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TRE$C DZIAŁU URI.ĘDOWEGO: 
~z a r z ą d t e n i a W ł a d z N a c z e 1 n y c h 

Poz. 230. Zarządzenie Dyrektora Głównego 
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk 
z dnia 8 listopada 1946 roku o odebraniu debitu ko
munikacyjnego. 

Poz,.· 231. Zarząd·zenie Dyrektora , Głównego 
.U~u Kontroli · Prasy, Publikacyj i Widowisk 
11 dnia 8 listopada 1946 roku o odebraniu debitu ko
. m~nikaeyjnego. 

. Poz. , 232. Zs,rrr.ąd.zenie Dyrekcji Głównego 
Um!du Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk 

,z dnia 8 listopada 1946 roku o odebraniu debitu ko-
'k' muru aeyjnego. . ' 

DZIAł. ORZł;DOWY. 
{, 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 

2aO 
ZARZĄDZĘ,NIE 

,~yrekto~ , Głównego Urzędu Kontroli Praśy;Pu· 
blikaeyj i Widowisk 

" z dnia 8 lilrtopada 1946 ' rokU 
• I , ~ ~ . f . ' 

sy, Publika.cyji Widowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. I 
,210) w związku z art. 8 dekretu z dnia 21 listopada I 
1938 roku o prawie prasowym (Dz. U. R. P. Nr 89, 
poz. 608) odbieram debit komunikacyjny następują
cym ezag.opismom, wydawanym w Pale"tynie i na 
Bliskim Wschódzie w jęzY'ku polskim: 

"Gazeta Polska", miejsce wydania ' Jerozolima; 
,jW Drod~e", miejsc.e wydania Jerozolima; 
"Biuletyn Polski w Okowach", miejs'ce wydania 

Jerozolima; 
"Na Straiy", miejsce wydania Jerozol;im.a; 
"Myśl Polska na Wschodzie'''; miejsce wydania 

Jerozolima; 
"Wieści Polskie; 
"Biuletyn Obo~owy" 
"Pismo Młodych"; 
"Dziennik Obo7Jowy A . . P. W."; 
"Par3Jda"; 
"Junak"; 
"Kadet"; 
"Tygodnik ObO'Z.owy A. P. W .... 

• 

Dyrektor Giów.nego U~ 

Dyrekc;fl. 

, Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk 
T. Zabludowski 
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;Z A Ii 'Z 'A, D Z ,E N tE 

Gfó.wnegó Urz(}du Kontroli Prasy, Pu-
blikacyj i Widowisk >, 

\ , ;' o;. odebraniu debItu komunikacyjn~o ~ · z · dnia 8 listopadA 1946 ' roku ' . '- .J.' ; .i. 

".' : łtra: ~od8tawie art. 8 deRetuz dnia. .5 !ipCIt M . . o odebraniu d~bitu komunikaeyjneg,f) • . ' 
roku o utwqiżeniu GlównegoUrzędu rc~Rtr&I·i'Pr,...', " ' .. :N~/p~fuifa:~ie " a~t. ' 3 dek~~t~ z d~i{5 lipca '1946 
's'y, Publiks,cY.ii .WiIioWisk (-Dz. U. R. P. Nr 34, wz. ' roku o utworzeniu Głównego Urzędu . Kontroli Pra-
210) w zwi~u zartykuł~m 8' dekretu oz dniti21 li· s-y, Publikacyj i Widowisk (Dz:. U. R. 'P. 'Nr M, 'poz. 
stopada 1938 roku o .prawle pr.asoWim ~Dz. r:. R. p .; I. 210) " w 'żwią;zku z ar t. 8 dekl'etu ' z ' dnia 21 listopada 
:N:r 89: .poz. 608) od~)1eram debit komumkacYJ'ny na· , 1938 ro:kuo ptawie prasowym (Dz. U. R. P. Nr 89, 
st.ęJ>UJĄCym czasopunnom, wydawanym. w Stanach I poz. 608) odbieram debit komunikacyjny następują-
ZJedno'cz~yc~ ~. Płn. ~ języku poIS(kim: I cym' czasopismom, wydawanym we Włoszech w ję· 

"Czas, mIeJsce wydama BrooklYn ,N. y.); I zyku polskim: 
"Nowy Świat", miejsce wydania New York; . Dziennik Żołnierza A. P. W.a 

"Tygodnik PoIski", miejsce wydania New York; "Orzeł Biały" 
,;Kurier Codzienny", . miejsce wydania Boston ::Imię Boże" 

(,Mass); "Gazeta Żołnierza" 
"Ameryt" Echo", miejsce wydania Toledo (0- Ochotni.czka" 

h· ) , " 
10 ; . ' . Życie Tygodnia" 

"Nowiny Polskie", miejsce wydania Milwaukee "Ostatnie Wiadomości" 
(W' . ) " ' lSCO'llSID; , , "Wiadomości Kresowe" 

"Kurier Polski", miejseewydania Milwaukee Uwa·ga Nadchodzia 

(W' . ) " IsconSl·n ; N a Szlaku KresoweJ'" 
. "J?ziennik PoLski", n:tiejsce , wydania -'Detroit :~ała Kronika" 

(Mleblgan).; "Naokoło Świata" 
"Gł06 Polek", miejsce wydania ' Chicago ' '(Uli· . "Tara·n'·· 

lłois) ; , Smrek" 
Dz· 'k Z . k " " " lenm Wiąz (JWy, :miejsce ' wydania Chi: . . Biuletyn Związku Techników" 

• 

OOgo (IIIinois); ~Kre50wiec" ' 
"Gwiazda", miejsce wydania Philadelphia: (Pen- "Biuletyn Informacyjny dla Oficerów InfOll'ma-

sylwania) ; eyjn.ych" 
. "J~noM", miejsce wydania Philadelpihia (Pen· ,,;Pny Kierownicy~' 
sylwarua); . Goniee Ka'l'paClki'·. 

"GłOt!l Narodu", , miejsce wydania Jersey City" Dy rekt"T Głównego Urzędu 
(N. Y.) K ... 1"P .p bl'k ., W'd . k 

N ' ód p..JI..lI..!" •• oruLro l rasy, u l aCYJ I l, OWI&' 
• "ar , U.L-.L, mleJsce wydania Chicago (Eli- T. Zabludowski 

no]S); 
"Pittabur~in", miejsce wYda.nia Pittsburg; 
"Ga~ T,.godniowa~', miejsce wydania Shene.c

tady (N. Y.); 
"Paseaio - Nowiny", miejsce wydania ' Newa1.'lk 

(N . .Y.). 

Dyrektora 

Dyr~OT Głównego Ut'Zf'J(lu ' 

Kontr<lli. Plrasy,Publikacyj- i .WidówiS'k 

T. Zabludowski 

231 

ZARZĄDZENIE 

Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikaoyj i Widowisk 

z dnia 8 li\!topada 1946 roku 

o odebraniu debitu komun.ikacyjnego. 

N'a podstawie a'1'·t. 8 dekretu z dnia 5 lipca 1946 
ro!ł,u o utworze~u Głównego Ur,zędu Kontroli Pra' 

Ogłoszenia władi administracyjnych 
UZNANIE ZA ZAGINIONEGO 

W SPRAWIE 
ZAOPATRZENIA INWALIDZKIEGO 
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU 

Szklar,z -Michał, rolnik, syn Pawła i ' Ireny, urodzony w 
1924 r. w Trybu:chowca~h, pow. Buczacz, tamie ostatnio za- '1' 

. J 
mieszkały, powołany dnia 6.5.44 r. ' do służby wojskowej, któ- ! 

rl! ostatnio pel.nil w stopni~ szel'egowc~ W jednostce wojsko- : 
wej - poczta polowa Nr 83997 - zaginął bez wieści podczas ' 
okrąienia pr~ez nieprzyjaciela w . dniu 21.4.45 ·r. Rosz~nie I 
do zaopatrzenia zgłasza m,atka, Irena Szklarzowa. \ 

Wzywa się ' wszystkich, którzy posiadają wia~'omości o 
za.ginio.nym, mogące świadczyć o jego zaginięciu lub śmierci, 

ahy zawiadomili o tym Star ostwo Powiatow'e Pozmańs)de 
w cią.gu trzech mie&:'ęcy od dat y ogłoszenia edyktU' z powo- i 
laniem .się na znak: Nr In. 14/55; . ' , . ' KE-721iO , 

, Kazimierz ·Rapp, handlowiec, sy,n I,gnacego i Jadwi.gi, 
urodzony · dnia 18,2\1904 r. w Poznaniu, tamże ostatnio za· 
mieszkały, powołany dnia 24,8.39 r . jako podporueznik-pilot 
rezel'WY do 3 pułku lotniczego w Poznaniu, ' ~'ostał siępodczaa 
kampanii wrześnioWej 1939 r. do · niewoli, gdzie zaginął bez 
wieśó; w k.artotece Polskiego Czerwonego Krzyża w LÓ'Ildy- ' 
nie figuruje jako zaginiony w Kozielsku. Roszczenia. do za
opatl1zenia 7)głaszają matka, Jadwiga i wna, Wanda RappOlWe. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiac.'omośei O 

zag;inionym, mogą.ce świaddzyć o jego zaginięciu lub śmierci'. 
a,by zawiadomili o tyin Starostwo Powiatowe , Poznańskie 
w ciągu trzech miesięcy od daty ogłos.:enia edyktU' z powo
łaniemsię na znak: Nr iri; 14/83. KE-7251 

Wieezorek Zygmunt, techno!o;g, syn Ja.na i Wiktor.~i, uro
dz()~y dnia 27.1L1907 ' r. ' w Ban,kau (Niemcy), osta.tnio za
m"ieszkały Vi- Poznaniu, powołany d.ni.a 30.8.39 r. jako podpo· 
ru'Cznikrezer'wy (pHot-obserw.a.tor) do 1 pułku lotniczego w 
WarszaJWie, p1"izedQ.st~ się ' ć'o Anglii, biorąc tam udział w 
działaniach wjennych; podczas nalotu na Bremę (N,iemcy), 
za.gimął bez wieści. ~sz~zenie do zaopatrzenia zgłaszają ro· , 
dzice, Jim i Wiktaria malż~ Wieezorkowie. ' 

W~ywa się wsz~Stkich, któr~y p~siadają wiacX>mości· o. 
~aginionYII!, mogące świadczyć o jego zaginięciu lub śmiere!. 
aby zawiadolI\iii o tym ' StarostWo Powiatowe Poznańskie 

. w ciągu trzech mie.śięcy od . daty ogłoszenia edyktu: .~ JlOwo· 
i, łaniem sięnaz~a.k:Nr In. 14/1~. KE-7249 

Obwieszczenia sqdowę 
Uh 'G .P QUi ; 0 .$..,1 

, ' , u Z .N A N JE ZA Z M A ltt EO o 
I S T W l E ir D z E N I E' 'F A K T U S M I E R C I. 

