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TRE$~ DZIA1.lU URZĘDOWEGO: 

Zarządzenia Władz Naczelnych 

Poz. 397. Zarządzenie Dyrekt.ora Głównę~o Urze-
4tu Kontroli Prasy, Publikacyj i Wido:wisk z dnia 12 
marca 1947 r. o pozbaiWieniu debitu komunikacyjne
go. 

Poz. 398. Zarządzenie Dyrektora Głównego Urię
du Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 
marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjne
go. 

DZIAŁ ORZł:DO~Y. 

Zarządzewa Władz Naczelnych. 
-000-

397. 

ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Głównego Urzł}du Kontroli Prasy, Publi
kacyj i Widowisk 

z dnia 12 marCa 1947 r. 
O pozbawieniu debitu komunikacyjnegO'. 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5'v1iI. 1946 r. 
O utworzeniu Głównego Urz.ędu Kontroli Prasy, Pu
blikacyj i Widowisk (Dz. U.R .. P. Nr. 34, },}Oz. 210) w .' 
związku z ialrt. 8 d ekretu z dnia 21.XI. 1938 r. o pra
wie pirasowym (Dz. U.R.P. Nr. 89, poz. 6(8) pozba
wiam debitu komunik:a,cyjnego następują,ce cz,asopis
ma wydawane w Szwajcarii w jęz.yilm polskim: 

"Pod prąd" - mids'ce wy.dania Fryburg. 
,.Horyzonty" - miejsce wydania Fryqurg. 

Dyrektor 
Głów'nego Urzędu Kontroli Prasy, 

Publikacyj i Widowi~ 

T. Zabludowski. 

398. 

ZARZĄDZENIE 

'Oyrektora Głównego Urzędu Kontroli Pl'aISY, Publi
kacyj i Widowisk 

z dnia 12 marca 1947 r. 

Q pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstaiWie art. 3 dekretu z dnia 5.VII. 1946 r. 
O utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikacyj i Widowisk (Dz. U.R.P. Nr. 34, poz. 210)' w 
związlku z art. 8 dekretu z dnia 21.XI. 19'38 r. o pra
wie prasowym (Dz. U.R.P. Nr. ' 89, poz. 608) pozba
wiam debitu komunikacyjnego nastę,pujące cz,asopi,s
ma wydawane w' Wielkiej Brytanii w języ:ku pol
skim: 

"Trybuna, Niepodległość i Demokracja" - miej,.. 
sce wyd. Londyn. 

.'przed Świtem" - miejsce wyd. Londyn. 
"Lwów i Wilno" - miejs'ce wyd. Londyn. 
"Słowo Polskie" - miejsl(le wyd. Londyn. 

Dyrektor 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy. 

Publikacyj i Widowi~ 

T. Zabludowski. 

Ogłoszenia władz administracyjnych 
PLANY ZABUDOWY , 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. art. 39, 25, 22, i 5 ust. l i 2 pp. 2, 3, 
4 i 8 Dekretu z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospo
darowaniu przestrzennym Kraju (Dz U. R .P. Nr 16 poz. 109), 
podaję do publicznej wiadomości, że Biuro .Odbudowy Stoli
cy w Warszawie przystępuje do sporządzenia miejscowego 
planu za,gospodM'owania priestrzennego dla m. sto Warszawy 
.. eraIrlcach administracyjnych miasta. Zakres prac plano,. 

wania obejmuje: 1) ustaleni' przeznaczenia terenów, 2) linie' 
rozgrani.czaj'l!ce tereny 7lale2lnie od ich przezna'czenia, 3) spo
sób zabudowania oraz 4) okresy i ~oby realizacj5 planu. 
Z projektowanymi zasadami powyższego planu za,intereso
waru mogą za~najamiać się w okresie od dnia 31.3.47 r. do 
dnia 30 kwietnia 1947 r. w godzinach od 10 do 12 codziennie 
z wyjątkiem niedziel i świą,t w Wydziale Urbanistyki Biura 
Odbudowy Stolicy, ul, Górnoś1 ąsika Nr 45 Pawilon Nr 2, a 
po tym terminie w ciągu następnych dwóch tygodni zainte
resowani mogą zgłaszać wn:ioski dotyczące ,,-ryżej wymienio
nych planów za,gospodarowania przestrzennego w Gene;ml
nym Sekreta:ri'ade Biura Odbudowy stolicy, ul. Chocimska 
Nr 33. 

w. z. Prezydent m. sto Warszawy 

Romam Piowows1& 
Wiceprezydent 

KC-5033 

NADANIE IMION I NAZWISKA 

ZA:RZĄD Ml'EJSK,1 W BYDGOSZCZY. 

Na zas,adz ile art. 2 U~lt. 1. i 5. i art. 13. dekretlu z. dn :a 
10.11. 1945 r. o zmianie i uls'taleniu imion i na zw 'sk ' (Dz. 
U.RP. Nr. 56, Po.z. 310) oraz art. 63 dekretu z d.,ia 25.9. 
1945 r. o aktach stanu cywi1.nego ~Dz. U.R.P. Nr. 48. po'z. 
272) - nadal.1o dzi·eol~u plłei męSkiej niewiadomego pooCU-lodze .. 
uha nazwisko "Łapacz" i imiona Zdzisl·aw, Kazimierz., ur. 11.1 . 
1945 r. w Bydlgoszczy, a lmio.na rodziców A,leksander i He
lena z domu Kolassy. Akt urodzenia S'Porządwno w Urzęjz;e 
Stal1lu Cywi,lnego w Byorl'gaszczy. Dziecko to znalezi·ona w 
lesie po.d .Bydgosz·czą. Zarząd Miejski na skutek zawiadomie
nia wszczą,1 po.s{·ę!powal) ie - wyj,aŚł1 i ai ą ce, które jedG1a'k a ie 
dOlProwaJdzi,to do us,talwia tożfiamo.śd dzie·oka. Pi.e'czę · llad 
dziec'kiem obj,!\Ił AI,eks'ander Łapacz, zamieszkały w BY'd,gO'sz
ozy przy ut GrunwaLdzki'e,j 105. KC-l173 

Obwieszczenia sqdowe 

POSTĘPOWANI E SPADKOWE 

SAD OKREGOWY W ŁODZI 

Wydzi ał tli'potecz'ny Sądu Okręgowe!go w Łodzi ni.niej
szym obwi,eszcza, że po m,; żej wymien;'onych zmarłych toczy 
się po S'tępo.wanie sIPad,kowe: 

Janklu Mend.\iU Rzeźn i ku zmarlYIll1 w Garwohn ie 30 wrze
śnlia 1941 roklu, WlSP6Iw!aś,oidel,u nieruchomoś ci 16dz.k:i'ej Nr. 
386 rep. 5084. 

RudlIII RzdnJk ZI1T1.ar1ej w Żeleohowie 31 grudn ia 1941 
r ()k'1l. ws,p,ółwlaścide.Jce n ieruc'homośc' i I,ódzkiej Nr. 59 relP. 
569. 

Jonasie ,i Rajz.li . vel Rózi mallżonkaoh Drz,ewiecik,iClh 
~arlych w Sosnowcu: piierwszy 31 maja, druga l sierpnia 
1943 wk.u, wspólwł:aśc 'lcie l aJch niemc'ruomości łódzkiej Nr. 
2670 rep. 6346. 

W.o,l~ie vel Wo'1fie Mordce vel Wl.ady~ławie Marguliesie 
ZI1T1arlym w Warszawie 31 .stycznia 1942 mIm ~aścicieJ'1l 
n ier:uohomo,ści łódzlkich Nr. l109-i reiJl. 2991 i Nr. 754 reIP. 
1161. 

Jak'Ubi e Moszku 1 fajdze Matce maLżaJllhch f rysz,e r, 
Zlmart'ych w Pi01rkowie 14 paźdz. · 1942 r., wlaśoicioe,LaCih nie
ruc!homości I'ódz,kiej Nr. 471 rep. 2249. 

MendLu .i Łai-Dwoj,Iize mat~onkaeh TenenlbalUm Zl1l1ar-
IYlch: pierwszy 6, druga 15 Hs.tapa-cta 1942 mIm, współwlaś
cicielach nie,ruohomości lódzki.ej Nr. l108-D rep . 1344. 

Stefanie Domagale ~r1ym w Łodzi 30 czerw'ca 1946 
roku" wlaścicieliu ' paa'CIU owacz'Onego l ite rą "ju" (ros,) ure
gulowanegO' w ks iędze n ieruchomoś,ci w Łod~i-Balu'tach Nr. 
z rep. 5: 

lc.ku-Majerze i Sarce-.Rajzli ma~żonlkaCih Zd,uńskiclh zma r
Iyclh w Łodz·i 31 sier:pnia 1944 roh. wł'aśc i cioelaoh nierucha
mości Osada Ruda Nr. X rep; 10352

, łódz'kiej Nr. 717-a, rep. 
4736 i wSIPólwlaŚlc:kie,! ach n i eruchomości 16dzkie'j Nr. 142e-a 

rep. 1911. 
Boruchu Majen~e Szulz;nge'fZe i Josku Sz,uhi,Ug,erze 

zmarłych wOzIorkowie: pi,erwszy w r! pou 1941 wku, di'U'gi 
w I·utym 1942 POiku, wla,śc ;de.Iach dzial,ki gmn,tJu o powie,rz
ohni 3499 m2

, u,re,gulowanej w ks i ędze WiśtIiowa Góra re,p, 16. 
P essie, JÓzef i,e. Mojżeszu, Sucherze, Pi nC'llOs i e, El iasz,u 

Zaj'bertaoh, tleuie Windman, Rywce-Li1Jie Szwi7,goJ.d, Li:b;e 
. f eiliks vel Gl ilksman1, ESlter~e- Malce Neu-gold1J.el'g ve,1 Nai

.&okdJbeq~ lJlOOI:ly.cih .w Wa!1Szawi.,e: pierwsza 15, a {lozaslta.\i 

17 czerwca 61941 rokru, wJaŚlckie'ladh nieruohomoŚci łódZlkief 
Nr. 72.2-a, rep. 2770. 

A,lde Sllirz,e Kuczyńs.kie,j, zmarłej w Ło:d:d 3() kwietnia 
1'942 roku" wlaśc i cj.e'1ce l1ieriLch,omośc i łMzki,ei Nr. 912-. 
rep. 2i957. 

Łai Frenkel zmarłej w Wa rszaw:e 31 lipca 1940 roiku 
wspólwla ścicieke ,U i eruChOln1O'śd ']ód'zkiej Nr. 266-a rep. 975. 

Nis7)e Szwarc zmarle'j w Ośw'ię c i'111 : 'lt 30 wrz·e,ś ni a 1944 r .. 
wS'pólwlaś,cj,c:eke nieruc i JlO!mo'ści ł6dzbej Nr. 320rn relP. 14613. 

SmJ,u DembowicZIU Zlma.rl~m w OtwookJU 20 siel1Pnia 1943 
ro~u, wierzycielu !Sumy 25,000 I1wbH z % i hu·cją 2,500 rubl!., 
za,beZlpie·czonei [I'a " i eruc!ho'111ości lódz,ld ej Nr. 1532 re.p. 30t6. 

Rrufa,I,e i Naohmanie Waisber,gaoh -zmarłydh w OzorkO"! 
wie w lutym 1942 roku wsp6łwlaścicieJach n i el1\11ch:a[J1aś~ 

16dzlkiej Nr. 148-lUi rep. 4311. 
loku Majerz.e Vel jde Majerze Boremsztelj,rtie znna.rłym 

w OzonkoIwie 3 Hstopa.da 1939 rOlm, ws:p6łwl,aścióelu nIem ... 
chomaś,ci lódzkiej Nr. 1364 rep, 3282. 

. dawidzie Szlamie i Ma6 e'111 mal'ż ołlkac'h Rmman vel RoT'" 
mao ~ma.rlych: pierwszy w Wiśn i owe'j Górze 27 Hpca 1939 
rok'u" d'1'UIga w Łodzi" 3 pa ździerni:ka 1939 r., wlaścióelac;h 

nienuchomości lódzhej Nr. 237 rep. 436. 
CwetJi Przy ty ckiei ZImartel w Ło,dzi 6 gr.udnia .. 1940 ra ... 

IDU, wSiPólw!aŚ'c i cie.Ice n ; eru chomo.ści Mdzik\.ej Nr. 770 rep. 
316. 

Majerze i CYTli matżonlkaoh Ho,ch:rnan imarlych w Ło
dżi 30 wrześlnia 1942 raku., \V\S lpółwlaśdcielaclh [I,iewdllOm oś .. 
ci w Łodzi Hal,u'tadl Nowy.dh Nr. 39 i 63 ht. B, (ro.s.) - relP. 
16315• . 

Ohai Gril1iber.g zmar!.ej w Ko ńskiClh 10 1i1S,óo:pada 1942 ro
ku wspólwlaśc ici e loe nieru ciIJ.omości łód z,k. i cth Nr. 74 rep. 3017 
i Nr. 80 re,P, 4105. 

Mbszl(!u i Ry\Vce Dre.z,]j ma lżanka'ch Kirs'zlaj.n l;mar,lych 
\V Łodzi : pierwszy 2'2 ibvieltnia 1935 rOlk11 , druga 20 czerwica 
1942 rok11, .wl.a śc ; ,cielach prawej polowy Ilie'ruchomoś.ci l6dz
kiej Nr. 313 rep. 76. 

Rai~li Joskowicz ~marlej w KOlIs kich 1 maja 1941 rok.u 
wl a ś .: icielce n ! ,eruohomo,ś c i w Ło.d zi - ·l(a 'd 'o g oszCzU Nr. 502 
rep. 103757

, ł ód zk:ej Nr. 206 rep. 1061 i 'prawej polowy nie-
ruc,hom~śCi lódzkiej Nr. 205 rep. 1123. f 

Helenie Ka zim1erz,e vel tlaJ i@lie Kazim ie,rze Buncler. 
właści:cielce pIJa,cu Nr. 185, ureg'uJowanego. w ks i ę-ctze Osa-cta 
J,u'1ianów N. V rep. 1409• 

ChaskLu vel SZlnwlu~Ciha!Sikiht, ChHu-M,a ie-rze Icklll-tJ.e-
noohu i tlendli BrynaClh z'll1a rlyc,h: pi .erw~zy ; os,tatn'ia w 
Warszawfe 31 lipca 1942 roku, drtl,gi w Dubro wsku 27 lilp,. 
ca 1935 roku, trzeci w Warszawie 28 I,tlk'go 1943 roku wlaś
cicieladh firmy ",Ch. Bri!l i S-,ka" wlaśc i c' e~c e n i eruei\;'omości 
~ódz,k i ej Nr. 29.48 rep. 6892 i po samYm 

kku-tl'enochu Bryn;e, wsp'ó l w !aś c',c i eht ni eruclhomo\Ś'C1 
lódzk,ej Nr. 2,190 rep 5682. 

Pinku.s ie Gerszcn10wiczu zmarłym w Ozor'kowie w lipCIU 

1941 roku, wsp·óhv!.aśc i c i e,lu niemdholllo,§ci IÓdz.kiej Nr. 630-e 
relP. 4419. 

Moszku i Gol·dzie mal'żon1kach Gn,termall, zma.rłyc.h w 
Opocwie: p'erwszy w styczniu 1941 roku, druga w I'IPCIU 1940 
ro.ku wla śc ic i e!a ch ni,e ruch01110ŚC ' lódz kiej Nr. 10751 rep. 4528. 

Jaktub ie v,el Janlk'l11 SVc}p.niiCki'nJ z,marlYl;l w Łodz i 31 s.ty
cZln ia 1942 mku wlaiśdoiellu n i'emchomo'ś c i łódzk i ej Nr. 1090-c 
retp. 3041. 

Szyi i BNi Dwoirze malżonkac1 1 Merczyl'l skic,h z,111ar łych 
w Ło-ctzi 30 cz·erwca 1942 ro.k,lI., wSlpólwl a śc i c ie l ac h p,lacu N. I, 
uregulowalle,go w k s iędz,e llieru cliO<I110Ści w Łodzi-Batutach 
N\Q\VY'ch Nr~ 5, rep. 2'6. 

Judz'ie Dawildz,i e i Cerce mat'ż onkaoh Gi.ns1berg z,marlyclh 
. \V Ło,dzi : 'pi,er\\/lSzy 15, druga 30 wrześ n i a 1942 ro:k<u, wlaślCl

\' 'cielach n i eruchomości lód z:k'.dh Nr. 223'5 rep. 5723. Nr. 165 
relP. 4190, Nr. 164, rep. 4189 w Łodzi - Bahlta c;lI N'owyoch Nr. 
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ZA WIADOMIENIE 
Z dniem 16 kwietnia r. b. Redakcja i Ad-

ministracja Wydawnictwa " Monitor Polski" 
przeniesiona ' została do Warszawy. Korespon
dencie i zgłoszenia na prenumeratę naleiy 
kierować na adres: Monitor Po!s ld, Warszawa, 
ul. Młodz. Jugosław. 11. Wpłat na leiy dokony • . 
wać na konto I - 4797 PKO Warszawa . 

IlUlU) li 1,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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535 re.p. 16"'3 N.r. 241 re.p. 16w , po <s amym Jludzie Dawidzie 
rnmshergou wlaśoic i e!'u n i eruchomośc i w ŁodzLBah~tach No
w.~clt, Nr. 1, T. rep, ł6~·5. f!,ie l'1lChI'm'l0ŚCi /'oo21kieł Nr. li4 b 
(ros.) rep. 4135, po samej Cerce Gill'Slbe ng., wspólW'laścicielce 
nieru-chomości ł6dzkich Nr. l11O-B rep. 1260, Nr. 11l0-A. 
re.p. 1514. . . 

Cywii Ge!1i H.aber Zimar!,ej w Uuiejowie 15 mada 1914 
mku, wspó/wlaśc i ci,e,l'oe pr.awej pOilowy niemcihomoś.e'i łódz
kiej Nr. 320-S r-ep. 1212. 

Gold,zie, MosZlku-Josku, Rywce-Łai: S:Zy1rze., Albr.amie
klm i tlers:zu O!po.Ji:naclh zmarlyc'h w Koń6kich t.rzecia 4 li~
ca 1940 roku., pierw1Sza 12 1,ute,g,o, drugi, 'Pi ąty, szósty l mar" 
ca, czwarta 15 lutego 1941 rOiku. w~a,śc icj.elalchnierudlOIffiOś
ci lódzkiej Nr. 412-a, rep, 5839. 

Jeneie Perlmutte.r. OMlu: R,ozenie, Stefa.nii Pe:r1mllHer, 
Nus·eaie Li.c:htensztlliillli·e i Salomonie T,ernp;hu zmarłyctJ VI 
Pr~emyślu 3 s~e.rpni.a 1942 rok,u, właścicielach ni'eruchomoŚc,i 
łódzkiej Nr, l~5-a relP. 710. 

Idk'll i Dwo·frze matżo,nkaah F.ajn(luCih Zimarlycih w Ło
dzi: pierwszy 13 czerwca 1941 rolru ,' druga 9 kwi,etnia. 1944 
rOku, WlSalórwJaściJcieiach nieruahomośc i w Ł~zi-Ba1Iultadl 
Nowy'ch Nir. 500 r,eiP. 16589

• 

Hen1)cihiu LulSkfun ZinJarłym W' Łodzi 9 liutego 1&41 roklU, 
wSł)ó!w!aścide'h1 ni·eruchom9ści łód Zlkiei Nr. 256-a, reJll. 975. 

Ha.linie, A<do[1ie Markowkzaoh i JoskJU l(oz,e'TIlbergIU Zlll1ar
bY'Cih w Ozorkowie: I1ier~ w lutym, Q:l1l1Jgl w marou, trze
ci w maiu 1942 raku, wSiIlółwlaściciedadh ni,erudllOmlO'ŚtCi łódz
kie,j Nr. 79J5-eee rep. 3181. 

(JUoe Minc i ESlt'erze Fa.ilgJ.i Mmc zmal1łyc.h w Qmnielnik,u 
fi Dł~~i ernika 1942 !lo!nt, W8pótw{a,{oc'icielaah nieru c,hlO'\11 oś ci 

w Łodzi - Balutach Nowych Nr. 5-10 rep. 1628u
• 

Oballi,e-Lai Jezi,oro ZIITIarłei w OśWięcimiu 19 sie11Pl1ja 
1944 roku WSlpólw!,aścicie.\!ce nieruchomości lódlz;kie,j Nr. 795 
ab rep. 1451. 

Ud:li Fa.jersztein zmarł'ej w Łod.zi 105 czerwca 1.939 mku 
wSilólwlaścioielce n iemoh :.'lllości łMzkiej Nr. 48-a. rep. lS40 ~ 

Majerze Lemlu i fra jdzie mal'żonkach Maroko ZIITI·a.rlych 
\V Lodzi, pierwszy 26 .s tycmia, oWlga 24 kwie~\'ia 19412 rotku~ 

ws.półw~aściCie'\aah nieruahomości łódzkiej Nr. 321 bl , r,ep. 
B9. 

MQjsze Maroko ztnarłYIl11 w Końlsudch l s,tycz,l)ia 194,1 ro-
1mI, wspólw!aścieJ,u ni emldłOmo§ci lód;>;kiej Nr. 11 rep. :l198. 

