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§ 19. TRESC OZ/AlU URI.ĘDOWEGO: 
Z ar zą d z e n i a W ł a d z N a c z e 1 n y c h 

Poz. 254. Obwieszczenje Prezesa Rady Mini
Mrów z dnia 17 l)aździernika 1946 roku w · sprawie 
ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użytecz
ności ,.TowarzY8ttwo Przyjaciół Młodzieży SZlkól 

c) współdziała z wbściwymi wb.dzami w d,ostarczą.n iu . 
pracy absolwentom szkól' Wyż'szy'Ch , w organizowaniu prak
tyk wakacy,j(lYclJ w kra ju ·i za gial1icą dla sl!ud'elnt6w oraz w 
org,anizowan:,u żywlllośdowe j , odz:eżowej ,j wsz,e'1kiej innej po
mocy; 

P{)(Lb'J<lową organ: za'cyj:ną Towarzystwa są kola loka.J.n~ 
. ; oddziały wojewódz:e. . 

Wyeych". -

OZIAL URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
--000-_ 
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OBWIESZCZENIE 
Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 17 października 1946 r'O'ku 

w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej 
użytOO'.Qlości "Towal'zystwo Przyjaciół Młod~ieży 

Szkół Wyższych". 

d) WlSpóldz·ial,a z wł·aśc i wymi wład,zam; w s,prawowa
niu opieki :vd'rowotnej nad mł,odzleią szkół wyższych oraz . 
Ol1ganiw j,e domy z'drowia, kOl101n':e letnie. Obo2Y wypoczynko' ' 
w~ itp.; 

e) prowad.zi akcię budowy domów akademickich; 
f) ułatwia młodzi.eiy studia za gran ioCq. 

§ 7. 
Członkow ie Towarz,ys,twa d~:e,Ią s·:ę na honorowy'ch, 

ws.pj era j ący<lll j z·wyczajily,ch. . 
§ 8. 

C:vłookiem Towarzystwa może być zaróWllo osoba f,i·zy
C'~na, jak i, DraWll'a. 

§ 9. 
Członkostwo honorowe !Ja,daj e Rada Nac~e'!l1a OSD'!lom 

~ybitnie za's ,łużo,nym w d~: e!·e popiera,nia m!odz.ieży . 

Członkom ho.norowyni sil'U!żą prawa członków zwyczai ' 
nych. . . . 

Ci lon-kowi'e hono-rowi są wo'llli od' płacenia s.Jda.de:k cz,ł,oll-
kowskicl!. . 

. Na ,poodStawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
zTdlnia 5 wl'Z€Śnia 1946 l'okuw srprawie zmiany naz,wy § 10. 
" owar,xystwa Przyjaciół Młodzieży AkademilCikiej" Cz!onkami wspieraią,cymi są os'oby. przyjęte . prz,e.z 
na •• TowarZystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wy-i.- I 7J.:- nidy · wO jewódz,kj,e. lub . : za,rzą,dY kół loka611ycll Towa
szych" oraz nooania temu Towarzystwu ll'owegosta- , rzystwa, 'jeżeli05oby " te win :osą J.edl!OraZQwo na cełe 

- t~tu (Dz. U. ~. P. Nr.47, ~o~. ~70) ogłas2a.ID W źałącz- l TOWiir.zy.s~w~· d,a·rowiżnę ,. pi~n ; ętną I~rb hnnąu,;e mn:ejszą; l1iż 
lllk~ do .~bwl.esZl~ema lll~Hl'3Sz-ega -stat \:1:t S'tcwarzY'-r~eś6dzle-sręc~ !łkTDtffił ... ~'hticika 'miest{;t;illiC cz1oł11ta- ' zwY.cu!rw · 
szellla .w~yz~e.J ~4;yt~cznoiŚcl,:,Towar71Y'stwo Przyja:ciół l go, OTaz zobow;ąiĄ g,: ę do p/acooia pi ę ciokrotnej m i esię,cl.t1 ci 
Ml'Old:Zl'e~y S~k(jił . 'W~r.0h • . . . I s,kfadki · c:zf()nkai'vy~zaj!negQ. C:l'IOnkom wsp:erającym słtlZ~ 

Pr~eS 'lła9-Y ' Ministr.ów prawa ćz;ło(]lkó", zwyczajny,.,h. 
Edward Osóbka-Morawski .' 

ZałąCZl1, i k do obw. Prezesa RaQ.y Mil1i5trów 
z dn,ia 17 października 1946 r. (,poz .. 254). 

STATUT_ 
;,Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych" 

1. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny. 

§ 1. .' 
Stowarzysz,eu ie nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaóół 

Ml o ~~;eży Szkól Wyiszyc-h". W da lszych pos!anow;el1iach 
n:l1ie jszego statutu pr2iez wyraż,e.n l e "Towarzy,stwo'" rozl\l- · 
mi~ si ę "Tow arzys·two Przy ja'ciól Młodzieży Szkół Wyż-

5zyceh", 

§ 2. 
Towarzystwo ·ro:zci ąga swą dóala'lność , na ca'ły o,bszar 

Rzeczpospoli:ci Polskiej. S :edzl,b.ą władz naczelnych ie~'t m. 
sto Warszawa: 

§3. 

Towa rzys-two jest os a·bą p raw·ną. 

§ 4. . 
Towarzystwo j'est stowarzys zeni-em wyż:szej 'l'Źy:!,ec'znoś,cl 

oN r0 7:um;en:i,u prawa o stowarzY5ze·niach.· 

Ił: Zadania, cele i środki dzI ałania. 

§ 5. 
Towarzystwo . rQ.:vta,cza opiekę lIad ' mloozie'żą szkół wyż

szy.ch. s.t,udiu i ącą w kraiu i za grallicą, oraz odbywającą s,pe' 
cja,l(le \'\i5tępn e studia do szkół wyższych (la,ta wstępne. kur
sy wstępne itp.) wzakres;e jej potrzetb maleriamych i kUlI· 
turiilnych. Ce,!.em. tej dzi-ała,lności jest stworz·en:e takich wa
runków moralnych i ma,te.rial,nych, w który,ch słucha,cJ:e .5zk~ 
Wyższy,Ch mieli by zapewn ioną możność ksztat.c,e'n:a s,ię, do
s.konaJ.en: a, oraz wychowania w duchu detpokratyczl1Y.m lIa 
światłych twór,czy.ch obyw3!teli Rze'czy:poopoUtei . . _ 

§6~ 
Dla osią'gnięoia powyższy,ch zadań i celów Towarzys.two 

może przedsięwziąć wsz·elkie potrzebne d'z,:ałania, a w s~cze

g61ności: 
a) Z!bi~ra fundus.ze na patrze,by młodzieży i zarządza ni-

mi,; 
b) d'Y'won,uii,e s,umami, przekazywanymi na pomoc dta. 

mł'odlZiidy przez . wład:ze,iakłady oraz (o,s-ty..'tucie państwowe 
'; 'I .. amors~dowe; "fi ~" • ł: 

§ H. 
Cz'ło:n,kam; zwy,czajnymi są osoby, przyjęte prz,ez zarzą

dy w{);'ew ódzkie lub zarządy kół lokalnyCh To~arzy'S:l\va. . 
Członkowie zwyczajll1i \VIP'lacają przed uzyskaniem praw 

cz,lonkowski.ch ied.no razowe wp.:sowe w wysokości pod'Wój· 
(lej składki mi,esięczneti. . . 

§ 1.2. 
Skla,d'Ka mjes i ę'czl1a członka lwy.cza jl1e.go wyn06j 50 d. 
Rada Nac~e!l1a może zmknić wysok,ość składki. 

§ 1.3. 

Czl-onkowie są oh owi <l 7. ani przyczYln,iać . ;' (~ do urzeczywi-
stl1ie,n~ a celów To·warzy,g,twa., ,prze:skzegać statutu op·lacać 

regularnie składki. 

§ 14. 
Członkowie mają prawo d,o udz'al'u we władza,eh : Towa-

rzystwa. . 

§ 15. 
Cil-onkowie mogą wys tąp! Ć z Towa,rzystwa w każdym 

czas;e na wlas,ne żąd ;:wie. Wys'tąp ' el1ie nie zwa,lnia od oho
wiązku ~i5zc~enia zaległych skla'dek. 

§ 16 
Czlone·k za:1 egaiącyze składka mi za 5 be,zpośredl1io tle} 

so,bj.e następu i ącyCh mies,lęcymoże być wykrcśJ.o,ny z grona 
czf·onków Towarzystwa na .mocy uchwaly zarządu oddz;3łu 
wojewMzk:e,go lub zarząd,u koła .loka:lnego . . Wykr('ślotiemu 
służy . urawo odwohnia ,:ę od decyzji zarz,!du koła loblne~ 
go do za,rząd,u odd z i a łu wo jewódzkiego. a o" decy.zjizarzą

du wojewfxizkiego do Prezyd ium Rady Na·czelnej. 

. ' ~ 17 .. 
Cz!onek może być wyk!uoCzof1~1 z Towarzyst~a w r ,!zie 

popeln:en:a czynu hańbiącego I:ub dz:a,tania na s·z,kodę Tawa
r.zystwa. · O wykIuczeniu orze.ka óc~tatec'zl1le Sąd Towarzy
stwa na wniosek zarządu · oddzi ·ałl1 wojewódzkiego . ll\llb za
rządu koła lokalnego, a w stosunku do ' członków hOlloro
wyoh - na \'Ii1Jl,i'Osek Rady NaczeLnej. 

. IV. Władze TowarzystlV8. · ,-
. ' §18. 

Or,g'a!l1izacj ę .TowarzJ6'twa ' t;worzą: 
. . a) wla.dze n,a,czdne, : . 

b) odd~ały: .wo!te~ , 
e). koła lOJQ;lb\, . '-'--

:'1. 

Kola :oka'lne mogą obejmowa~ s~ym zaS\ięgiem cale per 
wia'ty, poszczegó!l1e miej-scowości. dzielll:ce m:ejskie. zak'ad~ 
.pracy, instybucje ~tp .. 

§ 20. 
.'Wla,dzami naczelnymi Towa-rzystwa są: 

a) walny z ia~d dele,gat6w, 
b) Ra-rla Na,czelna, 
c) Prezyd.!um RaQy Nacz.ell,nej, -' .
-<I) GlÓWlla Kom:sia Rewi,zyjna. 
e) Sąd Towarzystwa. 

Ka,de,ncja czł,ollków wchiod.zącydl w slkład władz To~ 
rzystwa objętych lite,rami b. c. d l e trwa 3 lata. 

V. Walny zjazd delegatów. 

§ 21. 
Przed·s-iaw:,oieli l1a Wa1C1Y Zja,zd De,Iegat6w wybiera z,gr~ 

madzen!e <le'legatów kół o:ldz:ah woj.ewódzk':e,go na p-z~ 
cią;g l roku w stosu~lku 1 d-elega,t na 50 członków. Za·częte 
50 liczy €ię . za • ca.tość. 

§ 22. 
Zwy,czajuy Wa~ll1Y Zjazd Delega,t6w od,bywa g.ę raz na: 

rok w c'agu p ierwszy<:th trzech m; esięcy roku ka],endarzowe" 
go w te·r.min ;fO, oz,naczonym pr.z,e~ Prezydium Rady Na·.:7el
ne ' .• N'ł dzwyczajne . wallle Zjazdy De,le~a,t6w zwołuje Pr~7.Y
di,um . fA' miarę· potrzeby według wlaooe,go uznan:a, ies.t uA 

. ohowiąza:ne zjaz-rl zwołać, g,d'y tego zażąda Rada Nacz,el~ 
·G: ::· Wń~ Kom:~ja Rewizyjna, al1'bo większość 7.arzl\dów cdJz1a.
łów \'·ojewódzkich. GdY'by Pr,eży,hlilll m·mr. żądania wote; 
g\I trzl!'ch, tygGdni ·(l 'e z:WQ.la·fo 'zjllłdu, 1Jl9i" to uczynić or,jw~ 
l1a KO:llis;a Re,w,Lzyjl1a·. . , .~ 

§ 23. 
Na Wal,nym Zjeździe Dele,ga'łów p~zewod!nilCzy przewd;. 

r,kląC V Rady Na,czelnej. lu,bjedoo 'T. jego zastępców. Do 1\~3-

wuno:;(lo~c: uchwal wymagama iest obecność przY'Iuimłl:eJ 

l/~ upr r. wniOClYoh. 

§ 24. 
, 

D - zakresl! działan ' a Wa'lnegJ Zjazdu De~,gat6w nz.!.:.;!yl 
a) udzielanie o,gó1l1ych dyrekt'lw Radzie Na,cz<etlne; cO do 

~:poso:.r, i środków rea.Jiza'cji za·d'lf\ Towarzys~wa; 

b) . wyko,nywanie kontroli lIa:ct d~: alalnoś.cią Ra,dy Na. 
czr. 'ne : i iei Prezydium; 

c) wybór Głównej Kóm:&ji R~\Vizyill1c>j i Sądu Towarzy· 
stv.·a; 

d) przyjmowanie sp'rawozdań Rady Na.cz.e,lnej i jej Pre· 
ZY~ :U:ll oraz Gl6W1lej Kom;'sii Rewizyin~!. tudzi·eż ud'7,:::,hn!e 
a;b~olul i'ri.um Radzie Nacz,elnej '. jei Prezyd~um i>O wy<lucha· 
nil: wl~: (,sków GłóWllej Komisji R~wizyjnej. 

§~. 

W .<kład Ra<ly Nacz.e.J,nej wchodzą: 

a) czloll'kowie, wy'brani ' pr~z zgromad,z,enia deJ.e,ga'tó~ 

kół oddziałów wOjewódzk:ch po l od każde,go oddziałl\l, li
czące,go SOO członków ,u'b .mniej; oddz i ały liczące ". ' ĘKu : 

I\:z;bę r7.łonków n:ż 500 wybiera j ą ponadto po 1 .czło ·,ku "' 
k"żde ,,~ llle EW da,loszyc'h cZ'łonkó w Towarzystwa; 

b) 1: 0 je<'l1ym przedstaw,idelu: 
P ' ez.escl Rady M,:n.istrów, , 
M~nistra Oświ·aty . 
}\~in :\Sotri\ ObrollyNarodowej, . 
M ·.nistra Kultury i SZJtuki, 
~tnilStr1 Zdrowia, 
!v\illis~ra Pra,cy i Opieki Spo'łecZl1,eJ. 

N. :n:str'ł Skarbu, 
Milllistr~ Aprowizacj.: i ftand·lu, 
J\\in:stra Administracji Publiczne!, 
Mjn~istra Z:em Odzys.kallYodll, 
Prezydi'um ' Krajowej Rady NarodoweJ, 
Rady Sżkót Wyższych, 
Komisji Cel1'traln,ej Zwi~ków Zawooowycb, 
7.wiązlru Samo,pomocy Cblo!lsik.iej, 
Zw' ązku Gospodarcze,go .. Spl>łe,m" . 

c) .pięciu profesorów, docentów lub asystUlt6w szkl 
wcv,ższ:;ch, pow"olaoych ,przez Preze6a ~y Mini Sit l' óW li 

wiliosek Rady Sz,kół Wyt~ycll, 

ci) tl~ęc. przedstawiteieli mlodu:e.:1;y szkół .. WYŻS~lił li 
ft.,J.~M •• A1. ~ a D , ,1. u'łftt..*łA. ... · ........ -_ . 
~'AI "'..MI.';~.K:L . !.~i»~ <1&_ ._ . . 
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VI. Rada Naczelna. 

§ 26. 

aj J;>ada Nacze'ln3 wy;bi·era Pr·ezyd'um Rady :"ł:!;Zp.lilej 
w s k'~.~zie: pr~ewodn;czą·cy. 2 zastępców przewooni'cz'1cego, 
s~.kre ' ~nz ge.n t' ralny .i skarhnik gef1·era·]ny. 

b) ust3Jla wytyczne dzialallluośc; Towarzystwa w railnach 
ogĆil~J vc:1 dyrektyw Wal1ne,go Zjaz·du Delegatów, 

e) 7?twi·e·rd.za budlż,et Towarzystwa. 
d) :lrzyjmujoe sprawo~dania · Prezydium., 
e) wyraż-a zgodę na l1a'bycie, zbycie i olbcią;ż.en.;·e marj-ą't

ku n:pf 'lchomego oraz l1a przyjęcie wamnlkowy,ch Z'J.ji:SloW. 

le~atów i darowizn, 

f) upoważn ia zarządy odd'ział6w wojewódzkich d'} na
bYWali' a majątku nieruchome.go oraz do przyjmow~(11:l wa. 
rur:kó\>I zapis6w, le.~a:t6w i darowjm, 

. g) uchwala rel~uqamin GlÓwtt.;j Komi,sji Rewdzyj.lJ.f'j oraz 
Sądu Tr wa·r.zystwa, określają,c t1strój i postępowanie : ~ ch 
or,gaItl6\\'. 

h) proj'ektu;je zmial1Y statutu, 
!,) 7.;;~atwia wsz'elRie inne sprawy, wchodzące w zak!'!s 

w!adz na.c~elny·ch.a nieO'bj·ęte kompetencją p.ozostalych or
~,anów wladz naczell1ych. 

§ 27. 
P.0~;edz,enia Rady Na·c~e'lnej są wa'żne w oheQn~.< ::0-

tla.~mnhj ' 1/3 ogÓilnej Hazpy c~lonków. 
D·} powzięcia uchwaly o l1adal1iu czlonkostwa h ·)nf\TO\ve · 

go oraz o rJaby·ciu ,; OIbciążeniu !:i·eruchomości wym;Jgnna 
j'est wi'ększ·oŚć 2/3 g<losów obecnych na posied!z·erJiu członków 
Rady Na·c~e~lnej. 

Oto,sowani·e (l·dbywa s·ię jawnie, jedn,ak n.a żąod,ani,e 1/4 0-

ooUlyc,h przewodni.czący zarządza tajność głosov,,1)ja; u
ohwały o nadan'iu cz'lonkQSitwa 'honorowego zap.adają w g!o
oowan;;u ta'jrJym. 

W~' bory oo'bywają się i aWlllie , cbyba, ~e 1/4 obe-clI'!ct z,; · 
żąd'atajności . wyhorów; wybór moż·e illoastąpić j)r7iez akla-
mację . . 

Rada NaczeLna zibi·era się cona'jmniej raz na pół roiku. 

vn. PrezycHum Rady NaczelneJ. 

§ 26. 
Posied~enie'. Prezy;d'l-uilll zwoluie ,przewodn·i,czący w mia

tę potrz'e,by. 
§ 29. 

