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TRESC DZIAŁl1 URI.ĘDOWEGO: 

~\ a r z ą d ~ e n i a W ł a_ d z N a ~ z ~ l n y c h / 

Poz. 34. Zarządzenie Ministra Skarbu z dn. %% lułego -
1946 r. o rozs~erzeniu uprawnień urzędów skarbowych 
(rewizYJnych) do rozstrzyganią odwołań, o przesunięciu 
terminu do składania zezn~ń do wymiaru podatku obro
towe~o i dochodowego oraz termi~u d~ nabycia kart 
reJestracyjnych. ' I . 

Poz. 35. -0bwieszczenie Ministra Skarbu z dn. 31 gru
dnia -1945 r. ustalające dalszą lisłęprzedsiębiorsłW ban~ 
ko~ych, uprawnionych do handlu zagranic~nymi środ-
kami płatniczymi. . . 

Poz. 36. Obwi,,'slczenie Ministra Skarbu z dn. 30 sty
eznia 1946 r. usta!<ljąlCe (laIszą listę przedsiębiorstw bim
kowych, uprawnionych do . handlu zagranicznymi środ-
teamf płałitic~ymi. . .. 

dZIAŁ URZĘDOWY. 

Z:rzadzenia ;' Władz Naczelnych. 
-oQo-' 
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, ZARZ~ZENIE 
Ministra Skarbu 

z dnia 22 lutego 1946 1'. ' 

. ; 

o rozszerzeniu - llprawnieA urzędów skarbowych (rewi
zyjnych) do rozstrzygania odwołań, o przesunięciu ter
minu do składania zeznań do wymiaru podałku obrotowe. 

go i doch~ow~go oraz terminu do nabycia)(art 
. rejesłracyfnych. , . . 

- kresie. ustalonym w § 1 ust. .(!) i (6) oraz w § 8 rozpo
rządzenia Ministra Skarbu z dnia ·24 lipca 1936 r. 
(Dz. U. RP. Nr 57, poz. 419), zmienionego rozporzą
dzeniem Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1939 r. 
(Dz. U.R P. Nr 7, poz. 40). ~ 

Miliister Skarbu: 
' . Konstanty Dąbrowski 
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OBWIESZCZENIE 
Ministra Skarbu 

z dnia 30 stycznia 1946!. . 
us,talające dalszą lłstę przedsiębiorstw bankowych, upra~ 
wniónych do handlu zagranicznymi środkami Płatniczymi. 

. , ~ 

" Na podstawie art. 5 dekretu Prezydenta ,R:aeezy: 
pospolitej, z dnia 26 kwietnia 19~ r. w sprawie 
obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagrani· 
cznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz.U.RP. 
zr. 1938, Nr 86, poz. 584)~ zmienionego dekretem 
PreZ1l:denta Rzeczypospolite), z dńia 2 wrzęśnia ro
ku 1939 (Dz. U. R. P., Nr 87, poz. 549), odwołuję 
uprawnienia agenta dewizowego udzielone Państwo
wemu Bankowi Rolnemu dekretem moi~ z dnia. 10 
sierpni~ 1945 r. i równocześnie ogłaszam, .że 

PA~S:rWOWEMU BANKOWI ĘOLNEMU 

nadane zostały uprawnienia banku dewizowego w za" 
kresie ustalonym w § 1 ust. (2) i (6) oraz w § 8 roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. 
(Dz. U. R P. Nr 57, poz. 419), zmienioneio rozpo' 
tządzeniem ~inistra Skarbu ' z dnia 20 sty~znia 
1939 r. (Dz; U. R. P. Nr 7, .poz. 40). . . . ' . -

/ Minister Skarbu: : 
Ktmsta,nty DąbrowsTii 

. ~ ~. . 

Na podstawie art. ·111§ 3 i art. 146 § i 'OrdynaCJi 

~:!~t~~;:! ~~z~a~ię!~j~; z 1936 r., Nr ·14, poz~ 134), l Ogłoszenia władz administracyjnych 
I § 1. I 

W okresie do końca 1946 r. 'urzędy skarbowe I 

i urzędy rewizyjne uprawnione są do rozstrzygania I 
odwołań od Wymiaru wszystkich podatków w przy' 
padkach;' gdy - w wyniku . uznania odwołania w ca
łości lub w części za zasadne - zmniejszenie podat
lm nie przekroczy kwoty 5.000 zł. • 

l § 2. 
\ 

Terniiri składania zeznań dla wymiaru podatku 
obtotowego i dochodowego przez osoby fizyczne 
i spadki wakujące, określony w art. 69 Ordynacji Po
datkowej, prżesuwa się w odniesieniu do zeznań o 
óbrocie za rok podatkowy 1945 oraz. do zeznań o do" 
chodzie za rok podatkowy 1946 (kalendarzowy 1945 
względnie rachunkowy 1944/45) . na dzień 1 maja 
1946 r. . 

. .. § 3. . . . . ' 
Określony wart. 13 us~. 1 dekrełuz dnia 21 grud

nia , 1945 r . . o podatku obrotowym {Dz. U. R. Pll 
z 1946 r. Nr 3, poz. 23) termin nabywania kart re" 
jestracyjnych przedłuża się na rok 1946 do dnia 
31 marca 1946 r. 

§ 4. 
Zarządzenie niniejsze . wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 
.Minister' Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

,~ 
-.oBWIESZCZENIE 

\ ' 
R 'EJESTRSTOWARZYSZEN 

Nazasad'ulepostanowi'wia Prezyd..e.nta m. Lod,zi z dnia 
20grudn'i:a ' 1945 r., wci!ll~ięto w <lin~u 219 ii!1u·dn1'a · 1945 r. do 
r.eiestru StowarzY5zeń li Zwhtzków larzą-d'U Mi'ejski'e~ IW 
Łod·zi pod Nr. 34 Stowarzymeme p.n. "Instytut Przemyt;ło

· w.O'~zemieśLniJczy WOj,ewództwa 'Łód~kie~o w Łod>zi". Teren 
. d'zi,ałal'll'(Jtśc}: m. Łódź i Woj'ewód:IJtwo Łódtzki'e. Ce.l: pr'zy~po-

sobieillie zawo.dowo -go&pcidarc.z.e ~ przY'~oto'w.a<łlie wole
CZ:eństwa pols'kiJe'go ' d() z.adl3,ń, iakli.e przed m:m się rodzą z 
po.stęp,emj wy.naa:az"zością oraz dążenie cLó upr·zemys!owi'6: 
nia wsi. Srodki działania: tiror.zenLe kułł'60W nauk zawodo
wych i sp·oł·ecznych, prO'wacl!:reme ' r.edakcii cllasopism za.wo
doWJ'<ch ~ zawodowo - ipote.cmyah, o.rganizowan,te b~hli()!)lłk 
,stałych i ruchomych, śal rysunkowych, muzeów pr'zemy5to
wych, s z t1l:k i stosowanej. por.a-clt1'i zawodowych i pracoWl!l·j 
psychotechni.czn-y1ch, uf,ządzank od·czytów i wykładów. pla
cówek IJ1llnlkowo· ~ospodarczych i z!\!kładów pr~emysłO'wyoh, 

służących _ akcH przyspos·olbi·eni.a zawodowo " gospodarc:ielro 
i uprremysłowi'emia wsi.. Imiona i n.azwiska zało:żyde1i: Dę

bow,soki E·u~e,niusz, Nowaoki Ta.d'tiusz, JóZ'efoW'&ki Stanl&ła\\o, . 
Woitaszek Wła.dyslaw: Babińsk~ Adam, Radwański Kazi- ' 
mi,e.rz, Now.acka Zofia, Bi:lYbail1o<wski Antoui, Kud,anowskii'· Jó
zef, OÓlłęlbi,owski Władysław, federko Cz,es·t3.w, Szewczen
!ko - 5Z'Y'111,ański Wład}'1sław. AHC!h.niew.i:cz J6Z1e.f; Woźni~kow
ski Henryk, Tomczak Józef. 0-:706 

URZ4,D WOJEWóDZKI KRAKO:WSKI 
. Na zas'a-d'z~e pos·tanowilenia Wojlewody Krakowslki-ego ~ 

dni·a 9 Hstopa-d.a 1945 ' r. Nr. SPPrz. IVl3/ł<;!1l1l/163/45wcią-
Ministra Skarbu ginięto w dJniu 14.12. br. do ,rej.estru stowarzY'sl)eń Ur2!ędu 

z: dnia 31 grudnia 1945r. . _ ,Wole'wódzki'ego Krako·wskieg·o pod · Nr. 121 stowarzY.&~eni·e 
. . pod ńazwą: "Polski Zwi~zek Kajakowy". TeI'ell działa;l.noś-ci: 

- łące dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, upra- . . RzeczPo'spolita Po:ł.ska. Cel siowarzyszenia: Zrzesza'1l1e o.r-
wnionych ,do handlu zagranicznymi środkami płatniczym. i. . _ g.a:ni.zacH k.a;jakowych dila r·ozwoiu sportu kaiakow·el!o ~ m-

Na 'podstawie art. 5 dekretu Prezydenta Rzeczy- rY'styk,i woone1. SrocJiki działania: Pl'ollaganda sportu kaia-
pospolitej z ' dnia 26 kwtetnia 1936 r .. w spra~e obro; ' kov.liego. oIWanIzowani.e zawodów kaj.akowNh. wYznacza'1lie 
tu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagrarucznynu l1~pfleZlentantów ' na zawodty krai,owle i mi®zypaństwowe. 
i krajowymi . środkami płatniczymi (Dz. U. RP. Imi·oua i nazwiska zafoźYci·eli: Kramarski Ma'rlal!}, Perłg Ro- ' 
z r. 1938, Nr 86, . puz; 584), zmienionego dekretem man, Ch:r.u'zj,k Tad'eusz, Przy,bylski T,~of,j.j •. Sołtys WrJhelm, 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 ' Mulowski Ta~.ausz, Jalrubow6kIAl'1Vur, Wiad.erek Eugeniusz, 
roku (Dz. U. R P., Nr 87, poz. 549) ogłasz~, Że I Po1i'akowa .ŁuCja, Ro.tih W.HOM, CzaikO'WSki T. ,ard'erti'Sz, BrilC1tta 

. . POCZTOWEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI . ' Leopold, Plehańczyik Mari.an, . Usak Anna, Chlamtatsch Lud-
padane zostały uprawnienia banku de.wizowei~ w za- wilk. Cza-s trw;ąlJ1iia StloWaJt'ZY,SllOOia: n!eografi!l.e2tOllrY. KA-lSO 

. . 

. ) 

....... 
Na zasadzi'e pos,ta,n~wieri,ia Woj·ewody Krakowski,e·gO' z 

dnn;a 26 paźdzJiermk'a 1945 T. Nr. SPIP IV /3/B/6/45, wciągnię
t.!> w .d,niu 29.12 br. do .I'ejestru stowarzyszeń Urzędu Woj·e- - . 
wódzki.~l!'O - Krakows·~j;e.l!O pod Nr. ' 100' stowarzys~e1)-ie p.od 

. Iraz~ą: "BoCiheński rofUlb Spo~i(}WY w' Boohni". Tleren d.zia
ła,lności: Bochni.a. Ct}lstowa.r3Y9~nia,: Rozwój fizY'czny mło
dzimy. ~r()ldki d~iał·a.n,ia:· Ur·~ąd'Zall1a'e zaw.odóWsportowy~h 
i WYlcieczek. Imi,ona ,i nazdk'!l ,;ałoży.cteli: Krupa Włady
sław, BUTZyńsk:i Ludl\Vik, Urlba~i Steifalft, Bierows,ki 5t·eiaff, 
Pe<ter Bolesław, Z:yba StMl·i'l>1,aw. f',tta Sian:i.sl.aw, Reguła 
Bm:i.l,ReIg\Ulla Jan, Gawłowi'cz A,óCl!lll, lPater Mi·e.czys!.aw, M~
stai Mar.~an, Żaba A[,eksaoo,e.r. Ryo'lrler Mieczysław, 5t·ań- . 
C!zewski Wł,ad,y'&la'w.Czas trwania stowarzY,szenia: ,IHe{)gr.a-

. KA-A51 nilCZ()IJly. 

. Na za!sa·dtzile pos,łall'owie-uia Woj·ewody KJra~owsk1e:go t 
,dnia 10 Ig.rl\Idl11ia 1945 r. Nr. SP\Prz. IV.3/iKrm/186/45 wciągnię
to w ,c\Jniu 3.1. 1946 r. do r~'estl1U ·stCJIW,ar.zyszeń Urzędu Wo
iewMzkie!2'o KTa.k{)ws~ieg·o 'pod Nr. 130 stowarzysz.enie J)o~ 
ńazw2\: Oentra~lIle ·Zrzes:r.en\<6 HO<dowo&W Kańarków w Pol
soe. T,e'N~Jn .itzi.ał·a~nośobRz.ecZ«>0'5l)011ita. Polska. Celi sto warzy- . 

I szenta: Szerzenie wia,(}omości O' Nl1c!omdn.:ei h·O'ctowli k"l'1lar": 
~ kaw, oraz $,twa.rzaillie wal1Unlk6wi>ó'tr~ebny·ch d:la tej hodo
. . wili. Sl'o'dki dZli'al:a'l1:ia; Ui~ietmii& Nchowych p O'rad , urzą.d·ża-

n~e 7lja2ld:ów i wy·staw. wy,(Jawmti,e fachow~·o p~sma. utr~y':' 
. mywai11be kOłlWak;tu .z Zca2\mnilel\. Lmi<OIIła i na~w)ska za!oży- ' 
. ci'eli: S\Weży Wł'ad:y~,Ia,w, Barto·nft.uk . Adolf, B odl1 a mwski 
Nice~O'T, ~awe;rek: . Kat'o,J, L1lJ1jja,\ Anlioni, Ziarko Stefan, Al
benlki M'.dłal. Hamik' ł.\a'1'ia'l1, MawIa Qoibert. Ry'wotnicki 
J'ÓZ!ef,Pępkowski P.it>Łr, P:r158'Wlook'i lł<bWaw~ Woź,niak Jan; 
I.).ębEec Słanli:sław, (lArtnifłs<koi S1A_<6bw. $1JIl.& ttrwa'nia stowa
,rzys>~ia: ąti~O'grM~. · U-ł51 

~ Na ~adwile po'S~nowienia WOiewooy Kr.akowski·ego z . , 
dnia 2!l .~ 1945 .r. Nit. ~z. IVI9fi(rm/195,;,45, wcią~ię- , 
to dma lU. 1946 r.' ® l'IlIłu~nl 8Ikt'\ll,Jtll'lWlsoń l,lfztdu Woje~ l . .. 

w~o 1(rakow$k/!ertOI7Co(r' Ni. la. 8ło'WarzY'8z~.j d.e .lllld 
ft'a'27Wlt: • .zwil\M'k Pod'bIWa'l\". -re. dNłłIh<Mci: RZ:eczpos
poilita Po1&ka, 0131 $towamT~: R,O&'WÓi Podiba,la na polu 
<luobowym, iizycZl!tJ'!ll i a'O~. Srod.ki dzialanła: 
Uclmeśat(fe mOlr~ i. ma.ftr __ j IIocnrooy, . un:!\dza·lJi.e zj'az- . 
dów. ~1'Sttw, wyd&~ _,.,...~fttVO eaUoplsma ocharak
'eT~ l'C!iłoMklym. · mim... i nal!tW'llllka -'00yoieli~ Bryja 
WDnQe(JIty. Chnni:e-!IH Iena'Cy, OilłmrwMlii ł"'mt1oi-sz.ek, Ciso:ek 
f'iTaneiemek, DOr4l!W'8:K.i JOm!f, OtlMll J6a&f. Kaozmarczyk Jó
zef, K.mifrelki W'o~cieoh, KI\11bm.c - ~Zl!i Stanisław, Ma(:ko 
Józef, Maooay f'.ro:yMllld~ PatN. B0tec4,.w. Si<JI;ka Ludwik 
WYJlOS.MK .Ludwik.; Za.oheVMłli J&łND. Gm. ;rw&lJra s t ow~. 

r!ly8lJl8litia: niecJll'l'8!n90zom.:y. KA-4ó7. 

Na zasa·c)zie po,!>talf1owilen,ja Woiewod'Y KI'akowski,~.go ~ 
dnta 4 pwdziemlika 1945 r .. Nr. Sp. PJIZ. IV /3/iKrm/IS-45 "vci:j' 
ginięTo w din'iu 8.1. 1946 ;. dlo l1eiNtru s·lowAT1JYszeń U rzę d u 
·Woj'łi'Vfódz\Qiel!o Kr.akow~kń~Ir.o f)od NT. lal . .5:towarz} Slie<ll i0 

pod nazwą: "KlfIlIb Sporlowy P~It~a". T~reit .dz~a\al. 
"ości: Prątdlnik C1.!~rwony. CII8. ~at~tlHII1iA: Krzewj~ni·e 
rozwoju :fh'Y'Omel!.Q~ ~rOllki~: Zawody sp {)r:::H'fe. 
wYc~eczki '"P. dtnll'l'e0Y. Imło'll'a i ~ka 1ialożY'cie; .. T r r;
baoz JÓ7Jef, Ł~a 1V\.a,rfJlln, ~odt&r~zyk Piotr. On rh 
A'dam, Szymuft.a· J,al1\ Kńupl:e'M; Julian, Tręba·cz Ja.n, S(lłl y sik 
iBron~ław, Płachta A,lodzy, 0mtlł6i rranclslIek, Kuc;awkr. 
Sta'1liS1law, Ocho.kit SleIa!l1, Rydi!~k Jan, Ku,llCZ}'k Kar (11, Ku.
mcla K~ln~rz. Czas· trwaft~ 5'tO'w,,"'l'~s~ia: nveograniczo
ny. . , KA-599 

Na za.sad7;ie poS'bam.owieuia · Woiewody K'r.wski'ego 
z dnia 2 li&t<\pada 1946 roku Nr SPPm. IVj8jB/4/45 wciąg· 
niętó w dniu 14.12. ub. r. do rejestru l!Ito",arzyswń Urzędu 
Woja~~o KraAtoweki. pod Nr 120 ;;;t" " '·, " ":,-';.' d )!'7' 

pod na2lWą: "Zwi" lim~ P_twowv",h i ~":L' r .~:: . 
dowYJ(:h .. ŁIfOIIllOŚĆ" w Boehni", ' Teren dział;; b r ::"."·: pt,·;" i ,:,.1 . 

Bochnia.. 081 sbow~lI8Ilia: ponIOC materk :1 "_ ,i> ,,1'1',1 .• 

rytów . . środki działania: udz:iełanie pomooy .~<:" i·.lln, " ".;-y. Di,.. 
praca z wład3l;lmi i.tjp. Imiona i n3lllWiska 7J6.ł( ,,.",,, (' / :; /by
szy<lki Franciszek, Budzioch Fr!llneill39k; Ciapie] L'. ; ~.1m-

. prat logmacy. Biegusz Karol, MuszYluiiki , ZYłPllU L'L, l .. achan 
Jan, Polek Stanisław, Fiatko Wojoi~, Ma7Jl)f Aleksander, 
GusińskiStanisław, Stabrawa WaIMrlly, Kue Jan, Dudek . 
Ignacy, Robak J &lef. Qzae trwania stowarzyszenie nieogra
niczony. , _ KA-145 
I. 

Na . za.sadżie posta;nm.Qnila , Wojewody K,ra.~slcieg8 
'2i dnia' 23 października 1946 r. Nr SPPrz. IV/3/T/8/45 
wciągnięto w dn. i4.1~C ub. r. do reje&1i~ stowarzyszeń Ur~ ' 
du WojewódzIkiego Krakowskieio pod Nr 119 stowarzysze. 
nie pod nazwą: "Towarzystwo Sportowe TaImówia". Te'ren . 
dziąłallnośeil: Tarnów. CelimwU'~i;a: Popierarue . 

! . 

" 



I' 

2 __ ~~~ ________________ ~~ __ ~ ___ :M~O~N~IT~O~R~P~O~L~S~K~1~~D~n~ia~1~m~a~r~ca~19~4~6~r~, ______________________ ~~~ __ ~N~r~'2_1---

URZ4D WÓJEWODZKI RZESZOWSKI spo:t;'tu. środki działania: Urządzenie zawodów sportowych. 
Imiona - j naz';"j.ska · założycieli: D~janowicz J a·n, . Błaoo.Qwski 
Stefan, BYiSiek Sta>nisław, Augustyn Gustaw, M'i'óz Fra.n-. 
C'iszek, Szewczyk AleksllAIlder, Kapustka Edward, Jarosz Le
sław, Zardzielewiez Anfullli., Sol8lkiewicz Kazimierz, La:ng 
Czesław, Sobol Jan, Sekura Aloj.zy, . Roik Edmund, . Gryf 
.Tadeusz. Czas trwaniaSltowarzyszenia lIlie<ig,raniczony. 

. Naza/ladzLe !POSIlanowienia RzeslOWlSIkiego Urzędu Wo
jewódzikie.go z dnia 19 ~dIn·Ua 1946 r. L. II/4617/45 wpi®a· 
no w . dluiu 111 gl1Udnie. 194·5 r. do reJes1ru SIl.ofwall'zy6'zeń 

. i '1JwiąZików Urzędu WojewOOz'kiego pod Nil' bieżącym 50 SIlo
wa1<z:ySlzerue pod IIlID.zwą: T~arzy&two GilIimas,tyezne .. Sokól" 

. , 
.'XA-146 

Na zasadzie postaJIi.owiema Wojewody Krakowskiego . 
. "d,nia 26 listOipada 1945 r; Nr SPPrz. IV/3/K:r.rn/188/45 
wci ą.gnię:to w dniu 21.12. ub. r. do rejestru stowarzyszeń 
Urzędu Wojewód7Jl.<iego Krlllkowskiego pod Nr .125 stowa-

. ' I . 
rzys zenie pod nazwą: "Klub Sportowy "Pychowia·rlka". Te-

_ren działalnoŚci: wo.jewód2ltwo krSlkowskie. Cel stówa'r<zy- ' 
. szenia: krzewiem.ie· Sportu wśród młodzieży. , środki. dzwa

nia: . urządzamie zawodów SiPortowycll, wycieczek itjp. imprez. 
Imiona i Illazwiaka założycieli: Teichman J 6zei., Wygoda 
Jakub, , Makuła Józef, Stawow:czyk ~001, Hordyński Stani. 
sław, Kurzawiński 2ibignie)V, Pawlas Stanisław, Basi,Slta 
Sranisław, BramdLudwiik, śliwa Kazi.mien;, Jana.s Albin, 
Kotabka Józef, BaŚista Józef, Dębski BellOOl, Basista Stefa·n. · 
Cza.s trwania stowa.'rzyezenia nieograniCZOll1Y .KA-147 

. w Radymnie, Teren dzi!ałalllia: miljłSlto Radymno. Cel sitowa' 
Iizysz~ia: . PodJni,e$ien·ie dz.iellności fizycZIIlej. społeczeiisliwa . 
polskiego orno wya-obieni'e w . DioD ik;u1ności, $p6jn1! i ofi'ar- .: 
ności , odpow:iedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku 

wOlbec pańs·tWla i WlSzel1ticll w~6Ile onll) obywa~ełs·kfch, ata
nowiąeyi)h podsta.~ ils.tOlbnej mi'łości o.jczymy. STooki dzia
ła.nla: a) pie1ęgnowanie rozwoju fizycznego a wszczególno~· 
ci ud:zlelanie nauki s~temailyoz'nej giłmnaJ5ilyki, prowad.Zellle 
gier ilzabalWl1Udhowycil, p'rzYS!toso:waoie do ~6w vrydw:wa
WIOzy<lh 1eklkrej a1IIe:tyki, prOlWl8dzeMe ówWzeń SitosOIWanycb, 
}ak piływallllie, na.rcial'1Slbwo·, jazda kOillil13 tlł1P.. wreszcie ówi-' 
czeń IW obronie wtal!i'II!ej, ja& .·zermie~'k:a, boikJ5 i1U> •• · b) 0l"88-
nit:OIWIanie mł<ldzi~y w dll1Użymt-y ~~k<lłe, 1IwIOIrzeme dIIa niej 
kUTSÓIW, ul1Z~dz.lJIie 6wjmeń, wyc'ieczek i koloni; letnim, 
e) lPl'·zygOilOwalllie mło4Z>:eiy ' w stałych dil1Użynaeh sOlkO'Hi:lh 
przez S!t()oS()oWt).e 6wlicz~i.. wykłady dio praikityi:lznego Ż)<cia. 
dl urządzarme ćwiczeń IP'IlblicziIlyoh. . zawodów, . wyoieoz·eIk, 
gier i zahaw ,rulGiltowyoh . i . to_l"zysk~ OI"g~izOlW.anee wy
kładów, kUlMÓW i od~zj.ltÓ:W kr.zeWiących idee i cele T<>'Wa
rzy'S-1twa; e) rollbudizanie w swy~ c.złonikaoh poczucia god
ńoś-ci :n8lfodo:we.j iJ ~j «atZ chętnego i 'bezillliteresoWIIIJe
go wYIPellnian~a oDo:wiązków ' 8jpołOOZiIlych i obywatelskioh. 
TQIWairzysl\Jwo lPodejmru.je W1Szellkie n~esp'rtZeci:wia,jąc;:e się pra-

Na zasad.zie postanowienia Wojewody Krakowskiego ' 
z dnia 19 listopada 1945 r. Nr SPPrz. IV/S/W /1/45 wciąg.' 
ni~to w dniu 21.12. ub. r. do, rejestru stowarzyszeń Urzędu 
Wojewódzkiego KrakoW\Skiego pod Nr , 126 stowarzyszenie 
pod naz~ą: "CzyteLnia MiefllZczańaka VI Wadowicach". Te
ren działalności:' Wadowiee. Cel stowa'rzY'szenia: Sku,pienie 

.mieszczaństwa celem podwesienia oświaty . i utrzymania 
życia towarzY'skiego. środki działania: Utrzymywamie bi_ 
blioteki" urządzamie odczytów, \ przedstawień amatorSkich, 
oraz ' zabąw towar~yskiclJ.. Imiona i naŹw:iska założycieli: 

~ wu dzia!łania i. pracę, Skierowane ku rozpoWlszeehnieniu je-

Bandoła Daniel, Batlko Ludwik. Bemhardt Włl\dy8ław, Cho: 
ler~k Stefan, Gzela.. Franciszek, Janik Tadeua, Ka.jdll6 Jó
zef, Kędziet:ski Szymon, Klęeza7-" Stani8ław .. Małusec1d Józef, 
.Maj-ka Józef, ks. Prochownik Leonard, Szymczykiewicz Stani' 
sław, Targ08z JÓzef, Westwalewicz Stanisław. Czas trwa
nia , stowarzynienia nieogr8ll1iczony. KA-148 

Na zasadzie postanOWienia WoJewody Krakowskiego 
z dnia 6 grudnia 1945 r. Nr SPPrz. IV /3/Knn/182/45 wciąg
nięto w dn. .21.12. ub. r. do rejestru stowarzyszeń Urzędu 

. Wojew. Krakowskiego podN'r 124 stowa.rzyszenie pOd nazwą: 
"Polskie Towarzystwo Tatrzańskie". Teren działalności: 
Rzeczpospolita Polsika. Cel «towarzyszeirla: Rozwój tury. 