. S4D ' GRODZKI W WARSZAWIE. 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Henryka 
Ku:styka, syna Maurycego i Zofii 7. Nadrowskich, urodzonego 
we WISi Czerniówka, gminy Grójee dnia 3 września 1918 roku, 
ostatnio zamieSzkałego w Warszawie, który w dniu 6sierp.nia 
1944 roku został zabrany przez wojska niemieckie, aby w ter 
mimie 3-ch miesięcznym stawił się do S.ą.du, gc.'Yż po tym ' ter ' 
minie Sąd u.z·na go za zmarłego, oraz wzywa WlSzystkie 930·by, ' 
które mogą udzielić jakiChkolwiek wiadomości o zagiń!onymj ''
aby w powyŻSzym terminie donio,sły o nich Sądowi. I. Zg. · 
1093/46. , 1\B-7308, 

Sąd Grodzk: w Warszawie, Oddział I, wzywa BronisłaWa 
Adanwkiego, urodzonego 5 kwietnia 1906 r. w Warszawie, SY
lla Michała i Aleks.amćlry z Sikorskich, ostatnio zamieszkałego 
w War.szawie, elektrotechnika, powoła.nego do wojska 24 , 
si.erpni,a 1939 r :, aby w termi.nie 3-ch miesięcznym stawi:ł się ,

do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go ll8 'T.Illi8rłego. oraz 
wzywa wszystkie olPilby, które mogą. udzielić jakichkolwiek . 
wiadomości o zagimionym" aby w powyższym terminie donio· 
sły o nich Sądowi. I. Zg. 2569/46. KB-7307 

Sąd Grodzki wWal'&zawie, Oddział I, wzywa Stefalll8 
Sosnowskiego, s. Bronisława i Eleonory z Starczewskich, UlI'o· , 
.t:zonego 24 sierpnia 1900 r. w Łowiczu, ostatnio zamie'szka· 
łego . w Warszawie, wy:wiezi~.nego 27 sierpnia 1944 r. doobo· 
.zu w Stu,thoffie, ahy w terminie 3-miesi~znym stawilsię ' 
do Sądu', gdyi po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmar- · 
łego, O1'az wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić ja
kichkoLwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym ter· 
minie doniosły 0 . lIlich Sądowi. Zg. 1758/46. KB-73OS 

Sąd Grodzki w WaMzawie, Oddział I, wzywa Michała ' 
.czygieL9kiego, syna Piotra i Marianny 'z C:'oJnU Boryn, uro
dzonego w Warszawie dnia 14 września 1908 roklU, ostatnio 
.amieszkalego w 'Warszawie, ZZ!lwodu cieślę, który w dniu 
'Ii sie'l'Ipnia 1944 roku Il:ahrany z()stał przez Niemców i wywie
:lłony do oboZU' w Leitmeritz, alby w term'inie a 'miesięcznym 
stawił się do Sądu, gdyi po tym tenninie Sąd uzna go za zmarr
lego, ' oraz wzywa' wSzystkie osoby, które mogą udzielić ja
ldIchkolwiek ' wiadomości o zagin ionym, aby w powYŻSzym ter 
mini~doni.osły o nich Sądowi. I. Zg. 2646/46. KB-7305 

SąQ Grodzki w Warsza.wie, Oddział l , wzy>w1a adwokata 
Józefa-Stanisława Madeya, s. Andrzeja i Adeli z Dulinów, 
urodzonego 14 maroa 1891 r. w Wojciech3wi.cach, woj. kie- . 
leckie, ostatnio zam ieszkałego w Wareza,wie, przebywającego 

• siel'lpniu 1940 r. w obozie jeńców Pawliszczów-Bór, aby w 



• l 

tevminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie 
~o te,r:rni'Il!u Sąd uzna go lIa ?Jnarłego, oraz 'Wzywa wszy:st
kle osoby, które mog~ udzielić Jakichkolwiek wiadomośc( o za
ginionym, a,by w POWylŻ&zym terminie doniosły o nich Sądowi. 
Zg. 1560/46. . KB-7152 

Sąd Grod~ki w W.ar·szawie, OdC!zi'ał I, wzYWa Wacława 
Kie.lczyka, 8. Wincentego i Marii z Roda:kÓ'W, urodronego 27 
maJa· 1907 r . w Warszawie, ostatnio zamieszkałego w War
szawie, rannego w powstaniu warszawskim 22 września 1944 
r., aby w terminie 3-miesioęc.znym st&.wił się d~ Sądu , gdyż po 
u'Pływie t~o t~rminu Sąd uzna go za zmarłe.g'<>, oJ'a:z wzywa 
wszystkie asoby, kJtóre mogą. udzielić jaki,chkolwiek wiadomo
ści o zaginj.onym, aby w powyższym tevminie doniosły o :nich 
Sądowi. Zg. 2301/46. .. . . KB-7153 

Sąd Grodzki w Warszawie, OC:~iał I, wzywa: Clla.ję-Gitlę 
z Bięrfi:eindów Rutman, c. Abr·ama. Jo:&ka i Hendli z Honi
gów,urodzoną 18 czerwca 1892 r. w Kromo~owie , Chawę

Bru'chę II Rutmaonów Nachtygał, e. Szmu'la. i Sury-Brandli z 
MillerÓ'W, urodzoną 12 siel1pnLa 1892 r. w Radomw, Dawida I 
RUltmana, II. Szmula i Sury-Brandli z l\liUerów: urodzonego 
24 ~zerwca 1890 r . w Radomiu, Cha.ima Rutroana, .. .szmula. 
i Sury-BrandIi II M,illerów, urodzonego 24 kwiJetnia 1888 r. I 
w Ratlomiu, Rucltlę z Rutman6w Feintu·ch, e. Szmula, i SUry-I 
Br.andH z MiUer6w, urodzoną 20 liJpca 18SB r. w Radomiu 
ostatnio zamieezkałych w W al'Sz,nv:ie, zagin~nych w czerw~ . 
!cu 1943 . r. w ghilltcie wanszawilkil!l1, aby w terminie 3-mj,esię- ! 
cwymstawili się do Sądu, gdyż po upływie !tego terminu S·ąd ! 
U'zna. icll za Il:marłych, oraz; wzywa 'w:szystk ie oaohy, kt óre I 
mogą udzielić j,akichkolwiek wiadomości o zaginionych, ~by ! 
rw po,WYŻSZym term~ńie doniosły o nich Sądow;k Z.g. 906, 907" l 
9.08, 909 i 910/46. KB-7317 I 

"MONITOR POLSĘl" - Dnia 15 listopooa 1946 r. 

2 stycznia 1910 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałego w 
Wamzawie, aresztowanego przez gestapo 7 stycznia 1944 r " 
·aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po u
pływie tego termi:nlt Sąd l1!ZlII.a go za zmarłeg'<>, oraz wzywa 
wszy,stkie osoby, które mogą udzielić ja:kichkolwiek wiadomo
ści o zaginionym, aiby w POWYŻSzym terminie doniosły o ni.oh 
Sądowi. Akta Z&,. 1670/46. KB-7811 

Sąd Grodzki w Wal'\SZa.wie, Oddział I, wzywa. Jana-An· 
tonieg'<> Zapalę, syna P iotra i Adaminy IZ MaciejeWlSkiclt, uro· 
~zo,nego w Piotrkowie Trybu:na1skim dnia 12 maja 1905 roklr, 
ostatni~ 71amielBzkałego w Warszawie, alwizytora, krory w 
dniu 3 sierpnia 1944 roku zaginął w Warszawie podczas po
wstania, aby w terminie 3-ch miesięcznym mawi! się do Sądu, 
rg-dyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa 
'IVI!Izystkie O!lo:by, ikt6l'e mogą udzielić jakiehkolJwiek wiadomoś
ci o za.gi,nionym, aby Wpowy7Jszym ttevmim.ie doniosły o nich 
Sędowi, I . Zg. 2707/46. KB-7310 

Sąd Grod~i w Warszawie, Oddział I, wzywa. Kazil!l1ie· 
r,.,e. Gable'ra, II, M·i!!hała· ~ J .adwigi z Matlakowskich, urodzone
go 13 grudnia 1898 r. w Warce, pow. g:rójeoki, ostatnio za
mieszka.łego w Wamzawie, aresztowM1ego przez ge!Jl;aJlo ' 16' I 

pddziernika 1943 r, i osadzonego na Pawia!knI, aby w terminie : 
3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie tego ter- I 
minlt Sąd uzna go za zmarłego, oraz Wzywa. Wisz}'\stkle osoby, ~ 
które mogą uJdzieli6 jaki(!hkolwiek wiM1omooci o ,za.gl'nionym, t l aby w POWYŻSzym ~rmionie don1()Sły . O ~ich Slł<lowL Zg. 
2760/46. - . 7309' 

