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ZARZĄDZENIE 

DY'1'ektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikacyj i Widowisk 

z dnia 8 listoPada. 1946 roku 

o odebraniu debitu komun,ikaeyjnego. 

. Obwieszczenia sqdowe 

UZNANIE ZA ZMARLEGO 
I STWIERDZEN'IE FAKTU SMIERCI 

S4D GRODZKI W WARSZAWIE . 

Sąd Grodzki w WarSzawie, OcWział I, wzywa Antoniego-
. Wladysla.wa Maciejewskiego., 6. Antoniego i Leoka.dii-Fran- , 
cisz~i z Pa,~lskich, urodzo~ego 30stycz~ia 190~ r. w Ojr,za-I' 
nOWle, pOWIatu warsZI3.'WISklego, ost8ltmo zaameszka.łego w 
Warszawie, czmobiHzow.anego do wojiSka we wrześniill 1939 !'. I 

do Radzynia,aby w termi'nie 3-miesięcznym stawił się do 
, Sądu, gdyż po upływie ,tego tel'lminu' Sąd uzna go za zmarłego 

oraz wzywa wazys1ik.ie osoby, które mogą uGzie1ić jakichkol
wiek wiadomości o z8lginionym, a.by W powy~zym terminie 
doniosły o nich Sądowi. Zg. 2746/46. KB-7246 

. Są,d Grodzki w Warsz,awie, Oddział i, WzYWa Franciszk~
Ksawerego Pi'otrowskiego, syna Feliksa i Cecylii z domu Ol
tarzewskiej., urodzonego w roku 1887, o.staJtnio zamieszkałego 
w Warszawie, który w roku 1914 został deportowa.ny do Ro.'l,H 
jako Poznańczyk, 81by w terminie 3-ch miesięcznym stawił si~ 
do Sądu, gc.tyi po tym terminie Sąd u'zna go za~marłego, oraz 
Wzywa. wszystkie oso'by, które mogą udzielić jakichkolwie.k 
wiadomości o zaginionym, 81by w powyżSzym terminie donio
sły ' o ~i~h Sądo·wi. I. Zg. 951/46. KB-·7576 

" Na. podatawie art. 3 dekretu z dnia 5, lipca 1946 
roku o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Pra- Sąd Grodzki w \Varszawie, Oddział I, wz"a Lucjana 
sY. Publikacyj i Widowisk (Dz. U. R.. P. Nr ' 34, pO'Z. Teodora Lochockiego, syna Stanisława i Katarzyny z Per-
210) W związku z art. 8 dekr'ctu z dnia 21 listopad.a k9wskich, urodzonego 7 st:r-cmin 1884 roku w Żyrardowie, 
1988 , roku ,o prawie pra'SQwym (Dz; ., U.".R. P. ,Nr 89" . ostatnio .zamieszkałego .. ,w Warszawie, zaginionego pOdczas 
P1QZ: • • 608). ;Odhiel1am ,;dehit ,komunika6Y,j·ny · nast.ę,pugą.... " powstania : w~-suiw&kiego; aby w· t~tminie''- 3-mieSięcznym ' 
eym czasopismom, wydawanym w Austrii w jt:! 1 >"11 ' stawił się do Sądu,gdyż po upływie tego terminu Sąd 

, polskim: . UZl1a go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które 
, , ,,Głos 'Polski" m~gą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby 

"LHogrą;fowane gazety ob~owe'·. • VI powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. (Akta Zg. 

Dyrektor ,Hó.w:negQ Urzędu 1013/46). KB-7499 

Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk 
T. Zabl~dowski 
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ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Głównego Urządu Kontroli Pracy, Pn· I 
blikacyj i · Widawisk 

z dnia 8 listopada 1946 roku 

o odebraniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie art. 3 dekretu .z dnia 5 lipca 1946 
roku o utworzeniu Głó'\vnego Urz.ędu KontrQli Pra
sy, Publikacyj i Widowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 
210) w związku z art. 8 debetu z dnia 21 listopada. 
1938 roku o prawie praigowym ;Dz. U. R. P.Nr89. 
poz. 608) odbieram debit komunikacyjny ez.a,sopismn: 

"Sztandar Polski", wydawanemu w Paryżu 
<Francja) w języku polskim. 

Dyrektor Głównego Urzędu 
Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk 

T. Zabludowski 

Ogłoszenia władz administracyjnych 

UZNANIE ZA ZAGINIONEGO 
W SPRAWIE 

ZAOPATRZENIA INWALIDZKIEGO 

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE 

Na podstawie § 75 Rozporządzenia Min. , Op. Społ. ' 
Min. Skarbu z dnia 17.1? 1934 roku (Dz. U.R.P. Nr 5/35 

rOku), ogłasza się o zaginięciu bez własnej winy, w ' związ
ku przyczynowym ze służbą wojskową, na terenie j .w cza- · 
sie działań wojennych: ob. Gieleraka Tadeusza, syna Jó
zefa, urodzonego 12.2. 1923 roku, ostatnio zamieszka
łego w Równem, powołanego w roku 1944 do jednostki Nr 
1359B poczty poloWE'j. Roszczenie o rentę rodzicielską złożył 
Ojciec Gielerr' .JÓzef, jak również wezwanie, aby posiad n
jltcy wiadomo:\ci .,' zaginionym zawiadomili o nich Staro
stwo Powiatowe w Olsztynie \Ii ciągu trze~h miesięc" od 
ogłoszenia obwieszczenia. L. dz. 1779. KĘ-4911 

, , 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I. wzywa Anielę 
Oberfeld, córkę Chaima-Rubina i Franciszki z Bersztajnów, 
urodzoną 2 sierpnia 1900 roku w Płocku, ostatnio zamiesz
kałą w Warszawie, wywiezioną w czasie powstania war
S7.aWskiego do Opoczna, aby w termL'lie 3-miesięcznym 
stawiła się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd 

uzna ją za zmarłą, oraz wzywa wszystkie osoby, które 
mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionej, aby 
w pOWyŻszym terminie doniosły o nich Sądowi. (Akta Zg. 
1974/46). KB-7498 

Sąd Grodzki W Warszawie, Oddział I, wzywa Anato
liusza Scsznikowa, syna Konstantego i Walerii z Krzyża
nowskich, urodzonego 29 'listopada 1893 roku w Suwałkach, 
ostatnio zamieszl:ałego' w Warszawie, ' zaginionego podczas 
powstania warszawskiego 6 sierpnia 1944 roku, aby w ter
minie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie ' 
tego terminu Sąd ' uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszy
stkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości 
o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. (Akta Zg. 177314G). KB-750M 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Tade
uszą-Mariana Chrościelewskiego, syna Stanisława i Marii 
ze Szwanderów, urodzonego 30 lipca 1900 roku w Wilnie, . 
ostatnio zamieszkałego w Warszawie" zmobilizowanego do 
wojska 1 września 1939 roku, aby w terminie 3-miesięcz

nym zgłosił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu 
Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, 
które mogą udziel ić jakichkolwiek wiadomości o zaginio
nym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. 
(Akta Zg. 1352/46). KB-7ą71 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 1. wzywa Juliusza-
. Benedykta Zimnocha , syna Stanisława i Leokadii i Pogo
rze.] ~ki ch, urodzonego w Warszawie dnia 16 stycznia 191).t 
roku, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, tokarza, który 
w dniu 2 września 1944 roku podczas powstania w War
szawie zabrany został przez Niemców i wywieziony do 
Niemiec, aby w terminie 3.ch miesięcznym stawił się do 
Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzqa go za, zmarłego, oraz 
wzywa wszystkie osoby, które mogą udz ielić jakiChkolwiek 
wiadompści o zaginionym, aby w powyższym terminie do
niosły . o nich Sądowi. (Syg. akt. I Zg. 26&3/46). KB-7572 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Aniel., 
z Lączyńskich żakową, córkę Grzegorza i Marii z prusi
nowskich, urodzoną 3 lutego 1894 roku w Kaliszu, ostatnio' 
zamieszkałą w Warszawie, aresztowaną przez Niemców VI 

marcu 1940 roku i osadzoną na Pawiaku, aby w terminie 
3-miesięcznym stawił~ się do Sądu, gdyż po upływie tego 
terminu Sąd uzna ją za zmarłą, oraz wzywa wszystkie 
osoby, które mogą udzieliĆ jakichkolwiek wiadomości o za
ginionej, aby w powyższym terminie doniosły o . nich Są
dowi. (Akta Zg. 2182/46). . KB-7570 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Tomasza 
Litfika, syna Jan'a i Marianny z Wesołowskich, urodzonego 
w Warszawie, dnłIl 9 marca 1909 roku, ostatnio zamieszka
łego w Warszawie, który w dniu 4 września 1944 roku zo
stał zabrany przez niemców i wywieziony do Pruszkowa, 
stamtąd do obozu we "Flossenburg, a następnie do obozu w 
Hersbruck, aby w terminie 3-ch miesięcznym stawił· się do 
Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna' go za zmarłego, oraz 
wzywa w!lzystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek 
wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie do
niosły o nich Sądowi. (Syg. akt.: I. Zg. 2764/46). KB-7569 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział ' I, wzywa Mariana 
Wierzb;.d l~ r.l~.lcgo, s. Michała i Marii z Jabłońskich, urodz. 
2 lu~~go 1888 r. we Lwowie, ostatnio zamieszkałego w 
Warszawie, zaginionego w czasie powstania warszawskiego; 
aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po 
upływie tego terminu Sąd uzna go za zm~łego, oraz wzy_ 
wa wS7ystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek 
wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie do. 
niosły o nich Sądowi. Akta Zg. 2598/46. \ GA-985 

SĄD GRODZKI WE WROCŁAWIU 

'Są:d, Grodzki we. Wrocławiu zawiadamia, :te Anna 
SChramm, pracownica - . PKS', zam.. we ' Wrocławiu, ul. Flut 
Nr 21, wniosła o uznanie za zmarłego Alojzego Schramma; 
urodzonego w roku 1901, frybjera, zamieszkałego ostatnio 
we Wrocławiu, który wedle twierdzeń wniosku zaginął VI 
zimie 1943 roku, pe:łniąc służbę . wojskową w b. armii nie-
mieckiej. 

Wzywa się Alojzego SChrariuna, aieby nie później ani
żeli do 6 miesięcy od tego ogłoszenia zgłosił się, gdyż w 
przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa 
się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o za
ginionym, aby w terminie PO\li-YŻSzym doniosły o nich Są
dowi Grodzkiemu we Wrocławiu. (Do Syg. akt. Zł. 
328/46). KB-7516 

Sąd Grodzki we Wrocławiu, zawiadamia, że Urszula 
z Mokroszów Bittner, zarn. we Wrocławiu, ul. Stefana Że
romskiego 86, wniosła o uznanie za zmarłego męża Fritza 
Bittnera, urodz. w 1914 roku we Wrocławiu, podoficera za
WOdowego, zamieSzkałego ostatnio we Wrocławiu, który 
wedle twierdzeń wniosku zaginął, pełniąc służbę wojskową 
w b. armii niemieckiej w październ~ 1944 roku. 

Wzywa się Fritza Bittner, ażeby nie później aniżeli do 
6 miesięcy od tego ogłoszenia, zgłosił Się, gdyż w przeciw
nym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszy
stkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginiOJlYm. 
aby w terminie pow.yższym doniOSły o nich SądOwi Grodz
kiemu we Wrocławiu. (Do Sygn. Zg. 316/46). KB-75lł 

Sąd Grodzki we Wrocławiu zawiadamia, te Hildegarda 
Hannak, zam. we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 24, wniosła 

o uznanie za zmarłego Jerzego Hannaka, urodz. 3.2. 1907 
roku, stolarza, zamieszkałego ostatnio we Wrocławiu, który 
wedle twie~dzeń wniosku zaginął w roku 1944, pełniąc 

służbę wojskową w b. armii niemieckiej. 
Wzywa się Jerzego Hannaka, ażeby nie później aniżeli 

do 3 miesięcy od zamieszczenia ' tego ogłoszenia w dzieft~ 
niku, zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznanY 
za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mOR 
udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyt .. 
szym doniosły o nich Sądowi .Grodzkiemu we Wrocławiu. 
(Do Sygn. akt. Zg. 210/46). ~7513 

Sąd Grodzki we Wrocławiu zawiadamia, że Kllara 
Wiesner, zam. we Wrocławiu, ul. Cypriana Norwida Nr 51ł, 

wniosła o uznanie za zmarłego męża Herberta Wilhelma 
Wiesnera, urodz. 19. 11. 1M5 r. we Wrocławiu, zamieszka
łego ostatnio we Wrocławiu, który wedle twierdzeń wnio_ 
sku zaginął w zimie 1944 r, na Bałkanach, pełniąc słuźbO 

wojskową w b. armii niemieckiej. 
Wzywa się Herberta Wilhelma Wiesnera, ażeby nie 

później ani.teli do 6 mięsi~ ~ tego ogł~a zgłosił sit. 
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gdy:l: 'f przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 
Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomo
ści o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o 
nich Sądowi Grodzkiemu we Wrocławiu, do Sygn. Akt. Zg. 
21/4<6. KB-75 15 

zmarłego. Wzyw·a .ię J6~e~a Szmidta, a.by do dnia Z8 lutego 
1947 r. zgło'su .!ię w Slłdz.j,e Groc:J7)kim w Ka:toWlieaoh, gdyż 
w przeciwnym razie może on być uznany za zmarłego . 