,stylki górskiej i ochrona przyrody gór polBkioh .. ś'rodki dzia
lania: Utrzymywanie w góraehschroni.sk, budowa i koonser_ 
wacja dróg i ścieżyn g~ organizadj.a. rBltowttlictwa w 
góraoo. itd. Imiona i nazwiska ZałożyCieli: Goetel Wale'ry, 
Roman1sz.YlIl Broni,sław, Szcze'pański ~J a~ Alfred, D01rawstd ' 
Jan Kazimierz, Łaba Włodzimierz, Zaręba Zbigniew, Jaro
łlzyński Ja~, Jaworek StaniSła..w, Konopczyński Adam, Or_ 
łowicz Mieczysław, Rap.f Feliks, PiotroWlski Kazimierz, So
bole-..yskL Michał, Sosnowski Kuimier3" GulŻeokf MiChał, 
Czas trwania stowa'rZysz.nie. nieograniezony,:_ KA-149 

Na tAsadzie postanowienia Woj&wody Krakowskiego s 
dnia ~6 listopada 1945 r. Nr SPPm. IV/3/Klm/132/45 wciąg • . 
nięto w dniu 14.12 br. dorejestfu· stowarzy~ń Urzędu Wo
jewód1lkiego Kralltow9kiego pod Nr 118 stowar~szeIllie 'pod 
r.aŻwą: "Polskie Towarzystwo Zootechnic7Jlle im. M,ichała 
Ocza;powskiego". Teren działalności: . Rzee1Ipospolita ' Po1ska. 
Cel stowarzyszenia: Podniesienie wytwó:rcto~ci 'llWierzęeej, 

środki Elziałania: UrZądzanie wykładów, wydawan~e czaso. 
pisma fachowego itp. Imiona i nazwiska . ' założycieli: Mar. 
chleweki Teodor, Stec Jan, Osmecki Józef, Jasiński Ka7li_ 
mi er,!;, Mfes2Jkowski Jan, CiechanoWISka Józefa, Skucińśki 
Eugeniusz, Sosnowski Adam, Dobe~ak .Andrzej, Majewski 

. Tadeusz, Prawocheński Roman, SerozY1k Wojciech, · Droz.. 
~wski, Murd2ińliki Kazimierz. Czas. trwlLI1ia stowarzyszenia 
nieograniczony. KA-129 

Na zasadiie postanowienia Woj~wody Kra:koWlSk.iEgO 
z dnia 30 paźd21iernib 1945 r. Nr SP~ IV/T/45 wciąg. 
nięto dni~ 16.1. 1946 Ir. do rejestru stowarzyszeń Urzędu 
Wojewód2Jkiego Krako.wskiego pod Nr 134 8towarzyszen~ 

. pod nazwą: "Towarzystwo 8{pOI1towe ,.Ozet" z słedz~bą w 
Tarnowie". Teren działalności: ' Woje:w6dztwa Krakowskie 
i , Rzeszowskie. Cel Btowal1Zyszenia: S7Je!'zenie rozwoju fizycz
nego wśród (!Jzłonków. środki działania: Urządz3.nie . imp'rez 
sportowych, 'w.ycieczek itp. Imiona i 'nazwLS'ka założycieli: 
Zieliński Aleksander; Lang Ozesławf Pelc Józef, Słoniovrski 
Henryk, Wyszkowaki Antoni, Wojnarski Stanisław, S'T.Czep. 

'. kowSlki Józef, Pokas Władysław, Nieaojadło . Tadeusz, Ko.. 
ziołkowska Krystyna, Osławska Kazimiera, Broda Jan, Ba. 
łut Andrzej, Waj.szala Anzehn. Czas trwania stowarzyszenia 
nioogranicrony. ' KA-466 

Na zasadzie , postaliqwienia Wojewody K'rakowskiego 
z dnia 4 grudnia 1945 roku Nr S.pprz, N/3/Krm/189/45 
wciągnięto dnia 17.1. br. do rejestru stowa'l'Zyazeń Urzędu . 

. Wojewódzkiego Krakowskiego pod Nr 138 stowarzyszenie 
" pad nazwą: "Oddziai Krakowski Polskiego TOwsl-zystwa 

. • Fizyc:mlego". Teren działalnośdi: Wojewóchtwo KrakOWSkie. 
Cel stowarzy,szellia: Krzewienie fizy1ki i pokrewnych nauk. 
środki dzialanria: Urządzanie odczoyTtów, wykładów, wyda
wanie czasopism i książek. Imiona i .nazwiska · założycieli': 
Fabiani Stefan,' Gierula Jerzy, ..Jeżewaki 'Mie~aw, Jur~ 

kiewicz Leopold, Kołodziejski Ryszard, .Massalska Halina, 
Mięsowicz -Marian, Piekara ArkadilU.8z, . Sredniewa Broni. 
sław, Rayski Jerzy, Piech Tadeusz, Wertersteinowa Matylda • . 
Wesołowski Jan, Weyssenhoff Jan, Zakrzewski Konstanty. 
CZ8IS trwa1)ia stowamyszenia nieogralŃczooy, . KA-464 

.' , 

go idei i WI!lT0wad:zeniu w życie jego za09,ań. , 
Imi()11a i lIlazwjJska zało-życi,eiLi: KOIty«afJt Karol, Zbo:rQIW

s,ki Piotr, P8JW1ldikowa Ainlto«iin:a~ MichalJsk.i Tom·a5;z, ])Ublllllń. 
.ski Jan, GrlWl5~i Ka·zjmierz, Lewa'IIId<l!Wl!iiki Marom, Koł,asiA
ski KlłJro1, RdtnalllkiewiozMa,l-·ji, Popikl:ewix:lz S'Zcz~alll. Fira
QU" Ado~, M·aroi$Q Qz~a,w, Ini, Spe.1lt Józef, ZboroW\Ski 
TomaM, Ha~Z'a .JÓI~, -, K:A-G 

Na zas·adzie .post·anowi!enila RZle·s:wwSik~eio Urzędu Wo
jewód.z:kiJe&'O zdJl1Jita28 lisłopacLa 194f;' Nir. L:1I/41149/4i5, Wi
sano dinia 28 Jlisltolpada 19~. do' 'r:eiestl'u stowarzy's~ń 
i 'Związków U~diU Wojew6dzk~eg>j) pod N.. bieżącym 47 
stowar.zysz.enie pod ua~wą .. Towarzystw.o Giml1iasltyczne 
.. Sokół" w ,p~j;e". T'eren dizi:a~ania:, ~iam ~iJlzno. C~I , 
· srowa,r.zys·~U1I\4a: iPO,dntes,iell'bę dlzlei!nOŚCI fizyc.z.neJ spoloecZ<in- . 
Sitwa pOll,skietgo orazwyrobielllia w nim tk,amośc~ -spój'l1Ji 
i oftarnośoi, od.powtediz~a1ń'()ści .ZIQ swe czyny. poczulCiaobo
wią'zku WOIDec paimWa ,i ws7!eEklj,ch w OIióllE'> crtót obywate-l
skidh, stamGwiący,oh podiS>ta wy Lstótne.j milłości Oi:czyz:ny. 
SrOOki. dzilałan,ia: DG osi.ąjgni.ęcia powyższych ceł6w Towa-

, rzy\S:two dąży u pomocą: a) :pi·elęgJl1ow.~nj.a rozwoju fizy'cz. 
nego a: 'W s.z,czegóbności ud·zitlllan,ia. naw~i' systematycZflJClj &'im
alutyki, pIIowad!zenia g.ie'r i zabaw ~howy.Clh. pr,zystosl()
wwi,a docelów wychlOwawczych ~ek;ki'ej atjie,tyki. prow,a·dz'e~ 

n,j,a ĆW1iczeń s-toso'\V.anyQh, jak ~ływanj.e. narci,arstwo, jazd·a 
. konna itp., wI·eszlCiJe ćwiczeń w obrolllie własnej, ja.k s,zer
mi erka., ibolcs itp., b) orgaolliz'owalilia .:in~.odzi,eoży '\V d!ru'~yny 
· młodl2lieiy lSoko11.ej, tw·or1JOOia dla n;j.ej oc!\lrs.ów. urzą,dzan~ 
ćwiczeń; wy.cieczek i kcOOnii 1ełin~ch, c) J}rzy,g.ovowanLa mło

dzieży w SltaJłyoh dr,u;iYJJ3iCih SiOkoHcIh ,pr716Z Mosowne ćwi~ 
ez'ema i wy.kłady ' do pr.aiktyc.~I1't!igO . żyda, d)~rządzanta 
ćwilczeń J)U'b1icznyoh, zawodów. wycDecz:ek, gier i zahaw ru
dhowy,eh i towar;zys·kkh, oI1g,aniwwania wykł·adów, ku·rsów 
i 'Odczytów krz.ewi.ących Id,ee i oeJle T.owarzystwa. e) rozbu
dz.enia wswyoh cZiIooloo·oh po,czucia godności Il!a,rodowe,j i 

.:. ,00ob.iJs,te!i oraz clJę'tllego ihezi:l1Jteresownego 'wYlpe,tnienLa obo
Wli,ązków spol,ecznych i o.bywatel/slki,ch. Sło~ Towarzy~ 
stwo podejmwje wsze1:ki'e nileslPrz:eciwia.jące .siępra WIU . d,ziaf.a
lilia i .prace, s.ki,er-owane lru ,rozp;owsZlechn,jeJIlilu je~ idei wpro
wa'<izenia w riy·cie jego zad,ań. imiona ;t tlla1Jwiska ~ałoży,cieli: . 
l. K ... . MOfY1l lrlori:an, 2. OI'. lL'albersdhek Jan, 3. Dr. ld'ziński 
Ta.oou,sz, 4. Szwajkow.ski Ludwi,k, . 5. OzÓg Jan; 6. Dropi·ński 

Mieczy\S,ław, 7 . .Drechny ~ł:łldyslaw, 8. ~a.d-oniewLcz A,1eksan
der Józef, 9. By,dJlon Ma riJa n, 10. loIIlŻ. Woj;narski ZygmOO't, 
l,., Jakłell Andrz.eij. leo Mgr. Szc~ekbik Steli.alIt, 13. Mi cek 
Miaro. 14, Oropiński Mar'cell\ 15; M,osson A,dam, 16, Biestek 
Józef. ' . K-Ji2I93 

Na z,a.sad.zie pOoSitanowien.ia ~ze·siowski·eg·o Urzędu Wo~ . / .. 
lewód!zkieio z dI1ia ' l4d~stoll'ad·a 19415 r. Nr: H/3695/45 wpisa-
no .w dm~u 14 11'stópad:a 194i5 r. do reiestru stQwarzys~eń . 
d: .zwią.zków U.rzędu Woiewódzkiego po·d" Nr. bieżącym 44 
sbowlllr~y\S·z.en,je pod nazwą: .. WOj'ewódz.ki Związek Młodzie

ży WLejski-eJ "WIO!" w Rzes'zQwie". Teren działania: Woje-, 
· wództwo Rzeszowskie. Cel s·towa·r,zyszeni,a: a) 'zrzeszwie 
· i prZygObowywanj.e mł()d~ież.y 'W\iejskiej do społecznego 

współżycia id~iałania w duchu zasad d,emokra,cH i 'id,eol'ogH 
,ruchl\1 lu.dJOwe'go, b) !llJgI1untowywani:e i rQzwf.i,an,i·e rodz·imej 
kwlttIJry środowiISka dl1lłoPSlki'e·go i dą,Żepie w oparciu (} jej 
wa'I1tości do odrodzenrua życia .!culturailJne,go oIIa:'rodlli,c) two
·rztm·i-e waI1lil1ków i u~.atwiani·e młooz.i,eIŻy wiejskiej zd9bywa
lIlia w·ie-d.zy i przys'posobj,enia siię pop,rzez samowychowanie 
do wy,pełJ1;~einia obowiązków i U'prawnd.eń obywa tel ski oh we 
wszystkich dziedzinach życiaspolecznego. lrultura.ln,ego i go
spo.dal1C~·go. Tą dwgą Związek m1ierza d<o przebudowy ca
lości tycia wsi ,i ' państwa w oo'chu !>oW\S.zeClh:nego bra~;rstwa 
i spraviiedJliwości spoteczrri~j oraz do sPQtęgowwia siły lud,u 
i RZleCZP<>SlPolitJej. Środkii dzia:łania: Zwi'ą'zek z'godnLe ze 
'swym oeJem i przy ,zaohowal!lliiU OihowiąrującY:CIh przep~s6w 

prawnych Qr~nizuje swo.~oh czło;nków dJLa wyłro·na'llia różne

'go rodzajillpr:ac, a w szcz-e!i'()Jności: ' a) zrzelSza. c~onków w · 
oddzi:ala·ch mi~iSiOOWYoh. sąsi,ed,zki-cihi powiatowych, b) 6r
ganizuie i prowaod'zi czytclini-e, bilblioteki, odczyty, zehraill.ia 
dyskusyjlll,e, ~u'rsy wieczorowe, chóry · śpiewacze. ' orkies·try, 
pf'zedst3wienia teatralne, .dziecińce i przedszkoJa, zawody 
sporiowe, wy.s·tawy, poltaz)' ilw og61e prowadzi wszelkiego 

.rooz,aju dzialamość lruHuralillo o,świa(.ową ' is.pol.e .cz'\lą. 
c) zak/.ada i prowad.zi własne . zald,ad,y wychowawcże d.la 
kształ,cenia i wychowania .mlodz,ie·ży wiejski,ej pod wzg.l ę~ 
.d'em na'rod·o~o - państwowym, s:połe·cznYlffi, kuH:ur.al~lym, ar~ 

. tystycŻillym, z:awodo,wym i spol·~cznym; d) buduj,e, iIrzą-dza 
.i J)rowa.dzi świe.tlilce, dOimy lud.owe, uniwersytety ~udowe, 
.~ursy. muzea, s:aiLe zajęć, s,a'l,e teatrallhe i gimnastyczne, bois· 
100 s,pb,rvowe, s<~ladlntce przyborów slPorto,wych, te'atralnyclh. 
kill}ematog~a,ficzny·ch,Md,iowychi t.p., .e) organizuie akcje 
w zakresi.e przy~p{J.sobieni,a Zlawodowo - &,<>s,podarczego, 
iizys:znego i wojskow,ego i t.p" f) wy~aj·e pi.s.tTia, broszu:ry, 
'k5iążkt itp. wyd·awn'ictwa potrzebn·e w pra,cach Związku. 
g) ongan.i·ZJUj.e ~. wzwHa gromadzki·e żyde klu!tturalm·o - towa· 
r.zyskie czlonków przez 'llrządzanie wszelkie·go rodza iu I1OZ~ 
.rywek .k'Ullwralnyclt, wroowisk, w'spóllny,e.h zabaw, wieczor
me, kOlncert6\v, wy·ci.eczek, zjazidów kole,żeńskioh .i tp" h) two
Irzy ,mndus'ze lS,type.ndiallne d:la ws.par,cia niezamoż'nych czlon~ 
.ków,. pra"gIt\~ćych· · się ksz t,aloić spo,l·eczl1Jie i zawodow~. 
i) 'W\SPÓf.d~zial,a w Zlakr,esie swoich za-dańz pokr·ewnymi órga .. . 
nizacjami spol.ecZlllymi, oświatowo ~ kll'ltur,rulnymi i gospow 
,daJ1Czymi. Irrniona ,i' uazwi·sk·a .za,lożycieli : fol,ta Wlady s:ław. 

Ball,ce.r Swnisla:"v, Swiątkówna Władysława, Jędrzejcówn! 
Ma'ria, KrlliPa JQze,f, Markowski Mi'ch.al, Niemczycka 5.te,fania. 
Slcilba Jaln, Świetl:i·k Piotr, Czyrek Stefania, 50bkówna Ma
ria, Noga JÓ:/ief, Jędryka Władysław. Rupar ' JÓZiei, Zembruń , 
W'Ojciech. . . K-2789 

Na zasadzie ' postal1'owi.emi,a Rz.e,szo"jskiego Urzędu Wo
jewódzkiego z d:nia 15 listopada 1945. Nr. 111386ó/45 wpisano 
w .dl/liu 15 ,J,listopaoda 1945. dó r-ej,estI1u st'owarzyszeń ;związ
k6w Urzędu WojewÓdzkiego pod Nr. bie'żąc;ym 43 Sbowa
,rzyszenie pod nazwą- "Zwi ązek Myś!Hwych w Gmilnie Nteby
ł,ec". ' Terendzi.~ia: Obszar cał·e, j Rzeczy·pospolVt,eJ, ee,l 
S tGWarzys·7;tmia: Związek ma n·a Qe·tu zj.ednocZlenie wszyst~ I 

J<ii·ch myŚliwy,ch lI1a ter·eni'e swej :d~ialal.n,ośc~ ! sze~zenie za
-sa,d pra whllłowe.j ·gospodar,ki łowi.eck,i ej , [lf1lestrzega:ni'e pra
wiliJł'owych spiosobów polowaJnia, p:odlni,esienle ' zwierzostawu 
ora,z wspOi-dzialanie z władzami w . zwalcza:n~u wykroczeń 
przeciw~o o,bowiązują·cYlll1 pr-a wom · łowie'ckulll. Środki dzia
lania:' Dla .0s·iąjgnięciJa wytk,nięt'ego c·e,ju, Zwi'ązek j,e.st upra w
niony, z za·cbowa:n:iern obowiąz.u'ją;.:y,e.h llrz,epi:sów ... prawa: 
a) . d·o podlejmowamia starań o illallelżyty rozwój stosunków 
lowie,cki'CIh w ·drodze ustawodawczej .oraz wdmdJz,e ro·zpo
rządz,eń wł·a.dz administra,cyj:ny,oh. b) do wspól:dzi,a'lian:i-a , wła
dzami w czuwaniu :n:ad wykona:ni'em ustaw i TO'z:POrządzeń do· 
,tyczących łow:i:edwa,c) d:o propalgowwn:ia ,etyki !.owi:ecki.ej, d) do 
utrzymywani,a i prowa-d,zenlia lepe·nów lowi·eckidh., hodowania 
i ochraniani,a znajd'udącej się na nioh zwi.erzyny. współd·ziala

nia w zw,a,J.cz:aru.iu klu'soWJJiolwa i śchga1ui.a ha·ndlu zwierzy
ną w czasie ukazanym, e) do popi·enania hod·owLi psów my
~iws:kich, f) do ipopierania prasy i p:iśmi,enn i ·otwa łowi ecki.e-

. • ~, b~bliote,k i muzeów ·Iowi·e'ckioh ora.z dó urządzani.a od .. 
czytów, brania udział,u w wystawach łowieckich" konkurw, 
g,3ich strzeJllecJti.ah, g) ,do popieran:i,a prac spóldzi'e:J.czych zwią~ 
zany·oh z ~oWi·ectwem, h) do madawania odma·cz,eń · i nagród 
usobom, wytÓlŻni.ającym -się w zakresie dzialallności Związku, 
Ij) do prac nad rozPoWsz,echnianilem i prze·strzega!lJi·em sllow~ 
nictwa lowieClki<ego,- j) do wspólpr·a,cy· na,d oohroną przY!Gdy 
i pięk~ 1'0dzimegokrajOlbraz.u, k) d'O noZJpatrywa,nia wykro- ' 
ez,e.ń iprzechvko 'f!ltyce łowieckiej " i 'zal.atwi a.ni~ sporów lila tle 
łowioeckim, między czlomk,ami Związku, . !) d,o popierania wsz.el 
kich iriny oh poczynań, związany·ch z łowiectwem, 1) . do 
ulworzeuli:a i prowadzen ia statystyki ł,owi'~cki·ej. Irrnio[j,ai na
zwiska Zlał'~ycielli: ' Dobrowolski WI,ądysłąw, S~url'e,j " Józef, 
Gonet fr.a1ncis.zek, Bober Jan, Łuszczak Tad:e'usz, He.ś Ru
d~l,f, Boher lAldwi!k. 51·o,t'a Stef.an, Masly.k Leopo!.d, CiUlba 
W,ładysIaw, Bosek H,emyik, Kawa Wojóe.ch, SzuJba Stlani~ 
sław, Musiał Józef, Rączk,a lam. K--Z786 

- . 
Na za:sadzie pos.tanow6enia Rze~zow&kiego ' Urzędu Wo. 

je.wódZlk:iego z dnia 15 stycz'II:ia 19~ L: 11/1.44/46 wrpisano 
w dnil\l 15 stycznia 194ę do rejes<!Jru 'si{)warzyszeń j zwillZ~ 
ków Urzędu Woj:ewódtZlkiego !pod Nr bieżącym 53 stowarzy. 
szenie poQ.lIla2lwą "Jarosł-a'WIS'ki Kluh Spo'l'towy'" w Jarosł.~. 
.wiu. Ter.en d-z·iałanv..: w 'as,to "t ' powiat Ja·msł,a'w. Ceil $lowa
Nyszenlj,a: KJlI\Ib ma na ce~u rozwój fizyc,zny ja rozbudzanie 
żyda SiPO'l'tow~go lPoir6d młodzieży. Środki działania: l!Ną~ 

.'dzanie zawodów, . g,ier 6 zabaw Sip{}rlowyeh, odozytów i . wy~ 
, kładów na temat wyohowania fizyćznegó i spo I'tu , ol"gan.ilzo-. 

w.anie wyc,j.ecz.eJr. IbUJrystycznyoh i lkl"ajo,zlllawczyCih, n:kł~da • 
Aie i 11IłIi'zym.y:warue boisk, lParlłm spo'rt'o:wego irtJp. Dla p'N.e
prowadzem. swydl zamierzeń k1ub tworzyć · będzie,. ~peejał
ne se'looje sportowe ,jak bo-k6el\&ka, ' gile·r Siportowych, gimna' 
styczna, Iek.kQatletycZ'II.a, piłki nO'żnej, pi:n,g-pongowa, pły •. 
wadka, na,roial1Ska i iI1l1e; oraz !'e'keje oświatuwo ' ._ kultura.l
na i' tealbr·a'ln,a. ImiOilla i na.zwi,ska założycie·h:: Budz Isz ' Wła
dysław, Dom:itno Z.dzisław Nowa:koWlS,ki Kazimierz Mgr 
Korez WładysIaw, Stepek 'OtłO, o'r Cena Bolesław, ' Pysznik 
Jó!Zef, Wójcik Tadeusz, Hnatów Władysła'l", Gams'ki Kazi. 
llII:'e:rZ, PalwlIi!k Bruno, Blok Adam, Dr Jedłiliski Stanisłalw, 
~UJre!k Władysław, Ol ej'owsiki Jórzef, K~-323 

Na żasadz-ie posta[}()w~enia Rz,e5zo'\VlSkiego Urzędu WOJe' 
wód'z'kiego z dnea 19 .g,rodnia 1945 Nr 11/5558/% wIP is8Jl1o 
w dlliu 19 g;rudnw 194i,do rejes:t.ru s·towarzYHeń i z\\"ią~ków 
Urzędu WojewódZikiego Pod N'r bieżącym 51 stow.ar.zyszen.ite 
pod ·nazwą . "Zwillzek 'Plan1atorów Buraka CukroW.e,!!o 
w · Przewor-s,ku" . . Te·r·en działa:ni:a: Ohszar Województwa Rzc
szoWlSkiego. Celi. MOIWarzyszenia: Celem Związku małorołnych 
plailllłało.rów bura'!ta cubo:we'go w. Pr:ż eworsku jest dllteIII:e do 
ujedno!i:tajlllielllia 'metod ; <>:r:ganf.zacyjlllego zespolenia pncy 
p1lwllItat<lrÓIW doń JlIl"zynla.!eżillyoh, a w !iz,czególności użyczenie 
~m W\SzeohstrOImej opielki, ~nterwenjow.anie w spr~Hy,ar.h swych 
cZ'łoników, ll'tNymywanie kOiIl'laOOtu z innym, organi,zacjami 
p,laTlltatorów bumcza'nyoh, podnie'si enie plan:t,acji bl: raka cu' 
k.rowego, o:raz z~spole:nie u.:S~lłowań i :prac cżł<l·rików z gałęzi 
gospOOars1lwa rolnego, 8 1(1 ijl'f·zez ścisły konla'kt z OTga.n&tZa_ 



cjami rOlnitk6w, jatk ' Kółk:~mi RO,aill lczym i,' Okręgowymi Towa •. 
l1Z~b\Vaffiii 'RoJnilczymd, Kasami Stefczyka, K<?łami Młodz0eży, 
ZWiązkami Mcrooz~trskimi i innymi organirzacjami ro1nUcZym; 
Swdlki . <łziałani'a: Dla osiąg,nięC'ia tych celów Sto~,arzyszenie' 

· szerzy wiedzę l'oł'lllliIOZą tak . teoretYczną jak i ,pra'kItyoz:ną przez 
. ,UTZądz,anie kJUI1SÓ)V, wykładów, wycieczek i wysta1w ' f.aoho. 
, wych, udzóelrunie IPorad faohoi\\'Ycll i opiatii w Ilpoowie p:l~1[lta· 
cji buraków C1ik,rowych, stosowa:nia ;na.wozÓw, uprawy pola, 
~lkoll'·Zy.stania paszy, lmńona i naZwiska ' z·alo·żydeK,: Kielar' 
Stanisław, Pawłol\vski Józef CWyllla·r Jan 'Mar;kow5ki Michał 
Kuzlliar MCI~lhał, IZmvada J,a~, Bembcn T~deU!s'z, Sobc·za'k W.a~ 
łenty, Dziamara Jan, Kit'rek AnttoM, Slipiłyk' Stanish:w, Sizaj· 
ner Jalkub, ~uohała Stanisław, DJ'a~itk Wojciech; KIrupa Józef. 

M()NITOR POLSKI ~ Dnia 1 marca 1946 r. ' 

S4.D , OKRĘGOWY W ŁODZI 

Wy,dział Hi~tec2lIly Sądu Okręgowego w Łodzi ninIeJ
szym obwieszcza, ie po niżej wymienionych anarłycJ\ teezy 
się postępowanie spadkowe: 

l) Antoninie z' Koziołów Kowalozyk. zmarłej w Łodzi 
27 pa~:lńe11ni'ka 1945 roku, współ'Właśoioielce ' nieruchomości 
łód"llkiej Nr 4947 rep. Nr 6629, ' . 

2) Boruohu G<>ldbe'rgu, 2lIl1srłym VI Łodzi 24 czerwca 
·1939 rcmu, . właścicielu nieruchomości łódI:dkiej Nr 272i, 
·repr. Nr 94Q, 

, 3) Wolfie ' l\'Iazelsio vel Mazelsza, zmarłym w Łodzi 

12 kwietnia 1942 roku, w~łwłaśeidelu placu o powierrehni 
2349 'łokci kw. ' uregulowanego 'w kisięd'ze Osada Radog&SZlCZ 

~ . Wła·dysławie Podo-].skim, 'WSipÓłwłaśdJC';e]u 

SCl w Kielcach, ul. P'I'osła Nr 27 obszaru 1045 
z fo'lrwa,T'ku " Psiarnia", powiatu IdeHrok~ego, ,. 

nieruohom'o· 
meoW. ·k.w. 

