zarząd Przymu~wy składa się z Pre..:.es,a · i 7 -miu 

członków, których mianuje i odwołuje Minister Ad
ministracji Publicznej. · Ponadto w skład Zarządu 
Przymusowego wchodzi z urzl.-~du Insoeh.tor Naczelny 
Związku Straży Pożarnych R. P. 

Minister Administracji Publicznej 
Dr Wł. Kiernib . - . 
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ZARZĄDZENIE 

Młnlstra Administracji Publiczne) 
_ z dnia 29 maja 1946 r. 

w sprawie wejścia w skład osobowy Zarządu Przymuso
wego Związku Straży Pożarnych R. P. ob. Garncar

czyka Wilhebna. 

Stoso~nie do § 2za~ządz~nia Ministra Ad~icistra
cji Publicznej z dnia 30 li:stopada 1945 r. o ustano- ' 
wieniu Zarządu Przymusowego Związku Straży Po
żarnych R. P. mianuję ob. Gamcarczyka Wilhelma, 
członkiem tegoż. Za.rządu. 

Minister Administracji Publicmej . 
Dr Wł. Kiernik 

Obwieszczenia sqdowe 
POSTĘPOWANIE SPA DK OWE 

SĄ.D GRODZKI W PABIANICACH . 
Od:dział Hitlo<teczny Sądu Grodzkiego w · PllIbianicaeh ob

wieszcza, że otwarte zostało postępowanie spadkowe po Lej
bie . . i Pesi~ malZo~ · }.,ewiD wla8cieie1l\M nierudlomoś~ . 

sił się, gdyrż w przeciwnym raz4~ morie nastąlpić stw,ierdzenie 
jego ~onu. Zara~m Sąd wzyw·a wszystkie osoby, kt6re mo
gą udzielić wiadomości o Judee Mą:ozniku, aby w tennmie 
lPowyższym doniosły o nich Sądowi Okręgowemu w Kie1C!Wh 
dQ ~rawy I 2 Co. 14(46. KA-3904 

·S4D OKRĘGOWY · W RADOMIU 
. - Naz8iSadzie II11'II;. 1778 UPC. Sąd Olm'ęgowy, Wydział 

Cywilny I w Radomi:u, wą.ywa nieobecnego i 1"Izekomo zmar
łego Antoniego Ma.stałerza, o,statnio zamieszkałego wei wal ' 
Odrowl}JŻ. pow. koneClldego, który w roku 1943 należał do AK. 
Placówka Niekła,ń i . zginął w walce z okupantami niemiecki .. 
mi, aby w te'rmi.nie trzymi~sięc7il1ym od daty wydrukowania . 
obwieszczenia stawił się do Sądu Okręgowego w Radomiu. 
celem złożenia wyjIlIśnień. gdyż po tym temrinie na.stą.pi fa.k1; 
stwierdzenia jego zgonu. (Co, 341(45). K.B-530 

SĄ.D OKRĘGOWY W SIEDLCACH 
Wydział Z'amiejscowy w Białej-Podaaekiej 

WydZiał ZamiejSCOWY Siedlecll:iego . Sądu OkIwowego 
'VI BiaołeQ .- Podlaskiej w sprawie Nr Co. 154/45 wszczął po
siępowa:nie o stwierdzenie faktu śmierci AdGlfa PaJ.uszkie
wicza, s. J6zefa .i Petroneli z Netczuk6w, urodz. w Między... 
rzecu-PodJl., dnia 20.10.1897 r., l,.-t6ry r.ze&omo w 1920 roiku 
podczas dzilaołań wojennych został zabity pod Ba.r8iłlowiczami. 
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, by w telminie 3 
miesięcy zakomUillikowaH wyżej wymienionemu Sądowi 

wszystkie posiadane wiadomo.ści o życiu lub śmierci wyiej~ 

wymienionego Adolfa P·alus7Jkiewieza, w pt1zeeiwnym bowiem 
razie nastąpi stwierdzenie fa:ktIu śmierci. KA-2099 

'. Wydziaoł Zamiejeeowy Siedleckiego Sądu Okręgowego 

w . Białej-Podlaskiej w sprawie Nr Co. 105/46 wszczął po
stępowwme o stwierdzenie faktu śmkrci: 1) Anasta7,ji Pro
i10piuk z d. Gas)uk, e. Tymoteuaza i MaT!ty z d. Rudska, ur. 
w 1861 r ;. 2) Marty Prokopiuk, c. Andl\Zeja i Anastazji z d. 
Gasiuk, 'Orodz. dn. 6.3.1890 r. w Parośli, gm, ZllIbłoeie, pow. 
Biała-Podl. i 8) Wincentego Prokopiuka, s. Andrwja i Ana- , 
staz.ii z d. Gasiuk, urodz. 10.11.1891 r. we wsi Parośla, gID. 

·Zabłocie, pow. Biała.-Podl, którzy r.zekomo w 1915 r. wy je
chadi do Rosji i tam zmalrli O'l"az o uzna;nie za Wlarrłych: 4)' 
Tymoteusza ProKopiuka, s. AndrzeJa i Anastazji z d. Ga
siuk, urodz. 13.1.1896 r. w Par?ś1i, gm, Zabłocie, pow. Biała
Padl., oraz 5) Eud()lkii Prokopiuk, c. Andrzeja i Anastazji 

. • do. gili~ u~ §!9.l~' ir. ':'II P~QiJi, ~. Zabłocie, pow. 
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" Biała-Porll., kt9rzy w 1915 r. wyjech.a-li do Ros;ii i aotyehezas 
nie powrócili. Wzywa się wszystkich zaimtN'esowanych., by w 
termi,nie' 3 miesięcy co do Anasta~j.i Mwty i Wmcentego 
Proloopiuików i w termimie 6 mi,esięcy co do Eudokii i Ty. 
moteusza Pro,kopiuków zakomunikowali wyżej wyroje.nio
nemu Są40wi wszystikie P<lsvadane wiadomotici o ŻYriu lub 
śmierci wyżej wymienionych, w przeeiWlIlym bowiem razie 
!I1!l;st:wi stwierdzenie fakiu śmierci co do plerws~yoh trzech 
osób, ' i UI'mamie za zmarłych co do pozo8ltałyo.h. (Co. 105145). 

KA-9779 

SĄ.D GRODZKI W ŁODZI 
• 

Sąd Grodzki w Łodzi, OddzIlI.ł CywUny, ·na ~wi. 
art. 5 § 1 Dekretu z dnia. 29 aierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 40/45, poz. 226), w ~rawie Nr Zg. 160/46 Oi'łaeza, ie na 
wniosek Kazimiery Fryc, zam. w Locb.i, przY ul. Stalowej 
Nr 66m. 2, Mary'sin III, w.lzeztto poiltwlowanie o uzmmie 
:128 zIm,.rłego Stefana Fryca, syna Józefa i Marianny z Wi
nowskich, urodwnego w Łodzi w dnllu 22.7.1899 r. Z~j.nlo. 

· ny w 1989 r. zamieszkiwał w ŁodzI, przy uIl. Stalowej 65 
m. 2, a na!tę!pnle został w dnm 24 Alerpnła 1989 roku po
wołany do woj.!lIka, S'ką.d ju:t nie wrócił. W ~wlą.zilm 'z powyżlzym 
wzywa się :!Jaglnionego, Rlby w term!.nIe trzech mieli~cy od 
ukazania. się niniej",zego ogłolzen.ia zgło.n 110 w · S,d'zl, 
Grodzkim w Łodzi, Oddział Cywilny, gdy! w p'rzeeiwnym 
ra.zIe mo~e być uzna'ny za zmarłego. Jednocześnie wzywa 
się wszystkie o,saby, które mogą udzielić wiadomości o zagi
nlonY'ID, aby w terminie powytszym donioały O nlA%h Sądo

. wi. KB471 

MONITOR POLSKI - dnta. 5 lipca 1946 t. 

! w Krak()wie, przy ul. CZYItej 10, · miała być w sierpniu 
1943 roku zastrzelona przez niemców w czasie akcji ant y

I żydowskiej w Wieliczce. . Gdy zatym można przyjąć, że 
i istnieją warunki ustawowego domniemania ~mierci. zarzą
i dza się na wniosek d-ra Leona Stanisława Bogaczewskiego, 
I adw. -zam. w Krakowie, przy ul. Czystej 10, wszczęcie po
I stępO'wania celem uznania wymienionej osoby za zmarłą, 

a zarazem Franciszkę Blattową w'(.ywa się aby stawiła si", 
I przed wymienionym Sądem, lub w inny ;posób dała maĆ 

o lobie W terminie 3 miesięcznym od tego ogłoszenia, gdy~ 
w przeciwnym razie może być uznaną za zmarłą. Wzywa 
si" wszYltkie oloby, kt6re mogą udzielić wiadomoAci o za
.inionej, aby w 'terminie powyżazym donioIły Q nich Są
dowi.(I. Zg. 513/46). KB-759 

Na wnilosek Ignaeeio Lande$bergera, zamieszkałego w 
Rycltbacbu ul. Kolejowa 13 (Dolny śląsk), Sęd wszczą.l po
stępowanie celem uzmania za zmarłego Samuela Landsber
ge'ra, urodzonsao w r. 1869 w D)lIkJli, syna Pinkula i Estery, 
który miał umrzeć w r. 1941 w o·bo·zle w Bu'chenwaldzie. 
Wzywa się wymienionego, aby w . przeciągu 3 miesięcy dał 
Są<Iiowi o sobie wIadomość, gd)"Ż po upływie tego tenninu 
mate byd uznany 'Za zmarłego. Za,razem Wlzywa się o,soby, 
mające o wymienio~.m wiadomości, aby w powy:iJszym termi
nie doniosły o obecmym pobYcie wymienionego. (Zg. 106/46). 

KB-301 

SĄ.D GRODZKI W PIOTRKOWIE . 

, Sad Grodzki w Piotrkowie, 7Jgodniez am . . 5 i 6 Dekretu 
z dnia" 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Uit. 40/45), poda;je do wia-

Sąd Gl'Odzki w Łodzi, Oddz)lal Cywilny, n.a poda,tawle domo~ci, że dnia 21 maja 1946 r. do Sądu Grodzkiego w 
• art. 5§ 1 Dekiretu z dnia 29 Slierpnia -1945r. (Dz. U. R. P . Piotrkowie wpłynął wniosek Jo~a Epsteina, zam. w Piotr-

Nr 40/45, poz. ' 226), w s,prawie Nr Zg. 243/46 ogłasza, te kowie, przy ul. Piłsudskiego 15 o uznanie za zmarłą Clha,,:"ę 
na wniosek WładY$ława Za.wistowskie:8'O, zam. w Kutnie, EpS'teln z dom.u BlIepi, jego żont, urod,wną w Toml.szowle 
KrólewSlka 19, Odd7;iaf lla.nku "Społem", wszczęto postępowa- Mazowieckim dnia. 6 grudnia 1893 roku, oórk~ JukIa Szep." 
nie o uznanie za. zmarłą. za~Lnioną J'adWi,gę Zawlsto·wską j Chany RuchU S~e.ps z domu !l!zeplI. Chawa E.pllteln do pd. 
z Boleslawskich, urodzoną w 1891 roku. ZagIniona w 1939 r. d2:lemika 1942 rOIku zaml(ll!lZkiw.ała , W Piotrkowie, przy uł. 
zamieszJ\:~wała w Wilnie, a następnie jesienią 1939 r. opu- : Plac Nielpodległości 4. W d.ruglej dekadzie paMzIer.nlJka 1942 
ściła Wilno, udając. się prawdopodo'bnie w stronę Warsza~. I rokru została wywńeziona przez Niemców do Treblinki i do
W związku z powyższym wzywa się z~ginioną, aby w term1- dQtychc7,!ls nie powr6eiłłl, Sąd Grodzki w Piotrkowie wzywa: 
nie 4 mieąięcy ęd Ulkazania się niniej.sZOłfQ .orłolzen~a z;gło- . I 'WYJnłenion!ł ~ej Ohawę Epstein, aby w teminie :3 miesI.,. 
siła się w Slłdl'.ie Grodzlfiln w Łędzi, Qdqzj,aJ: Cywilny, go(iyż I ef od \l!k~;l;ama się o~(lllunia ~łOliliła .io do Sądu wzywa-
w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą· Jednocze- jf!'cego, gdyż w przeciwnym razie JJI()~ być -qZn!\It3 2;3 zma.r-
śnie wzy~wa sl~ wą~Y/ltkie olIoby, ~tó~tnO'łfą ud~ielić wi'ado- łą, oraz,wszystkie osoby, które mogą udzielić w:, l omości o 
mpś(:i Q ;l;agini.Qnej,ab)' W 1iew!lp.ie vow~~ym. Og.niOlSly Q nich zagini0nej, aby w terminde powyższym doniosły o nich ~ą-
Sądowi. ' Kb-469 dow!. (Nr Zg. 52/46), Ka~535 

Są..d Grodzki w Łodzi, Od<hlii/ll CywUny, .ne. po-d.st~wj~ 
art. 5 ~ 1 De!kret\! z dnia 29 sierpnia 194& J'. Oh;. V. R. p, 
Nr ,łO;45, poz. 226), w sprlliwię Nr ZI!'. 33/46 ~łąlllza, tę 
:ha wniosek Heleny Pelagii Kulik, . zam. w Łodzi, ul. Radom
ska 11, wszczęto po,stWQWanie~ -\łzmmię ~ 1!Dlarłego Bole
sława Kulik, syna Antoniego i Marią.nJlY, Ul'oQ~p.eg9 W Ło
dzi, dnia 8.4.1889 r. Zaginiony w 19iW ·r. !i\llmjell~kiw!l,l w f.,o
dzl, ul. Radomska 11, a następnie w }'. 1939 wlJl;al !IIres~wf,\~ 
ny przez O"lmpanta i osadzony w wi@l1Iientu, przy 1,l1. Sztel"lin· 
gil w Łodzi. W związku z PClwy~zym WzYWą się zągi.rnonego. 
aby w terminie 3.miesięc~ym od uil~a.ząflia ąi@ Jlip.jejsze~G 
ogłoszenia zgłosj.} się w Sądzie Grod;zlci'ITI w lłoq;zi, Oddzial 
Cywilny, gdyż w przeciwnym !;'azie Jli~e pyę UzJllH!.y ~ 
zmarłego. JednoC;1:eśnie wzywa lilię wszy.stkie osoby, które Plt
gą ud ?; elić wiadomości. o zaginionym, ą.by w Wl1llinjfil powy~ 
szym doniosły Q nich Sądowi. ~70 

SĄ.D GRODZKI W KATOWICACR 

Sowa Łucja z Katowic-Zawoozia., Kralrowska 85, w,nio
sła do tutejszego Sądu o uznanie męża awegoFr.anciszka 
Sowę, urodzonego 20 kwietnia 1912 r., sy,na Karola Sowy t 
Marii z domu Ole·ś. za zmarłego. Wzywa się Frą.nciszka So. 
wę, a.by do dnia 1 'Sierpnia' 1946 zgłosił się w tutejszY'ID 8-ą
d~ 'gdyż w przeciwnym razie mooe być uznany za zma.rłego. 
KtokoIlwiek posiadał by wiadomo-" o poszukiwanym Fran. 
ciszku Sowie, winien bezzwłocznie o tym donieść wymieni&-
1eITIIU Są.dowi. (V. Zg. 46/46). KA-3147 

Irena Jugenqfein a; 40mu KossaJ\:, zam. w Krakowie, ul. 
Królow~j Jadwigi 49/5, wniosła do tut. S~du o ~zna.nie męża 
sweg~ Stanisława Ferdynan4a Jugend!einą, uroot, 26 stycz
nia 1896 r. w Krośnie, za zmarłego. W·ozywa się Stą,nlsława 
Ferdynanda Jugendfeina, aby do dnia 15 września 1946 r. 
zgłosił się w tuteJszym Sf!'dzie, gdyż w przeciwnym razie ~o
ż"e on być U'Z.inany za zmarłego. Równocześnie W7;ywa się oso
by, które mogą ' udzielić sądowi Jakiejkolwiek wia<lomoścj o 
zągi,nionym, aby w temril!lie powyżtSZym doniosły o tym Są
dowi. (V. Z.g. 98/46). . KA-4512 

S4D GRODZKI W KRAKOWI. 

Są.d Grodzki w K'l'akowIe na wniosek Reginy Gemelnero
wej, z.amieszkałej w Krakowie, w5zczą.ł postępowande celem 
uznania za zmarłego Baruc'ha Gemeinera, urodzonego dnia 5 
czerwca 1904 r. w Krakowie, syna Schmerla, i Tauby, 06tat" 
nio zamieszkałego w Krakowńe, Jm;ó"rY z początkiem rGku 
1945 mial· być w obozie niemieckim we Flosenbergu, P<lczem 
wszelIki słuch o nim za.ginął. Wzywa aię BMuoha Gemeinera, 
aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się, gdy! w przeciw

. nym ra,zie może być uznany z:a zmarłego. ·Zarazem wzywa 
się wszystkie osoby, kt6re mogą ud'Zielić wiadom<>ści o za· 
ginionym, aby w terminie pOwyWym doniosły o iJlIi.m Sądo. 
wio (Zg. 456/46). ~B~66 

Franciszka Blattowa, c6rtta Henryka l Eleonory Rerch
manówa urodzona 21>. mają .l~8i J,'o~ 'JI. ;tmigrodzie, ~. 

Są.d <1Pod~i w Piotrkowie, !godnie z art- 5 i 6 Dekretu 
z dnta 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. 401(5), poda.je do wla
domo.ści że dnia 6 maja 19M; r. do Sądu Grodzkiego w Piotr

. koWi~ ~plyIl.l}l wn10ąek Marii Mytkowiczowej, zam. w Piot.r
I kowie, przy ul. PHsudsiklego 73, o S'twierdz.enie zgonu męza 

jej Waleriana Kazimiel'za Mytkowicza, urodzonego 14.4.1898 
roku w Golo.g6rach, nau6:zyciella sZlkoły powslZechnej im. św. 
Kazimierza. w Piotrkowie, syna Andt'z;eja i Katarzyn~ z Na
lew.ajków. Waleria,n K.az,imierz ' Mytkowicz do d,nia 12.2.1944 
roku zamiesZlkiwał w Piotrlkowie, w dniu .tym opuścił Pioir
ków i udał się w niewiadomym kierunku. W kilka miesięcy 
po tym żona, t. j. wniosktldaWl!zYlliM!l.rją Mytkowicz dowie
działa się, że mąJŻ Jej Jlie ~je, Do tęj pory nie ma. o nim 
~łdp.ej wiądoInOści. Sąd Grod~i .w Piotrkowie ,,:"zywa: wy
mltmionęgo wyiej Waleriąm KazlIrliel'za. MytJkOWllczą, . aby w 
te'rminie 3-ch miesięcy od ukazW-l~a się ogbo'szenia 'lJgłosił się 
dQ Są.dq w~Yw!tjącego, gdyż w przeciwnYm razie moze być 
u7;nanrm za zmarłego, or~z wsz)"stkie osoPY' kt6re mogą 
uq;>:ieli(: wiadolllo,ści o ;zaginionym, aby w terminie powyż
szym doniOsły o nich. . Sądowi. (Nir Zg. 44/46) . . KB~538 

Sad Grodzki w Piotnkowie, zgodnie z art. 5 6 Dekretu 
z din i:>: 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. 40/45), podaje do wia· 
domośc;, Ż<! dnia 11 lutego 1946 1'. do !lądu Grod~ldego w 
Piotl'kowU8 wpłynął wniosek Motla-Hersza Szwarca, ~. 
w Łod~i, ulIca śródmiejska 26, o uznanie lila zmarłą jego 
zQltlę Gołdę Szwar<l z domu Mol'dLl{owioz, urodzoną 14 marca 
1905 roku w Piotrkowie-Trybunalskfm, cól'lkę Henocha Mord-
kowicq. i RY'Wki z Goldibąrdów. Gołda Szwarc do paźdZJie.r
nika 1942 'roiku zą.miesllkiwała w Piotrkowie. W październiku 
1942 roku wyWieziona została przez N~emców do Treblinki 
i dotychozas nie .powróciła. Sąd Grodzki w Piotrkowie wzy
wa: wymienioną wyżej GoMę Szwarc, aby w terminie 3 mńe
sięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosiła się do Sądu wzy
wającego, gdyż w przeciwnym 1'1\,10 InMe być uz,naną za 
zmarłą, oraz w,szyS'Ólcie oloby, które mogą lldzie'lić wiadomo
ści o '1.wg'inionej, aby w tel'lJlinie powyt~;ilYm doniosły o nich 
Sądowi. (Nr Zg. 9146). K,B-532 

S,d Grodzki w Pi~r~wie, ~odnie z art. 5 i 6 Dekretu 
z dnia 29 sie11Pnia. 1945 r. (Dz. Ust. 40/45), podaje dQ will>
dQlll~ści, że dnia 13 maja 1946 roku qo Sądu Grodzkiego w 
Piotrkowie wpłynął wniQ;sek Anny Mięldlł2:, zam. w Piotrko
wie, p'rzy ul. Oddzielnej Nr 8, o ll;ilnanie za mtarłego jej 
męea Milroła\ia Mj~ikjsza, urodzonego w Grębowie, dnia 2 
września 1888 ro~u, sy'na .AmIIly Mię.kLsz. MiJkoła1 Miękisz 
w 1940 roku został wpisany w Piotrkowie na listę voikls
dęutBchów, a nalltępnie weielony został do armii niemieeikiej; 
wróc'jJ: z wojny jako inwalida i do 1946 l'O!ku przebywał w 
koszarachnlemieekich, znajdująeych się w budynku gimna
zjum Państwowego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie. 
Podczas odwrotu wojsk niemieckloh Mikołi!.j Miękin praw
dopodobnie ~.stał zabity na szosie wiodącej . z Piotrlko,;,a do 
Wolborza. Sąd Grod2ld w PiJotrkowle wzywa wymiernonego 
wytej Milrołaja Mięklaza, aby w terminie 8--ah miesięcy od 
ukazania. eio ogł01lzenia zgł.osił BIO do SądIU wzywa.jącego, 

gd;v.:i VI. prlec$wnym , .. złe m. Pyć ~nany la lIlllarłego; 
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oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomOŚCI o za· 
ginionym, a.by w terminie powyższym doniosły o mich Są.
dowi. (N(t' Zg.47/46). . , KB-538 

SĄ.D GRODZKI WE WROCŁAWIU 

Helena BulrltiJTI'er, we Wrocłruwiu, wl. Stalina 161 In p. 
wmioeła olftwierozenie zgomu męża Mendla BunstimeTa., 
'llrooz. 25.4.196 r. w Krakowie, syna Mau,"ycego i Cecylii 
IZ Wołf.gangów, og\:Ia;tmio zamieszJkałego we Lwowie, ul. Le
liionów 15,!który prrzelbywając w obozile koncentra.cyjcr1ym 
w B rne!lJCa , ZRgvnął. Wzywa się Mendla ' Burst·ine':a, 
III.by lIlie pómriej amiileli, ~ jednego miesiąca od tego ogło

!In~nla r.ęł~sił się, gdyt w p1'l7.leciwnym razie może I\astąpic! 
lIbw.\eI"dlzende jego ,.gODU. WszYlsllk11e oeo;by, które ' mogą 
udzielić wlilldblnośOi o zagilllIonym, wzywa !!Ię, aby w termi. 
mie PDfWYŻ8zym doniOll!ły o nich Sądowi GrooZlkiemu we 
IWroelawJIU, do Nr akt. Zg. 58/46. KA-4520 

SĄ.D GRODZKI W BYDGOSZCZY 

Na wniosek Apoloni!i Jace'WLcz, :mm. w BycLgOizezy Ślnl~. 
dedklcll 10, WlSZozęto pOilt@owanie o uznanie za zmarłego jej 
męta Sta.nisława Jacewicza, ur. 22.2.1889 r. AlIlg'Ulstowie, t)ll

na Teofila i Józef y z d. Wiedo~owicz, ostatnio zallllienkałego 
w Dubnie. Wymieniony jalko jeniec byl w obozie w Staro
bielsku od 1939 r. i zag~nął. Wzywa sit zaa-mionego, aby w 
terminie trzymiesięcznym od \1Jka.za.nia sil,! n.fniejnego ogło

szenIa ?glosi:l się w wyżej OZltl.\IIc.zonym Sądzie, gdY'! w prze
cIwJlymrazIe może być uznany za zmarłego. Wzywa li't 
wszystkie osoby, które mogę udzielić wiadomOŚCi o zR4l'lnio
nym, aby w termi1llie powyżSzym doniosły o nich Sądowi. 