SĄD GRODZKI W ŁODZI 

Slld Grodzki w Warszawie, Oddzi~ał I. wzywa. Rubina 
·Fejgina, s. Dawida. i Chajj,-Fajg'i z Litwinów, urodzooego 
'W Rzeczycy w 1876 r., Etlę z Rondelów FeJ'gin, c. Lejby i Lai 
lJl Zondów, urodzonlł w Warszawie w 1883 r., Dawida Fegi!" 
'lła, 8. Rubina i E,tli z Rondelów, u;:orlzonego w Warsza;wie 
6 listo,pada 1911 r., Irenę. Fejgin, c. Ruibina i Etli z Rondelów, 
!Urodzoną w Wa.rszawie 18 września 1918 .r., Marię Fejgin, c. 
Rubma i Etli z Rondelów, ur,o<$oną w Warsz:awie 16 wrze
śnia 1924 r. ostatnio zamieszkałych w WarszatWie, którzy 
zaginęli 14 sierpnia 194'2 l". w CZ~Uie liikwida<:ji ghetta war 
szawskiego, aby w .terminie 3-miesięcznym stawili się do Sądu, 
g-clyż po upływie tego temninu Sąd uzna idl z·a ~arłych, oraz 
wzywa VIIszystkie osoby, które mogą u:dzie1ić jakichkolwiek' 
wiadomości o ,zaginionych aby, WpOWYŻlSzym terminie donio
sły o nich SądowI. Akta Zg. 2111/46. KB-7244 

l 
SĄd Grodzki w Lodzi, Oddział Cywilny,na podstawie 

art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. 
R. P. Nr 40./ 45, poz. 226) w sprawie Nr 1165(46 ogłasza, 

że na wniosek Joanny Cige vel Ziege, zam. w Łodzi, ullica 
Wólczańska 140 m. 3', wszczęto postępowanie" stwierdze
nie zgonu zagWonego AHreda OIge vel Ziege, 8ynll Eliasza 
i Rojzy Polakiewiczów, urodzonego w Lodzi dnia 26 lutego 
1892 roku. Zaginiony w 1939 roku zamieszkiwał w Łodzi, ' 

.a następnie w Broszkowie pod Siedlcami, ' gdzie podobno 
został zabity przez Niemców 1 marca 1944 r. 

S'ąd Grodzki w W~!rszawie, Oddział I , w ,zywa Gumawę 
. 1 Gisserów Lan~o, c. Szymona. t Pauł'iny II: May.reJsów, u·rodzo· 
ną 21 marca 19.04 r. w W~r&zawie, osta'tnio zamieszkałą w 
Wa.rszawie, wywi~ionll w 1942 r. do o·bozu konce'ntra.cyjnego, 
aby w terminie 3-mieBite~nym abwiła si~ do Sądu, gdyi po 
upłYWi,e tego terminu Sąd uzna ją za zmarłą, oraz wzywa 
wszystk ie osoby, które mogą udJZie1i6 jDJkichkolwiek wiadomo
ści o zaginio,nej, alby w powyższym termInie doniolsły onicli 
S,dowi. z,g, 2S02/~. . KB-'7319 

SędGrodzki w WallSzr.wie, Oi.ldtiał I, Wzywlt\ Sta.ni~łalWa 

Hochstima, 's. Adolfa i Rozalii z Garfunkl6w, u'l'odzone;go dni!!. 
8 lutego 1884 r. w Krł\~owie,oiltatni.o zamieszkałego w War
szawie, wywiezionego przez Nieme6w do Ośw.ięci:mKa, aby 
IW termi,rue S-miesięcznym. stawU się do Sądu, gdyż po upływie 

tego terminu Sąd uzna ga u .zmarłego, OMz wzywa. '.,.1112:YlSt
!Ide osoby, które mogą uoJz ie1dć jakichkolWiek wiadomości o za
gi:nionym, aby w powyższym t ermmie doniosły o n ich Są~'<>wi. 
Zg, 1975/46'. XB-7315 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzi,ał I, wzywa Stefana 
Jadacha, s. Fra.m~ilU'ka j EIŹlbiety z Walew.llkich, u'l'odzonego 
1 września 1887 r. w Chmielowie, paw. Ta.rnobrzeg, ostatnio 
zamieszkałego w Walliłza.wie, przetrallisportowMlego w czerw
cu 1944 r. z Oświęcimia do Buchenwaldu, Siby 'VI termi·nie 3-
mie,sięoz1!ym stawił a!'ę do Sądu, g'(iyź po u'P'ływie tego termi· 
nu Sąd u:wa go za zmarłego, O1'az wzywa Wiszy.stkie osoby, 
które mogą uG'zielić jakichkolwiek wi.adomości ,o zaginionym, 
aby w powyższym termimle donio&ły o nich SądowL. Zg. 
1767/46. KB-7814 

Sąd Grodzki w W allSza,wie , Oddział I, wzywa Mari.Mla 
Nizika, s. Jana i Władysławy z Ko,strzewów, urodzonego 2 
grudnia 1915 r. w War~awie, Oatatnio zamieszkalego "w War
szawie, zmobilizowanego do woj,ska 24 eierlm.i'a 1939 r., aby 
w terminie 3-miesięcznym stawił flię do Sądu, gdyi: po upły
wie teigo termicr11U Są(.! uzna go za zmarłego, oraz w.zywa 
wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolWiek wiadomo
ści o zaginionym, a.by w powyŻSZym tennin!e doniosły o nich 
Sądowi. Z,g. 1950/46. ' KB-7818. 

Sąd Gr.odzki w Wanszawie, Oddzi,ał I, w~ywa Henrykł" 
Jadwigę Zalewską, z domu Galecińską, e6rkę Wojciecha 11 
Antoniny z NowaczkÓ'W, urodzoną w War8Ziaw.ie w dn. 12 
października 1927 roku, ostatnio zamieszloałll w Wa.rszawie, 
ul. Dolna 21 , wywiezioną. ,we wrześniu 1944 r. ~'o Niemiec i 
tam ciężko ranioną podcZI1iS na.lotu bombowc6w alianck~ch w 
ko~eu 1944 r" aby w terminie 3-.cJh mieBi~znym stawiła się 
do Sądu, gdyż po tym ternii:nie Sąd uzna ją za zmarłą ora·z 
wzywa wszystkie osoby, które mon udzielić jakiChkolwiek 
wi,adomości o zaginionej, aby w powy~zym tel1}linie doniosły 
() nich Sądowi. Zg. 2336/46. KB-7312 

Sąd Grodzki w Wa;szawie, Oddział I, wzywa Lucjana 
Racibor skiego, s . Piotra i J ózefy z PotYJ'alskich, uroC:!zonego 

W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby 
w terminie 2-miesicemym, od ukazania się rurueJszego 
ogłoszenia zgłosił się w Slldzie Grodzkim w Lodzi, Oddział 
Cywilny, gdyż w przeciwnym razie moi:e być stwi~rdzony 
jego zgon. - Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w ter
minie powyższym, doniosły o nich Sądowi. 

XB-75411 

Sąd Grodzki w Lodzi, Oddział CYWilny, na podstawie 
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust • 
R. P. Nr 40/45, poz. 2M) w sprawie Nr Zg. 1232j46 ogłasza, . 
te nil, wniosek Alfredy z d. Rózga, Rogowskiej, zamieszkałej 
w Lodzi, ull, Przędzalniana 98 m. 23, wszczęto postępowanie 
o uznanie za zmarłego zaginionego męża wnioskodawczyni 
Stanisława Rogowskiego, urodzonego w Łodzi dnia 31 lip
ca 1913 roku. Zaginiony w 1939 roku zamieszkiwał w Lo. 
dzi, a następnie 3 września 1939 roku został powołany do 

I wojska i do dnia dzisiejszego nie ma o nim żadnYCh wia
domości. 

W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby 
w terminie 3-miesięcznym od ukazania sIę niniejszego 
ogłoszenł'a zgłosił się w Sądzie Grodzkim. w Łodzi, Oddział 
Cywilny, gdyż w przeciwnym razie mote być stwierdzony 
jego zgon. - .Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w ter
minie powyższym doniosły o nich Sądowi. 

KB-753·9 

Sąd Grodzki w Lodzi, Oddział Cywilny, na podstawie 
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. 
R. P.Nr 40/45, poz. 220) w sprawie Nr Zg. 478/46, ogłasza, 
że na wniosek Mariana Gotliba, zamieszkałego w Łodzi, ul. 
Żeromskiego 34, wszczęto postępowanie o uznanie za zmar
łą zaginionej Rozy Gotlib z domu Karpf, córki Pereca i Ze.. 
ni z Dobrachowskich, urodzonej w Łodzi dnia 13 kwietnia 
18U6 roku. Zaginiona w 1939 roku zamieszkiwała w Lodzi, 
a następnie w 1940 roku osadzona została w ghettcie łódz. 
kim, skąd przewieziona do ghetta warszawskiego i ~ mia
ła życie zakończyć w dniu 25 kwietnia 1943 roku. 

W związ.ku z powyższym wzywa się zaginioną, aby 
w terminie 3-miesięcznym od ukazania się niniejszego 
.ogłoszenia zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział 
Cywilny, gdyż w przeciwnym razie może być stwierdzony 
jego zgon. - 'Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w ter
minie powytszym doniosły o nich Sądowi. 

KB-7540 

Sąd Grodzki w Lodzi, Oddział Cywilny, na podstawie 
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 194~ roku (Dz. Ust. 
R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 989/46, ogłasza., 

że na wniosek Ireny Tudelskiej, ~mieszkałej w Lodzi, ul. 
Słowackiego 20, wszczęto postępowanie o uznanie za zmar
łego zaginionego Czesława Tudelskiego, syna Józefa i Ma
rii z Stępiewskich, urodzonegp w Chojnach dnia 4 maja 
1914 roku. Zaginiony w 1939 roku zamieszkiwał w Łodzi, 
ul. Odyńca 3, a następnie w czasie wybuchu wojny 1939 
roku powołany został do służby wojskowej i poszedł na 
wojn~1 skąd w 1940 roku dał wiadomość, że znajduje się 

w Rosji, a od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. 