8) Stefani,; GtrIu&iOOkiej, wł,!\ro:ciclce paTTCel,i NI! 9 ' obszaru 
2,8594 ha ·z ,\Ko'l<mii ZieIonJk~ F". !powiatu 51.0l>njckiego, " 

9) ,Ą.,ndrżeju Bien~asie, wrs,półw'łalŚcf.iOielu ' ,pas·twisk ()bszaru: 
około 330 morgów cz'yti około ' ~84.7590 ha i około 80 mOI" ' 
g6w cz~i około «,7898 ha .Obr ,,\Vrroeieryż" pO!wia:tv. jędrze· 
j01\Vl>k ilegO, 

. 10) Zy,rud1u " i Feli ve!l FajaUi małżonkaoh He1'1szroan, ",b
śCVcielaoh nć·eroz~·l1Zeda.nej recz'ty ,I1,ieruohomośoi K;eke Nr 
hirp. 353" oos'za'I'U 2~!,5 ł-okci k;w. .ż: budyn'kami pr,zy ut 
Ja~nej, e 

' KA---J> • Nr 9, rep; Nr 103*,' ' 11) Kaz'i:mier.z'11 , C.hrzanow,-~ 'k illl1, właścicil'Iu pa :,celi ~r .11 
Qbs·1)a'l'u 5Oł2 mlbr. kw. ,z ... K-olon ~i · Lą·ki Im:eIskie 1~f. B", po· 
wi a'bu j,ędrt ej()WIS'ki ego, 

Na z·asardzie IPostalUowlienia Rze.szol\v.skiego Urzędu Woje· 4) Wolfie PaJkuła, .Rudzie Pakuła i Esterze z Morgen~ 
· wód~ki!ego z dni,a 2,8 lis·top'ada 1945 r. L. IJ;ą515;45 ,~sa~o u1;ernów Pakuła, 7Jmarlych: P1Jel'WlSzy i druga w Kiele!tch' 

w dniu 28 lis,toPada. 1945 c;lo re jes,tru stowa11Zy-szeń f.: :związków . w dn~u ÓO Hstopada 1941 roku, a trzecia w Ol!rWięclMiu 
120 Mos·zoku Rozen:be.rgu, wlaś<cicieIu 11 Jla 4718,2 mtr. 

Omv. '~ "F'IOibwlarlw Slta!1Z'yll1y Ośrodek''' . p-owiatu . Włos~;z()1W. , 

;s'ki'ego. l 
Urzędu Wojewódzkiego pod Nr bieżącym 49 ~tow:lfzyszenie 30 l1stópada 1944 'roku, ~sp6łwłaścic;ielach nieruo!\omości 
IPod ' illazwą: "PołJSJde .' Towarzys.two Gimnalltyczłli! '"Sokół'~ łódzkiej Nr 415, rep. Nr J 734, . t ', , 
wPrzernyŚll!U". Teren działaillia: m~~~,to Przeptyśl i powi'at 5) JaJkubie-DllJWidzie Pa/kuta, mnarłym w Kielcach w 

, . 13) Hel'&diJk'll ROŁie Il1.ałtolllkach Zelil1{;e.r ,wła6ciiCiel'lch 
5 ha, 59&7 mtr,kiw. z "ro!rwari{u Ma'Nyny o.środek", powi'<lt.u 

przemyski!. Ceł sto<warzy.sxenia: a) 'm)zeohs:bronne wych OWlan, (J' . dllliu 22 siel1Pl1ia 1942 roku, w!ijlółwł8Ści'cielu nieruchomości 
włosl107:O'WI5'kiegQ, 

fizyozne dlła po'trzeh 5!Połeezeńs.trwa [polskiego, a więc !piełęg, łódzkiJej Nr 769, rep. 385.7, ' 
14) BrOtIl1-sławie Ptosta·wtka, właśoicielu: .. Dóbr Odonów", 

n>owanie ówiczeii. gimnas,tycznyoh, s,p01'1towych i , wojskowych 6) Rafale-Emanuelu i E.sberze, małWn!kach Ryzenberg, 
: w saH gimnas·tycmej, Ina iboi.skacth , i w terem·e i \vyrobvaillie !. zriia:rłych w Łodzi, pierwszy 17, a druga 26 wt<ześni'a 194% r. nieruohomośó "DrilaJłek Lew", parce1J: Nil' 4, , przestrzeni 3 
tym 5jP,O'Sobem w ,DzłonlkaClh Towar.zyStrwa dzj.elnośc·i, karnośći l: właścicielach nieruchomości . łódzkiej Nr 271c, . rep. 584, dlzies. 144 są;ŻJIII:e, ;z " KolonH Ost'a!llkoj" powiai>u pińcwwskie: 

", i ' łą=ośei, b) udział wpmcy uar~dowej. Srodllcil dZl:lllł,ariia: 7) Grojnetrnlie vel Hieronimie Rwszećkim, mnarłyirn ' w go, .pail"cel: a~ Nr l ob~llaru ,l dl!'ies. 1007 sąrni, b) z parce1-~ 
' ) t . , .• d ' .. .l.' ł l. • L ' '.J Nr 2 p!!lle!lkzeni 4 m0ll'iit. e) Nr' 3 OMIIl31"U '1 m. ·orDa, d) Nr 4 a u ,rz~malll1~ Zla,,,,,a u gumna""yc2lIlego U1<a cz onliow,. 'ora·z · enger w ' dniu 10 wI'ZeŚIJJia 1942 ·roku, wła.ścieiero pi~u <> 

lId,zieil~nie im n'auki giJmna.s-tyki~ z uwzględni'enie'mgierr i z:a· Nr nI, uregulowanego w księdze nierqchomości Ł~d2idel obszaru 1 m0T'ł/a i ej Ntr 38 obsll'ftII'u 984 są:mie ul'egtilowane 
h w "kolonii "LFCJlIa~Ó'w", "ow. P ińl!JJo'WISki ego , . 

barw gimnastjiozmyclh, ora·z SiPOlltów i ó~"ilOzeń wojskorwyc, N'r 79'5xY2lZ, rep. Nr '2625, 0-

b") utrzymanie ,sz:koły gi.rrunastycznej dla UCznIÓW i uczeunVc, 8) Majerze-Ohilu i Marii . vel/ Mariem" małżonkach 15) M-aruem· Szaj,ndli Rozenhok, w/a ście'j elc e niepodziel· 
or€anizow3nie ! pro-wadzenie harcers,bwa (skautingl\l .. c) udzie· Wajinberg, zmarłych w TrebIi'lliCe, pjelwszy 30, druga 119~go nej polo/wy n<ieruClhorno"cj "Kiet'ce Nr hip . . 103". 

,. ł 16) Hel1Sl'u· Leilbie i Surze ·'ma ! {o,"k~ch Al'hirf w!n~ci· 
lanr.'e nauki szermierik~, jazdY 'kQ1lJIlej, Jazdy na lio~e , wios o· września 1942 roku, właścicielach nieruchomości łódzkich " , ' 
w,ani'a, pływa,nia, ślizgania not! łyżwach , st1'1zelani.a do' ćelu i. tipo Nr 47an, rep. 2,613 !l 447 rep. 483, 'ciehlch ~/4 niepodzielnych ozęścS nierozslP,j,zeda~ej r~sz,y nie. 

" .. ' ruchomości "Kielce Nr bia>. )ł:Z';~ . . , . 
d) wlPływanie na ro,z,~ój ćwiC'zeń fi~y,cZllych \v.' rOZlimi emu Te'rm~n zamknięcia powyższych ' ' postępowań" SP8id'kO_' \ 
§ 2 sta,tutu w siedoo:l:Jie TOlwarzysbwa '[ O'kolilcy i. kszitałcenie wych wy2lIlaczOllly mstał na dzień 10 września 1946 roku w ,' 17) GabryeJu Ha~~end:H~.i'nie, współ"~ !aścicie1 u ,,'cszfy d 'zl : ałki 
. • ~ . . dl ' -"- . ł _ .1.' j grunt:u obszalI'tl 15 morgów z ni e ruoho-rooś-ci "K':·eke , Nr 

' silł lflauc~yC'ielslkirch, el orgaruz owal!li:e. a ~wy"". oz' Oo.IlJI.OW na- tutejszym Wydziale H;ijpoteeznytm. VVe wskazanym terminie ' , hUJp. 73", ' 
uki st'rzełania do. celu, urządzanie Sltrzelnic i [piI.aców strzeIni· ' osoby zainteresaw-a.ne osobiście lub przez pel1nomooników 

. czycll, ' urz'ąd.Z1\l.riJ:le 6wiczeń polowych, ij ul'ządz,ańie i?oublioz. winne zgłosić swoje prawa pod sikutkami prekluZlji " 18) Ad~errze - Slzyi ~ ' SZlPryrucy • Zeldzie małżo'l1!ka~h Cy_ 
t nyc'h 6wi'czeń iJ zawodów, wycieczek połącz()Ilyoh z ćwkze' 2-GA-135 mernna,n, właścicielach n,ie1'1uobomości "Kielce INr hil]:>. ·1 14" . 

n1'ami, g) 1ir~ądz'<lnie odczytó,v, '\vykładów, wspólnych óbcho-' 19} TobialiZlll 'Baumi,e, w~6ł\vbśeidelu nieruchomości 
. . . "Kielce N,r ' hitp. 447 i 796"· 

dów i ,zabaw tOI\V.arży5kicll, h) za[.lacla!lie filii, oraz ,st'aranle S4.D OJ(RĘGOWY W RADOMIU . " . 
s5ę o zaatłoadall'ie' i ro1Jwój -samoiJs,tnych polskioh Towarzystw 20)' Moroce· Fjs'Złu i ' F,ajgli małżonkach GoIdlust, właści • 

. , Sad Okręrrowy w RadomL'u ,ITVd~l·ał Hl'pote~y ninlej ' cieLaclI ni~nu""omoL-"- "KlIelce N'r hi,p. 56" l' p~·e .. ·t~·en',· " .• so.'kołioh, i) wydawanie pism i d'zieł" mQgącycll wpłynąć na ' . o , 'v JU ~. - ~' VII;,uJ • .~ _ .~ •• <hl 

, szym obwieszcza :te zostały otwarte """"tępowania ,s ..... dkowe mir. kw. z nieruchomości .,Ifiedce N~. hilP" 36". 
rozwój 6wiczeń fizycznyc,h i wspieranie takiJch wydaw:niohv, . " r--; r,.. • 
j)twonen1e' osobnych oddzr.ałów dla p'oszczegó~nyoh dziedzin po zmarłyc'h: . 21) Katrołu ' PyiknI, właścicielu drl,ałki Nr 10, obszat"u 3 ha 

1) . Janie Drabczyku, włase' ;AI'elu .,"",AS·CI· osa'dy . N·I·WY" po. 9209 mJłtr kw z -'0'''- ·"ó-'·_" po . t ki' k" g , · sokolej pracy, jak kola'l'skiego, \V'ioŚ'l~ns.kiego, Iko-Jmego, pHk~ "'" ~" . . u Ul" .,L,"'~,"v , . i\\"'J·a u e.ec· ~e o, 
wiatu koneckiego, . 22) Gołdzie ·lI4'imilli Lembeno wła'5cicieUce ' ~ieruchomości 

l\JOŻ'1lej, srlałyc'h drużyn Ilokoli<lh lub otp. k) u'~rzymywan1e czy· . .", 
2) WojCiechu Pudzianowskim, właścicielu dwóch c-ści ,,~j;61ce Nil" hiS>. 399", . , 

t~lrnil i iksięgozlbi<Jl'1u di,a swoich crton!ków, i) ubNymyW1llw.e' ..... 
'ohór.lti -kalP,eli:. , dóbr ' Mlec21k&w,powiatu radomskiego, ' 23) Abmmoie i SurlZe małi:onkacll Mincl>erg, włalŚcicielac·h 

Imiona i na~wiska założyciei.i: ;-J,aniClKr. ~arol, Geraszek . 3) Stanisławie Popielu, właśC'icielll nJiewyldzielonęj c1-ę~i nieruchomom połorone~' f<ronlem od ulic Hi,pOltecŻnej i p~o· 
. . , , T d dóbr Kadhroska 'Wola A, powiaJtu lradoms1ciego, stej z ~dowaniamf., ur"dllło~an"; w ksi.....Jz·e ,.Kielce Nr 

Ka:zrlJmierrz, Z3Jjąc Kru·<Jf, Górnjla1k Roman, D'ibrowo'Lskja e. , ..... - -J ,\?U 

4) Stami'sławie.Jó71efie. Rybaokiim, . wlMcicielu ' cz~ci hi.p. 712" i nile.r.uoh:omości "Kielce Nr hip. 271", . 
us.z, Męciństkil Mi'eczysław, ks. Domka Ka r<JI , Mgr Skoa,cżyńs'ki ,,~ 
Adam, Wojnar Władysław, OkleJ&,"';cz Jan, K01JkcH"ski M:ie· lniel-uchomości Ra'Clom Nr hi.poteczny . 745 .i w~ółwła.ścieielu : 24), Icltu - JabJbie s.larillllanie i ' Sntrze Diamen~, właś-. 

. K· częsc' l' 1l,cruchomos'cI' Radom 'Nr hi,""oteozny 243 (w hl·..v.teee cl'cie'laoh fI!'.eru-'--mń·<-I· "KI· ... ce N- hi' .... HC" - w 50 p·rń.ń ., ' czysł'aw; Fer'enc Teodor, Rl@ała Hiel'9u1in, Cieszyńs'ki az:. · ,,~ .... ' ... ~ < UlIV v:><> ., • Ił'..-" ~ 
miaN, Matusze,mska Zofia. i I . K-3~ó Stan1s1aw RybMki), '. ' ~ IoohetlJu i Mariń małżonk1ł~ Mincl>erg i Alcie ?lł'jnc· 

URZ4.D WOJEWóDZKI LUBELSKI 

5) Feliksie Warehałow$kim, właścicielu ~ści dóbr berg, wlat!tei~aoh nierucbomoeci "Ktelce Nr 'hip. 172". 
Długojów Górny, pow. radomskiego, 26) Lejrorze M)m:beTiU,~&tli~ełu połowy paTooli Nr 1 

6) Józefie Sępioł, współwłaścicielCe części nieruchomości ohsunl ,746 mitr. kiw. ~ memohomoeei "Kilelpe N~ blp. 805", 
Radom Nr hipotec2lIlY 832 "Gllini.cę lit. B", . 27{! Mar·iem - Szaj1lldn'i z tyMw RQzenholjc, właścicjeI::e 

,7) Janie Bukarewiczu (w hialotece • Jan Bugarewicz), prawa dzo:iedęcb<>lemiei . dzierilawy potłorwy niarudlomości 
, właśqioielu ciJęści kolonii "Sławno Kościelne lit. E", powiatu ,.,Klelce Nr hitp. ,'100", rapisanego 'w dziale III poó Nil" a 
opoozyń:skiego, " ć wienycieioe sumy . 10.090 l!lo+yoo kaucji zooe2lJ>ieoronej ' w . 

8) Igmacym Zięba, właściicielu części dóbr Godów, po_: d1Jiałe IV p'Od Nr 19 ni eruC'homo!lci "Kitlce Nr hiIp. 103", 
wi'atu iłżeokiego,· ' ~r Zeliku i Pesli małionkach teldnilk; właścicielaclt me·. 

'9) MaJriannie , Skotar~ieL właściCielCe d:wóeh ' części r,uohom6ŚCi .. Kielce Nrr hlip. 811 u. 
dó~r Rajec Poduchowny i części dóbr .,,1?ług6j6W lit, .B", 211) .Abramte ,Mai_e dw6clt jJmi9ill i Ohilru hrac;;iach 
powiatu radomski.ego, GoMman, współwłlM!llioiel~ob n~e,l'!Uohotmości ' Ki.lIlce Ntr hip. ' 

Na zasadzie postanowienilJ. Wojewody Lubelskiego z dnia 
15 stycznia 1946 l'oku Nr SP. II/2359f4G wcią.gnięto do 
rejestru Stowarzyszeń 'i Związków Lubelskiego Ur.zęcu Wo_ 
jewódzok:iego pod Nr 22 Stowarzyszenie pod . nazwą .,Towa
rzystwo Opieki' nad . Majdankiem" z siedzibą 'w , Lublinie .. 
Teren działalności .....:. cała Rzeczpospolita Polska. Cel Sto. 
warzy,szenia - opieka' nad byłym Obozem' Zniszczenia na 
Majdanku, zabet.pieczenie i zachowanie dowodów zbrodni 
niemieokich, ~pieka nad Muzeum na. ' Majdanku, ' zbieramie 
'materiałów dotyczących , tychże zbrodni. środki działania -
zabezpieczenie istnieją.cbgo kr~matorlum i innych urządzeń 
byłego obozu" nabYwanie i przyjmowanIe jako, dary i depo_ 
zyty dzi eł, vbrazów, tyczących zbrodni niemieckich,organiw. 

~ \. 10) . Janie , Gachu, właś~icielu tl1ZeCh: części 'kolonii Ja- 709, 7ł!, 24, 13~ ~ 680, 
, chimowice JiJt. A, kolonii Przybysławice A i Kamieniec Wi_ " 30) Waw·n:yllou MYsio.rze, '\\1<a.ścicielu parceli Nr 353 ob- . 

, wanie specjalnych ;wystaw, tworzenie biblióte~, urządzanie 
odczYtów i wydawanie specjalnych c'zasopism . . Imiopa i na_ 
zwiska założycieli: León Krzyc.ki, Jan 1.:ołna_Marlugiewicz, 
Wacław Wodarski, Michał Onyśko, ks. Ludwik Zalewski, 
'Franciszek Krzemień.Ojak, 'ks. Florian Krasuskf, J ,an Grzy_ 
bowski , Józef KOjdeckf, Tomasz Rawita_Ostrowsld, Tadeusz 
Kryński, Stani.sław Estreich; Stanisław KaJinqwski, Antoni 
Mazanowski, Czesław Zdański. Czas, trwania stowarzyszenia 
meograniczony. " KA--;.324 

" \ . Obwieszczeniał sqdowe' 
, ! 

POSTĘPO~ANIE SPADKOW,~' 
S4.D OKRĘGOWY W WARSZAWrE 

Ogłoszenie II 
Wydzia,ł" .Hi.poteczny Sądu ' Okręgowego w Warszawie 

obwies~c~a, :te p~ śmierci Jadwigi z Sumińskich Sułkow, 
skiej, współwłaścicielki nieruchomości warszawskiej Nr' 
2006 - Praga, toezy się postępowanie spadkowe. Termin 
zamkn'ięcia postępowania spadkowego wyznacza się na dzień, 
następujący po upływie sześciu miesięcy od, daty pierwszego 
ogłosienia w Monitorze Polskim, w kancelarii Wydziału Hi. 
poteeznego Sądu Okręgowegq w Warszawie, Kapucyńska 6, . 

· dokąd ~ainteresowani winni zgłosić 'swe prawa ).Jod skutkami 
l)rekluzji. 2-K-1973 

Ogłoszenie II, 
> Wydział Fiipote,czny Sądu Okręgowego w Warszawie 

ob\~ieszcza, że pO ' śmiet·ci Katarzyny z Toma.szewskicl1. Pos· 
I pieszyńskiej, nabywczyni p'raw do części nieruc~otności -Nr 

2511 Praga, toczy się postępowanie spadkowe. Termin zam· 
knięcia . postępowania spadkowego wyznacza " się na dzień, 
następujący po upływie sześciu miesięcy od daty pierwszego 
ogłopenia 'w Monitofze Polskim, w kancelli;rii Wydziału .!li. 
potJcznego S~duOkręgowego w , Warszawie, Kapu<:yńska 6, 
dokąd . zainteresowani winni zgłosić swe ·prawa pod skutkami 
prekluzji. \ 2-K~1972 

, ' , 

słocki, powiatu sllJllldomierskiego, sila,ru 3 dm~. 8&1 s'ąmi ,z Dóbr "KOll*-i W~elikie", pc.wiatu • 1 

,11) Adolfie Wohl vel D1ugacz, właścicielu n<iewydZ1e- stOtpcidkiJego, 
, lonej połowy części osady Filipów Nr 5, pow. opatowski~go i ,,31) Antonim Haj:duku, właŚQicletu parce1i Nr 19 obszaru 

12) Adamie Miśkiewiezu, współwłaścicielu ~i dób~ 6 moreów łub 3 ha :ł592 . młIr. kiw. z "Kotlonii Słirwmy", 'po-
Andrzejów, powiatu kozienickiego. wiarllu kleleckie'gro., 

Tennin zamknięcia tych pos~!>wań wy2lIlaczono na 32) Mmrdce Parciarku, wSlPótwł,awi~elu nieruchom.ośoL 
dzień l wl'ZJeśnia 1946 roku ' godzina 12. W wyzna.czonym "KOOlce Ntr h~. 447 i 796", r 
terminie osoby . zaihteresow!lll1e winny zgłosić swe prawa w :. 33) Zy&ki:nd'zje Rozenho!cu, wier.zyeielu swny 500 ruibli ka. 
kancelarii Wydzklłu Hi.potec~nego, Sądu Okrięg-owego w [pi~tału i 50 rubli ewitkcjil z;abezpiec;ro.nej pod Nil' 2 dz<i'ąłu 

. Radomiu pod skutkami prek11uz.ii. KA-;1268 IV ruicrruchomości "Kielce Nil' hip. 685", . 

SĄD OKRĘGOWY W , KJELCACH. 

Ogłoszenie II 

. , Wydział hipoteczny Sl/idu Qlk,ręgoiWego w KllieIcach ~·a...wa~ 
damia. ,że toczą się pos,tępowarua ~ad!)(O·we po matrłyoh:' 

1) ·Mar~il11Iie Klawińskim vel IUabil]:~kim" wla80ilciJelu 
działki gl'll'11!tuNr40 o obsza'Ne 7 morgów lQl !pr. czyli <Jkoło 
4 ha ' 1076 mitr. kiw. z dóbr "Gołen~()1Wy część B", powiatu wło· 
s·z·czqms;kiego, - " ' 

1 . 

2) Bolesławie • Józefie Madew5'ki-m, synu &lesława, właś-
cicielu ni C'ru ch omości "Kielce Nr h:p. 462'\ oraz wierzy.c:elu 

' sumzabezpieoz'onycl1 na jego rzecz: pod Nil' 18 działu IV wy· 
kaZI; 'tri\P. "Nieruchomości K,jelce Nr . h:p. 539" aD ;',,0 " cIa · 
rów St. ' Zjedn. _ Aan. półn. kapitału z ewi:kJOją b5 ,dol. i.. b) pod 
Nr i do Nr 19 5. 20 dzlia~u IV tego -wykazu !ł3t>2 zł '50 gr. '.~ {Ijł~. 
oie katp'i'lału z ewJlkoją w kW9cie 400 rłotych w d. " 

3) J.adwid,ze z Podi)mHńśkioh Nie.pokoyczyok~ej, właśc:· 

cieke d:z';al:ki placu N,r 39, ohsza'ru 4·58 metrów kw., znieru. 
ohomo·ki " Kielce Nr hip. 1086". 

40 ' ł,Jbra-m'ie LiidbteIlSme~lIlile, właścicielu niel!"O!Z'spr.zedanej 
reSiZlty nieruoh,omośoi "Kielce Nr hip. 807". 

5) Michaile Twoi'ow~kim , do·],; I.orn. w:c ll v ,: ' eln suńl\' 10.0.0 l 
złotyOh w ;łocie kapitałU z ew~koją ,2000 złotych w złOcLC, 
zabezp:ec'zonyoh na hilpo,tece "Nieruooomośei Kielce Nr hip. 
817", . 

II' 6) Wojciechu Madeju ,I właŚ<licielu parceli Nil' 93, om·za· 
ru I 1,7247 ha · z ".Kotow Podza-ma!e Oh4loimkie G", powóat u 
kdeledkiiego, 

. 1 

34) Eli ,I vot·o Ttrajl!!ter II vO'lll> Ro,z·eIlJholc, , W'ier~ycietlce 

os.rnzeżeni'a w s'llImie 9396 :dot)'d! z procenItami ~ koslItami za· 
bezlPieoWllle j p<ld Nil" 3 działu IV' wykamI hiip. kis i.ęgi! meruClho'. 
mości "Kielce .Nr hip. 688", 

35) K5ięd~ WMOł"re ~adklu, wła~e4Ju d1rie'ł'k1 Nil' 35, 
Obs"a~ 823 mitr. klw. z 1Iiiaruałromoim "Xiełce Nil' bip. 128", 

36) Jos·k.u Zaj~tlll'kO'Wl!k1m, właI.eic:iekJ plllcu o prz~lJrzeni 
241'5 łokci kiw. z _oi61'1UClromo5ci .. JUelce Nr hip. 5821 i p.1acu 
otllua.nl 16S9 mlhr. kIW. " nieruchom<Jiei "Kiel.c~ Nr tą>. 805", 

37) J.ÓIIefi.e Jus!!ClJlak, włMtJicliełee n<ierolllllpnedalllej ł'elI1!ty 

parceli Nrr 16, ogólneio OtbsAru' 2 hll 4~95 mitr. kiw. z kO!lc
ni~ "Kaozorówika" i 'IVIa8cioielu niepoonelnej pol()1Wy działki 

~!lloW Nil" 2 o,n,·zaru 1 ha 8960 mł!. kiw. z "Kolonii Kamionlka. , 
ZTeoka", powiatu sropaKckie-j!o. ' . 

. Temnłn l!lłmlknięc':'a spadkó-w wymaozOlllY ' UQ dzień: pie-rw'; 
szy po upływie 6-ciu m~ellill'CY od d18ty pier'Wl!!zego ogłosizenia. 
w D.ziennOO;w UrNędowym.· 2-K'-2500 

S1\I> O~R~ 'tV SOSNOWCU 
O~ooenie II ' . 

Wyd'maI ,I'I!ipotWIIlY ~u o.I-wo-weio w SoSiOOW!Cu O1!łll
~z,a, re łtoozy ' się pcM1JPOwllllie ~dk()1W'e po amarłym: K9.~ 

lik8cie, sy,nu Jana 0iIMI4;.0 nt OWzynka, włak~ieliu nlie<ru
ohomości w S08Jł01WVU, ~e:f Nt' rep. hil'. 21M. Termin 

! za~mknięcia lJ'O'Wy:iJHeeo pG.tfł>O'Waoia 8pftdkowego ,wyMlaczo· 
l, ny zOtltał rui dlti,eń 211.6. 19:'6 r., w kitó.-ym ,to- dniu osoby za
I in1er~owa.,ne winny ~ M4l'WIe pod 8.klltkami prekluzji wka'n~ I cela.M Wfdziału ·Riptlt .... 5t\Idu OIIrlJiow8io w Sosnow. 
. 011.. . ' . ' , 'ł-lt~l~t 

'. 

'I 
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SĄD OKRfjGOWY VI ZAMoŚCIU 
' Wydział HipOlteczny Są,du Ok.!"ęgowego w Zamościu ob

wieszcz.a;że pOZlIlla:rłej &terlZe Garfhllkwei, wbśdcie'lce domu 
11 ,ptlacem w Zamościm, prlZy ulicy Sienkiewicza: N.r hiipotecz
ny 5, toczy Slię postępowaillie spa,dllWwe, termin zamiknięci'a 
kllórego wyznaczony zost,ał na 4 wl'IZeŚIDJia 1946 rOiku . ' ' 

W omaez()(lJ.ym teł1IIlilIlie ,osó!by zaitnteresowane wmny 
.t~ocSi6 s~oj~ prawa do spadku w wyżej wymieni'onym Wy
diz'l,ale Hlpot,ecZlllym pod s,kurt.kami pr,ehluzji. KA-1263 

Wy~ział Hipoteozny Sądu Okr~o'we;go w Zamościu ob- ' 
wńeszcza, że 'po zmarlyCih: Dw()~e BryIk. wł.aścici,eIee pollowy 
obszaru 11 ha, ą206 DIJIir. kiw. oraz Josefie Bryk.:U, Laji Bry~" 
Surze Fridlen,der, MeooH Mereer i Złade Bryk, maścici,elach 

w równych ezęściaeh obs'zam I ha 0003 mk. kiw. oraz 1/6 
częoo: nierpodzielillYch diziałe1k ' po<wierzlClbnJi około ,, 73 ha 9O:U 
:m;tr. kiw. i działek NN 127, 128, i 129 - pow~erzchni 9 ha 
6354 mtr. kJw. w ks,iędze h~ecznej IromonH Kąlty N~ , 3, po
wjaru zamojskiego otwa['llezostało ' pOst~OiWenie srpadkowe, 
termin zamknięcia które~ wyZlll,aozony wstał na ł CZeM\<1Ca 

, 1946 r. W OOi'lh tym ocSOi!y zamter,esowane wiI1lIly (lgło5ić ~W& 
p'rawa w wyż. wymienionym Wydziale, Hią>oteczny,m pod sk,ul
\ami ,prekluz.ji. " KA-'-126! 