W:r,ywa się osoby, 'posiada;jll-oe jlakiekolwi.ek wiado
mości o za,gi~ionym, aby w teTJtlinie powy2iszym doniosły o tym 
Sądowi. V. Zg. 241/46. KB-7042 

ciwnym • razie może być uznaną za zmarłą· Wzywa lit 
wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o za~. 
nionej, aby w powyższym terminie doniosły o nich SądOWl. 
Nr Zg. 345/46. KB-7338 

S4D GRODZKI W GŁĄ.BCZYCAcCH 
Sąd Grodzki we Wrocławiu zawiadamia, że Zofia Rod_ 

kowska i tow. zam. we Wrocławiu, ul. Kocha Nr 3, wnio- 
sły o uznan ie za zmarłego Dra Juliusza ROdkowskiego, ur. 
1884 r., adwokata, ostatnio zamieszkałego we Lwowie, który 
wedle twierdzeń wniosku zaginął 2 maja 1942 r. areszto_, 
wany przez Gestapo. 

TeodOzja Przybylak, z domu Gabryś, zami(!llZkała w Chy
nowie, pow. Ostrów, w:niosła. do Sądu Groc:.1zkiego w Katowi~ 

, (lach o U'znanlie męŻa jej Pawła Prz}':bylaka, urod:z. 25.1.1902 
r., syna, Marcina i Katarzyny z domu Harych, ewakuowanego 
% KatowIc 1.9.1939, posterunkowego P. P. za zmarł&gO. ' 

Do Sądu Grodzkiego w Głą.bczycach wpłynął: :wniosek 
Wandy z Janowu>ki,ch Ole!ksińSkiej, xamieszloołej w Bawo· 
rowie,l11. Wi.jska 19,'0 uzna.nie za zmarłego jej męża Włady
s}a.wa 01e1csłńskie.goo, sYll1a Antoniego i Franciszki z Kosobud,z
kich, ur. we Lwowie ~.5.l910, ostatnio zamieszkałego w 
R6wnem. Z treści wniosku wynrika., że Władysław Oleksiński 
'" dnillt 22 (!Mrwea 194.I wytIlIedł przed południem " domu na 
miasto zobaozy6 co się dzieje,a było to w eza.sie bombardo· 
wania miasta i walk ulie2!nyeh i od tego . czarn wszelki ślai! 

Wzywa się Dra Ju:liusza Rodkowskiego, ażeby nie póź
niej aniżeli do 3 miesięcy od zamieszczenia tego ' ogłoszenia 
w dzienniku, zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może 
być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które 
mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w ter.ninie 
powyższym doniosły o nich Sądowi Grochkiemu we Wroo~ 
ławiu, do Syg. akt. Zg. 322/40. KB-7512 

SĄ.D GRODZKI W POZNANIU 

1) IV. Zg. 462/46. Katarzyna Kurczewska z Poznania, 
• Winogrady 67, wystąpiła z wnioskiem o uznanie za zmar_ 
łego Antoniego Kurczewskiego, urodz. dnia .17. 1. 1910 r. w 
Poznaniu, sYna Jakuba i Katarzyny z NeraW8kieh, który 
został aresztowany w listopadzie 1939 r. przez Gestapo w 
Poznaniu iod tego czasu zaginął; 

Wzywa. się Pawła P r,zy.bylaka.. aby do dnia 28 lutego 
1947 l'. ;r,głusił się w tutejm;--JTIl Sądzie, gdY'Ż w przeciwmym. 
razie może być -Ilznanyza ,zmarłego. RównOCześnie Wrl:ywa się 
o8o'by. posiadają~ jakiekolwiek wia40mości o !Zaginionym, 
aby w terminie 'powy2iszym dO(lliOf!ły tutejszemu S~owi. 
V. Zg. 373/46. KB-7048 

Eddtl"'J,ua DziJura, z domu Goozok z KatJowi,e, ut ATldrze
ja nr. 2, wmio:oła do S"du Grodzkiego w Katowiea.ch o uzna
nie :męża jej RutfilJlA Dziury, u,rodz. 20 tiierpnia. 1913 r ., syna 
Teofila i. Anny z OOmu Krebek, :pr.zebywają,cego do końca. 
paździemi,ka 1942 r. w Zakladzie Psychiatrycznym w Rybni!
ku, sk",d v(y-wiel:iOll0 go do Branie. 

Wzywa ~ :R'%fiillB D~iurę, aby do 15 lutego 1947 
r. \'!:grollił się w tutejszym Sąo,!ie, gCJyż w przeciwnym razie 
moŻe być uzIlUllf 17.e. %marlego. Mwnoczettnie wzywa Aię oso
ey,posiad;;~.i~ j a'kiek'01wiek wiadomoś(j o zaginionYiID. a:by 
w t,erm:l'nie pOWyższym do,ni osły tut ejszemu Są.dow-i. 

po iIlim zal'inll1- . 
W tym st~ r~e:Dy Sąd Grodzki w Głą.bczycaeh 1) 'WlIf

wa Władysława; Ole'le!!it\sklego, ~by w terminie 8 mleslęe7 
Hcząc od daty n-iniej.szego ogło~enia ~głosil się w ,tutejszYIll 
Sądzie, gdyż wpr~ciWll1yom Tarle może by6 uznany '};a zmar. 
łego; 2) wzywP- eiO wszyłlt;kie allOby, które tnOgIl udzielić .m" 
domoOOi o zag~nionym, a:by w terminie po~szym dQn1Osł1 

lo mOb Sll-cJow.j,. (Zg. 14/46). KB-5847 

S4-D GroDZKI W JELENIEJ GORZE 

2) IV. Za. 395/46. Stanisława Palluth z Po:mmua, Mot. 
tego 15, wystąpiła z wnioskiem o uznanie za zmarłego sta_ 
nisława Pallutha, urod:?:. d~ia 20. 9. 1886 r . w Lubiniu. pow . 
Ko~cian, syna Antoniego i Marii z Łukas~ewskieh. Sta."li
sław Palluth aresztowa'2y przez Gestapo w Poznaniu w 
końcu październilta 1939 l". dotąd nie dat' o sobie żadl1ego 
maku życia; 

i v' Zg. 368/4,6. KB~888 

Sa<J Grodzki w Jeleniej GórLe, w sprawie wnioskodaw
czyni ~ lllna.n1e ·za Wlarłezo Friedricha. Karola Strauehli, 
urodroMr-o 7.·'-1898 w Brand, pow. Habe1ssehweTdt, syn .. 
Frledrl:cha ł Anny Kl'Opa~ek, kupea drzewnego, ostatnto za~ 
mieszkałego w Jeleniej Gór-Le, żołnierza b. armii niemieckiej, 

• wz"""'a ~łonego, by zgłofił ~ do S,du W przeciwnym ra-J J n ./ I, 

3)) IV. Zg. 401/46. . Stefania Wlerch'tska w Pozn!mlu, 
wystąpiła z wniosldt-'-m o u zmmle za zmarłego Ignacego 
Wlerciń.sldego, urod_z. dllia 6. 12. 1912 r . w Działach. pow. 
Konin, syna 'I'omasza~ 1 An ieli. Ignacy Wierdńllki w sierp_ 
niu 1939 r . powołany do wojska dotad nie dał o sobie 
:mak u żyda. ' • 

Wzyy;a się wymienionych zaginionycll. aby w termi
nie trzy~!iesięl'Z11ym zgłosili się w Sądzie -Grodzkim w Poz_ 
naniu, gdyż w przeciwnym razie uznani zostaną za zmar
łych. W:Z:Y':<:a sIę wS7.ystkie osoby, które mq{ą udzielić wia_ 
domości o zaghlknych, aby najp6:f.n!ej w t'.lm "LtlIe powyż· 
czym doniosły tutejszemu Sądowi. KB-7!58~ 

Anna R6żnńska z Poznania, Kosińsk'-ego 2613, wystą

piła z Wl1Ioskiem o w..narue za 1,mariego Zdz~ława Różań
skiego, u·rodz. dnia 13. 1. 1910 r. w POZl1ani\l, syna EdrntUL 
da i Stanisławy zDekanów. kt6ry zosłał w list ('p:".dzie 1939 
r. aresztowany i osadzony w forcie VII i od tego czasu za
ginął. 

Wzywa .i, zagInionego, aby w terminie trzymiesięcz

nym zgłosił IIi, w Sądzie Gr odzkim w Poznaniu, gdyż w 
przeciwnym ra:eIe uittal1y zostanie za . zmarłego. Wzywa , .1, wlZystklfl oloby, które mogą udzielić wiadomości o za· 
.ln!onym,' aby najpóźniej w terminie powybzym donlo. 
t!ły . tutejBZfIlYlU Sądowi. IV. Zg. 400/46. KB-71160 

s~ GRODZKI W KRAKOWIE 

Slld Grodzki w Krakowie, na wniosek ~dama Kocha, 
tam. w Krakowie, ul. Zalewskiego 9 m. 3, wdro'iył post~_ 
pawanie o UU1allia za zmarłego Mieczysława Zięby, urodz. 
W 1916 r. syna śp. J ana i śp. lVIarii Ziębów, który w stop
niu plutonowego podchor. brał udział w kampanii wrze. 
śniowej 1939 r. a ostatnia wiadomość pochodzi z końcem 

sierpnia 1939 r . 
Wr.ywa się zaginionego i wszystkie osoPy, które mo

ilyij;Jy mieć o nIm wiadomości, by doniosły o tym Sądowi 
VI terminie trzech mięs1ecy od dnią o"łoszenia. Po upływie 
teio terminu Sila. roz$trzygnie o wniosku. (I. 3 Zg. 783/40). 

Kl3-6971 

Sij;d GrodUti w Krakowie wsz:czął postępowanie na 
lmksel~ J6zefy Majcllrzak, zalll. w Krakowie, przy ulicy 
Blich 4, O uznanie za zmarłego jej męża Mariana Majchrza. 
ka, który w dniu 7 sierpnia 1944 r .• zabrany został w Kra
kowie podczas łapanki przez Gestapo i wywieziony jako 
wlę7.ień do obozu w Gross Rosen :w~1il~ł. . . . 
. . Wzywa sIę wS7.ystkie osoby, które mogłyb~ o zagIDl~ 
nym udzielić wiadomości, by o tem Sądowi doniosły w ter_ 
minIe trzech mIesięcy od daty zgłoszenia. (I. 2 Zg. 326./46-. 

- KB-7223 

S~D GRODZKI W GDYNI 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Teofili Szkl1'bnia z Gi.ty
ni wSi/:czął postępowanie o uznanie rza zmarłego męża jej Ja.
nil. Szkubnill, urodzone~ 15.12.1906 w Guttach w Czechosło
wacj:i, syna Paw! .. i Anny Pcnnykae:il, ostatnio zamieszkałego 
W Gdyni, ul . Hetmańska, który W'7;ięty jako żołniel'Z polski 
we wneśniu 1939 roku, ostatni znak ży,cla dał ze Szczecinka 
'(Neustettil'l), i'dt:ie pr,acował w mleczarni ~ ?dtą(.l z~g~nął. 

W zywa się zaginionego, by w termlnte 3 mIesIęcy od 
ogło'szenia zgłosił się w powyższym Sądzie, gdyż w r~zle nie
liłol:ten ia się może być uznany zazmarłęgo. W qwa S'lę wSzy· 
atl<i,Q o,sQby, które mQgą ud;delić wiać':omQści o zaginionym, 
by W powyżs~ym terminlę doniosły O llich Sądowi. 1 Zg, 212/46. 