S2lmuLu, CUaimie, PaWze, OhaJlie ... Ro}z\.e Ginsbergach, 
SniLu, GulIi Grodzkich zmarłydh w' tod'zi: pierwszy, dl1U~i , 
sz;ósta w marcu, trze,cia, czwarta, piąty w styczniu 19412 ro
ku, ws,pólwlaśc i cie.l aclt n ieruchomości lód7Jkie1j Nr. 11'14-c 
N!IP. 4535. 

Mariem Lielb e nrna n', feli vel fa.j,jl1-ifrymecie Olszer, Jen_ 
cie Szczeka,cz, Este rze Koźrrn i ński'e.j zmarlycih w Oświęcimiu: 
pierwsza, druga 26, apozosta,fe 31 sierp.nia 1944 ro,ku, WlSp6t
właśdcielkaClh rJieruchomości lód2ikielj Nr. 42-ib I'tliP. 4868. 

Hajd'lllk i ~uOhlli ma,t,żonka'oh fra,jil11a.n,?JlTlarłych. w to'
dłi:' pierwszy 31 maja, ur.llIga 31 lipca 1942 niklu. wlaśócie
lach placów Nr. Nr. 13 i 15, ureg1Ulowauych w klSięd:ze~on.1O
n1a Teofiłów, rep. 1166 i po samej Rucllll~ fra jman w/'aści

cie'l,ce nieruchomoŚ'c i w Łodz i,-Bal~ultach Nowych Nr. J4 re,. 
16 a iu (ros.). 

Szy i-Ma j ·en~e i Bs te rze-Małce mał:iŻooikaah SZ'taQZIII1ar
IY'Oh w Łodzi: druga 30 hpca 1!}18 roku, pierws,z;y 24 wrze
śnia 1942 rollm, wlakicie,la,ch nieruchomości w ł:;odzi-iRa,do

i 'OSZCZU, Nr. 3W rep. 10348°. 
Mos:&klu Szmulu Bro,nowskim zmarłym \V Tr,ebliil1ce 31 

sie rpn ia 1942 miru wtaścicielu nie rudhomości lód2ikic:h Nr. 
61-a reJp. 4833 i Nr. 2699 felP. 6408. 

Zeliku i Tranj,e mati onka'ch Gomoiiń.slkich, zmarlydJ w 
Warszawie: pierws.zy w s ie11lmi,u, d·ruga w li tJiCu 1942 wiru 
\\~,pólwl.aśCicieladh l1 i erlllcih0il110Ści ló-ctzkie,j Nr. H02 re.p. 798. 

L poJ.dzi'e Be jonie zmar,łYl111 w Warszawie 4 ,ma,ja 1943 
roku wlaśckiel,u niertlohomości lód,z,ki,ej Nr. 2603 rep. 6194. 

Ohaimie-La,jhusiu i Ruchli ZającaClh zlffia,rl;ych pi.erwslzy. 
\V Ohelm:1mt \V połowie maJa 1942 I'oku, dr.ujga w Łodzi w je
simi 1943 roku. w!laścIcielaoh ni,eruchamości tód~iej Nr.266A 

r.eo .. 911. 
Ji.ers~u JaiklUlhie. Moszku-GeJdalii Ka1:ińsilóClh , BraudH vel 

BraJinddi z KaJiń6ikich Giazer vel G1e,jzor, znnarłych w Koń
slkidh: OSlta.tuia 10 \iipca, a pozostaH l maja 1941 roku, ws:p.ół
właścicielaoh uientlchomości łódzki ej Nr. 140 rep. 5368. 

Nepomu.cenie Stauis,lIawskim 2lInarlYl\tl w Łod;zi '14 Hpca 
193<3 roku. wbścicieLuni'e.ruchOil11-ości lódZlki,e'j Nr. lOO3-f 
rep. 3068. 

Leonii OoMlI11a:n ~marł'ej we Lwowie au li:Stt'OIPaKla 194!2 
rolmI, wspólwlaścicielce nier,u,dłlOmości !ód.zJdeti Nr. 2334 rep. 

5828. • . . 
Jan ie Kopczyńskim 2jmarlym w Mrodl~e Dolnej 1'5 Tr-

ca 1922 roku.. w~aścicie~lu działki gruntu o powietZlc.'hr1i 4 mor
~i as prętów, ure'gI\llowanei w księd,ze Grunta Mroga Dom:, 
lrtera A, rep. 119. 

Surze Gelba ~d [ v.oto S~klo, ~marJeij w Łodzi 31 zrnJJdrlia 
1940 roku, wsp'óJ!\vlaści:Cieke uierucihomości łódzlk iej Nr. 474 
rep. 394. 

Cecylii Rogalskle,i vmarle'i w Alelksandtowie 15 stycznia 
1944 rok t! , wlaścicie>!ce dzia:~ki g'!lUrJtu o powi,er~ohni 3 mor
gi, ure,~,lowanej w księdze folwal'!k BrużYl~a, rep. 4. 

Maierve MiJ1g!rOil11ie, Ohai fajlt10wicz i HiUdelS ie Osellka 
ZIITIartyclt w tod,zi: pi,erwslzy 14 mada 1943 ro'killl, łrz'e.cia l 
&tycz.nia, dr.wga 31 sierpnia 1944 roku., ws!>Ólwla'Śdci,e,lac'h 
nieruchomości lódzlkiej Nr. 337-aa rep. 2268. 

Ber:1ru i RajzIli małilOnkaah Gubman, Jakuhie-IcI\iu i Su
r,ze maliJonka,oo Ou'trrnau ZinJaNY'Ch w Lodzi: pierwlSzy w ma,r
Cli, dl'uga w kwleltn>iu, trzeci w wtYil11 1942 r<l,ku., czwa,rta . w 
czerwcu 1941 roku, wlaścicielaah niemcoomoś-ci ł6d vkJ ch 
Nr. 2349 rep. 5859 i Nr. 320-0. r·ep. 756. 

Abramie Lewi'nie zmartyrrn w SarJ,domierzu 28 paMzier
• 1942 roku, wlaści.ciel~ ~laoó.w Nr. Nr. 32., 33, 48, 49, 

, 
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ure.g;ulow,aIlYch w ks ięd·ze Folwark Bw's itI. E. rep. 16J 

i wSU>Ófwlaścioi-eJiu oza,iłki gr,1IfIiłu o powieuahni l mO!1ga 150 
Il'r,~w, ureg,Uilowanei w ~si~e CZęlŚć dlÓibr Ruda ~i;t, U. 
relP. l03-aM i placów Nr. Nr. <t, 5 - llre>gl\llowauy.oh w księ
dze dobra RllJda rep. l03-a cze (ros.).. 

La,i1bie, Rafale i &terze-,~Clhlli PietI1kowskich, zmarlyclJ.: 
pierwszy \V Skarź.Y'siku 30 czerw,ca 1942 r{}ikru" pO:l)ootalH w 
Lodzi: drugi 31 lipca 19412 roku, trucia 31 'tiIllca 1943 roklu, 
wspóVwłaścicieloacihni,eruchotności łódZlkiiej Nr. 630-c rep. 
4,185. 

T,enmm z~mknięClia powyłszych postępowań slladkowyClb 
wy:w.a.czony zos,ta~ ua dzień 10 c.zerwca 1947 roku w !'uIkj
szym WJ'lcnia:le Hi!P()teCl2l1ym. We w.sk.azanYIJR teJrninie 0&0-

by zainteresowane O'sobiścte lU/b przez l)elinomocników winny 
ZłgtoiSi ć swoje prawa pod sIQutkallll i preJkfliwzJii. Z GA-I068~H 

SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH 

Wydział Hipoteezny · Sądu Okręgowego w Sied:leaeh nL 
niejaym obWlieucza, że 7JOBtały otwarte postępowania spad. 
kowe po zmarłych: ł 

l) Wmcentym Dobku, synu Jakuba, współwłaścicielu 
kolonii JuHn J', pow. ~ll"Wol.iftsk:i.ego, 

2) Zenonie TokarS'Jfim, właścicielu nieruchom~ci miej
skiej w SiOOIJe.ach, Nr hip. 461, 

3) Herszlru _ Enochu Kijaiku, współwłaścicielu dóbr 
zIerr$ki.ch stoczek Rynek, powia,tu węg,rowskiego, 

4) Surze z Lewinów Cukierman i Joelu Lewinie s. Su_ 
chera, współwłaścicielach nieruchomości miej~iej w SiedL 
cach, Nr hip. 106, 

5) Chanie_Fejdze z Rosforów Pietrzyńskiej i Rywce 
z Pietrzyńskii.ch Beke.rowej, współwłaścicielkach nierucho
mości miejskiej w Sietlleaoh, Nr hip. 299 

6) Władysławie i Józefie z Zabłockich małż. Nowak, 
współwłaścicielach dóbT ziemskich Gołąbki, pOlWiatu łuko.w_ 
skiego, 

7) Mall'.~i FeIlicji Rupińskiej współwłaścicielce osiedla 
Wi,Lga nad Wisłą, Nr 1, powiaJtu garwolińskiego, 

8) loku Kohenie s. Ohaima_Lejby, współwłaścicielu nie
ruohom05ci miejskiej w Siedlcach, Nr hip. 659, 

9) Aleksandrze z Szeweluków Cieciera i Michale Wa
wrzyniaku s. Jana, współwłaścicielach dóbr ziemskich Sar_ 
naki, pow. siedi1eckiego, 

19) Czesławie z W:ielądków 2yczyńsklej , współwłaści
cielce dóbr ziemskich Swiętoch6w _ Stary lit. A. Dąbrow-
8IJC2Y'Z'lI.B, powiatu węg!r(>wskiego, 

11) Szlamie s. Wolfa i Bini z ChlębodowiCZów, małż. 
Repkowskieh, współwłaścicielach dóbr ziemskich Konarzew
sz,czyzna li SkolimoWS%JCZyzrul, powi,atu siedleckiego, 

12) Roza:1i:i Odrobińskiej c. Jana i Edwardzie i Helenie 
z Odrobińslddl małż. Czwar.nóg, współwłaścicielach nieru_ 
chomości miejskiej w Sied1each, Nr hip. 40. . 

13) Esterze z Rubinów Glik3berg i Perli :z Rubinów Ka
mieniowej, współwłaścicielka oh nieruchomości miejskiej w 
Sledlcaeh, Nr hlp. 125, 

14) Cha! Pączek, wierzycielce sumy 1780 zł za,pisanej 
pod Nr 30, działu IV wykarm hipo1;ea.nego k!łiEjg! l'llerueho_ 
m05ci . miejskiej w Siedlcach, Nr hip. 102, 

15) Rojzie-Ruchli ze Smolarzów Trzebuckiej , współwła_ 

ścicielce nieruchomoeei miejskiej w Siedlcaclt, Nr hi[>. 528, 
16) Zelisławie_Oskarze Danyszu, s. Piotra, współwłaści

cielu dóbr ziemskich Brussow, powia,tu garwol:ińskiego, 

17) Dwojrze MącZl1lej, zamężnej Sosnowicz, współwłaści

cielce dób ziemskich Igan:ie B, powiatu si~dleckiego, 

18) Aronie_Boimie i Itce z Rowińskich małż. Finkiel
sztejn, współwłaścicielach dóbr ziemskich Iganie B, pow. 
siedleckiego, 

19) Surze-lcie z RojtgOl1dów vel Rotgoldów &z,of1and, 
współwłaścicielce IlI1exuchomości miejskiej w Siedl'Ca'ch , 
Nr hip. 496, I 

20) Ignacym Jasińskim, wierzycielu sumy 2600 zł zapL 
sanej pod Nr 142 dzi,ału IV wykaz.u hiport:. ksi!}gi dóbr ziem
skich Pruszyn, pow. siedleckiego, 

21) Janie S7JaIl'ku, • współwłaścicielu dóbr ziemskich 
Unilll, pow. garwoilińskiego, 

22) Józefie Grądzkim, współwłaścicielu d6br ziemskich 
Kudelczyn A, pow. sokołowskiego, & 

23) Helenie z Paderewskich Salinger, współwłaścicielce 

dóbr ziemskich Barchów C, pow, węgrowskiego, . 

24) Franciszku ' i Rozalii małż. M3Il'ciniuk, współwłaści
cielacll. ~óbr ziemskich Żuków, pow. siedleckigo, 

25) Rywce z Liwerant6w Rapaport, współwłaścicielce 
nieruchomości miejskiej w Siedlcach, Nr hip. 2/26, 

26) Jadwidze I voto S~o1ewskiej II voto Molentow
mej, wsp6łwłaścicielce Osiedla Wilga nad Wisłą. Nr 19, 
pow. gru-wolhlskiego, 

27) Srułu vel! Izraelu vel Aronie Rydlu. właścicielu 

kaucji 3000 dol. stanów Zjed. Ameryki Pół. zapisanej pod 

Nr 21 działu IV wykazu h ipotecznego księgi nieruchomości 
miejskiej w Siedlcach, Nr hip. 41. 

28) Rubiniie Lauferze s. Szymsi, współwłaścicielu dóbr 
ziemskich Ostrów, pow. węgrowskiego, • 

29) Bronisławie i Marii z Adamowiczów, małż. Koza
czyńskich, właścicielach nieruchomości miejskiej w Siedl
cach, Nr hip. 609, 

30) Ignacym JaIl'CZewskim vel Arczewskim, synie Jana, 
wsp6łwłaści.cielu kolonii Wola Suchożebrska D. i Wola Su
r.hożebrska G., pow. siedleckiego .. 

31) Józefie Nowakowskim, s. Franciszka. współwłaści

cielu dóbr Stodzew, pow. garwo1ińskiego i właścicielu praw 
wspólności części tychże dóbr, 

32) Antonim, Głodku, s. Pawła współwłacicielu dóbr 
2liemskich Za dybie, D., pow. garwolińskiego, 

33) Icku-Motku-Mendlu Go1dmanie, współwłaścicielu 

dóbr ziemskich SQbołew Place, pow. garwo1i.ńskiego. 

34) Janie J=ołowiezu, wspólJ\daścicielu Osiedla Wilga 

nad Wisłą. pow. garwolińskiego, 
35) Władysiław:ie Stopi.ńskim, współwła.iciClielu dóbr 

ziemskich Kamionna 0, pow. we~owskiego, I' 

36) Dawidzie Blejwasie vel Blajwasie, współwłaścicielu 
dóbr ziemskich Szaniawy Matysy, pow. łukowskiego, 

37) Sylwestrze Jajszczaku, współwłaścicielu dóbr ziem

sldch Clarnow~ A, pow. węgrowskiego, 
38) i?UlciIizku Maliszewskj,m, s. stanisława, współwłaś

cicielu dóbr ziemskich Kie}pieniec Adolfów i Długie Kamień

sJde, pow. sokołowskiego, 
3,9) SzuJliimie Zylberrnanie, s. Chumy vel Elkumy, współ

właścicielu dóbr ziemskich Kosów Hulidów. pow. sokołow

ski~o_ 

Termin zamknięcia tych p~tępQwań wy~zony llostał . 
na 4zięń 24 czerwca 1947 roku. W o~aczo~ym terminie oso
by zainteresowane wix\ny ~głqsić swoje prawa w kancelarii 
Wyda;i.ału Hiłloteoz.nego Sądu Okręgo.wego w SieQJ.cach, pod 

$kutktan'\li prekl~. 2-K;:a~~8-n 

SAlD Om~WY W SOSNOWOU. 

WYldzLa-l Hipot'elCzny Sąidu Okrę,g·Q.wego w SosllfJwOIl 
oglrusza, że ·toczy się poistę',powanie SlPaJcJlka\\'e IDO zma.rłej 
ZoHiz P,erel'ma~ó'w Perl11mart. \V'StPói!wl.aśopei!!<lce >I1'; el'Qdh,o~ 

mości w SoSl1iOWCU Nr h,ip. 539. 

Terrniin z,amklllięcia !POWY"6SZ!~g{) 'P OISitęl> 0wamia sna.dko." 
wego wYZiII·a.az.ony zloSlt.a'l na dzień 1.7.1947 roku, w którym 
toooJU o's'Qlby U JillteresOlwwe W'~nny się s'taiWii ć pod skut
kami 'l>rekluz'ji w klllIocelail'ii WY'tl'~:·a-j.u l1i'pOIteoznęgo Sąd" 

OkrQlg'oweg-o w So&nowa.t. ?KB--9239 

SĄ[) O~ĘOOWY W rtJOCKU. 

W1"ft~-ilał H'ljfIOtecm1Y S. Okręgowego w Plookuob-o 
~eszcza o otwaJrtyclh lPos'tęp,owall1!i·a'ch ·spad'kowy,ch ,1>0 zmar
lycih: 

1) wla,ścidela,dh "looki'oh ni,e'riUchiomoiśd: Ja'kitlb!v.lózefie 
GtQ1WirrSlkim - 228-a, Surzle z ASlohów ł'YlrsŁen»engoweJ. BU
mie PnrszbaJ'lgOweti, lcku-Ja~ubłlił Pi:t'Włenber>gl\l , Mar"em z 
fil'slZ1:enbe'Tgów Muoha i AJbrami,e fi>rs'ztenlbergu - 22; Icku 
i Wołf,ie Golid:maluach, MeOla;cioom;lc Bting.erze " RYlce Lise
rowej - 189 B ~ Mena,cihimie Kamdet1u - !polowy 4 l 53 ; 

2) współwla:śdcie'lac'h pto~idh n"elru-chomości: Stall1 ',sla· 
wie Zgl1ic:l)Y'ńslkim - 288 i 289, Marii IrzyjkoWlSkie.j i Piotrze 
Doorosie1&kill11 - 506 p; Jadwidz.e Zieclltarskiej - f,olw. P.o
ben-e·d}!iktryń\S:ki; Le'jlbus'illl, Szlaan,ie, Mai:lecihu, CllaillTc;e, J~
z,e{ie-Berze, Jende-Ła,i l(oglozmskie,j rodzeń1stwie Ro,hnaa i 
Idlmt-Uszerze Konie - 65; Chamnie - leku i Ba·i,li - Ra,jzi·e 
ma,lż. Ud0'r - 205; Na[tanie~Nysel1 i e Grauhardzie - 244 A; 
MnlJldili Ooldbel'~wej - ISl E i S!aliOOtb z ~je l\a:n:ców Ki:!
bert - 248 B j 485/8 A. 

3) Obailmie i l(yfce mął,ż. Leser, wier~ycieladh ,kaucii 8aQ 
dol. ,; Machli· Liserówlłli'e i ChaiSl"l.u K;022 , \V4erzycl~lą&4", 
sumy 5000 złotyah ,w złoci'e,zaibezp ieaznnych na 'ulooldGi nie7"> 
ruohomości 189 a. 

4) Abramie Lererz,e, wi'erzYlcielu kauoli IS0Q OO1., ząp ~~a

nej na dobra-ch Trzó amJka Mab BE(rQlS.), pow. plock:eiO j 
5) franci·szku Rytbilc>kim, wlaŚci-cielill dzialki 21 w Rze,czy,

nii1e, POW. pmc'kłe!fO. 

T,ermim zamkn:ę'óa iyc:h postępowań WY2naczo.no na 27 
CIZ>erwca 1947 'rQlkIU w tY'm2e Wy,dz;i'alJ.e Hip.o>t'ecznym, pod skut 
broi ~,e.ldmtii. 2-~B--9539 II 

S,ĄID GRO[)ZKI W KUTNliE. 

Od!dz'ba,ł Hipo,teo7.:l1Y Sądlu Grouzkiego w Kutni'e nl!ni.1e>J
szym .obWieszcz,a, ź'e na dZii'eń l Iip·ca 1947 rolm wyznacz,oll1Y 
został tenmin zamk!1 i ęóa P<JISl:ęp()wań s'padlkowyah po zma,. 
fYlah: 1) w duiu 30 ~rwca 1940 roku Ma,jdeCihu Aspersz'ted
uie, 2) w diniJu 30 września 1940 roku Sza'jndl\.i-Gtńli 7. fłel
baJ!'IdIt6w AS'J)el\Sztejn i 3) w QnolU 31 lipca 1941 ,roku Chanie
Surze AspersZlt'e'in, Wl$Półwlaście:ieJla;ch "Ni'ewchomQiś.Ci 
Nr 773 w mieście K'UllIII'j.e". W tenminje OOwyższym os,olby za
untereSlOwane wimy ~lOSiić swe pr·aw·a pod skutkami 
pr,eldu~ji. 2-GA-I09S 

SĄD G~I W XONINIIE 

Sąd Qr.odzki w Ko.OI:mie olbwielSlzClZa, ż'e po OiItii !1; Ja~u
boW\S~dclh i D3J\VIid2ie mlliPż.o:nikadl PiIllC1)e'wskic:h, jako wS1pół
wła!Śeide:1a1C1h prawej ~'OI{)'wy n i1erucihotmOlŚ ci \V Kotihm.i'e przy 
uUcy Arm1' CzeF'WOlMlj, d:al\Vlni>ej J)~ej, p(')~oźonej pod' Nr 
208, OZIIIaezonej 11I'i~cz:nym Nr 6'1, toczy się postlW.owani~ 
spadkowe. 