S~D 'GRODZKI W KIELCACH 

Ogłosrenie II 

Oddzi~ł Hi,potec2lny Sądu Grod7Jkiego w Kielcach ogła
, sza, ~e otworzyły s~ nastę~ujące spądJki po: ' 

1) . J ózefie M~ynal1skim., właścilCielu nieruchomości Czar-
.nów' Nr 12., . 

2) Iclru Grincwajgu, właścicielu ci7Jęści nieruchOlffioś.ci 

; Suchedniów Nr 17, 
. 3) Mos7Jku DawIdzie Zająo7ikow$kim, ' właśCicielu nie_ 

.,. 

'ruchomośei Włoszcwwa Nr 10, . 
4) . Wincentym GUŹdziku. właścicieliu nieruchomości 

Ołudza Nr; 41, 
5) Majerze Machtyng}erze, właścicielu nieruchomości 

Myszaków Nr 1, 
. 6) Jakóbi:e KaczmarczykA, ' w:spoowaściJeielu parceli 

Nr 95 z 'nieruchomości NoWy Folwark Nr 19, 
. i wy2macza na podstawie art. ~7 prawa .hipoteeznego termin 

na dzień 20 marca 1946 roku, celem zgłaszania' praw do 
tychże spadków w :myśl am. 128 tegoż prawa. 1-KA-1373 

S~D GRODZKI W CHEŁMIE 

Sąd Grodzki w Chełmie, Oddział Hipoteczny obwieszcza, 
u nadzień 23 siel'!pnia 1946 roku wyznaC7.ony' został termin 
zamknięcia spadków po zmarłych: " 

1) BeI'lku Libhabeme, właścicielu 2/36 niewydzielonye'b ' 
ćzęści nieruchomości w Chehnie hipot. Nr 114; 

2) Berlku..Dawidzie Sambergu,właścicielu nieruchomości 
, wOhebnie, hipot. Nt 187; 

.8) Rajl7J1i~Zeld!ZJie ~ BOI~!IlIbaum.6w Mand~ba.umowej, 
whiśC'icielce części lIlieruchomości w Chełmie, hipot. Nr 140; 

4) Luzerze vel Lazarze Ledermanie. jako właścicielu: 
a) 42/100 części nie;ruchomości w Chehnie, hipot. Nr 208, b) 
22/1000 części nieruchomości w Ohehnie, hipot. Nr 549, e) 
10.1/2% nieruchomości młyńskiej w Chebnie, bipot. Nr 514, 
d) d'Yóch sklepów całych i 42/100 trzeciego sklepu, ure.guło
wanyah' w księdze JrlipotecZllej Chełm Nr '637, i c) jako wie
rzycielu 550 dolarów U.S.A. kapitału z przynależnościami 
na nieruchomości w Chebnie, hi,pot. N'r 178: ,;. 

5) Mejerze Frenlclu, właścioielu 211% i żonie jego Fajdze_ 
Blimie z LedermaI)Ó~ Fremiklawej, właścicielce 10%" niel'u.. 
ehomości młyńskiej vi Ghebnie, hiipot. Nr 487; 

6) Da'w~dzi~Mordee Hendlu, właścicielu części nieru_ 
chomości w Chehnie, hipot. Nr 310; 

7) Bel'lk:u Sztamie, właścicielu nieruchomości w Cheł. 

tnie, hipotećzny Nr 177; . , 
8) Szlomie Iwry, i Łai yel Lucji z Iwrych :Lederma

nowej, . wspólJwłaścicielOOh lIlie'ru()h~ości w Chebmie,; hipot~ 
Nr 222;, . 

9) Janklu.Idku Pechu, w.!ij)ółwłaścioielu nieruchomości 
w ,Chell1lie, oznaczonych hi'potecznymi Nr Nr 297, 247 i 530; 

'lO) , Szejwie z Winerów Pech, współwłaścicielce nieru
chomości w Chehnie, hitpot. Nr 530; 

11) Nuc.\limie i Rajzli z , Mandelkernów małżonkach 

Sztrum, jako właścicielach zachódniej połowy nieruchomości 
w Chełmie, hipot: Nr 103; 

12) MÓsZJku.Szyd i Dobie z 
P ap!erz, współwłaśdcieIach części 
hipot. Nr 659; 

Dawidzonów, małżOIJIkach 
nieruchomości 'w Chebnie, 

13) ' Fi,szlu Pechu, właścicielu części nięruehomości w 
pheŁmie oznaczonej Pilichonki Nr 2; . 

14) Nusymie_Dawidzie i. Blimie_Ruchli' z Ajbuszyców/ 
małżonkach Liberman, właśckcielach części nieruchomości w 
Chełmie, hipot. Nr 43; 

"15) Menaszy i Maszy z Gd11lbevgów: małżonkach :Ro. 
' zeribaum, jako właścicielach dwóch nieruchomości w Chełmie, 
hipot. Nr Nr 623 i 538; . 

16) Chilu i Surze 'z Fleehtmanów, małżonkach Rybak, 
Włllścici.elach nieruchomości w Chełniie, hilPOt. Nr 558; 

17) Moszku Pomeranc\l., właścicielu nie'ruchomości w: 
Chełmie, hIpoteczny Nr 606,; . 

' 18) A'ronie-Michlu i Chanie_Bajli z Pomeranców, mał 

żonkach Wajdenbaum, właścicielach / oztścinieruchomości w 
Che~·'1i e. hipot. Nr 58; , 

19) Mordce Erliohit, Chaianie_Aronie Erlichu, Chindizie_' 
Łaiz Erlichów Lewinsztejnowej, i Chanie z Erlichów Wi_ 
nerowej, jako właścicielach całej nieruchomości w Chebnie 

... hi'pot .. Nr 425, i niepodzielnej połowy ni,eruchomości w Cheł_ 
mi... hipo.t. , ~r 325; 

20) Surze_Mariem z .Blumenfeldów MendelZóonowej, wła
ścicielce niepodzielnej polowy nieruchomości w Chełmie, 
Jaj.pot. Nr 120: 

/ ' 

MONITOR POLSKI Dnia 1 marca ~ 1946 1:. 

21) K-ali, Fe~Surzeł Diwie Prinzant6wna~ ' j,alw ' 
Wl8półwłaścioiJelikach nieruchomości w Chełmie, hipot. Nr 476; 

, 22) Fejdze z Gojrrenów Tenenbaumowej, 'Josefie Gojze_ 
nie Esterze z Gojzenów S'zwarchir, Marii z Gojrenów Seglin, 
Dwojrze-Łai z Gojzen6w Felzen i Nusymie.Chaimie Gojzenie 
jak.o współwłaścicielae.h zachodniej połówy ' nieruchomości W 

Chehnie, hiaJot;. Nr 76 i 1'72; . . 
.23) Chilu.-Lejbie i Symie "Pleców, małźonkacil Bru~, 

Jako w!Wółwłaśoicielachpołudniowej połowy nieruchomośoi 

w Chehnlie hilpot. Nr 896, i G7JtŚ<li lilie ruchomości w Chehnie, 
hipot. Nr 390, oraz Brusze-Taubie z Gojzen6w Pryzantowej, 
wierzycielce 800doł. U.s.A. :na hip. Chełm Nr 76 i 172; , 

W oznacwnym. terminie ' aooby ~j.nteresowane winny 
zgłosić IJWO~ prawa w kamcelarii Oddziału HipoteaZJnego w 
Chełmie pod skutkami p~u'Zji'. 2-KA-912 

SĄD GRODZKI W LOWICZU 
Oddzilał Hią>otecmy Sądu GrodtikJlegQ w Łowiozu niDleJ

szym o:gł,aua, że poni~ej wymiemi'O'llYCih zm,arłyeh e.tW~H'!te zo-
8,teło pos,tQPoowaihl'e Ip8.dlltow.: ' 

1) Ohaim~e ~ ~elig.u i Surze - P~r1i. maU. Nysenbolc, wia· 
ścicielacl! nieruohomości w LowilOw Nir 'hill, 164" 

2) Ro'jzie - Lai Miedzig«Skiej. Joe'lu Szlamowiczu, Oha
imie SZIlaffilOlWicz'll, Ba,jI1~ SdamO<WliJcz, DaWlldzi'e Sz~amowiczH, 
Lejlbi.e Szlamówiow i Rywce • NylZy z Koziebrodzkich Szlła. 

mo<wiczo,wej, właściciel,aoo niell'Ucnomości w Lowiezu Nr 
hi~. 'II. \ 

~1 Józefi,e iJ F1I.orffillty1rure mali GarwłÓW1shldh właścicie-
lach nieruchomo,śei w LoWlicau Nil' ·Mp. 205. ' 

Termin zamlkill~ę<Cj.a tyc1h Sipadków wyznacz.ono n. ' dzień 
I-go września 1946 rokil1c, w klt6rym to dniu WlS'zy!iCy zaiute. 
relSow,anG WlilnJuiJ zgiłosić li' łym' łermime SIWe prww,a pód 5kut· 
kami lpil"eklJ.uzji. ' . 2-GA-132 

SĄD GRODZ:KI W R,ADZYNlU' PODLASKIM 

Óddział Hipot,etzlIly Sądiu Grodz~iego w Raruynf.u Podllas
·kirm niniejszym obwie/!:roza. że po zmarłych:· Hejnoohu Ni5en
baumi'e, Ruchli N,iselllbaum. ,Da,wildzie - SzIlomie Rot i Zel-

I 
d2J, ie . - Mariem Rot WS!Pó~wł, a,śdci.e[aCih, nieruchomo,ści . poło
ż{}nej w Radizyniu Pod~a.,kirm a oillnaczonej Nr Mp. 75 Voczy 

' się ,poos'tę}lowanie spadkowe. Term.in zalllllkn,ięcia POWY'ższego 

postępowanća ' s,pad,kowego wy!lnaczono na dzień 27 lI,ieI'plllia 
1946 r<JI~U, w kit6rym to telrmill1lie , osoby ,za~n~eTesQoWl!Lne wflnny 

,z~losilć swoje p~a;wA w kJaneeIadi h:~ej jl()d .shl,trkami 
!pr~k[uz,ji. KA~1325 

' SĄD GRODZKI W OSTROWI - MA,ZOWIECKIEJ 
Oddział Hilpot eczny Sądu Grodzlkiegow 05kowi - Mązo

wieC!kiej ()bwi'eszoza, ż,e o,tw3irlte zQcS!taro postępowanie slpad
loowe »0 zmadym Aleksaool'lZe Szabło'WISIkJim,wiłaścioie1u nie
ruohomości Z'a!Sbw~e, p'OW. o.strooWlSkilego NJ" hilpÓlteczny 3606. 
Term.in zamkmięcia po&t~owania SiPadkowe~ WYZIOOczony 
ros,t.al n'a dzień 6 wr,ześni.a 1946 T., W ~tórym t,o terminie ocso
by za.jlBtereso;wane wi!IlIny zgoos'ić swe prawa do Sipadlk'll 1\' 

kancela,rill Od<dzi.ałiu H~oteczne,go pod s.kutkami prekluzji. 
,2-KA-1386 

{ 

SĄD GRODZ;KI W B1LGOIR,AJU 

O g ł o s ze n i e II 

Sąd Grodzki w Bitgo,raju - Oddzjał Hip<l.Łecmy obwiesz
eza, że pa dzi,e,ń 8 cz,e'r~-ca 1946 ,r<lik'll wyznaczony został ter· 
min z'allJllk'llI:ęcia pols,tępowań spa.dk'owych po zmarłych: 

1. ' Szejwoaohn i Obame - Gitli małżonkach Wermut, ""łaś- ' 
cicielaeh 5/8 niewldzdelonych części nie,ru,chomo~i w m~eście 
Bia!gorajlU, ureguilowanej pod K1te,rą "a" w księd1ze hipotecznej, 
O:z,naczonej Nr hią>. a36 i 

2) Sa'lomei Makowej., właścicie,lce niewydzielonej poło<wY 

nieruchomości w osadzie TarnoS'fodzie, ur'ęgu'lO'Wlllnej w księ~ 
, die hipo-t'ecznej; (iznaczonej Nil' h~lp. 151. _ 

W wyżej oznaczonym ten1lllilIlie osoby zaill1telresowalll'e win-

I, 
ny z~, ocSić s,woje p'rawa w kancelarii! Odd, ',z, ialu Hipotecznego 
w ~iłgoraju, pod ~lutllf.,ami prekłuzj,j. " ' 2-K-2962 

S~D GRODZKI ~T MIŃSKuIMAz. 
Ogłoszenie ul . 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w ' M.ińsku M~z. ogła
sza, że otwarte zostały spacłroi po zmarłych: 

l f Janie Rogowskim, właścicielu nieruchomości w Budzis_ 
kach Nr. hip. 543/z ~ w Laitowiczu Nr. hip. 1417/z. 

2) Srullli lcie, małżonkach Rozenberg, właścicielach czę
ści nieruchomości w. Mińsku Nr. hip. 6IM. 

3) Marii Helenie Pazura, współwłaścicielce nieruchomośc~ 
~e wsi i gminie lwowe Nr. hip. 16/z. . 

T ermin zamknięcia ~ych sPadków . wyznacza się na dzień 
l czerwca 1946 r. W oznaczonym terminie osoby z,ąintereso
wane winny zgł'osić swe prawa w kancelarii Urzędu Hipotecz. 
nego w Mińsku Maz. ,pod skutkami prekluzji. 2-K-2875 

S~D GRODZKI W LUBARTOWIE 

Ogłosze ,nie II 

Oddz,iał Hipot~czny Sądu Grodzkiego w Lubartowi~ ob· 
wieszcza, że otwarte zostały postęj,owania s.padkQwe po zmar-
łyoh: . 

l) Srulu Raj chnudlu , sY'llie Jojny, i jego' córce Fradli.Hin
clzie Rajchnude\' w'Spółwłaścicielach części nierucho.moki w 
Lubartowie, Nr hip. 108 i 174; , ' 

2) kku·Herszu Giwercene, syn,ie Majera, właścicielu c~ę-
sci nieruchomoś.ci w Lubartowie, Nr hip. '36; " 

3) F'lOimrie-Wó\fie i Chai-Łai z domu' Sztern małżonkach 
Akiersztej1n, współwłaścicielach części nierucho~9Ści, Nr hi... 
129. ' " .... . 

, Termin ~amknięcia tych pÓstępo~~ń spadkowych wyzna
czony został na dzień 14 czerwca 1946 r. . 

W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winne zgło. 
~ić swoje prawa w kancelarii hipotecznej w Lubart~wie pod 
skutkami orek1uzji. ' , ~-K-2949 

'. 
" Nr21 , ' 

S4D GRODZKI W ŁUKOWIE 
Ogło ,Ize1nie II 

\ Sąd Grodzki w tukowie, Óddział Hipoteczny, obwiesZGza. 
że 'otwarte zostały rpos'tępowania spadkowe pd ~marłych: 

l) Dawidzie, Matli i Rachel~ rodzen. Lust, współwłaści .. 
cielachczęki nieruchOlffiości w m. Łu'kowie oznaczonej Nr 

hip.42 , . ' . 
2) Noechu i Jochwecie małżonkach Berman, współwłaści- 1. 

cielach części nieruchomości w' m. ŁU'kowie oznaczonej Nr. r 
hip; 21, ' 

. 3) Mosz,ku Lejb Tenenbaum, właścicielu nieruchomości 
w m. Łukowie oZJnaczońej Nr hip. 197, 

i 4) Dawidzie.Josku, Szachnie, Tobiaszu Chaimie·Szymsze. 
'JOElu Ioku-Ajzyiku, Jo5ku, Szymsze, Chumie~Bajli rodzeńst. 
Biderman ~ Chanie Lubińskiej, współwłaścicielach części nieJu
chomości w m. Łukowie oznaozonej Nr hip. 87. 
I Termin zamknięcia tych postępowań spadkowYch w~na
cz;ony został na d:zień 6 czerwca 1946 roku, w którym to dniu 
OIOIhy zainteresowane wln,ny zgłosić SIWe prawa w tymże Od
dztałe Hipotecznym pod s.kutkami preldu~j~ l-K-295I 

" S~D GRODZKI W ZAMOśCIU 
Ogłoszenie II 

Oddziial Hilpotoozny Sądu Grodzk:te&'o w Zamościu ,ob
wB;eszcza, ż·e termin (Zamknięci~ P05,tę,powalllia spadkoweg,opo 
zma!rły~h w Z'ąmoścm dnd,a 10 marca 1940 Su'r.~e Ka,han d dma 
30 wr,ze'śilia 1941 SZll1jd'Li Waliisz, wła,ścid,elka,clh TIIiewydz'ie)Q
nyoh ozęśoi n[eruchO'l11O'śd .. Zamość 426", zosltalt wY~!I,aozony 
na 15 ma)'\ca )946 r., za1śpo ~ad{U'bie Ma.rgul'eslj,e· wlaści'cielu 
nteruohomoś:ci "Zamość 409" zmarhnm '15 lutego 1942 d Mich:a~ 
Kowa:lski1tn wspólw!,aścidelu ni,efuohomośol .. Zamość 8M\", 
zmarlym29 slierpnia 1940 - na dzteń , 1~ maj,a 1946 r. W tyoclt 
t,ermina'o~ osoby zaiJlJJt>e~esowane whnn~ ~ swe p.r,a,wa 
podskuthmi pr,ekiuZ'liI. , '. ~A-14OlS 

S4D GRODZI\I W MIECHOWIE 
Oddzi:at Hi.p,O'teoznyprzy SądZ'IJę Gl10dzkim w Mi'echowie 

obwieszcza, że otwarte zos'taly postępowalIIJia 'spadkowe: 
1) po zmarłym Fajbu&iu-F4sz1u Lublinerze. właścicielu par

ceH ,~runtu 'w S!omnika,c!h o prz,estrzen:i 387 metr. kw. ' z za
budowalIIJiami, ozna,cz.on,ej hiip. N. 195/45 i 

, ,2) po zmarłym Szmulu i Cy.rH-Pesili mat'żo,nbch Rozen
b1lvt, wla'śdcielach n'ie,ruchomośoi w SlomllJikach o przestrz'eni 
1770 meV. kw. 'grun:tu z ~albudow.ll1ll1iami, oz;na,czón~j hi'!>. 
N. 162/af. ' 

. Termin zamknię·oj,a tyClhpoSltępoiwań $padkowyon.-:wyzna~ 
ozony ws,tał MI dzi,eń 9 .września 1946 r. W oznaczonym ter 
mm!jle OiS'O}}y zalinter,es.owane winne są ~głoSlić swoj,e prawa do 
ty,ch spadkÓw w ka'nc,e'l,al1ii wymieniJOnego ' Oddzia,lu H,ipoltecz
nogo w Miechowie, a to pod skutkami preilduzii. 2,~A-1l90 

OcLdziaf Hip.o'te,oz'ny" przy S~diz'ile Grodzkim w I\1Hechowie 
OIb w ies·zcza , że otwarte z'ostały postępowania spadkowe: 

' . 1) P.o zma1rlym Ka~imi,er,zu 'W,ll1s'ińskim, wJa'ściCli'el'u majął
.ku P.od,les i,ce, powia,tu mieohowSlk:i,eg·o, wpisaJllie,g.o doo kS'ięgi 

wie'czystej Hi.p. N. 3~, , ' 
2)'.po zmadym Pa,jbusru·Pis.zIu LubHner~e, wta'śoi'ci,elu 

parceH o prz;esŁrzeni 387 mel1:r. kw. gruntu w Sł·omnikCllclh, po
wiatu mie,ohowskieglO, ozna'cwne,j h ip. N. 195/46 i 

3) ,PO zmaJrlym Dawidz;ie Spokojnym, wtaścici'.k1 11lieflll
ohomo:Sci w SkJa;lbm~el1Zu, powiatu pań.czowskiego, o~nacronef 
blp. N. 37. 

Termin re,gula,cyj tyoh SlPadk6w wY~!lJaczony lO5Ita'łwa 
dzi,eń 7 wrześni,a '1946 r. ,W oznaczonym termiJnie osoby iIn .... 
resowane winlle sązg'loSlić swoje pra:wa do tY'dh- sPadków . 
w kaln,celarid wymiieni,onego Odd'zial,u hiiooteczneglo, a to pod 
'skutk,ami prekluzji. 2iKA-11&9 

PONOWNE /ZAŁOZEŃIE 
ZA GIN! ONYCH 

K S I Ą G H rp O T E C Z N Y C H 

SĄD , GRODZKI W ~MIECHOWIE 
Oddzliał Hipoteczny przy ' Sądzie G!10dz!lcilOl w Miechowie 

olbwi,e5'Z'~a, że pod'cza,s ·dzi,aJań' woj.e11Jl1yoh w styczniu 1945 r. 
zn:is~z'one ~o.g~a,Jy: 

, 1) księgantPo.t'eczl'JJa ·nie'J'\u~łtlQmośat' w ProsZIOwica'cfi 
o' prz'cstrzeni 1399 me,tr. kw. iJ'\u:ntu z UlJbudowa:tvi:ami; O~ 
czona il1Jip. N. 127, , 

I 2) ks'ięgi hli:potecz.ne n:iemchomo'ś'ci w Proszo.wic3Jm 
o przestrz'eni 7899 metr. kw. w j'ednei dZ!iruk,e i 1399 metr; kw.' 
w drugiej dzi,a,r,ce, OIZlla,czone hip . . N. 47 Il 

i 3) kSięga, hi.poteczn!l llieru,cihomo'ści we wsi, Podmtejsika
Wola, powiatu mi'eahowski,ego o, przestrzeni o!<'Qt.o 13 morgów 
270 prętów ~l'U!lJtu z z,abudowaniami, O~I1ll1CiZ()na hip. N.ZS/I: 

Z,alożenie nowy,ch ksią,gh!i,polecz;nYdh wzamian z3Jgini.o~ 
n~oh , wyznac~one z;o,sta'ło na dzie,ń 5 cz'erwca 1946 T. W wy. 

. ml,e,~IOnym \,terrnunj,e ' osoby 'zruint'eresowa'~,e winne są zgłosit 

SWO'Je prawa do ty,ch nieruchomości w kanoe\:ari~ wymien~'o
n,eg.o Od.dziaJu Hipote,czneg,o w Mie.chowie,a 'to pod skutka';, 
mi p'rekluzji (!Oz. Ust. R. P. Nr 38/1925, poz. 254). KA-l1!)l 

, ' 

UNIEW AZNIENIE UTRACONYC H 
_TYTUŁÓW NA OK AZIC I ELA 

I WZBRONIENIE WYPŁAT 

SĄDOKHĘGOWY 'w KRAKOWIE 
. Na WIIliosek. Leona~ SZikł~,rza w Krotoszyni~ podeJ.ll;)1).je 
s~ pQ5,tępowAm.e ,ce,lem umo·rzenie wymien,ionyc'h nilŻej pa. 
plerów w~II'tości.O'Wych, kltóre wnios'kodawcy , miały . zaginą~. 
Wzywa Silę .pos'l~daeZ8 Iychpafl~'erów, aby je w clllłl'U pół 
ww od ~ma .paerw5zegO ogł05ze~ie za,r'ządzenia przedłoźyl 
temu Sądo'w.i . TalM;e .inni in:1e,resawani ' mają ' lgłos':ć s~oje ' za. 
l'IZuty 'przecI'wlko wU!os:kQwl). W raz'ie p,rzecilw'nym uZ'IIJalbv 
Sąd po upływie tego terminu te pap'ie,ry wal'tości<lw~ za Qm~
rzone. Ozn'aczenće p,apierów wer'ło ściowych: Ksjąż~,czka ka. 

,sy Q8ZCZędl1ości miasta ,Krakowa Nr 440824 na 14.935 7.1 
35 Br. na nazwilsko Leona'rda S z,ka a rza, zas'lrzeżonR !Ul , hasło. 

'r \-16:ł 



Nr 2i 

SĄ/D OKRĘGOWY W LUBLINIE 
. . . Sąd 0Ikrr~ w Lublinie, W~dział I CyWliłny, za\\-'"ada
mi&. że na sikuteik WIIli,o&'k'll Władysława Sz)'\Sdo o umoflZe. 
nie :biąiżOO1Jkj oswzędno<śoiowej (Co. 37'5/46) P()Sltuww~eniem 
awym li dnia 25 WIfIZ.eŚlnia - 2 paźd'ziemilka 194-5 ,r. pO'$tanQwit: 
,,l . . WdJronić Komuna,IDej . Kasje O$'roZędn,oŚlci pow. LubliJn 
d<llkooy'Walllia wypł,ait i trMlJzakoji & k'OOlia Włarl,sł,arwy, Sziyszło 
Nil' 23/65. II. DOtklYnać trzylkrolalylCih obwie.slilCZeń \v ,MOo11WW-

. I"ze POIl<sIk~" i w cza.sopiŚiJn6e .. Ga~ta Lu!be~lka", ab; o'.loby 
r9tSzc:r:ące s()Die pll'arwa do t,y,tułu zło!Żyły w· Sądz,i e Okręgowym 

w Lublim1e tymł, łub zgłooiły 8Q)rzeciw w ciwu dwóch Lat od 
· dat., pietI1Mi'Z etO ogłIo5>zool:a ". . 3-oK:"-21'ł 14 

, SA-D GRODZKI W BY'DGOSZCrz;y 
Gmfna . m:iasta Bydgoszczy, zas~iona pl"zez adwokatą. 

Hareina S;pikowskiego w Bydgoszozy, wystą.piia z wni.c>s.. 
kiem o pozbawierue . mOcy utraconych przez nią w czasie 
okupacji niemieckiej alreyj na okaziciela firmy Lloyd Byd: 
,oaki - Spółki Akcyjned 'fi Byrlgoszczy, oznaezonych 
numerami! .' I 

002.0.01-003.0.0.0 12.0 sztuk !P9 5 • .000,- U. 6.0.0 . .000,- !ił. 
. 001.021-0.0122.0 2.0 .. po 1..0.0.0,- zł. 2.0 . .0.0.0,- zł. 
00.0.0.05-00.0.011 '1 II po 1.0.0,- ~. . '7.0.0,- rl. 
1 lcinek Nr 1 1 .t pO 8.0,- zł. 60,- zł. 

Wzywa aię posiadacza akcyj, aby Tgłosił swe p'rawa 
najpóźniej w ; terminie wywoławczym. wy2lIłaczonym na 
dzień 2 września. 1946 r. godz. 12, Vi podpi-s\1nym Sądzi~, 
sekretariat cywilny i aby akoje przedł~ł, w przeeiwnym 
. wYiPadku nastąpi pozbaWienie mocy wspomnianych akcyj. 

ł 2-KA-1394 

- WYWOlANIE LISTÓW HIPOTECZNYCH 

S~D GRODZKI :w GNIE~NIE 
,. 

V.C<>. lS<Y!46. MitłżoonkQwi.e ' Wacław ł Ka:ta~zY'l1la W~'nl;ar
s<:y wnIeśli o pozbawjeni'e mocy lis tów hlpotecZIIlych, za.p:\S,a
nyClh. ·na .rze,cz Pozna.ńsldeg,o Zilemstwa Kredytowego w 
dziale III !kSięgi wde,czyMej nd'eruch~oś'c! Chatibowo .,tom I, 
wykaz liozba 2, pod numerem a) 6 na SUJ!llę 2000,- ZIł, b) 28 
na sumę 10.0.- zł, c) 29 na slIimę 60.0.- zł. 