KB-7273 

SĄ.D GRODZKI W KATOWICACH 

Gertruda Szmidt, z domu- Gawlik, I,am. w Chęłmle - Po
' mol'ZQ, ul. Bisl\uPia 7, wni,osła< do tutej'szego Sąci'u o uznanie 

JnQża jej J ó~efa . Szmidta. urodz, 14,2.1913 r. w Łagiewn.ikach, 
ąna Walentego Szmidta i Berty z domu: Sokołowski eJ. za 

-34D GF,ODZKI W KIELCACH 
i zie może być uznany za rtmarłego, zlliŚ w~tystkie osoby, mo· 
igąee ud~elić wiaoorMści o zaginionym, !IIby doniosły o nich 

Na wniosek Władysławy MałoUepszej, zam. w K~lcach, ! Sądowi w terminoie ltlrJ!:ech tnlaięey. (Zg. 51/-46) . KB-719-5 
przy ul. Zółk1ewlikiego Nr 114, o uznanie za zmarłego j~ l 
m~itl Mir.czy~ła",a . • Franciszka Małolepszego, Słld Grodaki ! Sli-d Groci:k* 'W Jeleniej Gór ze, w spra.wie wnioskodawez:y. 
w i<i.elca<::h w~ywa M·iecZf':HaWa - Franciszka Mołot.pce- i ni Mara'arety ~ z TuroMka o u~aTlie U. zmarłei'O Hel
JC'. lIY;la Bole-s{9.-wa i Matyldy z Bieludczyków, Ul"odz. w , muta Felll!ruln&o żołnierza armii niemieckiej, który brał u
.TII.błonc~ ~l s~nl~ l'5~g roku, aby zgłosił się naj.p~~~ I dri&t 'W ~ji!M ~ do r~ 194,6 i Matni Hst nwpisał w sty
w terro.mlG 3 znl;ef;ltcmym od daty wydrukowania nllUeJ - I erP.hll 1945 r. oz; KesHna, wzywa Hem.mta Felsmana., by ,zgło,sił 
i>zego ogło~zenia, gdyż po u»ływie tego terminu nastUIi się doSą.du, w przeciv;mym razie może być UJ:tnany za zag!. 
stwierdzenia wy;p",dku i ~ty jego śmierci, Miec.zy~aw Fraq:}- -ruonego oraz wszys~e osoby, mO'i'ące udzielić wiadl()mości 
(liszek rvralolep:;;zy zo.tał 19 maja 1943 roku aresztowany o zaginionym, aby doniosły o nich Są.dowj w terminie trzech 
pr~ n iemców i _O$dzony w obozie w 06witciroiu, następ- m;esięcy. (Z,g. 19/46). KB-7275 
nie w Oranien1:mIl:u, a W!ę:;,zcie w lutym 191'5 r. w obozie ' 
w Ml'l.thausen i od tego ~~u nie ma o nim żadnej wiado-
mości. 

Sąd Grodzki wzywa wszystkich, ~tórzy o życiu lub 
śmierci wymienionego posiadają wiadomości, by o znanych 
sobie fąktachzawiadcmi!li Sąd najpóźriiej w powyżlizym 

tennlnie do sygn. Co. 1392/46. KB-7066 

Na wniosek Heleny Tarkowskiej ,_ zam. w Kielcach, 
. przy ul. Piotrkowskiej Nr 62, o uznanie za zmarłego jej 
męia Romana _ M!triana Tarkowsk iego, Sąd Grodzki w 
Kielcach, wzywa Romana _ Mariana 'l'arkowskiego, syna 
.Takóba i Marii z Kłodawskich, urodz. w :Kielci;lch, 29 lu_ 
tego 1904 roku, aby Z/;lłosił się, najpóźniej w terminie 3 
miesięcznym od daty wydrukowania niniejszego Oiłosu. . 
szenia, gdyż pó upływie tego terminu nastąpi stwieTdzenie 
daty jego śmierci. Roman _ Marian Tarkowski, jako lcapi
tan 33 pułku piechoty w Łomży, we wf7.eśniu 1939 roku 
wraz . z całym pulldem -wyruszył na tront niemIecki, 1 od 
tego czasu niema o nim żadnej wiadomości. 

Sąd Grodzki w7.ywa wszystkich, którzy o życiu lub 
śmierci wymienionego pOSiadają wiadomośc i, by o zni;lnych 
sopie faktach z&wiadomHi Sąd, najpóm.iej w powyższym 

termInie do. sygn. Co. 1407/46. KB-706! 

S4!) GRODZKI W KALISZU 

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 public:tnęj wiadomości, że w dniu 25 . paździer. 
nika 1946 roku, Mó'-riappa Ols<:ewsl.a, zam. w Kaliszu, ul. 
l,ódzka Nr 6 m. 11, wnios-ła do Sądu Grodzkiego w Kali. 
sz:u, podanie o uznanie ~a zmarłeli:o męża swego Stefana 
Olszewskiego, uroclz:. dnia 27 czerwca 1904 roku, we wsi 
Dziewiątka, imlny KowaJle Pańsltie, pow. Tureckieilo, syna 
Walentego i Marianny ;.>; domu W~śniew~kiej, który w 1934 
roku wyjechał do Francji w niewiadomym kierunku i od 
tej pory nie ma o nim żadnej wiadomości. 

Wzywa się zaginionego, aby w ciągu trzech miesięcy 

. od dnia wydrukowania niniejszego ogłoszenia w "Monitorze 
polskim", zgłosił się w tutejszym Sądzie, idyż w · przeciw' 
nym razie mo:l:e być uznany za zaginionego. Wzywa się 

wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zagi
nionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądo
wi. Nr Zg. 346/~. KB-7339 

Sąd Grodzki w Kaliszu, na mocy art. 5 § 1 dekretu z 
dnia 29 sieTpnia 1945 roku (Dz. U . R. P. Nr. 40, poz. 226), 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu ~ paź.dz1ęrni
ka 1946 roku, Jan Korkesz, zam. w Kaliszu, ul. Podgórze 
Nr 17 m. lO, wniósł do Sądu Grodzkiego w Kaliszu, poda
nie o uznanie za zmarłą :l:ony swej Janiny Korkesz, z domu 
Marciniak, urodz. dnia 25 września 1909 roku w Kaliszu 
(Tyniec), córki Stanisława i Wandy z domu Kalikrat małż. 
Marciniak - która celem uniknięcia kary więzienia Zlbie
gła do G.G. i przez pewien czas przebywała w Ostrowcu 
$więtokrzysltim Kieleckim, gdzie, w roku lS44 została 

schwytana przez Gestapo, i wywieziona w niewiadomym 
kierunku. Odtąd nie ma o niej żadnej wiadomości. 

Wzywa się zaginioną, aby w ciągu trzech miesięcy od 
dnia wydrukowania niniejszego ogłoszen ia w "Monitorze 
Polskim" zgłosiła się w tutejszym Sądzie, gdyż w prze_ 

l 

SĄ.D GRODZI{[ W KOaOIERiZYNIE 
.Sąd Grodt i\i w Kościerzynie podaje do pUlbHcznej wia

domości, ł.e Agnieszka Groszowa z d. Klaw1kowska, zam. w 
Ko~enyn:e, ul. 8-1'0 MlLrcl. wniosła o uznanie za zm.a.rłego 
Franciszka Lorka, ul'Odz. 21 stycznIa 1894 r. w CzerRu, 
pow. Cho}nict, ~ Michał .. i JOf.nny • domU' Braun, otta.t-
nio ~łszkeJero w Koecierzynie. J 

Wymleni~&,o wzywa l it, aŻGiby najp6illiiej "" l!nlu 11 
czerwca 1947 r. 8'odz. g·ta •• łosił li, w S,dlle - pad tylO" 
rem uznąnia, ,za. ~madego. Wlzy.tki~ olOby, które mog, u· 
dzielić wiadomości o zaginionym wzywa się, aby w termlnt. 
powyższym do.niosły o nim Sądowi. III. Ze. &6/46. 0-7278 

. • S4D GRODZKI W LIPNIE 

Sąd Grodlzki w 'Li,pnie WZywA Boleąława Wiśniewskiego, 
syna Józefa l Bl'()ni,sławy z JakUlbClwskieh, urodzonego w Tu· 
pa.dła'ch, pow. Hp!llowsklego, w dniu 14 listopada 1913 roku', 
ostatniozamieszkałegQ w TupacJłaoh, powołanego do wojska 
w 1939 roku, na skutek mobiliza.eji i ,przydzie'lo,nego do 14 p. p. 
Włocławek, aby \w temlinie trzYJniellitcznym od daty lIiniej
s:c:ego o'gloszenia' ~łQSlił l3ię do Slldu, gdyż po tym terminie 
Sąd uzna go zazmarłe&,o, oraz W'l.ywa. Wszy,stkle osoby, kt6re 
mogą udzielić wiadomości- o Ila.ginio,uym, ' aby w terminie po· 
wyższym doniolły o tym S.,dowl. (Zg. 8/46). KB-7122 

S4D GRODZKI W SOSNOWCU 
Sąd Grodzki w Sosnowcu, na wniosek Janiny AntQę, 

zam. W Dandówce, przy ul. Marai~ewsk!ch Nr 36, pow. 
:Btdrin, wszczął l'o.tępowanie · o uznanie za zmarłego Teo~ 
:fila Antosa, syna Walentego i Antoniny z domu Wójcik, 
urodz. dnia 8 września 1909 r. w Modrzejowie. ostatnio za· 
mieszkałego w Jęzorze, ul. Wodna liS, em. Niwka. Teofil 
Antos w dniu '1 czerwca 1943 f. został pn;ez władze nie~ 

mieckie wywieziony do obozu w Oświęcimiu i od tego 
czasu brak o nim wJzeUdch wiadomości. 

S,d wzywa zu!niOl'\.ego by do S·ch miesięcy od daty 
niniejszego ogłoazenia zSłol1ł się, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za zmarłego. Zarazem wzywa się wszy_ 
stkie olloby, które mogą udzIeU~ wiadomości o zaginionym, 
aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi (art. 
1, 2 § l, 3, § 1, 5, § 1 I ~ Dekretu z dnia 20 sIerpnia 19411 
r. w sprawie postępOWania o umanie za zm,arhlio). Za. 
120/46. KB-7200 

Sąd Grodzki w Sosnowcu, na wniosek Aleksandra 
Jędrzejczaka, zam. w Sosnowcu, przy ul. Narutowicza Nr 
20, - WSZCZlłł postępowanie o um:mie za zmarłą jego żony 
Bolesławy - Wiktorii Jędrzejczak, córki Józefa Kamińskie_ 
go i Emilii z Długosz6w, ur. 10 kwietnia 1919 r. w Mało. 

gOllZCZ\l, pow. Jędrzejów, ostatnio zam. w Niwce, kt6ra w I 

stycmiu 1944 r. została wywieziona przez władze niemiec" 
kie do obozu karnego w Czechowicach, po czteręch mie. 
sią.cach przewieziona zostala do obozu w Oświęcimiu , i do
tąd nie powróciła i nie daje znaku tycia o sobie. 

S~ w .... a zaafinioną, by w ciągu trzech mles'lt~, 
!liezlłC od dnia o,łOHenia ]!głos!ła się, gdy:l: w pr~ciwnym 
razie mo~e być uznaną za zmarłti. _ Zarazem wzywa lllę 
wszystkie osoby, które ~og<'!. \ldzJtl l!ć wiaC ~moścl o zatll!. 
nlonej, aby w terminie powyższym <lonio:;ł:v f) tych SądowI. 
Zg. 324/46. KB-72M 



__ N_:r_l_26 _________________ !!:"M~O:..:.NIT~ OR POLSKI" - Dnia 16 lis~()::.!p~.o.:::da::!!...;1::.::9~46~r.:... ___________________ 8_ 

REJESTR HANDLOWY 

S~ OKRĘGOWY W KATOWICAOH 
Wrej,estrze ha.ndlllOlW}'I!l\ B S,diu Olcrę~'W!l!Io w ~ 

eadt pod numerem 1922 ~ doli.. 16.8.1945 lWmę o 
bnm~en,iu: .. Gal'llllińskii i Ska, Spółka z OiMnJilc:2lon, odpowic
dzi:aJ.nośoią.... Siedziba - ffii!<J.~to Katowice. RJ'Z;eclimiiot przed
sięo!orsl\Jwa - prolWadz:en-i,e hurtow'ego halndlu al"tykuł~ 
c:Jherniczmym~. tec!mi'cmymi ~ tympodobl1'Y'1llii. Ki~iltał :z:akla
dowy wynosi 100.000 zł. Kaidy $~In,iik mooe posriadać 
~k.sz, ~llość udzli:ałów. Z~rząd K:naap Stefan i GaJliliiń"ki Bro-

, nń~łaJW. Każdy Z clOll1lkó:w lJanędu ma pralW'O do sermodlltehw 
tIIO I'epr~cnibOwla'l1l:ia spół.kli. Spoółk'a z ~lIaJIl~l1Ią odpołWli,edzJillil 
!IlOŚcią opi~ra &i~na umowie z; dalty Ka<bOrwlk.e. dMa 1.8.1945. 
Dn~a 30.1 0.1945 WlP;~'aoo przy powyżs~ej mm.n~. że uilJwo'rz.o
!lO ocIichJi'ał W SO$'UOWiCU. M~~ki Ewa.lld otrzyma.ł pl1Oku'1 
~mfł. 

wyrobów ~~ i elekitrotechlllicwy,ch. Kapji'tn.ł zaJkłado
wy 50.000 Xtottycih ~ pOIkryty jest do wys>ok<ńc.i 45.000 de'tych 
wIdadami MelJiJe~lJięŻinymii KaJŻdy SipÓllnók mOrZle po~iadać 

. więkwą ~\.OiŚć udZl1ałów. Za'l1Z.ąd - Sa:rkady Eustaichy. Spół,kę 
7lastllępu}e salmOd7Jile~n1iJe jeden crloD-elk za.rz:ądu. Spółka z 
~11aI\lI)02l00:ą odpe~v6edJzia.l'nośoią o,p1era mę na umlOlW:le Z da
ty KallOlwnce. dnfą 22.12.1945 rep. ,nd. m 73/1945. Ogło
s'ZJeMa 5ipÓlkJi umiesz'Cz:al!le będą w M~1io~e Poi}Slkóm. 