(III. ZW. 331/46). KB-8U 

SĄ.D GRODZKI W CZĘSTOCHOWIE 

Sąd Grodzki w Czę&tochowle w apra·wle Zg. 130/46 po
daJe do pubHcznej wia-rlomo'ści, że Wła-rly,sława RaJska, zam. 
w Częstochowie, ul. Kilińskiego 43, wystąpiła iii wniolkiem o 
uznanie za zmarłego męża jej Władysława Rol51kie.go, ayna 
Aloj:i;ego i Bro·nlllławy z domu Klementowskiej, urodz.o,nego 
18 lutego' 1908 roiku w Bolszowlcach, który jako 
oficer eawodowy Wojlll1m ' Po~sklego w 1939 roku 
wyruszy t" na front, znajdował się w o.bo7Jłe w Sta~obielsku. 
i 9'd tej pory ~ag!.nąl be. wieIM:i. Sąd wzywa za,gLnionego do 
~lo.ll~ia się w Ulminie 3-mleslęcznym od dnda :rt11ll1ejlSzego 
oą'losz~ni. do S,du f podania awogo ·mlej,SI!!I. zamieszkani ... 
w Pfze\liwnY'ID ra.zie ug!nIony mo4e by4 umany za zrn.arłego. 
Wzywa się również wszy;9tlkich, którzy Iha,ją jakąkolwl~ 
wiadomości o zaginiomfm, I'iQy w łIO?,ym termlmie do
nieśli o nich Sądowi. RB--806 

Sąd Grod21ki w Częstochowie w sprawie Z,g. 126/.6 po .. 
daje do puhlicznej wiądpmoś:ci, ŻEl Krystyna-ELżbieta Qip3'ra, 
zam. w Częstaehowie, ul .. Pułaskie'go 66, wysuwiła 1) wnio~ 
skłem o u·ZItl.a.Jcie za zmarłego mężlł- jej Zdzisławą-Józefa. 
Opary, syna Kazimie'rza i Mi!lOZY'sławy z SZ)'6z,kowslkich, 

. urodzonego w Częstochowie 22 gll'\ldnla 1922 r., \t6ry wet%' 
pił &> 8~eregów Al\,. j w 'sIerpniu 1944 zaglnl!l bez więśc~ 
Sąd wzywa zaginionego do zgłoszenia się w terminie a-mie.. 
sięsznym od dnia niniejszego ogło$ze.nia do Sądu I podanIa 
swego miej~a zamieszkania, w p.rzeciWllYW- razie zaglnionf 
być mO'1e uważ;my za zmarłego. Wzywa się r6wnież wszyst
kich, kt6:rzy mad·ą jakiekolwiek wiadomośel o zaginionym, 
aby w powyższym temnhrie donie·śli o tym. Sądowi. KB~1,I07 

Sąd Gmd~! w Oz,ęs.tochowle w s;prilw,I'~ Zg. l05/4{j ,p.o.o 

dalje dio Pllllbnkzne! wiadomości, Że NataMa Zyhbi!rs;ztelnowa. 
zalll· w ~.zęsltochowie ~rzy l ul. Dą,browsklego 47 wystwiła 
z w,nloskiel11 o l\ltz:naillJie za ~maJ1rego jej stry:j.a IiipqHta QąJs
lera, u:r. 3 ~~I'wca 1886 rOIku w Cz.ęsto,ehow.le, syna Józef~ 
i M.ar,m. uwd-zonej P,rejs, który braI udział w działaniach 
wojenny'ch . i z;algj.na,l! bez w i.e ści. S~d wzywa zaglni'(l'IJego 
40 zgToslZellLa si~ w terminie d'o Pinia l5 września 1946 roku 
<k S~du i pqdania SJWe)l"·ol11ieliSęa z,am,ieSlzkania, w prtleciw. 
nVIJl ra~ie zaglnl.ony mote być UIl!nany z.a Z1mar!ego, Wzywa 
s!ęr6wnleż ~ ws.zysuki.c:h, którzy mają lakieko'lwie,){ wiado
mo'ści o ~agl'n.jonYlm, a:by w rpOWY1ższym terminię .Qonieślł 
c "~ch SądowI. . -~ A..-44()5 

S4D GlłODZKI W KALIBZ'U 

Sąd Grodzki w Kaliszu na mocy art. 5 § 1 Dekre'tu z dnł.~ 
29 slenpllllia 1945 roku (Dz. U. R. P. Nr 40, poz, 226), podaje 
do publicznej wiadomości, i'i d!Jia ~.1 marca 1946 roku Anna 
Edels-Kowalska, zam. w Kałlszu, ul. Żymlsl'sklego Nr 85, 
wniosł~ do tutejszego Sądu podanie o uznanie za zmarłych: 

·1)' Mozcsa vel Mojtel!za Kow8!Lskilego, urodz. dnia 24 
grudn'itt 1878 roku W Kominie, syna JaJlruIDa-J6zefa I Fajgel .. 
Łaji z domu E Lse.n, . 

2) Cyrli z Kapłanów Kowalskiej, urodz. dnia 10 1IBttt
pada 1f75 roku w Konimle, córki Abl'ama i Sury ;iI GiQl!ń
skich, ma~. Kapłan, kt6rzy jako stali mielzkaflcy m. Kali. 
sza w 1939 roku wstali wywiezie.n! do ghetlta w Wal'lłzawie 
i stracend w tymite ghecie w 1943 rOOcU, 

3) Arie v~l Leona KowaL9kiego. urodz. dnia 80 lipca 
1918 rolww Koninie, syna Mozesa vel Mojżes?;a i Cyrli z 
Ka,płan6w, małż. KowaIskich, który iako stały mieB~kaniee 

m. KaLisza na począt~u wojny ucield do Wilna, gdzie w 1941 
roku t04ltał schwyta.ny. WYWieziony do obo'zu i stracony, 

4) Leona vel Lewka ' KowalSkiego, urodl. dnia 5 maja 
1875 roku w Konl.nde, syna Jakóba.J6zefa i Fajgel(Feli)-uH 
z E~l!Ien6w; m.ali. Kowllilskich, 

5) Hany (Anny) z SalamonoW'lci/;6w Kow!\lsk iej, ur. 
dnia 21 grudnia 1885 roku w Kaliszu, oól1ki Wolfa j ~aJt z 
WII;rtE!ikieh, mall4. SalamonowWz. 
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6) Berty z Kowa.lskich Rozenbaum, urod.z. dnia 22 
styczonia 1915 roku VI Salzbrunn, córki Leona i Hany z Sala
monowiczów, małż. Kowalskich, któI"zy jako stali rilies·zkań
cy m. Kalisza wywiezieni zastali do ghetta w Warszawie, a 
stamtąd w cza.sie likwidacji ghetta w 1943 roiku wywi~eni 
do Majdanka, względnie Treblinki i tam straceni. 

Wzywa się zaginionych, wby w ciągu trzech miesięe'y od 
dnia w'ydrukowania niniejszego ogłoszeni~ w Monitol1Ze Pol
ski zgłosili się ~ tutejszym Sądzie, gdY"~ w przeciwnym ra
zie mogą być uznani za zmarłych. Wzywa się wszystkie 00S0-

by, które llł,ogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w po
wyższym terminie doniosły o nJeh Sądowi. (Zg. 86/46). 

KA-3162 

Sąd Grod7~d w Kaliszu na mocy art. 5 § t' dekretu z dnia 
29 s'el'pni.a 1945 r. (Dz. U. R. P. ,Nr 40, poz. 226), podaje 
do publicznej wdadomości, że w dniu 10 mada 1946 roku 
Barbara Ką.kolewska, zam. w Zbiersku, pow. kaliskiego, 
wniosła do tutejszego Sądu podanie o uZoIl31nie męża swego 
Mieczy;slawa Wojciechą, Kąkolewskiego, urodzonego dnia 24 
kwietnia 1905 r. w R7,gowie, pow. konińskiego, syna Józefa 
i Józef y z Puszczewiczów, za zmarłego. Jako oficer Wojsk 
Polskich, ostatnfo zamieszkały w Ko<pyczyńeach, pow. tarno
polsk:eg o, w czasie działań wojennych 1939 r. dostał się on 
do niewoLi. Od marca 1940 r . nie ma o nim żadnej wiado. 
mości. Wzywa się zaginionego, aby w Ciągu tI"zech miesięcy 
od dnia wydrukowania niniejszego w Monitorze Polskim 
z,głosił się w tutejszym Sądzie, _ gd}"Ż J. przeciwnym razie 
może by'ć uznany za zmarłego. Wzywa się wszystikie osoby, 
które mogą udzielić Wiadomości o zaginionym, aby w pow}"Ż
szym terminie dQniosły o nich Sądowi. (Z,g. 133(46). 

KA-4249 

Sąd Grodzki w Kaliszu na mocy art. 5 § 1 Dekretu 
z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 226), 
podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 kwietnia 1946 

, -raku Maria Klihe'r, zarn. we wsi Sz;Uile. gminy Opatówek, 
pow. KaBskiego, wniosła do tutejszego Sądu podanie o UzDa
nie męia swego Stefana KUbera, urodz. dnia 9 sierpnia 1904 
roku w Opatówku, tlyna Marcina i Ag.nieS7.iki z Woźniaik6w '
za zmarłego. W czerwcu 1940 roku zabrany został on prze-Jó 
okupanta 'i wywieziony do obo·zu koncentra.cyjnego w Oświę
Clm!U, gdzie prawdO>pOdobnńe w marcu 1941 roku ' zmarł. 
Wzywa się zaginionego, aby w cią.gu trzech miesięcy od da
ty ' wydrukowamia ' niniejszego ogłoszenia w piśmie urzędo
,,:ym zgłosi.ł się w tutej,szym Sądzie, gdy-i w pr,zeciwnym ra· ' 
z'e może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie oso. 
b~, które mogą udzielić wiadomości o m,giThionym, aby w 
powyższym terminie doniosły o n~ch ·Sądowi. (Zg. 117/46). 

KA-3453 . 
',n ' ~S'ąd ' Grodiiki w Kaliszu na mocy art. 5 § 1 Dekretu 
~ dnia 29 siel"lpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 226), 
podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 kwietnia 1946 
roku Maria Nawrocka, mm. w Kościelnej' wsi, gm. Podgro
dzie, pow. Kaliskiego, wniosła do tutejeze,go Sądu podanie o 
uznanie męża swego Władysława Nawrockiego, urod'z. 26 
września '1916 roku w KaUszu, syna Franciszka i Marianny 
z Kurków' - za zmarłego. W Hstopadzie 1939 'rolru wstał 
on ' przez okupanta a'resztowany i osadzony w więzieniu, a 
następnie prawdo,podobnie w lutym 1940 roiku razem z in
nymi więźnIami zamordowany. Wzywa się zaginionego, 31by 
w ciągu trzech miesięcy od daty wydrukowania niniejszego 
ogłoszenia w piśmie urzędowym, zgłosił się w tutejszym Są
dzie, gdyż w prZeciwnym ra,zie może być uzonanyza zmar
łego. Wzywa się wszystkie o,soby, które mogą udzielić wia
domości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły 
o nich Sądowi. (Zg. III/46). KA-3454 

Sąd Grodzki w Kalis,zu na mocy art. 5 § 1 dekreurt z dnia 
29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 40, po.z. 226), podaje 
do publicznej wiadamości, iż w dniu 5 czerwca 1946 roku 
Janina Kożuchowska, zam. w Ka,liszu, przY ul. rie<k~rskie.i 
Nr 5 m. 4, wniosła do tutejszego Sądu podanie o uznanie mę
ża Henryka Kożuchowskiego, ur. dnia 13 stycznia 1911 roku 
w Warszawie, syna Stefa.na , i Gertrudy z Obojskieh, za 
zmarłego. Jako zawodowy oficer Wojsk POilskich dostał się 

on w 1942 roku za należenie do oddział6w dywersyjnych do 
więzienia w Łodzi i od tego czasu nie daje o sobie żadnej 
wiadomośc'i. Wzywa się zaginionego, aby w Ciągu trzech mie. 
sięcy . od dnia' wydrukowania niniejszego w Mo,nitorze Pol
skim zgłosił się w tutejszym Sądzie, gd}"Ż w przeciwnym ra
zie może być! uZoIlany za zmarłego. W zywa się wszY'S'tkie oso
by, które mogą udzielić wi.adomości o zaginionym, aby w po· 
wyższym tenninie doniosły o nieh Sądowi. (Zg. 168/46). 

KB-541 

SĄ.D GRODZKI W KIELCACH 

Sąd Grodzki w Kielcach wzywa Bogumiła Teodora Wy
I1rychewicza, urodzonego 18 kwietnia 1900 roku w Lublinie, 
syna G'rzegorza·Izydora i Stanisławy z Dobrowolskich, ostat
nio zamieszki,łego w Kielcach, aby zgłosił się najpóźniej w 
terminie 3-ch miesięcznym, gdy-i po upływie tego terminu na· 
stąpi stwierdzenie wypadku i daty jego śmierci. Bogumił 
Teodor WydrychiewiC'Z w sie'rpniu 1939 roku został powoła. 
ny do 4 pułku artylerii i od tego CZl3SU wszelki ślad po nim 
zaginął. Jest rzeczą prawdopodobną, że zginął. Sąd w~ywa 

wszystkich, którzy o życiU; lub śmierci wymienionego posia
dają wiadomości, by o zna,nych sobie faktach zawiadomili ' 
Sąd naj>pMm.iej w powyższym tenlllilllie. Sygn. Co. 121/46. 

KA-2797 

Sąd Grodzki w Kielcach, wzywa Tadeusza Adamskiego, 
urodzonego 17 sierpnia 1908 roku w Wiązownie, pow. War· 
szawskiego, syna Antoniego.i Zofii z RutkoWISkich, aby zgło· 

aił si~ naj'później, w terminie 3 mi&.si~r.m. iU):ż po Ułlływie 

• 
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tego terminu ns"stą.pi stwierdzenie wy;pa.cNcu i , daty jego 
smierci. Tadeusz Adamski. na;jprawdopodobniej został za· 
strzelony przez Niemców w Niemczech w m. Tribel, przy 
likwidowaniu obozu koncentracyjnego w Gros-R06en. Sąd 
wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmi~rci wymienionego 
posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktac'h zawia· 
domili Sąd naj[)Óźniej w powyższym terminie do Syg. Co. 
28/46. KA-2796 

Sąd Grodzki w Ki~lcwch wzywa Lucjana K:uca, urodzo
nego w Kiekach-Barwinek, 16 grudnia 1908 roiku, syna 
Walentego i Stanisławy z Stachursklich, aby ~łosił się naj
później w termilnie 3 mi'esię(~znym. gdyż po wpływie tego 
tenninu nas~pi stwierdzenie W'YlPad1ru i daty jego śmierci. 
Lucjan Ku.c w , sierpniu 1939 roku został powola'ny do woj
ska, do 4 pp. w Kielcach, skąd zost8ł wyełwny na front. 
,w dniu 5 czy te,ż 6 września 1939 r. pomiędzy Ła-skiem a 
Pabianica.mi zost!lll ra.nny i od tego czasu wszelki ślad po nim 
zaginął. Sąd wlywa wszystkich, którzy o życiu Lub śmierci 
wymieniQllego posiadają wiadomości, by o znanych sobie faik
tach zawiadomili Sąd najpóźnieJ w powyższym terminie do 
Syg. Nr Co. 77/46. KA-3374 

Sąd Grodzki w Kielcach wzywa Mariana-Józefa Łacne
go, syna K81Zimierza i Franciszki zMullerów, urod,zonego 
23 marca 1914 roku w Borysławiu, woj. Lwowskiego, ostat· 

,nio zamieszkałego w Suchedniowie, pow. Kieleckiego, aby 
zgłosił się najpóźniej w tel"lllinie 3 mIeSięcznym, gdyż po 
ulpływie te~o terminu nastąipi stwierdzenie wypadku i daty 
jego śmierci. Marian-Józef Łacny w dniu 27.8.1939 'roku 
został powołamy do słwź;by wojskowej, jako sanitariusz do 6 
puI«w ar,tyilerii w Kielcach i prawdopodobnie w mIeSiącu 

wrześniu w~lędnie październilku 1939 roku został za,bity ko
ło m. Stryj a. Sąd wzywa wszystkich, którzy o życiu IUlb 
śmiercl wymienionego poSiadają wiadomości, by o znanych 
8O'bie fa'~tach zawiadomiłi Sąd najpóźniej w poW}"ŻSzym ter
minie do Syg,n. CO. 178/46. KA-2798 

I Sąd Grodzki w Kielcach wzywa Józefa J.\IIisiorka, uro
dzonego 24 marca 1910 roku w Bilczy, gminy Dyminy, pow. 
kieleCkiego, syna Wklceńtego i Marianny z Banasiów aby 
zgłosił się najpóźniej w terminie 3 miesięcznym, gdYż po 
upływie tego terminu nastąpi stwierdzenie wypadku i daty 
jego śmierci. Józef Misiorek we wrześniu 1939 roku został 
powołany do 4 p. p. w Kielcach. W dniu 25 września 193!) 
roku koło Modlina prawdopodobnie zginął. Od tej pory 
wszelki ślad po nim zaginął. Sąd wzywa wszystkich, którzy 
o życiu lub śmierci wymienionego posiadają wiadomości, 

by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najp6źniej w 
powyźszym terminie do Sygn. Nr Co. 190/46. " KA-2799 

Sąd Grodzki w Kielcach wzywa Alfonsa Trajana, uro
dzO'.l.ego 18 sierpnia 1905 roku w Dąbrowie-Górniczej, pow. 
Będzin, syna Antoniego i Bronisławy, aby zgłosił się naj
później w terminie 3 miesięcznym gdyż po upływie tego 
terminu nastąpi stwierdzenie wypa'dku i daty jego śmierci. 
A~fons Trojan został aresztowany przez niemców w Kiel':' 
cach i wywiezion~ do obozu koncentracyjnego w Buchen
waldzie, oddział Tekla w Lipsku, gdzie w dniu 18 kwietnia 
1945 roku prawdopodobnie został przez niemców zastrze
lony. Sąd wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci 
wymienionego posiadają wiadomości. by o Z':lanych sobie 
faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w powyższym terminie 
do Sygn. Nr Co. 27/46. KA-2795 

Sąd Grodzki w Kielcach wzywa Leona-Wacława An
drzejewskiego, urodz. 21 października 1887 w Lidzie. woj. 
wileńskiego, syna Wincentego i Anny z Antonowiczów, aby 
zgłosił się najpóźniej w terminie 3 miesięcznym, gdyż po 
upływie tego terminu nastąpi stwierdzenie wypadku i daty 
jego śmierci. Leon-Wacław Andrzejewski vel Andrejew
ski w czerwcu 1941 roku wyjechał z m. Lidy do Rosji Ra
dzieckiej i od tej pory wszelki ślad o nim zaginął. Prawdo
podobnie że zmuł, gdyż był ehory i miał około 60 lat. Sad 
wzywa " wszystkich, którzy ożyciu lub śmierci wymieni~
nego posiadają wiadomości, by o znanych sobie ' faktach 
zawiadomili Sąd najpóźniej w powyższym t~rminie do 
Sygn. Co. 13/~ KA"':'279ł 

SĄ.D GRODZKI W ŁOWICZU 

Ignacy Szufliński, zam. w Popowie gminy Kompina, 
pow, łowickiego, ogłasza, że siostra jeg~ Józefa ~zllflińska, 
córka Franciszka i Marianny z Kamińskich, ur. 28.12. 188fi 
roku, w okresie powstania warszaWSkiego w 1944 roku 
znajdowała się w Warszawie, po upadku powstania war
szawskiego z \~Tarszawy nie wróciła I dotychczas nie daj!: 
o sobie znaku życia. Zarządza się odncśnie Józef y Szu:Cliri
skiej po myśli art. 5 §1 i §2 Dekretu z dnia 29.8. 1945 roku 
(Dz. U. Nr 40 poz. 226) postępowani.e celem uznania wyżej 
wymienionej za zmarłą. Sąd wzywa Józefę Szuflińską, aby 
zgłosiła się do dnia 1 listopada 1946 roku gdyż 'fi przeciw
nym razie może byc uznaną za zmarłą: oraz wszystkIe 
osoby, aby w powyższym terminie udzieliły wiadomości o 
zaginionej, stawiając się przed tutejszym Sądem, lub w 
inny sposób dając znać o sobie. Po dniu 31 grudnia 1946 r. 
Sąd orzeknie ostatecznie o uznaniu zaginionej za zmarłą. 
(Zg. 25i46). ' ' KB-522 

Sąd Grad7Jld w Łowiczu stosownie do p0>St3lllowienia 
swojego z dnia 2 kwietnia r. b. w spraWie Nr Zg. 13/46, 
oraz na zasadzie art. 12 § 2 i 3 w związku z art. 5 de· 
kretu z dnil1 29 sieI"pnia 1945 r. w sprawie postępowania 

,o uzna.nie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (Dl. U. R. P. 
Nr .ot p~ 2261. ~eJ.s~ }!Od,aJ.e d~ ;:wi~o6ci P.'l-
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bli.cznej, że do tutejszego Sądu wplyną.ł wniosek Izraela 
,K:ryipla, zamieszkałego w Łowiczu, pra;y ulicy Bielaw8kiej 
Nr 3. o stwierdzenie zgonów następujących osób: 

1) Gołdy-Łaj i Wajnszt(}k, z dol!llu Morgensztern, córki 
MOIŚka.MafOJ."a i Idezy, ur. w Łowiczu, dn. 22.7.1875 r. 