Termitu zarnlk:nięcia POlS~ęlf)Owania spadikowego WYz.na
czony ~o<sta'l na o,ziień 2 Jiłpca 1947 ro\Qu i w tym t.ermink 
OISIOIby zailllteresowa.'ne Wlin'llY się Sita,wit w Odd~ i a·le Hipo· 
tecznym SądlU GrOldlJki;ego w KonilIlie z ~a,~yiyul1 i dc,ku
me!nltam'i db I1lIdt6wodnifell'lia swyeh p.ra1w pod s:kutkam' pre
k:I'llIZ1ii. 2 KB- 9318 

SM) ~ W :BRnBZl>NAOH. 

OddJzia.1 Hi!POłecz,ny Są;du Gro:dlz~ie~o w Brze,z,i'l1aoh 
obw:;e;s:zcza , ź,e otwamDe zOlstaly pO'stępowani,a SijJ8Jdkowe po 
zmarłych: 1) BerkJU ł Sza:t1ldili (iSza!in<LIl~ z Lacihmalilowiczów. 
miliOll1kae'h Pa1'lcl"ll1an, wSl!'6f'wła.ścicilCllla'Clhozl)ŚCi n:!el1\1c~o" 
mości w Brzezil!lJa,ah Nr b,~p. 166; 2) leku JQ'e!u Talma,n;e uży
wad ą'cym 'lmllel11a "kek" WlSlPóf.wlia~dciellu nieruchomości 
w Brzezinach Nr h:,p. 17; 3) Szmulu Grilnibaum~e, właśc ide-
1u nIeruchomości w osadzie Ujaz.d Nr Ihdp. 14: 4) Daw'tdzie
La'ibi1e i Esterze Małce z Gailasów, mari o Zylbersztan,g, 
wspólwł,aścLciela'oh połowy n; elru>clhorno~ci w OIsadz i'e Uiazd 
Nr hill>. 23 i 5) leko vell lzaalkiu Aiz€lnlbengu, wsPółwłaś c i c i e-

1u n ieru'chomośei we ' \V1s;i JÓ:I)l!Iiów, gm. M.roga Dolna pO'd 
Nr hi,P. 5 i wspó!w!aśc:'Cielu części l!.i e ruchol11 oś c; IV tejże 
wsi pod Nr h>. 8. 

Termin zamkin i ęcia tych postę.powa!'! ~pa,dko'Wy;;;h wyz:na
CZOO~. rosŁał na dZiień 2 lipca 1947 rokiu w którym to dna. 
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zainteres·owa,n; winni zlglols:'ć sw,oje pr3lwa d-o spadku w kam
oelarj,j hilpOltecznej w Brzezinaich pod slkutkami preklluzj:i. 

2 KiB-9834-II 

SĄD GRODZKI W URNIE 
Oddział H!rpołecZfJY Są<dIU Gl1odzki,ego w Lip,nie obwiesz

cza, ie po śmi'erci Fr·oima Szwama a) wSlPólw!aśc:deJa 
2-ch osad wlośc: ańsk'Oh Nr 16/43 { 35/22 we WS>i Płomi any 
(Akta hiJp. Nr 3/484/2) i 
b) wła,ścici'ela ,dJzilalki gi'Un[u Nr 1 o o'bszarze 2 dzie.s 1404 
sa,i. z ma'iąt~ ZbY's'zewo (rK5. hf"p. \':lr 352/Z) - o't'warte 
z()Sita~o postępowanie Sipadkowe, tel'min' zamkn:ęc:a które'go 
wyznaowny został Ina dzi'e{l 25 czerwca 1947 roku w któ
rym to dl1'iu osoby zainteresowaf1e wilnf1Y z,glo,Sid swoje 
~rawa do Od,dzia·łu łiipoteczf1ego Sądu Grod'~kiego W' Lip
n.j,e pod skutkami prekluzjI. 2~roB-9723-II 

SĄD GRODZKI W GRO JCU. 

Od<d'zia'ł H"po'łeoZlny Sądu GroMkiego w Grój cu ó'D
w ieszcza, że na dz ; eń 26 cz'e,rwca 1947 r,ok,u wyz'na<:zony 
zOSltał termin zamknięcia postępowania slpa<dkowego po ~ar
tym Da widzie-fiszI,u Wassermal1ie, syn,u Hers,zka w księ
dze hipołeczne,j f:,gurującym jaiko fis'zel, syn Hers,zka 
Wassenman, wła'Ścidellu nieruchomośd, polożonej w po'
w iatowym mie,śc : e Grójcu, oz:nacz,o,ne.j Nr 175 dawniej. 
Nr 105, rep. ~I'ip. 110. W p'o'wyższym te.rmilllie o,soby zailn
tere~owa<lle winny ZJg!osić swe prawa w kancelari,j Odd-z,ia!u 
H :rpOlt,ecznego w Grójcu pod skutk:ami prekbuzj i. 

2--·<K1B-9&53-II 

Oddzia,ł Hipote'czny Sądu Gr,odzkielg·o w Gróicu ob
wl-eszcza, że na dzień 18 cze'rwca 1947 r6k,u wy~aczo,ny 
zosb.f te,rmi:n zamkn'ęcia po'stępowan;ia s:pa'dlkowe-go po 
zmaTłej flol1elntY'n ie - Stalnjlsla w"e, w ks-iędze· hipotecznej 
f i:gu ru je pod jed,ny.m umJc:n;el111 ,.Stanislawa" Z:elil'iski.ej 
z domu Rdza,nk'owskiej, w\lśc'ciellce. czę.Ś-Ci Il1'ie,rucnom.o,ści 
we wsi Mo,gi,e,lnica Poduc,howna, olbe,cnie w mieśC:i,e Mo
'gielnicy, powia<tl1 grójeclk,i'e'g1o , oZt1ac;onej NT l repertor:um 
hipotecZlnego na miasto Mo:gi,elil1ka Nr 54. W powyższym 
terminie osoby ł'-a';m,ue ,re,so'wane w 'lnlny ZJg!,os i'ćswe prawa 
w kancelar iii Odd'zi·all<tt Wp-oieowe,go w Grójou pod skut
k3lJlli, prekluzji. ,2-KB'-9ó41-.III 

Od,dz~ał Hirpo~,eczny Sądu GrodZ:k1ie'go w Gró}oo oIbwie'sz~ 

cza, że ,na dzień 2 Hp,ca 1947 ro:k,u WYZ'lla<:0ony został term:n 
zamknięcia p,ostępowania !>padJkoweg,o po zmarłej w d,niu 2 
si,e1rp:n'la 1944 r. Helenie Mablalkowsiki'elj, figurująoej w ks ; ę

dz·e hipot'ecznej pod imionami "łIę;lena-Maria vel Marianina"] 
'WI~aścicie1ce ni·eruch'omości, iP'ołożol1ej w mie'ście Wan:,e, po.': 
wi'a1u grójeckielgo, oznaczc:nei Nr Nr 32/21, 42i2i, 42 b/28 
'repert. hip. Nr 102. W po'WYŹSZY\tl1 term ilni'e ()Iso!by zatntereso
.wa.ne wi!TIIny zglos.:'ć swe prawa w kalTlloela·rli Oddziału n:ifY.l-

ii 'tecZlllego w Grójoo, pod s,k,U'tkalmi preklluzji. · 2 GA--1122 

Oddział Hipo.teczny Sądu Grodzkiego w Gr6jcu o.bwie
szcza, że na dzień 2'1 lipca 1947 r. wyznaczony został ter
min zamknięcia postępowań spadkowych po zmarłych: 

1) Izraelu-Nyselu Frajdenrajchu, właścieielu nierucho
mości, położonych w mieście Mogielnicy, powiatu grójeckie
go, oznaczonych numerami: jedna Nr 1003, rep. hip. 39 i dru
ga Nr 109. rep. hip. 55; 

2) lclru-Majłechu Krygierze (w hipotece Icek-Majlech 
Krugier), właścicielu nieruchomości w tymże' mieście Mo.
giemicy, oznaczonej Nr 9, rep. !lip. 26. 

W powyższym terminie osoby zainteresowane winny 
zgłosić swe prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego w 
Gr6jou, pod skutkami prekluzji. 2-KC-571-II 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grójcu, :.;"?b
wie5zoza, że na dzień 4 czerwca Hl47 roku wyznaczony zer 
stal termin zamknięcia postępowania spadkowego po. zmar
łych: Ohaimie-Mordce i Ruchli z, Bitter6w małżonkach .' 
Achtung, współwłaścicielach nieru<:homości w powiatowym 
mieście Grójcu, oznaczo.nej hipoteczI1ym Nr 60 rosyjska lit. 
be, policyjnym

r
206a reper!;. hip. 210. 

. W powyższym terminie osoby zainteresowane winny · 
Zgłosić swe prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego w' 
Grójou pod skutkami preklu~ji. 2-GA-1038-1I 

S~D GRODZKI W ZDUŃSKIEJ WOLT 

Sąd Grodzki w Zduńskiej Woli, oddział hipoteczny 
obwieszcza, że po Hawie-Rywce z Li-chawskiich Tempel, 
Szmw1u Lichawskim, zmarłych w dniu 2'4 sierpnia 1942 roku 
lttcie z Radzyńskich Lichawskiej, zmarłej w miesiącu gru
dniu 1941 rOIku i Szlamie '- Icku Lichawskim, zmarłym w 
miesiącu sierpniu 1941 roku, współwłaścicielach nierucho
mości położonej w mieście Zduńskiej Woli, Starostwa Sie
radzkiego, oznaczonej Nr 96 repertorium hipotecznego, zo
stało otwarte postępowanie spadkowe, termin zamknięcia 
które.go wyznaczony został na dzień 30 C7..erwca 1947 ro.~u 
i we wskazanym terminie osoby zainteresowane winny zgło
sić swoje prawa w kancelarii oddziału hipotecznego Sądu 
Grod7kiego w Zduńskiej WoIli, osobiście lub pr7J6Z pełnomoc
ników, pod skutkami prekluzji. KB-9656-II 

teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii oddziału 
hipotecznego Sądu Grodzkiego w Zduńskiej Woli osobiście 

lub przez pełnomocnik6w, pod skutkami prekluzji. 
KB-9655-JI 

Sąd Grodzki ' w Zduńskiej Woli, oddział hipoteczny 
obwieszcza, że po :amarłym w dniu 24 sierpni'a 1942 roku, 
S2Jlamie - Henochu Lichawskim, współwłaścicielu nierucho
mości położonej w mieście Zduńskiej Woli, Starostwa Sie
radzkiego, oznac2!onej Nr 755 repertorium hipotecznego, 
zostało otwarte postępowanie spadkowe, termin zamknięcia 
kt6rego wyznaczony został na' dzień 30.6.1947 roku i we 
wskazanym terminie oSIoby zainteresowane winny zgłosić 
swoje prawa w kancelm'ij oddziału hipoteczne!;;:> Sądu 
Grodzkiego w Zduńskiej Weli, osobiście lub przez pełno
mo.cników, pod skutkami prekluzji. KB-9&54-II 

Sąd Grodzki vi Zduilskiej Woli, oddział hipoteczny 
obwieszcza, że po zmarłym w dniu 24 sierpnia 19'12 roku 
Szlam1e - Henochu Lichawskim, współwłaścicielu nierucho
mOSCI położonej w mieście Zduńskiej Woli, Starostwa 
Sieradzkiego oznaczonej Nr 753 repertorium hipo.tecznego, 
zostało otwarte postępowanie spadkowe, termin zamknięcia 
k tórego wyznaczony zestał na dzień 30 czerwca 1947 r oku 
i we wskazanym terminie osoby zainteresowane winny zgło
sić swoje prawa w kancelarii oddziału hipotecznego Sądu 
Grodzkiego w Zduńskiej Woli, osobiście lub przez- pełno
mocnik6w, pod skutkami prekluzji. KB-W52-1I 

Sąd Grodzki w Zduńskiej Woli, oddział hipdteczny 
obwieszcza, że po Mendlu i FrajdZie z Adler6w małżonkach 
Lichawskich, byłych wł:aścicielach nieruchomości położonej 

w mieście Zduńskiej WOlli Starostwa Sieradzkiego oznaczo· 
nej Nr 96 repertrerium hipotecznego, zmarłych: 'Frajda z 
Adlerów Lichawska, dnia 24 lipca 1906 roku, Mendel Li
chawski, dnia 7 lutego 1917 roku , zo~tało otwarte postępo
wanie spadkowe, termin zamknięcia którego wyznaczony 
został na dzień 30 czerwca 1947 r. i we wskazanym ter
minie os'oby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w 
kancelaril oddziału hipotecznego Sądu Grodzkiego w Zduń
skiej Woli, osobiście lub przez pehlOmocników, pod skutka
mi prekluzji. KB-9659~TI 

SĄ.D GRODZKI W RADOMSKU 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Radomsku ogła

sza, że otwarte zostały spadki po następujących zmarłych: 
na dzLeń 18 lipea 1947 na godz. 12-tą: 

l) Ruchli z Sendler6w BrygIowej i Esterze z Fajerma
n6w Brygflowej, jako współwłaścicielkach nieruchomośCi w 
Radomsku, Nr hipot. 24'9 ' ,. ~.-? 

2) lcku i J ·akubie braciach Szpiro, jako współwłaścicie
'lach -nieruchomości w Radomsku Nr hipot. 189; 

3)Rywce z Guterman6w Ofmanowej i Moszku Ofmanie 
jako współwłaścicielach nieruchomości w Radom sku, · N; 
h ipot. 98; 

4) Boruchu Lipnickim i Lai z Lipnickich Krakowskiej 
jako wspóhvłaś.cicielach nieruchomości w Radomsku N; I 
hipot. 130; 

5) Fajgli z Fajermanów Koplowiczowej, jako wierzy
cielce kaucji zabezpiecz'onej na nieruchomości w Radomsku 
Nr hipot. 98; 

na dziel'i 24 lipca 1947 r. na godz. ll-tą: 

6) Chaimie i Surze-Szajndli, małż. Szwarc vel Szwarc
hauerach, jako właścicielach nieruchomości w Radomsku 
Nr hipot. 132; 

7) Aronie Wolfie Szwarc' vel Szwarchauerze, j. 
współwłaścicielu nieruchomości w Radomsku Nr h ipot.61; 

.. 8) Majlochu Szwarc vel Szw,m:hauerze, jako współwła
śCIclelu nieruchomości w Radomsku Nr hipot. 15; 

9) Aronie - Wolfie Szwarc vel Szwal'chauerze, jako 
współwłaścicielu nieruchomOŚci w Radomsku Nr hipot. 61; 

10) Chaimie i Surze-Szajndli małż, Szwarc vel Szwarc
hauCQ-ad1, jako współwłaściciellach nieruchomości w Radom
sku Nr hip. 12; 

na dzień 29 lipca 1947 r. na godz. ll-tą 

U) Mariem Markowiczowej i Rafale Markowiczu, j,ako 
współwłaścicielach nieruchomości w Radomsku nomenkla
tura .. Bugaj" Nr h ipot. 3; 

12) Wolfie i Małce małż. Koss, jako współwłaścicielach 
nieruchomości w Radomsku Nr hipot . 239; 

13) Dawidzie Sabatowskim i Broni vel Bronie z Ofma
n?w Sabatowskiej, jako właścicielach placu Nr 21, przestrze
m 515 i 1/10 mtr. kw. Obj ętego zbiorową księgą hipot. 
Nr 325; 

_ na dzień 8 sierpnia 19'47 r. na godz. U-tą: 
. 14) Dawidzie i Rywce małż. Grosm an, iako współwła

. ścicielach nieruchomości w Radomsku, Nr hipot. 96. 

W ozna.czonym wyżej terminie osoby zainteresowane 
winny się stawić w tut. kancelarii, calem zgłoszeni.a swych 
praw pod skutkami prekluzji. 2-K<!-120-II 

UZNANIE ZA ZMARŁEGO 
I STWIERDZENIE FAKTU SMIERCJ 

SĄ.D GRODZKI W ŁODZI 
Sąd Grodzki w Łodzi, Oddział Cywilny na podstawie art. 5 
§ 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 19-15 r . (Dr; Ust. R.P. Nr 
40/46, poz. 226) w sprawie Nr Z~. 689/47 ogłasza,. że na 
wniosek Szczęś'liwej Alicji vel Sary zam. w Łodzi przy ul. 
.Lipowej Nr 64, wszczęt.o postępowanie o uznanie za zmar
łego zaginionego Hilarego WoHa Szczęśliwego, syna Abrama 
i Basi, ur. Weintraub urodzono w.ątaszewie dnia 14 kwietnia 

-.:::::::.;;---_. _~'-;--. 

Zaginiony w 1939 r_ zamieszkiwał w Lodzi, a następnie 
ukryWał si,ę w Warszawie, brał udzi :11 w Powstan iu Warsza
wskim i wedJug relacji znajomych został zabity w okolicach 
Politechn iki Warszawskiej. 

W związku z powyższym wzywa Się zagini onego, aby 
w terminie trzymiesięcznym od. ukaz.on ia się niniejszego 
ogłoszenia zglosił się w Sądz ie Grodzkim w Łodzi, Oddział 

Cywilny, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za 
zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby k t6re 
n10gą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie 
powyższym doniosły o nich Sądowi. GB-369 

SĄD GRODZKI W KATOWICACH 

D.r. StaQ1!i·sław Be'nrner, adwo;ka-t w Kat,owicach, ul. D}'1relk .. 
cyjna Nr 10, 'Mlliósł do. tut. Sąd'l.j o u,zman,ie ~a zma1rtego .brata. 
Emi!la Henln'era , s'ędzieg,o g.rodz. w BJucza'c.zu, w woj. Sta.., 
nf:!SIa.wof\ov~k,im, u rod:z. 30.5.1887 r. we Lwowie.' s}'1na Jaikuba 
i F ralll-<;.is.z:ki ~ domu Ro,se:noach. WZY'wa się Eml~ila Hen<llera, 
alby w .[Ier.mini,e 3-m i es i ęc'zl1ym z~dosi! się w tUI[ej'szym Sąd;Zlie,. 
gdyż w przecilWnym .raZJie mo'ż e być uznany za z:Inrurłego. RÓW'" 
n-o.czdn:'e wZYIW·a si'ę os'oby po'sliada1jące jahekollWli'eJk wiado
mości o z'ag.iJllI!onym aby w telrmiln::le powyższym doniosły two 
tejsze rI1jU Sądorwi, V . . Zg. 448/46. K:B-<8676 

SĄD GRODZKI W KOZIEGŁOWACH 

Sąd Grodzki VI Koziegłowach wzywa Władysława Ja"! 

nidmego, S. Szymona i Franciszkd z Barto~ików, urodz. 2'l, 
stycZIIli-a 1910 r. i zamiesZlkałego w Siedlcu Dużym, który w: 
si·erpniu 1939 r. z'J9tał wcielony do Wojska Polskiego i d,o.. 

tychcz-as nie powrócił, aby się zgłosił w terminie 3-miesię
cznym w przeciwnym razie będzie uznan,V za zmarłego., 

Wzywa się wszystkie· osoby mające o nim wiadomości, aby 
doniosły o tym Sądowi. KC-2685 

SAD GRODZKI W KOZI ENrLCACłi. 

Dnia 11 Ii<stopada 1946 r. Zona lVlari-ęcka, zam. w Kozie .. 
nicach przy uJ. l~axJomsk i'e'j Nr. 51, Wystąlp i ła do Są,du Gm1z-' 
'be,go w Kozienicach o uznanie nieznall1ego z miejsca po,1)ytu 
jej męża Stan is lawa Ma rzęokiego za zma rłego, Petentka w 
podafliu swym stwierdza, że S tan:s,ław Marzęold, jalko cho
rąży 35 p.P , w Brześciu n. Bugi,em w cz asi e dzialań wojen ... 
nych we wrześmi,u 1939 .r. za;ginął i od tej pory żadnej wia
domo ści o je,go losie nie ma. W z w:ązk'u z . POwyższym Sąd 
Grod zki w Kozienicach, !la mocy art. 5 i 6 DeklIelu z dn ia 
29,8. 194:5 -. (Dz. Ust, RP, Nr. 40, poz. 2126) wzywa Sta n is ła

wa Marzęcłdego aby w tenminie trz ym i es i ęcznym od daty 
n iniejlSzeg.o ogłosz enia zgJolSi l s i ę w Sądz i e Grodzkim w 1,,)
zieni.cadl, gdyż w przęciwl~ym raz ie będ z ie uz,nany za zmar
I,e'go. Jed'l1ocze·ś n i e &Id wzywa wszystkie o'SOIby, które m ·)g.ą 
ud,zi,e,l ić w;ad orności o zag i'niocl ym, a by w te ;'m:ol :e powyf
szym do,niosly o lI1 im Sąd owi. (Co. 564!46) KC- U06 

Drda 12 kwi·e!'nia 1946 r. Janina Hasaj, zam. w Staseo
wie., gm, Brzeżn:i ca, pow. Koz ietl idk:c·go, wystąpila do Sądu 

Gro.dzkielg,o w Koz iell1icach o UZllall;C n:cman ego z miejsca 
!pobytu jej męża Anto,niego Basaja za zm a rłego. Peten tka w 
po'daniu swym sŁwie I1d za , że Alllton i Basaj, aresztowaalY zer 
st al 5 kwietni·a 1944 r. /prze z Ż-a n Llarlller i ę n ie'Jl1:iec ką i wywi e
ziony do obozu koncentracyjll ego uo Niemiec .i od tej pory 
wiadomości o j,e,;;,o losi e nie ma. W zwi~zk,u z powyższym 
SąJd Gro dzk i w Kozie,nic.a-cih" na mocy a rt. 5 i 6 Dekretu z 
dn ia 2'9.8. 1946 r. (:Dz. Ust. I~ . P . Nr. 40, pa z, 226) wzywa An
toniego Basaj a aby w term:lni·e trZY1ll : esię:cznym od da,ty ni
nie jszego o'g loszen ia zlg!osi! s ' i ę w Są-ct z i ,e Grod;,,'kim w Koz 'e
nicalClh. g.dyż w ,p,rzeciwny:in razi e będzi e uznany za z:marle
g,o. Jedn o,eześnie Sąd wzywa wszystnde osoby, które mo'gą 
udz i elić wiadomo,ści o za,g:n ion ym, aby w t-e rminie powyż. 

szym donios,ly o :nim Sądowi. (Co. 2SD/46) KC-1305 . 