WrejeMrze hancllliOWylTl B Sądu Okr~g'owego w · Ka'bowi
cad! pod numerem 1959 wtieano Onlia 29.1 0.1945 ~~rm~ o 
br:zmlien,ju: .. Futro" Spó~ka z OtgratnmczJo(\'Nł odpowi,ecI!2'.~aJlnoś
ci",. Siedznb, slPlółki j~&t mWalSOO KallOlWic'e. PrZiedmlito!: prz,ecł
sr~lIoJ"SltlWa : pl"OlWadZlenie hamdlu wyrobami fubrz,aJnymi. 
ubrmtiiami oraz pooduk~j'a i przeróbka w tej bI'am~y. K,a,JiItM 
mkładowy wymos~ 100.000 zł. iii jest w eało~,ci poi~ty wkoła
darni ni'ep:enięri:n)"lIl'i.. Każdy spól'I1~k mo&:e pOIS'iadtać większą 
tm~ udriałów. Zarząd sp6ł,kJi jest ;,ednoosobowy. Jedynym 
~i_ :z:a12:ądujieM Stefm Pyz'el. ~IDry ZUitwu1e ep6ł:k~ 
w ~Cłzie i pon S~em. prowadiz:i jej ilntteresy i PodJ:iwje 
SIl.~eil!11~ w im~en,;u spółk!i wS2leIk!i,e bez wyjąlbku doku-

Wl'C!j,estrze ha:ndlowym B Sądu Ok1'~e@'O w K~ł'orwII)' 
eaclt pod numerem 1936 'WijilatllO dnń,1l. 19 grudn~ 11)45 -
pIZy ~vl1mi'e: śl:ąsllcie To~'JIa,rzystJWlo Ha!l~VO-T railll!)Po/l'I\:orwle. 
Spół,ka z ograma1czoil1ą cdpolWli>e,dJz.ialloośc~,ą w K:arowlicaclt. że 
IUchwałą &pól:l\J~kbw 2: daJty KatOlwiilOe, dnlia 6.11.1945 ~,rto 
HkWlidaoje IiPÓ~Jci. Z zarz/ldu u,:tępil!~ : Birała, Józef i Słoa. 
WładtYsław. LiIJawfldatlollem lZIO~tał ~ta.n:oM~oay MlIJkuJw.'kii 
.IM!. UJc,widator 7laSltęPUjlO epó!lkę M.mOd'Zl~ernme. 

I m~t'Y. PO~ st~Jiem. f;nn~ ~pó~k!i,. Sr,6łk!a % og~~'I1'l 
~~ln()~Ołą ~ra 5'J~ ,na umiOWl!te z daty . K'atowlroe. I drja 20.10.1945. ' 

W rej,Mtrz,e h~IoW)'!lll B S~'u Oki~ego w Ka.towtf
uoh !pOd ni\lmerem 1977 wp~ dnńta 1.12.1945 fj ll1l'l1ę (} 
brlll11~et\liIU .. G~at~", Sp~a PrumYl'łowo - Hmd1Iowa". 
'PÓłka z ogrMlń,czOlll:~ odpowimiaJ,oośdię. Sj.edlziiba - miasto 
KllboIwitee. PrzedlllliiOt pnecł$i~omwa - hllindel. eluplo~a 
i JIOmOnt marazY'l1 oraz urz~eń łlcchnn,c7Jl1o-bilurowyeh. Kapi-
tał zalt<ładorwy - 40.000 7..łotydh. K.aŻ'diy&1)Ólnrilk rmże ~ .. 
d .. ć wiO'ks:zą ~il()IŚĆ I ucbltałów. Zantd! ~in Miikoił,aj i WMO

łowski Edward. Slló~,kt za.łi~pud" d'WIa~ a.ł<mliooiIWo ZMZiłd'U 
WllPÓlnrie WZlil~dMe jeden e~on-ek urz4du ł4eme z proku
'!'enltem. Sp6łka z ogrank.ziOn, odpowI«łmllLnoś(l~ opiera lic 
lI1'a ftlImow:,e Z da.tty ~~e, dMa 29.11.1945 Zlej. not. 
L. 1050/1945. 

W .r<ej~l'Ze hM1d1OM"Y'Tn B Sądu Ok,ręgowe.go w Kdowi-ol!.eh 
pod nUmJel'lem 1960 WiP'i-salno drui,a 29.10.1945 . hrmę o 
bmnJLe'!lliu: . HurtowmJia Ryb ~ K~el1W Rybn)"ch. Sp6~k!a z 
o,gr. odr. Sj'edl'!i!hą ~; j'est m'I!1.~to KallowJirco. PrZ!ecłmrotenn 
pl'1.iedsJlębiol~bw,a jest hll'rtowa sprzedntŻ ryb rn kon~el1W rybnych. 
Kar~~tał 7:<'.id:~dQwy s:pó'jI!<Ji wYJ')(Jsi 240.000d. Ka,żdy ~ln1'k 
~e m~~ ty~ko jede;n udzd ał. Cztłc'II'k,ami ZMZ~diu 84! Henryk , 
Spał:ek,~ . Jm:~ Sta,choń. Z~rz~d ~p&H~; sUada Sli~. z dlwóch I 
ezłor.ikOlw. Kady z ezło.rJkorw z~rządu reprez;enihli)e 5tpÓł,ko 
samd~m~e. Spó~ka z ogrimirc-roną od'Powi'ed'Jl'aIIno&C'ią opiera 
11ę nil . um()fM~e :z: da:ty J(;"'1lorMic.e. din.j,a 11.10.1945 Rep. 
!llOt. 62/45. OgłlQftenlia .. pótkli IUm;es.zcZtaIll~ becll, w Mon~to
ne PolS'kim. 

I W I'Cj~r~ hM'ilClcrwym. B Stdu Okr~I!OW,elO w Karowi-
. c.ach pod num~rem 1964 wpił'MlIO dn;iia 14.11.1945 fi.rmę o 

W re:je-strZie handJJIliWyIIn B Sądu Okręgowego w Kattowlir- I bnnvilc'llW .J3I).JI,~ iika" Spółka % og:rall1~lc7.on, odpQl\\'~llcblalnoś
c.acll pod num'erem 1980 'Mpl&al1Q dnn'a 10.12.1945 6i!l1ll1ę ° I e_ dla hellldllu i łiJlllIJll&!IXilJ1tu. SieclzJba - rnti!a:s,~o Ka.towice. 
bITJInJiret\lilQ: . IIMe:w~" Artykuły ŻYIWIloś-cnowe i PrnemysMwe, ~tem PI'7J~b!1or51bwa spółik; j.5t hllilldeJ WA:r,el'ki,ego 
Spółka z ogl"Mlkmnę o~ed21~<l!tn~ią. $ediliba m:i,Ą$;to l'Odz:atiu produlcl~attlli przeany~łowymJi mroln1:ezymln orll.% tran,' 
KIl'OOM-'Xo,e. P'rz.edJmd.iQ:t prz~ięblor~twa _ handdl Mtyk.'Utillt!lli " port 1JoIwiHOwy na ~I5Il1Y :i cudzy radmnek w i~aóu i z za,g,N\.
żyYv'II1oś oi'O'W)'m) ~ przemysrowyrni ora'z; prOlWadzen~,e 1,,,,bo,ratO- i nF~. Spółka mo~.e i w ~nillY'ah mi~jsc;m'?śc.i;ą,ch ~a,kł.adać O?
ńuan <:ihemllc~nego i pl'lledstawlilc~el~tw halQld1owych. K'!llPiltał ! d2l~ły .Iu,~ mq~lQ. I'U~ t~ udz~~hu: emę wta~~e80 .rcdzalu 
zakład{)1WJ' 100.000· złOltyoh. Ka±dy s,póITh~k m,o.7:-e posflildać. ! P\7JC(~~hiIo~lM1alC łl. I<'.aJplh, r %l'ikład'Ol'.vy \\-')'IIliOSil 50.000 zł. 
więkis.z.ą ibść ulz;iałów. Zarząd: StachoWliJa1~ WładY'sł,Il.~,., ,. Kaid)' Spólnrilk mo,i ,e p0l$i;trJ,ać wcęhl.~ ,i:lość udllirt&w. Za
i Sba:ahowj,rurown,a Ma:rtJa. Spół1kę Zla5liępui~ kaidy Clii1q!nel I ~d: ~u~c~k St~n:~sł'a~. ,~t:ól'Y za:s;t~i>1I9 ,a epółko ,~mod~~I-
7:1J!qdu ~etrji~. Spó.4kt!. 1= ~;I'IftlnJ~ ~ned1f.n'I- . Me. J-e'Zd1 ~r~d ]ełt WIJIeJoosobowy. tpÓł~ u6t~pu9'C! dwóch 
lIołCli4. Umowa .p.5łlci llawal'ta została w K~e'h. dn~a i cl:J!'on'k6w UJrządu 'M!lpóJ;n;,e liUb jeden człolPeJk zarz~dtu ł'łc~-
4.12.1945 !lep. not n'r .1139/1945. . ~ mili z pl'Oku'renltem" .Spółka % oIgM:nli('~OI'lIl odpowi ,ea!'iąlnoi-I ci4 oparta !lI& umOW'i~ Z daty Katowice. d.nńa 17.10.\945 

W rejt!stl2c handlowYm B Slldu O~~IJO w Kiltowi- i 
er"CJh pod numerem 1629 wpi~aTro I'łtnli,a 7.2.1946 prr.y M,tIn\Ii.: ! 
ŚI,.,kiie Za:ldady Przemy~łow4 w T e,!1Il~lcitch - G6'l1a,r.,h. Ż~ % 

M'lZ,ądu us,tąpił J(;ucz'ek Anw\1li. Do za:l'Zlldu %ostd po,woł:PlillY 
Pat]k F ~anCli~'lJCk i Hel'llll0Jl1 Adiolif. 

W r"j,e&trz,e handlli()~ B Sądu Okflllrowe'gj) · w Ketowi
~ pocl n,\llme\'lOm 1969 wpi.a:no dn'ła 20.11.1945 ~irttnę o 
brTll!11]emu,u,: .;.Ka~'f,e-J-łQ," K<ttO'Wwdk~'e ~ol\Ya~ys'tIWO HIlln'" 
d1OiW1e. Spółka z Og.ram'C..Cl::mą oopoM-,j,edZJ:idnosóą . Siedziba 
~to KaJboIwI.~. PrzedL'lIlio~ern pJ7)edsi>ę1mrs'\Jwa jest haJn
deI artykulami Żdla;r.nymli . methai]otWYmb i tedhrlli'cznYlnii nla 
WlJiuny ra'dhut\'ek lub n~ -rachunek komi50wy. Katpih.ł :r:akt.ado· 
wy wynosi 60.000d. K<l~y epóltnuk mo;i)t llo'Sliadać j,eden lub 
~wj IUdizJ~ałów. ZJa:l"lląd: Ja~iń,~ka Martia • Ja~i:ńs'ka Hen.ryka 
JaIl1~'I1~ ł Ke&ler Jeny. SlJIÓ'ł!kę ZJ/lJltęptU,iił dwa,j członkowie 
urz.iłd~ WąJ)Ó~Ili~ lub jie-deni t<.łonle-k xa.rz.ądu łiłcZlll~~ z pl'lOku
r~'bem. Spółka :z; o~rani.I(;Ziollił od!pow;i,edze1a!nKl'łCiil Oip'&;rta na 
ulllKJWi,e l; daty I(Ą'bowi~(l. dnia 17.10.1945. 