2) Chaji·Sury Wajnsztok, cóI1ki Chwim.a-Joska i Gołdy
Lwji, ur. w Łowiczu, dn. 1/14 czerwca 1910 r. 

3) Jwnkiela-Joska WajIllJS2'Jtoka, sy,na Chaiana-Joska i 
GOłdy-Ła~i, ur. w Łowicz,u, dn. 10/23 grudnia 1901 r. 

4) Mariem z Wajdoslaw,skkth Wajnsztolk, żony Jankie
la·Joska, ur. w LowicZiU w 1909 r. 

5) Chaima-Jojne Wajrnsztoka, SY'na Jankiellll-Joska i 
Mariem, ur. w Łowiczu w 1904 r. 

6) Cyporii z Wwjnsztoków Kry,pel, córki Chainna-Jojne 
li Go.ldy.Łaji z MorgeJ1Jszternów, ur. w Łowiczu 24 styc1JIllia-
6 luty 1907 r. 

7) Cywii Kry,pel, córki !zraeła i CY'POrii z Wajnszto-' 
k:ów, ur. w Łowiczu w kwietniu 1942 r. 

Zgo-n wyżej wymienionych osób mi!lll nastąpić rze1romo 
w obozie odosobnienia w Warszawie w roiku 1941. Wzywa 
się !l:atem wyżej wymienione QSOby, aby w terminie 2 mie
sięcznym od daty mi.niejszęgo ogłoszenia :r.głoeiły się do 
Sądu Grodzkiego w Łowiczu, gdyż w pra;eciwnym razie mo
gą być uznane za zma.rłe. Wezwanie niniej sze dotyczy row
rnież wszystkich osób, które mogą udzielić wiadl>mości o w-y
!2:ej wskazanych, a,by ,w termi~e wyżej. wskazanym d()n~osły 
Q nich Sądowi. KA-3184 

SĄ.D GRODZKI W GDYNI 

Gertruda Cipa z domu Krzy.stec~, zamieszkała w HaJem-
, bie, ul. BieJoS7,owicka. 19, wniosła d-o tutejoszego Sądu o uma
nie swego męża Ro-mwna. Cijpę, urodJzonego 7 sierpnia 1903 w 
Halembie za 2Imarłego. Wzywa się Romana Cipę, BIby do dnia 
30 września 1946 zgłosił się w tutejszym Są.dzie, gdyż w 
przeciwmym razie może on być uznwny za zmarłego. Rów. 
nocześnie wzywa się osoby, które mogą udzielić jaJkiejikol. 
wiek wiadomości o zagi,nionym, aby o tym dOMOrSły w ter
miIJl.ie poiW'YŻ&Zy1m wymienionClllll1l Sądowi. (Zg. 82/46). 

K.B-761 

N a wniosek Gertrudy z Zie<1iń,skioh Kolendy z Gdyni, 
Zatkopiań,ska 11, wszczęto postęp.owlllnie o uznanie za zmar. 

I lego m-ę-La jej Jórzefa Kole.ndy, OrStatn'o zamieszkałego w 
Gdyni, ur. 12 marca 1909, syna Franciszka i Allitoniny z d. 
Laboga. Wymieniony wstał a<reamowany na początku roku 
1940 , przez władze niemieckie, odkąd wszreliki śla.d po nim 
zagi,nął. Wzywa się Józefa KOilendę, a'by zgłos'ł się w Sądrie 
Grodzkim w Gdymi w ciągu trzech miesięcy od daty ogło
szenia niniejszego; gdy-i po tym terminie Sąd u,zna go za 
zmarrłego. Wzywa s'ę wszystkie oso,by, które mogą udzielić 
wiadomości o zaginionym, aby w terminie po.'Ivylszym Mo
niosły o tym Sądo~i. (1 ?g. 1/46). ' KB-831 

SĄ.D GRODZKI W BIAŁYMSTOKU 

Sąd Grodzoki w Bi.ałymstoku na zasadzie aTt. 12 § t De. 

kretu II: dnia 29 ' sie:r<pnia. 1945 r. (Dz. Um. Nr 40/45, poz. 
226), oraz zgodnie z prostanowienie!'fl. z dnia 10 kwietnia 
1946 r. ogłasza, że na. skutek ~ioSku Anny Wesołowsksiej. 
zam. w Białymstoku, przy ul. SuwlIIlskiej Nr 6a, wdrorłone 
zostało postępowa'nie o ustaJenie faktu zgonu jej mętŻa -
Mieczysława-Ma'riana WesołowSkiego, syna Ignacego i Anny 
z PTżY'bytniewskich, urod,zonego 31 maja 1901 r. w Osti-owc~ ' 
i z mocy art. 5 § 2 tegoż D~ wzywa się tegoż Mieczy
sława.·Maria.na Wesołowstkiego, ostatnio zamieszkałego w Bia
łymstoku, który w dniu 30 kwietnia 1943 r. został areszto
wany przez władze. okwpacyjne niemieckie, jalloo zalkładnik, 

a w dniu 13 maja 1943 r. rozstrzelany, aiby w terminie mie
sięcznym od dnia o'publirkowarua niniejszego stawił się do 
Sądu, bowiem po upływie tego teImin'IIU nastąpi stwierdzenie 
faktu jego zgonu. Ponadto wzywa się wszystkich, krt:ó
rzy o ŻY'Ciu lUlb śmierci Miec~YiSława-Mariaaui Weso
łowskiego posiadają wi.adomości, by o znanych BObie faiktacll 
zawiadomili Sąd na.jlPÓźniej, w oznaczonym wyżej tenninie 
do sprawy Zg. 25/46. ' KA-4082 

.sąd Grodzki w Białymstoilml na \?:a.sadzie art. 12 § 1 ue.. 
hetu z dnia 29 sierpnia. 1940 r. (Dz. Ust. Nr 40/45, poz. 
226), oraz zgodnie z postanowieniem z dn. 22 marea 1946 r. 
ogłasza, że na skutek Wniosku Wandy Jaku.bowi~z-Arcisze.w
skiej" zam. w Białymstoku, przy ul. 8msa. Południowa 
Nr 107/5 wdroione rostało postępowanie o ustalenie fatktu 
śmierci Wacława Ja'kubow-icza-Arciszew.!ikiego, i z mocy art. 
5 § 2 tegoż Dekretu wzywa tegoż Wacława Jakubowiez&
Arciszewskieg(} męża wnioskodawczyni a syna Aleksandra 
i Anny z Pacewiezów, urodronegro w Starosieleach -w d,niu 12 
Iip~ 1~07, ostatnio zamieszkałego w BiałymstOllru, który 12 
k:Vle~nla , 1942 r, został areszto,wany przez władze okupacyjne 
~Iemleckle a 1 lutego 1944r. rzekomo zmarł w obozie Er
h?h.",. aby w termi~ie miesięcznym' od da:ty opubIikow'~nia 
nmleJ~ego stawił Się w tymże Sądzie, albowiem po tym Gza. 
sokresle na.stąrpi stwierozenie faktu jego zgonu. Na.dto Sąd 
Grodzk~ w. Btałymstoku wzywa wszystkioh, kit6rzy o żyeiu 
lu~ śmH~rcI pomienionego Wa.cl:awa Jaikubowicza-Arciszew- ' 
sk.legO poSiadają wiadomości, by o znanych faktacl1 zawiado
mili Sąd najpóźniej w oznaczonym W}"Żej teIminie do spra
wy sygn. Zg. 18/46. KA-4371 

S4D GRODZKI W TORUNIU 

SIId Grodzki w Toru,niu podaje do wiadomości, że na 
w'niosek Magdaleny Brygierowej, zam. w TO'ru,niru, Szosa 
Chełmińsk,a 52, wszczęte zostaIQ po~wanie o uznaonie za 
zmarłego Wawrzyńca Bryg' era, ur. 7.7,1888 w Grzybnie, ptm'. 
$rem •• 1Q M~aja i M~J. ~ domu KuDZ. który prze. 



bywał Q$tatnio w Tonxniu. s~ ~9tal ~wo ewa.kuowa1\y 
na Wschód, gd~ie 1J!I.!finfłł. Pmęto wq,ywa się uaginiQuego Wp;. 
wrzyńca Brygiera, aby sta.wił się w S~~'e w ciąp' S-ch mie
sięcy, oral!: ~;1;ystkie Q/iQby, które mogą udzieli~ Q .njpl wia. 
do.mo&oi, ahy je podały do Sądu w tym1.e t~rmi.nie, licwnym 
od daty niniejszęgt') oglQ$zęnia, gd~ w pr~lwnym r .. ~e 
Są,d morie W'łw;rzyń~!J. }3rY\iief3 \l'lllliĆ ~ :mnarlqQ. (VI. Zg. 
70/46). ~2 

Sąd Grodzki w Tdruni\l podaje do wi~·. .. :na 
WTILoj;()k Anny śnliigajQViej, ~am. w Toruniu, Bydgoski\. 20, 
wszczęte zostało postępO'wanie () u7luanie U. lJIllarłewo Fł"~ 

cis1>ka. Śmi~ajft., ur. 8.9.1884 w tt)jnie, pow. $l"Oda, .yna ~ , 
tcm 'e!:,o i Fralldizki z domu Wi,{mię~iej, lt.ł~Q mlee1cad
ca mia,sta T:>runia, który rz początlciem września 1989 7Dlul 
ewakuQwar,y na Wscl)ód, r<hie J;!Ifi"i.nąl. WlyWa .. , przeto za
ginionego śmigaj a FJ:'al\oj.~ka, aby .tawił ,', W Sąd&ię W 
ci ągu tn,ech miesięey, onz wuystkio Osoby, które mOł'ą o 
nim ud1ielió w'adomoici, aby je podaly do S.cu w t~ 
term 'nie, liczonym od daty nj!piej~~o ogłOltzenia, &Gyi w 
pneciwuYm razie Sąd możc Franci~ka śm·l'aj.. uU\.l,Ó u 
zmąrłęgo. (VI. Zg. 78/46). KB-823 

Sąd Grod'lE,kl w Toruniu podaje do wł&doomoo6clł. te ftI, 

wn!ClIek M 'ut y Bl\1gaj,skj~j, r;a.m. w Tol"\lJn.1u. Przy R,oldM 19, 
w.zezę~ ltOstało postępowanie o uznanie za. Zllnarłego Leona 
Bugaj,skip'goO, ur. 29.7.1910 W Toruniu, syna Frandszka i We
roni.ki z domu Orgaekiej, któ'ry pn:ebywe.l ostatnio w To
'rUiI1iu, a po tym w Bl'ześciu n. Bugiem, g'd!zie wart Przeto 
wr;ywa lIię zaginlo,nego Leona 13u'gajskłego, aby stawił się do 
Sądu w ciągu 3-eh miesięcy, oraz Wtlzystkle osoby, które mo
gą udzlelU o nim wiadomoścd, aby je podały do Sądu w tymł.e 
tennln'e, licwnym od daty n;lniejlS~gQ ogłonenia; gody-! w 
przeciwnym razie Sąd mołe Leona Bwgajsklęgo Ul'zmac! ZI). 

zmarłego. (VI. Zg. 69/46) . Tl13-S24 

Są.d Grodz,ki w Toruniu poda.je do wiadom<*i, że na 
wniosek Marii Ziółkowsk"ej, zam. w TOtl'Uniu, przy uJ. Mo
stowej 21, WS'ZlCzęte zostało postępowa.nie o uz:nanie za. 
Zllnarłego Miecz.ysława Zió1kow.skiego, ur. 28.1.1899 w Lęży

nie, syna Franci&ka i . zon II d. O~jkQIWa1ciej, k!t6ry prze
bywał ostatI')io w Toruniu, aresz.towa,nIelłrO 16.10.1939 i Oft.. 

dzonegO' w forcie VII w TOl"llll1iu. W:&y'Wa .iQ przetozagimo
nego Mieczysława Z'ółokowskiego, a-by stawił silJ do S,du w 
ciągu 3-ch mie,sięcy, oraz wszystlwie OSOIby, kJt6re m<ll8'4 o nim 
udzi elić wladO'mości, aby je podały doqdJu w tynlriJe tenni. 
nIe, l'czonym od daty niniejszego ogłoszenia, gdy-! w p'l'Ize
ciwnym razie Sąd moie uznać MieczysllllWa Zi6lI1wwskiego za 
zmarłego. (VI. Zg. 80/46). KB-825 

Sąd Grodzki w Toruniu podaje ' & wi.oomO'Ścl, że na 
wn iosek Elżbiety Jaskiewicz, zam. w Toruniu Legionów 115, 
wszczęte z.o,stało postępowan'e o ll!2lJlanie za zmarłego Adama 
Jaskiewieza, ur. ' 12.12.1887 w Sanoku, syna Karola i Marii 
z domu Mi1czuła, który ostatnio nie daje znaku ~cia. 
Przeto w.zywasię zagi.nionego Adama J8.s.k·ewicza, aby sta
wił się do Sądu w ciągu 3-ch miesięcy, oraz wszystkie osoby, 
które mogą o nim udzielić w·adom()'.~i. aby je podały do 
Sądu w tymże terminie, lie::onym od daty ni·niejszego ogło
szenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd może Adama Jaśkiew'
cza uznać za .zmarłego. (VI. Zg. 53/46). KB-826 

Slłd Grodzki w Toruniu podllije do wiadJo.mA:>śei, fJe na 
~iosek Sigur,skiej, Wąbrzeźoo, Rynek 80, wszczęte zo,stałO' 
po,stępowa,nie o ' uznan'e za zmarłego Wa.cława Sigurskiego, 
ur. 6.10.~907 w Wąbr.zebie, syna Zygmunta i Heleny t: d. 
Sikor,skiel, stałego mieszkańca miasta Toru.nie., WrY prze
bywał O'statnio w Annii Polskiej, przydr;'eIony do 31 PAL, 
gdzie zm~ł, a przeto wzy.WIl się zargini.onego Wacława Si~ 
gurskiego, 'aby stawił się do Sądu w c' ą.gnl 3-eh miesięcy, orarz; 
wszy;słlkie ' oSoby, które mogą o nim udzielić wiadomości, ruby 
je podały do Sądu w tymże te.nni.nie, liczonym od daty n'
meJszego ogłoszenia; gdyż w pr'2'!eciwnym razie Sąd moie 
Wacława Sigurskiego uznae za zmarlego. (VI. Zg. 87/46). 

KB-827 

Sad Grodzki w ' Toruniu podaje do wiadomości, że na. 
wni()S~k Marty Kamińskiej, zam. Toruń, Wielki Rów 11, 
wszczęte zostało postępowa.nie o uznanie za zmarłego Feliksa 
Kamińskiego, ur. 22.9.1908 w Małym Ta'rpnie, p<l'W. GrudziądJz, 
sY'na Bernarda i Marianny z domu Domańskiej, który prze
bywał O'statnio w Toruniu, gdzie zmarł, a przeto ~a się 
zaginio'nego Feliksa Kamińskiego, a.by stawił się do sę,d,u w 
ciągu 3-ch miesięcy, oraz wszystkie o'soby, które mogą o nim 
udzielić wią<lomości, aby je podały Msą,du w t~e termin'e, 
liczonym od daty nin;ejszego ogło8zemia, gd~ w przeciWiJlym 
razie Sąd mOQ;e FeLiksa Kam'ńskiego uznać za zmarłego. 
(VI. Zg. 64/46). , KB-821 

Na wniOoSek Anny Chrz/lnowskiej z Ka.rtuz, wszCzęto po.. 
sbępowamie o uznan.ie za zmarłego Dyonizego OhrZiallloWlSkie
go, ur. 29.9.1899 r. w Powidzu, pow. Gniezno, syna Józefa 
i Marianny z domu S'Zeszyckiej, O'statnio zam. w Toruniu, 
Słowaokiego 53, który w · 1939 r. wstą>piłja.'ko ochotnik do 
wojska polskiego. Sąd wzywa zaginionego Dyonizego Chr'za
now.skiego, by najpóźniej do dmia 31 siel'lpnia 1946 , 2'4!:łosill 
się w Sąd.zie Grodzkim w Toruniu, gdyż w przeciwnym ra
zie może być uznany za 2lIIlarłego. Ponadto wzywa woSzystkie 
08oby, które mogą udzielić wiadomości o loaginioOnym, ~by 
w powy~zym terminiu doniosły o tym podpi,samemu Sądowi. 

Sad Grodzki w Tóruniu podaje do wiadomości, te na 
mtios~k Marty Lewa;ndoV{skiej, zam. w Gostkowie, gmina 
,"ul'mo nowo Toruń. W$Zc7'ęte zO'stało no,stępowanie o tuma
nie za ' z~arłego Stanisława Lewan4'O wakiego, ur. 27.4.1912 

w Dobrzyniu, pow. ~YlPin. syna De.lMZQog(l i AnnY z qomu 
MI\Ijewskiej, Irtąłęllo mieazkAAoa G08tkQWa, pow. To,rw\" W 

1939 PQWołą.n.~Q do wojska po~eio, kwry dotyehe_ nii 
d.ał o IIQ.bie iaclnęj wiadomości. W'WWa liię U;jfiniomeiro Sta· 
niałł\Wę. LewanodoWłlkie>go, !,loby s1;aJwil ' się do Sądu VI' ei~ 

3-011 mi~~y, OJ''''2\ ",~y~kie o8Olby, które mogił udillielió 
Q nim wiadomości, alby je podały do Sądu w tymże tenninii 
Uczonym od daty niniej,szego o,glolSzenia, gdoyż w przedwnym 
ra-zie Sąd mo.że StaniJsława. LewandowskiegQ ~ć ~l\ zmar
łago.(VI. Z8'. 38/48). Kl'ł-804 

Sąd Gro(ł.l!ki w TOJ"lmłu pO<!Aje do wlad()lnl,Q'łoi, ie nA 
w.JI.lrn:le'lt Wł·ady!!ławy OW/l1at19wej, qm, w 'JOl"Ul!lLU. MOliltQ. 
'89, w"ze,z~t;e l'4fJotli.ło poe;tę1!0wanie Q uzml,n.!o za IGmwrlero 
K~nrąda Mourawslmego, ur. lQ.~.1910 w Toruniu, iyna Jaku.
ba. i Fra.1'\C18zkl z domu Kcnva,J,$:lej, który zamje<&gkiwl\.ł 

Q/It"t1lio w Stawt1("cm, petnią~ę,g:o w 193~ r, mbe w woj. 
sku polskim w 6'1' pp. Sąd wzywa. ~giniolnę&,o Konrada Mu. 
rlllqkł~g'O, 8lby stawi'ł ,łę do Stł'du w ciiwu S·eh mielięcy , 
oraz w!łzyallkle 080>by, kt6re mOiIł o IfIoIIUl ud;zlelilS W'i!adomo. 
ul, aby j~ pedały do Sądu w tymże terminie liOJcnym od 
daty nlnłejiszego ogłoszenia, gdyż w pr,zeciwnym razoi:e Sąd 

może Konrada Murawskiego uznae za. zmarłegO'. (VI. Zg. 
<4.7/46) , ' KB-805 

1!!4d G1'Odzkl w Torum,lu podaje do wiadomości, te na 
wniosek Ma.rty M\lJ!'awlkiej, za.m. w To'runiu, UlI. Ko~lullzkl 
owa 18 m. 5, ~z.mltte _tało POlSt~wam:1e l) u!manie za 
zmarłego W'łtolda Ow,da~O'WBikiego, ur. 91.8.1900 w Cibol1ZU, 
pow. brodnieki, syna Józefa i Stanisławy z domu Deli1kat, 
który przebywał OIItaotnło w Rog6wku, pow. TOl'Uń, umlell71' 

czony pr~lo władze niem. w 1939 we forcie Nr VII w Toru
niu. Wzywa 1I1~ zaglniom.ego Witolda , OWlSianowskłe.go, IIJby 
stawił !II, do' .,.du w ei~ 8 miesł~ oraz wszylltkie o,soby, 
kt6re mog4 o nim udzłeHc! wladoml)~cl, II.by je pod,aly do 
S'ldu w tymśe temllnle lłeZ<mynl. od dMy n1mlejllze,go ~ło
sr.enia, ~yż w przeciwnym razie S4d może Wlitolda OWllla· 
nowskiego uznaIĆ za :mnarłego. (VI. Zg. 68/~). KB-806 

s~p GRODZKI W GNIE tNIE 

V. Z,. 68/46. Agata Fe!lllke I domu KullCzowlloka, lam. 

w Jastuębowie, pow. M08'i~no, złOoŻ~a wniolek, lliby U«ł. 

nionego robotnika , Ericka Reilliholda FeJll!lke1'Q, urodzQ'nę.g'o 
dizlia ~4 grudnia 1912 r. w Cotoniu, syna rO'b()tni~a Fryde
ryika Feni8kego, o6tllltnio za.mieslJkałago w Arku·.zewie, pow. 
Gniezno, umai za. zmarłego. W'f,ywa siQ wymienionego zagi
niOlIleigO, aby naj\późi1iej w terminie wywoławczym w dn·l.u 
18 września 1946 r. o god!7<inie 10 zgłQ6ił się przed wymienio. 
nym ~ąd~m, sala 20, w przeciwm,ym raz.ie \.:.man)" zostanie 
za Zllna,rłego. 