W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby 
w terminie 3-miesięcznym od ukazania się nlllleJszego 
ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział 

Cywilny, gdyż w przeciwnym razie może być stwierdzony 
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jego zgon . - Jednocześnie wzywa się wszystkie osob". 
kt6re mogą udzielić wiad~omości o zaginionym, aby w ter
minie powyższym doniosły o nich Sądowi. 

KB-7541 

Sąd Grodzki w Lodzi, Oddział Cywilny, na podstawie 
Art; 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. 
R. P. Nr 40/45, poz. 226 ) w sprawie Nr Zg. 658 /46 ogłasza, 
że na wniosek Marii Spelakowej, zamieszkałej w Lodzi, 
przy ulicy Sienkiewicza, wszczęto . postępowanie o uznanie 
za zmarłego zaginionego Stanisława Spelaka, syna Pawła 
l Franciszki, urodzónego w Słupi Nowej, dnia 8 marca 1912 
roku . . Zaginiony w 1939 roku zamieszkiwał w Łodzi i był 
urzędnikiem Giełdy Mięsnej, a następnie został zmobilizo
wany i jako sierżant rezerwy przydzielony do 18 pułku 

piechoty w Skierniewicach poszedł na wojnę. 
W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby 

w termbie ?·-miesięcznym od ukazania się rurueJszego 
ogłoszenia zgksił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi, Oddział 
Cywilny, gdyż w prLeciwnym l'azic mote być stwierdzony 
jego zgon. - Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, 
które mogą ud71elić wiadomości o zaginionym, aoby w ter
minie powyższym doniosły O ' nich Sądowi. 

SĄ.D GRODZKI W POZNANIU 
Jadwiga Grzegorczyk z Poznania, Dłuia &{9, wystąpiła 

z wnioskiem o uznanie za zmarłego Andrzeja Grzegorczyka, 
urodz. dnia 10. 11. 1884 r. w JnoW,l'ocławiu, Iyna Adama t 
Marianny z K~sprzak6w, który został cię:tko ranny 3. 2. 
1945 w czasie walk na Ratsjach i od tego czasu zaginął. 

Wzywa sit zaglrJone.lfo. aby w terminie hzymieaip
nym ~06ił siC w Sądzie Gt'w.1tim w Poznaniu, .. gdyt w 
przeciwnym razie uznany zostanie za zmarłego. Wzywa 
się wszystkie osoby, ktÓl'" mOJII. udzielić wiadomości o za.. 
ginionym, aby najpóźniej w terminie powyższym donio_ 
sły tutejszemu Sądowi. IV. Zł. 410(46, KB-7~7 

Pelagia Karoacz z Mrowina, poW. poznańskiego, wy
stąpiła z w::.IOiikiem o uZI'l.anle za zmat'iego Jana Kardacza, 
urodz. 1 października 1908 r. w Zajączkowi.e, pow. szamo.. 
tulskiego, syna Mar cina i Marianny z Maćkowiaków. Jan 
Kardacz, zosta.ł 24. 8. 1989 r . Zll1obili.zow any i powołany do 
Poznańskiego Pułku ArtY'lerii. Od tego czasu wszelki ślad 
po nim zaginął, 

Wzywa się zagin,ioneg.o, aby w terminie trzyIDiesięcz... 
nym zgłosił sit w Sądzie Grodzkim w Poznaniu, gc!yt w 
przeciwnym razie uznany zostanie za zmarłego. Wzywa 
się wszystkie osoby, które mOi!i udzielić wiadomości o za .. 
ginionym, aby najp6miej w tenninie powyżsZ'jm donio_ 
sły tutejszemu Sąd~. IV. Zg. &29/46. KB-7507 

SĄ.D GRODZKI W INOWROCŁAWru 
. Pelagia Mr6wczyf1Ska w Julianowie. pow. Inowrocław, 

złozyła wniosek o uznanie za zmarłego jej meta Szczepana 
Mrówczyńskiego, zamieszkałeg·o w JL'luazkowh'l. pow. Ino. 
wrocław, który w roku 1939, zoetał powołany do w~lka l 
zaginął. 

. Wzywa si, prz~ wymienioru •• ,;,ro, by najp6tnlej ' cłe 
dnla 31 marca 1947 r. z"ł06ił me w Sądzie Grodzkim w 
Inowrocławiu pod rygorem uznania go za zmarłego. Wzywa 
się nadto wlłzystkich, mogłlcych o ninl udzielić wiadomości 
by donieślli o tym Slldowi w terminie wymienionym. ' 
Ił. Zg. 179/46. KB-7438 

SĄ.D GRODZKI W JAROSLAWIU 

Na wniosek StaJili;ławy Cedzidło z JarOlławia, ulica 
SzczyiniańSka 25, wdraża się postępcwarue celem umanła 
za zmarłego Władysława Cedzidły, I. ' Antonie~ i Anny, 
urodz. 1 stycznia 1903 r. w Biarobrzegach, pow. Lańcut, 
który jako plut. 8 p. p. L~g. w czuie działań wojennych 
prawdopodobnie poległ pod Umiastkowem w pierwszej po_ 
łowie września 1939 roku. 

Sąd wzywa Stanisława Cedzidłę, oraz wszystkie osoby, 
które mog" udzielić wiadomości o zaginionym, by naj dalej 
w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszema niniejszego 
edyktu zgłosiły sio . w Sądzie Grodzkim w Jarosławiu, lub 
udzieliły wiadomości o zaginionym, albowiem po tym te!"_ 
minie m~ Sąd uznać zaginionego za zmarłego. IV. Zg. 
35146. KB-7604 

Na wniosek Zofii Boguckiej, zam. w Poznaniu, ul. Da
szyńskiego 44, wdraża się postępowanie celem umania za 
zmarłego Kazimierza Ludwika 2 im. Boguckiego, byłego ka. 
pitana żandarmerii, urodz. 14. 8. 1900 r. w Kalęmbinie, 
"(oj. Lwowskie, l. Piotra i Anny Bogucldej, który 20. 11. 
1943 r. przebywał w Kozielsku. 

Sąd wzywa Kazimierza LUdwika 2 im. Boguckiego o
raz ~szystkie osoby. które mogą udzielić wiadomości o za.. 
ginionym, by naj dalej w terminie trzech miesięcy od daty 
ogłoszenia ~iniejszego edyktu, zgłosiły się ' w Sądzie 
Grodzkim w Jarosławiu, lub udzieliły vpadomości o za.gi
nionym, albowiem po tym terminie Sąd uzna zaginionego 
za zmarłego . .IV. Zg. 36/46. l(B-7479 

SĄ.D GRODZKI W LUBLINIE 

Na mocy art. 5 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku 
(Dz. U,,R. P. 40 poz. 226) VI sprawie postępowania O uznL 
nie za zmarłego, Sąd Grodzki w Lublinie ogłasza, że na 
wniosek Wiktorii Łobejko, zam. w Lublinie, Bychawska 
41/16, wszczęte zostało p06tępowanie o uznanie za zmarłego 
zaginionego jej meta Karola Łobejko, syna Grzegorza i 
Marianny ze Ściub ów, ur. 4 11. 1888 r. w Milanowie, który 
wyjechał w poszUkiwaniu pracy do Brazylii w dniu 27 
grudnia 1929 r., pisał do roku 193.2, w 1&32 r, wyjechał w 

. , 
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nieznanym kierunku i nie dał o sobie znaku życia. poszu. 
kiwania przez Konsulat w Kurytybie nie dały wyniku. 

W żł.viązku z powyższym Sąd Grodzki w Lublinie wzy. 
wa zaginionego Karola LObejko, aby w terminie 3-miesięcz. 
nym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie 
Grodzkim w Lublinie, gdyż w przeciwnym razie może być 
U2l!lany za zmarłego. Nadto wzywa się wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w ermi
nie powyższym doniosły o tym Sądowi. Zg. 1084{46. 

KB-7529 

SĄD GRODZKI W CZĘSTOCHOWIE 

Sąd Grodzki w Częstochowie w sprawie Zg. 412/46 
podaje do publicznej wiadomości, że Wanda WanouS, zam. 
w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 12, wystąpiła z wnios
kiem o uznanie za zmarłego męża jej Mariana-Ignacego 
Wanousa, syna Stanisława i Teofili ze Strejczak6w, urodz. 
we Lwowie w 1906 roku, który w 19311 roku pozostał we 
Lwowie i od tego czasu zaginął be1: wieści. 

Sąd wzywa zaginionego do zgłoszenia si~ w tenninie 
3-miesięcznym od dnia niniejszego ogłoszenia do Sądu 
1 podania swego miejsca zamieszkania, w przeciwnym ra
zie zaginiony może być uznany za zmarłego. Wzywa sIę 
równIeż wszystkich, którzy mają jakąkolwiek wiadomość 
o zaginionym, aby w PowYższym terminie doniosły o nich 
Slldowi. . KB-7509(P) 

SĄ.D GRODZKI W OSTROWI-MAZOWIECKIEJ 

. Są.cJ Grodzki w Ostrowi ,. MaZ'Owieekiej podaje do pubticz· 
.nej wiadomości, Że na wniollek Haliny Rymer I Olltrowi·Ma" 
zowieckiej, wszczęte zostało postępowanie o umlanie u zmar
łego jej męża, Klemensa Rymera, l. Jana i Elżbiety z No" 
wacIciclt, urodz. 8 listopada 1904 r. w Ostrowl"Mazow., który 
ja,lm U!myełowo chory do 29 czerwca 1944 r. przebywał w 
hpitalu pllychiatrycznym w Tworkach, po czym został prze" 
wieziony do .~itaIa w Bun~lIl,u koło WroełaW'J& i za.gi·n.ął bez 
wieści. 

Wzywa II, Klemensa Rymera, llihy ." term!,nle ,'l-miesit" 
eznym. .tawił się do Sądu, wszystkie zaś ollOby, mające o n~m 
wiadomOŚCi, aby udzIeliły je Sądowi w tymże terminie, gdy! 
w przeclv.mym rule może by6 u~nany za, lmarłego. (Zg, 85/46). 