Prezyd:iJunn Rady Naczelnej zastę,puie Towarzystwo na 
Uwttątrz d zarządza ca~oklSZ<ta,Uem jelgo spraw, a w szcze- • 
góI\Jnośc;; . 

a)irJi.ci<u'je, organi~u,je , prowWd.zii popiera akcję propa
gandową i wydawtticzą w .zakresie ce16w i zadań T?
warzystwa, 

b) za.tw;·erdza pre~iminarZle bUldlżetO'We odld,zial~ów woje·
wódzkiclt w rama·ob ogóI\Jne,go 'bud~etu T owarzys.twa , 

c) oPTalcowude projekt budż'e,tu i wykonywa bttdżeł To
warz%twa. U'c'hwallomy pr·zez Radę Nacze!ną, 

d) utrzymuje w zalkresie projeiktowania i realiza,eii za
dań Towarzystwa sła~ą lącznoś'ć z wtad:zami. 

e) ustala ·za:s.ad·y wspó!1>ra,cy z ki'erown:ctwem szkól wyż
szych ~' zaT?.:ądami słowarzy·s~eń akad,emi·ckioh, 

f) oI1g8Jni~uie oddziały ·woj.ewM'zk,ie i wy,daje instrukcie, 
dotyczące o<hrotu funduszami, prowadiz'eni,a rachunko
wo'ści, kontroli i sporzą,dzania sprawozdań rocznych. 

g) opra'co'Wuj.e i IL\dziela sz·czegótowych wytycznych od
działom wo,j-ewMzkim na podstaw;e uchwał Rady Na~ 
cze,ll1ej. 

11) oJ'1gani7!ulie i po'pie·ra w:szclką akCję, mająlcą na cełu 
zasprukajanie material1ny>011 i 'lroJltura·ll1y·ch potrzelb m~o
dz!eży szkól wyższy·c:h, 

ii') zarządza fun,Qu'śzam; , majątkiem i u-rzą<<Lzeniami Towa
rzys·twa oraz rozd'zi·ela środki na pomoc dla . młodzie
ży, 

D wspóld.ziala w d'os'ta,rczarnu pra·cy Sltudleil1tOll11 i ahsol
wentom, 

k) dila sllrawowa·nia opieki nad' m~odz;eżą poszcz'e;gólnych 
szkM or,gaini.zuie od'dzial,y uczelniane przy oddziała'CJh 
wojewódzkicb w mi:as,taab., będ3icy·cb si,ed'z;lbami s,zkót 
wyższy:oh oraz powoluje &pośród cz?Ol1ków Towarzy
stwa komisie d,la poszcz·e·g8!l1y;ch dzi:edzin dzialrulnoiś.ci. 

1) ustala podział cZYl1ności m;ędzy członkami. Pr·ezydium 
Rady Na·cze1nei. udhwaila regulamin Towarzystwa 

i Komisyj oraz za,tw:·erd~ ,re~l<aminy o(Id~iaMw wo
j·ewód~kkh i oddz;ałów uczelniany·ch. 

m) anga.żuje i .zwa·lnia pra'cowniJków biur". Towarzystwa 
oraz usta!a wysokości ich wyna.groozeń. 

Akta p·rawne zdziałaneimi;eniern Towarzystwa podpisu
j·e przewodni czący "'ub j·e'go zastępca oraz sekretarz gel1erad
ny lu.b il\111Y c~lonek Prezydi,um z tym, Źle weksle i il1ne zo
bowiązan ' a p i e·n ' ęi:ne oraz kwity podlJ)isuje wraz z przewod
nlezącym a,'bo jego zastępcą skarbni'k generaMy. 

§ 30. 

Organem wykonawczym Pre.zydium Ra,dy Na·creJuei jest 
Biuro Towarzystwa. na czelle któr.e'go s·toi dyre.ktor. Dyrek
tor Biura powo·łuje i zwacr'n:a Prezydium Rady Na·czell!1'ej na 
wni·osek Prz·ewodni'czą·cego. Dy,te:ktor BLura bierze udział w 
posi,ed~e,nia,ch Prezydtum Rady Nac~elnej ~ Rad·y Na·cz'e:!nei 
z glos,em dorad·czym. 

Vlll. Główna KomisJa RewizYJna. 

§ 31. 
OMwna Komi'sja Rewizyjl1a składa się z 5 członków. ~t6-

rzy wyh;·erają ze swe·go grona pr.zewodni<Cząoe,go. 

Główna Komisja Rewizyjl1a: 
a) kont'roLuj'e d.zialalność fil1ansow!,! TowarzYSltwai 

"MONI'11Un, ?8r.,SKI" - Dnia 6 gl'udnia 1946 r. 

b) instru'uIe komis,je rewizyjrJ,e zarządów wOj'ew6dzlkLch 
i kół 10ka~I1Yc·b., 

c) skła!da spra wo~dania conajmn·:ej raz do roku Wa,lne
mu Zjazdowi Delega,t6w i Radzi·e Nac·zelnei. 

IX. Sąd Towarzystwa. 

§ 32. 
Sąd Towarzystw,a skład,a się z Drzewo<Lniczą'O~o i 4 

.członków. Sąd załatwia odwolal1ia c~łon'ków wykreślonych 
z Towa·rzystwa na podst. § 17. 

X. Władze Oddziału. 

§ 33. 
'W~.ad~am; Oddz:ialu WOjoewódz.kiego są: 
a) zgroma'dz,eo i'e d·elegatów kół odd,iialu wOj.ewódz.ki'ego, 
b) Zarząd Oddzlaitu WOj.ewódzkiego, 
e) Komi'sja Rew'izyj,na Oddzia,llL\ Wojewód·~kie.go, 

§ 3tt 
Zgroma,ctz,errje d.e],egat6w kół .~pnawuje kontr·olę nad dz·j·a

łalnością zarządu odd,zi'ału wojewódzkie,go. udzi·e~a mu og6l
ny·ch .dyr·ektyw. przyjmuj,e Siprawowania i na wniosek ko
m~sj'i -r·ewj.~yj,neij odd,z,;a!łu wOjlew6dzkie,go u,d.zieIa mu aOOo
:IU'to'riu:m. 

§ 37. 
~ sktad zarządu oddz'ia'l-u wOiewód'z!kie'go wc.ho-dzą: 
a) prz·ewodinkzący i lego zastępca, powołani przez Pre

zY'diulID Rady Naczeltlej, 
h) 3 dO' 10 cz,!onków w za1<eżno-ści od IL\-~naill,ia Prezyd,;um 

Rady Naczelnej. wyhr8l1y.ch p rre·z zgromadzooie d,e
legatów kó!, 

, c) w ty,ch oddziała·ch, na któryob terel1ie ZiIlajdują s.ię 
s~ko'l1y wyższ·e, 2 do 10 przedstawideH profesorów, 
docel11ów lub asy~tentów oraz młod'zieży studiującej, 
zaproszó.ny,ch prooz Prezy·dium Rady Naczelnej, 

KadenCja czlonków zarz;lJdu oddz;ału wojewód,zkiegO' 
trwa trzy lata. 

§ 38. 
Zarząd odd.z.ia!u wojewódzkieg·o: 
a) gromadzi środki na pomoc <:Ha mł·odzi·eży s~kó~ wyż

szych bezp·ośrednio i za pośred.niĆ'twem kó! loka,lnych, 
b) przedstawia Prezydium Ra::!y Na·czel'nej potrze.by mlo

dzie.ży z terenu dz'alan;a ;)didzi·a~rJ : stawia wnio-siki 
co do ich zas,pokoj,etlia, , 

, c) opra,cowuie w uistalony·cJh pr~ez P,rezy,dium Rady Na
cz.e,j'nej termilnach i przedstawIa do j.ej za,twierdz·enia 
tJ·rojeMy pre>limilnarzy bud'żetowy.ch oraz pr.ze.dklada 
sprawozdan;·a z dzi·a?a~l1'ości oddZiial,ll., · 

d) roztacza opiekę nad mf.odzieiżą i jej stowarzyszen.i.ami 
na caiym ter·enie dzia·~ania komitetu i w j)os~c~e,gól

I1YCib szkol·ach oraz stara się Q za.s\pokojenie potrzeb 
mate·r:a:lnycb .j kuM'1lra,lonych mł·odzi,e~y zgodnie z wy_ 
1yczl1.ymi dzj.ala~,nO'ści, Ul'ital onyttni pr~ez Radę Na'czel-
11ą, 

e) W\S,pó!dziala w dostar.czan,iu p.r:a'cy dla a,bsolwen-!ów, 
f) udziela s,towarzyszeniom mlo-dz!eżowym wytycZilly,ch ' 

oSlposo\bi'e trlycia przyzn,any'c.Ii przez ~owarzySitwo 
środków ·pomocy oraz kontro:llL\i-e zużydr tych środków, 

ig) dokonywu'j'e podzi.alu sU3wetrciii z funduszÓ·'I. zebra · 
ny,ch wlasnym wysi'l!kiem w rama,ch zatwi'erdzol1le'go 
prz·ez Prezydium Rady Nacwln·ej bud!że,tu . 

hl udzkila wytycZiIlych d.zialalności kołom ~'okab1ym .. 
n zru!atwia odwołan.:a 'ztol1k6w wykreMollycb z Towa .. 

rzystwa przez Zarządy kM l.oka~ilIYc'h z powodu zale
~al1ia z zapła~ą skladek, 

j) zatwierdza r·e,gul'amin wa[,nych ze·brań kół Iokrul!llych, 
k) sprawuIe czynności za,r.ządów kM lokallnych na obsza

ra,eh., na 'kitórych nie istni.eją ioes'z·cz·e ko!,a lokal<ne. 
.1) załatwia wlSzystkile inne c:zynonśei. które IL\zna za riie

zbędne do rea\.iza·cji zadali Towarzystwa na ter·euie 
oddzialu. lub które mu z,J,eci Prezydium Rady Na'c~e,l

nej. 
§ 39. 

Zarząd wyhiera z'e ' swego gro<r...a sekreliarza i skarbnika, 
który wr:a~ z ,p·rzewoon;ezącym i jeg·() za'Sltęax:ą tworzą ProC
:!:yd'\um zarządu oddziału . Prezydi,um zala-Łwia sprawy nie
.::~er·piace zwlokii wczasie między Dos:iedzeniem zarzą·d,:! 

z tYll11. że decyzje Pr-eizy.d.:um p.<Hl'Jega!ą zatwierdzeniu za
rządu na na·j:bHższym posiedzeniu. 

§ 40. 
Posi.edzeni a za.rżądu zwołuic przewodl/1"'czący w miarę > 

potrze·by. Do prawomocllo§ci uChw.a,1 Wy'maga - się o:be·cności 
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1/3 członków. S~czegółowy regulamin czynnoś.c' uITząd6w 
w.o-j.ewódzkich ustala P r·ezy-d·tum Rady Naczelnej . 

§ 41. . 
Orga,nem wyko,nawczym zarz'~dlll oddziałlL\ WOjewódzkie· 

gO' jes,t ' sekretari.at. na czele któr·(;·go SitO i ki,e·rown;.k sekre
tariatu. Kierownika se.kPe,tar'atu ; 1(1{1>ycb pracowników a,n,ga· 
żujle i zwrulnia zarząd oddziału wOj'ewódzkiego. 

. § 42. 
Ko~isja re·wi,zyjna nd:dz i'a,ł:u wGjewódzk'ego składa się z 3 

członków. Członkowie wybierajq 7.(': (' we·go grona prtewodni
czą.cego. Zadal1iem komi'sli je·st ~ontrD'la dz : ala,bno~c : finan
sowej zarządlL\ oddzi,a ·lu wojewMZik',eg::. 

XI. Władze Koła. 
§ 43. 

W'!adzami I k.ola 10kaLne·go są: 
a) wabne z·ebrani'e kola, 
b) zarząd kola, 
e) komi!sia r·ew.izyjna koła. 

§ 44. 
Koto lokalne moti·e liczyć naj mn;ej 10 e~t'Ol1ków . 

§ 45. 
Wal,ne .ze·br.an.ie koła zwo-Iule zarząd kola raz na rok, naJ" 

późn.iej w marcu. 
Nadzwycza jne wa·l.ne z·ebranie koln zwoluje zarząd ' w 

miarę potrzeby z własnej iniCjatywy j,ub ~a żąd.au ie kOllrisli 
rew.izyj,nej koła aHw zarz ą,du oddzi'a l·u woj e wódzik,;ezo. 

§ 46. 
Wailne ze,ora,nj.e kol,a po wyslu·cha n'·u &prawozd.ań zarzą

du j kom is ji rew~zyjnej ko·la ud.zie.l a a:bsolutor ium zarządo
wi kola, oraz dokooYWluje wy boru członk6w zarządu . oraz 
ez,tonk·ówkom:sji rewizy jm.e,j koła na prz.edąlg jednego roku. 

§ 41. 
Zarząd Ko·ta ~ 

1) propagu'jie ee1e Towarzystwa i }edf1.1 mu członków, 

2) ścią,ga skladikicz!ouków kola, 
3) troszczy się o przysparzanie środków na ce<le Towa

rzystwa, 
4) przekawje zehrane fund.uszc zarządowi oddziału wc

jewMzkiego. 
§ 48. 

Zarzą,d ko,ta składa się z 5 członków. wybra,nych przez 

walne zgromadzenie. 
Zarząd wybiera ze swego grona przewodill.;·czące.gCi. se.

kretarza i skarbn:ka. 
ReglU'lam:m cZYI1l1.o·ści zarządów k61 .Joka-Lny·oh usta,la Pre

zydium Rady Nac~ell,",ej. 

§ 49. 

Komisia Rewizyjna Koła s'k'lada się z 3 cz,łonków, kt6r.zy 
wY'bierają ze swego g·rona prz·ewodl1iczą·cego. 

Zadani,em Kom's ji Rewizyjn·ej jest sprawdzatlie stan,u ka
sy i gospnda rki Kola. 

§ 50. 
Wszy,stkie uchwały w Jadz T owarzyst wa zapadają zv.'Y· 

'Mą więks.zością głosów. chyba , że statut niniejSZY stanowi 
ina'cze·j. 

XII. Maiąte·k Towariystwz. 

§ 51. 
Majątek Towarzys!\va sklada s;ę z n :e ru,c'homo'śc' ru-

chomości. ora.z fundu'Szó\v . uzy skanych z: 
a) wv i,sowe,go i skła d ek czlonkowskic'h. 
b) ~1lJbwencji w/a,dz i ins,tytuci! państwowych sam·orzą. 

d'Owy.eb, 
c) oo;,ar, zapisów i darowizn, 
d) dochodów z niemchol11ości oraz oos·etelk od kapitałów, 
e) wptywów z wyda wn i Cltw. 
f) doebbdówz konc,erlów. widowisk i if1tly'c'h imprez, 

urządzaoy·ch prz1e·z Towa·rzystwo. 

§ 52. 
Rokl·em rachul1kowym swa wozdawczym lesot ro-k kalen

darzo·wy. 

XIII. ROzwiązanie Towarzys.twa 

§ 53. 
O rozwiązaniu Towarzy stwa decydu j,e u·chwała Walne.go 

Zjazdu Del.egatów. ł}owz.ięta więkiszością 3/4 głosów . IU1b 
u'chwa'łą Ra,dy Miillis,rrów. 

§ 54. 
W razi.e rozwiązania Towarzystwa pozosta1ly majątek 

prze,chodzi na własność wskazanych \V u·chwale Ra·dy M,i~ 
n:strów instytucyj o pokrewttyah zadarJiacl\. l 

XIV. Przepisy . przeJŚclowe. 

§ 55. 
W ciągu pi.eTWIS~e,go roku dziala~'llości Towarzystwa w 

sktad Rady Na,cre.J,nej zamiast cz'lorJik6w. wybranych J)r~z; 

z'gromadzenie d·elegatów kół w oddzia·~ach wojewMzkich. 
wc'hodzą członkowi'e w l:cz!hiif 16, zapros,reni priez Prezesa 
Rady Ministrów. 

§ 56. 
W ciąlg'U pierwsze·go roku dzia/a:lnośc: Towarzystwa w 

Slkt.ad zarządów oddzialów \voj ewódzki,cb zamilast CZłOl1ików 
wybranych p rz·ez z,grÓm~ c1 ze;1 ' a d·e-lega'tów od.dzia<lów kól I.()
k3llnyC'h wchod.zą członkowie. zaproszeni prre.z P 'rezydimn 

R'a dY l Nac~elnel. 
§ 57. 

We wszelkich s,prawach sta·t·utem rt in 'ejs.zym odmiennie 
ni·eru-re g.ulowal1ych będ~l miały zastosowanie prwpisy "Pra. 
wa o stowarzys.z·e.ni·ach". 
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Obwieszczenia sqdowe 
, p o S T Ę P o W A N I E S P A D K o ~, r. 

SĄD OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE 

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego W Piotrkowie 
obwieszcza, że na dzień 6 marca 1947 roku wyznaczony zo
stał termin zamknięcia postępowania spadkowego po: 

l) Abramie - Moszku Lenga, współwłaścicielu placu sze
rokości 100 łokci, a głębokości 50 łokci w osadzie Kaczka, 
powiatu rawskiego; , 

2) Leizorze i Itcie , małżonkach Frenkiel, właścicielach 

kawałka imstego niezabudowanego placu o powierzchni 209 
i pół mtr. kw. w osadzie Kaczka, powiatu rawskiego; 

.. MONITOR POLSK!" Dnia 6 .. g~ .1946 I\. . 

Termin zamknięcia tego spadku wyznaczony został na 
dzień 15. 6. 1946 r.; w którym to terminie osoby zaintereso
wane winny się stawie w Wydziale Hipotecznym ś\du 
Okręgowego w Sosnowcu pod skutkami prekluzji. 

2-KB-8.607 

S~D GRODZKI W ŁODZI 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łv..ai obwie

szcza, że po: 
l) Aronie i Gołdzie małżonkach Abramowicz zmarłych 

w X:ońskich, pierwszy 30 marca i druga 10 stycznia 1941 ro
ku, współwłaścicielach nieruchomości w Tuszynie, reperto
rium 25, 

2) Chanie Poznańskiej, zmarłej w styczniu 1942 roku w 
Łodzi, współwłaścicielce nieruchomości w Zgierzu, reperto
rium 170, 

3) Josku vel .JÓzefie Fridmanie i Dawidzie Alterze, właś
cicielach Osady w dobrach Nieznanice Nr I, powiatu radom
szczańskiego ; 

3) Berku Poznańskim, zmarłym w styczniu 1942 roku w 

I ~odzi, właścicielu części nieruchomości w Zgierzu, reperto-
num 144, . 