WszystkiCh, którzy mają wiadomości o żytiu lwbśmielr- . 
ci zaginionego, wzsrwa się ninlejs'f,ym, aby najpóinle.J w te'r
minie wywołania, zawiadomili o tym Sąd. KB-468 

S4D GRODZKI W KROTOSZYNIE 

Stamisła.wa zmyślona ze Zdun, wniosła ' 0 Uinanie z., 
zmarłego swego męta Antoniego ZmyślO'nego, robotnika, uro
dzonego 5.1.1912 r. w Ligoeie, syna Marcina i Marianny r; d. 
Jańczy.k, ostatnio zamieszkałego w Zdunach, pow. Kroto!lzyn, 
poda.jąc, te mąż jej, powołany 14.8.1989 r. jl\lko . reU!rwi!lta 
do 56 p. p. w Krotoszynie, w cza.sie działań wojennych ' we 
wrześniu 1989 r. za.gi.nął. Wrzywa się zaginionego Antoniego 
Zmyślonego, by naj\później do wyznaczonego na dzień 29.10. 
1946 r. , godz. 10 tenniillu ~łosił się w tutejszym Sądzie, w 
pl'lzeciwnym razie nastą.pi uzna~ie go za zmarłego. Kookol
wielk miałby wiadomości o zaginionym, winien !IloIljlPóźniej w 

r 

powyższYln terminie zgłosić je Sądowi. (II. Zg. 25/46). 
KB-90S 

S~r. GRODZKI W PSZ'CZYNIE 

Na. wniosek FuChtsowej M,arty z Piasku, pow. Pszczy-
• ,na, wSz.c\zęto postępowanie o uznanie za 2lIIlarłego jej męża 

Fuchaa Józefa, ostatnio zamieslokałego w Piasku, który, wy. 
dany na rolbO'ty do Frei-bu!'ga w Niemczech, zagimął prawdo
IPOdobnie w ezasie na.lotu w dniu 27 listopada 1944 r. Wzy
rwa się zaginionego, aby w terminie do dnia 1 Hstopada 194~ 
zgłosił 'się w Sądzie Grodzkim w Pszczynie, gdyż w przeciw
nym razie mooe być U7Jllany za zmarłego. Osoby, ~tóre posia.
da'ją wiadomO'ŚĆ o za.g~niO'nym wzywa się, aby w powyższym 
Ij;enninie doniosły o tym Sądowi. KA-4324-Ubg. 

Na wniosek Marli Hara.zinO'Wej, zamieSZlkałej w Ra'<fo
SItowicach, pow. Pszczym.a w.sz.cręto postępowanie o uznanie 
'za zma:rłego męża jej Franci,szka Harazina, ostatnio zamie
szkałego w RadoBtoOwicach, który, biorąc ulkiał w walkach 
na :"'c'o:ncie wschodnim. za,ginął w dniu 5 listopada 194.'l w 
mie;scowo~i Priorka w OIlrolicy Kijowa. Wzywa się m,giniO
,nego, aby w terminie dO' dnia 1 listopada 1946 ~łosił się w 
'S.ąd'zje Grodzkim w PS7!Czym.ie, gd~ w przeciwnym razie mo,
!Że być u7Jllany za zagin1'onego. Osoby, które mają wiadomość 
Q zaginionym, wzywa się, aby w terminie pO'wyi.3zym donio-
sły o tym Sądowi.. KA-432'5-Ubg , 

Na Williosek Agnieszki Kurtek, zamies2lkałej w KobieLi· 
! 'clllCh, pow. PS7JCzyna Wl8ZCzęto postępowanie o ulonanie za 

,zmarłego Jana Jo<fuema, zamieszkałego ostatnio w Porębie 

koło P,s7Jczyny, który w 1906 ,r. wyemi,growa.l: do południowo. 
,zachooniej Afryki i od 1932 r. zaginął. Wzywa się zagmio
'nego, IlIby w terminie do() dnia 1 sierpni·a 1946 zgłosił się 

w Sądzi e Grod2lkim w Pszczynie, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za 2lIIlarlego. Osoby, które mogą ud'melić 

wiadomnści o zaginiO'nym, wzywa się, a.by w tel'mi:nie 
'Pow)'IŻszym d'On508łr. o tym S'ł'<iowi. , KA-2579 

,[Iqr S9 

.S4D .GROPZKI W PIU: 

Na _losę t..okądil Wagner II Klimków, Zilmiolzkllbd 
w :Pile, ul. Krajanka 109, wdraia się P08t~powanie, c~lel1\ 
uN\ama .. ~marłellfl Henryka Wafllera, uroda. w 190'7 r .. 
syna Fryderyka t Karoliny HIUl. oltainio zamiel~~ałegu 
we Włod~miCtl'Zu WotYÓskim.Dnia 14 Bierpnla 11lS9 roku 
zfllltał on ~obUllEowany 1 wciel(l'llY do 2'7 pułku phwhały, 
7 kompanll. W CUlSict walk 'polskorniemiecklcn we wrlles
nill 1989 roku :caginlłł. Wzywe. lię Henryka WaiIlerll. ara .. 
wlzystkie OioPy, kt6re mogą udzielić wiadomClŚci olIagi· 
nionyrn, aby ~łoiiiły .ldł w tutejs~ym Sądzie w terminie 
do :I rnielięcy i o tym doniosły. W przeciwnym razie po 
tym ternlmie S~d =a zaginionego za zmarłego (Zg. 746). 

KB ,,· S29 

SĄD GRODZKI W JAŚLE 

S~t;1 Sr<Xizki w Jaśle na wnioilQk Marii Wachow~lde) 
z Jil~ła ws?:cz~ po:stępowanie, celem uroanla zą zmarłeiCl 
Marcina Wachow::skięilo, uroU.:. dnia 20.10. ' 1887 r. w Jaśle. 
syna Janfl i MarU GOI;c7.yca, jnzyni'llra, który w czasie dzia .. 
łań wojennych w 1', 1939' zaginął. W'/.ywa się Marcina Wa~ 
chowskieiO, arby w ter~lnie 6-:-mielł . od daty ukazania siV 
teso ogłoszęnię w dziennlku ur~ędowym ~Słosił się W Są
d~ję grodzkim w Jaśle, ISdy~ w ,pr;1;ęciwnym rp.z;ie moie c;yC 
uznany ~ zmarłego. Zarazem W'l.YWil się osoby, które m~ 
gą tl<.lzielić wi<lctomości Q tym zaginionym, aby w terminie 
powyższym d-oniQsły o nim Slldowi. (Zi. aQ/~). KA-404ii 

S4D GRODZKI W MIĘDZYCHODZlm 

Józef Piechota, ur. 6 mM'OO 1906 w Trzęsówce pow. 
kolbuszowskiego, syn Agniesz>ki Piechoty" ~mieszk'll,ły w 
Slerakowie, uczestniczył jakostne1ec 9 kompanii , 57 pp. o· 
koło 16 września. 1939 w bitwie po.d Jeziorikiem koło Kutna 
i odt'ld ~inął. Na wnloElek Łueji Piechoty, zam. w Piłce 
po-W. IIkwlerzyń8lde.go o u~na'ni'e m~a jej ~ zmarłego, sąd 
wZ)'IWa: a) Józefa PIechotę, by dQ dnia l wrz.eśnia 19~ f • . 
zgłoc!lloł 81ę w sądr;le pokój nr. 6, g:dyż Vi przeciwnym razie ' 
może byc! \lJZtIa.ny za zmarłego; b) wszystkie OISOby, krt;óre mo
~ u&ziellić infonnaojl o zaginlO'nym, alby w terminie powy~ 
szym doniosły o tymsądQwl. (Zg:. 3/46). KA-39G5 

Jan Macltowina, ur. 12.5.1900 w Drą.wsku, p<l'W. C~f~ 

k6w, lIyn Ignacego i MoarlanJlW z d. KowaJ, za.miesvkai.ly w 
Dormowle pow. MiędJr;yclt6d, wstał 7.4.1948 M'esztowa.ny 
prze!: Okupanta J umleszc!:01lY w wlę;Qenłl\l we Wronkach, 
skąd WYllłM1y Z'Ostał na 'prace przymwsowe w Ostrowie Wl,kp. 
a stamtąd przed ofensywą radziecką w głą;b Niemiec i odtąd 
zaginął, . Na wniosek Heleny Ma,chow~YlJa z Dormowa pO'wia-
tu międzychod7Jkiego o uznanie jej męia za ztnarłego sąd 

wzywa: a) Jana Macihowlnę, by do d,nla 1 paMziernilka 1946' 
r. ~gł()Sił eię w lIądzle pO'k6j Nr 6, gdyi w pr.zedWlIlyn1 ralole,," 
moł,e 'bye ur;nany za mlarłego; b) wszY'!ltJkie o'BOIby kt:6re mo
gą udzielić Informa~1 o zagniof!1.ym, aby w terminie powyt
szyą1 doniosły o tym Sądowi. (Zg. 19/46). KA-4615 

S4D GRODZKI W INOWROCLA WIU 

Aleklla.ndJra Kaźmierczak, zast. przez O(piekunkę Marit 
Nowieką z IllOwroclawia, dożyła. WIlliosek o umanie za zmar
łego jej ojca Mariana Kaźmierczalka, z.amies7Jkałego w Ino
wrocławiu, ul. Królowej J'oowjgi 29, który został powołany 
do 'wojska i zaginął. Wzywa się przeto wymienionego, by d.ą 
dnia 30 Hstopada 1946 r. zgłOlllił się w Sądzie Grodzkim W 
Inowrocławiu pod rygorem uznania go za 7lIllarłego. WlZywa 
się prrr.eto wszystkich, mogących o nim udzielić wiadO'mości. 
by donieśli o t~ Sądowi w terminie wymienionym. (Zg; 
32/46). KA-2998 

K.UJnegundoa Kwiecińska w Pallczynie Wlniasla o uzna'ni. 
jej męża. Czesława Kwiecińskiego, mm. w Pal czynie za zmar. 
łego, ~tóry w roku 1939 powołany został do wojska i zagi'
nął. Wzywa się przeto wymienio,nego, by do dni'a 30 Hsro. 

. pada 1946 r. ~ł08ił się w Sądzie Grodzkim w Inowrocławiu 
pod rygO'rem uznania go z.a.' =arłego. W zywa się nadto 
wszystJkich, mogących o nim udzielić wia-rlomości, by domieśli 
o tym Sądowi w tel'lJJlinie wymiennym. (Zg. 58/46). 

KA-3036 

Ma'l'ia. Ty'boMka, z.am. w Wojodaau, pow. ' Inowrocław. 
I rzłożyła wniosek o uz.nanie za :mnarłego jej męża. Kazimierza 
Tyborskiego, osta.tni-o zarnies-Zikałego w WojdaJu, powiat Ino. 
wrocław, który w ro8u1 1939 Zi08tał powołany do wojska i 
zaginął, Wzywa się przeto wymieniO'negO', by do d!1fia 30 li .. 
Ło!pada 1946 r. zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Inowrocła
wiu pod rygorem Ui7Jllania go za zmarłego. WlZywa się nadto 
WlSzystkiclt mogących o nim udzielić wiadomości, by Qonie
ś1i Sądowi w ,termi.nie wymienionym. (Zg. 48/46). KA-2666 

S~D GRODZKI W RADOMYśLU WIELKIM · 

Sąd Grodzki w Radomyś1u Wielikim na wni0tek Agniesw
ki Pawełczalk z DuIlczy Ma.l:ej, powiat Mielec. wszczął ~ 
powanie o uznanie jej syna, z,aginionego Władysława Paweł
czaJka, za zmarłego. Zagmiony ostatni 'raz widziany był jako 
żołnier,z z, początkiem ' września 1939 r. w okolicy Pszczyny 
na śląsku. Władysława Pawełczaka wloywasię, 8lby doO 3 mie
sięcy r.g}osił się, gd~ w przeciwnym razie moie być ulonany 
za zmarłego, a równoeześnie wzywa się Wl8zystkie osoby, k~ 
re mogą udzielić wiadomości o zaginionym., aby w terminie 
poW}"Ższym doniosły o nich Sądowi. (Zg. 14/46). KB-297 

S~D GRODZKI W LE1:AJSKU 

Na wniosek Agnieszki Muskusowej, żony Szymo,na, za
miesrkałej w Bl'zózie Królewskiej, WlSzczY'll'a się po,stępowa

nie o uZJ;l,a!!ie ~ zma,rłegO jej ~a Szymona Mus1rusa, eyna 



Nr 59 . , 
J61!et3, u,rcdzcne.go 118 pddFJ!e'mika 100t l'. w BrJ6 ... Jtró
Ie"",siklęj , tama:e ostątnlo qmlesr;kałego, k:tól'Y we wJ'tAAnlu 
1939 r. wyruszył nil, wojnę w 10 Baonie Sa.nltam3lm, 1 l(o~' 
p~l!\ii. Ol!ta'~nio znajd~wał się ~ wl'zdnlu 1980 :P. Ptld LW(). 
wem w ,Zi l!llnej Wod'_e i nie daje , odtąd wł~mo6Qi et sohio. 
Zaginionego Wi!!ywa się, aby w clalKlk~le 6 mie.l~y .ł~it 
się w tutej,SZym Sąd~le, Ifdys w przeelWlllym rade moje by4 
uzną.ny :r;a smarłego. WBr;yBlbk:le ' osoby, lftóre m01'1ł ud.i.U4 
wiadomości , o zaginionym, wzywa IIlę, aby w te~i.f\18 JIIQ. 

wyższym «{oniollły ° nich Sądowi. (Zg. 7/U.J). KB-J411 

S4D OROD2,'KI W !!I~UBu.rI. 
Na Wl\ł&8ek BeBy Reiah, rJlu'1lu2kałej ~ . '~I, Zaw"~·I!. 

~a 18, wszczyna aię po.stę(p<>wa.nle 6 ur.l1lUllII la amaJ'łyoh JIIJ 
rodzert8two: 1) Frledę Edel z demu lłl!leh, urqd~!)1) 14 m",,,. 
ea 1909; 2) Dagobel"ta ~eloha, ul'6dson~go 211 ma'ł'(!.a 1911 I 
3) . BleJrfioleda Releha, urodzonego l) lipaa 1918; mle.jlC'e ~. 
dł6ftla RynaNewo, powiat Sl!ublft, mlejllA!6 lIIaml.".J>kalll. do 
wrześnIa 1939 Szubin, d'zlem bydol'& j RMy lłeloMw, któl'lf 
u.elekłszy z ~zU!bi~a we wr;1:eśniu 1989 do E'ompohla, ?,agln,. 
li. Wzywa SH~ zag1nio'nych, aby najpóźniej w te,rminie trzech 
miesięcy od daty ukazania III" ftll'llleJlUegoll ogłollr.enla zgło,sili 
sl~ w tutejszym Sądzie, gdył w prl!e1l1wnym razie mIlg" być 
uznani za r.maI'łych. Wzywa .I~ wSEy.wkII'l olllOby, które mo
g, udzieli!! wiadomośei II l!aginionyGh, aby w terminie pl)o' 
wyNlym donlO;!lły (I Iftleh Sądowi. ' GA-4'7t 

s~n GRODZKI W KO~Lt1 
, !hld GrodzId w Kozlu, w sprawie WJ1lo.~u Bronisławy 

!wanejko, 7.l'\miellzkałej w Kędzierzynie, ul. Ko~elul!zki 1. 13, 
pow., Kof le o uznanie 1.8 zmarłego zaginionego m~ła Jaaa 
Iwanejki postanawia: zarządzić 'dokonanie ogło!!l!enla (I 

wszczęciu postępowania !lądowego o uznanie za zmarłego 
zaginionego Jao:'la Iwanejki, Ul'. 2.11. 1894 roku ~ Chyrowie 
syna Mikołaja I Marii Rytwlńskłej, przebywającego do '1.4: 
1948 roku w ,obozie w Oświęcimiu; wezwa~ zaginionego, 
aby ~ terminie do dnia 12.9. 1946 roku zgłosił się, gdyż w 
przecIwnym razie może być uznany za zmarłego; wezwać 

wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o za:gi
nionym, aby w terminie powyillzym doniosły o ~ich Sądowi. 
(Z,. 16i46). KB-'7'57 

SĄ.D GRODZKI W KRO~C'IENKU n/O. 
Na wniosek Jana Liptaka w Sromowel!\cll Wy~yeh, 

W!l~c:z:ęto postępowa~ie celem uznania za zmarłego zaginło~ 
ne,o brata wnioskodawcy - Adama Liptaka, urodzonego 
w SromowcaC'h Wyżnych dnia 15.2. 1682 roku powiat Nowy 
Targ, syna Franciszka i Agnieszki z GryWalshlch Liptaków. 
Wymieniony wyemigrował za zarobkiem do Ameryki przed 

, przęszło MS laty. Miejsce jego pobytu jest nieznane, a o.stat~ 

nla wiadomość o nim ~adeszła w roku 1928. Wzywa :!ł<) 

zatym zaginionego, by w terminie 3 miesięcznym, liezlle od 
. dnia obwieszczenia niniejszego ogłoo:zenła, zgłosił si~ w 
tutejszym Sądzie, gdy~ w przeCiwnym razle zostanie uzna...,y 
za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogll 
udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie , powyż~ 
szym podały, wiadomości te tutejszemu Sądowi. (Zg. 12/46). 

KB-367 

Na wniosek Ludwiki z Guszkłewicz6w Nowakowej z 
Krościenka n /D., wszczęto postępowanie celem uznania za 
zmarłych: zaginionego jej męża Wojciecha Nowaka, urodz. 
dnia 22.9. 1899 w Moszezenicy Nlżnej, powiat Nowy SIlCZ. 
syna Wojciecha i Marii z domu Mandura, oraz jej ojca 
Piotra Guszkiewicza, urodz. dnia 28.6 1879 roku w Kroś

cienku n/D., syna Tomasza i Ku~ekundy z domu Kozłeekiej. 
Wymienieni zostali w dniu 15 grudnia 1M2 roku, wyrokiem 
Sądu doraźnego nien:tieckiego w Nowym Targu, skazani . 
na karę śmierci i wywiezieni w niewiadomym 'kierunku. 
ślad za nimi zaginął. Wzywa się zatym zaginionych, by w 
terminie li miesięcznym, licząc od dnia obwieszczenia niniej
szego ogłoszenia, zgłosili się w tutejszym Sądzie, gdyż w 
przeciwnym razie będą uznani za zmarłych. Wzywa się 

wszystkie osoby, [które mogą udzielić wiadomości o zagi
nionych, aby w terminie powyższym wiadomości te podały 
tutej~:z:emu Sądowi. (Zg. 10/416. 11/46). KB-302 

S~D GRODZKI , W ŁASKU 
Sąd GrodzM w Ła,sku Il.0daje do publicznej wiadomości. 

te Helena Kowalczyk<YW6ka, zam. w Lutomiersku, pr.zy ua. 
Kopernika 2, gminy LutomieTsk, pow. Ła.skiego. wyatąn>iła 
do Sądu Grod7lkiego w Łasku, z WIIlioskiem o uznanie d 

2llllarłego męża Jej Lucjana Kowalczykowskiego, u.rodz. 
19.8.1912 r., syna Józefa i JuJia:rmy w Widerkiewicz.6w, 
ostatnio zamieszkałego w Lutomiersku, Pow. Łaskiego. 
W 7lWiązilm 'Z p~zym i na zasadzie &lit • . 5 § 2 dekretu 
a; dnia 29.8.45 w s-prawie postępowani.a . o n:manie za. zmar
a~go i o stwierozenie zgonu (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 226), 
wzywa się Luejana Kowalczykowskiego, aby w termilnie S 
mieSięcy zgłosił się, gdyż w p~zeeiWlnym razie marże by6 uzna- -
ny za Ziffiarłego. Jednocześnie wzywa się wszystlk.je oso'by, 
które mogą udzielić (wiadomości o rz;agintnym, asby w te'rmi- ' 
nie powyższym donioSły o nich Sądowi. .(Zg. 5/46). 