, ' KB~6007 
, r 

SĄ.D GRODZKI W NOWYM TARGU 

ZachariallZ Goldmann, Iyn Mojżesza i Gusty, lat 68, Bli~ 
ma z Beldegriinów GolcJmanowa., córb Dawida i Sali lat 70, 
oraz Ich dzieci Anna Goldmann, córka Z&eharjasZ& i Blimy 
I Beldegriin6w Ja.t 85, J 6zef Goldmann, syn Zachariasza i, BUr 
my I Beld41grUnów lat 30, JllikiuIb GolcJmann, ayn Zachariasza 
ł B'llmy z Beldegriin6w, la.t 24, Sara Goldmann, c6rka Zacha
riasza i Blimy .z Beldegrijnów, ~t ~ i Eu,enia Goldmann, 

,-C6rka Zacharlalla i Blimy la.t 20 - zoltali w końcu aiel'P'llia 
1942 r. przez Niemców wysiedleni z Nowego Tal";u i od tęgo 
c~asu ślad po nich _glin"ł, oru JIoie wiadomo, OZ"l pozottBj, 
l>rJY życiu. 

Gdy zatem motna przyj~, • lłtnł.j, warunki u-st,a.wo· 
wego domniemania śmierci, zarządza się na ' wniosek Jana 
Goldmanna, zanl. w Ludbnlerzu, powiat Nowy Targ, Nr 71 

. ,\ Marli z Goldman6w Gaw,ronowej, zam.ieazltałej w Ma
'l'UllzyDJ!e. pow!.at Nowy Targ, Nr 217 - wazczę· 
ele po~owaDJ!a celem uznania wymienionych za m1arłych -
a zara,zem ZacharlllZ& G<Jldmanata, BUmt z Beldegrlin6w 
Galdmannową, Annę Goldmann, J6zefa Goldmanna, Jakuba 
Goldmanna, Sarę Go1dman,n i Eugenię G<Jlc'.lmann wzywa ai" 
abystawUl eię przed Sądem Grodz. w N. Tal)g1l', lub w lamy 
~po!6b dali znać o sobie w terminie 6-mies. od tego ogło

szenia, gdyż w pl'lZeciwnym ra,zie mogą być U!zna·ni za !Zmar
łych. POIladto wzywa się wszystkie ollOby, kt6re mogą udzie-
116 'WIadomOŚCi o zag!rlionych, aby w termlinle pOWYŻ!lzym do" 
nloMy o nich Sądowi .. Zg. 50/46; KB-712S 

Zofia Momot, ur. 8 lutego 1921 r. w KoloDJ!! Wygadanka, 
. gmina Poddębce, powiat Łuck, córka Kar!mlerza Biernackie
go i Antoniny z Karasińskieh ~ w aniu 15 czerwca 1944 r. 
wstąpiła do Wojska Polskiego i jako taka brała u>dlzlał w 
działaniach wojennych. Ostatnia wladomo~ od nIej pochodzi 
z dnia 18 października 1944 r. Od tego czasu ~lad po niej 
za~hjął l -nie wiadomo, czy po,zostaje przy żyełU. 

Gdy zatem moina prlZyjąć, że istniej Ił warunki l1~awo
weio domniemania śmierci, zarządza się na wniosek Jana 
Momota z Nowego Targu wszczęcie postępowania celem. ~" 
nawa wymienionej za zmarłą, a ,zarazem Zoti~ Momot wzy
wa się, a.by sit; stawiła przed Sądem Grodzkim w Nowym 
Targu, lub w inny sposób dała ,z,nać o sobie w terminie sze" 
śCiomiesięcznym od tego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym. razie 
mote być UlZnana za zmarłą. Ponadto wzywa się wszystkie 
osoby, które mogą udzielić wiadomości o !Zagimionej, aby w 
terminie powyrŁszym doniosły o nich Sądowi. Zg. 57/46. 

KB-7124 

'. . \ 
SĄ.D .GRODZKI W NOWYM MIEśCIE LUBAWSKIM' 

Na pod.stawie art. 5 c'..'ekretu z dnia 29,8.1945 r. w spra· 
wie postępowania o uznanie za zmarłego podaje si, do pu
blicznej wiadomości, te Józefa Newlińska z Nowej Rudy, 
Dolny ślą!k, WI!liosła o u!zna,!lJie lila zmarłego jej męża Pan
teleona Newlińskiego, urodzonego 10.8.188, w Signicy, po
wiat humański, syna Kazimierza! Teodozji z ZB:I!Iłon6w, os
tatnio zamieszkałego w Kurzętnj,ku, pow. Lub~wa, kt6ry 
podeza3 nalotu niepl'zyjacielskiego ~ Pelp14rnie 1944 r. zagi" 
nął, 

Wspomnianego zagtnione.go WzyWa się, ahy l'Itarw!ł si, 
najpóźni ej w terminie 10,2,1947 r. w Sądzie Grodzkim w No" 
wym Mieście Lubawskim, gdyż i.naczej zostanie uZ'Ilany za 

"MONITOR POLSKI" - Dnia 15 listop8lda 1946 r. 

zmarłego. Wszyscy, którzYlby mieli jakąkolwiekwiacJomo,ść 

o życiU' lub śmierci źaginionego, winni o tym donieść Sądowi 
najpóźniej w terminie powyuzym. Zg 20/46. KB-733'6 

SĄ.D GRODZKI W PSZOZYNIE 

Na wniosek Zofii .Janoszowej w Studzienicach pow. 
Pszczyna, wszczQto postępowanie o uznanie (Za zmarłego 

Franciszka J anosza, zamieszkałegQ w Studzienicach., który 
w CZ8isie walk .na wsclt,odnim froncie w dniu 24 października 
1943 ,zaginął. ' 

W zywa si~ zaginionego, a;by w terminie S-ch miesięcznym 
o_d daty niniejszego ogłoszenia zgłosił si e, gdyż w przeciw
nym ra,złe może być U'znany za ,zmarłego. Osoby, kt6re mogą 
udzieli6 wia.domośoi o za.gj'nionym wzywa się, a'by w termimie 
powyŻSZym i.'oniosły o tym Są.dowi Grodzkiemu w Pszozynie. 
Zg. 96/46. KB-':"6897 

SĄD GRODZKI W PULA W ACH 

Jan Michałowski, zam. w Warszawie, ulica Kazimie
rzowska 110, złożył wniosek o uznanie za zmarłych niżej 
wymienionych, urodzonych i stale zamieszkałych w Irenie: 
1) Tyły Handelsman, córki Lejzora, urodzonej w 1862 r. 
jej dzieci: a) syna Szola, syna Icka i Tyły, urodzonego w 
1883 r., b) córki Mariem-Geni, urodz. w 1884 r., c) syna 
Lejby, urodz. w 1888 r., d) córki Fajgi, urodz. w 1894 r., 
e) córki Mindli, urodz. w 1899 r., f) i córki Cyrli, urodz. 
w 1897 , r. Wymienione osoby pod 1 f literami b, d i f _ 
miały być rzekomo zabite w dniu 6.l5 1942 roku przez 
Niemców, Zaś pod a i e w Radomiu w październiku 1942 
roku, zaś pod c) miał rzekomo zaginąć w Rosji. 

S,d Grodzki w Puławach wzywa wymienione wyżej 
osoby, aby w terminie . trzymiesięcznym, licząc od dnia 
ukazania siO niniejszego, zgłOSiły się, gdyż w przeciwnym 
razie mogą być uznane za zmarłych; wzywa się nadto 
wszystkie osoby posiadające wiadomOŚCI o zaginionych, 
aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. (Do 
sprawy Zg. 53/46). KB-7344 

SĄ.D . GRODZKI W SOSNOWCU 
Slld Grodzki w Sosnowcu, na W11iosek Artura Lebo

wi~za, zam. w Sosnowcu przy ul. Sadowej Nr l, wszczął 

postępowanie o uznanie za zmarłą Marlę z Zaksów Lebo· 
wiczową, córkę Joachima i Reginy Zaks, urodz. 6 marca 
1908 roku, ostatnio zam. w Sosnowcu. Lebowiczowa wy
wiezi~a została z ghetta sosnowl(!ckiego do Oświęcimia vi 
transporcie, który bezpośrednio z pociągu skierowano do 
komory gazowej i wszyscy z tego transpol"tu zostali stra· 
ceni w sierpniu 1943 roku. 

Sąd wzywa mgbionll" by w przeciągu trzech miesięcy 
od daty niniejszego ogłosz:!nia zgłosiła się, gdy! w prze
chvnym razie może być uznaną za zmarłą. Zarazem wzy
wa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości 

o zaginl/)nej, aby w terminie powy!szym doniosły Sądowi 

(art. l, 2 U, 2, 11,3, §1, 5 dekretu z dnia 29.8. 19% roku 
·W S'prawie postępowania o uznanie za zmarłych). (Zg. 
14!4!·6). KB-7091 

SĄd Grod1.ki w Sosnowcu, na skutek wniosku Feli vel 
Fajgli Łai Miodownik, zam. w Krakowie przy ulicy Sta. 
rowiślnej Nr 52, działającej przez adw. Henryka Janczew
skiego, zam. w Sosnowcu, wszczął postępowanie o uzna
nie za zmarłą Chwuli ze Szwarcbaum6w Miodownik, córki 
Hers2!lika i Fajfll z domu Rotgrund, maU. Szwarebaum, 
urodz. 21 kwietnia 1893 r . we wsi Nowa Łąka, woj. kie
leckiego, ostatnio zamieszkałej V{ Sosnowcu, ul. Warszaw
ska lO, która w czerwcu 1943 roku została wywieziona 
przez niem.c6w do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 

i od tego czasu brak o niej wszelkich wiadomości. 
Sąd wzywa zaginioną, by w przeciągu trzech miesięcy 

od daty niniejszego ogłoszenia zgłosiła się, gdyż fIN prze
ciwnym razie może być uznana za zmarłą. Zarazem wzy. 
wa siO wszystkie osoby, kt6re mogą udzielić wiadomości 
o zaginionej, aby w terminie powybzym doniosły Sądowi 
(art. 1, 2, § 1, 5, 1,3, § l, 2 dekretu z dnia 2,9.8. 19415 roku 
W sprawie postępowania o uznanie za zmarłych). (Zg. 
OS{46). KB-7092 

Sąd Grodzki w Sosnowcu na wniosek Marii Zalega, 
zam. w Sosnowcu, ulica Mała 7, wszczął postępowanie 

o uznanie za zmarłego jej męża Władysława Zalegi, syna 
Kacpra i Katarzyny z Hachulskich, urodz. 31 stycznia 1896 
roku w Sosnowcu, ostatnio zamieszkałego w Sosnowcu, 
który we wrześniu 1939 roku został ewakuowany jako 
pracownik Banku polskiego i od tego czasu nie powrócił 
i nie daje znać o sobie. 