4) Izraelu - Majerze Fridmanie, współwłaścicielu działki 
Nr H o powierzchni l ha 2111 metr. kw. w kolonii ,Tanaszów 
Nr II, powiatu radomszczańskiego; 

5) Rajzli-Lai vel Rajzla-Łaja ' Liberman, właścicielce 
16 ha 5571 met.rów kw. gruntu w dobrach Wancerzów, pow. 
,:zęstcchowskiego; 

6) Józefie Frach, współwłaścicielu' 33 ha 5395 metrów 
, kw. gruntu w dobrach Gosławice, . powiatu radomszczań

skiego; 
7) Edwardzie Kei!, właścicielu działki gnmtu o po_ 

w~erzchni 7740 metrów kw. w osadzie Młodzowy Nr III, · po
wiatu radomszczańskiego; 

4) Wigdorze i Gołdzie, małżonkach Różaiskich, zmar
łych w Łodzi pierwszy w lutym, druga w lipcu 1942 roku, 
współwłaścicielach nieruchomości w Zgierzu, repertorium 64, 

5) Dwojrze Szulc, zmarłej w grudniU 1943 roku w Ło-
dzi, współwłaścicielce nieruchomości w Zgierzu, reperto
rium 131, 

6) Józefie Fruchtgartenie, zmarłjTm 28 stycznia 1943 ro
ku w Łodzi, współwłaścicielu nieruchomości w Zgierzu, re
pertorium 171, 

7) Hindzie Bornsztajn, zmarłej 31 lipca 1944 roku w Ło
dzi, współwłaścicielce nieruchomości w ' Zgierzu, reperto

rium 182, 
8) Korneliuszu Jędrzejczaku, właścicielu placów 56 i 58 

Zabieniec, Rep. 5, zmarłym 28 sierpnia 1932 roku, w Dachau, 
8) Małce Aleksandrowskiej , współwłaścicielce 2-ch dzia

łek gruntu Nr Nr 142 i 143, o ogólnej powierzchni 30aO me
trów kw. w Kolonii Czekanów vel Cekanów Nr IX, pOwiatu 
brzezińskiego; 

9) Tomaszu Mrozińskim, właścicielu działki o p~wierz
chni 18 prętów kw. z budynkami w dobrach Wielgomłyny, 

l wszczęte zostały postępowania spadkowe, termin zamknięcia 
wyznaczono na 10 <:zerwca 1947 roku, VI którym to terminie 
osoby zainteresowane winny zgłosić swe prawa pod skut-

powia tu radomszczańskiego; 
10) Dawidzie i Jochwecie 

właścicielach nieruchomości w 
brzezińskiego; 

małżonkach G erszonowicz, 
Cekanowie Nr 233, powiatu 

11) Jankielu Wierniku, właścicielu niepodzielnej połowy 
· dóbr Kraszewice, powiatu radomszczańskiego; 

12) Chaimie - Josku vel Józef i Chanczy vel Chenczv 
małżonkach Czaban, właścicielach placu długości 51 ,34 m;- , 
trów, a szerokości 19,8 metrów w dobrach Zamkowa wOla, · 1 
powiatu rawskiego; . I 

13) Piotrze Kaleta, właścicielu działki Nr 13, o powierz
chni 4668 metrów kw. w kolonii Radoszewnica ·Nr I, powiatu 
radomszczańskiego; 

kami prekluzji. 2-GA-1062 

SĄD GRODZKI . W SIEDLCACH 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Siedlcach ogła

sza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych 
Stanisławie Głuchowskim, właścicielu kolonii Łęczyckie Nr 
30, Nr rep. hip. 170 i Albinie Głuchowskiej , wli..Ścicielce ko
lonii Łęczyckie Nr 31, Nr rep. hip. 171; że został wyzna
czony termin zamknięcia postępowań spadkowych na dzień 
3 marca 1947 roku; że w wyznaczonym terminie wszystkie 
osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa do ksiąg 
hipotecznych i złożyć dokumenty pod skutkami prekluzji. 

2-KB-3197-II 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Siedlcach ogła_ 
14) Szlamie vel Szlama Dawid Atłas, ·wspóh"łaścicielu sza, że otwarte został:- postępowania spadkowe po zmar ~ 

}~zi~łki o powierzchni 1 ł).a . 6800 .me~rów kw. w dobrach Zam-. łych: . 
kowa Wola, powiatu rawskiego; . l. Szyi i Szenjdli małŻonkach Kopytowskich, współ-

15) leku. Atłas,wsp6łwłaścicielu działki o powierzchni ' ł ś ' 'l h '. k ' waCICle ac mIeJ s iej nieruchomości Łosice 45 Nr rep. 37; 
1 ha 6800 metrów kw. w dobrach Zamkowa Wola, ·powiatu F d 2. ej ze Libermanównie, współwłaścicielce miejskiej 

· rawskiego; . nieruchomości Łosice 18, 108 A. Nr rep. 17; 
16) Lewku Sojka, właścicielu osady w dobrach "'arki Nr 3 Herszku ' Ch' ł' nl h P lm h °ł p . l at ma zo tac · ere anac, wspo_ 

XVII, powiatu zawierciańskiego. . właścicielach miejskiej nieruchomości Łosice 173/73 Nr 
W powyższym terminie osoby zainteresowane winny się rep. 54. 

· stawić osobiście lub przez pełnomocników w sprawie spad- • Termin zamknięcia postępowań spadkowych został wy_ 
ków z pod punktów 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 i 16 w kancelarii . . znaczony na dzień 17 czerwca 1947 r. i w tej dacie wszyst_ 
Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w ' Częstochowie,- Ide osoby . zainteresowane winny zgłosić do ksiąg hipo_ 
zaś w sprawie spadków z pod punktów 1, 2, 8, 10, 12, 14 tecznych swoje prawa i złożyć dokumenty pod skutkami 
ł 15 w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego prekluzji. 2-KB-8650 
w Piotrkowie i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji 
.w art. 131 ust. hip. przewidzianymi. 2.!...KB-363S- .II 

SĄD OKRĘGOWY W SOSNOWCU 

. Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego Ogłlł'SZa, że to
czy się postępowanie spadkowe po zmarłych Abramie-Izaak'~ 
Bajtnerze i Hudesie Mirli z Bajtnerów Dymentman, współ
właścicielach nieruchomości w Sosnowcu Nr hip. 601 i 620. 

Termin zamknięcia powyższego postępowania spadkowe
go wyznaczony został na dzień 15.4.1947 roltu, w którym to 
dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami 
prekluzji w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgo
wego w Sosnowcu. 2-KB-3682-·II 

Wydział Hipoteczny Sądu 'Okręgowego w Sosnowcu o
głasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłych: 

Judelu Grynbaumie, współwłaścicielu nieruchomosci w 
Sosnowcu, Nr hip. 663; 

Adaminie vel Petroneli _. Adaminie Garbahikiej, współ
właścicielce nieruchomości w Sosnowcu, Nr hip. 848; 

. Mordce-Szlamie Najmanie, współwłaścicielu działki o 
przestrzeni 674 sążni kwadratowych z dóbr Zawiercie Kro
mołowskie, powiatu zawierciańskiego Nr hip. 40 ja (ros.); 

Lewku Sojce, właścicielu "Osady we wsi Połomia", po
wiatu zawierciańskiego, Nr hip. 92; 

Herszliku Zysserze vel Zyserze, współwłaścicielu . dóbr 
Zarki, powiatu zawierciańskiego, Nr hip. 30; 

Moszku Zysserze, Rywie z Szajów Zysser i Dawidzie 
Zysserze, współwłaścicielach "Nieruchomości Zysserów w 
Poraju", powiatu zawierciańskiego, Nr hip. 366; 

Hercku Zysserze, właścicielu "Osady Zarki Nr XV", po
wiatu zawierciańskiego, Nr hip. 32-s. 

. Termin zamknięcia powyższego postępowania sl:atlkowe
go wyznaczony został na dzień 20.3.1947 roku, w którym to 
dniu osoby zainteresowane winny się stawi.ć pod skutkami , 
prekluzji w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgo
wego w Sosnowcu. 2-KB-36lH-Il 

SĄD GRODZKI W GROJCU 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grójcu ot wie

szcza, że na dzień 6 marca 1947 roku wyznaczony został 

termin zamknięcia postępowań spadkowych po zmarlych: 
l) Abramie-Icku Leszno, jakó właścicielu części nieru

chomości, położonej w powiatowym mieście Grójcu, ozna
czonej Nr hipotecznym 77-a, rep. hip. 250; 

2) AjzJku i Ajdli z Wo!fsonów, małżonkach K.antoro
wicz, właścicielach części nieruchomości, położonej w osadzie 
Tarczyn, gminy Komorniki, powiatu grójeckiego, oznacz!)
nej Nr 46 rep. hip. 35. 

W powyższym terminie osoby zainteresowane winny 
zgłosić swoje prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego w 
Grójcu pod skutkami prekluzji. 2-GA-664-II 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grójcu obwie
szcza, że na dzień 2 marca 1947 roku wyznaczony został ter
min zamknięcia postępowania spadkowego po Jakóbie-Aro
nie i Perli-Mariem małżonkach Rechtszajd, współwłaścicie
lach nieruchomości, położonej w powiatowym mieście Grój
cu, oznaczonej Nr hip. 114, rep. hip. 234. 

W powyższym terminie osoby zainteresowane winny 
zgłosić swoje prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego w 
Grójcu pod skutkami prekluzji. 2-KB-3416-II 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grójcu ob
wieszcza, że na dzień 12 czerwca 1947 roku wyznaczony 
został termin zamknięcia postępowań spadkowych po zmar
łych: 

1) Michale Pawlaku, \'v"spółwłaśdcielu części nieru
chomości, położonej w osadzie Błędów, pow. grójeckiego, 
oznaczonej Nr Nr 118/190, 116, 18 Nr rep. hip. 23; 

2) Jakóbie Aronie Rechtszajdzie, Dawidzie Boku, 
Bencjanie Mordkowiczu, Motku Rechtszajdzie i Hawie z 
Rechtszajdów Artman, jako współwłaścicielach nierucho_ 
mości, położonej w mieście Mogielnicy, pow. grójeckiego, 
eznaczonej Nr 129 rep. hip. 42; 

3) Szyfrze Rechtszajd, Fajwiu Rechtszajd, Mariem Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Sosnowcu 
ogłasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym: 
Piotrże Wypior, współwłaścicielu nieruchomości w· Sosnow
cu Nr hip, 219. l 

Bron. oraz ~lim~e Bron: ~a~o wła~cici~lach połowy nierucho· 
mOŚCI, polozonCJ w mleSClC Moglelmcy. pow, grójeckiego, 
~ZIlaczonej Nr Hl rep, hip. 17. _, 

l, 

W powyższym terminie osoby zainteresowane winn1. 
zgłoirlć swe prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego VI. 
Grójcu, pod skutkami prekluzji. 2-KB-8641 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzki(;~~o w Grójcu niniej ... 
szym obwieszcza, że na dzielI 7 marca 13-" ';' roku wyznaczo
ny został termin z3.mkni,;cia postępowania spadkowego po 
zmarłej Mariannie, figurUjącej w wykazie hipotecznym ja .. 
ko "Maria" Klejn I voto Malinowskiej , wb.ścideice nieru .. 
chomości położonej w mieście Góra Kalwaria, powiatu gr~ 
jeckiego" oznaczonej Nr 36 rep. 9, współwłaścicielce nieru .. 
chomości Kolonia Walentynów, w osadzie i gminie Czers-, 
powiatu grójeckiego, oznaczonej Nr rep, 14. W pO;Wy,;,szY!G 
terminie osoby zainteresowane winny zglosić swoje prawa; 
w kancelarii Oddziału Hipotecznego w Grójcu, pod skutkM 
mi prekluzji. 2,GA-67'1-ll 

~~.+ 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego VI Grójcu obwie. 
szcza, że na dzień 7 marca 1947 roku wyznaczony został ter-c 
min zamknięcia postępowania spadkowego po zrnarłyc1l 
Herszku i Ruchli małżonkach Holcman, współwłaścicielaclI 
części nieruchomości, położonych w powiatowym mieścili 
Grójcu i oznaczonych NNr 116 rep. hip. 165 1 NNr 200 rep; 
hip. 175. W pOwyżs~ym terminie osoby zainteresowane w~ 
ny zgłosić swoje prawa w kancelarii Oddziału Hipotecz" 
go w Grójcu pod skutkami prekluzji. 2-GA-651-tt 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grójcu obwie .. 
szcza, że na dzień 7 marca 1947 roku wyznaczony został ter
min zamknięcia postępowania spadkowego po zmarłej Nieba 
z Goldbergów Manel, właścicielce części nieruchomości, po
łożonej w powiatowym mieście Grójcu, oznaczonej Nr 91 rep. 

. hip. 86. W powyższym terminie osoby zainteresowane win-

lny zgłosić swoje prawa w kancelarii Oddziaht H;poteczne
go w Grójcu pod skutkami prekluzji. 2-GA-652-ft 

S~ GRODZKI W ZAMOśCIU 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Zamościu ob. 

wieszcza, że na dzień 8 czerwca 1947 r. został wyznaczony 
termin zan-.knięcia postępowania spadkowego po: 

1) współwłaścicielu części nieruchomości "ZamOść 141", 
Szmulu - Moszku Szymela, zmarłym w 1908 r. i Chemii ł 

Łal małżonkach Korn, zmarłych Chemia Korn w 1939 r. ł 

Łaja Kom w 1940 r; 
2) Hermanie Rubinzon, wierzycielu sumy 8050 zł. za. 

bezpieczonej na nieruchomości "Zamość 600"; 
3) Właścicielce 4/28 części nieruchomości "Zamość 112". 

Surze _ Małce Waksowej, zmarłej w 1943 r.; 
4) Współwłaścicielu hiepodzielnej części nieruchomości 

"Zamość 14", Icku-Majerze Blat, zmarłym w 1943 r.; 
5) Współwłaścicielu części nieruchQmości "Szczebrze. 

szyn 770" Rachmiiu Zylbermanie, zmarłym w 1942 r. 
W . tym terminie osoby zairiteresowane . wiriny" zgłosi~ 

swe prawa pod skutkami prekluzji , KB-8649 

SĄD GRODZKI W PIN'CZOWIE 
Sąd Grodzki w Pińczowie, Oddział Hipoteczny, ogłasza. 

że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych: 
1. Herszu, Enochu, Szaji i Perli Czajkowskich vel Ry_ 

zenberg, Blimie Fryd, Baci Minc i Lejbusiu Kozłowskim, 
współwła~cicielach nieruchomości, położonej w mieście Piń_ 
czowie i oznaczonej hip. Nr 99, 

2. Simie i Ruchli _ Złacie małż. Morowicz, właścicie

lach nieruchomości, położonej w mieście Pńczowie i oma' 
czonej hip. Nr 234, 

3. Łaji _ Cypojrze Goldblit, właścicielce części nieru
chomości, położonej w mieście Pińczowie i oznaczonej 
hip.Nr 29, 

4. Mordce . Lejb i Czarnej mali. Blumenfeld, właści. 
cielach części nieruchomości, położonej w mieście Pińczowie 
i oznaczonej hip. Nr 51. 

5. Josku _ Saulu i Chanie małż. Binensztokiich, właści· 
cielach nieruchomości, położonej w mieście Pińczowie i oz
nilczonej hip. Nr 239 i 

6. Josku' i Fajgli małż. Czajkowskich, właścicielach 
części nieruchomości, położonej w mieście Pińczowie i OL 

naczonej hip. Nr 55. 

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadko
wych wyznaczony został na dzień 21J czerwca 1947 roku, " 
którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić W. 
kancelarii Hipotecznej w Pińczowie, pod skutkami prek:l\L 
zji 2-KB--6S4G 

SĄD GRODZKI W KOZIENICACH 

, Oddział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Kozieni
cach obwieszcza, że zostało otwarte post~powanie spadkowe 
po zmarłym Antonim Piekarzu, właścicielu części osady. 
włośc. we wsi Holendry Kużmińskie, pow. kozienickiego 
hip. Nr 6, o obszarze 20 mor. 2901/. pr. i niepodzielnej POłO~ 
wy drugiej części tejże osady o powierzchni 41 mórg 2001/; 

pr. (II dział do pun. 1 i 2). 
Termin zamknięcia tego postę~wania wyznacza się na 

dzień 5 ąJ.arca 1947 r. Wzywa się wszystkie osoby zaintere
sowane, by w oznaczonym terminie zgłosiły swoje prawa 111: 
wymienionym Oddziale Hipotecznym pod skutkami preklu
zji. 2-KB-2694-,1I 

SĄD GRODZKI W BRZEZINACH 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Brzezinach Ilb
wieszcza, że otwarte zostało postępowanie spadkowe po 
zmarłym Szymonie (Szyme) Nowaku, właścicielu nicrucho-. 
mości w Brzezinach (Nr hip. 242). Termin zamknięcia tego 

l 
postępowania wyznaczony został na dzień 6 marca 1947 r · 
w którym . to d~iU ~ainteres~wani winni zgłosić swoje pra~ 
wa w kancelaru hipoteczneJ W Brzezinach pod skutkami 
prekluzJł.. - 2-KB-3517-I1 



SĄD GRODZKI W RADOMSKU 
. Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Radomsku ogła
Sza, że zostały otwarte spadki po następujących zmarłych: 

l) Chai Benclowicz z Wolfowiczów, współwłaścicielce 
nieruchomości w Radomsku, Nr hlp. 176: 

2) leku Szpiro, właścicielu nieruchomości w Radomsku, 
Nr hip. 238; 

3) Josku Haperze, Genesli Krakowskiej, Izraelu vel 
Ezrylu Haperze, Fiszlu Lenga i Hindzie Gąsiorowicz
współwłaśCiCielach nieruchomości W Radomsku, Nr hip. 153: 

4) Herszliku Jakubowiczu, Moszku Jakubowiczu i Chai
mie Jakubowiczu - właścicielach nieruchomości W Radom
sku, Nr hip. 216: 

5) Libie z Zylberbergów - Sabatowskiej i Kałmie Sa
batowskim - współwłaścicielach nieruchomości w Radom
sku, Nr hip. 564: 

6) Eliasz vel Ale i Surze vel Sarze, małżonkach Wagens
berg-właścicielach nieruchomości w Radomsku, Nr hip. 426: 

7) RuchU z Rozencwajgów -- Rubinsztajnowej, współ
właścicielce nieruchqmości w Radomsku, Nr hip. 69: 

8) Dawidzie Fajermanie i Gltli Fajermanowej, współ

:właścicielach nieruchomości w Radomsku Nr hip. 98; 
9) Ałcie-Nasze Fajermanowej, właścicielce nieruchomo

ści w RadomSkU, Nr hip. 229: 
10) Surze-Malee z Przedborskich - Rozencwajgowej, 

Herszliku Przedborskim, Motlu Przedborskim i MindU Przed
borskiej -- współwłaścicielach . nieruchomości w Radomsku 
Nr hip. 239. 