W Jlej'Cłt~e hlllndlowym B Slldu ' Okregcwef'O w Katowi .. 
eaCih pCKl numel'lelll\ 1966 WlI)ieano d~a 1 7.12. 1945 fbrm~ " 
brnniennu: §I,.:ka Spćłlka ROI1tm. M. Ptauyńiki ~ Ska. Sp&IIk. 
z ogr,am~ICZ!ną odpowi,ecł'ziai],nością. SiedlJiba - miasto Ka
Wwi~e. P,l;edm,ilOt przed,i~~~twJa ~ ~",kup .j &iprtWaIŻ pro
duktbw l'Ol:n)"Ch i mły.M,~ioitth. ws~elikicll aJl'tykułQw potr~~ 
lIycą TO!I,proctwu. utyk\lłów SiPO'iYWC,,;yClh i przem)"lłowyeh. 
KilIp~tął ~kł~y - 30.000 zł. KAid)' epólntiik mwe posia
dać wj~;kazą ~IQ$Ć u~~.łÓw. Z~'l'Z'id ;~~~yń~M Marmall i i'ni. 
B;lałek F~łl1nci~zok. Spó~k~ ~,t,puj~ dw~ ez'ł~n'kowi~ ~,~,du 
JiPÓ~nlite lub j.eden crlQillJek z~nlłclu ł~cmn~ 2'; prOI~urentem. 
~łkil z; ogra'nkzo,n:ą odpo~albtoś~ opi~r~ ~ na \lmQ

Wliez da'ty KilItowi;c;:e. d~iia: 15.12.194' rep. not. Nr 
" 99/194~. 

W rejesItrze ha:ndllOW)W B Sądu Okr~gowego w ~atbolW'i-
, CaiCJh pod IWm,erem 1987 wpi.ano dn~a 18.12.1945 fil'!nę o 
bmTlJj,en;u: ZlIkład oczYll'Z:e:MTI~~ szyb i PMtmet6w F,. Zenc!cl. 
Sp6łka 2: ogra!ll~.e%o,ną odpowiedl.i",lnoki,. Siete!r;!ba - fJ\1'asto 
K~e. PrU!cłmiiM prz~~omwa - e'Z}'S~e okie.n 
wystawowych i Mu~h w ·lokall'aeh hMldlowye!,.. lJIIlmon:,
cłowyeh i pa6.~ oJ'a'Z had w ei~:!l1cim ymemyś1e. ~t .. 
"cenite ma.r:mu'r6w oraz domów G e~dt ~}~a:nyeh. 
cylcHnowll:nl,e i e:z:yszeZllniie pM,tm,et6w. Ka.piil!ał zalrładowy -
50.000 złotych, Każdy ~lpÓilnl:k po'silada wi~ks~1! ~o,t ud!!,j,a
łów. Zarząd: Zend~l Fl'amc16zek j Ma1i~isowa Ema. Sp&1;k.ę 
zast;pulją diwo.; ezło[lkolWile ~a.rz,du łtcZnWe. Spółik. z ogm
l1Ii~ZOlll, ocliPowiedZJvlJJllnos;ci, OIpiitera iii, ~ umowaeih Z daty 
Kllitowi,ce. dnia. 1l.12.19ł6 I I dnta 13.12.194'6 L1'elI. 
Nr 175 i 193/1945. 

W rej'estrZJe hamdlOlWYll1l B Sądu Okręgowego w Kaito
wruc~h pod numerem 1990 WlPjJa:llQ dn1'o. 19 .12.1945 fil1n~ o 
bl'7.!mi,enliu: "SlląlSkilO Bi'UII'O P.~emy,łlOlW'O"łl'Mld1owe" Spół~ 
J: 0irannlCZ:OiI1'ą ~3Jl~. Si~iba - mriUlJo Ka
towtce. Prnedmubt przeichQębior$tlWa - zaJkUJp i $przedaż pro
duktów pr1'emysł'OIWY'ch. Ka.p~td ~kładotwy - SO.OOO zło
tych. Karoy spólnlilk może po"dać wd~k~ ~ć udzrodów. 
Zarząd: F e,lru R0il11a1!l,k!t6ry zastępuij,e slp:ółk.ę sam~er'I1roe. 
Spółka z oigrmrucZloną ()dpMYIi,edz.i'aJ,n~CJi~ optera sri~ n'a um&
wj,e Z daty Kattow.ilce. d'1ll~ 26.11.1945 rep. tIiQt. 551/1945 

W reje&trze hą,ndJ.owym B Sądu O~r~QlWeco w Kuo
wbcaJc.h pod llI'lID'erem 2017 WIP!IS!lJM dntia 1.2.1946 fi'rm~ o 
brzmJleniu: .. Pc~eia" tell-aZQ i lli1tykuły eJektrQ - teC!hIllVeZin:e. 
spółka z o~raJnlilCzOil1ą odpowitedZJilallillością. SiedZJibą - tnIi~to 
Katowice. Przedmiot przeds:;ębiorsłlW'a - lru'Pllo i , SIP11Zed.aż 

i WI1C1j'e$t~e h4l11dl!owym B SQdu Okr~\iOIW~O w Kartowi
I cach pod Mm'erem 1972 VoIPi~,a.nlo dnma 22.11.1945 fi'rmę o 
I lmmilen~u: "Raz;. Dw~ • T rz.y" lutroLigll.ltoi'iSika SpQł,k<l. 2'; ogra
j niilcwnQ, odiptolWl:ledz:i;~,lln,~gdą . Si:edziba - mil!\'st,? Kąto'",:::e. 
Pr~edmI:IOi~tm\ pl7J~~bllol'G 'twa ,'e~t: wvk<mYlYcJl'lme wszdhch 
prac inttroLi>gatorłkidh i pn:yborów do b1ię~'owoki j,a'k i zbyt 
iclt. KllIPiltał LakładJolWY 50.000 ri. K'lIidy 5ipól,uiik mo,ie posi.a'" 
dać więk~vłiJość ud%ii'nłów. Za·rząd . GraczYJ1&'ki BQgdtl.n. Gdy 
zaiTZąd składa się z więcej e'l.łonlków. do s:ldada,nva O1iWliad
czeń li pod? ",sY'Vva'TI,:a w i'!"im:u S'fJ01ki wynor ;jane są pod!lisy 
dwóch ezł'OII1>ków lub j,edM80 czł~nka Z;i"fZąd'u oraz; prokuren
ta. PodpilSlUj.ący s,kład'ają S'WIO,ie pod'P'; ~Y pod wyp:sa'TI<.\. wy
drl\lkOlW'iIllą. lub &te:mpiem wydśn~'til f)I'll\:ą fpÓłk~. Spółka z: 
ogramJ!ICZ:Q'~ odlpo\-'II:led~:""ll,no.s.cią o'Pi,cra si~ na lllllMe Z darty 
K~. dnia 24.10.1945 T. I'ej. not. 899/45. 

W rej'estJ4.e haJndtorwym B Sądu Okręgo.;v.ę,gQ w Katowi~ 
e~ pod num,erem 1976 'Mpin.illO cl .. nia 30.11.1945 f.i,rmę o 
bl7Zim,;letnfQ: .,.MeJ1kury" Dom "echtn/ilc1!nlo·Hanidr:owy. Slpółka 
l; OIpllllmną odpowi,ed'l.i:a,J,n~oią. Sied1!:ba - mI:lasto Ka
toW:.ioe. Prz:edm!ilO'1: pl'Zieds~'ę.piiors~-a - 1)akup i sprzedaż art y
'kułów tedhn;ilcz:nlO~he.ll1dlowych. Kllipi'tał zakładowy - 75.000 
ZJłoltych. Ka,idy ~:p611'1l :,k m(JIŹe pOi>j'aQ't\c wi'ększą i:looć udrz;i~
łów. Z'arząd: Woj'ewódz:lkt Sta.nli~;ław. Mikołaj'c.zyk Zb1'S1\li,ew i 
Wyleriydh Adam. Spółkę Z'a,stępuj·ą dwaj członkowi,e zarządu 
~ltni<e. Spó~ka X o~rainJilcz~ną odITJowi'CdZJ:~ ln,ośdą otpiera s~ 
TIIl. um~ 2: d'aty Katowke. dllr.a 4.10.1945 r'ej. n:ot. 
241/1945. 

W rejestrze handlowym B " Sądu Okręgowe~go w Katowi
eadt pod nrume\'lem 1981 wpi~lI!no dnia 14.12.1945 fill'll'l\ę o 
br7JllŃentiu: .. PolsIci Tłok" F. }a:ncz'eWlSki dypl. meclt. i k;er. 
waru,t. 3amoehooowych. Wytw6l'1n~a tłoków ze swpów ahnni~ 
liliowych i natpl1awa S~Ln1~ów r.paJ.irn<>wych. Kap~tał I~kładowy 
wynoei 100.000 z;ł. i ~kryty jest w ellłe ~ ~i wkładllm1 n,i,epie
n~lfiżnymi.Każdy spÓ'llOii,k może posiadać w:ę ksz:ą ilo5Ć udz';'a
łów. Za,rz/łd: J atncz~ki F rllltldue-k ; Kujaws.kJj, Leon. Do 
~kkdmia oświadczeń li podJpisywamń'a wim::,enliu spół,kru wyroa" 

) 

gaM j,etSJt współdz:ia['a:ruie dwóch· c;do~ków Zal~'U. 8Jlbo ta: 
jednego Gz'lonh zar.z,clu łąem1e X prQkuren'tem. . ~łkę hę
doie zarząd podpisywał w ten spos,ótb. że Ulprawnlien~ do te~o 
złoż, 6IWe . podpf.6Y pod wydl1Uk'O~':n.n ą. Wy:tJ:srun.~ !ub st:'l!'IIJ~em 
wyciinl~ firmą Sjpółlci,. Sp6Iika 'Z ~ral!l~onlł ~pOiWled1llaJ
'IlIoa.ol4 OiJ)i'eI'a sU~ na umowie z daty Ka'ł;owroe. dD'lIl 2.11.1945 
1945 Nr rep. 868145. 

W I'ti'e&trze ha.ndlOlW'Ym B Sądu OkręgolWlego w ~atowi~ 
Caich pod llumerem 1982 Vo'ipf:6amo dn10. 15.12.1945 hrmę. O 
br:zmi.enri.u: .. EI'e,ktro-Stal'·. Spółka z ograllll~cwn·ą ooporww 
dZl~a}no®oią. Si,edziba - 1\lI:latSJtO Ka1bc">\'1i'ce. Proedmiot prz~-
5liębio~bwa - zakup i SPl'Z'edari: maite.r: alłów elek:tro:rad~O" 
technrix.znyc:h. Kapitał zaHad'Owy - 50.000 7lł. S{.XlI}niJlk. ~ 
że posiadać więkslą ~loGĆ udzlilałQw. Zan:ąd: StanI MovZJC$% 
i Skaiho,nk~ JzydlOT. DO ~kł~allliia o~iad'czeń i podpi
sywania w imi'enl:u spóNai upr.atWIIIIiony j.~'t k8IŻdy ~ C1.~onl~6w 
zarz.ad:u s.aJlll<Jd!zf.dri.ie.. Spółka z olgralntllCZ010ą octpo'W"edz:~a;I
nośoi~ op:,cra się na UIIIlJOIWl3e Z dalty Katowice. <illlia 2.11.1945 
rej. not. 944H5 

W r.eacłtrne hrund:IOIWyIm A Sądu Okr~cxw.ego w K~ 
~ ,pod num.erem 4202 W]piaa'll:O dn.ia 27.11.1945 firmę o ' 
brZl1llli:~nJ:iu: • .Dom Han~;li],owy" Ul!lliv'erswrn" M Bierzgalski i 
SJ.ia. S~cdZJiba - miasto Chorzów. PrnedmrilO'1:.ern pnaę
b1o~ibwa jlC$t hllllldeJl .towarami m przcdtsbllJWli,cruel-stwa OMlYch 
hmn. SpóllllliikWlllli Uł: Zaporowl'i~i MariJam li PierZl8'~I,,1ci 
Ma:";~lln. Spółka j'aw.na. Spół:kę; r~rlezeO'lJuiją: Zaporowtlc:t 
Ma,nia:r. a ~el7Jga!l'-ikli M~Jlj,ClJn ~ dwQdh -tącZJme• 