Sąd wzywa zaginionego, by w ciągu tri ech miesięcy, 
licząc od dnia ogłoszenia, zgłosił się, gdyż w przeciwnym 
razie może być uznanym za zmarłego. ' Zarazem wzywa się 
wszystkie osoby, kt6re mogą , udzielić wiadomości o zagi
nionym, aby w tenninie powyższym doniosły o tym SIL
dowi • . (Zg. S43{48), KB-7093 

SĄ.D GRODZKI W PILE 
Na wniosek Waleriana Humerskiego, zamieszkałego w 

Omia,rach, powiat Miastko wdraża się postępowanie celem 
uznania za zmarłą Emilii zNastów Humerskiej, urodzonej 
dnia 29 września 190~ roku w Złotowie, córki Wilhelma 
Nasta i Julianny Kuklenz, . ostatnio zamieszkałej w Pile, 
która w czasie działań wojennych w Pile, w styczniu 1945 
roku, zaginęła. Wzywa sIę Emilię zNastów Humerską oraz 
wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zagi
nionej, aby w terminie do 3 miesięcy zgłosiły się lub o niej 
doniosły Sądowi Grod1.kiemu w Pile, w przeciwnym razie 
po tym terminie Sąd"uzna zaginioną za zmarłą, (Zg. 14/46) 

~ KB--7125 
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SĄD GRODZKI W PILZNIE 

Na wniosek Zofii Kita z Kielanowic obok Tuchowa 
wszczął Sąd Grodzki w Pilznie postępowanie celem uzna- , 
nia za zmarłych: 1) Jana Cholewiaka, urodzonego c.1nia li 
października 1889 roku w JOdłowej,powiat Jasło, syna 
Michała i Katarzyny z Kitów; 2) Piotra Cholewiaka, uro-

. dzonego dnia 4 marca 1892 roku w Jodłowej, powiat Jasło, 
syna Michała i Katarzyny z Kitów. wymienieni przed 
około 40 laty wyjechali do Ameryki Północnej i od tego 
czasu wS2;elki słuch o nich zaginął. 

Wzywa sit; osoby posiadające o wymienionych jaką
kolwiek wiadomość, aby w terminie do 4 miesięcy donio
sły o tym Sądowi, gdyż po upływie tego terminu Sąd orze
knie o wniosku. (Zg. 44/46). KB-7~ 

Na wniosek Józefa Galasa z Ryglic wszczął Sąd postfJ
powanie celem uznania za zmarłego Jana OhrCibaka, ur0-

dzonego 17 marca l8<j2 roku w Łękach Górnych, powiat 
Dębica, syna Walentego i MarIanny z Wójcików, który W 

roku 1917 W; czasie forsowania rzeki Piawy we Włoszech, 
poniósł śmierć. 

Wzywa się osoby posiadające o wymienionym j~

kolwiek wiadomość, aby w terminie do 3 miesięcy doniosły 
o tym Sądowi GrodzJqemu w Pilznie, gdyz po upływie te,o 
terminu Sąd orzeknie o wniosku. (Z,. 34/46). KB-72<68 

Na wniosek Stanisława Niemtulla z Pilzna wszczął Sąd 
postępowanie celem uznania za zmarłego Marcelego Niem
tusa, urodzonego dnia · 10 października 1877 roku w Pilznie, 
syna Andrzeja i Agnieszki z Kowalskich, kt6ry w r. 1910 
wyjechał do Ameryki Północnej i od tego czaIlu wllzelld 
słuch o nim zal'(inął. 

Wżywa Ilię osoby pOl!liadające o wymienionym jak,
kolwiek wiadomość, aby w terminie do 4 miesięcy donio
sły ' o tym Sądowi Grodzkiemu w Pilznie, gdy! po upływie 
tego termińu Sąd orzeknie o wniosku. (Zg. ·23/48) . . 

. ~7271 

Na wniosek Józefa Ląckie,o z Jodłowej wszczął Sąd 
postępowanie celem uznania za zmarłe&o Michała Ląc
kie&o, urou7.onego dnia 24 sierpnia 1873 roku w Jodłowej, 
powiat Jasło, syna Wawrzyńca i Zofii Stręk, który w roku 
1910 wyj€'chał do Ameryki i od tego czasu' wszelki słuch 

o nim zaginął. 
Wzywa· sili! osoby pOlliadające o nim jakąkolwiek wia

domość, aby w terminie do 3 miesiecy doniosły o tym Są
dowi Gl'odzkit>mu w Pilznie, gdyż po upływie tego terminu 
Slld orzeknie o wniosku. (Z" 56/46). KB-7270 

S~ GRODZKI W PRZEMYŚLU 
Michał Wójcik, lIyn Michała i Katarzyny, urodzon,. W 

LeS7.(,~t'lwj,a Dolnej w roku 1911 i tam zamieszltały, powo. 
łany do wojska lIowieckiego w roku 1944, był na froncie 
w Niemczech i od marca 1945 roku nie ma o nim wiado
mości. 

. Wzywa sj~, aby w cza!okresłe 3 mie!ięcy dano Sądowi 
. Grodzkiemu w Przemy'lu wiadomo6ć o jego życiu. (Zg. 

449/46). KB-II844 

Stanil!lław Puławski, syn .rana i Katarzyny. urodzony 
w Leszczawie Dolnej, w roku 1!l1-1, zr.rnieszkaly w Leszcza
wie Dolnej, został w roku 1944 powołr-rry do woj ~ka so<
wieckiego i ostatnia wiadomość o nim była w lutym 
1945 roku. 

Wzywa !ł~, aby w cZBsokresłe 3 młe81ęcy d!łno Sil
dowi Grodzkiemu w Przemyśle wiadomość o j ego żyeiu. 
(Zg. 450/46). I{B ... -5845 

S4D GRODZKI W LEGIONOWIE 
. Sąd Grodzki w Legio'nowie wzywa Feliks,a Kwłatlrow

I!Iklego, u'l'odzonego i.lnia 8.10.1901 r. w GlItrołęee, syna Wero" 
nikl z Łukasików i Antoniego, którego Niemcy za.brali z Ja" 
'błonny do Warszav."Y na Pawiak i następnie, uciekając z Pol" 
ski, zabrali do obozu kOnC'entracyjnego w Gro&srosen, aby w 
terminie mie.slęeznym etawił elę do Sądu, gdył: po tynl ter
minie Są.d u<zna go I!a zm~rłe.go, oraz W2:ywa wl!zystkie osoby, 
które mogą udzielić jaldchkolwiek wiadonto!lei o zagi,nionym, 
aby w powyższym. termialie doniosły o nich Sądowi. Nr Zg. 
28/46. KB-'/820 

SĄ.D GRODZKI W ST.RZELNIE 
1) Anastazja Godlewska, z domu Pieczonka, w StrzeL 

nie, wystąpiła z wnioskiem, by jej męża Jana Godlewskłe' 
go, urodz. dnia 3 marca 1908 r. w Polanowicach, powiat 
Inowrocławski, syna Antoniego i Marianny z domu Sawie" 
kiej,ostatnio zamieszkałego wStrzelnie, kt6ry został are_ 
sztowany .pnez gestapo w Strzelnie 15 października 1989 r. 
i odtąd wszeIlki §lad po nim zagInął, uznać za zmarłego. 
Zg . . 54{46. 

2) Konstancja Flenc, z domu Konkol, w NowemMie
~c1e Lubawskim, wystąpiła z .. wnioskiem, by ..jej męża Bog_ 
dana-Wojciecha Flenca, urodz. dn~a 29 marca 1909 r. w ' 
Strzelnie, syna Józefa i Julianny .z domu Jakubowskiej, 0-

statnio zamieszkałego w Strzelnie, który został aresztowa.. 
. ny przez gestapo w Strzelnie 16 października 1939 1', i odtąd 

wszelki ślad po nim zaginął, uznać za zmarłego. 
Wzywa się zaginionYCh, by stawili się w terminie dnła 

23 stycznia 1947 r. o godz. 10. w Sądzie Grodzkim w Strzel
nie w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych. Zg. 
!I6{M. KB~148 

S4D GRODZKI W STASZOWIE 
Sąd Grodzklw w Staszowie, wszczął postępowanie na 

wniosek: . . 

1) Zg. 10/46. Konstancji Wiktorowskiej, zamieszkałej 

w Małej Wsi, o uznanie za zmarłego An~oniego Józefa Wik-
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torowskiego, urodz. 1 czerwca 1894 roku, syna Piotra i 
Konstancji z Pietr;;::Ykowskich, ostatnio zamieszkałego w 
Małej Wsi, ktory. podczas działań wojennych w 1944 roku 
zaginął i dotychczas nie powrócił i nie daje wiadomości o 
sobie, 

2) Zg. 11 /46. Genowefy Gaweł, zamieszkałej w Sz.cze_ 
glicach, o uznanie za zmarłego Piotra Gawła, urodz. , dnia 
4 czerwca 1913 roku, syna Antoniego i Marianny z Lazar_ 

. czyków, ostatnio zamieszkałego w Szczeglicach, który w 
1939 roku powołany został do wojska polskiego i dotąd nie 
powrócił i nie daje wiadomości o sobie, . 