Termin zamknięcia tych spadków wyznacza się na dzień 
3 marca 1947 roku na godz. II-tą. Osoby zainteresowane 
winny się stawić osobiście lub przez upoważnione osoby u

, rzędowo w lokalu Oddziału Hipotecznego w oznaczonym wy_ 
żej terminie pod skutkami prekluzji. 2'-KB-3~99""':""II 

SĄD GRODZKI W CHMIELNIKU 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Chmielniku ob
wieszcza, że nadzień 7 marca 1947 roku wyznaczony został 
termin zamknięcia postępowania spadkowego po właśc,icie
lach nieruchomości w Chmielniku: 

l) Moszku i Chanie-BUmie małżonkach Moncarz, hipo
teczny Nr 81; 

2) Izraelu Dyment vel Diament, hipoteczny Nr 219; 
3) Esterze-Gołdzie Szenkier i Kalmie Szenkier, hipotecz

ny Nr 272: 
4) Majerze Owsiany, hipoteczny Nr 94; 
5) Esterze-Gołdzie Szenkier, hipoteczny Nr 197. 

2--KB--3465--I1 

SĄD GRODZKI WRYPINIE 

Od~iał Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Rypinie k/To
runia ogłasza, że po zmarłej dnia 20 stycznia 1945 roku Ma-

. rii Lichter, właścicielce nieruchomości w mieście Rypinie 
przy ulicy Mławskiej róg Armii Czerwonej (dawniej Pra
ga lub Piłsudskiego), oznaczonej Nr Nr policyjnymi 2 i 4, 
a hipotecznego repertorium Nr 119/111, otwarte zostało po
stępowanie spadkowe. 

Termin zamknięcia tego postępowania wyznaczony zo
stał na dzień 23 czerwca 1947 roku. W tym terminie osoby 
zainteresowane winny zgłosić swoje prawa pod skutkami 
prekluzji. 2-KB--8761 

SĄD GRODZKI W SUWAŁKACH 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Suwałkach ob
wieszcza, że na dzień 10 marca 1947 roku wyznaczono ter
min zamknięcia toczących się postępowań spadkowych po 
niżej wymienionych zmarłych właścicielkach nieruchomości: 

l) Marii - Franciszce Sobieszczańskiej Suwałki, Nr. 
blp. 139, 

2) Katarzynie z Zaczkiewiczów vel Zackiewiczów Wró
blewskiej, kolonii Biaław{)da, Nr 52, Nr hip. Z-60, 

3) Helenie z Ciszewskich Krzesickiej, kolonii Filipów 
Nr 110, Nr hip. Z;'69, 

'Osoby zainteresowane winne zgłosić w powyższym ter
minie w kancelarii hipotecznej w Suwałkach swoje prawa 
do wymienionych spadków pod skutkami prekluzji. 

KB-8648 
' \ 

SĄD GRODZKI W OTWOCKU 

Oddzbl.ł Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Otwocku ob
wieszcza, że na 20 czerwca 1947 roku wyznaczono termin 
zamknięcia postępowań spadkowych po zmarłych: 1) Her
szonie i Hindzle Fiszbaum, współwłaścicielach nieruchomo
ści "Karczew, hip. ' Nr 14", 2) Mordce i Surze ~ejbcygier oraz 
Abramie i Perli Marii Piernik, współwłaścicielach nierucho
mości. "Karczew, hip .. Nr 22", 3) Feliksie-Janie Krasińskim, 
właścicielu nieruchomości "Borków, hip. Nr 212", 4) Onu
frym Wójciku, współwłaŚCicielu nieruchomości "Zerzeń, hip. 
Nr 17", i 5) Bernardzie Dymkowskim, współwłaścicielu nie
ruchomości "Zarzeń, hip, Nr 22". powiatu warszawskiego, 
W oznaczonym terminie osoby interesowane winne zgłosić 

swe prawa w Hipotece w Otwocku pod skutkami prekluzji. 
KB-8586 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Otwocku pro
stuje w obwieszczeniu. o otwarciu postępowań spadkowych 
po Ludwice Chlipalskiej (Miedzeszyn, 192), Janie-Feliksie 
Kaczorowskim (Frydrychtsal, 14) oraz Chaimie-Lejbie i Cha
nie BajU Zelazny, Maj erze, Perli i Gerszonie Fruchtman 
(Karczew, 42) termin zamknięcia tych postępowań z dnia 
4 maja 1947 roku na dzień 8 kwietnia 1947 roku. KB-8585 

SĄD GRODZKI W PUŁAWACH 
Oddzial Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Puławach ob

-wieszcza po raz drugi, że zostały otwarte postępowania 

spadkowe po zmarłych, 

".MONl'.DOR POLS'KI" - Dnia. 6 g,rudni.a 1946 r. 

l) Bohdanie-Konradzie-Eligardzie Kelles-Krauze, właś., 

cicielu nieruchomości w Kazimierzu-Dolnym, pow. puław

ski@go, Nr hip. 155, 
2) Janie Dzi~iszku, właścicielu nieruchomości w Kazi

mierzu-Dolnym Nr hip. 36. 
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wy

znaczony został na dzień 16 lutego 1947 roku w Oddziale Hi
potecznym tegoż Sądu, w którym to terminie osoby zaintere
sowane winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. 

. KB-8736 

Odd~iał Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Puławach ob
wieszcza, że zostały otwarte poktępowania spadkowe po 
zmarłych: 

1) LeonIe Izydorczyku, współwłaścicielu nieruchomości 

w Kazimierzu-Dolnym Nr hip. 193, 
2) ,Josku-Szymonie Waldbaumie, Esterze z Perelmanów 

Waldbaumowej, Moszku_Aronie Waldbaumie i Chasklu
Majerze Gurfinklu, współwłaścicielach nieruchomości W' 

Puławach Nr hip. 137: 
3) Froimie i Chai-Racy Erdeplach, właścicielach nieru

chomości w KońsKowoli, Nr hip. 44: 
4) Szyi-Heszlu vel Herszku i Matli-Dwojrze, małżon

kach Landmanach, współwłaścicielach nieruchomości w Pu
ławach Nr hip. 86; 

5) Chaimie-Szymonie Sztajnbergu, Chai z Normanów 
Sztajnbergowej i Łai z Normanów Kuczerowej, współwła
ścicielach nieruchomości w Puławach, Nr hip. 111: 

6) Izraelu Goldmanie i Szoelu Goldmanie, współwłaś
cicielach nieruchomości w Puławach Nr Nr hip. 56 i 124. 

Termin zamknięcia ty'ch postępowań spadkOWYCh, wY- . 
znaczony został na dzień 10 czerwca 1947 roku w Oddziale 
Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Puławach, w którym to 
terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa 
pod' skutkami prekluzji. KB-8737 

SĄD GRODZKI W KRASNYMSTAWIE 
Sąd Grodzki w Krasnymstawie, Oddział Hipoteczny, ob

wieszcza, że otwarto postępowania spadkowe po zmarłych: 
l) Icku i MirU Klajnerach, właścicielach nieruchomości 

w osadzie Izbicy, Nr hip, 32; 
2) RuchU Buchbleterowej, właścicielce nieruchomości w 

Krasnymstawie, hipot. Nr Nr 42, 130 i 
3) Szajndli Buchbleterowej\ właścicielce połowy nieru

chomości w Krasny t nstawie, hipOt. Nr 78. 
Termin regulacji, wyznaczony na 31 stycznia 1947 r., 

jak pOWiedziano w obwieszczeniu, zamieszczonym w Nr 65 
"Monitora Polsldego" z dnia 20 lipca 1946 r, przesunięty zo
stał na dzień 15 marca 1947 roku, i w tym ostatnim termi
nie interesowani winni się zgłosić pod skutkami prekluzji. 

KB-8735 

'Sąd Grodzki w Krasnymstawie, Oddział Hipoteczny, ob
wieszcza, że otwarto postępowania spadkowe po zmarłych: 

l) JanIdu Taublibie, właścicielu nieruchomości W osa
dzie Izbicy, Nr 39 hipot.; 

2) Judee Merensztajnie, właścicielu części nieruchomości 
w Krasnymstawie, Nr 54 hipot.; 

3) Abramie i Łai małżonkach Kligierach i Branie KU
giHó,,\,nie, właścicielach części ni€ruchomości w osadzie Iz
bicy, Nr Nr 9 i 19 hipot.; ' 

4) I?awidzie Pelcu, właścicielu nieruchomości w Zółkiew
ce, Nr 9 hipot. 

Termin regulacji tych spadków wyznaczono na 15 mar
ca 1947 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny 
się zgłosić z należytymi dowodami w kancelarii hipotecznej 
pod skutkami prekluzji. KB-8734 

SĄ.D GRODZKI W ŁOWICZU 

Sąd Grodzki, Oddział Hipoteczny, w Łowiczu ogłasza, 

że po niżej wymienionych zmarłych · otwarte są postępo
wania spadkowe: 

1) Winer ~usen-Dawid, współwłaściciel nieruchomości 
w m. Łowiczu pod Nr hipot, 3, 

2) Lewkowicz Berisz i Chana-Rajzla z Nudlów mał

żonkowie, współwłaściciele nieruchomości w m. Głownie 
pod Nr rep. hip. 3&2, 

3) Blaufuks Aron-Szoel-Jakób, wierzyciel sumy 10,000 
złotych z kaucją 2.000 złotych, zabezpieczonych na hipotece 
nieruchomości w m. ŁoJriczu pod Nr hipot. 422, 

4) Żelechowski Eli vel Eliasz, wierzyciel slim: 5,500 zło
tych i 3.000 złotych, zabezpieczonych na hipotece nierucho
mości w m, Łowiczu pod Nr hipot, 422, 

5) Gotlieb Szajndla z Kirszbaumów, właścicielka nie
ruchomości w m. Łowiczu Nr hipot. 154 i współwłaścicielka 
nie~chomości w m, Łowiczu Nr hipot. 52 i 153, 

6) GotUeb Izaak, współwłaściciel nieruchomości w m, 
Łowiczu pod Nr hipot. 52. 

7) Szachogłuchowicz Bronisław, właściciel kolonii we 
wsi Małszyce, gminy Kompina, pow. łowickiego pod Nr 
hipot. 443, 

8) Nowakowscy Michał i Barbara, małżonkowie. wła
ściciele nieruchomości w m, Łowiczu pod Nr 75 i 394. 

Termin zamknięcia tych spadków wyznaczony jest na 
dzień 18 czerwca 1947 roku w kancelarii ' hipotecznej w 
Łowiczu, gdzie \ interesowani winni zgłosić prawa swoje 
pod skutkami prekluzji. 2-GA-1031 

WPROW A DZENIE W POSIADANIE SPADKU. 

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie o
głasza, że w dniu 16 maja 1946. r. wpłynęło do Sądu podanie 
Anny Ciechanowskiej, zam. w Pruszkowie przy ul. War-
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szawskiej 42, o wprowadzeniu jej w posiadanie spadku po 
IT'.ęŻU Wincentym Antonim Ciechanowskim, synu Jana i 
Florentyny, zmarłym w dniu 31 marca 1936 roku w Warsza
wie. Wzywa się przeto spadkobierców Wincentego Antonie
go Ciechanowskiego, aby w ciągu miesiąca, licząc od dnia 
ukazania się 3-go ogłoszenia, zgłosili swe prawa do spadku 
po zmarłym. (Nr Co. 251/46). KB-838l 

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie 
ogłasza, że w dniu 6 czerwca 1946 r. wpłynęło do Sądu po
danie Anny Zadębowskiel, zam. w Warszawie, przy ul. 
Grottgera 15, m, 2 o wprowadzenie jej w posiadanie spadku 
po mężu Romanie Zadębowskim, synu Aleksandra i Eleono
ry z RolandÓw, zmarłym dn. 2 grudnia 1945 r. w Warszawie. 
Wzywa się przeto spadkobierców Romana Zad~bow8kieio. 
aby w ciągu miesięca licząc od dnia ukazania siQ 3-go ogło
szenia zgłosili swe prawa do spadku po zmarłym. Nr Co. 
298/46. 2-KB-859S' 

Wydział I Cywilny Sądu ' Okręgowego w Warszawie 
ogłasza, że w dniu 11 października 1946 r. wpłynęło do Sądu 
podanie Bronisławy Owitowskiej, .zam. w Krakowie, ul. Ro
manowska 22, o wprowadzenie jej w pOSiadanie spadku po 
mężu Stanisławie Owitowskim, synu Ludwika i Anastazji, 
zmarłym w dniu 28 kwietnia ·1942 r. w Piastowie. 

Wzywa się spadkobierców Stanisława Owitowskiego, 
aby w ciągu miesiąca licząc od dnia ukazania się 3-go ogło
szenia zgłosili swe prawa do spadku po zmarłym. t. Co. 
465/46. l 3-KB-B615 

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warszę.wie o
głasza, że w dniu 23 lutego 1946 roku wpłynęło do Sądu po- . 
danie Wacławy LewiRsonowej, zamieszkałej w Remberto
wie, ulica Stanisława Kostki Nr 17, o wpl'owadzenlu jej w 
posiadanie spadku po mężu Leonie Lewins0nie, synu Szmula 
i Rywki z: Apatów, zmarłym w dniu 7 sierpnia 1942 roku w 
Oświ'ęcimiu. Wzywa się przeto spadkobierców Leona Lewln
sona, aby w ciągu miesiąca licząc od dnia ukazania się trze
ciego ogłoszenia zgłosili swe prawa do spadku po zmarłym. 
(N. I. Co. 114/46). 3--KB--5103-III 

Wydział I CYWilny Sądu Okręgowego w Warszawie o
głasza, że w dniu 29 sierpnia 1946 roku wpłynęło do Sądu 
podanie Wacławy Jal'lczewskiej, zamieszkałej w Mińsku 

Mazowieckim, ul. Kościuszki 25, o wprowadzenie jej w po
siadanie spadku po mężu Mieczysławie Janczewskim, synu 
Pawła i Marii, zmarłym w Krakowie w dniu 25 sierpnia 
1945 roku. 

Wzywa się przeto spadkobierców Mieczysława Janczew
ski ego, aby w ciągu miesiąca licząc od dnia ukazania się trze
ciego ogłoszenia zgłosili swe prawa do spadku po zmarłym. 
(N. Co. 407/46). . 3-KB-4475-III-kor . . . . ,. 

SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH 
Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Kielcach, zg6-

~nie z art. 770 K. C, N. ogłasza, że Zofia J voto Wójcicka, 
II· voto Snios, zamieszkała w Chmielowie, gminy Sancy
gniów; pow, pińczowskiego, dnia 6 maja 1946 r. ziozyła 

wniosek O wprowadzenie jej w posiadanie spadku, pozosta
łego po zmarłym jej mężu Romanie Wójcickim, stanowią
cego połowę parceli gruntu o przestrzeni 3 ha 63 m" z bu
dynkami w Chmielowie, gminy Sancygniów, pow. pińczow
skiego. Wzywa si!) spadkobierców Romana Wpjcickiego, aby 
w ciągu miesiąca licząc od dnia ukazania się trzeCiego ogło
szenia, zgłosili swe prawa do wymienionego spadku. 

3--KB--5128--II1 

PIERWIASTKOWA REGULACJA 
HIPOTEKI 

SĄD OKRĘGOWY W WARSZA WIE 

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego.w Warszawie ob
wieszcza, że nieruchomość "Kolonia Goździków we wsi Po
tok" przy szosie Wilanowskiej w Warszawie położona, o pow. 
3550 mtr. kw., należąca do Józef y z Gładeckich Goździko
wej, wywołana została do' pierwiastkowej regulacji, której 
termin wyznacza się na dzień 25 marca 1947 r. i wtedy zain
teresowani winni zgłOSić swe prawa w kancelarii Wydziału 
pod skutkami prekluzji. KB-B433 

SĄD GRODZKI W ŁODZI 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łodzi obwie
szcza, że na dzień 10 marca 1947 roku wyznaczony został 

termin pierwiastkowej regulaCji hipoteki dla: 
l) Nieruchomości w Zgierzu koło Łodzi położonej, ozna

czonej hipotecznym Nr 1000 rep. hip. Nr 600, o powierzchni 
2483,3 metrów kw., mającej stanowić własność spadkobier
ców Nusena i Gali małżonków Szapszowicz, 

2) Nieruchomości w Aleksandrowie położonej, oznaczo-, 
nej hipotecznym Nr 146, Rep. hip. Nr 145, o powierzchni 
5970 metr. kw., mającej stanowić ' własność spadkobierców 
Sendyk Rywki. 