KA-3U6 

Sąd Grodzki w Łasku podaje do publicznej wiadomoo.ci, 
ze Sabina Trzeińska, zam. we wsi Pruszków. tejże gnJ.iny, 
pow. Łaskiego, wystąpiła do Sądu Grodzkiego w Łasku. 
z wnioskiem o uznanie za zmarłego męża jej Stefwna Trzciń
skiego, ur. 14.8.1916 r., ostatnio zaIl1. W Pruszkowie. gm. 
'Pruszków, pow. ŁaskiegJ. W zwią.z1ru z powyższym i na za
sadzie art. ~ § 2 dekretu z dnia 29.8.45 w sprawie postępo.
wania o uznanie za 2llllarłego i o stwierdzenie zgonu (D,z. U. 
R. P. Nr 40. poz. 226), wzywa się Stef,ana Trzcińskiego, aby 
w termin ie 3 miesięcy zgłos i ł się, gdyż w przeciwnym razie 
I!n<>że być uznany za lllIIlarłego. J~nocześnie wzrwa. eis 

• 
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'WIllyatki~ Q_Y, któ,!'e m., ud~ałi6 wiadomojoJ o zaci'nW- <ma niunaneg() • miejsca pobytu C'Ollawą.,.Witglda Wojnie)' 
il'\Ym. lliby w tcrm.ilnio łlQwyła"ym doąiOolily Q nich S"dDWI-. IlOstał wYlidlaczony kurator w olobie adwokata Hlmny K ... 
. (~tI. aH~). KA-8111f . miĄłkiej. zam. w Warszawie, przy ul. U-go Listopada 8. 

S~cl Grod~i w Laiku vodaje do pUlbJIoM\Qj 'w,iMom:oś<li, ' 
% Maria I RQN~Owiika, lam. wą wsi Kllri.lew, (fi. 1331uCI, 
,pgw. łi\likiCiO, wystlWHll do Sądu Grod.Mięłr0 w t.l!łlKu,. 
wniolikięm Q \lIMnie za lIimarłeig ~3 jej 2o'ygmUlfltą Roi
iPędoWikiego, \lrodeoo@io 12.9.1914 r. w l'all.nio, p. Klwki, 
·llOw. lliQtrkow:;kiego, ost/lltnio zamies7lkałego we wal J{1ijl'. 
szew, gm. BaIuez, pow. łuki6g.0. W zwią2iku !ł; poWyższym i 
na zasadzie art. 5 § 2 dekretu z dnia 29.8.45 w sprawie po- ~ 

iS1;ępoWMlIa O u~nio r;a lmał'le,Q i oatwlerd",ni~ Q'onu I 
(Dz. U . R. P. Nr 40, /po,z. 226), wzywa się ZygmUil'\ta Raz

'pędowskiego, aby w t'1II'I11')\e Ił iIYIlui~ay.głosił się, gdyż w 
'P"llei\Wlym "I\1I1e ",oło być umany U ll'I1larł~. Jedl\OC!ze- I 
śnie w~ywa się wszyatkie ,osoby, ktÓl'e m~ą udl!l~1ić wla
idomQ~ol O .rl~łc)f"ym, ",by W 1Icn"1\ll\lo P()wyuzyun do.niosły 
o ~I~h SQ<lOWi. (ZJ. 7/4ft),. . KA--8114 

S~D GRODZKI W KONINUll 
Boluł,,'W Antcl!l\k z LJ.cheniA Sta.rego. gm. Go!łławieo. p. 

I~onlflaki~o, \VIllibal o u~n"nio .& ~1Wl4 *ony .wej Walen. 
tyny I Wola,Alk6w Antc'lllókowo.j, uro'dzDlJloj 18 października 
189'1 1'. córki Jama i EIQonory a NowaakiJC.h. OItll'tnio al.· 
mlelrJcMltj w L1chonlu Starym. Wymieniona. rlQstala wywie. 
zionA na roboty do Niemleo I lacrlnoła. Zaginioną W.wolllty. 
nt A)1Jtau.kO'WIł, wlYWłl. .sIt, ",by w tonninie 4-omieBięcJ,llym 

od daty niniej·lr;e.o og'łolilEmla qrłoaltł" aio do Sll,du Grod .. 
kl •• o w Konl~ie, gdyi w pr~eoiwnym rllzie mote być uzna. 
n. za amArłą. Wrr.ywG; elo wllily,tkie olOlby. któro mogą udzie. 
li:ló wi,adomolci o z,,"vlnionej, aby , W te.rminie powyUzym 
donioały o t)'m wąpomnianemu S,dowi. (Za'. 8/46). 

KA-4894 

Teodortia Malawska z . domu Łysialk, za.mięszkwla w Ru
minie. gm. Staremiasto, pow. KotlJiń8kieg'o, wniosła o u·zna
nie za ,zm6rłe&,o męża łłWego . Ma;riana-Juliama Ma1awslkiego, 
urmonego dnia. 15 sierpnia 1897 roku syna Jana i Wikto
r ,ii z Wil~lIyńSkkih. QStatnio uunies2ikałego w Rumi.nie. Wy. 
mieniony został dn. 13 kwietnia. .. 1940 roku, zaaresztowany 
i wywieriony przez Niemc6w w stronę Inowrocławia i cd"te. 
go czasu zaginął. Zaglriionego Ma,rianą-Juiliana. Ma.lwwskie
go, wzywa się, aby w terminie 4-romiesil;c~ym od daty ni
lniej~o ow;loS7.e!nia 2lgIO$1łsię w Sądzie Gro,dzkim w K~ninie, 
gdy! w przęciwnym razie m~e być UZllalllY za IEmal"łego. 
W~ywa się W$zy.stkie o EiO'by, ikit6re mogą ud~elić wiadomo
ści o zaginiQnYllll, aby w terminie powyiiZ}'lll doniosły o tym 
wymienionemu Sądowi, (Z'g. 12/46).. KA--4893 

S4D GRODZKI W WIELICZCE • 
Na wniosek SalOlIIloota Wa.sserlaufa z ·Przebieozwn Nr 44 

wszczyna !lię postępowanie, celem uznania za !IIll.a:rlY'ch: 
Heleny ~te Hindy Wasserlaufowej., lat . 68, c6rki Uszera 
i Lei z FeiJtllll1gerów r.łetzendorfów, Rowil Wasserlauf, lat 
30, córki Hirscha Leiba i Heleny reete Hiny Wa!!!lerlaufów, 
lIamle's~a.lych w Prxebieozanach, wysiedlonych 27sier;rmia 
1942 r. i od tego CZ8lSU lIlie dającydh żadnej wiadomości o I!I(). 

bie; Salomei Rosenbergowej, lat 45, córki Hirseha Leiba. 
i Heleny recte Hindy Wasserlauf6w, Samuela ROłlenber>g, la.t 
47, eyna Lipego 1 Lei Rosenberg6w, Estery Rosenberg, lat 
22, Sydo.nii Rtrsenberg, lat 14, dzieci Samuela i Salomei z 
Waeserlaufów Roeenbergów. 7JII."IllleszkaJY'ch w WieHezee, wy
wlezIonych transportem z ghe1lta w Krako;vle 28 październi
ka 1942 r. i od tego cza9U nie dających ~ sobie wiadomośd; 
Leopolda Rosenberga, 1. 14, s. Samuela i SaJomed' z Wasserla.u
fów Rosenberg6w, zamies~alego w Wieliczce, przebywające
go w rolru 1942 w o,bozie w Krakowie i od tego czasu nie 
daje wiadomości o sobie. Zaginionyeh wzywa 'się, aby w ter
minie trzech miesięcy ?Jgłosi[j się w tutej.szym Sądzie, gdyt 
w przeciwnym. razie mogą b~ umaal.i za. '2l!JlM"łych . Wszyst
kie osoby, kt6re mo,gą udzielić wiadomości o zaginionych 
wr;ywa się, aby w tennlnie ,powyż.l!zym doniOsły o nich Są
dowi. (Zg. 14/46). KA-8615 

S4D GRODZKI W CHRZANOWIE 
Sąd Grodzki w Ohrzanowie ogłasza o wsz02lęciu postępo

wania o Uznanie za :mnwrłego Kazimierza Jerzego Schwarza, 
zamieezlkałego 08tatnio w Sierazy, który wydalił się pod ko
niec 1928 roku w niewiadomym kieruniku i do 1iej pory nie 
dał o sobie znIlIku życia. Wzywa się zaginio.nego Kazimierza 
Jerze~ Schwa:rza, a.by w terminie sześciomiesięcznym 2gło
ail się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może 
by~ u'Lnany za 2llllarłego. Wzywa słę wszY'8ukie osoby, któ
re mogą udzliełić wiadomości o zaginionym, aby w terminie 
powyższym dą;ni<JISły o nich Sądowi. (Zg. 4/46). KB-524 

S~D GRODZKI W BOCHNI 
Na wniosek Eleonory Synowiec w Buczkowie wszczęto 

po.stępowa,nie o uznanie za 7l!ll~rłego jej męża Antoniego Sy
nowca, urodzonego 11 czerwca 1910 roku w BuozkoWlie. An
toni Synowiec brał udzial, jwko żołniem 16 p. p., w działa
n:aclh wojennych i zomał ranny w dniu 18 września 1939 r. 
w Sądowej Wis:mi, w masie bombardowania. Wt.ywa się za,.. 

głnione:go, aby zgł<JISił się w ciągu trzech miesięcy, ' gdyż 
w przeciwnym razie może być uznany za 2llllarłego. N,jemniej 
wq;ywa s~ osoby, które mogą udzielić wiadomości o zagmio
'nym, a.by w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. 

Po upływie tego tenninu Sąd orze/klnie ostatecznie o wnio
sku. (Zg. 21/(6).. . KA-3088 

USTANOWIENIE KURA TORA 
NIEOBECNYCH 

S4D OKRĘGOWY W WARSZAWIE 
Wyd.ział I Cywilny Sądu Okręgowego w Wars 7 awie o,gla

sva, że wpłynął do tego Sądu pozew Marii-Haliny Woźnico·wej 

p'r~i'W~o Czesła.wowi-Witołdowi Woźnicy. o r~zwód or~z, że 

GA-478 

Wydliał I OYwilny Sądu Ok~oweg() w WM'Ił:łl\,w je o,głai
sza, że w,płynął do tegoż Sądu ,pozew Józefa KW81rc i ńsk"ego 
przeciwko Bi:onLalawlo Kwaroińskiilj o :rozwód. oraz, że dla 
nie~nMlftj I miejlJGII- pobytu Bl'<»Illll~wy KwarclńąkieJ zp~tał . 
wy,nuło'n,y kurwter W o.oble adwokata Boleall\wa Brodow. 
skiego, Jamlł!s~a16eo w War~w.awi8, Pl'r.y ulloy Ko~zY'l(owej 
~r 85. KH- ft'10 

Wy~l.ł :r Oywllny Słłdu Okl'Oll>wego w Wl\l'llt"wie ob. 
wh~lJ.jCq. M wpłrnllł dCl tutej8:Wlro Sądu por;ew Jó~ty Nie. 
porody przeciwko Edwardowi Niepo,godzie o rozwód oraz, .. 
dla nieznanego z miejsca poibytu Edwarda Niepog0ąy został' 

wyznaczony k~l'M;ol' w ol()bie adwokata Frano'lllzka NilŻyń

skioro. Zamieliłbłe!f(l w WarazawiQ, Pl1aY \JlIey Nowogrodz
ikloj ' 6·.. KB.....-669 

Wyd7iiał I Cywilny Sądu OIkl'e&'owElgP w Wal'Jr:awio Oj"łlL' 
sza, że wpłynął do tegoż , Sądu pozew Koder Kamilli. priM
ciwkQ Engellbertowi FranCli.Silkowi Koderowi o r07<wód Ql1aZ. 

że d~a nieznan.ego 74 miejsca. pobytu Ęngęłberta-Franciszka 

Koderą zo!!tat wyznaczony kurator w o>sobie adwokata B~ 
lesława GUlka, :zamięl1 zkałego W War$~awję, ' prily ul. Kazi
mierzowskiej 50. KB...--SS3 

Wyd;1:ial I Cywilny Sądu. OkręgQw~Q w Warszawie 
og~s:za., że wpłynął do te,go~ Sądu pozew Gera l'dy Makarow
'sklej przeciwko' Marianowi Wacławowi Ma,kal'{~wskiemu 1) 

,ro'ZW6d, ora.z te dla. ni~nao!bElgo z miej,sca !IQ,bytu Mariana 
Wacława Makarowskiego zo>stał wyznaczony kurator w o,s().. 
bie adwokata Wojciecha Oia.rowskiegQ, za.m. w War szawie, 
p,:zyul. ~urawiej 1 m. 7. KB--846 

Wydziel I Cywil,ny Sądu Okręgowego w Warszawie 
o~łas~, że wply,nął do tego~ S ądu pozew J ózefy Leontyny 
ZdanoWlioz pmeciw\k.o Bronil8ławowi,-Konstantemu Zdanowi
czowi- o rozwód, oraz że dla niez>namego z m iej,sca pobytu Bro
nialawa,Konstantego Zda.nowicza został wy.maczony ~utato,r 
w osobie adwokata Pra:żmowskieg~, zam. w Warszawie, przy 
ul. l\foJcotowakiej 6lt KB-66B 

SĄ.D OKRĘGOWY W ŁODZt 
Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział I Cyw~lny (Plac Dąb

l'1"-,vs.kiego 5) 'Poda:je do wiadomości, że na podstawie a·rt. 
157 § 2 K. P. C. Adwokat Krystyna Bielawska w Łodzi, ul. 
Narutowicza Nr 37 ·została ustanowiona kuratorem do ~a
stępowaniIIi nieznanej z mieJsca poby>tu OLgi Dymantowicz ' 
vel Dema.ntowim, ostatnio zamie82ikałej w Łodzi w sprawie 
Nr C. 44/46 z powództwa Zygmunta Dymantowicza vel De
mantowieza przeelwko tejtŻe OMze Dyma,ntowicz vel Deman
towiez urodzonej . Klebsattcl, o rozw6d I wzywa nieznaną z 
~!ejsea pobytu, aby się zgło.siła. do . uczestniczenIa w pom'e
monym procesie. (C. 44/46). KB-683 

Sąd Okręgowy w Lodii, Wydział I Cywilny (Plac D,b
rowlkiego 5), pop,aje do wiadomości, że na pod.stawie art. 
157 § 2 K. P. C. Adwokat Eugelriu&z Dieth, zlIm. w Łodzi, 
nI. Ste·fana Jaracza Nr 67 m. 6, ZO!!tnił ustanowiony kurato
rem nrocesowym do zastępowania nie~nane.go z miejsca po
bytu Kazimierza. Tomcza,lca, osta.tnlo zamieszkal~go w Pabia.
:niea~h, pozwanego w sprawie Nr C. 258146 z powódz:twa Ka
zimi,ery-Heleny Tomczak przeciwko Kazilmier zowi Tomcza
kowi o ror:wiązanle maHeństwa przez rozw6d I wzywa nie.. 
zna.nego 'Z miej,sca pobytu, II!by się zgłosił do uczest.niczenia 
w pomienionym procellie. KB-818 

Sąd Okręgowy w Łodzi. Wydział I Cywi,lny (Plac! Dąb
'rowskiego 5) podaje -do wiadomości, ~e ,na podstawie art. 167. 
~ 2 K. P. C. Adw. Wincen.ty S.zawłowski w Łodzi, uJ. Pl1Z&
jazd Nr 30, Został ustanowio.ny kuratorem do zastępowani.a: 
nieznanej z miejsca pobytu i ,farii z Krzyszkowskich Andrze
jewskiej, OoBtatnio zamies~ałej w Bejrucie (Syria) w spra
wie Nr C. 271/46 z powództwa Władysława Andr,zejewskiego 
przeciwko tejże Marii Andrz.ej-ewskiej o rozwód i wzywa 
nie·zna.ną z miejsca pobytu. 8;by się zgłosiła do ućzestn' czenia 
w pomienianym procesie. KB-817 

S~D OKRĘGOWY ' WE WROCŁAWIU 
W sprawie Alfreda Paszke, blacharza we Wrocławiu, 

"!lI. Odrzań!Pka , powoda, dzi.ałającego przez peln. a'dwoka,ta 
Wiktora Jam.polskiego we Wrocławiu, ul. StaHna 87, prze- . 
eiwko Klallze' Paszke, ostatnio zamie.szkałej w Strzelea·ch, 
a obecnie nie'znanej z miejsca pobytu o rozw6d małżeństwa. 
Sąd uma·nowił w my'Śl art. 157 k. p. c. kuratorem pozwa
nej adwokata Juliusza Be·ltowskiego we Wrocławi,u, ul. 

. Szewska 10 w eelu ochrony pr aw pozwanej (I. C. 90/46)'. 
KA-3929 

S4D OKRĘGOWY W KALISZO' 
Sąd Okręgowy w Kaliszu podalje do wiadomości , że a.d

wOkIllt Władysław Iwa.nowski z Kalisza :oostał u.sta'nowio.ny 
kuratorem do zastępowania nieznanej z miejsca pobytu Ma.
r'anny RacllUcińskiej, o.stllltnib zamieszkałej w Kaliszu, 
w IIpr8lWie z powództwa Ludwika Raehucińskiego przeciwko 
tejIŻe Mariannie Raehucińslkiej o rozwód i wzywa nieznarną 
oz; miejsca pobytu, aby ' zgł<ls'ła się do. uczestni.czenia w po
mienio.nym prooesie. (Nr C. 169/46). KB-881» 

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział t CywHny, podaje dOI 
wiadomości, że na podstawie art. 157 § 1 K. C. P. , adwokat 
Władysław Iwanowski z Kalisza ~ostał usta,nowiany ku'rato
rem do zastępowania nie'znanego z miejeca pohytu Francis~ 
ka-Wincentego Kuj.awińskiego, ostat.nio zamieszkałego w K. 
liszu~ W ,~wie z ~O"WOOlltWIl< l\1a'riiKujawińs'kiej przeciwko 
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temuż Franciszkowi Wincellltemu Kujawińskiemu o ro,zwód 
i wzywa nieznanego z miejsca pobytu, aby się zgło,sił do 
uczestniczenia w pomienionym procesie. (Nr C 211/46). 

KB-796 

WYWOŁANIE LISTOW HIPOTECZNYCH 

S~D GRODZKI W GNIEźNIE 
V. Co. 150/46 - Wyrokiem wY'kluClza.jącym z dnia 31 

ma.ja 1946 r . zostały Hsty hi,po-tec?lI\e dla hipoote/k 2llllpisanych 
na rzec'L Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Pozflwniu 
w bJiędze wieczystej ChaTbowo ' wkJ - 2 i to: a.) w dzi,ale 
III pod li=bą' \Vlpi su 6 w wyisoko'ści 2000 ~, b) w dziale III 
pod liczbą wpisu 28 w WY'sokości 100 zł, c) w dziale III pod 
liczbą wpi,su 29 w wysokości 600 ~. p~hawione mocy pTa
vv.nej. K~184 

S~D GRODZKI W GRODZISKU 
l. Wdowa Anna Bonia, zamieszkała w Opalenicy posta

wiła wniosek o wywołanie list1A hipotecznego dla hipoteki 
5.000.00 złotych w złocie z 91/2% odsetkami rocznie, zapisanej 
w księdze wieczystej O~'l lenica, tom 16, karta 575, dział III, 
liczba 6. 

II. Małżonkowie 'Mateusz i Pelagia Fiksińscy, zamiesz
kali ' w Opalenicy postawili wniosek o wywołanie listu hi
potecznego dla hipoteki 5.000.00 złotych w złocie z 6% od
setkami rocznie, zapisanej w księdze wieczystej Opalenica, 
tom 29, karta 10R6, dział III, liczba 2. 

Obie hipoteki. na rzecz Komunalnej Kasy Oszczędności ' 

miasta Opalenicy w Opalen:cy. Posiadaczy tych dokumentów 
wzywa się, by najpóźniej w terminie, w dniu 11 września 
1946 r . o godz. 9 zgłof;ili swoje prawa w Sądzie, pokój nr R, 
przeciwnym bowiem razie nastąpi unieważnienie dokumer:
tów. KB-525 

Wyrokiem wykluczającym z dnia 19 czerwca 1946 r . 
pozbawiony został mocy ' list hipoteczny dla hipoteki 
3.500,- złotych w złocie z odsetkami zapisanej na gruncie 
Buk tom II wykaz lic2lba 63 w dziale III liczba 10 na rzecz 
Marii Zeuschner, ur. Tymkowskiej w Buku. KB-841 

Wyrokiem wykluczająQł'm z dnia 6 maja 1946 roku 
pozbawiony został mocy list hipoteczny dla hipoteki 6.000 
złotych w złocie zapisanej na gruncie Zegowo tom I karta 
22 dział III liczba 38 i toin II karta 50 dział III liczba 6 na 
rzecz Państwo'vego Banku Rolnego, oddział w Poznaniu. 