ODTWORZENIE ZAGINIONYCH 
DOKUMENTóW " 

SĄD ORODZiKJ W LUBLlNCU. 
Obywate1 Stani s ław WędrY dho wkz, a·d,wo·lnrt z LIl.lIbJiti .. 

ca, wystąp ilI w Sąld.zie Grodzkhm w Lwbl'i ńcu z wnioskiem o 
wszczęcie postępowan i a celem odtworzenia świadectwa pro
wa'llzenia po jaz-ctu meCha!li cznego, wystaw iOll ,egO przez S'ląsk,i 

Urząd Wojewód zki \V Katow icach o t reśc'! l1 as!ęp,ują:ej: 

"S!anisla\~ ' Wędrychowi cz, adwo1kat, zamieszkaly w LUlblii!
cu uJ. Ogrodowa nr. l, uprawn ioalY jes t do prowadzenia na 
drogach plI!bli czny.C'h Rzec zYIPo.spo.['i-tej Pols,~iej pojazdfJ\II 
przezalaczonyc:h do użytku 1J>ulblLcznego. Katowice, 1 wrześ .. 
nia 193 1 r. Za Woiewo,dę (-) po.dlpj's nieczyte:ny. K'erownik 
Oddziału Ruchu Drogowego". 

Wz'ywa się v"lSzy~b~ie instytucie i oSolby posiadaj ,l:ce ja

kie·kolwi.ek wiadomoś·ci w tej sprawie () n adsyłanie Sądowi 
l1a p iśmie IUlb z'g ła'sz al1i ·e do P'To.tok ó'lu donies,ień co do oez
zasadnośCi wf1io sk'll, KB-lOrOS 

POSTĘPOWANIE UKł~ADOWE 

SĄD OKRĘGOWY W WARSZA WIR 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział II Handl owy po
da je do wiadomości, że postanowi eniem Sądu 7. dnia 27 sty
cznia 1947 r. w sprawie II U. 1/47 uznane zostało za zaKOlI
crone postępowanie ukh~dowe z wniosku MJw~zy Wulfa O
konia, handlująceg.o p. f . "lVIowsza Okoil" w Warszawie przy 
uL Z if~lnej Nr 11, otwatte postanowieniem Sądu Okręgowe-

Sąd Grodzki w Zduńskiej Woli, oddział hipoteczny 
obwieszcza, że po Rudolfie Lichawskim, Rywce - Ittcie Li
chawskiej • Guci , Lichawskiej , Helenie Lichawsk:iej, Mini Li
chawsłtiej, zmarłych w dniu 24 sierpnia 1942 roku oraz po 
Chanie Lichawskiej, zmarłej w dniu 9 marca 1942 roku, 
współwłaścicielach nieruchomości położonej w mieście Zduń
skiej Woli, St.aros[wa Sieradzkiego, oznaczonej Nr 275 re
pertoirum hipotecznego, zostało otwarte postępowanie spad
ko{ve, termin zamknięcia którego wyznaczony został na dzień 
ao CZEtwca 1947 roku i we wskazanym terminie osoby zain- 1904 roku - . . go W Warszawie z dnia 27/28 stycznia 193J r" KC,-2278 



REJESTR HA'NDLOWY 

SĄD OKReCiOWY ViI K1BLCACH. 
"[).n'la 30 wrz·eśnia 191!6 r. wrpisano do 'Rejestru firmy 'Sąd'U 

Okręgowe.go w Kie.J.ca·eh pod Nr. RHtB. 219 przy fil1mi1e: "MI)
d~ GrzybowSki i S-b, Sł>ó1ka z (}Igr.mnicZO'nąodlJ'1ome1d·zia!
nG§Cia"- 'llaSłę]JEljąCY WiPi8: na mocy aktnnot!LTi!łJlrreg~ z 
dl!iiłl. sa Il i~ca 1'946 r.~·r. 'Re:!'. 12,spoTZądzaTIeg'o!przez Sta1!i. 
Sil:awa O -Clhosza. Sęclzieg·o Sądu Okręlg'owe.gO w WaTlS.zawit', 
P.I{\). 'lłot;a ·rilUsza, !reha -Cza'i'lj.cika, wdowa 1>0 Mari'ałli,e 'Cza~ 
~C'k~mw l:mie.m;m swo1m ·OT·a.z w imi.ec1'iru swych c6rek Atnry . 
~ąillkowsikie.j i Marii Cz'aJi'IIiidkiej, 'odlSitą'flila 40 udzi.aMw,po
sIadanych przez Ma trana Czap!;ickie,go w Spółce pod fi-rmą: 
"Mod-est GrZY100wSiki i S-h, ~. z Cl'grollłli,czOfIą.odiP. w Kiei
caClh", ZY1g1mu:ntowi Sied'leckiemu 10 (dziesięć) u:dziaMw., Zo
ffi Sied1ledk:i·e5 2(\ (dwa.d,zJ.e.śda)'ll'd,zialO-W, M-ordestowi Grzy
oo~iem!l i-O ~d'Z i-eSięć) ud zi ałow, wo.bec c:ze'go ' olbecniew 
Sp6ke ~()Siada,j.ą: Modest Grzy'b-owski czterdzie'ściudziafów 
Wde<ria GrzytbłYWlSKa dwadzieścia udZiałów, lrnrlluni S;:e:I~ 
Iedd 'c!terd!i;eśC'i udziałiSwi Z'()ofia Sied~e'c:ka d'Wa'd'zie~ .;ia 
uilkillłów.Znz.ą,d Sl:lół.ki stanowili: M-o-rle8t G-rzybom>iki, Wa
lem OrzYiOOWSika, Zyog'l11lu'nt Sie,dlecki i Zofi a Si e dilecłka. Za
~ reprez.eon1nivie Srpó'~k'ę w Sądz ie I poza Sąd'em i prowa1z: 
jej ,irJlten:sy. Ws.~~!k ioe zOIbowiązau ia, umo\vv, welk:sle i żyra 
,!IOdpiis'l11": Moąes't' Grzybowski, łączn~ez Zy.gmuntem S i~_ 
dJ~,eckim IUlb Zofią Siedlecką, a·~·bo (,eż ZYlgIllunt Sied,leoki l ą.c?
nI~ z Mode.stem Orzy!trowsocirm ll!!lb WaUe:ri.ą Gn:ylbo Wisk ą, lub 
t~ przez Zofi~ Siedlecką i Wa.leuię GrzY'bow&ką, obie ł<j.cz-. 
fl1e. Ko·respond,e,ncJę nie zawieia.1ą,c.ą ,wbowi.ązań czeki .n;). k' ~ . ł t ~ 

~::towal11a z odbioru tQIWar{i w, przes'Y~ek, pietl ; ę.dzy i, ws,:cl-
'kieJ koreSiPonden,cji, nie wy!ąc'mlią'c iPi eni~ej, poopisuje każ
dy z czt{)nk6~ ~arząod,u s.amoil nelnie. WlSzystko to ni.e wy
tącza ~t~n~wlema 'p'fokury samodzielIlej I'ulb ląCzl!ei. Podł'li
sy w Iml:m~ Spółki wi'llny być wrn ieszcz.ałJ e pod s-temoplem 
f.rmy SpOIKl. Pr<>kurę Cz·es-ława Sztaonenaodwolano. ' 

KiB--582;1 

Dnia 20 s!y.cm;a 1947 r. wpisano d,o Re,j·estru Sądu Okrę
towego w KiekacłI pod Nr, ~lilAiXlJ.. 8633. przy f~ł'mi.e: 
,,~teka St. Rutkiewi c~a \V Oh~jnach, dzieriawoCa T. Ta
tai", firm-a brzuni: •. Apteka Sl Rut k,iewkza W' ·Cłhęci:na~. 
da:ierżawc'a T. Tatar", w!aścidel Sltanisl.aw Ru&iewlo::~ 
dzierżawca TaaeQlsz Ta:tar". KC-.lS24 

Do·ja 18 6·ty.czllia 1947 r. wlP'isa'no do Rejestr,u Ji.rmy Sąidn 

.n:.ręgowego w ~ie1ca.ob pod Nr. R:HAlXHI. 8632, przy Hr
rme: .. Apteka Mgr. fa'mI. K. Leydo, dawniej Br. Saskiego, 
Kieke, Plac Par:iyzantów 16", firma br~mi: .. ApteikA M.gr. 
F~rm. K. Le'ydo. dawniej Br. SalSki·egQ, Kielce, Pila-c Pitny
zantów 1'6". W~aści-cieae· : Kazimierz Ley,d,o i Ja:n Meks. 

KC--1822 

Dnia 20 styJcznQa 1947 r. wpisallo d·o 'Rejestru Są:du Okre
iowego w Kiekadh pod Nr. RtliAlXnO.8634, ilm~y fi.rin;e: 
,,Apteka Mieczysław Siikorski w Kielcach, u~. l-go Ma'la 
Nr. 56", nastwUJ.iący w.pis: firma -brzmi: • .Apteka Miec.zys·taw 
Sikorski w KielCa.ch, ul. I-go Maja -56". Wdaści:c!el: Miec.zy
sław S~(Qrski, za,rządz·a.j~ Jadwilga SikoRl·ka. KJC--.I&15 

SĄD OIKIRł!OOWY W SŁUPSKU. 
Sąd Okrę.gowy w Slups,lru. Do nie-s.tru Sf)6łd.·i'Cł!n i Nr. 

10145 przy Hrmie: Spółdzielnia RY'backo - H8Ddłowł. z odiJ09.'. 
udziałami w StIU1>sk'll WlPilsano dnia 9 kw1emi a. 1946 r. Olbecny 
s.kIł.ad Zarz~ S!>6MZlielni: Jan Kociiucld, Włodziunierz Rogl)
zi ńs\i i Jerzy R<mtal\ow. KJA-28l)!) 

REJlSTR SPOlDZIELNI 
'- , 

SAlD omeoowV W 8YTOMiU. 
Do rejes.~ru · SDó:todziellli Sądu OIkrę\gowego w BY'tomi~, 

w dniu 11 ml3.I'ca 1946 r. pod Nr. 6 zOlStata zapisana: "SipóIł
dzielnda SpOiŻywCiÓw ,Pracownilk6w Kop a.11l i ~oIki1;nica, z od
powiedzliatlt!OoŚoią IUld.z,ialanni w R-okiltnicy". Czlłonkowie odpo
wiadają z.a z'ooowiązania Sp6~dJzi~lni zadeklarowanymi Uldzia,
fami. Siectz\Jba Rdkti.mica - teren KoO!pII!.lni. T,eren dzia lalno~C'i: 
amillY Rdk~t:n-i:ca, BisJ{lUlpi.ce, Mikulllczyce j. Kopalnia RokiŁn i-

ea .. Przedmj'O'tean prze<lsi~b:i,orstwa j.m zaS1>aJca,jallie material
D1'Ch 1 lw:liurJUUYClh potrz.elb swoiCih CZIloników, or.gaitl!i-zow.ani.e 
produklcói i wymiany, pr.owadzenie \VlSlzellciego rodza:jlU m14a
dÓWJl,lOspodarclych.oraz podejmowanie dzJala'lIIości społecz
no - k~turallne:j, w szcz~!Il1ości kiupowai\1Jie hurtowo, p-.ze- . 
rabianie oraz w'Yltwa.rz,ani-e artyklu,Jów sporiy-cia przcdmjo
tów domowego i gOs!podarczego u:żytikiu jodsprzedawanie i-elh. 
swoim cZ'łonkom. W raMeh wyjąl!lrowy'Cllt wallru: 1.Igromadze
nie tnOIŻe zezwOlić na sprzedali ·towarów i nie cz.łonlrom. Pll
oadŁo budowanie domów, ' lecznjc, sarulltoriów itD. wydawa
nie pism, zakładanie czytelniii, bi~iotek i inn'Y'dl zrukładÓW' 
oświatowyC:h i wy~ho:wawczy;ch, prowadzenie łrursów, 

llrządzanie odczytów . i pogadanek. l!dt:ial WYllOlSi 100 m. -
płatny ,przy zapisaniu się do S!pó!ldzielni k.wotą 10 tl, pozo
stala suma Wiilld1<a. być W1Płacona przez ozlonka Spóli(lzte~.j w 
cląg:u 10 mielS,i ęcy. CZlVouek może zardeldarować naiwię.cej 100 
Uldz,iałów. Zarzą'd sltanowią: 1) Śtni,eia Teofil, 2) OberJajtner 
Ignacy. 3) Machllik Stefarl. a) Czas trwania S:pótdziellli nlieo
gra.n:fczooy, b) wS1zelki,e og-IQlSzenia WY1lli·a,gane przez ustawę 
o spółdzielni'aoh ora,z s.tatut win!ł1Y być z·Ml1iesa:cz.ane w "Mo
nItorze Polskim", c) rOik obrachunkowy - kaJLel1darzowy. 
d) Zarząd skrada się z 3 C:z'looków. Oświardcz·eni'e woli w 
imieniu Sp·ó!-dzielni pod s,templem firmy po(lpiSlU~ą łącznie 

dwaj czlonk,owie zarządlU. e) Zawierane przez zarząd w 
tmienLu SpbJ.dzielni kontrakty Y" sprawach kUlPna, zalS~awu 
i najmu ni·eruchomośc i wymagają zatwierdzenia przez radę 

..... nadzorczą i dopiero przy zac'howaniu te'&10 warunku olbowią-
.u.h, one Spóldzielllię. g) W razie rozwiązania sp&Mzi ei1n i, 

• 

"MONITOR F.OLSKI" -dnioa 30 Kwietip.ia 1947 r. 

wahIe z,gromad.zełlllC wy1biene trz·eC'h li:kiwidatorQw i okreSU 
S'Po'S~ ltkwi:d,a,t:.ji 'z zac\howanit.modrr.oo!!rJ:YIClh fl'rzejpi~'lńSta
wy oSt>'óI'~lni ltdh. KtA-MZi 

Do Rejestw SpÓl~dzielnli Są,du Okręgowego w BY'tomiu 
w dJl~u 11 marca 1946 r. pod Nr. 5 zo,sta.ła WlPi1sana: "SpOił·em, 
Związ,ek OoslPo.d'ar~zy Spóldziel,ni RzeczYa>os!politej PD'lskiej 
w Warszawie, StpOlldzie:h1Jia z od'Powiedz iaJnością udzialamli, 
OMzlial w Bytom.iu". Siedzlba By.ŁOI\11. Teren diiaJaJl,nośCi po
wiat By;toll\1Slci, Zakład glów,ny: SiDol·erm Związek Oos.podar
czy SpóM'zi eITlni RzecZYPoSiPolitej pon~lkielj w War'Szawiie, 
S1JiMrd,ziellnia z otLpowiedz i a1uO!Śdą U1dzia'!lanni, z tymczas.ową 
siiedziilbą Łódź, Zawallizka Nr. 1. Prze'cUmiOitellIl SiPbt'dJzie!ll1li jest 
a) wSip'óll)'e zaikJuwwa.nie illa spól.dziellli, klupowanie towa.rów 
f1awit:aSl1 Y rachrtlrIek. ptzyjmowanie w komis i .na sij{bd'Y 
konsy;goocy}ne, 'b)prowa·dzenie wyJtwórcZQiści r-ozmaityoo 
atltykruMw, siku'Powanie surowoów, prz,eraJbianie i przecllO'WY-
walli'e i'oh (arty,){Iutly zlbo~owe, {Jwoc'e, warzywa ivp). c) urzą
dz-ani·e WilaSllych s'kła-dów i zalkJa.d,ów Uirówno d:la wy twór
czoiści jak i dla wymiallY, d) n~JbyW.anie, budowa.nie, naimo
waIl'ie i wY1d~ierrbwiaoie wszelkicIh nl erlUlclhlOInOŚci potrzeb
nych na ceile działa.!ITIości zwiąikowe'i, w 5.z'cz,e,goÓI.!lOoŚci dJla 
produkoii prtemy:sllowej i roln.ej O'Taz wymiany t owarowej, 
e) ntr'zym.allie w~alSny;c:h a}eł1tów W' kraiu .i zaJgr:anicą, 1) wy_ 
PUiszczani.e db~n~acyd zabeZlpieczonY'ch nlllJjąrt:kij~ noierudbJO
mYttn i rUcllOIlIlY1lt1 Zwią~u na pod6·tawie odpowi.e'<lnudh kon.
C'esi i paflstwoWj~oh, g) btał1i.e u:dzfaf.6w fillaTIlso'wy.oh w rM
nych iprzedsli'ęIb i orstwadh,prze.de wszY'stkii.m w pańlS.twol\VYOO 
i k.offilurral!.n,'CłI, h) prowadZleniie ulbezpieczen W'zademnyclh st.o
SOWllie 00 przepisów ~)rawnYDh, i) Zlaóąjgauie tPOIŻyczek 
Udz:al Wyno.si 15 zlotyodh, platny przy IPrzYSitątt>ieniiU 2 zl., ' a 
po-zo-sta!a slUlma winna ·być w:Ma,cOłla VI równychrata<:.h rocz- ! 
nyc!h w Di ą:gU 13 ·1 at, Zarz<\ld 'OtLdżiatil j,ak i Zarządu gtlóWIl,e- f 

gu stanowią: JlJlilrian Bug-a1ls1d, Stan·is,taw P·e:deciki, Jan Fisclber, I 
Józef Jasfń'ski, Leonard Lenk, Pa1emoo Nowd.dki, Tactoo,s.z , 
'PiMrawski, Ad.alm Przy!byłińsiki i Jan ZerkowoS·kii. Czas trwa-

, ni·a Sp.ó1IdzLelni .jest J1ieogrann'cz-ony. Odoszenia będ:ą UI\11-ie'SiZ
i czane w OfglatJ.i,e Związktu ReWizyjnego R.P, ; rokli,em oora-

II chmlkowSlm jest rak kalen'd.arzOlWY; zarzą]d s.kiratda się z 9 
czło,mków; zarz '!!d ~,est ol'g·allerm wykonaWczym; oswiad-cz.enia 

I woli '\li imienin Zwlią.zlku skl.a.drują b,!!d~ dwali członkowie Za
'l! rządu, bąl(j:t td j,e.den z .nidh łą:czni~ z pel:nomncn1Mem Związ-

ku, -rntwierdwnym przez Ra,dęNadzor.ozą. Posltal1 owi en ia 
o kiu:pflie, zalStawie i Sip,rzeda!Ż'Y' I1neruClh~ i wZllIos.zeni;u 

! Ilo'wych huidO'w1~ Z'W1ą'ik~ na1e'±.ą do Rady Nadzo,rczei. IJikwi- i 

da.c ja przeprowad za s:ę z·g.odni·e· z ·przepis·ami ustawy o l 
SlpM'<Iz:t>.l!niaoh. KA--2a:76-, l 

SAlO OKR~GOWY W KIIF.il JC.A:Cli. 