W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny 
zgłOSić swoje prawa w kancelarii tegoż Oddziału pod skut
kami prekluzji. GA-1061 

SĄ.]) GRODZKI W KIELCACH 

Oddział Hipoteczny Sądu GrodZkiego w Kielcach ol:t. 
wieszcza, że na dzień 10 marca 1947 roku wyznaczony zo
stał termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla: 

l) Nieruchomości w osadzie Białogon, gm. Niewachlów, 
pcw, kieleckim, o obszarze 900 mtr. kwadr. ,z budynkami, 
nabytej przez Euge~ię Maciejewską i Antoniego Markiewi. 
cza od s-ców Arona Garfinkla, 
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2) Nieruchomości położonej na terytorium m. Kielc na 
pr:ted·l~lic;..,CIU S:z:ydł6wek, przy ul. Warszawskiej, o obszarze 
l ha &10·1 metr. Itwadi'. z budynkami, nale:l:ącej do Stanisła· 
wa Zbroga, 3, Nierut'homo:ici W Szczekóclnach, przy ul. Strzelec
kiej, zapisanej w tabeli likw. pod Nr 228/234, składającej 

slO z placu i budynkćw, nabytej przez Mos7.ka 1 Rywkę 
małż. Joskowicz od Władysława Kowalskiego, 

Ghomości, położonej w mieście Pińczowie, przy ul. Buskie:i, 
oznaczonej Nr orientacyjnym 18, ' należącej do Chaima.Joska 
Zylberbanda. VI powyższym terminie osoby zainteresowane 
winny zgłosić swoje prawa do tej nieruchomości w kance
larii hipotecznej w Pińczowie, pod skutkami prekluzji, 

Sąd Grodzki .... ';Varszawie, Oddział I, wzywa TomaSZa
Bolesława Piwowarskiego, s. Jana i Marll-Julianny z Cen
drowskich, urodzonego w Warszawie 29 grudnia 1908 r., 
ostatnio zamieszkałego w Warszawie, aresztowanego przez 
Niemców w połowie lipca 1944 r. i osadzonego w więzieniu 

\ 

mokotowskim, aby w. terminie 3-.miesięcznym stawił się d~ 
Sądu, gdyż po lAplywJe tego termmtl Sąd uzna go za zmar 
lego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić ja
kichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w pOwyższym 

4) l'iieruchomtJścl w Szczekocinach, ~ pow. włos:tcznw

skim, tab. likw. Nr 32, o obszarze 1 ha 1200 metr. ln",adr. 
z budynltami, nabytej przez Moszka-W6lfa Goldszmid..l od 
J'ana Sygały, 

PONOWNE ZAŁOZENIE 
ZAGINIONYCH 

KSiĄG HIPOTECZNYCH 

SĄD OKRĘGOWY W WARSZA WIE 

KB-8530 

terminie do~iosły o nich Sądowi. Zg. 718/46, KB-81S2 

5) Nieruchomotlci W Szczekocinach, przy ul. Wesołej, pow. 
włoszczowskim, składającej sie z dw6ch łącznych placów, 
nabytej przez Dawida-Lejbę Goldfingiera od Szlamy Gold" 
szmida, 

6) Nieruchomości w Szczekocinach w Rynku, pow. 
włoszczowskim, tabel. likw. Nr UB, składającej się z placu 
i budynków, nabytej przez Cha ima j Mindlę małżonków 

Lenczner od Moszka Szko1nika oraz Joska i Cyrli małż. 
Lencznel', od Abrama-Jakuba Zytmana, 

Wydział Hipoteczny ~~!\du Okręgowego w Warszaw i<' 

obwieszcza, że ksIęga ~ieruchoI!lo6cl "Otwocka Willa Mar-· 
cela Nl' 9", pow. wars;;;aw:lkiego, zostala uszkodzona wsku
tek działań wojen!lych. W ~klnd tej nieruchomo~ci wchodzi-, 
la działka o pow. 54,3 saż. kw. stanowiąca własność Ben- ' 
cjana Rozenwalda, ,.,0 śmierci którego zgłosB prQW(~ do 'SOQ<\-

Sąd Grodzk: w Warszawie, Oddział I, wzywa Konstan
tego. - Józefa Kosmińsl;:iego, S. Lubomila - Romana - Toma, ' 
sza i Kazimiery - Marii z Czerwińskich, urodzonego 19 lia· 
topada 1892 r . w Warszawie, ostatnio zamieszkałego w War·· 
sl.9.wie, przebywającego ;w kwietniu 1940 r. w Starobielsku. 
:>!)y w terminie 3-miesięcznym stawi! się do Sądu, gdyż po 
t:pf<.r~ie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz WZywf, 
'''Rzystlde osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiado
mości o zaginionym, aby w powyi:szym terminie doniosły o 
nich Sądowi. KB-8123 

7) Nieruchomości W· osadzie i gminie Bodzentyn, pow. 
kieleckim, składającej się z pięciu placów przy ul. Lhngle' 
wfcza· pol. Nr 4, 6, 8, 10 i 12 o obszarze 1000 metr. kwadr. 
z budynkami, nabytej przez Anne z Bryłów 'I'elka od. Ma
rli Zygadlewicz, 

8) Nieruchomości w ' Cł].ęcinach, przy ul. Stary Rynek, 
polic. Nr 30, pow, kieleckim, składającej Rię :: placu. i, bu. 
dynków, należącej do Joska Gertlera i Szlamy Gertlera, 

! ht Moszek Sznajdel'man. Na żądanie prawonabywców maV, 
Balińskich i Lasku~, :wstanie założona księga: ,.()twocka 
Willa Marceia Nr 9, działka M,3 sat.. ltw." pow. warszaw-

, skiego. 'fermin regulaCji wyznacza się na dziel} nas~ępując!y 
po uptywie 6 mieSięcy od daty ogłoszenia w ,,'Monitorze Pol
!Jkim". Przed tym terminem z2interesowa;"li winni zgłaszać 

swe prawa w kancelarii V{ydziaht ped sltl.lt.l~ami prekluzji. 
2-KB-8614 

S4D OKRĘ:GOWY Wm:A1' .• YMSTOKtr 

9) Nieruchomości w Szczekocim,ch, przy ul. KiUńs~lp.- • 
go, pow. włoszczowskim, o obszarze 7GO mtr . . kwadr. z bu- l 
dynkami, nabytej przez Marię . z Ol' li:'lSkich Malusową od ' ! 
Abrama-Dawida i RejU małż. Szwal'cbaum, I 

10) Osady włościat'L :dej we wsi Wola _ .Tachowa, gm, 
Górno, pow. kieleokim, ta·bel. likw. Nr &0 o obszarze 6 
morgów 242 pręt. z budynkami, należącej do s-ców Cedro 
Jana. 

Wydział Hipotecl.ny S~dll (1~i~~p.;C'.I.".~"O "" B;tlłymst~~ku 
ogłasza, iż został zgłoszony '~ '.~;.os(~k ... ponowne 7:llożenie 

zniszczonej księgi .hipofep.7.D'fj n if'!"1lC'homo§ci, pcło;~one3 w 
majątku Buzuny, gm .. Juchnowiec, pow. bl!lłostoddego ') 
obszarze 38 ha 16GO metrów kw. należącej do Józefa Rundo. 

Srd Grodzki w Wl1rszawle, Oddział l, wzywa J6zefa 
Piotr(lv.'~kiego, s. Michała i Petronel1 z MajkowskiCh, uro
dzonego 17 marca 1902 r. w Warszawie, ostatnio zamieszka
łl?go w Warszawie, ares7.towanego przez Niemców 13 stycz
nia 1944 r. i osadzonego na Pawlaku, aby w terminie 3-mie
siec:mvm stml\;i! się do Sądu, gdyż po upłyvJie tego terminu 
S~d u~na go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które 
mogą uczieli.ć jakiChkolwle:k wiadomości o zaginionym, aby 
'\'1 powyt,gzym terminie doniOSły o nich Sądowi. Zg. 2180/46, 

KB-8122 

Sąc\ Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Witolda
Antr,;"l j,~g(l I,ra:;30wskillgo, s. Feliksa Leona i Zofii z Kra
jcwsk\cłl, \,roC:Zonego 31 października 1889 r. w Horodysz
czach, . ".~tntnio zamieszkałego w Warszawie, aresztowanego 
pt'7.':'Z G'?!itapn 23 stycznia 1944 r. i osadzonego ~a Pawiaku, 
eh;; VI tef,:1in'c 3-micsięc.znym stawi:! się do Sądu, gdyż po Vł oznaczonym terminie o!ioby interesowó',ne winny 

zg~osić swoje prawa w kancfJarii tegoż Oddziału H1potecz
nego, pod skutkami prekluzji, KB--8637 

Wszystkie oso,by, mającl1 jakickolwi~k prawo do pomi!~:

nionej r,i':'!ruchomości, winne się zgłosić '; 'r Wydziale Hipo
tecznym Sądu Okręgowego -:1 Białym.~tClku w terminie 
trzech :::J.J(~slęC7.nym od dnia ukaz:.>.nill się niniejszego ogło

szenia w Monitorze Polskim pod skutka!'l.11 prekluzji. 
KB-8618 

! l ;'lPfY-":·'e t zgo termir.u S'1d uzna go za zmarłego, oraz wzy-
! ,wa W'~zystkie osoby, któ~'e mogą udzielić jakichkolwiek 
. wiadamoiki o zaginieni-m, lIl:>y w powyższym terminie do-

S4D GRQDZKI W KOLE 

Sąd Grodzki w Kole, Oddział Hipoteczny, obwieszcz.a, 
te dla nieruchomośd, położonej w Kłodawie, przy ul. V{ar . 
szawskiej Nr .22, należącej w trzydziestu setnych niepodlJeL 
nych częściach do \Vludysl1J.wa l\1ielczarka i w siedemdzie
sięciu setnych częściach n.iepodzielnych do Janiny Olczak, 
(nabyte prawa sukcesol'skie) - wywołuje się pierwiastko- I 
w.. regulację !lipofeki. " 

t 
T~:,min pierwiastkowej regulacji hipoteki wyznaczony 

został na l!:~ień 10 marca 1947 roku w kancelarii Oddziału 
Hipotecznego Sądu Grodzkiego w Kole, gdzie zainteresowa
ni winni zgłosić swoje prawa pod skutkami. prekluzji. 

I Sąd Grodzki w Kole, Oddział Hipoteczny, obwieszcza, 
że dla nieruchomości, położonej w Kłodawie, przy ul. War
szawskiej Nr 4(), należącej do Władysława Mielczarka -
wywołuje się piErwiastkową regulację hipoteki. 

i 

Termin pierwiastkowej regulacji hipotek.i wyznaczony 
został na dzień 10 marca 1947 roku w kancelarii Oddziahl 
llipoko:nE:go S"d.u Grodzkiego w Kole, gdzie zainteresowa. 
ni winni zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. 

I 
I 

GA-1059 

SĄ.D . GRODZKI W LUBARTOWIE 

Oddział Hipote<:zny. Sądu Grodzkiego w Lubartowie 
obwieszcza, że na dzień 20 marca 1947 roku wyznaczony 
został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla nastę
pujących nieruchomości: 

1) w · mieście Lubartowie: 
połowa domu przy ulicy Piłsudskiego Nr 8 z placem, nabyta 
przez Jan'a Latka i Marianp.ę ' Latek od Lejby Nordmana, 
spadkobiercy po Zeliku i Łai małż. Goldfinger · i Nejtelu i 
Mariem-Dwojrze małż. Nordman; 

. 2) w osadzie Mich6w: 
a) dom m:urowany o dwóch izbach z placem przy ulicy 

Podwalnej, nabyty przez Jaoa i Janinę małż. Polisiakiewicz 
od Dawida Brod-Ła, spadkobiercy po Herszku Brodt, 

b) dom murowany z mansardami, z dwiema komór
kami przy ulicy Rynek pierwszy ' Nr 10, nabyty przez Ta
deusza Ciorgonia, Jana i Stanisławę małż. Furtak i Teo
dorę Rzechuła od Hersza-Dawida Stejnberga, Jak6ba i Her
sza braci Rubinsztejn, jako spadkobierców po zmarłych: 
Cudyku-Boruchu Klimermanie, Janklu-Zelmanie Klimer
manie, Chai-Rywce z Klimermanów Stejnberg Lejbie 

Rubinsztejnie; 
c) pół dO!llu murowanego o sześciu ubikacjach z pla

cem przy ulicy Rynek Nr 5, nabyte przez Mariannę Bo
chyńską od Dawida Brodta, spadkobiercy po zmarłym Her
iZU Rubinsztejnie, 

3) w osadzie Kamionka: 
plac ci powierzchni 224 metry kw. z domem CZęSCłOWO mu
rowanym i częściowo drewnianym przy ulicy Lubarlow
skiej, zapisany w rejestrze pomiarowym scalonej osady 
Kamionka pod Nr kolejnym 688, stanowiący własność 
zma.rłego Pinkwasa Szmirmana. na żądanie spadkobierczyni 
jego Szajndli Szmirman. _ 

W oznaczonym terminie zainteresowani winni zgłosić 
swoje prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego w Lu
bartowie pod skutkami prekluzji. KB-8601 

S4D GRODZKI W PIŃCZOWIE 

I , 

Sąd Grodzki w Pińczowie, .Oddział Hipoteczny, obwie
szcza, że na dzie'ń 26 marca 1947 roku wyznaczony został 

tel'min pierwiąstI{,owego zaprowadzenia hipote1.ti ~la nieru_ 

S.~D GrWDZK! W UPNIE 
Sąd Grodzki w Lipnie, Oddzio.ł Hipd,~czny obwiesz

cza, iż ;>:głoszony został wniosek o pon"wne 7.ałożenie zni
szcznp.ego II tomu księgi hipotecznej Nr !lOG !nająt.kn ziem
!'lr.iego Uniechowo. p'Jwiatu lip:no'(vskiego, :-t.mwwiące;o 
międ7.Y innymi spadek po Janie Delecińskim, 1)81os2:ony, 
l~ nie zamknięty. 

Wszystkie osoby, mujące jakiekolwiek prawo do ,;nlpo
rnnianeogo majątku, winny zgłosi ć się w Oddziale HiiJo
tec~ym Sądu Grodzkiego w Lipnie w wyznaczonym na 
dzień 5 rn~rr.a 1947 roku terminie pod skutkami prekluzji. 

KB-8642 

SĄD GRODZKI W PI~CZOWIE 
Sąd Grodzki 'w Pińczowie, Oddział Hipoteczny , obwie_ 

szcza, że w czasie działań wojennych w 1945 roku zniszczo. 
ne zostały wykazy hipoteczne niżej wymienionych nierucho. 
mości: 

1. Simy i Ruchli .. Złaty małż. Morowicww, poł~onej 
w mieście Pińczowie i oznaczonej hipotecznym Nr 234 i 

2. Joska _ Saula i Chany małżonków Binensztok, poło 
żonej w mieście Pińczowie i oznaczonej hipotecznym Nr 
239 i że dla ,tych nieruchomości na żądanie osób zaintere_ 
sowanyc!l wszczęto postępowanie celem ponownego założe_ 

nia wykazów hipotecznych. 
Termin regulacji hipotecznej wyznaczolloo na 27 czerwca 

1947 r ., w którym to terminie zainteresowani winni zgło
sić swoje prawa do tych nieruchomości w kancelarii hipo_ 
tecznej w PUlczowie, pod skutkami prekluzji. KB-8541 

I 
UZNANIE ZA ZMARŁEGO 

STWIERDZENIE FAKTU ŚMIERCI 

SĄD GRODZKI W WARSZAWIE 
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Zofię-Marię 

Wandę z Marczewskich Ponikowską, I-voto Zielińską, c. Lu
dwika-Kajetana-Floriana i Wandy-Katarzyny z Mrozow
sldch, urodzoną w 1375 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałą 
w Warszawie, zaginioną w czasie powstania warszawskiego, 
aby w terminie 3-miesięcznym stawiła się do Sądu, gdyż po 
upływie tego terminu Sąd uzna ją za zmarłą, oraz wzywa 
wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiado
mości o zaginionej, aby w powyższym terminie doniosły o 
nich Sądowi. Zg. 1615/46,. KB-8205 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Eugeniu
sza - Wilhelma Pieczonkę, syna Józefa i Eleonory z Cichoń· · 

skich, lat 56 mającego, urodzonego w Niepołomicach, pow. 
bocheńskiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, wywie
zionego do Niemiec, aby w terminie 3-miesięcznym stawił 
się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, 

oraz wzywa wszystkie osoby, kt6re mogą udzielić jakichkol
wiek wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym 
doniosły o nich Sądowi. Zg. 2679/4e. KB-820G 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Dobę z ~' 
Szpajzmanów Cynsztang, C. Nuchima i Sury ze Sternfeld6w 
urodzoną w Warszawie w 1908 r., ostatnio zamieszkałą \'. 
Warszawie, wyWiezioną przez Niemców z ghetta warszaw 
skiego w styczniu 1943 r., aby w terminie 3-miesięcznyn. 

stawiła się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna 
ją za zmarłą, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą u
dzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionej, aby w po
wyższym terminie doniOSły. o nich Sądowi. Zg. 2745/46. 

KB-.8207 

mosJ-y o nich Sądowi. Zg. 1953/16. KB-8l2l 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Adolfa 
K~m!:' ~. f,. Fr;:"deryka i Marii z.Lcśkiewiczów, urodzonego 17 
ma.ia 1903 r. w Oporcu, pow. Skole, ostatnio zamieszkałego 
w Warszawie, zaginicn ego podczas powstania warszaw
skiego, aby w terminiil 3-mie3ięcznym stawił się do Sądu , 

gdyż po upływie tego termInu Sąd uzna go za zmarłego, 

oraz wzywa wszystkie; osoby, które mogą udzielić jakich
kolwiek wiado.mości " zagnum,ym, aby w pow,{ższym ter-
minie 'doniosły O" ni.::h Sądowi. Zg-. 1150/46. . KB-8386 .. 