. Wzywa sięposiad.aq.v , 1yclh !Jisltów, by na.jpóźniej w ter
minie w_dniU 31 maja 1946 roku, ~odzina 12 w Sądzie ' Groclz
~im 'fi GnieŻ'll!ie, sala nr. '18, zg,łos:iLi swe prawa i przedłożyli 
te m1y, albowiem w ' przecn!wnym ralz~e listy hiJpo.tecz'l1le p,o
tiba'wiOOe będą mocy. ~A-le55 

:!t~D GRODZKI W G~ODZISKU MAZ. 

Ma'r,ia Hel:eIIIa SkibińsJka, z oomu Doblrowlicz, wla'śdcielka 
'zruntJu, zamiesZ'ka~a w Że,g1()w'iIe, pow~at NowY Tomyśl, po~ 
staWlila wni,os,ek o wywołanie listu hLpotec'zne,go utwor,zOll1e~ 
go ' dla JmlPoleki 6000,- zl w złOicie ,z ods,etkam i, zapisane! 
na ni'e.rucnomości Ży\gowO tom I, ~aJ'lta ?/l w dzrałe IH pod , 

, Hozbą w,pilsu 38, i Że.gowO tom 1'1, kaJrta !'lO w dZii'a1;e nI pod 
Idc~bą wPisu 6,na rzec·zPa'ńSltW'OW'.egO Brunku Rolnego, Od-
dZiiI3~ ·w Poz.nruniu. . . " , 

Posiada,eza tego dokumentu wzywa si'ę , by na.jpóźllie! 'w 
termi>nle w dnHI 6 mai a 1946 r. o ·godz. IQ w wymilenl0rtY'm 
S~dzde, pokój nr. 8, odbyć się mającym swojle prawa z,głos:i:l , 

W l>~zeci'Wl1ym bowiem ra:zle ,na!stąpi uni>ewarżni.enie dQku" 
ment'li. (3.00. 43/46). ,KA-1254 

\ 

. UZNANIE ZA ZMARŁEGO 
l ' S TW I E.R D Z E N JE ' F AK T U ś M I E R C I , 

. . . 

S~D OKRĘGOWY W KRAKOWIE 

AntOni Zyginunt ,Spytek z Zakliczyna Jorda'n, 'syn Zy;gmuo-:
ta i F ranoiszki, urodzony ' 20 maja 1897 w Zamościu, Wojnicz 

' zam. w Krakowie, zmarł dnia 11.4. ' 1945 r. w obozie w Nord
hausen. WzY;""a się, flby udzielono wiadomości o iag,inionYID 
slldowi. W trzy miesiące • po driiu o.gł05zen,ja edyktu sąd orz«;-
'knie o ustaleniu zgonu. (T. 267/45)_ KA-2ł1 

, '/ 

MONITOR POLSKI - Dnia 1· marca 1946 •• 5 

strzełaDW. Gdy zatem moiJna przb"jąć, _ zaistmiejąwal'lUllki ' wszystk'l'e osoby, ktÓre mogą udztelić wi:a,d'omości o za,ri-
1iomnreman,ia ustawowego z § 2:4 L.2 u. e.. ' mrządza ' się na nilJTlY'l1l, a'by w IX>wyżs,zym tennin:,e dOJllioos ly o :nich Sądowi 
wniosek Marii śWiżewslciej postępowanie celem 1lZII1.a'llia wy_ Gr,odzkiemu w Wąbrzleźnie (Zg. 5/46) KA-1075 
mienionegu. za ' zmarłego i ogłasza się we7lWanie, aby SądOWi \ 
albo TaJa.siewicwwi adw. w Rzesoo.wie, kt6re~ ustwnawia . Sąd Grodzki w Wą,brz'eżnie wsz'cząl n-a wni'os,ek Anto
się kuratorem, udzielono wi'adomości o ~gi:nionym. Stani_ . niego Wriśn i,ewsk i ,ego z Wą;brz.eżna pos,tępowa!ni'e o uznanie 
sława Swi'żewskiego wzywa się. aby stlllWiłsię p.rzed Sądem ' za zmaJrłą jego ż,ony Elżbiety Wiśni,ewskiei z Wą;brcZdn.a, ur. 
podtPisenym~ luh'w: mny IJpOiSÓb dał znać o sobie_ I' 28 I'llarca 1893 r., która zostal·a l\"J'lesztowan.a 22 Hst(}pa,d,a 

KA:-1068 I 1939r. oj osasdzoo!ll w obozie d-l,a P(}laków w gmac!hll faJbrycz- . 

J6zef Ja naś , syn Xaz'imiet:z,a t, U~zu~iI, urodzony 26 
czemvloo 1895 w Wy sOlk'i ej, pnzeby-w.ał 'Od '1931 roOOu w zakła

dzie dl,a obłąka nych. i od 1939 rl ie ma o n~m wiadomoŚC!li. 
Wobec zai's.lnlie'l1~ a wal"llnLk.ów\ OOmini'eJIUlllllila \lSIła'W'Owego 

. z·a:rzą!dza s.ię PO®h~"owllllllie celem urz.nani.a Józefa Janasia z'a 
mnaI'łego, a małżeńiStlWQ z.awaIite ze Stefanią Janaś za ro'z
w'iązane; i ogłasza się we11Wa:nie,' ~by 'ud'zielono Mad()mości 
o ,z'agdin1i>nym Sądowi auł> aeiw. DIr T,ałasiewicwwi w Rzeszome, 
kJtórreg>o witaua,wia ' .• i;ę Iktura,to,rem i ohro'ocą wężł.a małżeń
skiego, dIo 1.7.1946. J'Ó'zef'a Jarna.s~a ' W,z~Cł się alby sLarwił się 

przed. Sądt;m ~ dllł znać o slObie. (T.4f45ł. l!:A-l392_ 

SĄ/D OKRĘGOWY W RADOMIU 
Sąd OkJr~OiWY. Wydział · ·Cywitny I, na Zal!adl~e a,rt_ 

17'17 • U. P. C..ninie-j\SlDYlffi WlZy'W8 llJieobeenyC!h i :r: miejsca 
pobyl\lu nf,emalllydh: Jojnę Gu1.mrallla, s. Josera l Neelhy z Ril
domSikich, Uil'\o<;liz. w Radomiu 1 maj,a 1896 r., Josefa Gutma-

. na, syna JiO'jllly 11 ROIJIzy z Ber&:()wiczów, urodzonego w Ra
. domiu ' 14.10.1919 r., OIraiZ Albrama GUltmra.na, syna Jojrny 

i Roj'z~ z , BerlkOlW'iCiZÓIW ,'llwd!zon'ego w RadOOlli;u 12 ree,rwca 
1927 . r., aby . w t«mirnie illrzymiesclęOZIIlym od daty · wydru.ko
wania nin~ejs;'Eego - ' srtrarwiili się w ~d!zie Okręgorwym w Ra
domilll, ' gdyż . po upływi:,e t~ term'jnu nastąjpi fralkJt st1W'i·e'r.dre·~ 
D\!Il icl! lJ8011111ł. (Co. 309/461). l!:A-1164 

SĄ,D GRODZ'I\,I W TORUNIU 

Na W'llioselk Marii ' z SilkóMkidh fąbrolWlS'k,iej ; z'amueszka_ 
łej w Ciasrzynacłl p!O'W; Brodnic.a, . wZ\ll2lę'!() pos1ępo;waJnif! 

o wmui:nj-e :z,a zmaliego męż·a tejże nauczyciela W'ładysła,wa 

DąibroWlSki e (!lO , lat 47:, syma FlralllcirsiJka i . Ma,rić l Rurt1k.ow
sikidh, . za~ie.s'zlka'łeSJO OSla:tmio w X,as ZiOZOIl'lku ' pow. Toruń 
i aa',e&Zl!owanego w iP'aźdlZiemilku 1939 T. ~zez poll:iaj,ę ni,e
mf.reClką. Wzywa, S.jlę Władysłalw,a Dą>bl1Or~lkiego, aby zgł'o'5i~ 
się w Sąrdlz:ie- Gxodzlkim w Toruniu, pO'lladJto w&z:ystkie o'.loby, 
kltóre mogą udzlieHć wjiltdomo'śd o zagiJn~l()IIlym .aby doniosły 
o d.Jch temuż sąd!orwj i to nadlPóźlnd'ej 90 dnia '31 maJa 1946, 
gdy'ż w 1p ,1'z,ec~WIllym rllzie' ID-()że- z.agilllilony ' być .uziIlalny, za 
mnari'ego. (VI. 00. 372/46). . KA-1078 

Nia wrniOllek. J'adlwigil POlradOl\v.s!kiej z Bieoza, 'wsIz.ozyllla sćę 

poM~()WarIJIie celem w'ZIn,ania za żanafłegJo Stefana Pondo,w
Silti,ego, syn,a Midhała i IMriohrulliny z . WĆJnozey.,~~kich,- prr'ofes,olJ"a 
~azjlilll[\ego. ulJ'IOdzonego 11 li5t()lpada 1901 w Opalto;w,ie, 
kJtÓlry w paźd!ziemillw 1939 w . ez.asie .. ~.jalań woj eIIIIl ych 

: W RóżaJllym StOikJu pow., Solkółlka ares7.ltlQlWlailly przez n1;,e~nailly 

. od,d!zliał wo'jiS!ka -, zagrill1ął. Slte,ramili Porado'w.skiego wrzywo , 
' Się, aiby do l czel'lW'ca 1946 Z1głQSił się w Sąd-ZDe w Biecz'li, w 
pnzecil~ym 'ra'zie zos,talllie UZIIllłllly za zLlILa.r~ego. WSZYSlI!k'~2 , 
()I()hy, kitóreby mogły udzi~ić wUadlOmości o zag,lllłllOll1ym 

1'IIZywa sję. by doniolsły o ni~ Sądowe. (Zg. 2/46). KA-1197 

, Na wnio,sek · ~gmieS'zki Za'lewski!ej, z'am w Toru:nru przy 
ul. KOf)er;ni,ka 15, wszcz~to Postęp.owrunie o uz,nanIe za zmar
łego męża tejże, ko walla . AntOltl'~ego Za:J,ewsk~ego, lat 49, ~y
na Tomas~a i J'a,dwiogi ze Sk'ver6w, ostatni,o zamieszkałe,go 

w To'runm przy ul. ·Sw. DuC!ha i aresztowanego() w malu 1941 
roku porzez &,estapo.Wzywa się Anto:l1'begO Zalewskilego, aby 
się z-gl-osil w Sąd'z ile Grodzkim w TonmrilU, ponadto ws,zystkie 
osoby, które mogą udzielić wiadoiności o za,girnionym, ..aby 
dooLos.ły Q llticl1 remużsądqw:! i to najpóźniJej do dnia 31 ma
ja 1946 r., gdyż w przeciwnym ra.zie xaginio'l1Y moż-ebyć 
,uznany za zmarłe,&,o. (V.J.Co 78/45) KA-1076 

nym P ;P.G. w Wąbrzdni,e. W zywa ~ię za,ginioną, :abY d(j 
dnia 12 cz'~rwc>a 1946 r. o god,z. 10 zglo:sita silę w Sądzie · 
Gr.odzkim w Wąbrze~ni'e, ,gdyż ' w przeciwnym r~.zre może 
być. uznaną za zmarłą. Wzywa się ws'zys-tkie osoby, kt6re 
mogą udz'łeHć wiaoclomoś,ci o· zl,glnioll1ei, aby w pOWyżS1Zym 
termin!'e don iosly o mi,ch Sądowi GI'(}dzkiemu w, Wąbrz'et
.nve. (Zg. 6/46) KA-1Q74 

ODTWO~~~NJ~lN\~~,I°NYC~ 

S~D GRODZKI vi WARSZA WIE ( 

Dnia 15 stycznia 1946 , 1". Sąd Grodzki w Warszawie, Od
d~ilał I, po rozpoznaniu. sprawy, z wnio!Jku S . . KotońSkiej o 
odtworzenie świadectwa dojrzałości postanawia: odtworzyć' " 
świadectwo dojrzalłości, tre ści 'następującej: Kuratorium 
Okręgu ~kolnego Warszawskiego, Państwowa Komisja Eg
zaminacyjna, . świadectwo dojrzałości. Stanisława Kotońska, ' 

, ul'odwna dnia'. 18 miesiąca lipca 191.0 w Warsza'\\je, wroje
wództwa-, , wyznania rZ)1msko-,kałoIickiego po . ukończeniu 
nauki w gimnazjum żeńskim J. Zaborowskiej-Michalskiej w 

. Warszawie, 'dQ którego było przyjęta do klasy wstępnej l-go 
września 1922, zdawala w maju 1932 roku gimnazj-alny zwy
'czajny egzamin dojrzałości tyJpu humanist. wobec ,Państwowej' 
Komis ji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okrę
gu Szkolnego Warsz.awskiego pismem z dnia 11 kwietnia 
1932 r. Nr . II 2997/32 i otrzymalanastępujące oceny osta
teczne z pr~dmiQtów egz!lJllll nacyj nych ' z religii: bardzo do
brze, z języka polskiego - dostatecznie, lIó jęLY'ka łacińskie
go -, z języka franous~iego - dobrze, z historii wra.z nauklł 
o Polsce współczesnej - ' dostatecz.nie, z fizyki wraz z che
mią-, z matematyki- dostatecznie. Poza tym. , uzyskała 
ostatnie oceny roczne-- w klasach VI-VIII (lun odpowiednie 
oceny na egzaminie wstępnym do wymienionego gimnaz.jum)~ 

z przedmiotów następujących: z jęz. łacińskiego -dostąte
cznie, ze śpieWl\l i myzyki-, z fizyki wrą z z chemią - dost~ 
tecznie, z ćwi'ezeń cielesnych - zwolniona, 2: propedeutyki 
filozofii ....:.. dostatecznie, z higieny . - dQbrze, z rysunku -, "-

I z geografii -:-do;tatecznie. Państwowa ' Komis.ia Egzamina
cy,ina uznał.a Stanisławę Kotońską za , doJrzałą do studiów 

I wyższych i wydaje Jej 'i1iniej~ze świad~ctwo. ":arsza:v~. dnia 
3.0 maja 1932 roku. Przewodmczą'cy PanstwoweJ KomISJI Eg
zaminacyjnej (-) L. Matusewicz, Członkowie Państwowej 

. Komi,sji Egzaminacyjnej (-)J. Dembowska, M. Czyiowa, 
J . Wojnarowska, ks': M. Żemralski, E. Baderowa. Na zasad~e 
artykułu ., 1 8 Dek.l'etu z dn. 7.VII.45 o odtworżeniu dyplo • 
~ów i świadectw z uikoMzenia nauki (Dz. Ust. Nr 21 poz. 
164) zaznacza się; że w termi'nie 7-dniowym od drila ukazania 
się ninie j.szebgo ogłoszenia służy Prokuratorowi, Władzom 
Beipieczeństwa Publieznego i Ku'ratorium S2'lkO'lnemu zaża· · 
lenie do Sądu Okręgowego w Warszawie. KA~86 

RE JEST.R HANDLOWY 

, S~D OKRĘGOWY W ŁODZI 

Dnia 17 grudnia 1945 roku , do Rejestru H8aldJoweg<; 

, . SĄD GfRODZIKI W SANDOMIERZU 
' ,sĄn OKRĘGOWY W l\ZESZOWIE . Sąd Grodzki ~ . Samłomi~ ogbs.z.a, że w SiPrrawie Nr 

, pod Nr 1.07/45, dział B. wpisano: '"Wyrób Materiałów 

Włókienn i~,YCh "Erkade" spółka z . QgraniCrlOną odpowie
dzialnością", Łódź, ul. ~eromskiego 14. KwpitałzaJ!dadowy 

spc)N{i, całkowicie WIPłacony do kasy, wynosi 18.0.0.0.0 z:ło~h ' 

i j est podzielony na 18.0 równy~ i niepodzie1nydh udziałów 
po 1 . .000 zł. każdy. Spólnik mQże mieć dowolną iqość udzia
łów. Zarząd' stanowią: Tadeu.s'z Doliwka, Marian Rajcherlt 
i Władysław Kan·a'r. Wszelkie umowy, akty notarialne i hi
poteczne, weksle, c'zeki, żyra na wekslach i czekach oraz 
wsze1kieg<l rodzaju zobow:iązamia i pełnomoeni,ctwa winny' 
być podpisywane w imieniu 'spółki przez dwóch kltórychkoL 
wiekbą<lź z trzech. członków zarządu ra:tem. Natomiast inne 
sprawy załatwia i odnośne dokumenty podipilsuje każdy 
z członkówzarzą<lu oddzielnie. Akt· spółki wstał spor.zą.. 

dZOJ)y przed Notariuszem Radz.isławem W6dzIDski~ w Łodzi 
dnia 13 grudnia 1945 . roku rep. Nr '1509. Czas trwania: 
spółki nieoznaczony. KA-1218 

Breindla Gottlieb została w dniu 8 sierpnia 1942 r. 1'0%- Co.' 11/~ wSZIC.Z~efOstało poSltęporwanie o .uiZuanie za 'zmar-
strzelana przez ,okupanta niemieck,iego w Starym Mieście. Z_a- łego JaTOlSława La~Oza, wrodzonego 22,IV.\ 1888 w Ohyl-
rząd za się postępowanie celem udowodnienia śmierci i ogłasza czycaah 'POwfal\J1l Złoezó'1'i województw.a TarnO!P()lls'kiego, adiwo· 
s.ię wezwanie, aby do 3-eh miesięcy od ogłoszenia edy,ktalnego kata, OISltamio zamie.szk;lłego ~ Saooomiel'lW; WlZywa sćę za-
udz,ielono tut. SądoWi wiadomośt:i o zaginionej. . K-3633 ' .gilllionego, aby w terminie do dn~a 1 czerwca 1946 zgłosił 

l silę do S~du Grodz'kiego w Sa.ndomier,i,u, ~dyż w przecfflfiym 
, T. 34/45. Teresa z Galasów tak, ur. 19.X. 1906 w Ra- razie będrme UZlnany za 1lIDa~ego, Jak rówrnieź ,,-zywa się WlSZy-

· niżowi e, wydalił!! się w rdku 1931 z Tur, pow_ Szubin, woj. stlkie oooby, IMóre m();gą udlZ'ieILiG wiadOmQści o zaginiooyl,ll. 
Poznańskie i wszelki ślad po, niej za,gi:nął. Gdy można przy_ I alby wpowyż5zym termimrie doniosły o nroh Sądowi Grodz-

· jąć, że zachodzą wal'Ulllki domniemania ustawowego § 24. u.st. ,1. kiemu w Sandouilerzu. . KA_1253 

cyw. zarządza się postępowanie celem umania wymienionej I J Dnia 4 s,tYCiZiI1,ia . 1946 roku do Re~estru Haru:lllolWego pod 
za zmarłą ~ o~łasza. się wezwani~, aby SądO':L, alb~ ZygmUJl,.." SĄD \GRODZKi W WĄBRZEŹN1E .! Nrr 17'2 /~, dziął A, WJPisalPo: , ,~ . Frechowiez i S~a", pówi,a.' 
towi Tałaslewlczowl adwokatOWI w Rzeswwle, którego usta.. Sąd Gro·dZlkł w WąbrzeiJnie Mi z,czął na winiosek Anny j' towa HUl'ItoWlllia Kupieoka, SiPó~ka Komanrdytowa w Xutnie"; 
nawia . się kul"ator em, udziJelono wiadomości o zaginionej, Reagosz · z X'ról. NQwej Wsi, ~ powiat · Wąbrzeźl1 o, [poo,tępo- Kutno, uL PJac Pj er~ckjego 9. Przedm;o(em IPrzedsiębiorsrbwa 
Teresę tak wzywa się, aby stawiła się przed Sądem pod,pi_ wa~ o uZlllarnie :z,a zmarłego jej męża Stani5ł::vwa Redgo'Sza jest handel hUl'Itowy to,wa'rów ws zelJkiego radza'ju. Spóln~kami 
onym lub w i'nny sposób dała 7Jnać o sobie. KA-1.o70 z K~ól. Nowej WiSf.., powiat Wąbrzeźuo ur. 15}2J903 r. kitó- I firunowymJi spółki są: Stanwsl,u,w Fręcpowicz, Ada,m Jawol\'!ki, 

. ry dn~'a 24.X.l939. .r. zosłał a-re.s'z,wwany i oiSadzony , w ?Iho-- I Józef Ko,pański, Jan DukJJ.as, SLanl:sław Kaszyński, Roman. 
T. 5.0/ 45. Stanisł'aw Staszczak ·ur. 3, liiPCa 191.0 .. w . me ~srezą.cym Soię w fabr~ce PefeGe w WąbrzeźD!ie. WZy- . [, Gozdziahski, Feliks ' Le,wanrdoWski, Stanis ław Wojlneok-i, Bole- ' 

Szklarach, ' syn Karola, i Marii, odszedł dnia 15 sierpnia 1939 I .wa się ' zaginiiOOlego, aby d~na 12 ' czerwca 1946 r. o ~dJz . 'sl'aw Zemst{t, Piotr P'e'riko W'ski , Jan MilHer, Hen~k Owsilk 
na fro'ftt z 17 pułkiem oddziału C.KM. i wąług pisma Gro- iQ-ej zgl'osił się w Sądzte GrooZ!killll w Wąbnzeźn~e', gdyż , i F:ranciiS zelk Kuohars~i, natom;,a'S-t kO·ln3.nd, tariurstami : Arn'lo.' 

ehowskiego, kierow)) ik~ poradni - i przychodfl iw Dubia:nach i w IPrzedwnY'1Jl ra,~.je może być uznany z'a marłegQ . WZyWJ3 r ni Pe,trynowls!,k,i , A.ndrzej SobDes'zcz{tk, Zenon Psua-ski, J.an Sta-
3.o,xL'1939. ciężko ranny mIaN w Szpitalu w Dublamach i Mę wszysLkie osoby, które mo'gą udoz~el.ić . wiadomQści o za- :, Clhu l\Siki, Helena Sctol:Ji:ńl'l'ka, Cz esl31wa Smliiec, Leon Piel'zohała, 
w dniu 26.IX.1939 i pochowany zost.ał w mogHe N'r. 14 w Du_ J ginionyrn, aiby w powyŻiSzymte.l'IIrunie doniosły o ' nioh Są- Zygmunt Rybidki, Stmisł.a'w C:,eś'lilk , Kazimierz Kargier, Sta-. 
blanach. Gdy zatem moma przyjąć, Że zaistnieją warunki r cłowi Grodzikiemu w Wąbl'lZemie. (Nr Zg. ł/41i!l KA-136ff t nisław . Sza t,kows'ki , Stani,sław W,a~'cz ak , K{tzim:uenz Tl"Ilskola-
dQmlłiemani~. ustawowego § 24.1.2.· 74\rządza się po~pow~- " . I ski, Wale,nrtyna Zdziuhano wa, A-leksande,r Erne5't BrOlllisła'\vCł 
nie celem u7Jllania wymienionego za. zmarłego i ogłasza SIę 'Sąd Grodzii w Wąbrzeźlti,e wSlZczlłł na wnioo'el< Wiktorii Rzepooka ; Jalll Krmkowśki ; F eJiks Ga~baliń$lkl:; ~óze' Ślesiń-
we11Wani~, a.by Sądowi ud~ielono wiadomości o zaeinionym. - Osmańskie.j z Wąbrz~żna postępowani,e ouznan~e za zma r- slki , ,Roma,n Ka,sińsku, F·mnciszeik Grz elak, Władysław Nltec~ 

KA-1.o69 I,ego jej męża Józefa Osmańskie,go ~ Wąbrz·eżna ur. 5.VII ki , Bolesław Ois,zewsiki~. 'F,raru:iszek Sołiczaik, Lucj,arn Ktopotow- . 

T, 61 / 45. Stanisł'8w świźewski ur. 8 maja 1892 ·w Sta_ 
n :,sławowie został n marca · 1942 aresitowamy przez Gestapo 
w Stanisławowie i w kilka dni później ;pmwdQPOd<>bnieroz. 

'1910 r., który z'ostał- pmvolany 6.Vm 1939 r. do 64 pp. Wzy- ski , J·anina Sk,ai'bko'wa , l l'lm,rna - Ma rio Mi as t.ko\VlS!k-a Aipolo.n,.:a 

lwa s'ię zagi~niO()'lłego , aby d'nia 31 maja 1946 r. o godz, IQ Cellkows:ka. Ma,ria Lewando'W'ska, Józefa Zć ó~kow~ka , Zofia S~a-
zgłosił ~ię w Sądzie Grodzkim w Wąbrzeżil i c , gdyż w pnze- rzyń,ska , Walenty . Borko'wski, Jan Filipi 'a'k, Krystyna Bilecka, 
oi\V!Ilym razie móz,e ' być U:Man.y ·za zmarł'l?go. Wzywa się Zy~muI\lt Bileoki, Kunegunda Kaszubsko. Bo~'e8ła'W SoohaJs;ki" 
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Nr 21 

o F,ra!l1ciszka DyooW'ska, M;aikisymilian · Handschurul. BoleSła.w . ł. Na .. tom~a.st mne. spraw. y ~ał,a'~Wi>aiOdlnlO~lle :d'Ok,~n. ty ptd~i- .1 kułami' wae3skiJmi. 'Kap itd' ~kiadowy spó~k'i. całkowicie I 

FiliIpiak, Henryk Gr~bioki , Miohał Bi:leClki, Józef Garbałińli.ki. ISUle kazdy ~ CUQlłkow zaT~ą4u :samodzle1me. · G:2Jes trwama wpła~dny do kasy. wynOlSi 100.000 złotych i podzielony j es~ 
M . Go ł .- . . ... d 1 na 20 udziałÓw po 5.000 złotych kaidy. Spól~ik może posia-arIa c aws ... ·a. JÓzef Pieńlko-.VlSiki, Bronisław Kapuścińsk.i. I' sPOl'kiF. lIl>iieog raJllhcZOIllY . .. A~t sPÓ'tki z~sta ,t .s. p()rz~uz'ony prze ' ! 