. VI rl~,estrz,e hamdJ.OiWym A Sądu Okręgowe.go w KaItowi
CaJdh pod numerem 4204 Wipi~a'll() dntia 5.12.1945 filr;rnę O 

brzrm;,enliiu: .. El!e,ktrothurt" HurJt,olWl!. ~ De'ta,I,i.c:~na SprlJedat 
!IllIaJ!:e~aa''ów' toohtnti~znY'ch :i elektrotedhnti'CWych. L. J. SZym
cllak i Sp,)fb.. Siedziba --:, . m::aslto ~a:towj,ce. PrZJedniot 
pJ'!Z:eds;'~hi,o'l"St"Na -- lm:l'towa i detali,cz.nn ~przeda.i: matel'tiia
ł.ów ~ec:hn:iczny,C!h i. eloektro~oc.h:l,iJ;:Zi.1}'c.h. Sp61iIliicy: Sz:ymczak 
Leon i SzymcZiako~~,," J ... d-.v;ga z domu lV'ilOZ.ga. Spó~ka j'M\-ma. 
SpółJkę r,cp\'le:l!e)1l~ 'ą : Szymcm.k Leon li Szymez~lkowa Jad
;wi.aa i tQ 'każdy z Mc..\ sann<>dzie'lnłe. , KA-3575 

\Vl"eje~tl'7.e ha'lldJ.oII-V}'m B 1935 S~du Okręgowego w Ka
towiIca.cll WIiJSa:no d'lllba 18.2.194() p.rz;y ~tm1J!e: .. S.T.B.'! Sp6ł~ 
:ka z c~~alnJ:'C'2:Cln ą ()1:~!1'(:~\I:'~ ,dJ:r.:i,e.,~ll'O ,k,i~ w KatowicOJdh. ż'e Je
rrrz.y Koł<x:1'ek mg,T u~tąpi!ł z z:a~u. zaś na j:ego I!I)Iter.iIS'C-e 2'D" 
stał Wybrany Pa.Hu Ryszard. in:żY'll~.er. 

VI l"ej'esm:e hamdlQwym B Sądu Okr~gowego w KaJrowi!
OI!.cih pod num,clIem 1985 wpi6arnoo dn ia 15.12.1945 firmę o 
bl'Z1I1Pennu : .,Prned<scrę·biol'1ilwo Rob6t POI,owyeh i żelllbeto
~vyeh. ilnrl. St3r11: IS~8.W p.lIJcJh.a'·. s",lj~kil z o~rlll!1~'cZl()ną odpowie.; 
dzJn'Ol§.rnIl. 9~a - mi.rtSlto K<&.lto.wiee. Przedmiotem przed. 
sri~b~ol'Stwa 5ip&łkJi i~eł b\ldo~"Jl ml()słÓlW'. budOIWa kOlloSotrukoji 
żelbetowych. w~'!.l!l1d.e pra~e b.udiowntiie1lwa pod - i nad
ZJi,emn.~. zl'l.,lm~ i ~'[)ł 7:,."bż m!l<tel'liałów budowhinych. ~ 
tał Ztakładowy 100.000 :d'Joty<:h. KlI.pHał jest po,~ryty ~ wy
so~osoi 48.000 zł. wJd.<.',dami ni:ep:lOnli.ęż'IlY'l\Jli. K~dy spóJ.nik 
moie poetiAclJat ~~ksz:lł ilość udzi'ałów. Za'rZJtd: uiM. Padha 
SbaJ!lli~alWi Mącrka W~lktor. Każdy e'tło[l'ek za,rtądu ZM't~l'lIl· 
je spÓłk~ aamod:uelliIl:ie. $półka z ogJI1n:n,:ezOil1Ją ~!ted'!ial· 
nokiią opiera suę nil umtOlWlie z; datty ~altoWliu. dnti'a 9.10. 
1945~. not. 263/1945. 

W N!j,est~ handllowym B S,du Okręgo.wciQ w KMowtl
eaeh pod numerem 2011 W!P'iSdll10 ania 29.1.1946 fill'!lTl~ o 
brzrnienw! .. Dom Ha.ndllowy" Spć~ka z og~ftJnie:z:onl! odpo
wiedzia!lnosc!ą w T aI1OO~kP.lCb GÓrac:h. ul. Kralwws'ka nI!' 9. 
przedim-iotem pI'Zedsiębiors:twa s:półkowego j,est sprzedaż hur..; 
1Jowa i detilili~zma "i'YInobów łek.tyJnyd'l. konfelc.(lj;i. biehz:ny 
WI$!Le'f,k,ieg,o rodz:a:fi.. W'}robaw pońa-os'llniic.7.ych ~ in4Iyc:h oru 
repre71ellitM:(iekrtloowe j ZQ8raJll~lCllnt!. Kapiltał ~akłedOlW1 
72.000 dotY'cil. Sp&\nJik ~ ... . posjedll.ć tylko jeden ucbJił\ł~ 
Zarząd: ~Emek August)'ll i Stymura Cyryl. Do ,kł'adta,nia 
oŚWliadcl.eń i podpjsYWian~iI w imti,enau Ipó>tki wymagane iea.t 
włpółd~~łlJnie obu człOlll,ków zai'lIądu a.lbotei j,ednego człoa" 
la Ztarządu łącZl!l~e z prokurenitem. Klimkowa Władyslaw .. 
otrzymała -proikurę łączną. Spo6lka z ogrm~C7J(liOą odpowie 
dZJia.J.nOŚ~ą opa'fJta na umowie z daty Tarnomkie GÓry, d11ll~ 
16.11.1945 rep. not. n~ 76/45. Orgam,ero ogło~Zleń spÓłki iCłlt 

\ "Moniitor JlQI~ld". 

Wreij'es,tl"ZJe hancłlQwy:nl B g"du Oktrę~()'W'~1O w KaJtoiWIi
cadt pod n!Ullllel'tm 2012 W}YJ$&I!IO ckin'ia 29.1.196 firme o 
brz.mi,eniJu : Radio Kuk'Ulsloi. Spół,ka lo Qgra.nli.cz.oną odpOlW~~
~'l.ia:lnośdą: .SiledzJiba-mi'a~to Ohol'ZJÓw. Prz;edmuo,tcm przed
~lęb!~I'S'trwa JC'SIt ~kup ~ apneda.ż atpaJlaltQw rad~lo:wyvh. fOltO'" 
IIra:&.tmych malz;yn do czycia. cz.ęśc.i zaiPa5iO'WYch do aparł\~ 
tów r~owych i mouzyl!l do nycia.. przyoorów do foto,gra
~. Kapitał zakładowy 10.000 z.łQ!tych. K:atdy SipÓ'llnik 
może pooi'adać więk&zą . iQośc IUdZi;ałów. Zanąd: Kuku,I,Jci Jan 
li Sibi:ga Marian. Spółkę lJas't~pują dwacr człOl\lkOlWli,e z;a~ądu 
wspólnie. Spółka z ograniczoną odj>O'W!iedZl:,a:l.nością oparta 
na umowie z da.ty. Kat?W~ce. ~O!i,a ~ 4.8. 1945 rep. not. nr 
60/1945. OgłOi$~eIIIll1a ~lcl UmleS'lJC~'e ~d~ w "MOIII.ttone 
Pol$kim. ' 

W rej,estrze handlowym B Sądiu Okręgowego w Katowi-
. c:ach • ~ niU~el'e"!. 20 15 ~.iSaTliO dn!ia 1.2.1946 fi.rrno O 

~rz.mJI'e'J1Il'll: .. ClleJpIIo Przeds'~l~rs:two o~rzewań cent~a,l,nyc:h 
~ urządZień s'IIIIliVta.l1lIych. sp6łka z OogralnJiiczoną odlpowi,edz::;al
ll~ca!'ł. $edmą spółlki ~~ Katowice. przedm:lP'tettn ]ml:dsl~
bkl<rstwla. j.est budowa O'I'az ~epara;cj'e urz~cłzeń o~rz.ewan~a 
cent~a'~nle8'O. in~talacyj lilJn ':~a 'rmy~h hldr:,ei wodo,oi'iJ'$l'owo
k8.lndiz;acy:j,n)"Ch i prZ:e!prowo.dz.atn.ie robót śłUisal's:lci cn. bla,ehar
skieh OI"aZ ~21el'lci,eh ;nlnyeh prale w za,kres tej d?iiedlz·ny 
w~ho?z~:cyc-? Kl\l'~tał, z'a~ładow~ , ~ ~O.O~O , ;dotvcth. Kuicly 
Slpolmk moz:e po51laOOC Wlększą aJosc ud'lj'ałow. Zarząd: inż. 
]aszoWSlki ]u,l,iran i Lemtual'l: St1\.,:~ł",.. ~"'ółke zastępu:j, 
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wspó.\,nae dwaj człon:kOWlie zarządu. Spó~ka z ogramc:wną 
odPOfWlim'iaJlności:ą oparta na UlIllJQwti~ z daJty KaltOWl~ce. 
dnlia 12.10.1945 rep.oot. nr 1054/1945 

W rejestrze handlowym B 2033 Sądu Okr~o w Ka
towi;cooh WlPi~ano dlllia 22.2.1946 fi!Tmę o brZim~eniil\l: Inż. 
Mieczysław Wróblewski. Spółka z og~amliic7JOiną odJ)OWlvedzWa,l
ookią. Siedzibą ~pó~ka jest milasto Kai\lOwffc.e. Pr'Z)edmiotem 
prnedsiębi.Ol'5lbwa spółkowegO' jest hamdd ZJi!em~()cłamri. i. 
a,rtykułam; ,rQ1nd;czymi Ka!piJtał z,akładlQlWy: 105.000 z.ł. Każ
dy &pó~n!iik może posiadać w~ększą ilość ucllzJiałów. Za:rząd: 
W róibI.ewsloi M~'eczysłoarw. POliock,i ' Jerzy i Ccerma:k Roman. 
Do składal!lJi,a :i podpisywana.a w imioen~'U spółki oświJadcuń 
wymagame j,est współd!zii'ałanae dwó~h c:donków zarządU ' 
kolektywnie. aJLbo joednego czł'o'lrka i prokUfienrba. Spół,ka z 
ogra.ruczon:ą ocłpowiedzJi'aJlności'ą o<pal'la na UlffiiOWlire r: da~y Ka
toIwIice. dnma 11.2.1946 Lr~. 306/1946. OgłlOSzen';łil ~półki 
UIffiIIe5zczan,e będą w , .• Moniltorze POIl5kim" i w .,Dzi:ennilku 
Zachodtllittn ... 

przy powyiszej firmłe. że członek za,rządu Pawłowski T a
deusz U'stą,pi!ł, zaś na j,e.go m~ejsoe z'osał wybrany Kotowicz 
Józef. Grabowski Jaln 'Otrzymał prokurę łączmą .. 

W r,ej~trze handlowym B Sądu Okr~gowego w Katowi
cach pod numerem 1915 wpisano dnaa 10.12.1945 przy mr
lnńe: KOIll'cesj'Oatowa.nla Sortownńa OdpaJdków WIókienniJc.zych. 
szm~t. makulatury rj irunyoh surowców. spółka z ogranr.!c2Ol!lą 
odlpowiedzilllJlrnooo:ą w KatmWcadh. że Stef.am W rzesińs1ci li 
Henryk Urwia; 7.'O~tarf;i odWlołani z zarządu. zaś n,owym cZJłon
'kiem 7!aII'z.ądu został u~taJnOlWl;iony Gesu:ndheEt Henryk. Dnia 
7.2.1946 w,pi-saillO przy powyższej firmie. że uc!hwałą sp&lni
ków z daty KaJtowice. dnJia 31.12.1945 rep. not. nr 
1111/1945 zmi'enr.ono UlIliOlWę spó}~i co do brZJmiren~,a ~iJmY. 
Firm-a brzmi. Obe'OIl!ile: "So!'itownr~a Surowców" Spółka z 
ogra'lł1c.z.'OIJlą oopD'WIiOO2!illlJlnOlŚcią. 