Dnia 28 lislto,patda 1946 r. w.pi!sa,no do ReJ,estru Svó:łdz i ell1i 

Są.d;uOkn;~owe·go 'W K1ełcaIQh pood Nr.RSlVl1. 90'5, przy f,ir
mie:, "Gminna S!l'ÓM:zieilłI.ia - SMl1QlJomoc OhltoP'ska - w 
Bruzirlach z odp.ow,iedzia1'1lośc1ą udltIałaunf'. SiedZliha: Brze
ziny, pow. S'tojJl1~okie,go. Odpowi edzial,n'Ość za-liek;l,arowafly
~i 'UldzialamL Zaspakaiaruie . Wl'>póllnY1llii 5Hami . mCl!teria.JlIi-Yc'h I 
I klułtru-raanyth IlQltr~e'b siwoich członków. UdZIał WVnosi sto I 
(100) ~łotycb. Ka.żdy członek przy przystąJP i e.niu <1.0 SpóJ- II 
dZli'ellli powiuien zadek.larować Iicibę udziałów, ooiPowti ad.a
j'l\cą co naltmniej ld.oŚCi h,e:~rów posiauallej ziem~ o.~az , s ~tu.k I 
bY1dł,a w .stosUf1iku ]-e<le,n ooz1ał za ka~Ay hektar Zle:fnl oraz za 
ka'Żd·ą dorosłą sZltlUlkę bydła. CZitookoWlie nie posiadający zie- ! 
mi ani by:d,ta ·oIbo'\\1~zani są .zadek,larować przynajmniej jeden 
ud~iaq. ·Ud.zia~y \\1l~a,ca s,ię , w pOllowioe przy za.dekila.l"oWaniu, 
zaś res1Jtę w dw:óC!ht'6w:nyclh rat!liClh kw,artanl1ydh. Zat~ąd 
stanow.ią : Teofil Karc'zmaI'czY1k - przewoduicząoY', Aflt~łli 
~ycki - za·slię!pca p tzewO'd:lllilCz ą,cego , Wład~Jaw KUlla, 
Jak-61b RadOłl1S1ki i 'W\ince,nty M.rówka - ·cZiIOl1tkowl.e Zarzą'du. 
a) CZłlas tnv'8.n1a SpModzielui nieograniczo,ny, b) pi.slfno do og
ł,oszeń ~ cenllra,Lny organ ZWiązlku SamOlpomo,cy CMolPskiej 
oraz organ Zwią~ku Rew.i'zY'j,nego Spó1id·Z!ie·llli RP. tj. dWiU.ty
go.d.:nika .,SIlołem", d) Zarząd':" pi'ęć os6lb. Zarząd prz.e,dsta
\via SpółdZielnię' i prowadzi i,ej Sl!>rawy w Są<tl,żi·e l poza Są
dem oez osobnY'dh pelnomoCłl1 ctw. Z<}rząJd podpis:Uje .za Spó'l
dzieLnię w ten sposób. że pod pieczęCią Sp'óndzielflli podpisu,
ją łączn i·e co najllllłliej dwa,j cz,łonkowi e Zarzą.d.u., e) Zarządo
wi nie wol:no udzielać kreoytu przy prowadzeniu działaJlloś:ci 
hand,lowej Spó/dzieJn~, udz ielać komu:kolw:iek gwaralllC!jrj i tyr 
grzeoCZllośdowyoh, nalbywać i zbywać ' nierul)homości bez 
zezwdlell'ia Rady Nad:zor,czej, zacią,g.ać ZOiboWiiąza.ń bez ~e
zwolenia .Rady Nad'zo.r.c?;M, g) ustawowe. ~B-9S12 

Dnia 11 mar.ca wpi,sa.no do Red,estru S«>Ólłidziell,nd SąJd.u 

Okręgowego w Kielcach pod Nr. R6!VU. 828, przy firmie: 
"Spór,a·zielllia SiDo~ywców - Powsze,chna - w Gh:mielniku 
z ~owi,e-dzjaJuością ll'dz'ia1lami", następwją.cy wpiS: firma 
brZlIl1i: .. Spó~dzie,1n:ia Spożywców - POWlSzech·na - w · 
~i~ln,iku ~ ~d:powiedii,a]nością. Uid.zialalmi". ~ied~iha ~?ól- \ 
dz:lelnl Chmle1mk, pow. StQPłlkbe.go. OdiPowl-e.dz l allł1o 'sc za 
zdbowiiąz/l11ia SpóMzie,lni za:dekJ.arowanymi udziałami. Przed
milQlt: za·spa-kajani·e wSIpOlnymi 5i1a:mi malterirulnY1cih i kultllraff
nyah potrzeb, 6WOicth cz·łonków a w dzi a,la'lności swej :dąże -

. nie do zonganizow.a:nia p r·oduikcj i i wy;miallY w myś'l iut.e·re
sów s!pożywców. Udzial wynoSli sto \ (100) z'1otyc:h., obo'wią.z
Irowy wniosek 'P'latny gotóWlką przy z.apisaniru się do 
Sip.óM~'i e;lni stanowi dwa-ctZlieśc ia (20) ~łlQtYClh, pozos'tala suma 
winna ' być wpl,acona w Ci<li&1U jed.nego roku w c~teueah ra
tCilclh po dwadzieścia ZllotY'oh. Zarząd SpóMzielni stałlow1ą: 

5tanis:!aw ~uClUlt,ek, Karol Hradecki i Wla,ctyrs-law Staśkie'Wilcz ~ 

a) ~zas trwania 5pól·dzielui n1eo,gran i,czOl1Y. b) pismem do 
og~oszeń jest ol'lgan Związku Rewi.zylnego Spó!rdziel:n.j R.P .. 
c) rok obrachJ1lł1,kowy - kaJle.ndarzowy, d) Zarząid składa się 

z trzech o,sób. Oś""iad,czenta wtO'!'f Vi' i'mietifu 5p61dziel1l'1 skJa
da'j-ą i za ~zie,Inlię 1P:0,d SIteiJ1lp,1em finmy podpis,uli" 1ą>Cmla,e 

-. '- ~-' :- - j" ---' " -_ ._,.-- .,.... .. ....... -- - ." _ .--" 

dwaj cz:łoo'kowie Zarządu, e) zawierane przez Zarząd VI. 
i:mJ}~'nlłu S1>6ł4liZlielliR'i, kMlcttra&ctg w$lI!I\awaCih ikull!Ifna,ze&t-aw. 

llUlb naijlmlllłi~~i 1't.y~j;a, i2)a.tW'i'erdre!1łia p-tzet R«" 
Oę :Na.d'zo~ '-i dQpiero przy zachowaniiu tego warunku obo .. 
wią;zują Spótdzieilnię, g) s,prawę Urkwidacjli Sp·ólld!ziellli POSlta
na wia Zg-oounaodutl;!oe Wa:llle łJoa 2-oh koiłeijnych z-elbraniaali 
wOld:slj:®ie~-ch ,tygodfti . Lik1\lli<da!b00'railtll są c75łd!ik'oWi~~aA:
niego Zairzil!dlll, '<> ,He Wi!ólrYe ligI'0trła<lzenie 1l~-e wy!bierzeill
n'Y'Clh .J~!&:tbrtS..,. IK.A~ 

rD.nma 2 ,mCll}a 1'946 T. \\!1PiSałJ0 'i\Ie ~eij~IS:t'I1!l ~~ są. 
dlO. O'kręgow·eigo w Kima& !pod Nr. R'S 'l,{}tzy ~i!'lJ'lq,1e: ,),p(j~~ 
S:ż'eclm.a. ~Z~ifI'i.:l ~otYI\VC'ó'W z ~o:tw.."ied,żla!i<Il()ŚICią tt.«.z.i2.. 
ła;mi \'lir K'iiel\lcadl", na'stę\Pit'l~ 'ą:Cl ~~s: na mle:isce u:stę!t}'!tó'Ą·~ 
c2llronb ZarZ'ą!dluf'lJit>r:iana Stm·I:Slla'(QlSlklie,g·o,powo/f'ium !1lłłl 
Raitłykę, 'tI,'dIbe'c cteg-o 'olbe{'ł\~e' Żatżą;ostanIOi(IV'ią: S'tafif!;~'W 
talb'i:C'ki" KattoOJ Pięlkoś 1 Ja'n Partylka. KIA=3~ 

Dnia 2 ma,ja ł901ł6 'r. Wlll'llsal!l'od'Ó ReJ~tl<u SiPóM:zi·eilni Są
MI ~rwow-e'g'oO w Kj~ltO.ao1l iJ>fld Nr. RS. 305, przy nrrtl;e: 
~ SpótdzTe4.czy z ~ow}e,dzłalłlOśoCią ogr-aniczoo·ą w 
~'IaUttt·t, ft~1,ący ~is: p{)~~'0Bowycli ~oofK,ów 

z..rz.ądill: hu SZY'$z:k·o i WłaaY'Sbwa Z&nolj-skiego, t>1!iI1ł ;3-
moonika ~u, W<Jirec cz.e;g1') 0'Doeoo4·e Zarzą-d ~tal1owia: frail
~ek MaiIt:·6Wkł., JaM Szys:dc'Oi Wł.:łdys.la w Zamoisild. 

~........, 

OttiQ ł~ t'rielmi·a 19'46 r. ~a:n'0 IdQR~trlll ~l4i1AdM 
Są'dnł Okręgo~ w l<l~cadt J)OlCI Nr. RIS. ~9. pt2y f1ifiM1rt; 
.. RejO!'H),w,," SiPófd~iellllia - Rolniczo - Han,lIowa z odtpowie
dziaJlifloocią ~d.z,ia.tami w Szczekociuaah ", nas'tę·pll'j ·ący W.l1 j ~: 

flImtabcttroi: .,SpMrdziell~4il R0Irtliczo - Ha1ld4lOwa z o(ij)owie
d.łR.~Oiłl udziIRami. w St.c~ltociM,dti". P'r.tY,ję.to .nowy -stA
ttit na ł1'I<>cy tJdtw~ty ptted~awjc;eM :~l1dizielni z dn. 4 1-:,8-
~ l~ r. § 11 t~ s~tu na obecnie tbrżll'l'lieni·e: "C,,}io
nek IlIlm" wy:st~i~ u SpólMz\e~i z-ad!WlU~etnttn pi~;elttlfiym 
W'Y1P'owie(fzel1iean. b.da~ 'W'Y'Sli'(pienia u\\1<łiża slęostaJtn~ dze~ 
ter'O r<Jllru db.r:adhim'iiko~,o, .w którym 'UiPlywa,ją dwa laJta ó'd 
dalty z,głOlS'zehia ·w~'1iłll>jenia. KiA-3Z!Jt 

Dn.i'a 15 ,kiwi~l1:ja. 1946 r. wpisanoa.o iReie'stru SpMdzielni 
Są;dM Oikl'ęgDWe:gO w KiekaClh pod Nr. Ri$. 640, przy finmv.:; 
,,POWSz.eClhna $alótd.zie,ll1ia Rolniczo - Handlowa. \V Piea cl1!,ai.
ey z .adtJ><>wieiQzia,l,lIJOŚcią lU:dziarlami", nas.tęu>uią'cy wpis: firma 
Qbeon~e brzm!: .. ~pM,(12lj,e~inia SpoiŻywcó", - w j~liłJoOlśCi· S:
la - w PL&r~dhl1'icyz o.d:pl)wiedzi<elnoocią udozi.ala,mi". tJdtlaJ 
obecnie wy.nosi:sio (t0ó) uotych, z czeg,o oboWiązkowy 
wnd~ek płatny gg.tówtką przy z.aa> i san~u się do S!Jółdzi'ed41 \ 
stanowi 50 .zt«y~, llooo.staqa :.wma wiooa być wplacołl~ 'W 
ciągu pół roku. ZaIf~l1Id Spólklzie~ni oobecnir! stanowią: Ks. Ja4~ 
Maiika, Wi~adysław Markiewicz i Jan CWie'lltni·a. KA-30295 

t 

Dnia 10 kwietnia 190+6 r. WiP4-sano dO~e'jestru spókLz-l.~i~ 
SądiU Okręgowego w Ki·eikach pod Nr. RS. 701 , przy firmie: 
"Slpółd:&łt!!nla SpotYwców - Or·ka~w RadkoWie t óda'Jowie
<ł,~iadł!.o9clil udziałami", łŃ\JS~jący wpis: Zarzą<d Stpótd\!.:ci
lJIi o:btatfe stanQwi.: Stanl'S'ław Cy:bu1«ki - go«padarz, An· 
too.iP-loetr!yt - sbi1bnl.It i M;-eoctyS.law SObQr ~ sekte'tarz 
i tacl'mW;tn. ~A~ 

Dnil(l 10 kwietnia 1946 r. W1J) isano {l'O R~jesitl1U Sp6rdlJ;ie\{\i 
Sądu Qkręg-owtł'O w Kie:lcach iPtld. Nr. RS. 739, prty ril'rn ~e: 
"P()~,tto'hna~zielłl·ia - Rotnliczo • HandloWa ~ -W,,
brwailość - w Pj:J.~Y'Cy z odpow.!ed'zJ.aJłJQścil\ \lodzlalarn~", 
IlM~jący wpIS: na mlel~e ~tę:t)\lI!l\,cego t~łonłka Za,rząd.u 

Wił1<:ett~<l. Dómi.na; POWOIa.'lH) W~'adys;rawa Purę. s. Jana, 
w-olbec czego obe·cnlie Zarząd stain'O\Vią; Władysław Pura ~ 
g·os!podarz, Jan Szymczyk '- .sikaI1bui!k: j W!!-adySII'aw Pura. s. 
J.a - ~tlMatrl. KA-3.łW 

Dni4 8 kwiem11l 19«> r. WlPiosaoo do ~~8~ru S4>6łd.zieh\o: 
Sądu Okr1l'iOW'~ W K'Mcach ,pod Nr. R'S. 678, !Jony fitmle: 
".Powszeohna S!>6łd'tledtt-la. RtJilni<)zo - Ha,nldlowa ~ Tarnił • .- '. 
ka" \\' Ta·ttiM\'Iie ~odPoWtledt~<lŚcią i14z.I:alłarni" flaS!lWIlJI\GY 
wlPis: ,na miej·sce cZl!·onk.a Zlluąd1i: Wita SlemieM:kieco, po
wobno He.n,ryka Zelezi1ka, wdbec czelto o'becnle Za.tząd ó;c a

tJ.Owją: Irn!IiCy Pa"""ik.()~ki, HfttrYlk Ze.te1)Lk i BoleMaw L.&t
koW\!lkt. ' KA~3a(n 

Dnia Hi marC:a W~i$.aM do Re1e'S'tru ~óMtuelni Są<lu 
Okr~go()w-e.go w Klelca(jh pod Nr. RS. 668, LPrzy fi.truie: "PO'w
szecltna ~lnf·a Ro,lllJcto - Ha.ndlowa - Jedność" 'fi 

Gatdl"J!e z oiirJ.owieUz;lałll-ością 11it(j,tlalrumi, I1MsęPlUljlłCY WlPis: 
wdbec powołania oowytlh cz,ło.nków Zarzą4u St~atJ·a Boga<:
kiergo d, IKazjlt1~rza Pąlary, Zarząd 5pt;ldzi·ednl obeCt1ie stallb
wil\: Ste5an ~dk,i ~ ło~oda:rz, Kuimierrt Pą,fn.ra---IŚhrb
nM< i Tadev~z MoQko - &ekretfł,rt. ~A4J4iIl 

Dnia 20 ma·r·ca 1946 r. Wl\>isa.no do Ret,e~tru S!>Mddelnł 
Sąoo Okręgowego w Kielcaclh pod Nr. RS.3t16, przy Hrmle: 
Kas.a. Stefczylka, Sip{jlde:ie'l·ttia z odiPow l edzirułlOlŚc lą ud'~iafa1ni 
w T'UI!l1ilinie. - łla6~ją(y VJlPis: na miejsce lIstętp\J'jący:h 
cz'l'o:nków Zarząoo Józefa N~lfuudtka - prezesa, Stefana Mr
,i'ewicza - skarrbnika, powo!la:no J6.zelfa NIClbtrdJka s. Pr.lłII .. 
,~ :sz~ i Jó.zcla Ni,elbudlka s. J.ana , wolbec czego obecnie Za
· 7.ąd stanowią : Józef Ni·elbudek, s. franCi s zrka, StanilS'law Kita 
,- UliS'tę;pca pre·zesa, Józef Nie:budek, s. Jana - s'kar:bfl~{. 

KA-?349 

Dnia 161 marca 1946 r. wp·is·a·no do Reje6tm Spó/dzi·e!ri : 
Sąd.u Okręgowego w K:e!ca:h po·d NI'. R:S/Vn. 806, !)rzy f-ir
rn ie: "Omi.nlla Spól,dz'dllia Sa:'!l~omoc Ch:lOiPSka" w ZIM:!"
kac:h, z od:powj,edzalll() ~,c i ,! udziałam i, tla s'(ę1pUll'!!cy WPis; !la 
mi$j~ JllI1a Kota -- p :., ewodniczą,ceglo, powOJłaM , Józe" 
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·Klllbars.kiego, M,1e'czys/awa Wachelki - skal'bl1.itka, Wiła.cly
*'Wa J'ł1łXJwłcża, ,StanJliSl-aWa tAiat~ '-- sNtretatZe., JD
~fa Z'broseCŻYka., ~ 'cze:gb ~le lQiz~stan'OWiI\: Jtó
.ftł'KiWbiJAiSlki -= j)f.ż'e'w~łeząćy. ,S~,an Krau:s - z,as'tęp~a 
'tte\vodlIiczl\'ctił~. Wł~Y·Sław Ju~\VlCż -sikaii1Włt, J~ef 
2'JbroszczY'k - sekn~tarz i Józflf Wi-ś.niews~i - czło.nek Za
t~ą;diIl. KA~2075 

DWia llfu·atca 1946 t. \Vi)iMno dt> ~e,esti'lU S!t>6IdJzje1:ni 
~ą!J:il O:kręgbwei~o \v Kiekach pbd Nr. R$IVIt 825, pr:zy nr
mte: Spora:zieMia S,!YożyWćó\V ,,}edftb-Ś'ć'\ 'fi WywI'e z ód1;l0-
'wiMzialnością u<dziat3J1tJi. Siedzi1b~ $pó'tdzi~i W'Y'Wla, pow. 
Wloszcrowskiego. Odip:o\vd ed:zHl.llrJ<1ŚĆ cżt~6\'v: Za zblbów'ią
zał!;a$p·otd~i,eln,lżadelk!la ro\vafrymi ;Uklżlał~i. Ptz.edrrni.ót: Za
spakajanie wspólnymi silami materia,liIycb i' 3ruLtuira:lnyclJ po
tt2:~ swoj.oh CŹl~oiiJ'kO\V, a w dZJiataJn.OŚci swej dążeńie do 
łlOr,ga,nizbwania ptodub;jj i Wymiany w ill:vs1 interesów s,>!o
!rW:c:Ow. Ud,ział wYnosi: d wadziMcia pięć (25) żłoitych, olbo
włąZJkowy wniosek i'>łafny g.otóWką przy za1JisaDliU się do 
SpółidizteiLni 25 złotych. Zarzą.d $p6\dz1ero'i stanowIą: S'te,iUlil 
.:r{bwatik, WladySłlaw Zrugal~ai JÓz·el i 'r,da. a) cza,s 'trwania 
'9iPót~iei.n.j ni'eogrankzooy, b) pi:Slmem do ~()szeń jeLŚltcza
goj)i6ll'no "Społem", orga,n "Społem" Zwiążlku SpółdzIelni' Spo
ii;yWicówR.,p~ w Warszawie, c) rok obrachunilm\~' - kalen
darrowy" d) Zarząd skJa.da s.ię z trzech osób. 'Óświ-adczel:J::e 
wohi, w imieni,u SlpóMzi.elni skład,a:ją i za Slp6iJd.ziellnię POId!Pi. 
.·ą . ~ącznie dwaj cz,!orill\owie Zarżą,d'14 e} zawierane przez 
Zarzą,a w imiei1 iuSpótdielin.i :kootra,kty w SłPrawa'Clh kupna, 
zastawu lub nrujmu n i e,udhom ości, \vymaga,ją Z!a,twierozenia 

'łlr~ez Radę Na,drorezą d dopiero' przy zadhow.an[u tego waru. obowiąZl\.l'ją SuJóMzie,lnię-, g) svrawę tikwildaoi:i Sp6l. 
dz1eIniposiana:Wia Zgroma~zenie Wadne na 2-dh' koll'ejnych 
zebraniaoh w ods'tęp~e 2- C:l tYlgOdni. Li'kw,id,aiłoramd są CZ!f'11-
K0wie oswAIl.iego Za.rzą4u,o He' Wałne Z'g,rornad:zenie nie wy
bierze innNoo IHkwldaJtO"r.ów. ~ KA-,?351 

Oltia OOm-aroa 194'6r.~ant) do ~te'SltJ:1U &pÓlłdzieit!i 
Si\&1{)kf<ęgowelQ w Ki'etcaclt p:ód Nor. ~łf.S32, przy tir
ftue~ ,\~dzielrna Sip,()źy\\11OOw-zgoda.....-;w lłotej Pincz{}w
~leJ t ~owie'ił:ziaAt1~()śch\ 'udziałami. Sitidz1ba 8ft, ółd2li e'lr. i 
aCitil PltlCzowsb pow • .Pi~ltźÓW. Od;pówiW~iailność cmoIllk·ó", 
ft ~i)bo\Vi~tania&PMllzieltt~ zadt~f'OW«ttyml ttdż,iałami . 
~t1\i()t: zaslPaJkajanie wspóltly1lll1 siJaMt.i mater!ałinych 
i kuItura~nyoh ,potrzeb swoi·ch cvlonków, a w dzi'all,a,ln03'ci 
tftl >dą;żt!iiJie \ł~ zor,ganirowcanda produkcji i ""Y'miatly w 
'ift:~1 InteresÓw "stp~ywćów'. U:dzie.i wY.nosi dwa:dzietia p ięć 
(~) dotyclt. obowlą~ow1 'Witlilbsek l"Iam':y' go-tówką .Zy ZA

pi3ltłtlillt się do Sp6t.dzlełłli ~tafiow,i pięć (5.) złO't.Y'dh; pozo,s-tała 

sllfttQ w,iłitta by~ WlPtacooa w \: i lłl\l\l ttzedt miesIęcy. Zarząd 
Sj)Ołdzlein! statlOwią: And,ttei Stefme:k, Jani!rta Romafl!sika 
I t~till;.z Zi~łOłlłi:a. a)cża,s ttwaftlia SpÓllidlztełni ł1ieOgrw"i
czony, b) ~ismem d'o ogł·();Szeń jest organ "Spol,em" Związku 
$Półdzie.lui SpOŻYWCów, c) ro'k Oibraew:n.kowy - kaJendaTz(l
Wy, Q~ Żarząd s,kiłada6ię z~rl2ec'h os6b. Oświadczenia w~\l 
w lmienłłl Spółdzielni slcla&ją i za Spół~zi,eilnję pod stem
j}1~ flimypoo'pisudą łączn ie dwaj c~onIkoWie Za.zą.du , 

e) p!awierane ,przez Zltr.źąd wln'llemd S.półdzicltIi kontrakty 
W ~altawac.h ~uIP.na, zastawu llwb najmu nierudhomości wy
magają zatwierdzenia przez Radę Nad.zor-czą ,i cLopi,ero przy 
zaohówattlu t6g!) wal'iUnJcu, ootJ,wiąz\llla. Spółdzielnię, ;g) SjpiR