POZBAWIENIE MOCY PRAWA 
j WIE'RZYCIELA HIPOTECZNEGO 

SĄID GRODZIKI W POZNANIU 

KA-3761 

Właściciel nief'lIJChomo'ści Roman Andrzejewski z Po
znania wnió sł na zasadzie § 1170 kod. cyw. o .povhawienie 
mocy praw.a wierzyciela hipotecznego Moritz.a G()~dringa 
odnośnie. hipoteki zapisanej w księdze wie'czystej Poznań -
Jeżyce . tom 21, wykaz l. 503. w dzh,l~ IH pod numerem l w 
kwocie 18.000 mk. z 5 proc. odsetkami z tytułu reszty ceny 
!rupna. Wzywa się wierzY'Cieila h~po tecmego. by naj;DÓźniej 
w term inie w dniu 6 września 19416 r ok,~;, godz. 12, w Sądzie 
Ord.dvkim w Pozn.aniu, pdkój 5, ' Zg!-OSilł 5'we praw.a i przed
!oży! Hs,t hi,p'ote·czny, alll,)owiem w pr,zeciwnym razie zosta
ni" z prawami wylk~~llCzonv· KJB.-194 

S~D GRODZKI W GNIEźNIE 
V Co. 124/46. Wyrokiem wykluczającym z dnia 31 ma

Ja 1946 r. został wierzyoiel h ipoteki w wy;sokQści 10.000 ma
rek zapisa,nej na rzeClz Louisa Bry'a we Wrocławiu w kisiędze 
wieczystej P szczyn wkl: 8 w dziale III pod Liczbą wpi,su 9 
z jego . prawem do powyższej hipoteki wykluczony a odnośny 
1i~t hiJpoteazny po'zbawiony mocy prawnej . KB-200 

"OTWORZENIE ZAGINIONYCH 
DOKUMENTOW 

S~D GRODZKI W WARSZA WIE 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, po l'IOlopozm,antu 
sprawy w dniu 31 maja 1946 r. o odtworzeniu dokumentu z 
wnIosku Zygmunta Wronko, postanawia: 

Odtworzyć zagmlOny dokument--pismo wystawione 
przez Ministerstwo Spra;w Wewnętrznych w Warszawie na 
imię Zygmunta Wronko, ustalając jego treść w · sposób niżej 
podany: "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Komisja Eg
zaminacyjna na prawo kierowania robotami budO'Wlanymi 
Nr SB. 16-W-91, Warszawa dn. 16.4.1937 r. Do Pa'na Zyg

.munta Wro·nki w Warszawie, ul Browarna 15 m. 14. Komi~ 
sj~ Egzaminacyjna na prawo kierowania robotami budowla-

t nymi oznajmia, że w dn. 9 kwietni1\. 1937 r. z.łO'Żył Pan eg
zamin, przewidziany z art. 364 ust. 1 pkt. L Roz:porządzenia 
Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie' budow .... 
lanym i zabudowaniu osied~i (Dz. U. R .. P. Nr 23, poz. 202) na 
pra;wo kierowania robotami budowlanymi - z wynikiem za
dawalniającym w stopniu dobrym i że odnośne uprawnie·nie 
zostanie Panu wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych. - Prrewodniczący Komi,sji Egzaminacyjnej (-) Inż. 

Br. Stawi ski Dyrektor Departamentu". Na zasadzie artykułu 
7· i 8 Dekretu z dn. 7.7.1945 o odtworzen.ilU dyplomów i świa
dectw z uikoń·czenia ~lauki (Dz. Ust. Nr 21, poz. 164) zazna
.e.za się, że w terminie 7-dniowym od dnia Ulkaza'ni'a się ni
niejs:?eg o ogłosz.enia sl uży Prokuratorowi, Władzom Bezpie· 
czeństwa Publiozneg,o i Kurato'rium S,~.kolnemu zaŻialem;e do 
Sądu Okręgowego w Warszawie. (19/46). KB-~82 

\ 

MONITOR POLSKI dnia 5 lipca '1946 r. Nr 59 

·.Sąd GrodzIki w Otwocku ogłasza, że ob. Józef Starnow- Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie 
S~D GRODZKI W OTWOCKU 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY 

ski, zam. w Radości, ul. Ko,pernika Nr 3, złożył do tutejsze- niniejszym ogłasza przetarg nieograniczony na roboty toro
go Sądu wniosek o odtworzenie zaginiohego dekretu o nada-. · we przy odbudowie stacji postojowej Grochów, w II Fazie. 
niu mu tytu,ru i uprawnień mierniczego przys:ięgłego wyda- l Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: "Oferta na 
nego dnia 27 maja 1929 roku przel2'. Komisariat Rządu m . st. roboty torowe przy odbudowie stacji postojowej .GrochÓw 
Warszawy. JedllJOCze'śnie Sąd Grodzki wzywa wszystkie in- w II-ej fazie" należy składać do godziny lO-ej dnia 11 li~ 
stytmcje i osoby, posiadające jailciekolwiek wiadomOŚCi w ni- ca 1946 roku do skrzynki ofertowej, znajdującej się w Wy· 
meJszej sprawie, o nadsyłanie ich na piśmie lub zgło- dziale Drogowym DOKP, gdzie również można otrzyma~ 
szenie do protokółu doniesień co do bezzasadności wniosku. wszelkie informacje i formularze ofertowe za zwrotem ko
(Co. 250/46)_ I KB-779 sztów zł. 120. Oferta obowiązuje oferenta w ciągu 4-ch 

:WNIOSKI O REHABILITACJĘ 

S~D GRODZKI W ŁODZI 
Sąd Grodzki, Oddział Karny w Łodzi, podaje do pu

blicznej wiadomości, że: 

R. 93/46 Alojzy Faustman, lat Z2, Bandurskiego 31, R. 
623/46 Stefan Handau l. 36, Pomorska 73, R. 1151/46 Je

. rzy Michelis, .Jat 17, Kilińskiego' 160, wpisani do 2 grupy 
niemieckiej listy !narodowej, i 

R. 12/46 Barbara Gutenkunst, lat 18. Senatorska 46, R. 
21146 Maria Dębowska, ur. Draze, l . ·52, Tkacka 24, R. 22 /41> . 
Ilona Zofia Dębowska, l. 18 Tkacka 24, R. 85/46 Konstanty 
Leman, l. 41, Śląska 33, R. 107/46 Irena Brodniewska ur. 
Thaler, 1. 51, C'łówna 55, R. 135/46 Julianna Brzezińska, ur. 
Buchwitz, l. 71, Przędzalniana 13, R. 139i46 Lidia Halwic, 
ur.Sommer l. 62, Zame'llhofa34, R. 142/46 Sławomira Ma
ria Tylman: l . 16, Kilińskiego240, R. 144/46 Irena Fial, ur. 

. Piasoka, l. 44, Sienkiewicza 52. R. 194/46 Jadwiga Klara 
Chilecmer l. 38, Kopernika 39. R. 195/46 Marta Chilecmer 
ur. Libisch, l. 66, Kopernika 39. R. 240/46 F'ranciszek Szy
mański, l. 78, Mielczarskiego 34, R. 287/46 Stefania Klikar, 
ur. Hiibner, L 46, Wigury 17, R. 2088 /46 Wanda Maurer, ur. 
Brenzel, l. ·32, wieś Baobice, pow. łódzki, R. '302/46 Wanda 
Alma Geisler, ur. Nowicka, l. 39, Gdańska 115, R. 1116/46 
Izabela Lewandowska, l. 23, Unicka l, m. 23, R. 317!46 
Barbara Lewandowska, l. 17, Unicka l, m. 23 R. 613/46 
Alfred Lachman, l. 42, Ruda Pab., Pierackiego 9, . R. (;14/46 
Wilma Lachman, ur. Krusche. lat 38, Ruda, Pierackiego 
Nr 9, R. 664/46 Władysława Rezner ur. Eibich, l. 38, Wi
leńska 3.\ R. 665 /46 Ireneusz Rezn~r, l. 17, Wileńska 35, 
R. 698/46 .Tadwiga · Droga, ur. Radzikowska, l. 41, Limanow' 
skiego 56, R. 706/46 Leokadia Bukowiecka, ur. Seifrid, l. 42, 
Łowicka 3, R. 727 /46 Irena Holtz, ur. Rasaiska, l. 31, Za
menhofa 31, R. 777/46 Maria Eugenia Lemka, ur. Fischer, 
l. 26, Marynarska 37, R. 821/46 Wenancjusz Majewicz, l. 56, 
Radwańska 8, R. 827146 Henryka Bechtold, ur. Wenler, 
lat 34, Pomorska 30, m. 6, R. 834 /46 . Adela Waleria Kittel, 
ur. Stefanowicz, l. 40, Tkacka l-a, R. 886/46 Katarzyna 
Tomczak, ur. FlOck, l. 49, Rzgowska 63, m. 6, R. 897/46 
Mirosław Lechosław Malczyński, l. 21, Nawrot 23 R. 899146 
Wiesława Malczyńska, l. 17, Nawrot 23, R. 932146 Maria 
Miaskiewicz, ur. Kozak, l. 5,2, Radogoszcz, Krakowska 180, 
R. 955 /46 Pelagia Leman, ur. Frąckowiak, l. 37 Al. Koś
ciuszki 87, R. 1019/46 Stanisła~a Schwandt, u~. Mikołaj
czyk, l. 30, Grabowa 1, R. 1071/46 Helena Jenschke, l. 27, 
Włodzimierska 30, R. 1113/46 Henryk Jan Adam Janke, lat 
17, Kryzys0'Ya 3-a, R. 12153 /46 Elżbieta Lissner, ur. Gross
man, l. 46, Łagiewnicka gil, R. 1265/46 Bozenna Marcela 
Majewska, l. 17, Zamenhofa 19, R. 1320/46 Zdzisław Jan 
Goczyński, l . 17, Limanowskiego 80, R. 1733/46 Maria Szad
kowska, ur. Zajdler, l. 37 Bielańska 40, wpisani do 3 grupy 
niemieckiej listy narodo~ej , • 

R. 67/46 Ludwik Radke, l. 69, Wodny Rynek 11, in. 14, 
R. 68/46 Stanisława Maria Radke, ur. Neuman, l. 73, Wod
ny Rynek 11, m. 14, R. 143/46 Mieczysława Tylman urodz. 
Morelewicz, l . 41, Ę:ilińskiego 240, R . 222/46 Czesła~ Glb
kowski, l. 52, Wólczańska 72, R. 241 /46 Julia Szymańska, 
ur. Nowakowska, l. 72, Mielczarskiego 34, R. 318/46 Aniela 
Lewandowska ' ur. Puchalska, l. 47, Unicka 1, m. 23, R. 
337/46 Helena' Link, ur. Brzezińska, l. 50, pr~ędzalniana 13, 
R. 338/46 Stefania Link, l. 24, Przędzalniana 13, R. 1732i46 
Czesław Szadkowski, l. 40, Bielańska 40, wpisani do 4-ej 
grupy niemieckiej listy ;narodowej, złożyli w roku 1946 
wnioski o rehabilitację. 

W związku z tym i na podstawie art. 13 ustawy z dnia 
6 maja 19415 r. (Dz. U. R. P. Nr 17/45) wzywa się wszyst
kie osoby, które wiedzą o szkodliwej działalności wniosko
dawców względem Narodu Polskiego aby o tym doniosły 
natychmiast Sądowi. KB-819 

Przetargi 
ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Łodzi, Wy
dział Drogowy ogłasza przetarg nieograniczony na wyko
nanie robót: 

1) Budowa nowej nastawni !na st. Słotwiny. 
2) Wykonanie budowy wodociągów wewnątrz wieży 

ciśnień wraz z połączeniem z rurociągami zewnętrznymi; 

na st. Tomaszów Maz. 
3) Budowa nowej hali montażowej warsztatów Elek

trotechnic7.'.1.ych n a st. Widzew. 

. tygodni. ' Oferta winna obejmować ' całość przewidz~a~ych 
do wykonania robót. Termin wykonania robót 2 mIesIące 
od chwili wydania zamówienia. Dyrekcja zastrzega sobie 
prawo częściowego skorzystania z oferty, prawo wyboru 
przedsiębiorcy bez względu na cenę, prawo uznania, że 
przetarg nie dał dodatniego wyniku oraz prawo przepro
wadzenia w okresie ważności ofert dodatkowego przetargu 
pomiędzy wybra!nymi oferentami. Do oferty należy dołączyć 
kwit Kasy Dyrekcyjnej na wpłacone wadium w wysokości 
2 % od oferowanej sumy. KB-10&2 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 98 
Dyrekcja Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego, 

Warszawa, ul. Targowa 70, m. 4 ogłasza przetarg na wy
konanie robót, związanych , z budową 4 sekcji tunelu li':1ii 
średnicowej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskiej i ulicy 
Marszałkowskiej. Termin wykonania robót: w stanie suro
wym - 15.12. 1946 r ., całkowite ukończonie - 1.5. 1947 r. 
Oferty należy składać do skrzynki ofertowej, umieszcza;}~j 
w Biurze Dyrekcji do dnia 10 lipca l(l46 roku do godz. 10, 
gdzie można otrzymać ślepy kosztorys oraz warunki wyJto
nania robót. 

Oferent obowiązany jest złożyć wadium w wysokOŚci 
60.000 zł . , brak którego spowoduje unieważnienie oferty. 
Dyrekcja Odbudo~y W.W.K. zastrzega sobie prawo unie
ważnieilia przetargu bez podania powodów oraz ponoszenia 
jakichkolwiek odszkodowail, jak również prawo wyboru 
oferenta. KB--1061 

OGŁOSZENIF. O PRZETARGU 
Polskie Radio, ul. Koszykowa 8, ogłasza przetarg nie

ograniczony na wykonanie robót instalacji centr. ogrzewa
nia kanalizacji i wodociągów w domu przy ul. Noakow
Ski~go Nr 20, w termbie 30 dni roboczych. Oferty należy 
składać do dnia 8.7. 1941> roku do godz. 12, ul. Koszykowa 
Nr 8 pokój 31. Bliższych informacji udziela Wydział Bu
dowla~y P. R., ul. Targowa 63, pokój 35, w godz. 9-15. 
Tamże mogą oferenci otrzymać za zwrotem kosztów wa
runki przetargowe, warunki wykonania robót i ślepe ko
sztorysy; Oferta powinna być sporządzona w przepisany 
sposób 'i złożona do godz. 12 &1ia 8.7. 1946 roku w gmachU 
Polskiego Radia, ul. Koszykowa 8, Biuro Prawne, pok6~: 
Nr 31, do skrzynki. Oferent powinien złożyć wadium w 
wysokości 3 % ogólnej k.""oty ofert~wej, o~az. wyciąg z ~e
jestru handlowego i odpIS karty reJestracYJneJ na rok ble-

• żący, oraż odpis uprawniell do wykonywania robót będą" 
cych przedmiotem oferty, KB-1059 

PRZETARG NIEOGRANJCZONY 
Dyrekcja Dróg Wodnych w Gdańsku, ul. Skotnicka l-a 

ogłasza' przetarg nieograniczony pisemny na remont śluzy 
łącznie z mostem w Guziance w woj. Olsztyńskim. Oferty 
w zapieczętowanych. kopertach z napisem: "Oferta na re
mont śluzy w Guziao;)ce" należy składać w kancelarii Dy· 
rekcji Dróg Wodnych do dnia 16 lipca' 1946 roku godz.10 •• 
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone do kasy Dy
rekcji wadium w wysokości 2 % ogólnej sumy kosztorysu. 
Termin rozpoczęcia przetargu 16 lipca 1946 roku godz. 10,30 
w gmachu Dyrekcji pok. Nr 21. Waruńki wykonania robót 
i ślepe kosztorysy ~ożna otrzymać za zwrotejll kosztów w 
Wydziale ' Budowlanym Dyrekcji. Dyrekcja zastrzega sobie 
prawo wyboru dowoktego oferenta jak również unieważ

nienia przetargu bez podania motywów. KB-1072 

ZA WIADOMIENIE O PRZET AROU 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Pańs,twowych w Łodzi, Wydmal 
Drogowy o,gtasza prz'etarg ni,eogranicz.ony. 

1) na wybudowan:e budY'l1ku murowanego mieszkalnego ty
powego. dla s'łużby liniowej na linioi Tomaszów - Rado.m, 

2) na wybudowanie domu mi!szkalnego. murowanego dla 
torowego wraz z za'budowani,em gospodarczym na Hniii Toma
szów - Radom. 

Otwarcie ofert odbędzi'e się w Wydz:ale Drogowym Dy
rekcH dniJa 9 Hpca 1946 r. o godz. 10 rano. Wadium w wyso
ko.ści jeden procent od sumy o.fertowei należy wp'tadć przed 
przetargi'em w Kasie Dyrekcy jn'ej. Kwit o wpłaceniu wadium 
naIeży zaląc'zyć do oof,erty. ~lepy kosztorys. warunk: składa
nia o.f.er,~ i wszelkie i,nforma·cle można otrzymać w Wydziale 
Drogowym DYl'ekcj-i pokój Nr 316. DYl'ekcja zastrze,ga sob:e 
pra wo 'wyboru ofert lub unieważn ienia przełarg;L\ bez poda. 
n~a powodu. 3KB--845 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych ogłasza prze

targ nieograniczony na remont wałów na prawym brzegu 
rzeki Wisły na odcblm Rajszew - Skierdy km. Wisły 534-
53'9 pow. warszawski. • 

Remont wału obejmuje wykonanie robót ziemnych o 
objętości 13.200 m 3, obsiew skarp i korony wału 6.3002 oraz 
budowę śluzy z rur betonowych dhi.gości 15 m. średnicy 60 

I cm. Roboty mają być wykonane do 15 grudnia 1946 roku 

Otwarcie ofert odbędzie się w Wydziale Drogowynl 
Dyrekcji dnia 19 lipca 1946 roku o godzinie 10 rano. Wa
dium w wysokości 1 % od sumy oferowanej należy wpłacić 
przed przetargiem w kasie Dyrekcyjnej. Kwit o wpłaceniu 
wadium należy załączyć do oferty. Ślepy kosztorys, warunki 
składania ofert i wszelkIe informacje można otrzymać w 
Wydziale Drogowym DyrekcjI, pokój Nr 316. Dyrekcja za
strzega sobie prawo wyboru ofert lub uniew"żnie:J.ia prze
targu bez podania powodu. ~-KB.-I063 J

I przy pomocy własnych narzędzi, sprzętu i .wszelkiego ro
dzaju materiałów dostarczonych przez przedsiębiorcę. Oer
ty w zalakowa':1ych kopertach z napisem: "Oferta na re
mont wału Wisły" należy składać w Ministerstwie Ro1nic-: 



Nr 59 

twa i Reform Rolnych Departament Wodno-Meijora
cyjny, pokój Nr 307 do dnia 16.7. 1946 roku godz. 10 -
gdzie też można otr~ymać ślepy kosztorys ofertowy oraz 
bliższe informacje. Do oferty należy dołączyć pokwitowa
nie na złożQ'ne wadium w wysokości 2% oferowanej kwoty, 

,Złożone oferty obowiązują ofereI).tów 14 dni od dnia prze
prowadzonego przetariU. Termin komisyjnego otwarćiII 
ofert nastąpi dnia 16.7. 1946 roku, godz. 10. Ministerstwo 
zas,t.zega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, po
działu robót między dwóch oferentów oraz unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn oraz jakiegokolwiek od
szkodowania. KB-I060 

:PRZETARG 
Dyrekcja, Okręgowa Kolei PaństwOlWYclJ. w ~ublinie 

ogłas,Za przetarg na odbudowę maga'zynu murowanego o po
wierzchni 3aO m' na ' stacji Lublin. Tern1~n składania ofert 
w Dyrekcji, ul. Wyazyt\aik'ego U, do dnia 17 lipca r. b., 
godz. 13.00, gdzie w tytMe dniu I: o tej 1I'pd&lnle na.lJt.'łPi 
<>twarcie ofert. Do oferty natlety dołączyć kWit na opłacone 
'Wadium w wYElOko'ścl 1 % oferowanej aumy. Alepe kontorysy 
i 'nfoirmacje można otr!ymać _ w Dyrek~I, pokój 77. Dyrek
cja zastrzega sobie pr .. wo unlew~nieni'a prze.ta1'łfU l wyOOl'IU 
oferenta.. KB-1041 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr III 4-1/5/46 
• DyrekCja Okręgowa Ko~el Pa:ń,etwowych w Gdallsku, 

Wyd~ał Drogowy, zaprasza do składanda ofert na. wykona-
, nie odbudowy budynku: Nastawni "Sz" na atacji Stal~ogard. 

Qferty nalef.y !llkładać w ko.pereie _ odipo.wiednim napiłlem 

"Ofexta na odbudowę budy:nku nastaWlllI .,Sz" na 8t. Staro
garo" do skrzynBd ofertowej umieszczonej- w hollu D. O. K. P . 
w Gdallilku do dnda 17.7.1946 r. do godz. 8.80. Termin rQ:D
poczęcia przetal'i'Il dnia 17.7.1946 r., gadz. 9.0Q-tej., w po. 
koju 449. Oferty fll'llll, kt6re nie złożą wadium w wYloko§c\ 
2%, nie będą razplltrywane. Czeków, wekgIl Itp, nie 
'lJiWZ&'lędnia się. Bliisze informacje moctna otrzymac1 w godm. 
nach urzędowych w Wyd"iale Drogowym, pokój 461, gdzIe 
rnmna nabyć warunki oraz kosztoIrys 31:11 o<pła.tą 50 zł. -

I KB~1108, 
fl 

' PRZETARG Nil' IIIf~02/86/4tl 

Dyr&looja Okręgowa I Kolei Pa.ń,lItwowych w Gdańslnl 

orłalJza pr~tarc nieogTanic:rony: 
1) na p,odniesienie z dna rzeki, trą.nllPQrt I za.ład?wa-

1'IIe na wagony 2 prz'leł kratowychznajdując~ lilię pr~ l 
mo~cię kolejowym Pl'Zez Wisłę · w TOl'Uniu ora~ ' I 

~) na transpo'rt izałaQ.llnek na w~ny Blomu ta11\ł'. · 
Pod.kładld przetarrgO'We odebrać momą W Jrol/l,eh'\l D. O. K; P. I 

W Gdańlllku, poMj .07, za opłatą 50 zł. 