W re:,esltTle handlowym B Sądu Okrę,goWle'go w KaOOiwi
.cruch pod nl\lmerem 1920 wpisano cłnrea 7.8.1945 ~ilmnę o 
brzllnóeJllVu : "Bi'lJ,ro J,lliży;rui,ers\Oe - Skaahn~ik - Spółtka z 

W rejJe5'\nV;e halIJldlowym A Sądu OkręgOWe;T,o w Katowi- o~I1anfiC:ZlOiną oo'polWtiedzia,lrnością w KaItOl'.V1i,oacih". SiedJziiba 
eaoh pod IllUmerem 4210 .ano cln,ja I 0.1.1946 ji~rmę o _ mlliasto K;atoM"iJc~e. BrzledmJiroltem przed~i.ębilOrs'twa spó~ko-
bmn~eniu: Fabryka wódek. łik:'erów. wód min~rallnych. hUf- wego jest wykonywanie \v5zelkoic'h robót budOW'lanych i i\llsŁa-
łioWIniba i rozlewn~a piwa. ca,el1Źawa P07lll,ański Józef.S:'!:d'Liha !a'cyjIllYch, haJndd li wyrób marteri'ałów budowilarnych i Eola-
- mioej~cowość Pliiekary śląoskie. Pr'IledmliOlt przedsriębiorstwa cyjnych ~ artykułó~." mstalacY1jlllYch i izolacyjlllYc:h a ponadto 
~rób wód Mnrerarlnych.h'lJ,J1toWla ~prz;eda~ piwa O!1aZ roz- handeII. v;yrob i naprawa ~5z,elkJich artykułów techni,eZJn}'::lh. 
l~nlia piwa w bu~el!kJi. POZl!lJańr~ki Józef dmer/Żaw-oa. Dzier- Kapiltał zakładowy wynosi 30.000 zł. _ Ka;żdy SipÓ.\nr.lk może 
2JaiWa prz;ecł$ębiors:twa op.iera sń~ na ~e z daty T amow- pas,iadać w'l:ększą iJość l,I&irałów. Zanąd _ S~kOlra F raMi.-
$kbe Góry,dnia 4.7.194t>. Pr2JerJ&1oębio.rsrtJwo wydz;=,erża~:olnre szrek il1liŻ. Zarzad spółki s,kłradra się z j,ednego lub więcej CrlOlll-
zarej'estrowalll'e jest!: pod nr R.H.A. 384 (T.G.) ' \; k,ów zarządu. )eże,li 7.:a'rząd jest wi'eloosobov.'Y. do skł~danr:'a 

1 podp:syw'anl:,a w imiemu &półki oświlGl.&.:zeil wymagane jest 
W ~ie6trze hClJJJdlowym A Sądu Okr.ęgOlWego w Katowt- w~półdz:rałanie dwóoh członków za,rządu kc,lekttyrwlIlle. SpÓłka 

eruch pod IIll\lmerem 4214 wni.;.."\'ll.O dn,ia 21.1.1946 frrmę o I z ograilllicz:cną odpowi'ed:ZJiCIJlno5cią opiera S!;ę na umciwk z da-
brzm~eIIla.u: "Re'WIOl1g" B!uro ReWlilzyj.no - OT1gam;ilZaJcyjrne ty KatOrWilce. dna3- 30.7.1945. 
R. Mu~ioł w K:atowncach. p:rzed'rrnOlt pr~edsięb!lorstwa -
~a 'ks-oiąg Iiczymat05e!V budha!'tel'Y'jlll'e. W~ascicieil przed
silę.bi~rsrtwa MU5Iioł Ryrsza:rd. 

W I'Iejestrze hamdlawym A Sądu Okr~ w KaJtowi
oaICIh pod numerem 4219 wpilS'ano dn,j,a 22.1.1946 , filltmę o 
brzanUIWtcrU: SprzedalŻ towa;rów spożywczych J. lJiarkO' l Ska 
$edZJiha ~masto Chorzów. Przecłmr.OIt p12edsj:;hio>~tl"i."a -
drobna SlPr~eda1Ż i zakup towa:rów spoiywczyc:h i ;im pokrew
n}'lClh. Spór1n~ICY: zj'a,r:ko Józef. Zia,rko Kaziim1erz :i M:I±aJ,iko
wa Zo~ta z doml\l Zilamko. Spółka j,a·rNIl.'a. Sp&łkę re:prezcn'l\U~ ą: 
ZciaTko jó7Jef. Ziaa'ko K'~m~em; i Mi'dhailiikowa Zo,fria i tO' 
każdy z nńch s~&tJruie. 

W I'ejre&'hze haJndJlowym B 1399 Sądu Okręgowego w Ka, 
towicach .ano dntia 11.3.1946 przy f~Jmu~: Pol~kie Zakła
dy Handlowe •. Almet" Spó'lka z ogramr.'C7.OIllą oopowiedzi::>.l
nością w KaJtowi.caoh. że uchwałą sp6lnrików z daty KatOlwi'ce. 
dnril8. 10.9.1945 Lrep. 13311945 zanieni:OIlO' § 3 umcrwy srpól
lei. Kapitał zakładowy wyn,osi ooecni,e 30.000 złotych Z za
rządu uSltll'P:ł Szygulski . Roma!n. Członkiem zarządu z.ootał 
ustanowiony RabM:eyn AnroM. 

W rej'estrz:e haJl1ldlowym B 1927 Sądu Okrę.gowego w 
Kartowi'Ca-oh wpisano anńa 15.2.1946 przy firmn.·e: .• Hof-iKa" 
Hurtown!:'a Ma;te~iałów ElekilJro-techni'Cznych. SipÓłka z 'Ograni- ' 
croną odpo'W'i'edZli'aIruośoią w Katowi,cach. że !Uchwalą 
5pó.lniJkGw z daty Kartowice. dnia 21 .11.1945 Lrep. 1201 /1945 
zmmenóo'DO § 9 UlffiIQlW}' spółrkJi, z dln'j'a 17.8.1945 Lrep. 
64811945. Sp&likęrepriez,entubą ~'pól'll'ie dwaJj członkowie 
zalrz.ącłu lub jeden czJłonek zar_ządu łą-cmi,e z _prokurentem. 
Rein'hard Wowrzyk uprawnrony j~t do samodzoielnrego repre

.zenłowan~'a spółlai. 

W rejestrze haiIldlrowym B 2024 Sądu Okręgowego w Ka
,tow;ocach WlJYJSano drruia 6.2.1946 Ermę o br=n'en~u: Ka'tow1c
kie TowIIJrzys'\Jwlo Handlowe ,,~uban" Spółka z ograni,czo,ną 
odpowiedzi-arlllloścj,ą. . Sieooibą spółki jest miasto Katowice. 
Przedimliotem przęds,jęibDo~ltwa jest ha'ndel towa.ramnl przemy
słowymi. ChemilC7lllymd i Z'iem~optooa.mi Kapitał zakładowy 
80.000 złotyc!t. Spólnik \ może posriadać więks~ il10ść udZJila
łów. 

W . rej,estrz~ ha'ndlOiWym B Sądu Okrę.g()lWego w KaJtOlW'it
each pod numerem 1731 Wpisano dnia 15.2.1946 przy firmi~: 
Sławi,k i Ska • spółka z ograniczoną od\poWliredZlirarln,ośóą w 
«atowiK:ach, że UiChwałą spóln~:ków z diaJty Karrowi,ce. dn~a 

-31.12. 1945 Lrep. 1337/45 zm,jenirOIOCl § § l. 3 i 9 umowy 
' spółka odnośn~e brzmi,en;a fi,mny, prz,edmnlOltu przędSlięrb:orsttwa 
li sposobu l'eprezentaJcji SipÓłki. Firma ooeonlire bWmli: stawik 
' i Ska. Prz~iS,iębforslwo Ipsta:lacyilllo - Sa,nriitarnc, Spółka z 
agranncroną odIpowiechilllJlnością. PrnedmJiiOlt prz,eds,iębriorsbwa 
- inrs-taJlacja o~rzew·an~'a centr.alnegO' i urządzeń san!i!l:alrnych. 

'OM'Z skrUp i sprzedarż artykułów techniiczn}'lClh ws.od'kiego ro
·dzaju. Kołocz'ek Jerzy. mgr. został Uf>t~ członki'em 
zarządu. Każdy członek zan:z.ądu za5tępujre S!pótl1kę s-3:mois:truie. 
Sławiik Jan O'trzyma.! proku~ ł'ączną· 

. W rejestrze hrundlowym B Sądu Okręgowego w Katowi
eaoeh pod nu.merem 1901 wpiSainO dn~a 1.10.1945 przy fironile: 
•• Pazallla" Spó~ka z ogr.anli,croną O'dpoiWi'ed'Z.i;ialn!()śc~ą w Kato
wi!catch, ż·e z zarządu ust!!lJ'ił Kałę'Ź'l1Y Bogdan. Uchwałą spól
n11ków z daty Ka,too.Ylic,e, dnqa 31. lipca 1945 1lIn~oennO'Ilo pu:n,k~ 
, 1 O a. umowy spółki z dnrila 8 czeI'W'Ca 1945 oraz dodano do 
punktu 10 tejrże umowy ust~P . g i h. Dnia 11.4.1946 W!p'Dsano 

W rejestrze handi\owym B 2058 Sądu Okręgowego w Ka
OOiwIilCaoh wp1!slIJnO' dn1ia 3.4.1946 f.i'rmę Q brzmi,en1u: "Atom" 
SpólIka z ogr&nQOrllą oopowedzli,alno5c.ią. Si,edZJiba ---c miasto 
KatOlWjlCe. Prz~otem p~iorstwa j.estt zakup j Slprze
da~ Mtykułów gIOSipcdarczych. KaJpi~tał zakł,adowy 90.000 zł. 
~pó!baik moż·e pos.~adać v.r5~kszą alość udziałów. Zarząd: Mu
~s\Gi Leon i mnż. Rem]sz FranaisZJek. Sp6~kę zastępują 
wStp&!m.i~ dwaj c!.fonkow:re za T;'."jrtll Lub jeden członek zarzą
du łąa[l~e z prokurentt'm. Spółka z ogralliilczon.ą odpowi'e
d~:'alliPO~CI:ą oparta na urno,wie z daty Ka-tOWlice. dnlDa 22.3. 
1946 Lr~ 285/1946. 

W rej'estrze nand'lrowym B 2059 Sądu Okil1ę.gowe~o w Ka
tOll:.<i~a'ch wpisano dinia 4.4.1946 fli'rmę o brzm~eniu: Henryk 
Soho,lll ~ Ska, S;JÓl'ka z Cor,ra:nicroną odpoiWI;redzial,n,ości.ą. Sie
d'lioo--;miastO' KatoM"ice. ' Przec!mi'Otem pnedSliębiors-twa p.ro~ 
wadZienrie pracovm[ i sprzedaż futer 'Oraz srprz~aż wyrobów 
.kbnfel."Cy;j![J~h i galan,teM~. Kapitał zakłradowy-80.000 zło
tych. pokryty do ,wysokości 20.000 złotycih wkładami Me pie
n.ięinyrm~. Każdy srpólna,k może ~adać w.ię.lcszą iilOlŚć ucbJia
łów. Zarząd- SchoI\ Hen'TYk. Spółkę zastępujre ileden człą
nek zarządu samO(ble],nlie. Sprółh z agra'nicZloną oqpowl'e
d:l!ia-IniOŚcną oparta na umcw:ie z darty Katowice. dnu-a 1.4. 
1946 Lrep. 95! 1946 . . 

W re:,estrze hand!lrowym B 2061 Sądu Okrę~owego w Ka
towi'ca<5h- W])Ii'sa'no dn,:a 6.4.1946 firmę o brz.m~ren~u: "Aut~ 
Motor Spółka z ogran:iczoną odpowledzia,l'nośc1ą. 5:>edzmą 

f SrpÓlk jest mi'ast<l Ka,towice. Przecl1lll:lo'tem pl1Zed~ięh:orstwa 
jest I'eprezen<tacja fabryk samo~hodlów lm-ta.jowych i zagranicz
n)'loh. Slprzedaż ~a.moohodów, akces()[~ili i czę~oi samochodo
wYClh. prowadzenr.re ga.raży, warsztaif:ówreparacyj,pych. stacji 
obsł,ugU i zalkładow wyw,,"Órczych oraz prowadzencie zarobko
wego p~z:ewozu ,tcwa,rów. W tym ce.\u spółka może nahywnć 
,i dZJierżaiWIićplac.e ~ nieruchomośoi. tudZJież bud()IWa~ potrzeb
ne obj'ek,ty. Kapitał zakładowy - 120.000 zł. Każdy spó!rnk 
może pcsiadać większą i.\oŚć ud'l~ałów. Zarząd-Radedcil Sta~ 
11,;,slaw i Zakrzew,s,kii Sta~ ;5ław. Do srkładan1ra i podpisywania 
w ilmr;enru ~~i oŚIWI·'i!.(kzeń uprawn!ilQrny jest jeden członek 
zanądu samodile!ln;e lub j.ed'en członek Ulrządl\l i proku!en'1: 
łącznie wz.~,lędóe dwóch pro,kurentów łą'ezn~e. Spółka z o1gra
'ni:cZOllla ' <ld'Jcwiedziakośc,i-ą OlOa'rta na umowie z daty Kato
wi.e;'e. dnia ' 5.4.1946 beJ). 896/1946. Ogłoszenria f>półki na
stępują w "MO',nqlborze Poloskim". 