Wę łlkwttl:aćji Sp.ó!uz!e~'ni posta()awia Zgromadzeł1i.e Wa.tae 
na 2~h kOlejtly-oo wbrał1'iadh Vi odstwie 2-ch tygodtJii. Liikwi
dfl.t()'t~lf!.j Są c0/'onkowi~ ostatfi!ego Zat'lządu. t> 'ile Waine 
~~tOmaqtett;e ł1ie \\'Yibl;e-rte ,lll1nyuh Il>kwidatot'Ów. KA-236e 

Dnia 15 cz,erwca 1946 t. \\!'Vi'ś ałlo dó R·eiestr,u Spółdtielni 
Sądu Okręgowego w KieJ:caoh :pod Nr. RWII. 865, 'Przy fil;r~ 
mle: .,Po\V~te'011tla St>ółdttielttia - Ro~nicżo - łlandJ\owa -
W DesitJle z otlPowj,edtial~Mśdą udti<1Jłatttil " następwją'cy 
W,pds: fłirtna hrZllni: "Pow,s?JeChna sPMdt~lti!a - RoliIi.iczo
łbti.dJówa - w Des'znle ż otbPo\\l\!le~aitrtośda i.t'dzi,ab.tW". 
SIMżlha: S;pMdzi.e,lni b~inó, 'Pow. :łędrze'jowskle.g-o. Odlllo
W1iedżilHnośĆ człn.n!k:ó\V za zobłJ\Viązałlla Sp6M2fiehti za·deida
tó\Var1'~lI\nł u.działami . t:'tżetlittriot: za.SJtjakaiałtle w$ólny:m; 
sttallnl l11.1Jte.t1alnyc'h i kuMlIti'a:lfi'yló1t pottzelb swó!lch ciltonk6w. 
Ud~tał wy.h~l sto (100) z/ot y c!!h , z C't't!'gO l~bw!ąz,koWy \V11 ~O
~tlIk płilttJy g'O'UlWłką Ptty z·aplsanlu się do 5półrl2ieJinI S1ano\\o·j 
dtwlld>tieśelil pręć (25) :tiłoŁyclt, llożdsUla ,sWrt!a W!ł1'tta !:ryć 
q,łfH:ona w cąLgU ttćżeoh :i~a't. Za,tt:\,d ~Md;delłll obelc.i1ie s:ta
tlOw:la: Stefan Jawor, W!lad~aw itzciliski i t<lJd,eusz Pru
tla. li) et:as trwania Spót.dŻil~hli nieOtgranićzĆ).hY, b) roik oIbra
ehttwkiówy - kal,e-nGa:rżoWY, d) Zarząd s~l.a,da się z .trze,ch 
osób. OśwIa·dcz'enIe woli w ltt.nlerliiu Sp6Mzie,lnl sklłada'ją i za 
SiE>óldz.iclnię pod nazwą firmy pocliplisują łącznie dW<lJj cz,lou
Ioowie 'Zarząd'U, e) zaw:ierane przez Za:r~ąld w imieniu S!Pól!
dzielili l\lmOWY w sptawaa'h ~UiPIla, zastawu I'ulb fJajlillu nie
melbomości, wymalgatią zahvier.d·zenia prze·z Radę Nadzor-
czą J d'o!Piero przy zachowaniu tClgO wanNl:k,u o'bowiązla,ją 
SiPOOizieł!nię, g) sprawe :LiikJwi.d'acj ( Sp6łdzieilll i pos'tanawia 
Zgromadzenie Wa·lne na 2-dh 'kolejł1y'dh iebran,iac.'h w od~tę' 
pie Z-cih tygodni. Likwidatorami są c2J1OJlJm.wie ostatn iego Za
r,ządu, o ne WaJlne Zgromaozenie (lie \\nylbierze innyCih likwi
datorów. K8-812 

Doia 9 ma-rca wlpilsano do ~e,jestr.u SpóI~dz,ie.J'l1i Sąj·u 

O~ręgowego w Kielcach ,pod Nr. RSNn. 827, przy firmie: 
"Ominna Spółdzi·elnia Samopomoc CMo'pska w Tuczę,pa-,h 
z IXLPowiedZlialnością udziaJami", nasltę;pujący \v:pi~: fil'ma 
br1'JIll,i: "Gminna Slpółdzi,e3nia SamoPOil1loc OMopska w T'L1-
cZęJpach z odpowie'dzia~,noiśoią u-dz1:a,ł,ami". Siedz;ilba SpóMzie.l
IIi Tuozępy, pow, Stopnic\kiego; Cz.łol1'kowi e odpowiadają za 
zobowiązania 5półdlZ,i elni zadeklarowanymi udziCIJłami. Prze·d
mh)t: za~ak.aja'ni,e ws'pólnymi sillami maroeria~iI1'yd] i lQu~tu
r.ydh ;potrz~bswoi.oh czł,onków. Udział wynosi sto (100) 

"MONI',['OlR BOLSKI" - dnia 30kwięt!n1Jt l~tt y. _______ -----.-----....,,;;,c..;... ___ ..;..~_ 
zł,otych. Każdy cz-lonek przy przystl\lpi,eniu d:o SlPóldzietlni po
winien zQ<{.e!clarowac q'iczlbę u-dzia!ów odpQwiadaią.eą, ctJiń!j

Im1e'j" ilości hektarów po,siadanej ziemi, oraz S2Ititk byott\ła w 
stos~u jede.n udział za kt,lM:y helda.r Ziiemi, Milz za W:dil 
dorógrłą sztukę 'bydł.a, Cz!ookowie nIe iIDs.jada~ący tiemli, ani 

' bychła, ob owi-ą,z ani są zadeklarowa>ć przjitaJlttfti,ei reda\ 
!lłdZml. UdZli,a'ł-y W1P'ła·ca ~rę w pmowie przy md,eldar,o'wat\iu, 
zaś il'esztę w dwócl! róWi1ych rata~ kwartaM1ydh. Za.rząc 

5!JólldzJerni s'tanowią: Jan Tre1a - przewodnIczący, Statti
SJlaw Nowak -- zas-tęp,ca przewod:nrcząCCI&Q, eoJ·eSiiaw Ku~, 
Jan Droz·dows ki i Stanisław Karcz - cilotl!kowie Żarz:rdu. 
a) czas trwa'nia Spóldzielt1i nreO!granicZony, b) pmslińJenft do 
og,łOiSzeń j,eS't ce,ritralny o,r'ga,n Z\viązku Sa,\nopom.ocy O!tłop .. 
i!;krl,e;j, oraz ór:gałl Związku Rew1zyjtJ'egó SVM-d2lielni :RP" t.l. 
dwutygodnik "SpoQ,lem'" c) rok olbradhlllnJkówy frwa -bid l 
stY'C:zhia do 31 grudnia, d) Zarząd przedstawia jej 6ip.raWy \\:' 
Sądzi,e i po,za S ądem bez OSO:bnyoh pe·tnomócfiiolw. ZllJ:Żąd 
podjpisu1jle za S!póltdzi,elni'ę w ten sposóh, że pod pieCZę::;l 
Spótdzielni pocIrrJisudą lącznie conaj,mnieij dwaj cz:lOitikówie 
Zarząd:u, e) Zarządowi nie wolno: udzielać ikr·e,dy.tu priy pro
wadzenilu d~i ala,Jności hand,lió'Wej SlPótdżielni, udżielać ~iJIiftu
ko,(wi,e'k gwarancji i żyr grzeczno'ściowych, na:bywać i zfuy.· 
wać ni.eruchOlJUoŚ>c i bez zezwolenia Rad'y NacLzor,czei. g) roz
wiązanie j li-kwida,cja SpÓ'tdzi-e,lni ' na'sh;'(lIIIlje w wY'padkooh 
określonY'c'h [)rz·e'z Ustawę o Spb!dz'ie·lmiach. Rozwiąz.anie, 

Iikwida:oja i [Joos-tępo-wanie u,pa,cLtoŚci'owe p.rzep'TOwadza Się 
w.edl!ulg prz,epis,ów U~tawy o Spółd'zielniaC:h j Ustaw ~t)!
nyClh. ' KA-z01o 

Dnia 15 marca wlPisano do Rejestru SpOld'zieJni Sądu 
Okrę1gowego w Ki:e~·cac.h pod Nr. R:SIVI.774, 'Przy Hrmi'e: -
Spółdzi,elnia Pra,cy Budowlanej "Od!budo'wa" z odpowie'dział
nością udziałrumi w KieJ.caah - nas·tępulją,cy WiPis: f,irma 
brzani: Spółdzieln i a Pra,cy Budowlanej " Od.bud owa" z od'p;)· 
wjedzialMścią udzi al~mi w KielcaclJ. SiedzliJba SpółdzIetni : 
Kileloe. OdipowiedziaJ.no'ść cz/.ouków za zlQlbowiąZ3!nia SpM
dziel,ni zaldeklarowany:ml ud~ia:łamr. PrzedmIot: zaJtnudnia
ni,e ,za,ro'blkowe prz·ez siebie swoi,ch cz:loników w zawodzie hu
d'()\vl.anym, w sposób jak najbardzi'e,j pożyteczny lilia ni.ch. 
i d,la si{JO'leczeństwa z wylduczeni'Cm wyZySKU; pooilten a 
i znliep.r.awienia pracy, dos:kOtlałen ie zaw1Jd-owe swy'Cih ·c.it{)lI
ków, propa'g.and.a sp6ldz i ełcZCl'ści, pracy w społeczeństwie 

oraz udzile~ał);ie pomocy potrzehwjącym człookom i i'cJh r0-

dzinom. Udział wynosi tysiąc (1,000) Zi!'OtYdh, ' pr:zy.stępuuąCY 
do Sp&ł1dz ieJni cz-łon,ek wp!a'ca ca~kowite wpisowe w Wf SI{)

k.ości 50 (!pięćdz i esięciu) złotY'ch t na ra,oolUJl1ek tldzialiu 250 
złotych, r,esz,ta udziału winłla być WiP'lacona w równych :4.
tach mi;esięcroyc.h po 250 zloty ch w ciągu trzeclt miesję~v 
od dnta Pi'źystąlpiellia. Zarząld SJJóMzielni stanowią: iiJl,ż. E,tł

~hi\l'sŹ Dyrukow:ski, Antooi Wąsik i Roman Retner" a) cZas 
ti'wania Spół,dziedni nieogran iczomy, b) czaso,pismo uznane ta 
or·gan Związtku RewJzY'jnego S!pół-dz i elni, c) .rok OIbracllmn
kowy 'lic~Y' Słę od l ' stYiCZnia do 31 grud'nia, d) Zarząd skla
da s,ię z trzech cZlłOtlków. Zarząd prowadZi wszystkfe slPrawy 
Spótdzieł,n~ w ,grafIkach odnoŚfiyclh ,przeijJisó\V lhS1tawowy~h, 
staliutowy,dh i regulaminowy,dh. KoreslPomtencję bietąe~ o!"az 
pOkwiltowania Sp·Mdlziel'ni podpjsuie pod jej stempl,em jeden 
z ozłouków Zarządu , naltO\ll1iast do wa:żtJości W\'i.uJlk,ieg.o TO

duuj,u weksli. pełnOlJUoCtlictw, umów i zohowiązań n-iezlbędrl,e> 

są podpisy dwu czło()ków Zarządu pod sltellu,plem Spó.fd;żiel

ni, g) rozwiązanie ~(jI~.dzieJni może :IlastlWić ~od,l1ie z po
stanowieniean alrt. 75 Us'tawy o SPÓłdzie1ni'adt. KA~.73 

Dnia 24 s,tycznia 1947r. \\Iillisano do Re.jestru S!lóMti,eh\; 
SądJu Okręgowego w Ki e.J.cach pod Nr. ~SlVu. 833, przy flt
lnie: "Skl.ad,nica Matteria,lów Piśtniennychz {)1dJpow:,edż !ailtlo~
Ci:\ ooźi,atami w W~oszozowie" następujący wili·s: fitima nbec
nie vrzmti!: "KISi.ęgami:a SpóMzi'eLćza - Ośw:ia'ta ~ ż ()dptJ
w.ied.zia'lnością udZia,łami w WłosZlCżowie". KC-iSZ3 

• Dnia 11 ma,rca 1946 r. wU)isano do '~e;j-elshtu SlPól\dżieltl; 
Sądu Okręgowego w KielCach, 1P0d Nr. RsNtt 829, przy 
firmie: "Spóltd.z:etl,nia Spożywc'ÓW "Prom'i-eń" w~adlŹano·wi e 
z od'powj,edzialnolścią iUJdzia-larrni", nast,ępują'cy wpis: rinma 
brzmi: "Spó!dzieilnia Spoe:ywców - Pr0ltn1eń - Vi Ra.dzauo
wie z odipowiedz i alnością udzia1Iami". Sied,li:ba Spó!.d,zkin' 
Radza()ów, pow. StQpnickiego. Cz,t,onek o cLpowi a,daza zobo
wiązałlia Spółdzidni zadeklarowanymi uldziabmi. Prz,edmiot 
zaspakajanie ws,pó1!!lymi sitami mCl'teria!l,nyoh i.' im1'lrtnua1nyol1 
potrzeb swoJch cz~oOików, a w dzkIJłaltno,ści sweidąiŻenie GO 
zonganizowallia pmd'uk.clji i wymiany w my'śl intel"esów SiPO
żY'W,Ców. Ud,z'iał wynosi sto (100) 2JlotyClh, oho'Wią,zkowy 

w:ni,(}se!k pla.itIy gotó.wlką p·rzy zaiPi,saniu lilię do Si>óMzie'I- ' 
ni s'tanowJ lPięćdzlesiąt (50) ż;!otY'cih, powstaiła SIUitIla wii1l18 
~yć w:pJaconą w Ci<ligu j'e'ooego mie~iąca. Zarz<łd 5t>óI1dziehb 
stwowią: Stanisf,aw NowocI.e.ń. Jat! Pa1paj i And,tzej Zardze- ' 
wla~y. a) czas trwania SpóIdzielili nieograriicwny, h) Pl."
metn 'do og1ł'os,z,eń jeis1 o'rgan "Spo'lełn" Związku Spó!dzie:ni 
Spor,i;ywców, c) rok obrachunkowy - hlendarz,owy, d) Za
rząd s:klada się z trz·ec.'h osób. Oświadczenie woli w innieniu 
SpóŁdzieulni skbdrują i za Spó1dz i e,}nię pod SI1:elllllPlem tirmy 
podlPisuią lączni,e dWla1 czJonkowie Zarządu, e) za:wierane 
pr~ez Zarząd, w imie'niu SpóMzie1fJi kontrakty, w SlPrawa:;,h 
ktuipna, za.&tawu lu'b naimu niefluC:homo'ści, wyma'ga-ją za,twie·t_ 
dzenia p,rzez Ra,d,ę Nadzorczą i dopi·ero pri'ly zacibowan-iu be

go warunkiU obowiązują Spółdz'ie1nię, g) sprawę IikWida,~li 

Spół,dzi eilni post,a'nawia Zgromadzenie Wallne na 2-c!b kolei
nych zebraniadh w ods tępie Z-ch ty·god'nl, Ukwidrutorami są 
cZlłookowie ostatuielg1o Zarządu, o ile Wa,l!ne Zgr.omadzełllr 
nie wytbierze inny.dh likwidatorów. KA-21}72 

Dnia 5 gnudnia 1946 r. Wlli~ano do Reies1ru ~p6Mzi,elni 

Sqdill OkręgoW'elgO w Kielcach pod Nr. RS. 546, przy finmie: 
"Sl>óM~DeiI<nia PraQY' d,o Eksploarlao.!i Czerwonego PialMt01fca 

z Kon~emlotów w Turn1Iinie", . n;>,sltępująoy wlpis: iinma 
'Jbtoo(~ brani: .,$Półdzielll'ia Pracy'Kam iet1 iarzy - Skala -
,; o®oWlł!diiłiiłfiMcią udziałam i w T-uml,!nJe". Udzial '\VYn:Qi..;; 
pięćs~t (~) dotY6b, f;!a\tny gotówką przy przystf)'pienł'uao 
SpMIdzienńi, \lJPi-sowe wynos,j sto (IDO) zt Wobec zWi'ęlkrsżeiiiia 

IlNfuy czł'On1Mw Zarządu i pawO'łanja nowych (je,Qhego) 
cdofika Zarządu, Zai'2ą.d SpóMll i,e'ln i obeooie s'tano\vią: 'ZaJą' 
Ta'tłeu~t - kieroWł!ik, NitbudeJ, Jan - zastęp·ca i1de ,roWnłka , 
WI§hieviski Stah16Jaw ~ skar'lmik i Koziot Jan - seki6t.ai'z: 
b) piSmo p.t,~i1a.czónle do ogłqszeń jest czas·opismo prz>f2J1a
~zone przej! Zwi!ątek Rew~zY'jny SP. RP, d) Zarząd 'skita'411 

. się ~ 4-clt osób, powOOinydl pi'-ze.z Walne Zgromadzenie, 'ns 
pr,zeciiuk l-gó rokJu. KC-13Z6 

Dnia 20 stycznia 1!}47 r. wpisallo do Rejestru Sipó!ld,ztUeJn~ 

Sądu Okt~eg,O w Kci,e1cach pod Nr. RS!VII. 920., przy fir
m~: "Sail'rtotPomoc Nauczyci·eJ~ka, Spó~dzj.elnia z o,Q!I>owie
di!ialnóścfą ud'tiabmi w Wars,zawie, . Oddział w KLeltca.dh", 
f1ielę;pul8;CY wlj:Jts: finna brzmi: "Samopomoc Nauczycielska, 
5/lółdzielrtia 1: o&owiedzia1lnością udzia~amE w Warszaw]", 
Odd1:iatl w Kieąca,c!h". S~ed:z pba Za,k'I,adu Głównego: Warsz'a
wa, StmiII!ilkoWlsldeg,o l. Sie'ctzilba OcLdzial,u: Kied,ce, Iw,rato
thtith. CZ'łon'kowieodpowia.daJą udziałami. Ol1ganizowanie 

-i Ptów,a,dz,tmie wszed.kieg,o rodza,j,u zatkJadów gospodarcZIYclł, 

zalkup i przerób ai'tykut!ó,w SiPooycia oraz pr.zedilUiotów utyt
hi dOtńower;o i g01l,podarczego i odsprzedaż artYI~ulów ty;:h 
'deta~tczli:,e, sv;'oimczloOnkorrń.. Spót,d!Ziel'nia może prowad-zić 
dz!iMit1ność gosPodarczą jedynie z czł,onkam i . Udzia,V wy,n!)si 
2l!O z>łóly,óh, ,j)łatnyw ',\rysokOlŚc i 50 zJotyc.h pr.zy prystą(lle
ńhl, teeZ'ta ~a!Ś w 'P i ęciu rów:nyCih ratacih mi es ięczny'oh. Za
rząd: ,Kazl,mle.rz Sit~ZlewS<ki, Władysław Perenc, Jerzy Midil

!l'ie\W'cż, .Mikola!j Nowaik i J.ózef Kuran, b) czasopi'SI!l1o: "Spo
I!·etin'·, d) Zarząd s'kiłada s ię z pięciu czfOJlk6w; Spóld.zieln:" 
r~teiJentuie jjłw6dh cii'lOin,k6w Żar.zą,du łącznie·, e) zezwolenit' 
na lIa!oywa'l11e i .Zibywahie tJierudh'oilUoś·c:i Ila!le:i-y do wyllącZl\.lC. i 

kortrpet'eilrClii Walnego ngrOlinadzenia, ,g) u~tawowo. KiC--l'&27 

.Dhia 27 JFstO!pada 1946 r. w:pisano. dQ Re:iestru SnJó!\1Z',el
ni Sąd!u Okręgowego w Ki,e.lca,ch pod Nr. R'S!VI. 748, przy 
fil1mie: "Spółodziel,n,ia SpożYWCÓ\\1 - Jedność ~ w B{l'g1uci
cadh z odpowied:z:iaij'no,ścią udzia~a.mi", następujący W!pIS : 

larz~ ~Mdzielńil oOe'cnie stanowią: RomalI RUlSak - gm
p()dirz, StanIsław Ortel - s'karoni'k i Cze~.taw Nowa1k ... 
iSe·kret.atz. KiB--95'IO 

Dbia 211iM;Ól>ada 1946 r. Wipisano do .Re'j<!!t'ltrosP6łidt i ć!ll, 
Iii 5l\!dtuO.lttęgowego w Kielcacfu ~od Nr. RSNr. 615, prźy 
finn'lie: "K~ięgatn!a Sp6Łdzielcza z od,powiedz i allI1ością u'tit!il
łaml \V tl(ieł.caclt", Ii:a ŚitępuJjący wpis: Zarząd Slpół!W,eqni ~~a
fi.oWią: Jal1 ZdhL iOio,nizy F'li'eŁrzy,k i Hele,na Lelbda. KJB-9dOt 