Sąd Grodzki v·, Warszawie, Oddział I, wzywa Jakuba 
Glaszmidta, r.. Szoela i Rywld z Rajchenbuchów, urodzone
go 10 maja 1897 r, w Wm'szawie, ostatnio zamieszkałego . w 
Warszawie, aresztow anego pr:~ez Niemców w 1943 r., aby 
w terminie 3-miesięcznym stav.ril się do Sądu, gdyż po u
pływie tego ternlinu Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa 
wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolWiek wiado
mości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły 

o nich Sądowi. Zg. 1305/46. KB-8387 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Eugeniu
sza Stefanowicza, s. Grzegorza i Olgi z Hanczów, urodzone
go w Petersburgu 1 lipca 1911 r., ostatnio zamieszkałego w 
Warszawie, zaginionego w Brześciu n/Bugiem 14 września 
1939 r., aby w terminie 3:'miesięcznym stawił się do Sądu, 
gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, . 
oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakich
kolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym ter
minie doniosły o 'nich Sądowi. Zg. 2804/ 46. KB-8388 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzia'ł I, wzywa Dawida 
CHaszmidta, s. Szoela i Rywki z Rajchenbachów, urodzone
go w maju 1899 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałego 

w War~zawie, zaginionego w ghetcie warszawskim w k~ńcu 
stycznia 1943 r ., aby w terminie 3-mie~i~cznym stawił się 
do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za 
zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, kt6re mogą udzielić ·

jfłkichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższYm 
terminie donioSły o nich Sądowi. Zg. 1303/46. KB-8389 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział T, wzywa Złatę vel 
' Zofię z Glaszmidtów Wajsflcisz, c. 'Szoela i Rywki z Rajchen
bachów, urodzonq w lipcu 1895 r. w Warszawie, ostatnio za
mieszkałą w Warszawie, zaginioną w . ghetcle warszawskim, 
aby w terminie 3-miesięcznym stawiła sit: do Sądu, gdyż 

po upływie tego ' terminu Sąd uznają za zmarłą. oraz wzy
wa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wia
domości o zaginionej , aby w powyższym terminie doniosły 
o nich Sądowi. Zg. 1304/46. KB-8385 

Sąd Grodzki w · Warszawie, Oddział T, wzywa Rojzę z 
Kiperów Lichtenberg, c. Moszb: ''iI2jlccha i Rejny, urodzo
n il w 1915 r., ostatnio zamieszk <:\ lq w Warszawie" wywiezioną 
przez Niemców w czerwcu 1943 r, do Treblinki, aby w ter
minie 3-miesięcznym stawiła się do Sądu. gdyż po upływie 
t€:go terminu Sąd uzna ją za zmarlą, oraz wzywa wszystkie 
or.oby, które mogą udzielić jnl;ichkolwiek wiadomości o za
ginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Są
dowi. KB-8462 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział T, wzywa Zdzisława
Antoniego Freyera, S. Antoniego i Anieli ze StrybJ6w, uro
dzonego 29 lutego 1872 r. w Rtld0miu, ostatnio zamieszkałe· 
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go w Warszawie, zaglmonego podczas powstania warszaw
skiego, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, 
gdył po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, o
raz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkol
wiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie 
doniosły o nich Sądowi. Zg. 1403/46. KB-8426 

S"d Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Eugeniu-
, sza Lidke, s , Rudolfa i Olgi z Milbratów, urodzonego 7 grud
dnia 1912 r. w Sompolnie, ostatnio zamieszkałego w Warsza
wie, rannego w kampanii wrześniowej 1939 r. w okolicach 
Sieradz;;t, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu" 
gdył po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz 
wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek 
wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie do
niosły o nich Sądowi. Zg. 2123/46. KB-8427 

'Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Seweryna 
Puławskiego, s. Henryka i Henryki z Heisenreichów, uro
dzonego 4 grudnia 1890 r. w Warszawie, ostatnio zamieszka
łego w Warszawie, aresztowanego przez gestapo 6 grudnia 
1943 r., i osadzonego na Pawiaku, aby w terminie 3-miesie
~ym stawił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd 
uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie OSQby, które 
mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby 
w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 1873/46. 

KB-8428 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Mieczysła
wa Kondrackiego, s. Ignacego i Teodory z Wielochqwskich, 
urodzonego 13 listopada 1899 r. w Warszawie, ostatnio za- , 
mieszkałego w Warszawie, który w grudniu 1944 r. ze wsi 
Korczyn został jako ciężko chory wysłany do szpitala VI 

Kielcach, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, 
gd~ż po upływie tego terminu Sąd uzna go ' za zmarłego, 
oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakich
kolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym ter
minie doniosły o nich Sądowi. Zg. l453/46. KB-8521 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Piotra 
Kołakowskiego, s. Franciszka i Wiktorii z Podowskich, uro
dzonego 25 listopada 1901 roku we wsi Połcie Młode, gm. 
ISzczepkowo, pow. Mława, ostatnio zamieszkal'ego w War
szawie, aresztowanego 11 maja 1944 roku i wywiezionego 
do obozu Grossrosen, aby w terminie 3-miesięcznym, sta
wił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go 
za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzie
lić jakichkolwiek wiadomości o. zaginionym, aby w powyż
szym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 2560/46. KB-8520 

,,MONtI!I'OR BOLSKI" - ,Dnia G g.rudniaJ 1!)46 r. 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Włodzimie
rza Proniakowa, s. Trofima i Pelagii z Prokofiewych, uro
Cizonego 15 lipca 1900 r. w Warszawie, ostatnio zamieszka
łego w Warszawie, zaginionego podczas powstania warszaw
skiego, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, 

gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, 0-. 

raz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkol
"viek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie 
doniosły o nich Sądowi. KB-8463 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Bernarda
Leopolda Różańskiego, s. Edwarda i Marii z Nartowskich, 
urodzonego 19 sierpnia 1887 r. w Mławie, ostatnio zamiesz
kałego w Warszawie, zaginionego w czaSie powstania war
szawskiego, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Są
du, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, 
oraz wzyWa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakich
kolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym ter
minie doniosły o nich Sądowi. Zg. 2871/46. KB-8173 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Jana Kas
przaka, s. Adama i Balbiny z Góreckich, urodzonego 23 sier·· 
pnia 1906 r. w Rusoczy, gm. Czersk, pow. gr6jcckiego, ostat
nio zamieszkałego w Warszawie, zaginionego 1 grudnia 1944 
r. w Mildenitz (Niemcy), aby w terminie 3-miesięcznym sta
wił się do Sądu, gdy:i: po upływie tego terminu Sąd uzna go 
za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzie
lić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyż
szym terminie doniosły o. nich Sądowi. ;lg. 2103/46. 

KB-8172, 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Feliksa 
Sikorskiego, s. Wojciecha i Franciszki z Smolińskich, uro
dzonego 2 czerwca 1885 r. w Grzegorzewicach, pow. grójec
kiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, zaginionego 
podczas powstania warszawskiego, aby w terminie 3-miesię
cznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu 
Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, któ
re mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, 
aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 
1907/46. KB-8171 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Henryka . 
Górkę, s. Kazimierza i Pauliny z Lewandowskich, urodzo
nego 8 lipca 1922 r . w Warszawie, ostatnio zamieszkałego w . 
Warszawie, aresztowanego 29 listopada 1943 r. i ' osadzonego 
na Pawiaku, aby w terminie ' 3-miesięcznym stawił sil) dl) 
Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłe
go, oraz wzywa ~zystkie osoby, które mogą udzielić jakich
kolwiek wiadomości ó zaginionym, aby w powyższym ter
minie doniosły o nich Sądowi. Zg. 1930/46. KB-8170 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Jerzego
Wacława Cholewickiego; s. Grzegorza-Jerzego-Władys'ława 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Mariana
Hipolita Pianowskiego, s: Franciszka i Marianny z Wysoc
kich, urodzonego 13 sierpnia 1895 r. w Warszawie, ostatnio , 
zamieszkałego w Warszawie, wywiezionego w czasie po
wstania warszawskiego do obozu w Gross-Rozen, aby w ter
minie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie 
tego terminu Sąd uzna go , za zmarłego, oraz wzywa wszyst
kie osoby" które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości 
o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. Zg. 2331/46. 'KB-8519 

I i Jadwigi-Teresy z' Parzychów, urodzonego 12 sierpnia 1914 
r. w Częstochowie, ostatnio zamieszkałego "" Warszawie, 
przebywającego w grudniu 1944 r. w obozie Gusen, aby \v 
terminie 3-miesil)cznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie 
tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz '\1zywawszyst
kie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości 
o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. Zg. 2155/46. KB-8169 Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział , I, wzywa Stanisła

wa-Bożydara Zalewskiego, s. Adama i .Cecylii-Marceli ze , 
Szwentnerów, urodzonego 6 lutego 1903 r. w Warszawie, 
ostatnio zamieszkałego w Brześciu n/Bugiem, powołanego 

do wojska we wrześniu 1939 r., aby w terminie 3-miesięcz
nym stawił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd 
uzna go za zmarłego, oraź'- wzywa wszystkie osoby, które 
mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby 
w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 2323i46. 

, KB--8518 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Stanisława 
Kozłowskiego" s. Franciszka i Florentyny z Rogozińskich, 

urodzonego 30 września 1913 r. w m. Złota Woda, woj. kie
leckiego, ostatnio zamieszkałego w Szczęśliwicach, wywie
zionego w czasie powstania warszawskiego., do obozu w 
I'lossenburgu, następnie przeniesionego do obozu w Hers
bruck, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, 
,dyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz 
wzywa wszystkie' osoby, które mogą udzielić jakichko~wiek 
wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie do
mogły o nich Sądowi. Zg. 2235/46. KB-8517 

Sąd Gro~ki w Warszawie, Oddział I, wzywa Konstan
tego Dzięcioła, s. Adama i Marianny z Guzków, urodzonego 
1 czerwca 1890 r. w Rozalinie, gm. Strach6wka, ostatnio. 
zamieszkałego w Warszawie, osadzonego po powstaniu war
szawskim w obozie w Koeln-Hohenlinde, aby w terminie 
a-miesięcznym zgłosił się do Sądu, gdyż po upływie tego ter
minu Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie oso
by, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginio
nym, aby w powyższym terIl).inie doniosły o nich . Sądowi. 
Zsl. 1664/46. 'KB-8515 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddziat I, wzywa Mariana 
Krzemińskiego, s. Jana i Marii z Ksiąszewskich, urodzonego 
27 lipca 1910 r . w Wars?awie, ostatnio zamieszkałego w War
szawie, aresztowanego 11 listopada 1941 r. i wysłanego do 

, obozu w Niemczech, aby w terminie trzechmiesi~cznym 

zgłosił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu , Sąd uz
na go za zaginionego, oraz wzywa wszystkie osoby, kt6re 
mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym. aby 
w 'powyższym terminie doniosły o .nich Sądowi. Zg. 2435/46. 

KB-8516 

'. 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Stanisła
wa Machowskiego, s. Jana i Marii z Sobolewskich, urodzo
nego 16 sierpnia 1898 r. w Łańcucie, ostatnio zamieszkałego 
w Warszawie, przebywającego w kwietniu 1945 r. w obozie 
Buchenwald, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do 
Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmar
łego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić ja
kichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym 
terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 685/46. KB-8192 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Fajgę-Etę 
z Furmańskich Cynsztang, c. Abrama i Mariem z ,Rotsztej
nów, urodzoną w Warszawie w 1906 r ., ostatnio zamieszka
łą w Warszawie, wywiezioną w lutym 1942 r. przez Niem
ców z ghetta warszawskiego, aby w terminie 3-miesięcznym 
stawi'la się do Sądu, gdy;); po upływie tego terminu Sąd uzna 
ją za zmarłą, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą u
dzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionej, aby w po
wyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 2726/46. 

KB-8193 

Sąd Grodzki w Wars~awie, Oddział I, wzywa Leonię z 
Cynsztang'ów Boniówkę, c. Chaskiela i GiUi z Poznerów, 
urodzoną w Warszawie w 1894 r., ostatnio zamieszkała w 
Warszawie, wywiezioną z Ghetta warszawskiego w 1943· r. 
do Treblinki, aby w terminie 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. Zg. 2725/46. KB-8194 

Łąd Grodzki w Warszawie,. Oddział 'I, wzywa Lucynę

Łucj ę 7. Dobrzyńskich Krakowską, c. Natana i Berty z Kon
sztató·, ... , urodzoną 15 lutego 1871 r . w Rudnikach Często

chowskich, ostatnio zamieszkałą w Warszawie, zaginioną w 
Ghetcie warszawskim w lipcu 1942 r., aby w terminie 3-mie
sięcznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie tego termim; 

l 
Sąd Uzna ją za zmarłą, oraz wzywa wszystkie osoby, które 
mog. ą, udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionej, aby 
w powyższym tenninie doniosły o nich Sądowi. Zg. 2477/46. 

,'. . KB-8195 

Nr 137 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa AUreda
Tadeusza Mossakowskiego, s. AUreda i Marii z Domińskich, 
urodzonego w sierpniu 1912 roku w Lublinie, ostatnio za
mieszkałego w Warszawie, przebywającego w listopadzie 
1939 r. w Kozielsku, aby w terminie 3-miesięcznym stawił 
sift do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za 
zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić 
jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym 
terminie doniosły o nich Sądowi .. !. Zg. 2948/46. KB-8196 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Ewę vel 
Chawę z Majznerów SzpilfogeI, c. Majera i Estery z Borow
skich, urodzoną w 1863 r. w Warszawie, ostatnio zamieszka-' 
łą w Warszawie, zaginioną w czasie likwidacji ghetta war
szawskiego we wrześniu 1942 r., aby w terminie 3-miesięcz
nym 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 po
wyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 461/46. 

KB-8197 

' Sąd Gr.odzki w Wa,rszawie, Oddział I, wzywa Reginę z 
Krakowskich Dobrzyńską, c. Edinundy i Lucyny Łucji z Do
brzyńskiCh, urodzoną 8 lipca 1893 r. w Łodzi, ostatnio za~ 
mieszkałą w Warszawie, wywiezioną 6 lipca 1943 r. do Tre
blinki, aby w terminie 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 donio
sły o nich Sądowi. Zg. 2475/46. KB-8198 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Czesława 
Piekarka, s. Jana i Pelagii z Kowalskich, urodzonego 8 lip
ca 1908 r. w Bątkowie, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, 
zaginionego podczas powstania warszawskiego, aby w ter
minie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie 
tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszyst
kieosoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości 
o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o niCh 
Sądowi. Zg. 2067/46. KB-8199 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Jerzego 
Barlanda, s. Grzegorza i Eugenii z Nusenbergów, urodzone
go 4 lipca 1889 r. w Moskwie, ostatnio zamieszkałego w 
Warszawie, aresztowanego 27 marca 1943 r. i wywiezion~go 
do obozu w Majdanku, aby w terminie 3-miesięcznym sta- . 
wił się do Sądu, · gdyż P\) upływie tego terminu Sąd uzna go 
za zmarłego, oraz wzywa wszystkie OSOby, kt.óre mogą udzie
lić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyż
szym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 1732/46. KB-8200 

Sąd Grodzki. Vi Warszawie. Oddział I wzywa Jana st~ 
pnowskiegc, s .• rana i Józef y z Kowalczyków, urodzonego 10 
marca 1900 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałego w Zie
lonce, wywiezionego. 24, grudnia 1944 r. z Obozu w Dachau 
do Buchenwaldu, ahy w terrrd.nie 3-miesięcznym stawił się 
do Sądu, gdyż po upfywie tego terminu Sąd uzna go za zmar- " 
lego, oraz wzyw::\ wszystkie osoby, które mogą udzielić ja
k Ichkolwiek wiado'TI.o!ici o zaginionym, aby w poWYższym 
tClminie 'donio'Sły o nich Sądowi Zg. 2059/46. KB-8201 

Sqd Grodzki w Warszaw;e, Oddział I, wzywa Stefanię 
z 1Vloszlwwskich Dobrzyńską, c. San;ue:a i Gustawy z Kru
ków, t:rodzoną w CZt;st.o('howie w la/l' r ., ostatnio zamiesż
kałą w Warszawie, wywiezion~ w lipcu 19-~2 r. do Treblinki, 
~t;y w termInie 3-miesi<:cznym stawiła się do Sądu, gdyż pa 
upływie tego terminu Sąd u:ma ją za zma!,'łą, oraz wzywa 
w:;zystkie osoby, które moeą udzie;:.~ jakic:1kolwiek wiado
mości o znginicnej, aby w powyższym terminie doniosły 

o nich Sądowi. Zg. 2476/46. KB-8202 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Hercko 
Cynszt&nga, s. Cheskiela i Gitli z Poznerów, urodzonego w 
1904 r. w 'Warszawie, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, 
wywiezionego w maju 1943 r. do Treblinki, ·aby w te~inie 
3-miesi ęcznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie tego ter
minu Sąd uzna go za zrnar~ego, oraz wzywa wszystkie oso
by, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zagi
nionym, aby w POWYŻ3zym terminie doniosły o n ich Sądowi. 
Zg. 2727/46. KB-8203 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Szlamę
Zelmana Cynsztanga, s. Chaskiela i Gitli z Poznerów, uro
dzonego w Warszawie w 1906 r ., ostatnio zamieszkałego 

w Warszawie, wywiezionego przez Niemców w maju 
1943 r. do Treblinki, aby w terminie 3-miesięcznym sta
wił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go 
za zmarłego oraz wzywa wszystkie OSOby, które mogą udzie
lić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyż:" 

szym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 2728/46. KB-8204 

Sąd . Grodzki w Warszawie, Oddział l, wzywa Jadwigę 
ze Schleifsteinów I-voto Galewską II-voto Szenwaldową, 

urodzoną w 1889 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałą 

w Warszawie, aresztowaną na jesieni 1943 roku i osadzoną 
na Pawiaku, aby w terminie 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. (Zg. 3027/46). CłA-I055 

Sąd Grodzki w 'Warsza"'l ie, Oddział T, wżywa Zyg
munta - Alberta - Mariana - Józefa Jal;:ubowskiego, syna 
Kazimierza - Stanisława i J adwigi z Kropiowskich, urodz. 

" 
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24 września 1899 roku we Lwowie, ostatnio zamieszkałego 
w Warszawie, zaginionego w czasie powstania warszaw
skiego, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, 
gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, 
oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakich
kolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym ter
minie doniosły o nich Sądowi. (Zg. 3026/46). GA-I054 

SĄD GRODZKI 'w CZAPLINKU 

Na wniosek Tarasiewicz Kazimiery, zamieszkałej w Wy
sokim Polu, wszczyna się pos+ępowanie celem uznania za 
zmarłego Jana Tarasiewicza, lat 36 liczącego, syna Jana 
i Agrypiny, zamieszkałego ostatnio w Żabce, pow. Luck, 
który rzekomo zginął w bitwie pod Białą Cerkwią ~oło 
Kijowa w dniu 6 lipca 1941 roku. , 

Zaginionego wzywa się, aby wczasokresie 3 miesięcy 
zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Czaplinku-Zach. pomorze, 
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 
Wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zagi
nionym, wzywa się, aby w terminie powyższym doniosły 

o nich Sądowi. (Zg. 7/46). KB-7390 

SĄD GRODZKI W BIECZU 

Na wniosek Franciszki Z. Bajorków Stawarzowej, za
mieSZkałej w Burzynie, poczta Tuchów, wszczyna się pl>
stępowanie celem uznania za zmarłego Wojciecha Bajorka, 
sy~a Józefa i Agaty Kwaśnej, urodz. w Rzepienniku Mar
ciszewskim dnia 7 stycznia 1890 roku, który został zabrany 
do wojska au~triackiego 34 pułk strzelców, odszedł na 
front włoski i od roku 1917 nie daje znaku życia '0 sobie. 

Wzywa się, Wojciecha Bajorka, by do 3 miesięcy zja
wił , się w Sądzie, lub dał znak życia o sobie, w przeciwnym 
razie zostanie uznany za zmarłego. V{szystkie zaś osoby, 
które mają o nim wiadomości, winne 'o powyższym zawia
domić Sąd Grodzki w Bieczu. (Zg. 78/46). KB-7873 

SĄ.D GRODZKI W GLOGOWIE 

Na wniosek Balbiny Bednarż, zamieszkałej w BratkI>
wicach, pow. Rzeszów, Sąd postanawia wdrożyć postępowa
nie o uznanie za zmarłego jej syna Tomasza Bed~arza, ur. 
dnia 2 grudnia 1899 roku, syna Wojciecha i Balbiny z Ru
;,i,'~6~'! Bednarzów, ostatnio zamieszkałego w Bratkowi
cach, pow. Rzeszow. 