W rejestrze handilowym B 2062 Sądu OkręgowegO' w Ka
tow.ilCach wpisa,1lO dni.a 10.4.1946 fjlT'lIlę o brzmieniu: Wy
twór1nI!,a: Marm,d1!Jdy i Wyrobów C~kiemrilczych .. Zen~rt" Spó!;1m 
z ~ranirczoną odpowiedzia1nosci,ą. Si,edzibą . spółki jest mńas
to Katowice. Zada.nOOm przedsięb1'o.rstwa jest wyrób marmo
lady oraz ~zelkic:h aJtykułów w-ohocłzących w zaJkres cukier
nictwa. Ka,pitał. zakładowy -300,000 zł. w całości pokryty 
wkładaJmi ni-ep:'eniężnymi. Każdy s,pó\.ni:k może posiadać 
więl=ą lość udzń:ałów. Zarząd - Krzys.tała Mikołaj i Paszka 
F eroyna'nd. Spółkę zastępuj.e łą·cznire dwóch członków ZaJrZą:
duo Spółka z ogran;czOlllą odpowiedzialności'ą opa.rta na 
umrOiWe z da'ty Katow:oce. dmia .22.2.1946 bep. 420/1946. 
Ogłoszenria Srpót.ka um.ieszczarne być wi.nnIY w .. Mo.nIi,torze 
Po:\sk~m". 

W rejestrze handlowym B 2066 Sądu Okrę~owe~o w Ka
tCIWi.e;aCih Wtp:6a.nO dnia 13.4.1946 firmę o brz.mj.ern~u: Ja'n 
Burger i Ska, Ek:s'Po~t i Import Owoców. Sp:'1łka z ograniczo
ną odJpowi,edl'li'a,l'nością. Siecbiiba - mii'asto KatowVoe. Przea-

roBotem · przedsoiębiorStwa jest import i eksport OI1az. ~pno 
i sprzedaż ja,rzyn i owoOOw. Kapitał za,kładlQwy 150.000 :zł. 
Każdy spółllllk moie posiadać większą ilość udziałów. Zarząd 
--Burger Jan. Bu~er Alo~zy i Gołowaez Henryk. Spół~~ 
zastępuje dwóch c2lłomków zarząd.u łącmie. Spóka z ogran~
czoną odjXllWied1!ia1:noscią opal'la na umowie z ~ty Kat~
ce. dniia 9.4.1946 Lrep. 124/1946 notriusza Zdz,~echOlW'Srkrego 
w KaltOwiilcacll. 

W rejiestrze handlowym B 2069 Sądu Okręgowego "! ~a
towilCaCJh ~'amo dnlia 29.4.1946 firrmę Q brzmruen~u:' 
.,ArteLlit" SpIÓ~ka z ograMiczoną odIpowrUeclJzWaJ1noS~ą. Siechl!?a 
_ mi!a5lto KaltOWlk:e. ulica Koz.wbka 8. Pnedmriot przeJsIę
hbl'~lJWa. prOl\."a.d-lie~ile i'Il<t~~es,ów pl:lJemyrsllowydh~, hlamJdil~h 
w z.a;k1ieslire jelit s21tuC7JllYch i arl'tykułów rzeźnlczy-oh: K!lą'itał 
7Ja:kladorwy 100.000 zł. SpóJ.n:i1k m'oże pos~adać wi~z, 
ilo\Ść udzlirałów. Z'a,rząd - dr Bi,ohk Jócef ~ Sobota M~ma,?, 
Każdy z crlrO~ków zarządu Up!1aIWlll1rony Jest srumcdzle(.me 
~epreZlenrtoJWiać ~oółkę. ~pó~ka z og,rrun:~ZlOIlą ~w.ireclzJilllJl
,n.o6cią oparta na Ulmofw1oC z daty Ka'tov:'::ee, dnua 24.4.1946 
Lrep. 140/1946 nrotamusza Zdz:iechorwskilre~o. 

W rejes'trze nandlowym B 2080 Sądl\l Okrę.gOfWelgo w Ka" 
tow:cach wpi;saJno dnia 29.5.1946 m'Jm~ o b!"ZJlll,ilOnau: "InrZ, 
Władysła~., Niedel1Iińs'ki iiina.:. Eugenil\lrS.z Pokomy - Wytwór
ni'a apalJ"aJtów wód gaz<J'Nyoh ~ pi,\Y'Ilye:h. S!półka z ogJIan-iczoną 
odrpor,.,.,; ,ech.-ialllCkoirą". $edz:ha - miaSJt:o Katow:lCe. . Przed~ 
nlr.ot pr:zcd:s:!"b:IOIrs:!1wa sta,nOlwi erks~loat(\,cj'a wy,lrutazków inż. 
WlaaysłaIW3 Ni'ederlińsliegoi Eug~niusza Pokomego -
ws?Ólnr4. dot}'czących a.paratów · wód ga.7/JiWych m aparatów 
!"p)'<I-myc:..'l oraz i~mych p~}bcwnych, L:ar~j~stl'O'W'alllych przet 
Urząd Patentowy i dz~a_~at\.nooć. ł~rednJiO :z: tym 7JWI1ązana 
Kaipi,ta~ z~kładowy 210.000 zł. Karżdy slPÓLniik nrori:e polUada' 
wóększą 111,cść ud?ild&w. Kalpil~a,i ~t'Jk.!ad&,\·y poluyty je5t c:IICJ 

wysok<l.kiIOO.OOO zł. wkład<lJmli · nJk;~:ellli.ężnymJi. ZaJI'l1ąd -:
in!!. Pokorny Eug.enl:l\lsz. Spó~kę za$tępuDe jeden czIłionek za;. 
rządu samodzidn.ue. Spótkia z o;l;raniczoną odpor,i.'edlziia,lności4 
Oiparta jest na umOlWii~ z ,h\ty Katowice. dnia 6.5.1946 Lrep. 
163/1946 .notarTi;iUSza HOr5k:;ego.Ogł~ZtenO\'l ~łki tmnheez;
C1.lame będą w Monclo.rze POol~kian. KB-1759 

\V rejesItrze halndlrowym A Sądu Okręgowego w K~ 
ca:eh pod numerem 2934 wp:~a'llo dn;a 293.46 r. , przy 
f~nmie: "ZWQj" F,,!nyka Pr:!'ewodów jAttykułów EI.e!ktro
techn~c.z,nyc.1 spó'Jka j<IJwn'a wliaU. furi:. dw1. bracia FeJrks i 

l Jerz" Grz}'wak, w S~oryi ,enr:rcnch, że uchwałę. Slpń.lnń;Jców z cła
j ty Ka,tO'wirce. d'n5a 18.9.1945 Lrep. 60611945 rollWią:z!and 
I srpółkę z ZI!IJIl,:'eooan;tem I ikw:d'1;C:cr. Wohec rOM,ąza;nń,a spółlii 

fi'l1lIlę wykreślono na wnnlOsek SipÓ!n~ków. 

W rtl'>jestrzJe hamd!lowym A 3171 Sądu Okr~gowego w K&"i 
tow:icach WlP;$&ltO dru9il 17.3.1946 pri,y f;nmi'e: K.omuna";nIa 
Kasa Os:zczę~ś:oi mliesrtoa .KalO'wic w Ka,tor.vilCac'h. że proku· 
ry St,oty ZV9'ffi'Ul1tc\, G:;:ck,j S>e[i!l' a i ~:1"~:e'~:IC"Zia Eugenmusm 
wygasły, CZ:\OI!l!kowie dYI'ekcj:i Kęd7,ior Jam. KoźIi,k Romrui 
mer. 1 Murek W~ilhdm zo·starE (dwoła.ni. Zastępcą dyrektora. 
zarządzające.go zastał wybrany · Pa:jąk Joan, zaś ałOlllociem, 
dyrekoJIi Kędzior J &n. 

W reiestrne hatndllo~ A Sądu Okręp:oowerg.o w Ka1~ 
cach pod numerem 4175 wp'sano a;:ma 25.4.1946' przy fi~ 
moie: Biuro T~hni:lCzno-Hall1db'We Juli'an Kw;ec:lJ1'ski w Kato~ 
wicach. że JanisŻeiwsl1ci Hen:ryk otrzymał prokurt; ~amlodz,ielinlP . , . . 

W rejes-trne ha!IJd!owym A 4221 Sądu Okrę~ w 
Ka,towIrearah wpirsanO' dnria: 23, I. 1946 firmę o brziml-em~u r 
.. Dom Handlowy .. Ccwi,t" wł. W. KwasrtJi:ewsh Si;edziba ..::.. 
m~a~1io Ka1;owriIce. P~t przecbiębUof5Jbwla--handel 81rty.; 
Imt~am~ technro-chemilCznymi o.~az g<>rs;pLx!;arsrbwa domow~o. 
WłraGoici,d przed5iębEors'!Jwa K'Waśn~em>ki ·· Wirold.DMa 11.4 
1946 wpisano przy po~zej fill1lIl.ie. żeumlOWą d~lerżawY 
z da,ty Ka,tow1ce. dnlia 1.4.1946 przedsiębioT5t!wo 2lOstia.ło WY" 
dzń:eriŻawione KarO'I~w Prza'I1Q:M;,kTemu. DzriierźaJWCa za,rej~ 
strowany jest pod Nr R.H.A. 4241. 

W . rejestrze . hamdlowym A 4239 Sądu Okr~o . w 
Kail:OiWIroruch W1Pl5ano dnrua 404.1946 fi'nnę o bl'7JlIlJi!enńu; r 
WytJWóm~a Wyrobów Mif\!S'IlYoo. Stefan Ko.smowsk1~ Ka,~ 
ce. ut ~ 3-go. Ma~a 14. PrzedmńOlt przedsiębiorlStwa Wyrąb i 
s.przoediaz mGęsa Ooraz wyrób ·~ spTledażwędliittl.. Właściciel 
~be~ ~oomowski: Dn,ia 5.6.1.94~ wpisano przy poWyŻsze; 
nlJmGe. ze p1'Ziedmuotem przeds1ęb!lOr~!1wa j,~ pon,adto: hu .... 
towa sprzedaż miięsa i 7lWi'erząrt rzeźnych na t~renńIe Rzeźni 
MnejiSlciJej w KaltoWlircach. 

W . re,jesłrze. hallldlowyni B 1436 Sądu Okrę,g~o w 
Karowlllcach wtplSlaIll!O dn;j.a 9.4. 1946 przy łiiitmie: Metalowe 
Za,kłady Hutm::z~ .. TOo~" s<pófka i og.raniczoną . odpowie
d7!ialnością w Kaltow:iea~. że T ołłoczko Zbirgno'ew otrzymał 
prokurę łąCZillą. 

W ~j'estrze hamdlowym B Sądu Okr~gQlWego w 'Katowi
ea,ch pod numerem 1894 wpisano dnia 26.3.1946 przy fi:fiffiąe 
~.iKa~Pe--Ha" Kaoo.wr.cki!1 Dom Prz.emys~owo-Halndlorwy, 
spó+ka z ogran1iCZIOOą oclpow.!e&ialnQści..,., że BoufaJ Alek
s'amder u5ilJąpił z za.rz.ądu. Kostecz'ka Franciszek c'trzymał 
proku'r~ łą'czną. 

()'łENUMERATA •. MQnitora Polskiel!o" wynosi miesięcznie zł 250,-. Numer poiedyńczy kosztuie z! 8,- _ Numer podwójny zł 15._. 
CENA O(;U,SZE!Q: Ol!łO'szenia urzędowe. sąó'owe p'l"Zetar~i itp zł 10.- za wyraz. - Ogłoszen ia <) zal!ubionych dokumentach zł 6.- 'za wyraz. - Ogłoszel1lia za tekstem od o,sńb i ins~I!uc~ 
prvwatnv"h d 2(l la MerS! mi:1imf!!trowv s7.prok'osej jedne,j szpaHv (strO'na 3 szpaltv\. - Za układ tabelarvctny dolicza się 50°/0. - Edykty, n,!(i~vł4Jne pn!'z Staro~twlI mef. IoPfll'" 

inwalidzk!"h\zł 4,- za wyraz. - Za terminorwy druk ~łO'sz"ń \Vvńawni(';twO' nie odip(lwiada. 
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