3) Zg. 12/46. Marianny Tatara, zamieszkałej w Połań_ 
cu, o uznanie za zmarłego Aleksandra 'Tatary, ' urodz. 10 
grudnia 1910 roku, syna Michała i Michaliny z Wójcikow' 
skich, ostatnio zamieszkałego w Połańcu, który w 1939 roku 
powołany został do wojska polskiego i dotąd nie powrócił 
i nie daje wiadomości o sobie, 

4) Zg. 15 /46. Dominika Tałaja, zamieszkałego w , Swo
roniu, o uznanie za zmarłego Piotra Tałaja, urodz. dnia 
16 czerwca 1884 roku, syna Wojciecha i Zofii zGrzesików, 
ostatnio zamieszkałego w Sworoniu, który w 1910 roku wy_ 
jechał do stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i do
tąd me powrócił i nie daje wiadomości o sobie. 

Wzywa się zaginionYCh, aby w terminie trzech miesię. 
cznym zgłosili się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym 
razie mogą ' być uznani za zmarłych. Wszystkie osoby, które 
mogą udzielić wiadomości o zaginionych, wzywa się, aby w 
terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. KB-7094 

S~ GRODZKI W STARYM SĄ.CZU 

Na wniosek Eugenii Boczkowej w 'Starym Sączu, 

wszczęto postępowanie celem uznania za zmarłego Włady. 
sława Boczka, ur. dnia 27. 6. 1897 r. w Jastrzębi, ostatnio 
zam. w Lidzie, syna Wincentego i Magdaleny z Jarząbków. 
Wspomniany został w czerwcu 1941 r. ·are.sztowany przez 
władze niemieckie w Lidzie i od tego czasu, niema o nim 
żadnych wiadomości. . . 

Wzywa się zaginionego aby w terminie 3 miesięcznym 
od .dnia zamiei?zczenia tego ogłoszenia w "Monitorze PoL 
skim", zgłosll: się do Sądu Grodzkiego w Starym Sączu, gdyż 
w przeciwnym · razie, może być uzn.any za zmarłego. Wzywa 
się, wszystkie osoby, które mogą udzie!lićwiadomości o 
zaginionym, by w terminie powyższym doniosły o nich Są· 
dowi. Zg. 175/46. KB-7272 

SĄ.D GRODZKI W ŚWIEBODZINIE 

' Weronika Sumionka z Ciga:cic, wniosła o uznanie za 
mlarłego Alpjzego Sumionkl, uródź. 27 lipca 1901 r. w 
Czersku, syna Franciszka i Franciszki Wuttrych, pełniącego 
w 1939 roku służbę w 77 p. p. 

Wzywa się zaginionego i wszystkie osoby, które mogą 
udżie1ić ' o nim wiadomości, 'aby w chigu trźech 'miesięcy 
zgłosiły się w Sądzie .Grodzkim w Świebodzinie, gdyż w 
przeciwnym ra~ie ··~;;tą.pi '> uzhani~ ··, ~ za:"zm~ł~~; Zg. 42/46. 

}{B,.7262 

S~ GRODZKI W śWIDNICY 

Podaje się do public~ej .wiadomości, iż w .:spra:vie Zg, 
21/46, wszczęte zostało w dniu ;3. 10. 1946 r., na ,wniosek 
Jadwigi-Antoniny Jaworowskiej, postępowanie o uznanie 
za zmarłego Stanisława Franciszka Jaworowskiego, kapita..
ną-lotnika I pułku lotniczego w Warsz;łwie, syna Jana i Te_ 
reiy z Chlebowskich, urodz. 8 maja 1897 r.. w Grodnie, 
który wstąpił rzekomo podczas okupacji do p;u-tyzantki w 
lasach lubelsko 7 kieleckich i miał jakoby zginąć . w potycz
ce z niemcami we wrześniu 1944 r. koło Wojciechowa w 
Lubelszczyźnie. 

Wzywa się zaginionego, aby w terminie sześciu mie
sięcy od dnia postanowienia, zgłosił się do Sądu Grodzkie_ 
go w Świdnicy, gdyż w przeciwnym razie może być uznany 
z~ zmarłego, a wszystkie osoby, które mogą udzielić wiado
mości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o 
nich Sądowi. KB-7376 

SĄ.D GRODZKI W TARNOBRZEGU 
Sąd Grodzki w Tarnobrzegu, na wniosek Dwojry z 

Thiirschwellów Guttwein we Wrocławiu, wdi-aża postępo. 
wanie o uznanie ~ zmarłych: 

1. Kelmana Thiirschwella, urodz. w roku 1891 w Tar· 
nabrzegu, syna Lejzora Thiirschwella i Scheind1i z Franz_ 
blauów Thiirschwell, bez zawodu, który w roku 1913 wy. 
jechał do Ameryki, 

2. Markusa Thiirschwella, urodz. w roku 1895, w Tar. 
nobrzegu, syna ' Lejzora Thiirschwella i Scheind1i z Franz
blauów Thiirschwell, bez zawodu, który w roku 1914 uciekł 
.z domu i ,';stąpił do Legii Cudzoziemskip.j. 

Wzywa się zatym wymienionych, aby w ciągu 6_eiu 
. miesięcy zgłosili się, gdyż mogą być uznani za zmarłych, 
wszystkie zaś osoby, mające o nich jakie wiadomości, aby 
w tymże terminie zgłosiły o tym Sądowi. Po bezskutecz· 
nym upływie terminu, Sąd orzeknie o wniosku ostatecznie. 
Sygn. Zg. 73/46. KB-7251 

SĄ.D GRODZKI W WOLSZTYNIE 

Maria Tomys z Jażyńca, powiat woIsztyński, wniosła o 
uznanie za ' zmarłego męża Stanisława Tomysa; ostatnio 
zamieszkałego w Jażyńcu. Stanisław Tomys, został areszto_ 
wany · w Jażyńcu w dniu 30 września 1939 r. i przewieziony 

,,:MONITOR POLSKI" . Dnia 15 listoPIlida 1946 r. Nr 125 

do Smólna koło Kargowej, gdzie przebywał do 24 grudnia zabezpieczeniu jarzm mostu tymczasowego i usunięcie z kory-
1939 r. Następnie przewieziono ' go do Komorowa pod Wol- ta rzeki kratownic na rzece Nysie Łużyckiej w ·km. 13.442 
sz.tynem, a w dniu 15 stycznia 1940 r. wywieziono go z Ko_' szlaku Węgliniec Gr. Państwa - Wehrkirch" - należyskła' 
morowa w nieznanym kierunku. Od tego czasu zaginął. dać do skrzynki ofertowej umieszczonej w Budynkw Zar,ządJu 

Wzywa się zagmlOnego, aby najpóźniej ' do dnia 17 Odbudowy w Katowicach, ul. Gliwic!ka 30, do dnia 20.11.46 r. 
kwietnia 1947 r. godz. 12, zgłosił się w Sądzie Grodzkim go~z. lO-ta. Oferent obowiązany jest złożyć wadium w wy'5o' 
w Wolsztynie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany l kości 1 proc. (jeden procent) oferowanej sumy na konto Za
za zmarłego: Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzie- rządu Odbudowy K. P. w Katowicach w PKO Konto Nr 1111 
lić wiadomości, aby w terminie pcwyższym doniosły o nich 1 '5365, a kwit dołą,czyć do zlownej oferty. Brak wadium sp 0-

Sądowi. . KB-7153 woduje unieważnienie oferty. . 
' 1 Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zarządu Odbudowy K. P. 

Franciszka- Ratajczak ze Stodolska, powiat wolsztyńsk;, 
wniosła o uznanie za zmarłego męża Walentego Ratajczaka, 
ostatnio zamieszkałego w Rakoniewicach. Walenty ' Rataj _ 
czak został aresztowany w dniu 4 października 1939 r. w 
Rakoniewicach i osadzony w więzieniu w Wolsztynie, a w 
dniu 20 października 1939 r. wywieziony z , Wolsżtyna w 
niewiadomym kierunku. Od tego cz~su zaginął. 

Wzywa się zagmlOnego, aby najpóźniej do dnia 17 
kwietnia 1947 r. godz. 12, zgłosił się w Sądzie Grodzkim 
w Wolsztynie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany 
za imarłego. Wzywa się wsżystkie osoby, które mogą udziec 
lić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym 
doniosły o nich Sądowi. KB-7152 

Helena Urbańska z Terespolu, powiat wolsztyński, 

wniosła o uznanie za zmarłego męża Franciszka Urbańskie· 
go, urodz. 15. 10. 1910 r .. Ul'bański został 26. 9. 1939 r. are_ 
sztowany w Tarnowie, pow. wolsztyński i odstawiony do 
Wolsztyna. Krótko przed Bożym Narodzeniem 1939 r., zo
stał wywieziony do Poznania do fortów VII, i odtąd zaginął. 

Wzywa się Franciszka Urbańskiego, aby do dnia 27 
marca 1947 r. godz. 12, zgłosił się w · Sądzie Grodzkim w 
Wolsztynie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za: 
zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić 
wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym do. 
niosły o nich Sądowi. KB-'-7148 

SĄ.D GRODZKI W MIECHOWIE 

Na wniosek Władysławy Papaj, zamieszakłej w Podle
sic ach, powiat Miechów, wszczął Sąd Grodzki w Miechowie, 
postępowanie do sygn. Zg. 29/46 o uznanie za zmarłego Jana 
Papaja, syna lVlarcina i Anny z Muchów, ur. 20.4. 1904 r. w 
Wierzchowisku, powiat Miechów, stałego mieszkańca gro
mady Podleslce, powiat Miechów, który j.ako żołnierz jed" 
nostki łączności W.P. brał udział w walkach pod Niepoło
micami w mIeSIącu wrześniu 1939 roku i dotychczas nie 
wrócił i wzywa. 1) Jana Papaja, aby w terminie 3_ch mie
sięcy ' od daty ogłoszenia niniejszego, stawił się w tut. Są
dzie; 2) wszystkie osoby, które znają miejsce pobytu Jana 
Papaj a, a by' . dbniośły . d tym w podanym terminie Sądowi 
Gródzkiemu W ' Miechowie. KB-'-698l 

.;< o " (: 

N!1 wniosek ' Julii Błasik; ' zarrt. 'w l'tJalrowie, puwn Mie
chów, ' wszczął Sąd Grodzki w Miechowie; postępowanie do 
Sy.gą. Zg, 26j46 o uznanie za zmarłego Władys~awa Błasika, 
Ilyna Grzegol'za i Marianny: z Rusków, ur, 14 .~. , 19;1.1, r. -w 
Makowie, mie~zkańca wsi Maków, pow. Miechów; który " 
jakO żołnierz 20 p. p. brał udział w wojnie pod Pszczyną w 
miesiącu wrześniu 1939 r. i dotychczas nie powrócił i : 
wzywa. , 

1) Władysława Błasika, aby w terminie trzech miesięcy 
od daty ogłoszenia, zgłosił się w tut. Sądzie; 2) wszystkie 
osoby, które znają miejsce pobytu Władysława Błasika, aby 
doniosły . o tym w podanym wyżej terminie Sądowi. 