Dnia 6 maja 1946r. w:pisa.ńo do Rejestru 5półdi%llli Siła\! 
Okrę.gowego w Kie.\cach {Jod Nr. RSJ\tn. 847, przy finii1,ie : 
"Olll'iTIJJlaSt;órdzi·eltda 8:lJrrtopoitnoc OhiloiPska w WIO'Iiocy z o,d
powietbla~InOścil\ ttldziałalfrli~' - _nas,tępują,cy Wipis: Hnnia 
brzn'li: ,.Gminna Spółtdij.~lmia Samollolffio,C Olrlolp'ska w Woli 
CY ż bd!>ow.ie:dziadn()ś'Cią urd:dalami". Siedzuba SpóMzielni: 
WOilioa, pow. Ję,dttejowskiego. Odpowi'edzialność członków 
u zt)bowll\zartia SlpóM·zielni zadekolar·owa,nymi ,wdziałam i . 

pned\niO't: zaspakajanie \vs,póLnymi si~ami; materiail'nY'ch i k-'łlł. 
ŁuUltty,ch potrzelb swoloh cŻ>!OtI1'ków. Udz.iał wynm;;i: sto (I 00) 
"'otyldh. Człoł!kowie, nie posia'dający ziemiani byd'/a oho
Wil\zahl s~ za,deJt,I,il.rować przynajmniei jeden u,dzial. Udz.iały 
\VJPła.ca S1ę w pOłowie ;przy zadeklarowanilu, zaś resztę w 
d\vt'ldl rówhyCih ra:ŁacH kwartal,nyc.1I. Zarząd Spóld z,i e~lni sta
bo\vlą: I,ghacy Jasżcżyk - przewodn1 iczący, Stacl i sła W Ka
miński i Wf<tdys!aw Ku,rek, Piotr mszew~,ki i Alld,rz~ Ba'
ryttSlki - członkowie Zarządu. a) czas trw,mia Spót'aźie'\n1 
łlieOigtatJlilcZOńy, pi,smo .do Olg,ł,osze(l - centralny organ z'wiąz
iknl tewiżYijMgo- SpóMzi'elni RP. t.i, dwutygod,Jl ik ,;Spo.lelm", 
ć) rolt Ólh'ta.ohunkowy ~rwa od.1 s ty'cznia do 31 g.rul1l1!a. 
d) Zarzl\'d ~kIVad'a si'ę z pięciu osó'b, Zarząd prze·dlstawia SilJÓł
dzie,ln i,ę i prowadzi j,elj sprawy w Sądzie i poza Sądem bez 
osobtlych ,pdnollllio,c.nildtw. Zarzą'Q pod,pisuje za SpMdz'e,lclie 
w łoo $llosÓlb, że 1P0'dpie.Ciecią Spó,f,ctz!.elni pOd,pisiUli ą łącznie 

bO n.a,jfunie'i d~j czioo:kow,ie Zarządu, e) Zarządo wi łi \ ~ 
v.roLtto: udżlelać kred~u przy prowadzenhu działa1nośc : ha,tJ
tllow-el Spółdżieliti, udZielać Ikomukolwiek gwarartol! i ży,r 

. ti'zeczttOścIOwyiC:h, halby'wać i Zlhywać nieruclł!.omo,ści bez ze
z\Vol,!!hia ~ady Nadzorczej, zadą,gać zobowi ążań bez żezwo
lenia Ra-cty Nadzorczei, g) rozwiązanie i (ikwJ,dacja SpóJ
dfłell,ni haś!ępu;je w wY'Padkadh, określol1unCih prze z ustaWę p 
Spółtt~!elbiaC'h, rozwiążanie, likwidacja i pos!ęlpowa·n,ie upa,d~ 
łościów,e, tlrzeprowa·dza si ę według przepisów UstawY ~ 
S.póN!żlelnia:ch i Usta \V ogÓlłJyah , KA--j81~ 

Dnia 12 kwietnia 1946 r. wpisano do Rejestru S.p6łdiił-i
IIi Sądu o'k,rę,gowe,go w KieJ.ca clh pod Nr. RSIVII. 841, J)rty 
firmie "Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 'w Cha
meł\towie z od1Jowi'edzialno-ścią u.dz i ał .ami", l1astępujący \\iJ)ie: 
finma 'bi'Zlmi: •. ,GilUinna SpóMzidnia Samopomoc Chł~ka 'łr 
C'homentow l.e z odpowi·e-ctz ial.nośc i ą udziałami". Siedl~iba 
Spóf.dziell1i: Ohomeflitów, pow. Jędrzejowskiego. Od,powłe
dzial,nO'~ć cZl~onlkó~v za zobo,wiązClf1ia S,półdz':elni zad,ekJ.aro-· 
wanYIlTIl udzIałamI. Przedml-Ot: zaspakajani·e w\';półnymi si~ 
tarni materiai1nych i kullibura,lllych .potrzeb swoich członkÓ'W. 
U,dziA~ wynosi sto (100) złotych. Udziały wpla,ca się w piJ
łow{eprzy ' zadeklarowan iu, z·aś reszltę w dwódh róWIl1Yoh ta

tac!b ·kwartalttych. Zarząd stanowją: Stan i sław Rutkow~ 

Ste,f61J Kwa'S, Stefan Skorodz'i eń, Józef Ciepl'uClh. Jan KOd
dras. a) cza,g trwania Spóf,dzielni łlieograO i czollY, h) pitM!ta 
do ogłoszeń - organ Zwią,ziku Samopomo,cy Oh:topskiei orat 
ol'lafi Z'Ni~ ,Rewizy:j,nego SpófdzieJni R.P., c) rok 0I01'1Iłf 
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dhUi!Jk,owy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, d) Zarzą.d skła- . 
da s.ię z pięciu osólb. Zarząd prz.ediSta wia 5Pótdz.ieLn i ę w ten 
SiPooób, że pod piec~ęcią Spólidzj.elni podipisują Ilącwie co naj
tmiej dwa,j cz.!on:\(1o.wie Zarżądu, e) Za:rządowi nie wo'no 
udzielać kredytu przy prowadzeniu dzialalnoŚJCi handlowe'i 
SJ>órd.z'Ielni, u.dzielać kOl!11;ulwlwiek gwarallldjl i żyr grze,cznoś
ciowych, nabywać i zbywać nferuclhomośd bez zezwo1,enia 
Rady Nadzorczei. zaciągać zobowiązań bez żezwoJ.enia Rady 
Nadzorczej, g) rozw,iązan i'e i li1kwida,cia Spółdzielni nastę!puie 
W' wYlpa,dka,ch ~kreślonYClh przez Ustawę o S,pól.dzi'ellnfadh. 
ROzwiązani,e: Iikwida,cia i postępowanie' uipa:c\I!o'ślciowe prze
llr,owadza SIę wedł~lg przepisów Ustawy o Spóldzi.el\n·iaah 

Ustaw ogólnych. KA~l1 

Dnia 6 maja 1946 r. WlP lsano do Reie'sifU Spótdz.ie,\n.i Są
du Okrę,gowego w Kiekach pod Nr. RSIVII. 848 przy firmie: 
5Poleczne P.rzeds : ębioJs,two· ButdowJane Centrala Gospodar
c~ Spól~zielni BwdowlanY'ch R. P. Spółdzielnia z odipowie
d:zlli>lnośc l ą 'Il,dzdałami w Warszawj·e". Oddz iał w Ki elka ch 
Sie·dz~ba Za:kła'dlu Gtó\x''Ile:go: Warszawa, Przemysłowa 26' 
SiedzLba o-ddziall>\l.: Kieke. Odpowie-dzialność członków z~ 
zobowiązania Spótldzi·el,ni zad,e,klarowanYlmi udzialami, 
Oddział we ·Wrocławi~, Oddz iał w Poznaniu. Pr~ed-
miot: pr,owadz·enie wszelkich l'obót budowlaGlYch 
I instalacY'inyoh, orgaC1i~ował1ie p:rowa,dzenie wytwór-
ni . m.a,ter j ~łów bu.d owlan y ch, oraz , nabywanie i s'jJrze
daz materIałów budowlanYdh. Udzi ał czte'l'dJzieści tysięcy 
(40,000). Z~01ych. Udział może być \X,'I1oszony w równych ra
ta~ ~leslJę~z?Y'cIh p,o 5,000 z!o,tyd\ kaeda. Za.rząd st,anowią: 
WOlcl'ech PLrog, Maria Zdanows,ka, Mańan Rzędowski Karol 
Tu~owski i ~e o.n Wud.zki, b) \ pjsmo przezn.a,czo.ne d~ Q;g-Jo-
5z~n ,:Społ,em , d) Zarząd składa się z pięciuczlon:ków, Spól-
d:melmę reprezen tlUlje dwóch czo!onków Zarz~,d ! ' ) . . , . . ... u ąCZUl e, 
e ozna.czen,le naJwyz'sZel sumy zald!uż,eni.a Spót>dzieJni nale-
ży do kOtl1!Pe,te,ncij Walnego Zgromadzenia, umowy w spra
wach kUjJlna, sp~zedaż~, obcią;że'nia niefUichomości oraz naJ
mu n.a okres d'lulZ's zy n I ż 6 lat, wymagaią zatwier,cLzenia przez 
Radę Nadzo.rczą. KA . --3810 

Sąd~~~ 8 kWie,tnia 1946 'r. wpisano do Reje!tru Spółdzielni 
. ręgowego w Kielcach pod Nr RS!VII 839 f' 

role: ,,:owszechna ~p~ldzie1nia Rolni(lZ()-Handl~Wta przyZj;= 
DOczenie ~ w KrzClęclca'ch z odPOwiedzialnością udział ." 
- następujący . F' aml , 

. WPIS: lrma brzmi: "Powszechna Spółdzi l ., 
Rolmczo-Handlowa Z· d. e ma 
., . -- Je noczeme - w Kr21cięcicach z od-

powi.edZJ.alnośC1ą. udzialami". Siedziba Spółdzielni: KrzcJęci-. C\ P~. JędrzeJowskiego. Odl?0wiedzialność członków za :1 o~ląz~ia Spółdzielni zadekia,rowanymi udzi,ałami. Prz~d
ot. skup od człO'llków, przeróbka i zybt l'łodów rolnych 

na Własny . k . 
. • l . omJSowy rachumetk oraz lrupno i sprzeda· 

przewmotow l towarów, potrzebnych członkom w ich gospo~ 
:rstwach roln:ch i domowych jak również prowadzenie za
adó~ ~orczych. Walne Zgromadienie może zezwolić 

na dzialalnosc gospodarczą i z nie członkami. U~ał wyn~i 
:' (100) złotyc~, z ,cze~o obowiązkowy wniosek płatny go-
wką przy zapls1amu Się do Spół·dzieJni stanowi zł 25 _ 
została' . , po 

suma Wl!lIIla być wpłacona w ciągu 3 lat. Członek 
może zadeklarować najwyżej 100 udziałów. Z'arząd Spół
dzielni stanowią: Władysław Pazera - ~odarz Antoni 
Ozga, - sk~bnik i Władysław Jach '- sekxe<tarz.' a) czas 
trwan~a Społdzielni nieograniczony, b) rokiem obrachunko
wym Jest ~as o~ 1, lipca do ,030 czer.v,ca, c) Zarząd składa się 
z t:z~h osobo .Os~la~czenie woU w imieniu Spółdzielni skła-

. daJą. l za Spo~dzlelmę pod nazwą finny podpisują łą=ie 
dwaj cruonIrowie Zarządu, d) za,wierane przez Zarząd w imie
niu Spółdzielni ~owy w sprawach kupna zastawu lub naj
mu nieruchomośCi wymagają za,twierdzenia przez Radę Nad
z01'CfJl. i d?piero przy zacho·waniu tego warunku obowiązują 
Spółdzlelmę, sprawę likWidaCji Spółdzielni postanawia Zgro
madzenie Walne na dwóch kolejnych zebTan!a~h w odstępie 
dwóch tygodni. Likwidatorami są członkO'Wie ostatniego Za
rządu, o ile Walne Zgromadzenie nie wybierze innych , lik~Ti
datorow. KA-3304 

Dnia 30 marca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
Sądu 01cręgowego w Kielcach pod Nr RSIVII.838, przy fir
mie: "Składnica Weterynaryjna Spółdzielnia ' Lekarzy Wete
rynaT)'jnych R. P. z OdpOWiedzialnością udziałami w War
szawie", następujący wpis: finna brzmi: "Składnica Wete
rynaryjna, Spółdzielnia Lekarzy Weterynaryjnych R. P. z 
odpowiedzialnOŚcią udziałami w Wa,rszawie". Oddział w 
Kielcach. Siedziba Zakładu GłóWlllego: Wa~zawa, ul. Mar
szałkO'Wska 95 m. 17, Członkowie odpowiadają udziałami. 
Wytwarzanie i przerabianie dla potrzeby lekarzy weteryna
ryjnych, leków weterynaryjnych, instrumen,tów, środków 

blologi~ych i urządzeń lekarskich oraz zakup i sprzed'lż 
tych RTtykułów. Udział wynosi (200) złotych, płatny w poło

wie przy przystąPiertiu, reszta w ciągu trzech miesięcy w ra-' 
tach ~j.esięcznych. Za,rząd stanowią: Edward Pluszyński 

1 Franciszek Subda. a) czasopismo "Społem", d) Zarząd skła
da się z trzech członków. Spółdzielnię reprezentuje d~óch 
członków Zarządu łąc:zmie, e) Zarządowi nie woln~ bez ze
zwolenia Rady Nadzorczej nabywać, zbywać i zastawiać nie-
ruchomości, g) ustawowo. KA-3096 

D . 
Dnia 16 maja 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 

Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSIVII ,852, przy fir
mie: "Spółdzielnia Spożywców Jutrzenka - w Osinach z od_ 
powiedzialnością udziałami", następujący wpis: finna brzmi: 
"SpółdziellIlia Spożywców - Jutrzenka - w Osinach z od
powiedzialnością udziałami. S;ed7iba Spółdzielni: Osiny gm. 
Drugnia pow. Stopnickiego, Odpowiedzialność członków 0;3 

zobowiązania Spółdzielni zadeklarowanymi udziałami. Przed
miot: zaspakajanie wspólnymi siłami materialinych i kultu
ralnych potmeb swoich członków, a w działalności swej dą-

"MlOmrrOR BOL6lK.I" - dnM, 30 kwiefula; 1947 r. 

żenie do zorganizowania produkcji i wymiany w. myśl inte
resów ~żywc6w. Udział wynosi sto pięćdziesiąt (150) zło

tych, obowi~ wniosek pła1my gotówką przy zapisaniu 
się do Spółdzielni stanowi pięćdziesiąt (50) złotych, pooostała 
suma winna być wpłacona w dwóch ratach półrocznych po 
pięćdziesiąt (50) złot)"ch. Zarząd stanowią: Józef DługOtSZ, An
drzej Długosz i Andrzej strójwąs, a) czas trwania Spółdz,ieini 

i nieograniJCzony, b) pismo do ogłoszeń - organ ZwiąZJktU Re_ 
wizyjnego Spółdzielni R. P. Rok obrachunkowy - kalen
darzowy, d) Zarząd składa się z trzech osób. Oświadczenie 
woli w imieniu Spółdzielni składają i za Spółdzielnię pod 

, stemplem finny podpisują łącznie dwaJ członkowie Zarządu, 
e) ~awierane przez Zarząd w imieniu Spółdzielni kontrakty 
w sprawach kupna, zastawu lub najmu nieruchomości, 'VY
magają zatwierdzenia przez Radę Na,dz()rczą i dopiero przy 
zachowaniu tego warunku obowiązują Spółdzielnię, g) spra
wę likwidacji Spółdzielni postanawia Walne Zgromadzenie 
na 2-ch kolejnych zebraniach w odstępie 2-ch tygodni. Lik
widatorami są członkowie ostatniego Zarządtu, o ile Walne 
Zgromadzenie nie wybierze innych likwidatorów. KA-4486 

Dnia 16 maja 1946 r. wpisa,no do Rejestru Spółdzielni Są
du Okręgowego VI Kielca,ch pod NT RS!VII,851 przy firmie: 
Spółdzielnia SpolŻYwców - . Swit --' w Trzebi>cy z odpowie
dzialnością udziałami", następujący wpis: finna brŻ:mi: 
"Spółdzielnia SpoiŻywców - Swit - w Trz.ebicy z odpo
wiedziaInością ud(liałami". Siedziba Spółdzielni Trzebica, 
gm. Wojcza, pow. Stopniekiego. Odpowiedzialność członków 
za zobowiązania Spółdzielni zadeklal10wanymi udziałami. 

Przedmiot: zaspakajanie wspólinymi siłami materialinych l 
kulturalnych potrzeb swoich człOlIlków, a w działalności swej 
dążenie do zorganiz()wania prodUtkcji i wymiany w myśl in
tere~ów spożywców. Udział wynosi sto (100) złotych, obo_ 
wiązkowy wniosek płatny gotówką przy z.apisaniu się do 
Spółdzielni stanowi 50 złotych, pozostała suma winna być 

wpłacona w ciągu jednego roku. ' ZaJrząd stanowią: Andrzej 
Woj'niak, Stanisław Wawro i Wadaw Doktór. Czas trwania 
Spółdzielni nieograniczony, b) ogłoszenia umieszczane będą 
w piśmie uznanym za organ Związku Rewizyjnego S'pół

dzielni R. P., c) rok obrachunkowy - kalendarzowy, d) Za
rząd składa się z trzech osób. Oświadczenie woli w imieniu 
Spółdzielni składają i za Spółdzielnię pod stemplem !inny 
podpisują łą~ZiIlie dwaj członkowie Zarządu, e) zawierane 
przez Zarząd w imieniu Spółdzielni kontrakty w sprawach 
kupna, zastawu lub najmu nieruchomości wymagają za- , 
twierdzenia przez Radę Nadzorczą i dopiero przy za,chowa. 
niu tego warunku obowiązują Spółdzielnię, g) sprawę likwi
dacji ' Spółdzielni postanawia Zgromadzenie Walne na 2-ch 
kolejnych zebraniach w odstępie 2-ch tygodni, Likwidatora
mi są członkowie ostatniego Zarząd\J;' o ile Walne Zgf()ma
dzenie nie wybierze innych likwidatorów. ~A-4487 

\ 

Dnia 25 kwietnia 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
S~du Okręgt)wego w Kielcach pod Nr RS!VII,845, przy fir
mie: "Spółdzielnia Spożywców - Mnichowianka - w Mni
chowie z odpowiedzia,1nOlŚcią udziałami" - następujący wpis: 
Firma brzmi: "Spółdzielnia Spożywców - Mnichowianka 
w Mnićhowie z od[Jo,wiedziałnością udziałami". Siedziba 
Spółdze1ni: Mnichów, pow. Jędrzejowskiego. OdpowiedziaL 
ność człon:..ltów za zobowiązania Spółdzielni zadeklarowany
mi udziałami. P:rzedmiot: zaspakajanie wspólnymi siłami ma
terialnych i kulturalnych potrzeb swoich członików, a w dzia_ 
łalności swej dążenie do zorganizowania produkcji i wymia
ny w myśl inte,resów spożywców. Udział wynosi: dwadzieśda 
pięć (25) złotych, płatny gotówką przy zapisaniu się do 
Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni: Wincenty Dzi()pa, Jan Jagrr 
dziński i Jan Wo·źniak. a) c~as trwania Spółdzielni nieogra_ 
niczony, b) pismo do ogłoszeń czasopismo' "Społem" - organ 
"Społem"Zwi~ku Spóldzie,lni .spożyw'ców R. P. vi Warsza

'wie, c) rok obra,chuawowy - kalendarzowy, d) Zarząd skła
da się z trzech osób. 'Oświadczenie woli w imieniu Spółdziel
ni składają i za Spółdzielnię pod stemplem firmy podpisują 
łącZlIlie dwaj człolIllkowie Zarządu, e) zawierane przez Zarząd 
w imieniu Spółdzielni kontrakty w sprawach kUiplIla, zasta
wu lub najmu nientchomośd, wymagają zatwieiI'dzenia przez 
Radę Nadzorczą i dopiero przy zachowaniu tego warunku 
Obowiązują Spółdzie11fię, g) sprawę likwidacji Spółdzielni 

postanawia Walne Zgromadzenie na 2-ch kolejnych zebra_ 
niach w odstępie 2-ch tygodni. Likwidato'rami są członkowie 
ostatniego Zar..;ądu, o ile Walne Zgromadzenie nie wybierze 
itmych likwidatorów. KA-4560 

Dnia 22 maja 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 

Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSIVIL857, przy fir_ 
mie: "Spółdzielnia Spożywców - Przyszłość - w Komorni-