· Czesław Ęiłijp<>'Wicz , Józef Ad.a4m;'ki,- Jan ,s,la.IIJk.iewicz, \ Wlad:y:_ NOtaJ. nusz.e.nt R. iWodzH~skim w Łod?jJ', . dil1'lia 9 hS1topa'o,'1l' 1945' 1' dać dowolną ilość udziałów; Zarząd .stanowią: Stanislaw 
sława Os'trowska • . k ·azilJIlwer·z HO'łdro":!iICiZ. ' Władysław Mrebal·. .roiu, rep. Nr. le&1. . . I I<A--.W12 Moraczewski i- Ma.ria.Adela Zbieranowska. . Czeki i indosy 

' s~:, Mari,an ZaoorQwski, Józef Błaszodzyik. Piotr NOIWaClki, Ma- . . , . . na oekach 'P~i!Suje każdy zzarl!ądców samodziel'11ie. AKt 
rl··n K.al·,n~"·k.a, WłQd·ziml·erz Bret~z~·a,. :"'er, A~n- łoT"'7Jl'D1S" .ka. " ,,:,,_. 1" , - ~ . d l"AC k ,., .o",; Sit' ..... dlow' -o ftod spółki' został sporzadzo. nu przed . Notariuszem K. Oks.za-~ .. ~n~ ~ ~ .... ,~ ·n..u iultJIla '(J ~ts •• opa, a! "'"'" r.o' u .. o ''','-'Je nI.li ,ua·llI ' 'V....,J 
Zofia Jnnę·clka, M~rJ'a GlinOZytk, "T:ł-dys·ław UT~~J·n!k. • - ..... ..:II·a 'iN 98" ;""5 .t . ł IB· ~"..' . IQ. A_ . 1. · S·l., cm ' ,1'1>0.. Z . Strzeleckim w ŁolUi dnia 21 l\stopada 19451'. Nr rep. 758. _. ~ ~ ..... .. ... "' .. ",uu,.",", . 'r. .,. .f:&ll(( ., .vvli.JlS!ain.O:-: ,,,uaz.al" ~ueTyil\;an 11\!,. ~"O"N4 1219 

.. N~pieral~ka i W1kitoria ~I1US~S,Jt>a •. Sa>ółka ikomandytową. Czas og,r.alniicZOI1ą . o;dpowie@iaanO'Ści'ą"; . Lód?" uił. Pł!a'c WolmiQś::i Czas t1!Wa.nia spóliki nieograniezony. KA-
. '. trwania spól!ki nie'llgraniczOillY. Zarząd stalIlO<W'iJą: SltaIIl~ław Nr. 10. m. 1. P.rzedml'jotem pr~edsiębi'orstwa je 'st piTowa.dz,enie · 

· F1recho,wi,cz RomalIl Goidzialiski, Felik.& LewandOlWs:k.f. i Piotr hurtowej d det-aili~zned ;sp_;~a~y IWsze'lk:i'elg? ,rodz.a'ju maJeria-
Pookows:k.i,· Weksle, ozeki. pil"zeka.zy, pełno~'O('nlOlJwa. ' umowy, l,ów wlókie'l1l1aczy;ob oraz (galallllterid" KapiJtal zak>ładowy sPółki, 
akty i WlSze~kie zobowiązalIl1a w.iamy być . ~iSY'Wame pod . ca-ł:l~oWiciew:ptacooy do k,asy •. -wyin:osJ. 300,000 ,z/;o'tytdh i p()i~zie-
stelJIllPO.em fi=tY 'p!l'Zez dlWóoh za!l"'Zą.dców. Natomtas~ hme ' 10lnyje'st na 60 udziaJł6w W' 5,000 zt kalhdy. Spó!!lIJ;11~ IJIQż'e 110-
SIP'rawy zalatwia i odn<>ŚDe .d~UlJnenty p~uje k.ażidy .' siadali: dowOllną- ~I'OIŚ-e' udziałów, Zarząd stallloWlią~- iHaHiui 'Ty-
z czł()nków zarz~. Ka,p~tał komandytowy wynosi 120.000 l11iJiska. ZY2lmu1nt K'fęgi.e>I'e\VlSlki, Stefa.n M.ikotaj'GZYk i dr. Józef 
ziłOl!ycl1 li jes,t podzie'looy [la udziały po 1.000 zł. 'każdy. Pl"'zy Stawski. Wsze;!k,i'f!i umO'Wy, a~ty not-a·ria~ne.i hiia>ote'czllJ:e, wek-
czym· w kapitale kom;alIlrdytolWYIJIl uczestniczą: AntoniPetry- sieJ czeki, żyra na weksG.ach i! czeilmch.i w ogółe wszeil:kietgo 
ńOWiSki i A:Ddr.zej Solbies'zCłza'k:: z sześcioma udz~ałam51 kazdy. rodzaju zo,bowiązail1'ia i :peł!nomoani,ctwa wi.nny być podlpisy-
Zoo.on PS'lIJl'oS!ki. Jam' StaoHunsiki, H~ł'ena StOipiń5ka, Czesłlaw. wan:e rw imi,eniru spÓ'.łki pr.zez dwó.oh ~tóryckko:lwiiek bądź 

· Sm.ieć i Leon P.iel'zohal.a - z pięcioma k4Wdy, ZygffiJUut Rybi_ członków zarządu t~zni.e. Prokury mogą 1:Jy~ u'sta:naWi.ane 
dki j Stanisław Cr.,eś'1iJk - z', cpteremak:a~dY. Kazi:mien: Kar- ' -tylko przez rw'sz'V'S't;kioh cZiłoillikówzarząd'li razem. Naltomiast 

I gieT. Sltamsła'w SzaltJko-WISOCi i Stanisła:w 'Wa}.czak - z mzerna ·Jnne sprawy ,załatwia i odnośne do:kumenty pod:pi~'udie każdy z 
,.. booy, Kazimiero; TruskQla-ski, Walentyna ZdziuhalJ'lowa. Alek_ czlonków Q;'arząd.u ,od.dz.wlilJi,~. C~as trw'<lllJlia s.póNti nieOgTalll'i-

sand.eir E-mest BrO'ni:sława Rzepeoka, JaD Krokows·ki, Felr.lks C21ony. Akt spó&i 0os:tatsporządi'O'ny pried ! NotaritllS,zem 
Garlbadińsik.iJ, . józef Slesińslki, R'Oman Krnsi6ski, Fr,aDJciszek , . iR. Wodzi-ńskian W. Lodzi. dni<l 14 aljstO!Parda 1945 .roku. rep. 
Gll'lZeil3.lk:, Władysła'~ NHeClki{ Bolesław Ci5zewski, FliQncisz~k ' . Nr. 1313. KA....,...i213 
$obezaik, Luojian K'ołpoloWlSk':, JanilIl,a Skari:Jk.owa i ItmtJillla
Maria Miastk'llwslka z dw'Oma ' każde 'Oraz Poz'O·stałi komandy
tariusze ' z Jednym udlzilałem kaidy. . ,, ' KA---982 

/ . nni.a 8 . ~,tyiCZł!li.a i 31 Sltycz.'lliia 1946 rOi~u . d·o Rej·estru Han- ' 
dlO'W,ego ,pod Nr. 55, dział B, przy firmie •• Łódzki Dom Hand1o
wy O1~b. s~6ika z {jgtan~ozoną odpO'Wi.ed!Zi.a[lnośoi ą!' v.;pisano: 

· :Wl.a.dysta w jSng,el prze·Sltał 1;Jyć ,czlO'nildem zarząoo. Na .czł()nka 
· w rządu p-:J\v,oła'lW Dr. l(u'liOllifa Bi·era. SiedJzilba firmy ohecnie 
mi~ści się \v Ł()id:z'iprzy UI1.. Aiń·drzej,a 7. m. 4. . KA-1207 

Dnia 'l3 ł'1'1tego 1946 Iroku, d·o Reje~tru itJ.ai11ldJ1-owego pod 
Nr. 24. dlział B., pTZy f,i'rmie "Sor,toWl!]i,e i Handcl Surowcami 
Wlóki'ennirzym:i .,Wt6H'I!1IO". , spóVka ~ Q!g,ran~cwną odpowie
dzia.lnoś-:ią" .WlPłsM1>O: Siiec\:ZIiIbaspótki została . przeni,esioM do 
Wałbr,zycha. ' . . I KA-1208 

Dnia 22 dtstopada 19415 ro~u .i 24 ~ltycZlt1lia. 1946.roku d;o 
~ej-est~u HallJ,dlow.ego po.d Nr. -'100/45 <Lu.al B., wpisano: ~.Im-
1P0rtO'Wo - ' EkspoJitowa Cen,tralla Ohemlka.Hi i At}aratury Che
tilrcZil1:ei, spólk·a z ograniczoną .od:powi,edziallnością"; Łódź, . ul. 

' iAio~rkowska 126. Przywóz i Wywóz ohemilkaW, artykułów ' 
przemysłu ohemłcZln·ego i pok,r'ewillYclh or az apara'tury ; urzą
dzeń diła ' pr,z~mYlS'łu chemiczneg.o. i f,a Jima·c eUltycz,ll'elgo. Kapi~ 
'fał zakładowy 'Spói'ki wynosi 2,OOO,000zt ,i pOd'zidooy jestt na 
200 udział·Ó'W p.o 10,000 z,f. ika~dy. S.vOlin.ik moż,e posiad'a(;. dlO
woliną ,iil,OŚć ud.ziałów. Zar,zą,dSitanówią: Czesław Wiśniews,ki, 

. Dr. imż. Hemyk ~u:dzki t Kazimi,erz DachowskJi. Akt spół1d zo-
stal ,s:porządzoIllY .przed NotarJus zem Zy<&frydem Krauze w 
,wa.rszawie, ooi'a 27 września 1945 il'oku. rep. Nr. 214. ews 
trwania s{półki .ile'ograniczony. ~A-1214 

-. ) 

Dnia 7 grudnia 1945 roku do 'R,eiestruHandJ.owego pod 
Nr 104~45 B. wp~arIo: "Tow<IJrzystwo Powi·erni~ze·', Spółka 
z og,ranj.cz,ooą od'PoWli~d~ia~nościa". Łódź, ut Wókzańska 234:1. 
m. 18. Ka<pitait za1da,do~ spółki, całkO'\Vlc ie wniiesiGuy de 
kasy, wy;nQsi 60.000 z!otyoh i p()dzielooy jest 'I1a 12 udziałów 
,po 5.000 zł k,a'Żdy. · Spólnik moŹ'e POISiadać dowolną ilość 
udziatów. ZaJ"lZąd stanoW!ią: . f,rąck,j'ewilcz Julian. Kostowski 
Symfor,ian i Paj.ohel JÓz'ef . . Do podpi,sy!w<l'nia aktów nota·r·ita'l
nych. wn:io;;ków hipotecznyCh. weksli i czekó:". indos ?w ?a . 
wekslach i cz·eka'ch. oraz ws,z,eIki·ch dnnych piISm zawJera1't
cych robowiąza1JJla koni'eczne jest wspóM~iatanie dwóCh za
-rządców. PokwUo'\Vla,ll'ia r.>:aś z · od'biorru sum pi'enrlężnydi, do
kumentów, ' kores'V~'n,d'el!l.cji. oraz kóres1>ondoo:cj ę i 'n:i,ormacyj~ 
ną" nie za:wi·eraiącą ,-zobowiązań, poopislJlj,e jeden z zarząd
ców samodziel-JlIi'e pod steJllll'Iem f,irmy. Akt s·półki zosta' ze
zn<i!ny P'l":z.ed no:ta-riluszem E-ctwa,rdem Neymarkiem w Łodzi 
d,ma 12 l4Sitopada\ 1945 roku, r'ej). Nr 4930/45. Czas irwCllJ1'i·a, . 
spó~kl ~oog.r~i,c27OOlY. ·KA-łZ17 

DD'i,a 18 ,gru.d'llfiia 1945 roku doR'elj'es1.ru Hallidiowego poe! 
Nr 109/45 dział B. ,wpisano: "Ca,fe Klub PickwOCka", spółka 
z~ra'~!iiCiOll1a odpo'WLedz'~a,"nlOścią", Łódź. ul. Tra:u:gutta Nr 6. 
gm'a'ch Hoteh~ "Sav:oy". Przedmi,otem SlPólki iest PTowadze
llIi:e przedsiębiorstwa re'sta.ur,acyjno·ka,wLar:niane.gO z wys'ZY'll· 
kiem napoi allwIwlo:wych. Kap;i·tiił ;wkładoWy . s'Vólk.i, czę
ściowo pokryty wktaicLem Ifz'ecrowY'l11. a częśdioWloWiP'laoony 
do k,asy ~OItówką, wynosii 150.000 ,złoty·oh .1 l~.st podzielony 
na 300 'udz'iia1ów ,po 500 fA każdy. Spólnlik może posiradać do·. 
WOliną !ilość udzi,a-rów. Zatrząd stail1o~i'ą: Ja.n Brwchwa, Bo~ 
leslaw-Józef Dąbro'Wskid Je.rzy-M!llr-iillln Apo~ański. ·WsZ'cl
kioe umowy. w:bowiąza'llffa, akty,. ozeffii i petlliomocn'ictwa p,od-

. Dnia 6 ~ulbetg,o 1946 roku. ' do Reie'Stru Halll'tIJl-owego pod 
Nr. 51/46. dział Bo. wp.lsa~ro: KapiJtal zakl,a'dowy spół<ki. ~łKo-

. p;łSttją dwaj cz.łonkow.ie ~a·rząd'\l. Na,t~iast lune. sprawY zw 
.l:atwJ:a i odllJ'ośne1okumenty podpi~uje ~ażdy z cżło'lJików 
zarcZ ą'du oddZ'~eInte. Akt spółki ~oSitał sporcZ-ądzony pr~ed no-

bn,~a 3D [d'stopada 1945 ,roku ,do Re:iestru ft.aÓid'l-owego pod lI1ariuszelm Radzi'sławem Wodzińskim w ŁodZli dn.' 27 1isto--
Nr. 101/45 dizjał B., 'WtPlsano:; "Dom Uandlowy ~ Hodowla Ro'ś- pada 1945 mku. rep. Nr 11391'. Czas tI'W.aIJt~a spó'łki 1Il1,eokr.e •. . 

· wicie wpławny do kasy, wYllló'si obeonie 1.20,000 2Jlotychl po
<lzieiony;e~t na 120 udziałów, po 1.000 z~tych kwdy. -

]iiillR. T. F!Llał,ko'Ws1<.i:i s-Ika." - spółka zog.ram.icz'o!1ą o.d,po- . śIOIl1Y. K'A-1221. 
wie.daJia,Inością". l:,ódi. ut Żwirki 6. Prze.drrni01em llrz.easię- . 

KA---1e09 
bloni'~a jest produkcja na'S~on, Ihndelzj:emi'ORJlódami, _ nas,io
:nami. paszami. wełną, .d:rzewenn,na wozami ~t-ucz,nymi i . a·rty-
kUltami spożywczy,m-i o.raz wszy~i'm tym ·co dostarcza j po-

DIłia " lisŁopa'da 1945 roku, do Reje:sił:r.u Hanidlowego pod tr~ebuj'e wieś. KapHał za.kiladowy spótki. calkowide wpła,co-
Nr. 95/45 dzi'a l B., wpisano: ,iPQńcwcha Kra,jowa. spółka z .og- Illy do kasy, 1WY110si 150,000zilotych · ) pOIdziedony lest l1a 30 
ranicw.ną ()d'P'owLe·dzia~nośoią". ŁMź, 1U1. Nowomiej.ska Nr. 12. IUdzialbw,po 5.000 zł. kaMy. Spfflllltk moze mi.eć wi~szą litośĆ 
Przedmiotem prz'edsiC}biorstwa if!isrt hurtowa spr~edlllż . rx>ń- ·ooziatów. Zarząd: sta.nowią: iRYlSzard - Ta<LeU's,z f'Jiałkowski, 

/ ozoch i wyrcMw tekstymy.oll. 'Kapitał z,akladoWY. 5półlct, cał- Tadeusz Loo.h i Bo~an. Wi~koszewS!ki..za.rząd Tepre,zentruie 
kowicie wl[:tacOlllY do !kasy. w}'tIJosi 30,000 ztotyóh ,i podz,ie~o- spółkę w SądZlie i pa.za sądem, Do ,z,acią,ganla .z;obowiąz,aJi 
ny jest na 60 ll'dZli,ałów Po 500 211. IkWdy. Sp(jbnik mate posi-a- tupraWlllJiellli są· diwaj cZilonkowie ;za.rzą!lu ląqznie •. lu'b i,eden. czl.o 
d,a'ć dow:>:.n:lilOŚć udziałów. Zarząd stanowią: Kazimierz Krzy- Inek za,rzą.du lą.cZlnJ,e z prolmrootem, pr:l;y,czem w kaidY'!11 wy
'5zitofik; MariallJ KrcZysZltofik ~ Wjkt{)r KrzYs~toHk. Prokury. . ~a~u jemyrnz niCih 'mll'si być spÓ!!,ni!k lRyszClJrd - TadeU1S'z Fj
umowy, weks·I-e. ,i!1ldosy, czeki i wszelkiego rodzaju ,zOlbowią- 1'alkoy/ski. Natomiast do podJpisywanja kO,resPQ;n'de,ucH, odbi'e
zaJlia p i,en i ęż,ne · podpisywaJl'e ipyĆ muszą w im.j,e:niJu $pófki łą- · .ran,ja pJeniędzy, towarów i lemupodobnych wYSltarczy pod-
oznie przez dwóch zafZil'd.ców .pod stempLem firmy. Ws.zeilkie p,is. ie'dnego cz/.onkazar,ządu lu:b pr-olmr-el!lta. Akt spółki z()-
zaś inne spraWy Q;ał,art'wta 'i o<d'!1lośne do:~umemy po-dp,i~lIIi 'e każ- l'itał zawarty prze,d Notar,iusze<nJ Bronisl.awem Czemkem w · 
dy z ~arz<l'uców s·amodzieilni>e. Cz.as trwa,!1iia5Pólki nd.ę.o&'rani"- Łodzi. d,nia 2() Irsropada 1945 .roku. ,Rep. Nr. 138. Czas t,rwm;ia 
czony. Alkt s.pólikizostał ~p()rzą.dz.oilllY prred NotarilllsZlem sjJółki nieogranicwny. · " , KA-l~15 
K. Oksza :. Strzeleckimi, dJnj,a 6 ~ist&}la'1ja 1945 , ,roku. re,p. 

· Nr. 713. KA-1210 
,. 

Dnia 21 ,gwidnia1945 Toku do Rre1es~rru Handlowego pod 
Nr nO/45 dzj,ał B. wp:i-s,al1o: "Sprz,edaiga:la'll'terii i kQuiekcj'! 
"Wik.tor" 5qJółka z ogr.anlczoną odpowi'edzialnością", Łódź. 

, 'ul. PJotrk<lwska 63. Przedmiółem t}l"'zedsiębiorstwa jest pro
wadz,imie hamdl11huJitorw.o i detaliczJi!Le ko:n:f.e:kcją męską 
i damską oraz galanterią. K,ap1!ta'ł zakl'ad'owy spółki, cal-kowi'" 
cie ~tacony do · kaisy, wYlwsI 120.000 .złoiyclh ~ podz;ieIony 
ies·t na · 24 rudziały Pl') 5.000 zł każdy. ~pólnik moze posruadać 
dowolną ilość udziaJÓw. ZaJrząd SIt,anowią: Sa'bi.na Jenszke 
i Bronisław Kliioonbkll!. Wszelkie .zohowiązania spółki. weks'l'e, 
czeki. żyra, umowy, kontrakty. aMy notal1iiClJltte i hiPQtęcztlle 
winny być podpisywane przez obydlW6clt · zarządców łąezn.1e 

'Po.d siempIem firmy. Nawmiast· linne ,sprav:y za~atw'iai od
,nośne dbkume.nty po.dpisu}e każdy z cztoJJlków zarządu sa
.mQdzi.elnie. Akt ·spółki z,osb'ł sporządzony prz'f!id Notariuszem 
Stanisławem MaIlIdeckim w Łod~i d-oi!a 14 g,rudn~'a i945 rok·u, 
r,ep. Nr 274,2/45. Czats !trwania spółki. nleOigrain!jczon~ ' . 

K'A-łOO2 

[juia 10 tisto:pa1ua 1945 'roku, . do Re1estmt HamdJI·owego pod 
,Nr. 96145 dział B .• wpis.ano: .,Wytwórnia Zabawek .,Drako

•. l tom" si?ólka Q; og,rani<:ZOIlIą odpowiedziaJlnością,". Ł6cIa. ul. 

Onia · l grudnia 1945_ toku do Rej·es,tr-u H.andJIow.eg'o ilO'd 
Nr. 102/45 dzial iB .• VJUl]s,alllo: ./Wyrób . i SJ)rz.edat- towarów 
wl~i-e11Jll'iczyoh .,tMerilnas" &półka Z ' ogramczoną Qd'Powiedział~ 

. nością. Ł6d!ź. ut iNavAl-ot l. Kapitat 'zakładowy ISpónd, ca~kowl
c.e ')V1Płac·ony do kasy. wynosi 150,000 złotych i pod'zi,e-looy jese 
na 10 ud'ziałów po 15.000 zł. kaŻldy. Spólnik mOlŻeposi,a'dać do
wolną ilo'ść udziałów. Zarząd stanowią: EugellJLusz - Stefan 
Neubart, Ahe Ro~erri Stan.i!sław Wys~kow<ski. Rełlnomocnic~ 

tw)ll. p.rokuiy. umowy. weWe, indoSy, czeki i wszelkiego ro
d.zaiu zob()'\\riązanda pieniężne podiPisywane być muszą w imie
niu spól~i łą·cz.me przez dwóch' z'a'rządców ,pod stemplem rir
'my. NatomiaSit inne sprawy ~,alatwj a i odnośne dokumenty 
podpisu j ,ekażdy z zar.ządców 'samod,zie·llJ1k AkIt spót.ki z'ostał 
sP>Or,ządzon;y prze'd notarluszem K. Okisza - S trze'leckim IW Ło
dzi, dn:i a' 6 łilstOiP,adia 1945 ro~u. rep. ' iNr. 711? tza~ trtw,anli,a 
sp6łki (JIi'eo.graniczony. · · '. ~A-1216 

Dma 27 .grud:rrta1945 roku do ~ej-estru HandlowegO pod 
·Nr 111/45 dział B. w,pdsano: "Plomteń" Detaliczna Sprzeda~ 

. MateriaMw Opałowych, BudowI-anych i Paszy. spółka z ogra
nicz(}ną odpow:tedzialnmś-cią". Łódź •. ut . Limanowskiego 144. 
KapHal . zaktadowy spółki, oa'łkowicł.e wpta'OOIIlY d·o kasy, wY.
nosi tip.OOO zło1yclh i j,est podzbeIony llIa 60 udzia,lów po ' 1.000 
zł ka~dy. Spólnik może polSliadać dowolną ' ilość udz·iałów. 
ZaJ1ząd stanowią: . Stefan Sysii'ak i Jerzy KaHnusikin. Petno
mocmctwa.i>roku'ry. umowy. weksI-e. IllIdosy. czeki [. wszel- . 
Idego r~za.j'l! zobowiąz.ania pte,ndężne podpi$ywane być mu' 
szą w imienm spółki łącznie przez dwóch żarządców pod 
s-templem f.iTmy. Natomiast ['nne spra~ za-łaiwia i odnośne 
dokumen,ty podpisuje ka,żdy z za.rządc;ów samodzieln:e. AkJt 
spółki ~ostal sporządzony pr,zed Notal"'illszem Kazim ierze<nJ 
Oksza-Strzeleckim ~ia 26 I października 1945 r. ' r.ep. Nr ,685. 
Czas trwania ' spółki -rrie.ogranicwoy. KA-J223 

· Strzelców KmioWlSkich Nr. 41. P·r!~edmio.tem s{pól1Ei j,estpro
wadzeni,e wytwórn~ zabawek oraz wyrobów drzeWinycb,. Ka
p~tal zakładowy s~ótki. całRow:icie wptacony d'o ka'sy/ :wynosi 
30.000 złotych i lest podzie1ooy n.a 30 ul(}zi><!Iów po 1,000 ~r. każ 
dy. Za,rżąd stanowią: Józe[ Oralbilkowsk1. tBug>eIIIJiooz Koloozi~j
czy'k ' i Feliks - . Ignacy Tom,czak. Ws~elk!Le !\1II11OWY. ·akty no
tarialllJ'e i lhi'Voteczne, weksle. -cze>k.i. żyra 'na "fęk!s1ach ,j cze
kach oraz wszelkiego rodza ju zQlbowią2allli'a wiinny być pod
pisywane prze·z dwóch kiórychikolwkk bądź członków za,rządu 
razem. Prokury zaś mogą być udz'ielanetyJ!ko w -lącznym 

1)odpis.em ws'z;ys11dch zarządców. Do załatwialJllia dI11IIly;chslpraw 
-i podpisy,wania odn,ośnych dokl1me'll'tów' tijlOWaŻnłO'llY jest za
rządJca Tomcza\< sa:nodzi,etnie. Czas iŁrwamia sPółkii określony 
oostał do 31 grudnja 1946 rokiu IZ aru-tomatyCZł1ym rocznym 

,. przedlużaniem. Akt spółki został 5porządzooy przed No1arlu
lS'zemR. Wodzjński,m <Lni,a 7 ~rs'łopada 1945 roku. rep. Nr. 1278. 

. KA-1~11 

Dnia 13 Hstopada 1945 rD'k,u, do Re,jestr~ .tJ.anld~O'Wego pod 
Nr. 97/45 dział B, WlPisa'no: .. Spółka Włókiennicza "Sarma
tla". spótka z ograniczoną odlp'Owied z.ia·llIJ ości ą". ŁÓdź,' ul, 
Piotrkowska 24. Pr21edmi·otem pr.zedśi~biorstwa jest ha·n·del 
hu~towy materialami i al"'tykubmi wł6ki-enniC.zymi oraz "ch 
wyrób i przerób, jak również zastępstwa i pl'zedstawiicel
stwa firm kra,jowych d za1granicZl11yClh . . Ka'p'itał zakładowy 
spótki. całkowiicie wpłacony do kasy, wynosi 225,00.0 zlotych 
i ]>Odzi·e,IO'I1Y jest n:a 45 równ~ch wdziałów po 5,000 zl. każdy. · 
Spól1ntk mQ2e mieć dowolną i.loŚć udziałów. Zar.zą,d ' stanowią : 

Roman Gisj;n,g. Stefan Górecki i St~fan Wa.gner. Wsz~lkie 
umowy. akty łjOlta'ri><!Lne. weks['e, cz,eki, żyr,a 'II.ii. , wekslach 
ł wsze,lkie'go rodzaiu zobowiąza,",ia i pełnomocnictwa wi'nny 
być podpisywane przez . Romana · Oisinga i ie-ctne.go. z pozosta
łych czrooków zar.ządll1. Prokury mogą być udz,ie~ilin·e tyrulw Zla 

- Jednomyślna zgodą ~szystk.ich 3-ch 9zło,nków zal'zą1du razem. 