, Oferty ' należy zlożyć pod powył.,szym ,d.re~ n!'o partę, 

MONITOR POLSKI dnta 5 lipca 1946 r. 

PRZETARG NIEOGRANICZON~ 
Urllfld Wo<jewódzkl, Wydział Komun~kacyjny w Szczeci · 

'life ogłasza. lIlieogranlczony przetwrg ofertowy na wykona· 
nie ni~ej wysoozeg6ln!onych robót drogowych: 

l. Droga pań,stwowa Szczec~n - Piła - Bydgo8:tc 
1. Odnowa i na.prawa cząstkowa dywanik'a asfaltowego gru-' 
bośc! 2,5 - 4,0 cm w i~cl ok. 10.500 m' na 'Odclnka.eh: 
a) Stary Dąb -.:... Starogród od km 10,010 - 25,000, b) pod 
Wałczem od km 0,868 - 9,250. 2. Odnowa I naprawa cząst
kowa nawierzooni powierzchniOWO _ bitumowanej wZJględnie 
smołospoinowej w ilości ok. 64,000 m' na .odcinku Starogród 
- Rzeczyca od km 30,720 - 62,180. 3. Odnowa i naprawa 
oCzą!!tkowa nawierzchni powierzC!hnioVio-bitumowanej w7lględ
nie 9Illołospoinowej w ilości ok. 25.000 mi na -odcinkach: 
a) Rzeczyc!l - KaliJ8z Nowy 'Od lml 15.405 - 27.080, b) 
Kalisz Nowy - WMCZ od km 0,400 -- 4,100, c) Kalisz No
-wy Wałcz od lam 18,085 '- 81i,580. 4. Odm'Owa l na.l111&wa 
c(!,zą&tkowa nawierzchni powierzchniowo - bitumowanej w Ho.
oEci olk. 48.000 m' na odci:nk~h: a) Wałlcz - Piła od km 
Q,,1S80 - 7;680, b) WałC»l - Piła od km 21,800 .....,. 24,150. · 

II. Droga państwowa Szczecin - Koszalin - Gdatiak. 
1. Odnowa i nlliP,rawa Qzą<lltkowa nawtferzchni powlerzchnt<r 
WIO - bitumowanej w Ilości ok. 52.000 mt Ill.& odci,nku NOWI)
grM - Pł'Oty od km 58,480 - 75,850. 2. Odnowa I naprawa 
cząstkowa nawierzchni powietrzchniO'Wo-bitumowanej względ

nie sn1ololBlpoinowej w ilości ok. 60.000 m' na odci.nkach: a) 

KOIilz-aU,n -. Korllno od km 1,604 - 26,800, b) KOl!lzalln
Caonów od !km 3,500 - 11,800. 

Tenni.n wY'ko,na.nia robót do dnia 31.10.1946 r. Przetarg 
odłJtd.zle alę dnia lIS lIipca 1946 r. o god,zinie lO-tej ra.no 
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można podkłady prżetargowe. od dnia 4 lipca r. b. Blit
szych informacji udziela Sekretariat Działu Przetargów, 
Chocimska 35 II p., pokój Nr 209, gdzie też mogą oferenci 
otrzymać w~rWlki przetargowe, ślepe kosztorysy, ew. 
>lany i rysunki. KB_l0ó5 

\ 
PRZET ARG NIEOGRANICZONY 

Biuro Odbudowy Stolicy ogłasza przetargi 

czone na wykonanie: 

óiegran!-

1) Przetarg Nr 235: a) remontu instalacji . . w~.-ltan .. 
gazowej i centr. ogrzew. w domu /przy ul. Brodzmsklegc 13, 
b) robót remontowych w domu przy ul. Brodzińskiego 13, 

2) Przetarg Nr 2-86: urządzenie i'lllltalaoji wod.-kan., 
gazowej i centr. ogrzew.. zamiana pomp i zainstalowanie 
boljera w Pań.tw. Szkole im. Wawelberga i Rotwanda przy 
ulicy BoboU 14. 

3) Przetarg Nr 237: robót remontowych w domu przY 
ul. 'Narbutta 20. 

Oferty należy składać do dnia 17 lipca r. b. do godz. 
11 min. 30 - w oddzielIlych kopertach na każdy obiekt i z 
podaniem N ~ru przetar~ na kopercie - do skrzynki na 
oferty przetargowe w Wydziale Zleceń, Dziale Przetargów, 
Chocimska 35. II piętro. . , 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz: 1'2 

I w Dziale Przetargów, -pOkÓj Nr 209. Tam też można otrzy
mać podkłady przetargowe od dnia 6 lipca , r. b. Bli~szych 

l 
informacji udziela Sekretariat Działu Przetargów, Choclrn
!!Ika 35, II p., pokój Nr 209, gdzie też mogą oferenci otrZy-
mać warunki przetargowe, "ślepe kosztorysy, ew. plany i 
rysunki. KB-lO!!4 

Ogłoszenia instytucji publicznych 
__ ;;"' ___ ~=~ __ -"lI'~"""':,I ''':<':'. '. ;-,-~ - -

KOMUNIKAT 

,w biurze WydZiału Komunikacyjnego Ur~u Wojewódzkie
gO W S:cc7.ecinie. Do te.aro term~nu ' należy składać w WydZIla
i. Komunikacyj,nyim oferty w z!l.lakowllmych kopertach na 
Mtdą z Wymienionych wytej robót ollobno. Podkł!l.dki oferto
we aą do pobrania w biurze Wydziału Komunikacyjnego, 
gd-zl~ r6wnlet wyłotane aą do wglądu blilŻB7.e warunki przetar. 
gu. Do ofe'rty nalety dołąezyó kwit na. :rlootone w Kasie Skar- DyrekCja Polskiego Monopolu Loier'yjnego zawiadamia., 
bow~j w Szozecinie wadium w wysokości: a) 2% przy ofereie jj z,godnle z przepisami 47 Loterii Kla,sowe.f wsypywanie 
do 1.000.000 zA; b) 1,1/2% przy ofercie do 5.000,000 zł; c) zwitków z JlI\lmerp.mi losów, na które padła ja,kaklOlwiek wy-
J.% przy olercle pomad 6.000.000 .ł. Ponadto do oferty na- I ' gra:na w U klasie, oraz zwitllców z wygranymi III klasy 47 
leży ' dołączyć zaświadczenie o wY'sokośc! subskrybowanej Loterii odbędzie się publiowie pod nad,wrem Komisj i Urzę-
IJ)rzez Firmę Premiowej Pciżycziki na Odbudowę Kraju. dowej przy współudziale Delegata Prezydentll m. st. War. 
Wydział KOmunikacyjny zastrzega 8()bie prawo dowolnego sząwy dIli. 11 liipca 1946 r. o gOq;z. 8.15 w gm.achu przy ul. 
w}"boru gfel"ty i :IIIll-lIlejla~ęn~a robót 100 upiew,ażruienja prze- Wileńs~ieja/4 (we.jście od ulicy Targowej) w Warszawie. 
targu. 2-KB-899 Ciągnienie zą.ś III klasy 47 Loterii pr~pmwadz.1 puJblicznie 

PRZET.AR& NIEOGRANIOZONY 
Wyd~i;ał Wodno-Melliora.eyj'I1Y W Oojewód7.kiego Urzędu I 

Kpmisją. Urzędową. w POwyr4SZyln &kła.cLzie 11 hpca 1946 r. 
bęr.pośrednio po WSY'Pywaruiu zwitków, oru 12 i lS lipcą 1946 
'roku o godz. 8,15 w ~iankowanym lokaiq. GA~475 

Ogłoszenia prywatne i."e w sm a cllU do skrzynlkl o,fertowej w IlBilako<walllych ko
perta~h 7ó napi,sem: •• Ofęrta do przetal1g'U Nr 11l~0~ /8Q/46". 

\Vadium .w WYllokOśęl 1,6% fJferpw!J..!1ej ąllmy Wipłaea się do 
bsy Dyrekcyjnej luib nI!. konto P. o. K: P, Gdańsk w P.K.P. 
nil, Nr Xl. 4209- a kwit zaląc7la ~Ię do ;p;łof,onej oferty. ZalI}, 
ę~ęnie do ofert we'~sli, cze'k6w itP, jest pied;QPJJsZM;Z{Llne. 
Obwal'cie ofęrt na;;tąpj Wf!> wtoręk, 4nia 16 lipeą 11)46 t. ~ 
godz. lO-tej w pokoju Nr 408. Każd!ł z WymleniQm'ch f<JMt 
będ~ie powierzo'na odldzielnie niezaleŻ1\ię jed;~a od drugiej. 
b , O. K. P. zastrzegę, &Obie prawo dowolneg6 wy.boTU oferelll- 'l 
tą W'llJ?;'lędnie ' UI}leważIlienia przetar~ bezpods,!1Iia pr,zyczyn. ! 

Ziemskiego we Wroclawiu z s·e.Q.zibą W Cieplicą,ch ogła$;!;a 

'llrzet3r~ nieo~r{mlCZJOny Pa wyilcon8lnie rO,bót przy ną.prawie 
WMÓW :fi •• Odry w ~w. Gfpgów. RoboJty te polę.g!IJją na roze
'braniu bunkrów, (lIl'az za.sypaniu wyrw i , stanowi,*, strzelec., 
kich i mają by6 wykonane na'NQtb:iami i ~pr~m przed'S!ię, 
'bjor~y. Termin wykonanią ro}J6t - w ejągu 2 miesięcy od I rl~.ty zft.ecęnia W}'kOflllJn!1l ro,pót. Oferty w zal~Qwanych j{o
~rtjlę4n",lęży ~p.da4 W Wydziale Wodn-o~Me.lioracyjnY!ll
Węjewó4*ie,go Vrzęd~ Ziep!ó!kiego w Cie,pIicach koło Jele
mej Góry, gd,zie można otl'zY:llM ~Ie,py kg,sz.torys ofertowy 

o g ł o s z e n i e IJ 
Zarząd Sp. Aikc. Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof 

Bl'1łn i Syn zawiadaJ!1ia, że w dni'll 3 sierpnią, 1946 r. o go
dzinie 12-ej odbęd'zie sję w lokąllł przy \1'1. l3ialoBtocj{iej ~~ 
waLne :zgromadzenie akcjelOari\lJSzy z porządkiem dzjenn~: 
l) wybór przewodniczącego, 2) ro zpa-trzenie I zatwierą:zimie 
bilą,n.llu c;ltwarcia na !f.d~ń 1.1.45 oraz bilansu zamknięcia 
i rąchUfl)kq zY'l!ków i strat na dzień SJ.12.45, 3) wybór człon-

K'ą~1109 

PRZETARG 
Dyrekcja Okręgowll Kolei Pań'stJwQwYllh w Wal'szawM 

!!gła'$z/l przeta,rg nieograni,czony ną wykon!\il)ie naprawy da
ehu na gmac:hu D. O. K. P w Wlln;;zawie, przy ul, Targowej 
Nr 74. Oferty w zalakowanych kopertach naa~y składać do 
godz. 12-ej dnia 15 lipca b. 1'. do Eikl'zYIlIkń ofe$wej w Wy
dz,iale ProgOWYJll, przy ul. Wileńs~iej 2/4, gdz,ie w godzinach 
uNędowyc'h możl1,a otrzymać blji8~ iln/ormacje oraz pod, 
kładki do składamiIi ,ofert. Do {) fe l't y . n,ileży dołączyć kwit 
na ~łaco,ne do kasy dyrekcyj'nej wadium w , wyso!kości 1 % 
oferowllne.l Bumy. . KB-1UO 

OGLOSZENIE ° PRZETARGU 
Dyrekcja Okręgowa ' Kolei Państwowych w Wąn;~ą>ll'ie 

egłasza p'rzeta-l1g ni e();gran~cZCtny na: 
1. Ustawienie baraku na dW01'Zec pl'owh:O'l")'C7Inv na, at. 

Małkinia , 
2. Ustawienie baraku na pokode noclegowe n'a it. Mał. 

kmia. 
s. Ocieplenie i roboty ty,nkarslde w \laraJru istnieJllcyn'\ 

1'18 st. Małkinla. -

Kaida z; robót wymienionycll W p, :t, 2, S stanowi oSlObny 
przedmiot przetargu. Oferty , należy składać do godz. 12-ej 
dnia 15 lfpea 1946 r. do skrzynki ofertowej w Wyd:/:iale Dra. 
gowym Dyrekcjli, pr,zy ul. Wileńskiej Nr 214, gdzie w 8Odzi~ 
nach urzędowych mo1ma otrzyn'\ać blitaze ilJlfonnacde oraz 
poqkłlldki do składania ofert. KB __ llll 

PRZET ARG NIEOGRANICZONY !lir 9S 
DY'l'ekcja Odlbudowy Warszawskiego Wozła K'Olejo\yego, 

War,szawa, ul. Targowa 70 m. 4 ogła.sza p'rzeta.rg na , reno. 
Wllc,ię 2-<Yh przęseł ko.nstI'lUlkcji stalowej wiadulktu na stacH , 
Warszawa WElchodnill na lon. 5,435. Termi'n wykona'nia ca. 
łości robót: 1.10.46. Oferty nale'ZY skJadać do skllzynki ofer. 
towej, um-i'es2Iczonej w Biurze Dyrekcji do dnia. 18 · liipCa 
1946 r. do godziny 10.ej, gdzie można otrzymać ślepy kos~ 
to'rys oraz warunki wylkonania. robót. Obwarcie ofert na
stę.pd lS lipca o godzinie lO·ej. Oferent obowiązamy jelt zło
żyć, wadium w wysokości: 50.000 zł., bralk kt6rego spowoduje 
unieważnienie oferty. Dyrekcja zastTzega sobie prawo unie
wałinienla p"?e t nrllll be?, podania powodów oraz ponoszenia. 
ja.kichkolwiek od.S7JkodoWlań, jak IÓwniri prawo wyboru ofe
renta. KB-llll 

-. bliższe i nfo:rmacje. Do osferty llale1iy Z/llączyę kwit na 1.'ło
żone wadiąm w wysokości 2% oferQwa-n~j kwoty. Tennin 
rOZjpoczęc1a pr;zetargll -.:. 15 Hpea 1946 r. godz. 12 w Wy
Q'zialę WQdno-MeJiora~yjllym WodewódzJdego Urzędu Z1em
!!kiego w Ciepilica.ch. Z/IIstrzega ~'ę prawo wyboru !j.owolnęgo 
oferentll, PO!izjllłlł l'Qbót między krilku pr~dsiębiprc'ów, o1'az 
prawo unieważnieni!l 'Ptf.et/lil'gU -bez jakichkO'Iw'ek ods'lkodo
wań i wyjąśllień. ' K!3-104g 

PRZĘTA'n,G NIEOGRANICZQNY 
Mi,nisterstwo Rolnictwa i Reform ~olnych q.głąsza Prze

targ nieo,graniczony na wy.kopanie robót przy budJowic wa,łu 

wiślanego - DO<brzyik6w - Radziwie, ' pow. Gostyńskiego od 
l)m 1;500 00 km g ;350. Budowa wału obe.jmuje WYl!<o n ani e 
robót ziemnych o objętOŚCi 45.000 mS ! obsi;:mie skarp ! koro
ny wału 35.000 m'. Robo.ty mają być wyk'Ona,ne do dn. 15.12. 
l-~4~ r, przy pomocy włąsnych narzędzi i sprzętu przedsiębior. 
ey. Oferty należy składać na całoś~ roboty w zala.kowany<!h ko
pertach z na:pisem "Oferty na budow~ wału wi~la'nego" w 
Minli.aterstwie Roln. i Ref. Rolnych - Dep, Wodno- Meliora
cyjny, PQk6j 807, do dn. 17 Hpca 46 r. do godz. lO-ej, gdzie 
td motna otrzyme.6 ślelpy kos~torys ofertowy oraż bliższe In. 
formacje. Do 'Oferty naleźy dołąc:o:yć poln"i.towa·llIie ma złoione 
wad4um w wysO!kośel 2% oferowa:nej $umy. Złożone oferty 
obowlą7lUjl} ofe'renta 14 dnł od ania pl'leprowad'zonego prze
tal'!fU. Termin korruisyjnego otwarcia ofert nastąpi dnlll .1'7 
Hpca 1946 r. o godz, lO-ej. Ministerstwo zl/.stn;e'ga sobie 
pl'llW <l wyboru d"wolneg<> oferenta oraz Uniewsinienie pn:e
ta,'!1gU bez podanl,a przyczyn ora:/: jwklegokolwiek odszkodo
WlliIlla. KB-1U3 

PRZETARG NIEOGRANICZON'Y 
Biuro Odbudowy Stolicy ogłasza przetargi nlegranf-

ezone na wykonanie: .. 
l) Przetarg Nr 281: roł,)ót elektrycznych dla Hali uboju 

trzody i w Szatni przy ul. Sierakowskiej 4 (Ęze:tnl~ 
Miejska), 

2) Przetarg Nr 233: II S, robót remontowo - budowla .. 
nych w Szkole przy ul. Toruńsldej 23 na Pelcowiżnie 

8) Prżetarg Nr 234: robót wod.-kan. w Budyp.k~ Fiń
skim pny ogródku Jordanowskim w Parku Dreszera, ulica 
Odyńca. 

Oferty należy składać do dnia 16 ,.ipca r. b. do godz. 
11 min. 30 w oddzielnych kopertach na każdy obiekt i z 
podanięm N -ru przetargu na kopercie do skrzynki na 
oferty przetargowe W Wydziale Zleceń, Dziale Przetargów, 
Chocimska 35. II piętro. 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. , - l~ 
w. ;DiUale ,PrzetaJ'jÓw, pokój Nr 209, idzie również otrzymać 

ków ZaJ'lZądu Komill,ji Rewizyjnej, 4) W()Ilne WlniO's~i. 
~-KB-782 

Ogłoszenie Il 
Zarząd 'l'owa'rzystwa Przem. Hand1. BloClk Brun sp. Blke. 

zaViiada7)1ia, że w dniu 3 sierp'nia 1946 r. o godzinie l -szej 
oriobędzie się w lokaIu przy ul. B i ałoiltookiej 22 walne zgro
mad'~nie akcjonariuszy z porządkiem dziemiym: 1) wyb6.1.' 
przęwooniczącego, 2) rozpatrzenie i zatwierdzelllIie bilansu 
otwarcia na dzi'eń 1.1.45 ora~ billloll8iU zamknięcia i rachunku 
strat i zysków na d'zień 31.12.45, 3) wybór członków Zarządu 
i Komisji Rewizyjlllej, 4) wolne wnioski. 2-KB-783 

O g ł o ~ 1\ e n i e I. 
Jaka likwidator fi.rmy Józef JaIllkowioJk i S-b, Spółka 

z ogmniczoną odpowiedzialnością w_ Pozna'niu, zawiadamiam 
w myśl art. 268 kod. hand!. o o.twal'CitJ likwidacji. Wzywam 
wierz.ycieJi do zgłoszenia ich wUenyiełności w ciąg>U S mie. 
sięcy od: !laty ostatniego ogłoszania. 

(-) Władysław Lew'andowic) 
Poznań, Seweryna Mie}żyńsikJieglO li 

S-KB-90S 

O g ł Q S z e n i e I. 
Uchwałą fLrmy "Centroi'rzew" r: dnia " cze'rwca 1946 r. 

kalPitał zaikładowy ff,tmy 'Obni~'Ony został do kwoty 
Zł 90.000.- 'Z kwoty Zł 150.000.-. W,z,ywa się pm-eto wie
r~yeien $Pól1ki o wniesienie iJWych sprzeciwów w ciągu 
trr.eoh mieSięcy od daty tzv.eciego ogłoszenia. 3-KB-103'1 

OKłos'zenie I 
Nil mocy postBal'Owienia Sądu Okręgowego W Wa-l'IfU.

wie, Wydział II Handlowy, z dnia 26 kwietnia 1946 roku w 
sprawie Nr R. H. B. VIII 1581 ?;awiadamia się, że w dniu 
3 BiE'mpmilll 1946 o g. 14, w kancelarLi D-ra. Stef.ana Breyera 
Tlotarltusza w W'al\S.zawie, No'W'Ogrod2'lka 48 m. 20, odbędzie się 
nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej p. f. "Ak
cyjne Towarzy,lItwo Krawieckie "Amerytka", Spólika Akcyj .. 
na" z mastępującyni porzą,dJkiem obrad: 1) sprawa wznowie
nia działałności IMŁki, 2) -wybór władz ą.pól1kl. a-KA-4227 

Ogłoszenie II 
Zarz~d Fabrylki Maszyn -,RolniClzy>Ch "Odlew" S-A w Kra

kowie zawiadall1lia, że dnia 16 lipca. 1946 r. o godz,. 12.ej 
w ka,ncela.rii nota.ri,alnej Dr. Bolesława Trzosa, 'notariusza 
w-Kra.kowiel p'rzy U[. Sła.~Qows.ki.eIJ 11. o~ie się !liadzwy .... 



8 MONITOR POLSKI - dnia S lipca. 1946 r. Nr 59 

'~ ajne Walne Z'gromadzenne Akcjonariuszów z następującym 
1.rządlk iem dziennym: 

Ogłoszenie II siedliby Spjillki do Wrocła.wia, oraz § 27 przywrócenie pier
wotnej liczby członków Zarządu, 

. 1) Wybór przewodniczącego zgromadzenia, 
2) Wybór pięciu członków Rady Nadzo'rczej na okres 

.rzyletni, 
oraz, że dnia 25 lipca 1946 o godz. 12-ej w ka.ncellUl'ii 

notarialnej Dr Bolesława Tl1Zosa, notlUl'iusza w Krakowie 
ul. Sliawkowska 1, odbędzie się Zwyczajllle Walne Zgro
madzenie AklCjonariuszów z następującym porządJkiem 

dziennym: 

Zg,romadrzente S.pólników pod firmą "Baryt" SpóŁka z 
ograniczoną odpOWiedzialnością, ueh:wałą ' objętą prot;.o;k6łem 

nota.rialllllym z dni'a .6 ikwietruia 1946 r: Nr Rep. 600{46 posta
nowiło rozwiązać Spółkę i otwa'w lilkwidację. Wzywa się 

wSzylStkich wieQ"ZYiCiel!i Spółki, aiby na ręce likwidatora J6ze
fa Bato'ra ~łOlSiH swe wierzyte,b!lJOŚci. w ciągu trzech miesię
cy od daty ostatniego ogłoszenia. 