Na podstawie twierdzeń wnioskodawczyni syn jej To
masz Bednarz dnia 29 września 1943 roku został zabrany 
przez policję niemiecką SS. i od tego czasu ślad po nim 
zaginął. ' 

Wzywa się Tomasza Bednarza do zgłoszenia się w 
terminie 3-miesięcznym, jak również wŻywa się inne oso
by, ;;mog<ice udzielić wiadomości o tym zaginionym, aby 
w tym terminie doniosły d nim tutejszemu Sądowi, gdyż 
w przeciwnym rallie Sąd orzeknie o wniosku. (Zg. 2.1/46). 

KB-7729 

SĄ.D GRODZKI W B~LSKU 

Na wniosek Anny Jenkner, pomocnicy domowej w 
Biels~t;, ulica Mickiewicza 25, Sąd wszczął postępowanie 

o uznanie za zmarłego jej męża Wilhelma Jenlmera, urodz. 
8~~. 1915 roku w Lipniku, pow. Biała krakowska, synaRu
doUa Jenknera i Johanny z domu Golonka, pomocnika 
handlowego, zamieszkałego ostatnio w Bielsku, ul. Wy
spiańskiego Nr 34. Wilhelm Jenkner został powołany do 
wojska niemieckiego w 1941 roku, był lla froncie wschod
nim., Ostatnią wiadomością był list pisany 18.8. 1944 roku 
z lazaretu wojskowego, w kt,prym przebywał jako chory 
na malarię. Odt..1d ślad po nim zaginął. 

Dyrekcja Państwowej Centrali Handlowej zastrzega so
bie prawo dowolnego wyboru oferenta bez względu na sumę 
p~zetargu, oraz prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku 
jak również prawo umniejszenia lub zwiększenia ilości wy
konani/i robót. ' KB-8960 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Wydział Kwaterunkowo - Budowlany O. W. Nr 2 w 

Bydgoszczy ogłasza przetarg nieograniczony na roboty re
montu budowlanego w 10-ciu blokach koszarowych Jednost
ki Wojskowej Nr 3579 przy ul. Marszałka 2ukowa w Staro
grodzie n/tną. Druki ofertowe za opłatą 100 zł oraz informa
cje można otrzymać w biurze Wydziału Kwaterunkowo
Budowlanego D. O. W. 2 w Bydgoszczy, ul. Dwernickiego 
Nr 3, II piętro. ' 

Oferty zestawione na wydanych prze~ Wydz. Kwat.,..Bud. 
O. W. 2 Bydgoszcz formularzach ofertowych w kopertach 
zalakowanych bez podania nazwy Firmy, lecz z adnotacją: 

I "oferta na roboty remontu budowlanego w koszarach Je-

l 
dnostki Wojskowej Nr 3579 przy ul. Marszałka 2ukowa w 
Starogrodzie n/Iną"-należy składać w biurze Wydz. Kwat.

l Bud. O. W. 2 Bydgoszcz do godz. lO-ej dnia 10 grudnia 
I 1946 r. 

I 
Do oferty należy dołączyć: 
a) kwit depozytowy na wpłacenie r-vadium w wysokości 

2 proc. sumy oferowanej, 
b) zaświadczenie wpłacenia PPOK, 
c) oświadczenie, że Firmie są znane warunki ogólne ,i 

szczegółowe wykonywania robót wojskowych, 
d) oświadczenie, że Firma uznaje się za związaną wa

runkami przetargu i oferty, 
e) zaświadczenie o zarejestrowaniu Firmy. 
Wadium należy wpłacać na rachunek sum przechodnich 

DO W 2 w Banku Narodowym, Oddział w Bydgoszczy. O
twarcie ofert nastąpi w obecności oferentów dnia 10 grudnia 
o godz. H-tej. Wydział Kwaterunkowo - Budowlany O. W. 
2 zastrzega sobie prawo wybOru dowolnego oferenta lub też 
unieważnienia przetargu bez względu na wyniki przetargu, 
oraz - nieponoszenia jakichkolWiek odszkodowań. 

KB-8719 

PRZETAIlG NIEOGRANICZONY 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ogła
sza przetarg nieograniczony 'na dostawę 400 kasetek. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 
z napisem na kopercie: "Oferta na dostawę kasetek"nale
ży składać do dnia 16 grudnia 1946, godz. 10 włącznie do 
skrzynki ofertowej Dyrekcji. Bliższe informacje oraz wzory 
ofert otrzymać można w Oddziale Gospodarczym Dyrekcji, 
ul. Św. Barbary 2, III piętro, pokój Nr 21 w godzinach biu
rowych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości kasetek, wyboru oferenta bez względu 

na ceny oraz unieważnienia przetargu bez podania przy
czyny i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań. KB-8720 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie 'ogła

sza przetarg nieograniczony na dostawę 800 poduszek okrą
głych do datowników. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 
z napisem na kopercie: "Oferta na dostawę poduszek do 
datowników" należy składać do dnia 12 grudnia rb. godz. 10 
Mącznie do skrzynki ofertowej Dyrekcji. Bliższe informa
cje oraz wzory poduszek oglądać można w Oddziale Gospo
darczym Dyrekcji, ul. Św. Barbary 2, III piętro, pokój Nr 

,21, w godzinach biurowych. KB-8721 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Wzywa się Jenknera Wilhelma, aby w terminie do Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ogła-

3 miesięcy od daty ukazania się mnIejszego ogłoszenia. sza przetarg nieograniczony na dostawę 800 podkładek gu_ 
zgłosił się de Sądu Grodzkiego w Bielsku, gdyż w prze- .. mowych do datowników. 
ciwnym razie zostanie uznany za zmarłego. Zarazem wzy- Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 
wa się osoby, które mogą udzielić wiadomOŚCi o zaginio-' z napisem na kopercie: "Oferta na dostawę podkładek gu
nym, aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi. mowych" należy składać do dnia 12 grudnia 1946 r. w 
(Z~. 280i46). KB-7388 godz. 10 włącznie do skrzynki ofertowej Dyrekcji. Bliż-

sze informacje oraz wzory ofert otrzymać można w Od
dziale Gospodarczym Dyrekcji, ul. Św. Barbary 2, III piętro, , p r Z e t a r g i pokój nr 21, w godzinach biurowych. KB-8721 (a) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie, ul. Piusa 
XI Nr 66, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: 

1. 1'Obót budowlanych przy wykończeniu budyI?lru mie-
lZkalnego w Warszawie, uL Solec Nr 101, 

2. robót kanalizacyjno. wodociągowych i 

3. robót elektrotechnicznych w tymże domu. 

Bliżs~e informacje otrzymać można w P.C.H. Wy&iał 
Administracyjny, ul. Piusa XI Nr 43, IV p., pokój Nr 3, gdzie 
również można otrzymać podkładki ofertowe. 

Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach bez zna_ 
ku firmy z napisem: "Oferta na roboty budowlane, bądt ka_ 
nalizacyjno-wodociągowe, lub elektrotechniczne w budynku 
mieszkalnym w Warszawie, ul. Solec Nr 101"-należy składać 
'do dnia 16 grudnia 194łJ r. do godz, 12·ej w pokoju Nr 17, 
ul . . Piusa XI Nr 66 (Dyrekcja P.C.H.), o której to godz. na_ 
stąpi otwarcie ofert. 

Do Oferty należy d:>łączyć: 
a) pokwitowaniekasy Dyrekcji P.C.H. na wpłacone wa

dium przetargowe w wysokości 5% od sumy oferto_ 
wej do każdej oferty osobno, wzgl. dowód zwolnie' 
nia od ob0'Yiązku złożenia wadium. 

,b) odpis świadectwa " przemysłowego, upoważniaj,ceio 

do wykonywania ropót. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ogła

sza przetarg nieograniczony na wykonanie drukó~ mani
pulacyjnych zdecentralizowanych. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 
z napisem na kopercie: "Oferta na wykonanie druków ma
nipulacyjnych zdecentralizowanych" należy składać do dnia 
16 grudnia 1946 r. godz. lO-ta włącznie, do skrzynki oferto
wej Dyrekcji. Bliższe informacje, wzory ofert oraz wzory 
druków można otrzymać w Oddziale Gospodarczym Dyrek
cji, ulica Św. Barbary 2, III piętro, pokój Nr 21, w godzinach 
biurowych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmmeJszenia 
lub zwiększenia ilości powierzonych do wykonania druków, 
wyboru oferenta bez względu na ceny, dowolnego podziału 

zamówienia między kilku oferentów, oraz uniewazmenia 
przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek 
odszkodowań. 

KB-8722 

PRZErARG 
Zarząd stoł. m. Poznania, Wydział Budowlany, ogłasza 

niniejszym przetarg na dostawę kamieni brukowych i to: 
1000 ton głowaczy I kl. 
1000 ton tłucznia kamiennego, 
500 bm krawężnika łupanego z kamienia polnego roz-

l miarów 10/30 cm i długości od 0,40 m. Ceny należy podać 
loco stacja Poznań. Dostawa do końca kwietnia 1947 r. ' 

Zamknięte oferty należy oddać do dnia , 12 grudnia 1946 
godz. 12, w Oddziale Drogowym Zarządu Miejskiego, ul. 
Grunwaldzka 18, pokój 117, gdzie również nastąpi otwarcie 
ofert. Do ofert należy dołączyć kwit na wpłacone wadium 
w wysokości pół proc. podanej w ofercie kwoty. KB-8855 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie ogłasza 

przetarg nieograniczony na dostawę 10 sztuk czterokołowych 
wózków peronowych. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 
z napisem na kopercie: "Oferta na dostawę wózków pero
nowych" należy składać do dnia 14 grudnia 1946 r. godz. 12, 
do skrzynki ofertowej Dyrekcji. Bliższe informacje okre
ślające formę i sposób składania ofert, wysokość, formę .i 
sposób złożenia wadium oraz wzory ofert otrzymać można 
w Oddz. Gospodarczym Dyrekcji, ul. Szopena 9, III piętro, 

pokój 48, VI godzinach urzędowych. Dyrekcja zastrzega sobie 
prawo podziału dostawy, zmniejszenia lub zwiększenia ilo
ści, wyboru oferenta bez wzgle;du -na cenę, oraz unieważnie
nia przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkol
wiek odszkodowań. KB-8659 

PRZETARG NIEOGHANICZON,Y 
trrząd Wojewódzki Szczeciński - Wydział Komunika

cyjny ogłasza przetarg na wykonanie rozbiórki prowizory
cznego mostu drewnianego oraz podnieSienie zniszczonej 
konstrukcji stalowej mostu chlgowego o długości . 38 m.w 

, Gołonogu nad rzeką Iną ,'. km. 33,340 drogi państwowej 

Szczecin - Gołonóg - _ :l\vogard - Koszalin. , Podkładki 
ofertowe są do pobran:a w Biurze Wydziału. Termin wy
konania dwa mies; " - ~:, 

Pnetarg odt:'" ',; się w dniu 14 grudnia 1946 r. 'o godz. 
10 w Biurze V ' ,.,ialu Komunikacyjnego w Szczecinie, Wa
ly Chrobrpc-t Do oferty 'należy dOfąc:~yć kwit na złożone 
w Knsie r _~ idu SkarbowE?go wadium w wysokości: 1.5 proc. 
ceny oferowanej. Wydział Komunikacyjny zastrzega sobio 
prawo dowolnego wyboru oferenta, albo unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkol
wiek odszkodowań.' 2-KB--8649(k) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie 

ogłasza przetarg nieograniczony na p .. 'zystosowanie baraku 
na piekarnie; i magazyny na st. Sochaczew. Oferty należy 
składać do godz. 12 dnia 7 grudnia 1946 r . do skrzynki ofer· 
towej w Wydziale Drogowym Dyrekcji przy ul. Wileńskiej 

Nr 2/4, gdzie w godzinach urz(,dowych można otrzymać 

bliższe informacje, oraz podkładki do składania ofert. 
KB-·8583 

PRZETARG NIEOGRANilCZONY 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów ,w Warszawie I 

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 100 lamp sto
jących (biurkowych) ze sznurami 5 mtr. każdy, zakończony. 
mi wtyczkami i 450 szt. opraw wiszących, różnego typu z 
kloszami. 

Oferty w zapieczętowanych i w za!akowanych koper
tach z napisem na kopercie: "Oferta na dostawę lamp sto
jących i opraw wiszących" należy składać do dnia 14 grud
nia 1946 r. godz. 10 włącznie do skrzynki ofertowej Dyrek
Cji. Bliższe informacje oraz wzory ofert otrzymać można w 
Odziale Gospodarczym Dyrekcji, ul. Św. Barbary 2, III pię
tro, pokój Nr 21 w godzinach biurowYch. Dyrekcja zastrze
ga sobie prawo zmniejszenia 111b zwięk',zenia ilości, podzia
łu zamówienia, wyboru oferenta bez względu na cenę oraz 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i pono~ze
nia jakiChkOlwiek odszkodowań. KB-8629 

PRZETARG 
. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie 

ogłasza przetargi nieograniczone: 
1) Na budowę drewnianej kamery dezynfekcyjnej wa

gonów osobowych na st. postojowej SzczęśIiwice. 
2) Na wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 

w budynku administracji na sto Warszawa - Praga. ' 
Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 

należy składać do godz. 12 dnia 12 grudnia 1946 r. do skrzyn
ki ~fertowej v: Wydziale Drogowym przy ul. Wileńskiej 2/4, 
gdzIe w godzmach urzędowych można otrzymać biiższe in. 
formacje oraz podkładki ofertowe. Do oferty należy dołą
czyć kwit Kasy Dyrekcyjnej na wpłacone wadium w wyso
kości 2 proc. oferowanej sumy. KB-8630 

PRZET ARG NIEOGRAN!CZONY 
DYl'ekcja Okręgu Poczt i, Telegrafów w Warszawie ogła

sza przetarg nieograniczony na dostawę skrzynek drewnia
nych do przesyłania znaczków, kart i druków płatnych. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 
z napisem na kopercie: "Oferta na dostawę skrzynek drew
nianych" należy składać do dnia 2 stycznia 1947 -r., godz. 10 
włącznie do skrzynki ofertowej Dyrekcji. Bliższe informacje 
oraz wzory ofert otrzymać można w Oddziale Gospodarczym 
Dyrekcji ul. Św. Barbary Nr 2, piętro III, pokój Nr 21 w go'
dzinach biurowych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmniej
s?:enia lub zwiększenia ilości, wyboru oferenta bez względu 
na cenę, oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczy
ny i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań. KB-8900 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ogła

sza przetarg nieograniczony na dostawę 400 kasetek. 
Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 

z napisem na kopercie: "Oferta na dostawę kasetek" nale
ży składać ' do dnia 16 grudnia 1946 rokll godzina lO-ta 
włącznie do skrzynki ofertowej Dyrekcji. Bliższe informacje 
oraz wzory ofert otrzymać można w Oddziale Gospodarczym 
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. Dyrekcji ul. Sw. Barbary Nr 2, piętro III, pok6j Nr 21 w go-' 

. dz!nachbiurowych'. Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmniej
szenia lub zwiększenia ilości kasetek,wyboru oferenta bez 
względu na cenę, oraz unieważnienia przetargu bez podania 

' p~yczyny i ponosżenia jakichkolwiek odszkodowań. 
KB-8901 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

, Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warsza-
.,le zamierza w drodze przetargu powierzyć wykonanie 

' części zamiennych do remontowanych pakowaczek "RZ". 
' Firmy reflektujące na wykonanie powyższego ze~hcą sil) 
. zgłosić po dane ofertowe do Biura TechniczncE;o Dyrekcji 
, Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie, ul. Nowy 

Swiat 4, w godzinach urzędowych. Dyrekcja Polskiego Mo
nopolu Tytoniowego zastrzega sobie 'prawo swobodnego wy
boru oferenta bez względu na cenę, lub unieważnienie ca
łe~o przetargu bez podania powodów, wzgl ędnie podziału 

<łostawy między kilku oferentów, jak też :większenia, czy 
, , ,też zmniejszenia ilości wykonywailych części. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12. rb. o godz. 10 w Biurze 
Technicznym DPMT w Warszawie. "CB-8899 

PRZETARO 

Pa'ństwowe Zakłady PrzemysłU Bawelnianego Nr l w 
!.odzi (dawn. ~cheibler i Grohman) ogłaszają przetarg nie
ograniczony na dostawę: 

Ogłoszenia instytucji publicznych 
Ogłoszenie 

Na zasadzie art. 3 s tatutu Banku Polskiego (Dz. U.R.P. 
Nr 23/ 1939 r., Poz. 142) unieważnia się 225 sztuk akcyj 

' imiennych Banku Polskiego, ' należących do Powszec1111ego 
Banku Związkoweeo' w Polsce S. A., 'ł to Nr Nr 162001-
;62125 z kuponr-mi 193!' ':"C)ku oraz Nr Nr 3125f,1-312650 
;: kupc.nami od 193':1 1' . ?onieważ w zakreśionym terminie 
trzech miesięcy ~5 dat.;;- (:;łoszenia o ich utracie w b. Dzien
n iku, UrzędowyL'l Nr :-:J 7. dnia 9 m arca 1944 rok u oraz NI' 
40 7. dr~'l ~. kwil'tnia 1941 :-oku T,ikt tyc!1 r. kcyj Bankow i 
PoIsk:emn n ie rkazał ani umotywow?n ego sprzeciw'u, prze
ciwko unieważnieniu tych akcyj 'nie zgłosił. GA-1036 

Komunikat 

Dyrekcja Polskiego Monopolu toteryjnego "zawiadamia, 
iż zgodnie z prZei)isami 48 J...oterii Klasowej wsypywanie 
zwitków z numerami losów na które padła jakakolwiek wy_ 
grana w III-ej klasie, oraż zwitkó~ z w~'granymi IV-!,j 
klasy 48 Loterii, odbędzie się pu'oEcznie pod nadzor~m Ko_ 
misji Urzędowej przy ,,·sp6hdzic.le ddegab P,e~yclcnta 

m. st. Warszawy, dnia 7 grudn ia 194G r o}al C) g~z. 8,15 
w gmachu przy ul. Wileńskiej 2/4 (wejście od ul. Targo
wej) w \Varszr:wle. 

l sunika trójfazowego el. odkrytego 200 KM 3000 V , Ciągnienie zaś IV-ej klasy 48 L oterii przeprowadzi pu-
970 ob/m., blicmie: KOIT'i3ja Urzędowa V! :;-,ov-ryi,sz.ym składzie 7 grud -

't 'silnika trójfazowego el. zamkniętego 15 KM 380 V , n ia 1946 roku, bezpośrednj("l ~'o ''''sypywaniu zwitków, oraz 
1440 Ob/m. na łożyskach imlkowych. ' 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 i 13 gi"udnia 1946 'rC'ku o godzin ie 
" , 1 silnika trójfazowe'go el. odkrytego 20 KM 330 V. 960 8.15 we wzmiankowanym lokalu. GA·---1050 
Ob/m. na łożyskach kulkowych. l 

1 silnika trójfazowego el odkrytego 3 KM 500 V. l!20 ! 
ob/m. na łożyskach kulkowych. ; . O ł · 

l silnika tI~ójfazowego el. odkrYtego 3 KM 500 V. 2900 i goszenlo prywo~~ne , 
,Ob/m na łożyskach kulkowych. ' __________________ ~~ ___ .. __ • __ 

, 1 silnika trójfazowego eJ. zamkniętego 14 KD,1: '500 V. 960 i 
Ob/m. na łożyskach kulkowych. ! O g ł o s z e n i e I 

l silnika trójfazowego el. odkrytego 4-5 Kl'v! 500 V 960 ! Na m ocy postanowien ia Sądu Okręgowego w Piotr-
Ob/m. na łożyskach kulkowYch. " I 'kowie z dnia 17 w rze;;nia 1045 i'oku N r $ p r . B. 305 - zwo-

Ogłoszenie: 

Zarząd Spółk i AkCYJnej Fabryki ' 'Olejów i Tłuszczów 
Roślinnych "I. D. Potoka Synowie" w Będzinie Małobądzu, 
niniejszym-- zawiadamia akcjonarjiuszy, że w dniu 20 grudnia 
1946 rok,u o godz. lO-ej rano odbędzie się w lokalu notariu
sza ,Salaka w Będzinie, ul. Kościuszki Nr 32 (Sąd Grodzki), 
Nadzwyczaj~e Walne Zebranie akcj onariuszy z następują
cym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego, 
2) Wybór członków zarządu, 
3) Uchwały vv sprawie reprywatyzacji przedsiębicrstwa 

i majątku Spółki, 

4 ) 'Wolne wnioski. 