KB-6980 

s~ GRODZKI W MSZANIE DOLNEJ 

Na wniosek J'oanny Franczak z Raby Niżnej, wszczyna 
się postępowanie celem uznania za zmarłego Macieja Fran
czaka, uodzonego 21 stycznia 1874 r. w Rabie Niżnej, syna ' 
Jana i Katarzyny Piekarczyk, ostatnio zamieszk1,lłego w 
Rabie Niżnej, powiat Limanowa, który w roku 1910 ,wyje_ 
chał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, o od 
roku 1919 nie daje wiadomości o sobie. ' 

Zaginionego wzywa się, aby w czasokresie trzech mie
siec;:y zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Mszanie Dolnej, gdyż 
w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wszy_ 
stkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, 
wzywa się, aby w terminie przepisanym doniosły o nich 
Sądowi. Zg. 47146. KB-7004 

Przetargi 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 12 

Zarząd Odbudowy Kolei Państwowych w Katowicach o' 
głasz.a p.r,zetarg nieograniezony na ro,boty przy zabezpieczeniu 
jarzm mostu tymczasowego i uSlUnięcie z koryta rzeki matow
nic, na rzece Nysie Łużyckiej w lano 13,442 szlalm1 Węgliniec 
- Gr. Państwa - Wehrkirch, Załączniki ofertowe 1Ja :zWro' 
tern kosztów własnych oraz wszelkie informacje można otrzy-

. ,inać w Wydziale Technieznym Zarządu Odbuc.'owy w Katowi' 
cach, ul Gliwicka 30. Oferty w podwójnych zalakowanych Iro' 
pertach z nalpisenn "Oferta do przetargu Nr 12 na roboty ~rzy 

L . 

u'l. Gliwicka 30, dnia 20.11.19.46 r. o godz. 10.30. Termin wy
:konania robót c;lo dnia 15.2.1947' r. Z,arząd Odbudowy z·astrze· 
'ga sobie prawo wolnego wyboru oferenta, jak również uni~
ważnienia .pr,zetargu bez podania powodów i bez ponoszema. 
jkichkolwiek oooZ'kodOwań. KB-7603 

PRZETARG 

Zakład UbezpieC!zeri Spolecznych w Warszawie ogłałlz. 

przetargi nieogl'a·niczone na 
1) odbU'dowę domu przy ul. Szczęśliwickiej 25 w WaMza-

w:e. 
2) wykonanie instalacji wododągowo-kanalizacyjnej p.rzy 

ul. j. w. 
3) wykonanie insta'lacj,i . elektrycznej przy ul. j. wy~ 
Podkł~dki przetar,gowe wydaje biuro ZUS ul. Wilcza 9~ 

I piętro. Oferty w zalakowanych (czystych) kopertaclt, z o
znaczeniem przetargu, należy składać tamie .do dnia 19 listo
pada . br. godz. 12, po Czym ilIastą·pi komisyjne otwa.rcie ko
pert. Do oferty należy dołąC!zyć pokwitowanie na wpłaconą 
Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju. ZUS zastrz-ega Bobi. 
prawo swO'bodnego wyboru oferentów uniewain'ienia pl'lze
targu- bez poda.nia motywów, KB-7365 

PRZETARG NIEOGRANICZ,ONY Nr 11 
Zarząd Odbudowy Kolei Pań.stwowych w Katowicach 0:

głasza przetal"g nieograniczony na odbudowę mostlU! stalibeto
wego i żebrowego przez rzekę Pszczynkę w km 352,9()5 na 
lini'i: Warszawa - Dziedzice. Oferty na odbudowę moatu -
w podwójnych zalakowanych kO'perta,ch z napisem "Ofem 
na odbudowę mostu stalbetowego żebrowego przez rzek, 
Psz.c-zynkę do przetargu Nr 11" - należy składać do skrzyn
ki ofertowej, umieszczonej w budynku Zarządu OcJbudowy 
przy ul. Gliwickiej 30, do dnia 18 listopa.da 46 r. godz. 10. 

Otwarcie ofert odbędzie się tamże w pokoJu: Nr 8 tego 
samegO dnIa o godZ'. 10.30. Plany mostu można. pr,zeglądać 
i załąC'Z1liki ofertowe za .zwrotem ·własnych kosztów, 01'11<& 

wszelkie informacje można otrzymać w Wydziale Techn. Z. O. 
w Katowicach, ul. Gliwicka 30 w godzinach o(,) 8 do 15. Ter
min' il!rończenia robót do dnia 1 kwietnia 1947 r. Oferentobó
wiązany ' jest złożyć wadium w wy,sokości 2 proc. (dwa pro
cent) oferowanej sumy kosztorysowej na konto Zarządu 
Odbudowy K. P. 'W Katowieac..'t w PKO , na Nr III/5365, " IPi_;:. 

kv.~it . dó'łąc-tYć do iłoropEij oferty. Brak. złożonego wa,dium. · 
s:p;'~oduje ,uniew#nienle 9ferty. PrzedSi~biorstwa. Państwowe 
są zwoln~o~e 0& składania ' wadium. Zarząd Odbudowy za.
strzega sobie 'prawo wolnego wyboru oferenta oraz prawo . 
unieważnie~ia przetargu- bez podania powodów i bez ponosze· 
nia z tego tytułu jakiChkolwiek odszkodowań. KB-,-7360 

' PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 199 
Dyrekcj a Odbudowy Warsza.wskiego . Węzła Kolejowego, 

Warszawa, U'l. Targowa 70 m. 4, ogłasza pl"zetarg na wyko
na·nie instalacji elektrycznej i telefonicznej w parowozowmi 
wachlarzowej na st. Warszawa - Praga. Oferty należy 

składać do skrzynki ofertowej, umieszczonej w Biurze Dyrek
cji dnia 19 listopada 1946 r. do godziny lO-ej, g~zie można 
nabyć ślepy ' kosztorys i uzyskać bliŻSze informacje. 

KB-7502 

PRZET ARG NIE OGRANICZONY . 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w , Warszawie ogła.

sza przetarg nieograniczony na następujące oąrabiarki i u
rządzenja warsztatowe: 

1) speC!jalnej szlifierki do szMowania kotłów tokarskich, 
2) specjalnej szlifierki z ta.rczą do wentyli 
3) specjalnej s.zJj.fierki z tarczą do głowic silników .sa-

mochodowych, 
4) hebla;ki krótkiej - marki "SchOppiing", 
5) heblarki norma1nej, 
6) szlifierki do szlifowania wałów kor:oowodowyeh, 
7) szlifierki do szEfowania sworzni, wałków o postawie 

mię~zy kłami 550 mm do 190 mm średnicy, 
8) wytaczarki do kOl"bowodów, 
9) sprawdzian do prostowania kOl'bowod6w, 

10) piły taśmowej stolarskiej z napędem ele!ctryeznY'm, 
11) prostownicy 40 Wolt do ładowania akumulatorów, 
12) maszyny rymarsko - tapicerskiej. 
Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 

z na,pi,sem na kopercie "Oferta na dostawę masz.y.n i urządzeń 
warsztatowych" należy składać do c.'nia 29 listopada ~ r. 
godz. 10 włącznie do skr.zynki ofertowej Dyrekcji. 

B1i,ż,sze infol"ll1acje oraz wzory ofert można otrzymać w 
Pocz~oW}lll Urzędzie Przewozowym Warszawa-Praga, ul Ra
tuszowa 11, u Dyrektora Urzędu w godzinach urzędowych. 

,

. Dyrekcja zastr·zega sob.ie prawo wyboru' oferenta bez 
względu na cenę oraz unieważnienia przeta,rgu bez podania 
przyczyn i ponoszenia jakic'hkolwiek odszkodowań. KB-7573 

PRENUMERATA •. Monitora Polskl-ego" wynosi miesięcznie zł 250,-. Numer JWiedvńczv kosztUje zł 8.-. Numer podwójny zł 15,-. 
CENA OGŁOSZEN: Ogłos,zenia urzędowe,sąóowe. przet.argi itp. zł 10.- za wyraz. - Ogło-sze,nia o zagubio·nych dokl\me~techz! 6'-0 l8 wyraz. - Ogłoszenia za teksl e.m od osób i instytucji 
prywatnych zł 20 Z8 wiersz mi<1i.metrowv szerokości jednej szpallv (strona 3 szpalty\. :- Za układ tabelaryczny dolICza SIę . 60 lo. -. Ed ykty. na<l~vłene przez Staro~l\\'a (Rpf spraw 

. Inwalidzkich) zł 4,- za wyraz. _ Za terminowy druk ogłoszeń wydawnlotwo me odpOWIada , 

IW vdawca: PolSKa A.gencla Prasowa .P A.p ... RedagUje Komitet RedakcvtRr 

Ofukam. Nr 4 Spółdzielni Wydawniczej "Czyte1aik". Lódt, ol. Zwida 2 . 

.. 