Dnia 17 grudnia 1945 l'oku i dnia 21 stycznia 1946 roku Dń ia 31 · ~rudnia _19~5 roku do Rej:s tr.t\ Ha~dlowe.go pod 
do Rejestru Han!ilowego pod ' Nr 108/45. dział B. wpisano: Nr 113/45 dZ.Hl-! B. wPlsaJ1lo: "Wytwornia wod gazo\vych 
"Hurtownia Gala.nteryjno _. Tekstylna "Wibroja", . spółka . "Sin'aIkb" T. Z. Magrowrc'z i spółka, spółka z ograni,cwną 
z ogranie zoną odpowiedzialnością", ' Łódź, ul. Piotrkowska od-powj'edz:ia:Inością". Łódź, tli. Nawl"'ot 88. Prze<lmiotem vrz'ed'-
Nr .43. Kapitał zakładowy spółki, całkowicie w'P1acony do siębiorstwa . jes t wYrób i s'przedaż wód .gawwych, rozlewnia 
kasy, wynosi 240.000 zlotyćh i pQdzielonyJest na 240 udzia- piwa i o~tu oraz pl"'owadzen'i-e reprezenta.cH wyrobów po,kre-
łów po 1.000 zł. każdy. Zarząd stano\vią: Bronisław ,Jawor- \Vllych'. Kapitałrzaklad,owy spółki wynosi 200.000 ~ł : jes,t 
ski i Wiktoria Wojtezakowa. , Wszelkie umowy, zobowiąza-· podz'ieIony na 20 udzia·łów ,po 10.000 zł każdy. Kapitał ten zo
nia. akty; akcepty, weksle. czeki i pełnomocnictwa ' wimny I stał pokryty częściowo gOltówką. a częściowo wkładem rze
być 'podpisywane po(stemplem firmy przez dwóch członków I cz.owym. Spólni'k może posiada~ ~owoIną iloŚć ud,ziałow. Za. 
zarządu .. Natomiast inne sprawy załatwia i odnośne doku- 'I rządstamowią: ' TO'masz-Zygmunt Ma'gr,owicz, Karol Macie
menty podpisuje każdy z członków zarządu. Akt spółki zo- ! jewski i HeHodor Bnze·zińsk.j . Wszelkie ' z'obowiązania , urno- . 
s.tał sporządzvny przed Notariuszem Mandeokim ": Łod.zi :, wy pryw8'tne tiO!ta'l'J:a·lne i hipolecz'ne. ~YSltawia llie i żyro- , 
dnia 15 grudnia 1945 roku rep. Nr 2757. Czas trwamIl I walnie czeków. us1anlłwian1e pmlmlr wymaga !}odpti sów 2 z~. 
spółki nieograIicz<my. ,. KA-1220 I rządców łąc.znie. w tym zawslze podpisu Tomasza-Zygmunt~ 
'. i. Ma,growi,cza z jednym ' z po,zosta:lyc'h ·zarządców. Natomiast 

Dnia 10 grudp.ia 1945 roku. 11 styc2Jllia 1946 roku I inne s'prawy za'tatwia i odn-aśne dokumenty podpl,sujo każdy 
i 8 lutego 1946 roku d'O Rejestru Handlowego pod -Nr 106/41; z zarządców samodzielni·e. Akt .spółl\Ji zostal sporządzon.y 
dział B. wpisano: "Polska Spółka Rybna "Łosoś", spółka z pru;z · nota'riusza Henryka KI,es.a \V Łodzi dnia 15 grudnia 
ogranicooną odpowiediialnością", _ Łódź, ul. Prrejazd- 1~. 1945 roku za· Nr J1ep. 1076. Czas trwania spółki zostal okre-
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest handel hurtowy i deta- ślo'llY od dnia 15 grudnia 1945 roku do dni><! ' 1 grud1JJia 1947 
liczny 'rybamf rvrzetworami rybnymi oraz owocami i arty. roku z a'MQll1ao~ZlIlY~ ~-'le:t!1iim przedlrużernem. . KA-1224 

.. 
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-Nr 21 

Konkursy 
KQN1KURlS ' 

-Ull'IZąd Woj~wódŻ'ki MeztLMkii. ...:.. Wydział Zdrowia, 08ła', 
u. ko~ul'\S na. otwarcie aptek w: ł) Ols'zy;tNe w rejo.hie ul. 
PlPR. 2), o..łro<We; 3) ~czyt!lliie; ł) OII's~nek pow . . o.trrO
,da; 6) Luczanaob 6) Pa's{!e:kiu; ,. ' SUJS,~; S) ' Lildzbariku;' 9) Ra. 
&t~<u; 10) WaflleIJi>orlt; 11) Biał~j !pQW;Paiego; ':"---

. Koneesje będą u~ieleille na zasadzi.e Pa-uSlkie; UIllł8lWY ' 
Apte'kans!kiej oraz .Roz.ponądzenia Minisltil'a Zd.'owia PubU. 
emilio z dnia 10.VU.1920 r. (Oz. -U,R·.P. z 1920. Na- 62 poz. 
4111) • . ' 

. UMegaj,ąey się o uzyskanie j~lIlej z wymielllJionycb KOIIl' 

.. ji winie,n w prz~ciągu 4· tygodnfo od 'dnia o'głos'zenia 
w "Mo.niltorzeP~kiim" nIDf.eJ.szego konkl\l~u nadesłać do 
.wydzij.ału ZdroWia U,I1Zędu Wojewódz'uego Mazu·ns:k'iego :PO
dani'e I omac.zeniem . rejcmu, o kit6rry ałę uibiegają. Do poda· 
nia, <>p8illrzQ'Ilego p,rzep04ową OiPłatą . M~OWą, należy dołą
czyć dobJm.emy wyszezegóhtione w § ó i 8 i.mtytuojiMiDii. 
!tra Sraw.Wewnęl'1"mYch I dn. 1.VI.1931 r. w spra'wi~ udzie" 
iama Koncesji na zakłada. 1IipIe;k ("M()OiJt~ POilIki" Nil' 136 
pol. ~). . 

§ ' 6 Od uibiegającycli się o UJ;ly8karuie Koru:~.!lji Mleży 
.łądać złoterua ~p.al'r.zooego przepisow·ą opłatą ' atellliPlową 
pod~nia, do kitórego winrny być dołączone: 1. Oryginąlllly dy. 
,plom na . Ito'pieli magistia, względnie prtOWiZOTil farmaoji. 2. 
Stan słuł.t>y zawodowej, wydany przez IIIJSIP; Fa,rnnace'lltycz-. 
nego, ,.. kitórego rejo.nie kandydat pełni lub pehlWl osrtatm,io 

~ 1 Ularoa 1946 ,. 

_ hw baOlp. w-adilum ~jie ... . ~oW 

~/. ot!óIln.e~ o:ferowtlnej kJwmy, kalUcja -' 5% ot!ól'l1ej sumy 
UmOf\'lBej. Dyre'"Jl ogł.a.it:aJlł«i przeIIa.rfJ ~sł.je prawo 
wsbom ptUrdsłęlbiorrQ,y bElI .w~ędiU na oferowaną cenę, a taik. 
je ~ lIIZDIIIIA. te , przeł4ltg ok! dał W)'"uillau _ K.A.-1293 

OiGł.()SZENrlE O 'pR!Z,ETAlRtGU 

Naczebildbw>o Zwięzbt HarceN<1lwa PoItIIktego o~za prlu
t8JJ"8 na roboty ~e w Domu HłU1CenstWft przy . uaiey _ 
LMieukoW\§kieJ Nr 7 w Wu"Szarwie. Slepe k,osztorysy) waIlUn. 
]Iii ~ można ortrzyma6 w Na0zer1rnidJwie ZwiązikJu Har
ceTII·twa Poli.!!lkriego; przy ul. W~ejskiej Nr 17 11 Komi:sar,za Od
budowy (IoQe piętro).. Ofert}' naJl.eży Slkiad:ać 'u KomioslU'za 
OIbudo·\vy d'o godz. 12 dnia 9.111. br. 'Otwail'Cie ofert naSltllipi 
o '· god·);. 13 dmj,a 12.111'. br. Naozelrnicttwr6 ZlWli.ą,zlkru Ha,rc6il'\S~wa 
POO$lkiego UllSkzega sobie. prawo sWJObodln.ego wyboru oferty 
bez WlZględu na cenę, Jak róWlllież wyłączenia pewnej ka,te· 
gore,i robÓt onz tm·iewa<Żnie<niira pilUeta 'l1gu bez podania moty- , 
w6w i ~odorwanda. KA.-1-2·91 

PRZIETARiG 

~yrelkcj-a OkJręg. Kolei Pańsbwowyoh w OJMłynie <>glas.Z,a 
p~et'arg n~eogr8llli.czOllly Da roiboty budowdano • remOOttorwe 
w domach mi.e;S zlkrailinydh w grupach '2 i 4 budymJki 1Y mieście' 
KOl"Sze. Slldadame o,fert w podwójnyoh zab'ko'wanyoh koper!"
tach 'do god·z. 12'ej dIIUa 4 ID8il'Ca br_ w 8Jllachu Dyrekcj;i 01-
sdyn w holal\l do sik11ZYIIlki ofe'ito,wej. Sletptl kuMJtorysy i in
'folIlmaoje . otrzymać moZrna w ~machu Dyre:kcj'i pokój Nrr 241a: 

Dj,re,koj-a za.sweg.a s~bie ' prawo dowQlrnego wyboru' ofe' 
. reruta bez wz®lędu na wysQkość ofeflly, ora.z unieważrnienię 

przetargu bez odsdl.odowania. i ' podapilB powodów. KA~1318 

1 

OGiLOtSZ:ElNIE O NlZETAR'GU 1/46 

tJTIZ~ WOjewódlz:kÓ Lód~ki - Wydział Komunikacyjny; 
Łódź, ul. Ogirodowa Ntr 15, ogłasza przetarg nieogramozony 
na na'SJtępl\ljąoe roboty drogo'we: . 
\ 1. ".Tylkom'aude dy'wanika z asfa~tu lanego nll;lWi.eiNChlllio
w~ na d!rodz.e pańs1Iwowej Nr 14 na odcin:ku Radoms«OI
Kłomnroe od km '174.600 do ~m. 177.(}00 w iao'śei około 
15.000 mI. , 
_ 2. Wykolłarnile dywani,ka z asfaHu lanego nawierzohmilt)". 
wego na dro~e wo'; ew ódrzlkd ej Łódź - TomalSzó:w od k,m. 
13.500 do km. 14,100 w i:)ości około 2,400 mi. _ 

3. WyłatRrn,i,e dy'Wan~ka smoł<ograui,to,wego uf,altem la
nym nawi,e'rrohn·iowym na . drodze woj ewódzlkiej : Lódź - To~ 
mas'zów od km. 39,380 do km, 40,000 oraz od km. 45.000 do 
km. 46,220 w ilości około ' 3,500 m!. 

Podkładki p-r.zet30rgowe, oraz bHu ze i,nrfoI1maoje motna 
obrzymat w Wydz~Ie Komundikacyjnym . ~ój Nr 137 w 
godz. 1~13. ' . 

Ole,flly na,leży składać .do dnia ' 15 marc& 194,6 r. do godz. 
H-ej w k,anoceluH "Wydziału Kom unikacyjnego ,po,kój Na" 140 
W Lodizi, '11'1. Ogrodowa Nr 15. O'lJwar,eie ofert nalSit:wi w tym-. 

e dnC'U o godz. 12-ej. ' KA-IH~ 

OGŁOSZENIE o PRZETARGACH . 

Gda~Slka. DYTekoja Odhudo'wy (Sorpot ul. ' WIla-dysława -'V , 
Nr lo/lBł ogła;sza pnetaTgi n"ieograniczone na ll'as,t~ujące 
roboty : 

• łu#Jbę zawodową, w%lgllędinli,e s-taDt llłu~y, wydany przez 
uiPmednie władze zaboroze luh O'kuiPacyjne. S. Dowód OIby
wBlteliatWa polskiego, 4. SwiadeotJwo rmoą-ałności . 5, DowM 
posiadama środków na za~o'źenlie apteki, 6, Do'wody pracy 
nau,kOl\V&J, społeemej 100 obywallebkiej. 7. Zobowiąrante, ' :te 
cMrobi.łeie będzie :łauądza~ ' d prowadzić aptekę z erhwlilą j~j 
umohomIeni,a, O'l'U ie w (»"zecil\8'U oonajmmej 5 lał od tej 
obwdlli nie Od$rp,rzeda,_ nie wydzieria1l'i i me odda wadmini. 
Itoraoję wręczającą tej apteki lIn.nemu zawodowOOrwi. 8, Wła
MKlTęeznienapisane ool'l'liGUlmn ~e, w ' kt6rym prowiilDlllO 

by6 wyr,ainie zaznaozone, czy kan~ydat kiedy;kolwiek uzys" 
Dł koo.ce&le na otwail'Cire apte<ki, czy posiadał lub ~~ftda 
aptcę ~ Pie tmamQW~ie. 9. KandydaCi, lctÓT.zy posiadają 
wlane apteki, winni nadlto złoży6 deklarację, że zrzekaj, 
.Ię dotycbe.z,asOlWej IooIJlce&jri w rame ' oł1l'Izymaillia nowej. Ni~ ' 
JI06,ladający orygilIllllmego dy,płomu na słO!J).ieli magrJ!ltm, 
,,; z,ględIIJ~e prorw~o.ra fa'rnnaoji, mogą składać j.e w odpisach 
lądo'Wlll>i~ lub rej.erutałn>ie',u'Wiei12ytełnrioillyoh, lub składać urzędo. 
we doIIwmenty Sl\JWilerdrz,ająee, te po6iadają te stopnie, Nie poe,ia. 
daj.,y · ż.dm,ego z tych doJrumeIllłów ' wmm skład&Ć zdwia'd. 
ozenia MinUsrtel'Stwra Zdrowria, ~e pnzysltti~Je iQl : pr,awo uhie~ 
garnila s6ę o ko'llcesję. 

PRZETARG 

KOIIDi.ltet &dowy PóO.h·oohnJiki Lódzk~ej ogłasza Inllli,ej
, szym przeta ,r'g nieo~rarn.ic~ony ' na ·roboty k;a1ll81~(l,acyjne w ozę-

I
ści budyrDlk6rw ooWlllej fabrylki ,.ROIZellIlbJ.artt: ' prrzy utl. .Gdali
s,kLej ' NI' 1515 w Lodzil. Slepe kOlz~O'l'ysy OItr~ymywać mo,żlll.a 

' w Sekretariacie Połiltecl1rnilki. Płac Zw~i~trw<8 2, oodzierunf.e 
w g'od,z. lG-12. lnfo~eji będzie udzi-ede.ć Kierowl!l'iobw'o Bu· 

f. Remon t domów przy ut Elbląs,kl;,ej W Gdańsku. Skla· ' 
d,arni e ofefll do· dnia 9 marca m. godz. 11, ołwa,reie ofert 
o god,z. 11 min, Hi. Do oferty należy dołączyć kiwh na ~ła • 
oone wadium w wysokości 60.000 zł. 

2, Wyqwna,n'ie dachu st'ałego na Katedrze Mors,kiej (da",' 
ni>e; M-a rienkirohe) , w' Gdans1kru. Składanie, ofert do dIIlia 12 
marea .m. godz, n, o~warcie ofert o godz, 12 min. 16. Do 

: o.ferty nałeży dołączyć kiwit na wIPłacone ' wadi,um w wy.oko-

Właściclelle BJptek, od kitórych opinie me były iądane, '.1 
• klt6rzy sądzą, że pIl',zez u-t'WOil'zenie ~h ąrielk egz·y&teDiCja 
ich -.pt'e<k będzie za~rożońa, mogą w termiDie 4 _ tygod. 

'n~ 00 ooira ogło,s,zenia nClIliejszego w "Morniwrze Pol· 
, skim" wnieść do Urzędu WojewódŻJkriego (WydziJał Zdrowia) 

urmotywowane z·ar.z,uty w myśl pTzepiiS'óW ~tIl'ulkcji o Sipo-
,sobie UldzieI::mi,a korncesj!: na Ul,kładanie . a:pitek ("MonUtQr 
Polski" Nr 136 poz. 204 z drnria 16.VI. 1936 r.ł KA-1289 

KO~~ 

Za'rząd M'i,eiski W. SOSiIlOWCU Otg'lasza lro.ntlmr!; Ba sta.n.o
wisko ordynatora Oddlzi,ału Oill1eko!l,ogiczńo-P.oh)~'!lI)cze.g() ·w 
Mieiskim Szpitalu Pnw,sze,ohiym w SOSIIIOWCU •• 

~WymĄgane warunki,:. 
1. ' Obywatel&two pbtls,kLe i nteprze.kir.QIozooy 4i5-ty rok t y

«41\. 2. -Dyplom Iekars·ki' uz.nan.y. przez P&ństwo Pols,kiie. 
3. Prawo wykornywa.nila praktyki IekarskJioel. 4: COIl1a,jmn;ej 
dwuietniapraktyka szpitaltna w zaJl!lre·sie ~kQl()gii i alru-

' s~di. · . • ' '. 
Pooan-ia wraz z !yrciorysem' li o.dp'irS·an1.i Ś'w.Ii,adectw nałe'ŻY 

składać w Zarządz.ie Mi,eis.kLm w Sosnowcu - Wydział Ogól. 
\ty .- w te.rmiJIIii'ł dQ <linia 20 mal'OO 1946 r. 

KJA-H87 

KONKURS 

, iJ..rząd MieJski w Rawicz,u ogŁasza konku.rs ,na st,anowi
• ko dyretk:tora Szopiltala Mf.,ejskiego w '· Rawlkz'U. 

Kandydaci na wyżej wymienione stanowislko zeOOiCIlUo. 
tyć padanńa do kt6ryClb dołączyć należy życiorysy oralZ odpi· 
sy: a) Aw,iadecbwa obYW8teLs,~iego ' po,lslkiego, hl dyplomu lerkat'- , 

sJtiego e) uprawnCreIIlia do wykonywanie. pIl'at'lyki lelta~ej, 

d) . za~iadczenma z odby1ej speejalllloścj w -OOtl'iUrgii • 
Uposażenie według grupy VI urz'ędników paf1strworwych 

W'l'U z usta wówym i dode.tkami. Podam. należy ~ć do 
Zarządu Miej.s:kiego w Rawrozu w teI1mitni'e 14-rwym od da,ty 
ogło&ze,nia niniejszego Ioon~Url\SlU. KA-1288 

• 

Przetargi 
. j . . . 

PRZETAlRG N,lEOGRANilCZONY 

Okręgowa Dyrekcja Dróg Wodnych w We.rs'zawie, ul. 
Walecznych 41', m. 9, ~ywa do s.Jue.dania pi>semn~ch o,fert ' 
na wykonanie budowy inlStalacji elekt:ryoznej POrI1bU Ha,rud!lo' 
wego w Wal\uawie na Prradze, u~. Zamojslkiego~. Termir~ 

i mi .~jsce ro'zipoczęcea p~etaT'gu: godz·ilia 1244 ' 5'go! marca 
1946 f" w biuro:e Okręgowej Dyrekcji Dróg Wodnych w Wa'r
sla~vie , Saska-Kępa, ul WaleC7Jll)'ch 41. m. 9, ,()femy ~ą' 
dzoDP w pr.ze,p i.sowy ~posób n9.1eży skladlać w ka,ncelari WY' . 

żej wy mienionej Dyrekoj,j i tamże można i>rz egll.ądat od ~_iI 

2O-go lutego br, do dnia 4'go ma rca br. z wyjąliki t'm ą· 

cbie;1 i. ś\vi,ąt od ~ito.y lO_ej do 12:&1 ~ .imtalaoji 

.,' . ści 100.000.- zł. 
, PookładlM kosz,to'rysowe, oraz warunk~, przetugowe do 

" nabycia w G. D. O. po<kój Nr 12 •. In.fo.r1ll1ac~·1 w sprawach te' 

do'wy . (u ,l, Gdańska 1&5) w d<ruiach 4, 5, 6 marca w godz . . 16-16. 
Oferty w zalP'iec:r.ętowanyeh kro!perrltacb należy &kil8dać do 

dmura 9 marca br. godz, 1'1 w Sekretariacie Poliiteołmiiki. 
Otwarrcie ofert IJo8ISitIW>i ,.. tymżediDiIu o godz. a'ej w Po-

liteetłmilce. · - , GA-l28 

PRŻiETkRG NU!:'OORANICZONY 

DY!l'ekoja Okręgowa Kolei Pańlsrhwowych w Gdań,sku ogła. 

&al nie~rniozony pm'etarg pa odbudowę ozęśeiowo zwsroz,o- · 
Dej pail"O'WozOWllli na 81. Zająro.zlkowo - Tc:r.eJWISkr.e. Oferty wp<>· 
dwójlllydh koopertaob. z kltórrycll zewnętNma OiplIIlnooa pileczę· 
eiami laiko<wym.i z napisem "OdIbudowa ' parowozowl!li rus st. ' 
lej ąoz!kowo-Tozewslcie", należy &kladać do godz. 10',ej OOria 
12 marca 194,6 r. doSlkJrlZyn'ki ofefllowej 'tV bom D·.O.K.P. w 
GdańBtklu wmrZ z dołączOlllym kJw.1t em na Wipł:acone do kasy 
dyreo1tćyjtlej PKP w Gdań&kJu wa·diru.m ' w 'wysoko~j 2010 ole,ro' 
· wanej .wmy ogóln,ej. ZlWrotwadi'um l1IlI8ItąPi w wypadk u, gdy 
f..ma lilie ól~I1zyma 1Jlece!lliia na wykonanie robót. Czas trwania 

· robót objętych ruirniej&zym przetargi,ero wyI!losi 4 miesiące li· 
oząc od dety zawarcia umowy. PtubliICme otwMoc:e ofert 1118-

~ dni,ra 12 maroa 1946 r. o godz. 1~,30. w MUJil'lZe D.O.K.P, 
GdańlSlk. po3tój 461. Dy'relkcja ogłalSzająca _ pIl'lZetarg za8ltrzega 
sobie prawo dorwoltnego wyboru afer,rota oraz ulllieważnienie 

]mz.etail'gu bez podama przyczylIl i ' jakichkolwiek ods1Jkod()lWl8ń 
I tego tyrtułu'. BHżs'ze 11llf01'llDacje jako też fo~ła1'lZe ofeOlil()
we moź,na , otnzym~ć w . D.O.K.P. w Gd,ańsku, pokój 456 z. 
OipWll 50 li. ,KA"'-1307 

PRZET,,(RGI NIE,OGRANIOZONE 

Dy'r~looja OJtręgowa Kolei ~aÓSlłW()wyerh W Katowicach 
ogłasUl przetarg. ni:~raniczOlllY 'na dOi(l!l"Owadzenie do sbnu 
użyteczności iruitabcji aJkumubtorowej na stacji Wiel
kie Hajduki (całlkowity remOl!lJl: wraz z dosławą maleriał6w 
i morIlIt,ai,em .tj. narpeł,lIli eIriem i ne.ładowarni'em bwter~i), składają_ 

cej aię I a baterfli a*.umuiaWti'ów !Ita~yjnycl1 , . QZęśri~ 7JIl'iS'z. ' 
CIOIIlyoh, ozęściowo IfII1tytycl:i każda po 68 O~IIJiW typu J.4, 
o pojemnoś..~i 144 Alb w ·naozyniach szikD.anyCih. _ 

. Doklad:nyCih wykazó:w or6z - bIliższych in.fOrreIlaoji udzćela Wy
dział Eleikltll'otechpicmy w pólk. Nr 210 w gmachu ~yrekcji. Tam· 
że mo'źna za7Jll·ajom.ić silę z ogólnymi warunkami -- d;osltawy 

· dIla PrOIlsikicb . Kolei' Państwowych. Tel'l!l1liJn remontu j,arkllla j. 
krÓlllSzy. Oferty . VI zaLa'kowa,nyoh kop,ertaClh . z ilap.i$em: 
"Oferta Da remorut insbłaoji akumu1a.t()rO\~ej na stacji Wiel-

· kiie Ha;duki" należy złożyć do skrzynki o,fertow ej w westy· 
bulu DYil'erkoji do d,lIlia 18.III.46 r. ' godz. HHa Termin orIJwar_ 
cia' oferll nastąljll! tegoż daj'a o godz. lO_ej w p(Jk. 206 , w gn1a· 
MU Dyrekoji. " . 

Dyrelkcj'a zasrh1zega' sobie praw~ unieważnienia przetargu 
hel . podania przyczyn, be,~ pono szeni>:, j!aikic'hko;hv,ie'k odszko-

,. OOwaó ,QIl'H prawo wyooru ofe!'OOlhi. a KA-13Oó 

-, , 
PMETARG · NIEOGRANICZONY 

.{ 

DyrrekClja OIkIręgow. Ko~.ęi Pan~twowyclh w OIlrsztyllli'e 
~alSlza przetall'g D'reo~nbony na: 

1) Budowę !pil'owl.ilZo~ye7Jllego - mostu dlrerw1lllianego przez 
~zekę Biebtr(lę lilia ikro 276,364 H~lii Grajewo.- Birałystok. 

') Budowę mo.sw s.tałego prrzez kanał Rrudziki na km 
27ó,8r63' IliiriiiJ1 ' m. - Bioałys<tok, BzIak Grad'ew'o - Osorwi,ec. 

Składanie ofert llI.a każd'Y rz oibiekit6rw, w odd!z'ieanydl ... 
pieczętowalllych kopertaCIb. Sil6[le kosdOrrYsy oraz udzjel'a~je 
bllirżiSillyOO 6InfOll'lIIlacoji 'w Gmaohu Dyr~kclji w OlrSlzltyn'ie, p,okój 
Nr . 301, Termin, rOZIPOczęci'3 p,rze'largu &n:ia 11 ~arca 194i.i 

r .. 'o j{odz, 12-~j w Gmachu DyreJrejJ. Dyreke.a za'strzeKa 4$.0' 

b!e prawo wyboru , dowollrnego o.fererula, oraz prawo unie~ź , · 

D,ilenia pll:zet~~'iube,z P<Odarnia pil1zyczyn. KA-1393 

l cłmicmyClh wymienionych robót ufuiela Wydział Budowla. 
ny G. D. O, pokój NT 1. G.D,O. ' zas'triega s,obie prawo UIIl~e·~. 
wa:l.llJ:.enia p'I1Zelargu bez 'podania Iprzyczyn, w.yoor'll ofe'ren\a 
bez wz.ględu na wysokość of~ro'wanej kwo-ly, łk również 'po· 
dzw.u r~bót m:,ięd.~y ki:~u o,ferlmlt6w. 

OGŁOSZENIE O .PRZETARGACH 

Gdrań:s~a ' Dyrrelooja Odbudowy (So,pot, ul , WladY\5'ława IV 
Nrr 16/18) ogIas .za przetal'łłi nieo~,ankzone . na nutępu-jące 
robo,ty budowllarne: , 
. l; re,mollJlt dom_ów mie'szlk.allllyClh w Oliwie przy _. Pod-

habń's,kiej. 

2. remontt Szkoły Po'WlSizechriej Nr 5 w Gdańs'ku , 
3. roboity zab ezpi'e~zają,će Zielonej Bramy w Gdań,Slkiu. 
4. roboty rtabezlPiecz,aJące Zlłotej Bra<my w Gdań.sOOu. 
Skrładan,ie o.feó't do ooia. 8 'ma·rea m. o ~dZ. 10; otwaroie 

'ofe'l'lt o . godz. 10. min. 15. . 
Pod!kładlkd ko'Szrtoil'ysowe, oraz ' warunki prz,eta,~O'We do 

. naibyoia w G. D~ O. pokój Nr 12. Informacji w .sprawaoh . te
chlllicmych wymilmJi:onyoh robót udziela Wyru. Budom •• 
ny G. ,D. 0, po:kój Nr· 1. G.D.O. zast,rzega s'obi>e prawo UIIlie' 
ważnienia p.rz el,a·IIg'U bez podania p'fZycz)'!ll, wyboTu oferenta 
beoi wz,gJędru na wyso'kość oferowanej kwoty, jak rownież P.o, 

dzi8~u rO'bóŁ.między killJku 0.fe·re'IIIt6w. 
U-1391 

PRZETARG NIEOGRANlCZONY 

Dyrekcja Okręgowa Poczt i TelegrafówwW.ar8zawi~ 
ogła~z~ przetarg nieograniczany na gruntowny remo.nt 2 ~L
szyn elektrycznych do stemplowania listów, z dodamem ' 
części zamiennych. I 

Oferty w zapieezętowanycl1 i zalllikowanyoh kopertach 
z napisem na kopercie: " Oferta na I remo,nt nuisźYill elektry. 
,c1JIlych . do stemplowania listów", należy składać do dnia 
15 .marca 1946 roku do skrzynki ofertowej Dyrekcji. 

..Bliższe infonna.Cje oraz wzory ofert otrzymać można w 
Oddziale 'Gospodar~zym Dyrekcji, ul. św. Barbary 2, III.cie 
piętro. pokój Nr, 20, w godzinach biurowych. DyreJkcja za. 
'strzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na ceny 
oraz unieważnienia przetargu bez podania pr7IYezyny i po • 
noszenia ' jakichkolwiek od!l~kodowań. KA-1412 

./ 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 27/48 

Dyrekcja Odbudowy WarszawSkiego Węzła Kolejowego, 
Wa'Tszawa, ul. ';I.'argowa 70, m. "zapr8lsza do składania 
ofert -na wykonanie odbudowy części \ spalonego magazynu 

I Nr 3 na stacji Warszawa Główna Towarowa dla pJtrzeb 
I C. W. T. Termin ukończenia całości robót do 1 maja 1946 r. 