Akcjonariusze chcący wziąć udział w powyższym , zebra
• , niJ winni zastosować , się do wymogów art. 3!)9 kodeksu 

handlowego. KB-8783 

Ogłoszenie I 
Na zasadzie art. 263 K. H. oraz uchwali Walnego Zgro

madzenia spólników z dnia 5 paździe~nika 1946 roku likwi
datorzy firmy pod nazwą: "Poligum", Hurtownia Chemicz
na - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym 
wzywają wierzycieli tejże firmy, aby , w ciągu trzech mie
sh;cy od dnia ostatniego ogłoszenia zgłosili swoje wierzy
telności do rąk likwidatorów pod adresem: Gdańsk, Hoene 
Wrońskiego Nr 8. 

"Poligum" Hurtownia Chemiczna w likwidacji 
(-)Inż. ZbY8izko Ciecholew&ki, (-)Ini. Alfons Semlł 

I 3-KB-8574(dt) 

' Ogłoszenie 

Niniejszym podaje się do wiadomości, że spółka pod fir
mą : ,,\Vy'twórtlia lin drucianych - Aleksander Pilczuk, Cze
sIaw H,,!m.er1iilski i Stanisław Oręziak, spółka z ograniczoną 

,I odpo'.'I'iedżialnością w Warszawie", z dniem 2 listopada 1946 ! roku przeszła w stan likw iq.acji. 
; ' Jednocześnie wzywa się wierzycieli spółki do zgłoszenia 
i likwirlatorowi spólld sw ych 'wierzytelności najpóźniej w cią
i gu trzech mie$ięcy od daty .ostatniego (trzeciego) ogłoszenia. 
; ' A.lelcSrtnde1· Pilc1.uk 

L ikwidator 

1 rozrusznika olejowego 3-fazowego2~O Arhp. 500 V. ,' łUję 'vVr.lne Zgromadzenie Akcjonariuszów firmy " Piotr- I 
1 rozrusznika olejowego 3-fazowego 110 Amp. 200 V. i kawska Rektyfikacja Spółka l\.kcyjna w Piotl* ',owie" na i 
i prostownika suchego 222/12 do 12 Amp, do ładowania ! dzień 4 stycznia 1947 roku C) godz. H w k?Jlcel.urii p . o. No- ! 

Warszawa, ulica Styki Nr ' 29 (Saska Kępa) 
KB-8898 

akumulatorów'. ~ tariusza Henryka Wardęskiego ( Piotrkó,.'7" gr!lQch Sądu! O g ł o s z e n i e 

fi wyłącżnikówautcm. 0lejowych ,64 Amp. 3000 V. I! Okręgo";'ego) z następującym por::ądkie:l1 '., dzir.n l.1ym : , W ro~u liJ39 sprzedałem Towarzystwu Szkoły Ludowej 
2 wyłączników autom. olejowych 70 Amp. 3000 V. '1) r ozpatrzenie stanu majątkowego spółki, 2) wybór władz t ';"; ' Złotnikach dom mój . piętrD'wy, za cenę 22.000 zł. Tranzak-
l przełącznika automat.' olejowego 64 Am p. 3000 V. I spółki, 3) wolne wnioski. Gdyby w pow:(ćszym t erminie l cj~ tę przeprC)\vadzai ówczesny prezes Powiatowego Towa-
2 wzbudnic 125 V 120 Amp. 3000 ob/m. dla generatorów. I WaIrie Zgromadzenie nie doszło ,do skutku, natenczas zwo- i r zy,t\:va Szkoły Ludowej i Naczelnik Sądu ' wPodhajcach, 
Oferty należy ąkładać , VJ , zapi~czętoVl.anych ~opertach I łuję Walne Zgromadzenie VI drugim' terminie w tymże 'dniu : era; ' Alfred Biliński ",'Złotnikach. Powyższe osoby upraszam 

z nagłówkiem: "Przetarg na dostawę silników elektrycz- I i w tymże miejscu o godz. 15. Uchwały ' Walnego, Z,;rpm~-, i 6' :p:iśw.fadc:lehie opisanego raldu, akt6te potrzebne 'ini jest 
nych i osprzętu" w ' Dyrekf:j i Ruchu- Zakładów, Łódź, ul. Tar- ,i _,dzenia ,w drugim terrp ini e ,są: pra',V?nl(.cr.e . bez ,:',"z~lędu na l w z Vt<1zl.;.U z w ym iarem podatku od wzbogacenia wojenne
gowa 65, Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 grudnia 1946 r. o j wysokość reprezento>yanego kapitału akcyjneg o. ,l r.eIla : K o- l' go, dla IV Urzędu Skarbowego w Krakowie. E. Kozłowski, 

godz. 11 z rana. KB-867~ I norska, Piotrków Tryb., ul. Narutowicza- Nr 7. 2-GA-:-1065 , Kra"'ów; Sebastiana 32/3. ' KB-87~9 

-I b- d k I I ,unieważniam książkę inwalidzką Nr 1752 Zagubiono dowód rejesttaCji . samochod~ , wy . • Zgubiono legitymację Milicji Obywatelskiej:' ilJaqu 10ne ., um en , wydaną przez Starostwo Powiatowe Lube!. stawiony przez Okręgowy Wojewódzki Urząd \ w yd. w Kielcach Nr 867/ J na nazwisko Jam-
skie na nazwisko Jabłoński Wacław. Samoch odow y Nr rejestr. A 58053 ma:'ki 'I CGr Eugeniusz. KB-8667 

Skradziono kartę meldunkową na nazwisko " KB-S6Ga Opel P . 4." praw o jazdy, wystawiona prz,,:z -'-'.-'---"'--~-'-"-:'-_'_-~ " ___ "'''_ -
Staniszewski Leonard, zam. Zgierz, Łęczyc- , , . ' Okręgowy Urząd Sam ochodovry' w Poznaniu I ZgUbiOnQ legitymacJę , słuzbową, wydan!l 
ka 86. GA-1052 Zagu~~ono kart.ę ewakUacYJn.a,, wydaną ~ : w marcu 1946 r ., oraz dowód osobis:y wysta- l przez Są? Okręgowy Warszawa, na naZWl-

Brzesclll nJBuglem, na naZWisko , Janina l , wiony przez Urząd Gminy P rzygQdzice, sko sędZia Władysław Brzozowski. 
Zgubiono 2 'legitymacje tramwajowe A i B, Karol Fenczyszynowie. KB-8598 Zieleziński Jan. Przygodzice. pow . O~trów . KB'--8579 
rozkaz wyjazdu, ksiąikę ewidencyjną samo. K 
chodu osobowego M-ki Adler Nr 41022, pra- Zgubion~ kartę rejestracyjną RK.U. MaL ' ~ __ ~_~_ ... ~~85~~ I Skradziono d okumenty wystawione na na-
wo jazdy wydane przez OUS na nazwisko bork na nazwisko Wy pyski Romuald. Skradziono kartę repatriacyjną PUR . na ,zwiskol\'Iądra Zofia, urodzona , dnia 19.11. 
Bernas Józef, Łódź, Konstantynowska 57. KB-8119 .nazw. Szymko Franciszek, Gdańsk, Szar~ 38 . ! 1903 roku: 1) Legitymację Nr 211, Wysta-

GA-1053 . -.- - '-" "";-.- .. ---- . -_ .... - KB-85!J7 ! wioną przez Ministerstwo Oświaty, 2) Nami. 
-------------------- Zgubiono dowod osobisty na naZWisko ~a_ _. _"',,_ , ___ ,,_ I nncję Nr IP--,,)021/ 46, wystawioną przez Mi-
Zgubiono " legitymację słu:ilbową M.O. 3367, n?wski Ro~.,Edward" W'wa..J>raga, ubca Unieważnia. się kartę ewidencyjną Nr M, 111isterstw o Oświaty, 3) Nakaz l\'waterunko-
oraz pozwolenie ' na broń', wystawione przez Sierakowsk iego 9. KB-8117 155808 ' motocykla marki ' fabr. "Rudge" m odel : wy , '1 ) Kenkartę. KB-8591 
Wojewódzką Komendę M.O. w Lodzi, na . Z b' k ' t d yt t ' -- 500 cm., nr: silnika 52052, Nr podw . 55R87 , II - - - -

nazwisko Staniszewska Jadwiga, zam. Łódź, M,agu lony N wdl epoz w·
owy wy.s aw. p,rz~z I która została wystawiona na Za.rząd Miejsk i I Z;rubiuno orzeczenie Nr 366/45 /M,/M,St.j 

Celn N 3 2GA 1056 uzeum aro owe warszawie, na Imię I G i ' . ' , ' KB 1>0 4 PUR Gd . k " . ar. - k L d ik C t t' ki ?' W n ezme. --.'leo ' , "ans , na pozostaWIone mleme w 
s. , u w a ze wer yns ego we wrze;:, ulU . . . . . I Wiln ie, oraz inne dokumenty na nazw. Ma-

Zgubiono prawo jazdy cywilne, wydane przez 1939 r .. pod Nr 749. Depo~yty t.om Il,nacztery i Zgubiono żaswladczeme stałe ·Bogdan Za .. ! 1,ejczuk Jan i Helena. KB--8530 
Wojewódzki Urząd Samochodowy na nazw. skrzynie zaopatrzone , pieczęcią herbową. ! górski, Borzechowo, pow. starogard. ·1 ___ .... . _ .. _ ' _______________ _ 

. Misiak Ka2:imierz, zam •. Piotrków, Piłsud- _______ _ KB-8~181 ' ,,' " KB-8663 Skradziono legitymację służbową, wystawio-

skiego 77. ,RKU. GA-1057 Zaginął dyplom lekarski 1:759 z dnia 25. 6. Skradziono legitymację służbową Nr 1~:t5, ~ą przez Dyrek~ję Pa?stwowego .Gimna;,:l.llm 
Zgubiono kartę rejestracyjną RKU _ Radom, 1936 r . wydany przez U.W. na nazwisko I wydaną przez Izbę Skarbową, Warszawa na I Liceum w DZlał?owle na naz.wlsko .Mlło-
na nazwisko Feruś Zbigniew, zam. Łódź, l\'I,akaruk Piotr. KB-8620 l nazwisko l\'Iarosik Bolesław. KB-8623 szewska .1a~lna, zona nauCZYCiela, DZIałdo-
Daszyńskiego 32. ' GjI.-1058 ' ' - ,---- ' wo, Rynek ;) . 3KB-7118 (k) 
-~ Zgubiono prawo jazdy II klasy na nazwisko Sk d' d' <)<1 ~ b d Gl' 
Zgubiono dowód osobisty (pale.) wydany w Sobolewski Bronisław, wydane P7zez Koło w;:r:~~:ie ~~tuiri~~ty r~~anaz~isk~o~~~: Zgubiono prawo jazdy szoferskie, wydane 
Łodzi, na nazwisko Kwiek Teresa, zamieszko Ruchu W_wa'Praga. KB-8621 wald Henryk, Włochy, Sienk iewicza 3. Karta przez OUS - Łódź, na nazw, Stempniewskl 
Ł6d " B !ń ka 9/23 GA 1064 stefan, Łódź, ul. Wojska Polskiego 41/31. 

z, rzez s. - Zgubiono prawo jazdy I kat. Nr 5253, wyda- rozpomawcza, legitymacja urzędnicza Dyr. GA-I070 
Zgubiono dowód rejestracyjny RKU _ Łódź' 
Miasto, legitymację Związku Restauratorów 
i Związku Kupców, Kartę Ewidencyjną na 
motocykl F 'my "Triumph" 250 cm! Nr reje-

, stracyjny 41320, wszystko na nazwisko Galu' 
s!ński Stanisław, zam. Łódź, Piotrkowska 
108. GA-I066 

Skradziono dokumenty: pracy, uniwersy' 
teckie rejestrację wojskową na nazwisko 
Zare~ba Jerzy, urzędnik Sądu Apelacyjne 
go we Wrocławiu. GA-I067 

,Zgubiono prawo jazdy, kartę czeladniczą, 
kartę rejestracji motocykla i kartę ewiden
cyjną na nazwisko Szopa Władysław. 

KB-8661l 

Skradziono kartę repatr., zaświadczenie z 
obozu na nazwisko Kurek Ryszard, Gór
skiego 11. KB-8580 

ne przez starostwo, kartę rozpomawczą na Poczt. Telegr. Legitymacja Poczt Rucha-
nazwisko I{rupiński JÓzef.Walenty. mych, Karta Rejestracyjna RKU, Warszawa 

, ' KB-8622 - Powiat. 

Zgubiono dowód rejestracyjny 
marki "Somma" Nr D.4614/541. 
Zakłady Komunikacyjne. 

autobusu 
Miejskie 

KB-8619 

-------------------

Skradziono legitymację PKS 
de Lavaux, Akademicka 5. 

na nazwisko 
KB-8578 

-------, 

Skradziono legitymację inwalidzką, żółtą, 
oraz legitymację tramwajową niebieską na 
nazw. Opasel. Władysław, zam. Łódź, Zgier 
ska 1. GA-I071 

Zagil1ęły dokumen ty samochodu M-ki Opel
Super Nr rejestracyjny A. 35tl31 zarejestro
wany n a ' Centralny Zarząd ' Przemysłu Włó
kienniczego w Łodzi. GA-I073 

Dnia ,24/11 br. została zgubiona karta ewi
Skradziono dokumenty, kartę rozpoznawczą, dencyjna M-48134 w ydana na motocykl Mi
świadectwo S.G.H., świadectwo maturalne, nistersiwa Przemysłu marki "Triumph" Nr 
na nazwisko KOle,ndo Barbara, Belgijska .i. \ silnika 3. S. 36836, Nr ' ramy T. L. 21953. 

KB-łł577 KB-3590 -----.-----------
Slt!'adziollo legitymację nauczycielską Nr 

Skradzi~no pr~wo j~dy, kartę rozpoznaw , Skradziono kartę rozpoznawczą, kartę reje- 35/ K, w yd. przez Inspekłorat Szkolny w Lo
czą ,. legitymacJę słu~bową, leg. ~w. Zawod" stracyjną na samochód "Adler" N. A-01430, wicz~ na nazwis~~, Pa~,.łowska Maria, zam. 
odcmek zameldowama, n~. naZWisko Sk~z~ prawo jazdy W~04309 na nazwisko Hlebko ŁOWICZ, Rynek KJlmsln ego 19. GA-1075 
kowski Stanisław, Bukowmska 30. KB-8a7(, Marian Warszawa Sławińska 1. KB-8589 .------ I - ----

, " " Zgubiono prawo jazdy szoferskie Nr 3495, 
Skradziono kattę rozpomawczą, leg. Związ I Skradziono kartę rozpoznawczą na nazwisko IWYdane przez Wojew, Urz. Sam. w Łodzi na 
kową na nazwisko Gadomska Zofia., Pierac. Gromadka Maria, Warszawa, Powązkowska nazwisko Stacho!l Julian, Zgierz,' Dąbrow
kiego 13. KB-5881 90. . " KB-8588 skiego 15/ 17. GA-I076 

P'łENUMERATA ' .. Monitora Polskie«o" wynosi miesięcznie zł 250,-. Numer ' pojedyflczy kosztuie zł 8.-. Numer podwójny Zł 15.,-. 
CENA OGŁOSZErQ': OgłoszenIa nr:~owe. są.dowe. przetargiitp zł 10.- za wyraz. - Ogł05lNl!a <l zagublO'llych d(lkume~tQcb zł 6.- za wyraz. - Ogłoszenia za tekstem <Xi osób I ill!ltytucl'l 
prywam"ebd 20 la wiersz mddimetrowy nerokołci jednej szpalty (strona 3 szpallyl , .- Za układ tabelaryczny doheza si~ 500/0. -:- Edy'kty. nadsyłane pruz Starost_ (R,et. ' spraw 

" inwalid~klehlzł 4.- q wyraz. - Za tennlnawy dlruk ~osze6 wyd awn l('A wo me odipow1ada. 

WvclAwca , Polska .A.gencfa Prasowa "PAP". Redaguje Komitet Redakcyf..,. 
1.-