5) WyTbór c:donków Rady Nadzo.rozej i ustalenie wyso
k<>ści ieb wynagrodzenia. 

Celem wytkonania prawa głoso-watlJia należy akcje, uza. 
::adaliające prawo głoso·wanńa, wraz z odpowiednimi niepłat

nymi kuponami, złożyć najpóźniej na 7 dtlJi przed Walnym 
Zgromadzeniem, t. j. do dnia . 28 czerwca 1946 r. w Kasie 

"Baryt" SIP. a; o. o. 
KraJków, Floriańska 21j. 

1) Wyb6r pr~ewodnic.zącego Zgromadzenia. w lilkwidacj4 3-KA4055 

. Spółki we Wro-clawLu (ul. Kiełbaśnieza 32) lub w Wars-zawie 
'(ul. Wilcza 1 m. 6). Zamiast samyoo . akcyj mogą być złożfne 
zaświadczenia depozytowe z podaniem serid i numer.Jw a,k
cyj notariusza albo krajowej Instyttucji Kredyto-wejc 

Ogłoszenie n Z' arząo, 

2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZlUl'zą

Ilu z działalności SpóŁki za czas od 1 stycznia 1ę39 do 
31 grud>nia 1944, 

3) Rozpatrze'nie i zatwierdzenie sprawozdania Zal1Zą
du i Rady Nadz.orczej, bilansu oraz l'Iachunku strat i zy
sków za rok 1945, wres?cie u C:z ielenie pokwitowania Za
l1Ządowi i Radz.ie Nadzorczej z wyko'lania obowią·zików, 

Ksiądmica. .. Atlas, Zjednoczone Zakłady KartografiCZllle 
i Wydawnicze T. N. S. W. SpóŁka .AJkcyjna, zawiadamia P.T. 
AkejonariJu.szy, że w dniu 13 lipca 1946 roku o godz. 17. od
będzie się w 100kaJu Spółki we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaś
nicz.ej 32, szesn3,ste Walne Zgromadzenie .AJkcjonari'llSzy z 
następującym p()l1ządkiem obrad: 

'(-) Dr Jam. Piątek, (-) JOJn Treter, (-) Emil Żychiewicz 
2-KB-420 

J Ogłoszenie III 

4) Powzięcie uchwały 'o podziale zysków };Ulb o po" 
kryciu strat, 1) Przyjęcie proto-kółU z OoSbafllliego Walnego Zgroma-

Likwid~Wrzy s,półki z ogr. odp. Towarzystwo Oświaty Roi. 
niczej, KSięga.rn\a Rolnicza w Warszawie, Mazowiecka" lO, 
ponownie ogłaszają o wszczętej w 1943 roku likWidacji Spół
ki i wzywają wierzycieli do z~łoszenia Wierzytelności w ciągu 
trzech miesięcy od da,ty trzeciego ogłoszenia pod adresem: 

5) Uchwa,lenie wynagrodzenia c:do,nków Rady Nad dzenia, 
zorczej, 

6) Wybór ' dziennika przeznaczonego 
Spółki. 

d~a ogłoszeń 

KA-4408 

2) Bilame i sprawozdania za lata wojenne 1939-1944, 
8) Bilam'.! otwarcia na dzień 15 paźd7Jiernika 1945, W'arszawa, Rakowiecka 8 Turczynowicz. 
4) Zmiana Statwtu Spółki: $ 2 w sprawieprzenie:sienda Likwidatorzy: Ihnatowicz, Turczyrnowicrz. 3- KA-,-3358 

ZUlJuhrone dokument, 
Zgubiono asygnatę Nr 651830 na k upno 

drzewa budulcowego, wystawioną przez Biu
ro Odbudowy w Ostr.ołece na nazw. Niziołka 
Czesława i Józefa Korua.ckiego z 1roszyna, 
pow. ostrołęckiego, oraz książkO;; wojskową 
Nr 02945. wystawioną przez RE U-Ostrołęka 
na nazw. Stanisław Niziołek z Troszyna, 
jJow. ostrołęcki. KB-6<)6 

Zaginęła karta rozpO':"li:1WCZa i legityma
cja, wyst. przez Łódzką J.zbę Rolniczą. Sońta 
~3hh,... zam. Ł 'dź, Lipowa 51 , m. 3. 

KB -1009 

Skradziono w dniu 30 maja br. kartę roz
poznawczą, metrykę urodzenia, ,orzeczenie 
odszkodowawcze PUR, zaświadczenie PUR, 
kartę zameldowania w Gdańsku, legitymację 
ZZW. Nr 6, legitymację PL. na nazwisko 
Teofil Baranieeki, Gdańsk - Siedlice ulica 
Zagórna' Nr 11, m. 4. KB~1073 

Skradziono legitymację służbową Dyrekcji 
Poczt Katowice na nazwisko Biegańsld Sta
'nisław, Kluczborek. KB-836 

Zgubiono dowód osobisty na nazwiSKO Ję

Zgubiono czerwone prawo jazdy WydaTle 
przez Okręgowy Urząd ' Samoch'odowy w 
Łodzi na nazw. Franciszek Klekowski. 

GA-465 

Zgubiono kartę rejestracyjną Nr M-
40308, wydaną przez Wojewódzki Urząd Sa
mochodowy w Łodzi. GA-468 

Zgubiono legitymację tramwajową i legi
tymację PKS na nazwisko Ludwik Filipiak. 

GA-469 

SkradzionQ dowód osobisty, wydany w 
Łodzi, kartę rejestracyjną RKU Łódź i upra 
wnienie kinooperatorskie na nazw. Edward 
KIate, zam. Łódź, Legionów .tS. GA-473 

Zgubiono prawo jazdy na nazwisko Jan 
Czwornóg, zam. Łódź Przejazd 30. GA-474 

Skradziono ' legitymację emerytalną Nr 65, 
wydaną przez Izbę Skarbową w Łodzi · na 
nazwisko Wo~ciech RQgoziński, zam. Łódź, 
Oszmiańska 13. GA-476 

Skradziono legitymację emerytalną, wy
daną przez Izbę Skarbową w Łodzi oraz 
kartę rozpoznawczą na nazwisko Anna Lam 
parska, zam. Łódź-Moskule. GA-480 

drzefewska Maria, Żyrardów, Wyspiańskiego Zgubiono dowód , osobisty wydany w roku 
Nt· 1. " .... -.,.. " . . '," ·KB.:-853 , 1923; 'na' nazwisk oAJitoni Fabjanowski; zam. 

. Zaginęło prawo jazdy '" Nr W:'wa . 4493 
Słupski Mieczysław. KB-979 

Zgubiono Nr rejestracyjny samochodu PR 
0529, zarejestrowany na Zarz. Główny Zwią
zIm WalId Młodych w War szawie. KB-980 

Zgubiono zaświadczenie na Nr próbny 
PR-46581, własność Min. Przemysł". 

KB-98 l 

Zagubiono legitymację służbo;"ą 2166 B, 
XV Kom. M. O. na nazwisko Gas Stefan. 

. KB-982 

SkracIziono kartę rozpoznawczą . Zawadz
ka Zofia, zam. w Żyrardowie, l-go Maja 21. 

KB-983 

. Zgierz, . Franciszkańska 16. GA-481 

Zgubiono czerwone' prawo jazdy, Wydarie 
przez Okr,o ~owy Urząd Samochodowy w 
Łodzi oraz Kartę rozpoznawczą na nazwisko 
Jakub Bolanowski, zam. Łódź, Złota 10. 

. ' GA-482 

Unieważnia się spalone podczas wypadku 
czerwone prawo jazdy. wydane przez Okrę
gowy Urząd Samochodowy w Łodzi na na
zwisko Roman Smoleń. GA-484 

I 
Zgubiono czerwone prawo jazdy, wydane 

przez Okręgowy Urząd Samochodowy w Ło
dzi, na nazwisko Henryk Bugajny. GA-485 

Zaginął dowód osobisty i leltibrmacja ko
lejowa z biletem okresowym PKP~ na na-

Skradziono dokumenty rejestracji konia, zwisko Ada.m Łukasik. KB-1075 
własność Stefanii Grzelec. . KB-9S4 j Z bi . d I kI l ..... . ' gu ono prawo Jaz y asy, egh.y-

Zaginda karta ewidencyjna samochodu mację Z.w. Transport., do.kumenty z niewo.l~, 
"Mercedes" Nr rejestracyjny A~02804, Nr leg. słuz?ową P~S odcmek zaI?eldowama. 
silnika 186189 własność Min. Apr,','v+'a,c,lj i oraz p9.)::nery wOJskowe na naZWIsko Antoni 

.Iłandlu.· KB-985 Jarosińsld, Okęcie, ul. Skrzętuskiee:o 10. 

Zginęła ksi1'lżka m eldunkowa domt.!. War-
szawa, 'Piusa Xl, Nr 15. KB-986 

Skradziono legitymację Biura Kontroli 
Nr V. l. 190.45, ważną do dnia 30.6. 1946 r. 
Perzanowska Maria. KB-987 

. Skradziono legitymację służbową Polskie
' go Radia, zaGwiadczenie rejestracyjne RKU 
w Lublinie, 'legitymację U. W. MOJl~it·d Ta
deusz. KB-98f; 

Skradziono Nr 0296 rejestracyjny motocy
kla NSU. Klimkiewicz, Warszawa Czapel
ska 32. . KB-9R9 

Zgubiono: 1) zi€'li:me prawo jazdy, wydane 
przez Okręgowy LJtząd Samocho,Iowy w 
Łod~l. 2) kartę rozpuznawczą (p~1C0Wkę), 
.3) lpg:itymac'ję służ'ywą, wydai1~. przez Ko

, mendę Straży , Pożarnej w Łodzi na n azw. 
Domosławski Eugeniusz, zam. Łódź, ' Za
wadzka 34. GA-456 

Zgubiono prawo jazdy na nazwisko Sta-
nisław Mazurowski. . GA-458 

Zgubiono czerwone prawo jazdy, wydane 
przez Okręgowy Urząd Samochodowy w 
Łodzi , na nazwisko Antoni Podolak. GA-463 

KB'--1076 

Zagubiono świadectwo dojrzałości, wydane 
w liocu 1945 r . przez Państwowe Liceum im. 
M. Kosmowskiego w Trzemesznie, pow. Mo
g;ilno. na n~7wisko Kazimierz Szreibrowski 
Nr 13.6. 1923. KB-1021 

Zagubiono kartę rejestracyjną wydaną 
przez Rejonową Komendę Uzupełnień Kut
no, na nazwisko Eugeniusz Latoszewski, ro
cznik 1925. KB-1 022 

Unie'waŻllia się legitymację służbową 
Nr 1488, wystawioną przez Dyrekcję Przed
siębiorstw i Zakładów Miejskich w Bydgo
szczy, na nazwisko Jan Jakubowski, urodz 
31.8. 1906, motorniczy Tramwajów Miei
skich. KB-1093 

Zgubiono prawo jazdy na motocykl wy
da~ w 1945 r. przez Wojewódzki Urząd Sa
mochodowy w Łodzi, na nazwisko Kazimieu 
Sękowski, zam. w Łodzi, Wigury 5. . 

KB-lI 03 

Zagubione w dniu 20 czerwca 1946 roku 
zaświadczenie na N-ry stałe C 3R952 na sa
mochód marki Chevrolet, Nr silnika BFC 
66.8074, Nr podwozia f/MS48-13552, będący 
w posiadaniu CentraH Zaopatrzenia Mate
riałowego Przemysłu Włókienniczego w Ło
dzi 6-go Sierpnia 4. unieważnia się. 

Skradziono legitymację służbową, wydaną 
przez Urząd Pocztowy VI Łagiewnikach Ślą-
skich za Nr 2924/1; dokument przegrupowa-
nia do 9 grupy uposażeń. -tymczasowe za-
świadczenie - deklarację wierności 3 gru-
py, kartę miesięczną zniżkową przejazdową 

na nazwisko Anna KaCZlDarezyk, Łagiew-

niki śląskie, Powstańców 7. KB-I074 

Skradziono 1egitynłację czf.onkowską Związ-
ku Zawod'owego Dziennikarzy R.. P. Oddviaf: 
w Łodzi, l1a na.zwisko Urban Jan, Łódź, P iotr-
kowska 134. 3-KB-1101 

Zgubiono wydaną legityma cię służbową, 
prz,ez Dyr,ekcję Lasów Pań>stwowYch Radom. 
Lk naz;Nis1wHolstorp Henryk, nad'leśniczy 7 

Chlewisk. KB-llOO 
-

Zagubiono legitymację służbową wydaną 

przez DyrekCję Ceł w Gdańsku na nazwisko 
Zadltarski Franciszek, Szczecin, ul. Vaskode-
~ama 37. ~B-8eO 

Za~biono leg:tyma,cję służbową funkcjona-
riuszki Komendy Powiaiowej Milicii Obywa-
t-el>s kioej Srem. Stelmaszyk Irena, Srem. 

KB-842 

:, Zagubioao ·. kartę · e,wkiel1cyj:n.ą l1a samochód 
marki Dod~e Nr. Rei. C. 31650:" Szkoła Kie-
rowców L. Zambelli. KB---I040 

. , 

.. - '" . , .. ; . " ., ' .. ~- , 

Zgubiono d:owody: prawo jazdy, . kartę ~KU, 
legitymacię Zw . . Zaw., palcówkę, kartę zatru-
dnienia wydaJne na nazwisko Bilski Włady-
sław, zam.Ł~dz, Koperni:ka 4317. 1<B-1102 

Zgubiono dowód osobisty (pakówka) wy-
' dariy na nazwisko . Wodzyńska Marta, zam. 
w Z~ierzu,Łęczycka 66. KB-814 

Zgubiono kartę rozpoma wczą, legitymację 

skarbową i szkolmą, kartki aprowizacyjne 
na l1azwisko Z()lia Siwkówna, War>sz<olwa, PiI-
trawa ' 59. KB-lOn 

Zgubiono dowód ' tożsamości konia, wla~-

ność Jabłonowsldego Tadeusza, zam. War-
szawa, C:z.emia'kowska 131. KB-10t2 

Skradziono Imrtę mzpoznawczą &1a nazwi-
sko Kryńska Sabina, zam. Gmdzisk Maz. 
Nadarzyńska 37. .. KB-l Ol 3 

Zgubiono prawo jazdy n kI. na nazwisko 
Cebula Konstanty, Włochy. KB-1014 

. Skradzio~lO . kartę rozpozna wczą i prawo 
jazdy - samoch·odowe. Stefan Krupicz, Ulri-
chów 16. KB-lOIS - -

Skradziono dowód osobisty s'eria A, nr. 
767S04. metrykę (Ryg'a), książeczkę Ubezpie-
czalni Spo!e,cZlUej Nr. 1024222, wypis aktu 
ślubtlego, świadectwo ukończenia 7 kI. s.zk. w 
Moskwi,e i kwity Pań>stwowego Banku Rol-
nego, stwi'erdzające spłatę placu w Anil1ie na 
nazwisko Zof.ia Makowiecka, zam. Warszawa, 
Nowogrodzka 50. KB-I016 

Skradziono indeks V i VI semestru SGH, 
wraz z zaświadcz'en i em weryfikacji studiów 
w MSH w W-wie l1a naz-wisko Troszo.k Sta-
nisław. KB-1017 - -----

Skradziono legitymację służbową M. O., ze-
zwol,enie na broń, Mieczysław SObczak, st. 
si,erżant dzielli i,cowy 16-go Komisariatu. 

KB-I018 

Zagubiono orzeczen ie odszkodowa wcz·e re-
pe rtorium nr. 1474 z dnia 20. XII. 1945 r. Wy-
dan'e przez W oj. Oddział PUR w Wa,rsz.a-
wie na l1azwisko Stanlsław i Maria GocO'Wie, 

Skradziono \oeg,itymację służbową M. O. Nr. 
264, pozwol·en ie na broń, kartę rozp'oznawcZ'ą 
Waliszklewicz German. Posterunek M. O. w 
Górze, pow. warszawski KB-t()20 

ZguhiolJ() zaśwIad·c.zen~ e Nr. 2025/46 na sa
moohód .,Phanomeln'· Nr. próooy 0902 z datą 
waż,ności do dni,a 13. VI. 46 r. właSllość Za
rządu Miejskiego we Włocbacłt. KiB-UlOO 

o 

Zgubiono .\ęgjtymację BOS.u Marii Handze-
Iewiocz, Warszawa, Wii'ejska 112. KB-IOOI 

Skradz,iono zaświadcze~ie wojskowe RKU 
Warszawa, Nowaczyk Marian, Warszawa, 
P iu>s a XI. 10 m. 4. KB-I 002 

Zgubiono zaświadcreni,e 
Skwarczyński Mieczysław, 
Garwolilll. 

~ Garwol!n 
:2:elechów, pow. 

KiB-1003 

Z~biono dowód osobisty LidII Flatau, War-
szawa, WiatracZl1a 13. KB-1004 

Skradzio'llo legitymaCję 130S Nr. 592 i leg. 
Zw. Zaw. Pracowlll,i'ków 80s na l1azw i sko 
Dyniewicz Krystyna. KB-lOO5 

Skradziono prawo jazdy III. kI. Nr. 1871, 
'leg itymację służbową MZIK Glinka Włady_ 
sła)V, · zam. Warszawa, Radzymińska 109. 

I®-lOO6 

Zgubiono legi tymację 1333 min .. Skarbu. na 
nazwisko Cengel Władysław. KB-I007 

Zgubiono świadectwo konia, własność Jó-
zefaCbalna,ckiego. KB-1008 

Skradziono prawo jazdy z broni pancernej 
przedwojenne, dokume,ilty wojskowe, kartę 
lekarską z 1939 r., zwoll1!enie z pracy w 
Kilndsbergu. Gromadzki Władysław. KB-1009 

Skradziono legitymację srużbową wydaną 
przez M.in . Zdmwia. Warzylek Wacław. 

KB-tOIO 

Zgubiono dowód osobi,sty. Podlodo)Vska Pe. 
lagia, W-wa, Złota 37 m. 6. KB-990 

UnieważnIa się I,eg':tymację 1133 Wo. Skar
bu. Leonard Grzesikiewicz, Warszawa. Tam
'ka 45. KB-991 

Skradziono prawo jazdy wojskowe i cywil
ne, dowód osobis ty. \oegitymację sł'użbową 
PAlP, kartkii ap,rowizacyjne biurowe, zaśw' ad
cz,en i'e Komisji 1I1walid zki·ej. Kmańczyk Wa
cław, Warszawa, Pi,erackiego 15. KB-992 

Skradzlol1ó potwierdzeni·e zgłoszenia skle
pu, kOl1cesja na p.api'ero>sy. S'tępleń f:ugen'usz, 
Warszawa, Grójecka 2. KB-993 

Zgubiono Iegltymację poselską, Wyśt. l1a 
nazwisko· Cleślak Sta'nlsław, Warszawa. Al. 
Przyjacióf 5. KB-994 

Zgubiono I,egitymację związkową, WójCik 
Stanisław, Warsżawa, S iedlecka 27. KB:-995 

Skradziono do'wód osobisty. Prymer Róża, 
zam. War.szawa,' Targowa 7. KB-996 

"=' 
Skradziono dowód os,obis ty i legitymację 

slużbową Min. Zdrowia, na nazwisko OleJ
nik Antoni i legitymację emerytall1ą OIeln1ka 
Józefa. KB-997 

Zagubiono dowód tożsamośc.i kon;a, wyda~ 
nyna nazwis'ko w!aścic;ela Baum Marii, zam. 
Warszawa. Żymierski ego 1. KB--998 

Zgubiono d,owód tożsamości konia, znajdu
jąc·ego się w posiadaniu Wolframa f:ugeniu. 
sza, zam. War>szawa,· Żymiers\(!! ego 1. 

Zgubiono legitymację służbową Nr 299, 
wystawioną przez Izbę Skarbową w Łodzi 
na nazwisko Antonina Czupryn:. GĄ,-464 . KB-835 zam. w BI dowie ę , p owo GrÓ ;eC K ~l 9 01 . W KJ3:-999 

PRENUMERATA ,.Monitora Polski-ego" wynosi ' mieSIęcznie zł 100.-. Numer p'~edvńczv kosztulE' . zł 8.- . Numer p.odwó jonv zł 15,_. ' 
CENA. OGŁOSZES: C'lgłos·ze-nja urz ędowe, sąóowe, przetargi itp: zł 10.- za wVral; - Ogłoszen : a o zagubionych dokumenl6chzł 6.- za ' wyraz. - Ogłoszen~18 za tekstem od osób I in~ytueH 
prywatnych zł 20 za wiersz mHimetrowv szerokości ledneJ s'zpaltv Istro~a 3 łzpalłyl - ' Za układ tabelaryczny dolicza się 50°/0. - Edykty. nadsyłane przez Staro·stwa (Re,f. Sip.raw 

inwalidzkichl 'zł 4,- za wyraz. ~ Za terminow'y druk ogłoszeń wvrlawnic'two nie odJpo'wiada, . 

Wydawca: Polska Agencja Prasowa .PAP'·. Redaguje Komitet RedakCV'RY 

DIukarnia Nt 4 S.półd,ielni Wydawniczej ttC'ylelBik", Lódi. ul, 2wirki ·2. ' 