Oferty należyskładac do skrzynki ofertowej, " umiesz" 
czonej w Biurze Dyrekcji Odbudowy W. W. K. ul. Targo. 
wa 70, m. 4, do dnia ·7 ma'rea 1946 roku do godziny 9.30. -

• Tennin rozpoczęcia przetar,gu dnia 7 marca, 1946 rolcu o go. 
dzinie 10 w pokoju 8. , 

Bliższe i.nfonnacje otrzymać możn~ w godzinach ur~ 
~owych w Biurze Dyrekcji Odbudowy W. W. K. u'lica Tar. 
gowa 70, poMj Nr 8, gdzie można również otrzymać ślepy, 

kosztorya oraz warunki wykona;nia robót. Do oferty powinien 
być załączony odpis świaQectwa pI'zemysłowego oraz ' po
<iaIIąr numer Rejestru HandloWego. Przedsiębiorca powi.nien 
posiadać u,prawnienia, wynjkające z p'rzepisów prawa bu,. 
'cUlwljl.nego. Przy wykonywaniu robót obowiązuje Przedsię. 
biorcę ... Układ zbiorowy pTacy" dla przemysłu m;dowlaneg'J. 
Oyrekcja .odbudowy W. W. K. zastrzega sobie prawo unie. 
wa.żniertia przetargu bez podania . powodów, po.noszenia ' \ 
jaJdc.hkolwiek ods7lkodowań, jak :.:ównież p'rawo wyboru 
nfercl!1it... KA-l~a 

I ' 
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, 
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PRZETARG 
Dyrekcja Okręg6wa Kolei PaństwoWych w Warszawie 

ogłasza przetarg .nieog,ra:niczony na ' wykonanie robót wodo. 
ciągowo . ' kanalizacyjnych w. prowizorycznej pa:rowozowilli 
Warszawa-Kaliska. , 

MONITOR POLSKI - Dnia 1 marca 1946 r. 

,- Do ofeil'lty' 1P0,,,,mien . być załączony odp'i!s Ś'\viadeC1lrwn 
J?'!',z1lllIlysrłorwcgo ()il'!8Q!. P{)d6ll1y '1Ill1llIler Rej~t.r:u H:i.ndlOlwegu-. 

Prrzeds~ębj-orea" p{)\V'iinien po&i'adac upra'wlIl,ierJil16, WYlJl!ika-
jące iZ prlZtlIpisów ~a budowQalllego. . . 

, Nr 21 

zwitJków ' z numerami" losów, na które padła jakllikolwiek 
wygrana w II-ej klasie, oraz zwitków z wygral!ymi do, 
ULej klasy 46 Loterii, odbędzie' się publicznie pod nadzo. 

, Ofedy w zapieczętowanych i - zalakowanych k~pertach 
należy składać do godz. 12, dnia 5 marca 1946 r. w Refe. 

, racie Instalacyjnym 'Wrdział~ Drogowego. gdzie ' też możną. , 
otrzymać bliższe informacje formularze ofertowe. 

l fuzy wylkonywan.iu robót- obowj~zuje Prrzedsiębio,reę 
"Ulkb-d Z1im'OI\VY 'pracy" <N1n (pl"zemy-s'łu bud<JiW1lanego. 

Dyre'koja Odbud{)I\Vy W.W.K. zatSillrlzega sobie rpraw{) unie
wa,ż,nien:ia pr-zetlaJrgn !bez !p{)dQwa powooów oraz ponosI!: eni a' 

, rem Komisji Urzędowej .przy współudziale delegata , Prezyw 
.denta 'm. st. Warszawy dnia ,12 marca 1946 roku o godzi. ' 
nie 8.30 w gmachu pTZ~ uliC'y Wileń,skie,i 2/4, wejście .od 
uiicy Targowej. . 

Ciągnienie , zaś I1I.eJ klasy 46 Loterii- przeprowadzi 
:publi~ie Komisja Urzędowa w piawyższym składzie l~.go 
marca 1946 :r. bezpośrednio po wsypywaniu zwitków, oraz 
13 ma'rca' 1946 r. o godz. 8.30 w wWliankowanym lokalu w 
Warszawie. GA-137 

KA-1411 

PRZETARG NlEOGRANICZONY 

Biuro Odbudowy . st{)[icy '()g,la-sza przet.aa-g n;eogranlc1..o-
,'!Ily na wyk{)nanie: 1) rem{)tI1/bu s1!Jlepień w 2-ch k,oUach pu_ 

rowych w pawilI. VI' Szp~t'ała D:z. Jezus, pI!1Zy ul. Oozki 6; 
2) remon·tu C. O. wod.-<kanai. i gazu w SZjpi:talu Sióstr EH
bietanek 'P'fZy ul. Go-.zczyński eg{) 1; :3) remo n!tu wod{)cią-' 
g6w głó\"nych ~ ~ieców o~rze\VaniJa lolkalnego w Szlkole 
:PowIsi. przy ul. Naruszewicza 3; 4) robót e'le:Mrycznych w 
&etru Miej,s'k,iej. [l-rlzy u!l. S~eralko'\VlSkiej 4; ·5) Robót r.e~{)II1" 
towyoh w Szlko[e Teohnologicm~ Pl. JriJw'arlirdów lO, 6) remont 
kitrobni i ' jadal1ni ,,, SZ'kQ]e przy ul. K{)no!pczYllsllieg·o ł; 
7) wbót dodavkowych remoilllt{)wych w Sz~{{)l'e POWSI!:. przy 
ui. Miedz~a'l1e j 8. . . 

Termin' składania ().fer t na , powyż,sze ob~t'kty do dni,a ' 14 

marea 1946 r. do g{)-dz. 11 min. 30,do sk.rzy.nki na ofeI'lty 
prze-toargowe 'w ,przedjpO:koju Działu Przetargów" ~l. Ch{)cim' 
ska 35, II P. Otwarck ofert lJla obiekty P. l, 2~ 3, 4 tegoż 
dnioa o godz . . 12-ej, na obie'kity p. 5, 6, 7 o godż.13-ej w. DZl:a-

, le. Pfl!:e.tal'gó~v ul. OhQc-i1llJS'ka 35, pokó~ 209, II p. 
PodIkła'dy !l»"l!:etargol\ve otrzymać moŻ>n!a \V Sek,re,tm.,iac ~e 

Dz. PlmetaTgów, pokój 209 II p. KA-1322 

PRZETARG NIEOGRAN!CZONY NR V-30. 

Dy're.kcja Okr~owa Kolei Pańs·ł;Wiowyc:h Gdań~ W B);d
goszcl!:y zap.ra\Sz.a do s-kłoadarnia ofer,t na dos'fa,,'ę różnego ' ro
dzaju ' fa,rh i cllemikalii. OfeI'lty należy s'kładaó przed temni
nemroZIP{)częcia przetargu do slkrzYlIlikr: ofel'lrow~j mi.estczą
cej się w bolu D.p.K.P. Gdańsk w BydgO\Szc'zy, ul. Dworco
,wa 63, WlZględnie nadesłać lP{)wtą d{) Wyd-zilału Zasobów' 
D.O.K.P. Gdańsk w Bydgoszczy. DO l ()f~l'Ity nałeży iprzesłać 
wzory' (próbk~) oferowoanyoo , famb i ełlem.itkaolii. Na kopercie 
winno' być na,pisane: "Oferila dotyczy przeta,rgu Nr V--30 na 
dzień 2ą marca 1946' r. na 'dostawę fam C, chem:ilkaHiI". ' Ter
min ro~częcia przeta.~u "dnia 2'3 ma'rca 1946 ł".O godzilJlie 
n-ej. BIiż\'l·ze mr{oI1Illaoj-e oral!: specyfiJkaoj'ę można o~rzy

mać w g{)<himaoh UI1Z~d{),wyoh ' w WydziJale Z'a'sobów D,O.K.P, 
Gdamk w Byd,goszczy, ul. DwoTCOlWa 63,lPoIkó;' 58, KA-13&5 

OGLOSZBNJE O PRZ_ETARGU 

Dy'relkoja OM-ęgowa ' Ko:lei PaIt..,twowych w Warszawie 
:earwiada:mia o piI1Zetar:gu na U'k,ońCl!:en~e robót budoWilalllycn, 
21wiązanych z {)dll:rud-ową palrorwo1zownil na s:taoji Wam'zawQ 
_ Wschodnia. , 

, Oferty należy slkładać do gOda:iny 1~-ej iłnia '5 mlail"ea 
1946 ;. do smynJki ofert·owej w Wydzia!e Dr4gowym Dyrek
cji przy ul. Wileńslkiej 2/4, gdzr.:e , w godzin~cIh Ul1z~.o<wyoh ' 
można otrzymać bliższe mf<mnaoje oraz podkladlkil do tlikła
dania ofert. Do ofel'lty należy ' dołączyć , po.kw.~t()IWanie, Kasy 
Dyre'kcyJnejna wipł~coone - wadliJum w wysokości 2"0 od ofe-

' rowalllej sumy_ KA-4330 

, ' PRŻETA.R!G NIEOGRANICZONY NR 26/46. " 

, Dyrekcja Obudowy 'Varszarwsldego Węda ,Kolejowego! 
Woarszawa. ui: ,Targowa 70 m. 4 za'Pi"a~a d-o ,skliadanila {).fert 
na wykonanie remonJtJu budynJk:u , słuwy ruchu na, stacji po-
sŁojiowej "Szczęś[ iwice". ' 

Termin ukońoz.e,nia" całoŚoCi 'robół: 8 (osiernł tY'gódroi od 
daty wyda,nia z;}·ecenira. 

Oferty należy składać ' 90 slkrzynlki - ofe.rttorwej, umiesz
czonej w B6ul"ze Dyrekoji! Odbudowy W.W.K. uG.. Targowa 70 
m. 4 do dni'a 4 marea 1946 r. 00 godzinY '9-ej min. 30. 

. Te1'1Illi1n rOZIPodzęcia ipt\zetargu dnia 4 marea 1946 T. 

o godzini·e lO-ej w polkoju 8. . 
Slepy ilms'zltorys Olf'aZ warunki wykonalllia !"obM otrzy

mać 1noma w godzinach u-rzędowYClh w Biurze Dyil"elroJ1J Ord
łmdowy W.W.K. ul. , Tnr,gowa 70 po,k. Nr 8. 

ja'kichlkolrw.i,~ ()odiszlk~OI\Vllń, Jak, ' Il'ównież IPtwwo wybo'cu 
oferelll'ta.' ' . I , I KiA-1324 

P.R'Z,ETAlRG N'IEOGRAN~IOZON:V NR 1112a{2/110/46 

Dyrefkqja Okręgowa Koleis Parn.mvol\vych w , Grdańslru ogła-
s·z'a przetarg :na wyQroIlianr.'e r,obót Oe'I!:jrSZiCZeni-a ilmr)"t, kana
łów :i pll"z'C(pu:st6w mOlSt.owych 'od rrumowilslk ' po lZI"UjnOiW·n
nych' moSltaoh łąoznJicy ' kolejOweJ' Gd:ańs·k Pl'IZ'CIt. -Trojan i· l'ą
cZ-9-icy Św. Wojdech ~ -most· MOiI:ława w G.daI~sku . Podkład· 

Ogłoszenia 'prywatne 
ki p'I1Zet'~owe odebrać mOIŻlIta w gmach~ D.O,K.iP. w Gdań- Ogłosz,e, nie 'I 

' t 
s·ku polkój Nir 407 za ~ałą 20 zł. Ofexty n:ałeży złożyć pod Zarząd SpóŁki Akcyjnej pod fi,rmą , Towarzystwo Bu-
p<ll\Vyż,sl!:ym ame;em na parte·r.z.e gmacllu do s.k.rzynki oferto- dowy Ma'llzyn i Urządzeń Sanitarnych Drzewieoki i Jezio., 
wej :w a:a~oaikowanych kqperltacih z napisem .. ()ferilII do prze- rań.ski, ~ółka Akcyjna zawiadamia, że na , dzień 30 marca 

I ta·r.gu Nil" 1112a/2/10/46" . Ofellty mo,żlJ.1a ' ~ł'adać na dowolny 1946 roku na god~nę 16 zwełane zostało ' Naoowyczajne 
, jeden lub , łciJllka .bhie'k1ów. Wadium w, wy-s{)[l{()śd jednego 0/0 Waine Zgromadzenie Akcjonariuszów w siedziJbie Spółki 

ofer-o<w>anej sumy w1Płaca się do kJtó~ej,k{)hvćek b.sy si,acyj- w ,,; arszawie, przy ulicy Aleje Jerozólimskie 71 z następują. 
nej,' 6' kiwilt q:rałąozoa s.ię do zlłoż-onej 'Ofellity. . OIlwareie' ofel't 

, cym porządkiem obrad: , 
na-s'I'l!IPi we wll{)'rek din·ira 12 marca 1946 ,r. , o god,zm'ie 10 w po- 1)" Zagajenię Zebrania i wY'bór p'rzewodnicżącego, 2) 

k-ojlU Nr 406. D.O.K.P. rza's<trzega /lobie prawo ,dowolnego wy- Zmian& § l ' Statutu Spółki, 'klt6ry ma otrzymać brzmienie ') 
, łJ.ol'U -oferCollJ1a w:1J8Iędnie un~ew:a;Żnienia p1'lZelt.argu bel!: p~da-
i ' K,A-1308 ' nąstęp1Ęjące: Założone w roku 1913 Akcyjne Towarzystwo 
I n,ioa lP,rzyczY'n. Budowy Maszyn i Urzą,dzeń Sanitarnych Dr~ieoki : ,Te-; 

l, ' ziorański będzie istniało nadal pod firmą Drzewieoki i Je. " , OGLOSZEN'lE PRZET!AiRGU 
~ ziorański - Przedsiębiorstwo Urządzeń Zdrowotnych, Spół~ 

l Wydz(ał' K{)munirkacyjny U~zędu Wojewódz'kiego w Kl"a- ka Akcyjna:~ , Założyci~lami Spqłki byli zamieszkali w War. 
, kowic ogłas~a ni,nicjrszym publiczny IPr,zetarg nieograniozon)' sz~wie inżynierowie technolodzy Piotr Drzewiecki, Jan Je-I na wykon-anie , wbót przy ) ()dbu-d-owie części ;oonego lPI1Zęsła z\~rański i Czesław KIa,rner. Siedzibą Spółki jest m. st. 
'm'o'stu of{)goweg{), g;m'tQwego g6r.noparQłJ.ol ~czI)'e·go, o roz!>. Warszawa. 3) Zmiana § 2 Statutu S:pół;ki,~ry ma otrzy_ 
4·2.24 IITI. nad Ilorami. Slt'acji kolejowej w Boohni, w km 43.261 I mać brzmi&nie naStępujące: Przedmiotem przedsiębio'rstWa 
d,r.ogi ,palJstw. NIf 12/ 1' Tal1l1 ów'-.Kra:kóVl;' . Spółki jest wyko'nYWllnie wszelkich urządzeń w zakres tech-

Pil"Zeta,r;gi~m łlędrie objęta' d{)s['a,ws ma,teriałów i T{)iboci'z- ' I -niki zdrowOtnej wchodzących, jak również przyjmowanie 
na p-r.zy hud~ie l'llsz,to wllll'ia rob o C z-o g{) i mOll't<ażu k?mtl'uk- przedstawiciefstw z tych dziedzin. 4) Doda:nie d~ Statutu 
cji 'żela'zn,e'j wyminolwanej, ozęści mostu o wa-dz'e OgÓllIllI'j ()'k{)- I Sp6!~i § 12, 'który' ma' otrzymać brzmienie lia,~pujące: , 
ło 62;000 kg. I Zarząd obowiązany jes~ do dnia 31 maroa po u·pływie 'roku / 

,Termun uikolkzenia IPrze'budQ,wy mQstu ipneWiiduje , się I' sprawozdawczego sporządzić i 2Jłożyć ' Komi'sji' Rewizyjnej 
na dzień 30 cze'l'I\V:oo 1946 Il". ' h k k' 

I bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rae une zys ow 
Rohoty lIl'ależy wyk{)n.ywać w ten I\posób; ażeby b elZ1pi e- i strat za rok ubiegły orąz dokładne piśmienne sprawozda-

czeńs'lJwo mohu lJ){)cią:g6w lila s,t,acj6 tliO~cJowej y.' Bochni nie r.ie z działalności Spółki , w tym okresie. Walne Z.gromadze. 
było zagrożone', ; ciqgłość r.uchu nlie doznala żadnej przet"- nie Ak~j~lla,riu.szów winno się ' odbyć do' dnia :U maja po 
wy, w{)bec' c,zego iPJ, any ibu~Qi\vy rusz;tOiVl<1aJIlia whocz'eg_o mu-

upływie 'rokusprawoooawcze.go. 
szą być uzgooniOll1e l!: Od·działem Drogowym P.K.P. w Boch- . Akcjonariusze pragnący uC;zestmiczyć w tym Walnym 
ni i z:aOip"aJ\!rz{)ne o·dinowiedn,i"" ka'a'llzułą 2Ifiillwierdzającą. ' 

Y"t Zgromadzeni.u winni zastosować Się dó przepisów § 2, 
PodlMailllki ofel1tow,e (-wykazy ma-teriałp.W, ślepy ikosz>oo-

, Ar,t. 399 Kodeksu Handlq,w.ego. 2-KA-1300 rys), \oraz wsru'lllki ogólone dostaw ~ Il'obót w podl~f.ej Mi;n:i-
Śrbrowi. K{)mumkaoji admi:niLSirocJi dróg ,kołowy"CIh i w.o.d!nych 
są do ip'l"zejrzema w~lędinie podjęcia w Oddzia,le mostowym 
Wydziału Komuuilkacyjnego Uir,zędu Wojew:' w Kra'kQlW1;e, ul. 

'-Ba5,~t'l)lwa, L: 22, ,III p. pokój N'r 174 - ~dzie ~eż można 

o\IrII!:ym6ć . 'W'szcllkie inf{),rmoacje, ' dotym:,ące robót obj~ych , nU. 
niej-szym p1"l!:etargiem. . , 

Należyoie OIPieczętowrane ofe.rrfy, WIl'az z IPlanllmi , bu-do~ 

wy II\lsztO<W1ania, Z'Ilj1wierdmnymi 'PfI'zez Od:dzr:ał , Dr{)g<ll\V~~' 
P. K. p. w B{)Clhni, należy s'kładać \V godiz,inaeh ,ur.zędowycil 

w ' 'WIymi€lniJonYm WydJziale Komu:niikacyjnym (Bas.ztowa -22 
III p.) w p·ollwju Nil" 174 w 'te.rnl'inie do dn'ia 9 marca 1946 r. 
godzima 94,a, w ikJtó·ry1n to dnm. 1 g9dzimie na5~.ąjpi IJl'IlbLicme 

, o·twm:,cie {)fer( . 
Do oferty naq,~ży dołączyć tp<lf\;wiel'ld.zenie Kasy Skarbo-. 

wei w K'ra!koWie.' na złożone talIlllŻe woadil1llIl 'w wysokośc1 
1,30/~ ' oferowanej kw{)ty. ' , / 

WyUlZiał Komltt1~acyjny zastrzega s{)ibie pIl"QlWO _ waln.ej 
go wyOOrru ofereDIt.a, lI1'ieuw~lędinienia iladnej oferty lub uni,e-

. wsmenia ' flil'zeta,~.· KAL....1260 

. Ogłos~enia' instytucji publicznych 
I 

KOMUNIKAT 
Dyrekcja Polskiego Monopolu Loteryjnego zawiadamia, 

iż zgodnie z przepisami , 46 Loterii Klasowej wsypyw=.nie 

Ogłoszenie r 
Likwidator spółki pod firmą H. Sobański SJka, Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w związku ' z jej likwi. 
dacją zawiadamia, Że ' przyjmuje zgłoszenia .,wierzytelności 
sp6łki, Warszawa, ul. Hoża 31 likwidator Henryk Sobański. ' 

\ Ogłoszenie I 

Zarządy Spółek Akcyjnych: 
1. Elektrownia w KielcachS. A. 
2. Białostockie Towarzystwo 

siedzibą w ' Białymstoku, 

3-KA-1296 , 

z siedzibą w Kielcach, 
ElektrycZ-lloścj' S. A. z 

3) Towarzystwo ElektryfikacY.iJle, .pkręgu Częstocho\v. 
sko _ Piotrkowskiego S. A. z siedzibą w Częstochowie. 

4: Towarzystwo Warszaws·kich Kolei DojazdOWYCh S.A. ' 
z ' siedz~bą w Warszawie. 

, zawiadamiają, że ' 29 marca 1946 roku o godz, 13 odbędą się 
w kancelarii notariusza Hubn~ra w Wars~awie,żuliilslde
go Nr 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariu'
szów tyCh spółek z następUDącym porządkiem dzi'ellnym: 
1. ZagajOOlie.i WY'bór- przewodniczącego, 2. Przyjęcie spra. 
wozdania i bilaIllSów za lata 1940'-1945 oraz udzielenie za • 
rządowi absolutorium, 3: Określenie wynagrodzenia zarządu 
i Rady Nadl!:orc1.-ej, 4. Ustalenie prelimin,arza i planu pracy, 
5. Wybór członkó;W .władz Statutowych spół'ki" 6. Wnioski i 

. interpelaCje. 2-KA-1301 

-?! 

ZalJubione dokumeni, 
\ . 

Sk-ral1zjollO prawo -jazdy sz{)fe~ski'e, wy.da.rie I 
pl1lle'Z Ull1ząld Wojewód:z!ki w Lodż,i, na naalwi-
5000 Krawcmyk JalI. P~ÓW, SłowadkLegQ 5,i; 

5kNJdziono kaI'ltę ewakuacy.~ną wys.t~.wioną 
w Rówmcm, zaświadczenie K.O.P; Tekla Salo
.mon. Koszalin. O.k.rzei 5. KA-107!l 

Zgubiono dowód r ejesl:racyj,ny na samochód 
m.koi "Studebarker" Nr Pr 90490; wydany p'Tlez 
Urq,d , Sa mochodowi' ŁÓihki dkl rl'lItral Jl('r.o 
ZlIl'ządu Przemysłu WlrlkiBJtniczcgo w Łodzi. Zgubiono p,raw{) za~ządu apt~ka:mi na nazw. 

Maria Barczyk, Orłowo-, Przemy\sła,wa 2. 
KA--t272 

, GA-<126 

Zgubiono d{)I\Vód kolejowy -Nil" 37871 ,w:yda;ny 
w Dyrek'c;j,j L&di1Jkiej lila Dazwilsko Ko'walłk Ma-. 
ri.ona, wieś JeriollikO', ,p-,t·a K{)J,uszilti, GA_124 

Zagubiono !karilę rejes·tracyjllTą R.K.U. Lódź
Powjlat ma na2lwjis'kQ Franciszek Rudzłński, 
pow. Koszalioll , gm'ina Krra'śn~k, wieś Pamowo. 

, ' ,KA-;1080 . Zghnęło swiradeotwo ' doj!rzał{)ści ' KwIlatkow
Sk~ego' Ja,nusza, Wa·rsa:awa" Kasplro,wiczp. . 71. 

. KA-1273 Skradziono fPinl.wO' jlll00y srofe1rsikie lila !Ilaz-· ' SkradZ'lOno leg,iitym.ację M. O. N'r 6803 na 
wisko Khycmk Piotr, Lódź, Południowa 6; ' naz""i-s k{), Jaśko Ludwik~. KA-11lO 

, Zgubiono kal'ltę. ·re}e,stracyj.ną s-amocho'du 
oso·bo·wego "QpeI" Ilir rejestracyjny' ,A-o()()()l, 

. WłasnQ,śc Powiatowej Rady Narodowej w Mla
KA-1274 

GA-129 

Sk,rad~ono kartę rozp'Ozna'WClZą, wydaną w 
Wa.rszawie, Nr 289890, ora,z z,a!h",;oadczen~e z 
pracy z Miu.iSltersrtwa PI1Zemysłu w SOIPotach, 
na na:lf'W'jlS'kO ROIIlJak A'tltoul, lZam. Gdańs.k Oli
wa, u1. Pomo~,ka 31. GA-130 

Sk.radzJlono dokumenty, kal"tę rOi!:poz~wczą 
\~'')'d aną przez ~m. Bąbowa p~:w. Gorlice, or<łz 
legHymację służ·bową wydaną !przez ' Dyr. Okr, 

ZgulJ1ono dowód emerytalny P.K.P. OUI!: Poczt. i !eleg;rafów w Kat~oh.:na :naZ\Vts
karilę rozpoznawcza Bakalarski Jan, 2:ynrdów, I ko ,Kamiii8ld Jał, K~~O<Wloe, Mafl'l.aeka l/III. 

Fabryc,zna 2. - GA-71 , , ' KA-U07 

ZarublollO świaqeCllwo d:ojll"z:ało~oi wydane w 
Chl"ubie,szom;e no. naz·w. Słol!/mskl RO'bert"Cze

' sła~, Chełm Lubc'lcs:ki, Reformaoka '41. 
' . . KA-1275 

, ' I 

Zglfbiono z:aświa·daz·enie· na Nr P.róbny 90155 
na snmochód m-<k-j "S'ko'ąa", wydane pI1Z.e-z 
Woj-ewód-z,kil Ul'lZąd Samochodo'wy w Lodzi db 
Przedsiębiorstwa KomunikacyJno - TrałlswMó
WC~Q 1I1w ll J\{~ (i.w '''o'cnll~'''1 " .l" , 

L6dzkiego, CzesłaW G~mskil li Slanis,law Au
gustowskI.. GA-123 

ZgubiollO ,prawo j,a.zdy oZef\V()Ue. 
p'r,zez Urząd Wojewód~ w lAJd::ti, 
wiadczenie R.K.U. Wa'rs'l!:awa,' na 

~ Tobik Tadeusz, Łódź Szara · 2., 

wydane 
oraz zaś' 
na:ZwjlS,ko 
GA-127 

zł 15. 

GA-tZ5 

Zgnbllono kal'tę ewtdcncyjlną p{)(1 Nr reJestru 
C 576.14 na sam{)chód cit;żarowy ma rki .,Re
nauM", ~vys'ta'\~1!()ny puez p.U,S. w 'Varszawie 
dta "SpÓlem" Oddział w Poznaniu, ul. Skłądo
wa4, ' KA-ł 19 

Zagubiono w Nowym Poro:·e ' \\: Gd aIl skI!, 
książ;kQ wojskową ni'emi cck:j , tymczn~o'We za
świadczenie .rehilb iGtibacj,i wydane !l,rzez St.ar{)-, 
s'~wo w S<>ipocie na naz'\V~lslw FII\'Ilkowskl Jó
I!:cf, Wrzesz~z, ' Kllonowicz,u 20, K:\--l19 

Skradziono 2 paszporty -agraniczne . wydane 
przez Miui'ste.rsh"o S:p.raw Z-agranicznyc'h 'w 
Wa'rsz,aw]e za Nr 2833 na nnwisko Odes
Ś'W'iad08zcz Joanna, i. Nr 2836 na , naz,wis~o 
śwładoszez Ludwik, zam. Warszawa , Obrońców 
,Nil" 7. ' GA-139 

PRESUMERATA "Monitora Polskiego" ·wynosi micsięCl!:nlie zł 100.-. Numer pojedyńczy, kosztuje zł 8. . Numer podwójny 
CENA ' OGł,OSZES: Ogłoszenia urzędowe i sądowe zł 6.- za wyraz. Ogłoszenia o , zagul?i!)nyeh cbkumentach zł 6.- za wyru. 
OGŁOSZENIA BIJ,ANSOWE: zł 15._ za wiersz milimetrowy s:oleroko§Cfi jednej sz,}>alte. (sfrona 4 szpaity). Za układ tabelaryczny 

Za terminowy druk ogłoszeń wydawnictwo uie odpowiadll. 
dolioza się 50%. 

\ 

WYO il WCIl: Polska Agencja Prasowa .PAP", , Redaguje KOjlllteł Redakcyjny 

Drukaraia Nr 4 SJ)6łcbielni Wldawniczej t~Czytelnik". l.ódt.' ul. ŻwiI:ki 2. 
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