. kach z odpowiedzialnością udziałami", następujący wpis: 
Firma brzmi: "Spółdzielnia Spożywców - Przyszłość - w 
Kcimornikacb z odp~wiedzialnością udziałami". Siedziba 
Spółdzielni Komorniki, pow. Włoszczowskiego. Odpowie
dzia,lność członków za zobowiązania Spółdzielni zadeklaro_ 
wanymi udziałami. Przedmiot: zaspakajanie wspóll}ymi siła

mi materialnych i mułtUJralnych potrzeb swoich członków a 
w działalności swej dążenie do zorganizowania produkcji l 
wymiany w myśl interesów spożywców. Udział wynosi dwa
dzieścia pięć (25) złotych płatny gotówką przy zapisaniu się 

do Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni: Jan Warszawiak, Piotr 
Łydzba i Ignacy Chrzanowski. a) czas trwania Spółdzielni 

nieograniczony, b) pismo do ogłoszeń - organ Związku Re_ 
wizyjnego Spółdzielni R p " c) rok obrachunkowy - kalen
darzowy, d) Zarząd składa się z trzech osób, Oświadczenie 
woli w imieniu Spółdzielni składają i za Spółdzielnię pod 
stemplem firmy podpisują łącznie dwaj .członkowie Zarządu, 

e) zawierane przez Zarząd w imieniu Spółdzielni kontrakty . 
w sprawach kupna zastawu lub najmu nieruchomości wy
magają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i dopiero przy 
zachowaniu tego warunku obowiązują Spółdzielnię, g) spra_ 
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wę likwidacji Spółdzie,Ini postanawia Z~madzenie Walne 
na 2-ch kolejnych zebraniach w odstępie 2-ch tygodni. Lik_ 
widato.rami są azłonkQWie ostatniego ZalI'Ządu, o ile Walne 
Zgromadzenie nie wyb~erze innych likwidatorów. KA-4559 

Dnia 29 marca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
Sądu Ok,ręgo·wego w Kielcach pod Nr RSIVILS34, przy fir_ 
mie: "Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 'w Rudzie 
Strawczyńskiej z od,powiedziallIlością udziałami". Siedziba 
Spółd~ielni: Ruda Strawczyńska, pow. Kielecki. Członek od
powiada za :wbowiązania Spółdzię.Jni zadeklarowanymi 
udziałami. Przedmiot: zaspakajani~ wspólnymi siłami mate
rialnych i ku1turalnych potrzeb swoich członków. Udział wy_ 
nosi sto (100) złotych. Każdy członek przy przystąpieniu do 
Spółdzielni powinien zadeklarować liczbę udziałów, odpo-' 
wiadającą co najmniej ilości hektarów posiadanej ~iemi, 

' oraz sztuk bydła w stosunku jeden udział za każdy hektar 
ziemi, oraz za kaźdą do,rosłą sztukę bydła. Członkowie nie 
posiadający ziemi, ani bydła, obowiązani są zadeklarowae 
przynajmniej jeden udział. Udziały wpłaca się w połowie 
przy zadeklarowaniu, zaś regz,tę w dwóch równych ratach 
kwartalnych, Zarząd Spółdzielni stanowią: Roman Kowal
czyk .:.- przewodniczący, Stanisław Cieplu~h - zastępca 
przewodniczącego, Józef Ste,lmaszQzyk - sekretarz, JÓz·ef 
Knap - ska,rbnik i Józef KiUrczyński - członek a) czas 
trwania Spółdzielni nieograniczon~, b) pismem do ogłoszeń 
jest centralny organ Związku Samopomocy Chłopskiej ' oraz 

, Związku Rewizyjnego Spółdzie1ni R. P" c) rok obrachunko_ 
wy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, d) Zarząd składa się 

z pięciu osób. ~arząd przedstawia Spółdzielnię i prowadzi jej 
sprawy w Sądzie i poza Sądem, bez osobny~h pełnomoc" 
niotw. Zarząd podpisuje za Spółdzielnię w ten sposób, że 
pod pieczęcią Spółdzielni podpisują łącznie conajmniej dwaj 
człomtko,wie ~arządu, e) Zarządowi nie wolno udzielać kredy
tu przy pr~adzeniu działalnośd handlowej Spółdzielni, 
udzielać komuk!Olwiek gwa'rancji i ŻYT grzecznościowycn, 

nabywać i 7lbywać nieruchomośd bez zezwolenia Rady Nad_ 
zorczej, zaciągać zobowiązań bez zezwolenia Rady Nadzor
czej, g) rOZlWi~anie i likwidacja Spółdzielni następuje w 
WY'Padka,ch, określonych ~zez Ustawę o Spółdzielniach. 
RJGzwiązanie, likwidacja i postępowanie upadłościowe prze
prowadza się wedłubg przepisów Ustawy o Spółdzielniach , 

Ustaw ogó1nych. KA-3098 

Dnia 15 czerwca 1946 r . wpisano do Rejesi,ru ~Spółdzie1ni 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS!VL784, 'przy firmie: 
"SpółJlelpia Powszechna - Wolność - w Busku - Zdroju 
z odpowiedziaLnością udziałami" następujący wpis: na miej_ 
sce ustępującego członka Zarządu Franciszka Rzepki powoła
r,o Stanisława Janika, wobec czego obecnie Zarząd stanowią: 
Francisa:ek Malec, Albin KostUJCh i Stanisław Janik. KB-810 

Dnia 3 czerwca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
Są~u Ok,ręgowego w Kielcach pod Nr RS. 562, przy firmie: 
"Spółdzielnia Spożywców w Jędrzejowie z odpowiedzialnoś
cią udziałami", następujący wpis: Zarząd stanowią: Zofia 
Wielińska, Bolesław Żelażkiewicz i Tadeusz Antoniewicz. 

KB-53'1 

Dnia 15 kwie,tnia 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 

Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS. 71 przy finnie: 
,.Powszechna Spółdzielnia . Rolniczo-Handl<Y.va - Bratnia 
Pcmoc - z odpo-wiedzialnością udziałami w Pacanowie" na
st~pujący wpis: Zarząd Spółdzielni obecnie stanowią: Kazi
mierz Ko'secki -- gospodarz Wincenty Poniewierski - sekre
tarz i AIlldrzej Pytko - skaxbnik. KA-3298 

Dnia 30 maja 1945 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 

S:1du Okręgowego w Kielcach, pod Nr RS/VL777, przy finnie: 
"SpółdzieLnia Ogrodnicza i Zbiór Roślin Leczniczych z od_ 
powiedzialno.~aią udziałami w Kielcach", następujący wpis: 
finna brzmi: NSpółdzielniaOgr'odnicza i Zbiór Roślin Lecz
niczych z odpowiedzialn. udziałami w Kielcach". Siedzibą 

Spółdzielni są Kielce. OdpowiedziaLność członków za zo,bo
wązania Spółdzielini zadeklarowanymi udziałami. Przedmiot: 
organizowanie członków dla podniesienia kultury ogrodni
czej, oraz racjonalnego wyzyskania płodów leśnych jako to: 
ziół leczniczych, jagód i grzybów w postaci świeżej i prze
twor~onej, kSZttałcenia swoich członków w zawodzie ogroo· 
niczym i zie1a't'skim dla przygotowania samych drużyn pra_ 
cowników s.półdzieIczych w tych dziedzinach pracy. Udział 
wynosi: sto (100) złotych, z czego obowiąZikowy wniosek płat
ny gotówką przy zapisaniu się do Spółdzielni stanowi pięć
dziesiąt' (50) , pozostała suma winna być wpłacona w ciągu 

najdalej trzech (3) miesięcy, wpisowe wyno,si dziesięć (10) 
złotych. Członek może deklarować najwyżej sto (100) udzia .. 
łów. Zarząd stanowią: Stanisław Ta,rczyński, Zofia Kogno
wieka i Maria Ostrowska. a) czas trwania Spółdzielni nieo
graniczony: b) rokiem obrachunkowym jest rok kalendm·zo_ 
wy, d) Zarząd składa się z trzech osób, oświadczenie woli w 
imieniu Spółdzielni składają i za Spółdzielnię pod nazwą fiT
my podpisują, łącznie dwaj członkowie Zarządu, e) zawie· 
rane przez Zarząd w imieniu Spółdzielni umowy w sprawach 
kupna, zastawu lub najmu nieruchomo-ści wymagają zatwier
dzenia przez Radę Nadzorczą i dopiero przy zachowaniu te
go warunku, obowiązują Spółdzielnię, g) sprawę likwidacji 
Spółdzielni postanawia Zgromadzenie Walne, na 2-ch kolej· 
nych zebraniach w odstępie dwu tygodni. Likwidatorami są 
członkowie ostatniego Zarządu, o ile Wa1ne Zgromadzenie 
nie wybierze innych likwidatorów. KA-309'1 

Dnia 30 marca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 

Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSIVIL836, przy fil'. 
mie: "Spółdzielnia Spożywców - "Jedność" w Porąbkach 
z Odpowiedzialnością udziałami, następujący wpis: firma 
bmni: "SpółdxiellIlia Spożywców - "Jedność" w Porąbkacb 

I I 
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z Qdpo.wiedzialnością udziałami. Sieooiba Spółdzielni: Po
l'ąi.lki, pow. Kieleckiego. OdpowiedziaJneść ezłoI!lków za zo
bowiązania Spółdzielni zadeklarowanymi udziałami. Przed_ 
1lliot: zaspakajanie wspólnymi ~ami ma,terlalnym i kultu
ralnych potrzeb swoich członków, a w działalneści swej dą
żęnie do zorganizowania produikcji i wymiany w myśl inte
resów spożywców. Udział wynosi: sto (100) złotych, płatny 

Przy zapisaniu się do Spółdzielni. Zarząd Spółd?Jielni stano
wią: Władysław Slkrzyniatrz - ge,spodam Piotr Haba-ekar_ 
bntk i Wład~ław KobyłeClki - sekretan. a) czas trwa,nia 
SpÓłdzielni nieograniczony, b) ogłmzenia uml~ane będą 
w plśt:me uznanym za organ "Społem" Związku Spółdzielni 
Spożywców, c) rok obrachunkowy - kałend&1'ZOWY, d) Za
w.ąd składa się z trzech osób. Oświadczenia woli w imieniu 
S:p6łdzielni składają i za Spółdzie1nię, pod stemplem :firmy 
podpisują łącm.ie dwaj członkowie Zarządu, e) zawierane 
przez Zanąd w imieniu Spółdmelni kmltrakty w sprawach 
kupna, za,9t8Jwu lub najmu nie!'Uchomości wymagają za
twierdzenia przez Radę Nadzelroaą i dopiero przy zachowa_ 
niu tego warunb.t, e'bowiązują Sp6aidz:ielnię, g) sprawę liltwi
~aeji Sr>6łdzielni postanawia Z~ad2enie W~ na 2-ch 
~lejlnych zebraniach, w odstępie ~_cb tyg«łlnt Likwidato
l'al.'ll'i są człookowie oetatniego Z8il'Ządu, o ile Walne Zg1'oma
dz,enie nie wybi~Le innych likwidatorów. KA-3099 

J;>aia 17 czerwca 1946 r. WlPisaIlD do Rejestru Spółdzielni 
Sądu Oktręgowego w Kielcach pod Nr 'RS/VII.868, przy fir
mie: "Gminna Spółdzielnia - Samopomoc Chłopska - w 
Potoku z odpowiedzialnością udziałami" następujący wpis: 
l'im!.a bnmi: "Gminna Sp6łd?delnda - Samopomoc Cl1IDpska 
- w ,P0t0ku, z ·odpowiędzialn. utWałami. Siedziba Spółdziel
• ~, pow S1:opnicldego. Od.powiedziaIn.ość członk6w 

:&a mbowi~ania Spółdzielni za<iekllał'OW8iIlymł udziałami. 

Przedmiot: zaspakajanie wspólnymi sUami materialnych i 
kultm'alllych potrzeb SWQich członków. UOOia~: sto (100) zło_ 
ty<:h. Każdy członek przy pr2ys.tąpieniu dQ SiPóldilielni pawi
_. zadeklarować li'CZbę udziałów, odpowiadającą co naj
l'M'liej ilości hektarów posiadaned ziemi oraz sztuk bydła w 
atQa;UotlI1!1tl jeden ucmał za każdy hektar ziemi Ol'az za każdą 
~słl\ @tulif-l by<Ua. CplOOłkO'Wie nla posiadający ziemi ani 
~a obowiąŻani są zadekl:ąa'ować przynajmniej jeden 
~al. Uęz,iały wpłaca się w połowie przy zadeldatrowanLu, 
_ ręsZltę w dwóch r~W'llYctJ. ratach kwartalnych. Zarząd 

Sp.Qł(laielni stanowią: Władysław Kasiński, Jan Walkowicz, 
.lezef Jurkiewicz, Ją.zef Wąs, stanisław Milewicz. a) czas 
trw'ąn1a SjlÓkiZielni nieogr~iczooy, bl Pismem cia ogłO,s:z:eń 
ję.it c'entraInY organ Zwi~u SamopolllQCY Chłopskiej ocaz 
~ga;n Związku Rewizyjnego Sp~ie1ni 'R. p., c) rok obra_ 
ełnU1koW): - kalendarzo'wy, d) Zax:Ąąd sJda4a się z pięciu 

osóh. Zarząd przedstawia Spól!llzieInię i prowa@ jej sprawy 
w Sądzie i poza Sądem bez oĘ;O!lmych peŁp.om~iotw. Zarząd 
pqdpiSiuje za Spółqzie1n~ę w ten sposób, że pod pieczęcią 
Spółdzielni podl>isują łącznte co najrni{liej dwaj C?łonkowie 
Z;~du. Zlij.rządoWi nie wolno udzie1ąc kiredytu przy prowa
~ąliu c:\ział!łl~ości handlowej Spółdzieljni, ud?:ielać komukol
w~~ gw!łil'ancji i żyr ~J:'Ze'cznościowycł1, nabywąć i zbywać 
llIel:'UPhomości bez zezwolenia ~ady Nadzorczej, zaciągać zo_ 
bowiązań bez zezwołenia Rady Nadzocczej, g) Rozv,viązanie 
lllikwidacja Srpółdzielni następuje w vlYpadkach, o~reślonych 
przez Ustawę Q Spółdzielniach. Rozwiązanie, likwidacja i po
s;tępowanie upardłościowepcr'zeprowadza się według przepisów 
Ustawy o Spółdzielniach i Usta'N ogólnych. KB-809 

Dnia 7czerwcą 1946 r., wp1sano do, Rejestru Spóldzielni 
$ą(lq ~ęgowego w Kielcach p<>d Nr ~S/VII.862 pl'~ firmie: 
,~J;lIÓł~ie!n.ia Spo~ - Zgoo.a w Mo9ks;l'aęwre Z; OOPQ
więQzi,ai1nością qdziałami", ~~ący ~: Fiillli1la brzmi: 
,~:piIł~elnia SPOżywców _ .. ~~a - w l'4oska.fZewie z od_ 
MWie!dida:lntlŚcią udaiałami. SieQz~ba ~e1m: I\iIoska
new, pow. WłOszc2lOWąkiegQ. Czło~ek <><'mowiąda za zooQ
w.i~ruia Spółdeielni zadek:lareow~ymi u~ałami. PrzecL 
miOlt: zaspakajanie \\<:spólnymi a:iłattnd ma.terialnych i kultu
l'.ych potrzeb swoich czł<mJków, a w działalności swej dą
żenie do zorganizowania · produikcji i wymiany w my§l inte·_ 
.ów: spożywców. Udział \\lYtlQllii s.m (100) złotych, platny iQ
tówką przy zapis8l1liu się do Spóklzielllli. :a':ąnąd Spółdzielni 

stanowią: Włady.sław Mrożek, Józef llogll'la i Stefan Baran. 
a) czas trwania Spółdzielni nieogranilOZeny, b) pismem do 
ogłoszeń jest organ Zwi~ku R,ewi2lyjnego SpóŁdzielni R. P:, 
c) rok obra:chunikowy - kałendatrZowy, d) Zarząd skłaąa się 
z m:ech osób. Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni sikła
d8,~ą i za Spółdzielnię pod stemplem firmy podpisują; łącznie 
dwaj człenkowie Zarządu, e) zaw!ernne przez Zarząd w imie_ 
niU Spółdzielni lrontraltty w sprawach kupna, zastawu hlb 
najmu nieruclromeści wymagają ~atwierdzenia przez Radę 
N'aełrzolrczą ł dopiero przy zacloolWaniu tego wall'U!I1,ku ooowią
:mją Spółdzielnię, g) spt'3JWę liklWidacJ!l Sp6iłdz:iellli .postana

. wia Zgpomadu!nie Wąlne na 2-chk'oIefnych ~aniach w 
~e 2-ch ty·godni. L~widatorami są ~OIWie astat
:niego Za.~ądu o ile Walne Zgrnmadzenie nie wybierze in_ 
ftych likwida-tlOrów. KB-5s!} 

Dnia 6 maja 19~6 r. WP~CM'\Q do Rejestru ~ełtli 
Sądu O'kn-ęgowegO, W Kielcach pod Nil' RS/VlI.8~6, -~ fir
.we:" Gminna Spółdzielnia - Samopomoc CIb.~a - w 
Młynach z OOopOwiedziałnością udziałami", następujący 

wpis: firma brzmi: "Gminna Sp6łdziclnia - Samopomoc 
Chłopska w Młynach z odoowiedzialnością udziałami". Sie
dziba Spółdzielni Młyny, pow. stopnicldego. Odpowiedział

no~/! członków za zobowiązania Spółdzielni zade!klarowanymi 
udziałami. Przedmiot: zasp:;tkajanie wspólnymi siłami ma
terialnych i kulturalnych potrzeb swoich członików. Udział 

wynosi sto (100) złotych. Każdy członek przy przyst-ąjpieniu 
ÓD Spółdzielni powinien :I!~deklarować liczbę udziałów, 00-
J!OWiadająeą co najmmej iltIŚe heiIrlao!'ÓW lICeIladaftej z:lemi, 

"MlONl;TOlR POLSKI" - duia 30 kwie~ lS'4I1 '" 

or8z sztuk bydła w stosunkJU jeden udział za kaMy hektar 
ziemi, 0Il'8Z za każdą dorosłą sztukę bydła. Czl!onkOlwl>e, nie 
posia~ący ziemi, ani bydła obowiązatld SIł zadeklarował 
przynajmniej jeden udział. Udziały wpłaca się w połowie~ 
zadekllarowaniu, zaś resztę w dwóch równych ratach kwar
talnych. Zaa-ząd Spółdzielni stanO'W.ią: Józef Ciba - p!'Ze

wodn1czący, stanisłaJW BańkCll\Wki - zastępca ~ 

ce~, Jan Węda, Adam aIi1wtI.ńek1 i Jan CiełlBdewicz -
czJonkorwie Zatrządu. a) czas ,trwania Spółdzielńi Dieo~ 
CZO'lly, b) pismo de ogłoszeń -- centralny C!'gan ~ 

Samopomocy CMopskiej OO-8Z organ Związku Rewi2yjnego 
Spółdzielni RP. c) roik obrachunkowy trwa od dnia l stycz
nia do 31 gtI"udnia, d) Zarząd składa się z 5 osób. Zanąd 
przedstawia Spółdzielnię i prowadzi jej spraWy w Sądzie i 
poza Sądem bez osobnych pełnomocnietw. Zarząd pOdpisuje 
7-a Spółdzielnię w ten sposób, że pod pieezęcdą Spółd:aiełrti 

podpisują łącznie co najmniej dwaj Cr.lłonlro'Wie Zarządu, e) 

Zarządowi nie wolno udzielać klred~ przy prowad2entl,l 
działalności handlowej Spółdzielni, udzielac komukolwiek 
gwarancji i żyr grzecznościowych, nabywa~ I zbywae nieru
chomości bez zezwolenia Rady Namorczej, zaciągać zoboWią
zań bez zezwolenia Rady Nadzocczej, g) rozwiązanie i likwi
dacja Spółdzielni następuje w wypadkach, określonych przez 
ustawę e Spółdzielniach. R02lWiązanie, likwidacja i postę

powanie ua;>adłościOlWe przeprowad7.a się W'edmg przepisów 
Usta,wy o Spółdzielniach i ustaw ogólnych. ltA.-3t15 

Dnia 15 czerwca 1946 r. wpisano do, Rejestru Spółdziel
ni Sądu Okll"ęgowelgo w Kielcach pod Nr RS/VII.886, przy 
firmie: "Okręgowa Mleczarnia Sp6łdzielcza w Lopusznie z 
odpew. udział.", następujący wpis: Firma ibrmri: "OkrętfiO

wa Mleczarnia Spółdzielcza w Łopusznie z odpo.wiedmal
n~dą udziałami". Siedziba Spółdzielni: ŁopuSi!arlo, pow. 
Kieiecktego. Członek odpowiada za zobowiązania Spółdziel
ni zadeklarowanymi udziałami. · Przedmiot: pI'()wadzi!nie 
wls;pólnego ptl'zerobu i 2by<tu nabiaŁu i jaj ~yeh przez 
człoJllków oraz wSlPÓlne nabywanie i dostarczanie członkom 
artY'krułów potrzebnY'ch w gospodamtwie hodOlW!anym i na
białowym. UcWiał wynosi sto (100) zk>tych. Przy przystąJlie
niu de Spółdzielni czlJonek wpłaca pięć&!iesiąt ('0). z~oty('h, 

reBztę zaś w 2-ch równych ratach miesięezlftych kt6re m.oże 
Zarząd potrącać przy wyplaJtaeh za dosta~ny nabtal lub 
jaja. Za.rząd: Józef Mazur, Antoni Wolak i Władysław Łu$Z
czyński. a) Ozas trwania Spółdzielni nieoaram.czooy, b) Pis
mem do ogłoszeń jest czasopismo Związku Rewi2!Yjneco 
Spółdzie1llli R.P. c) Rok obrachwnikowy kalendan-JWY, d) ~a
rząd składa się z trzech osób. Zarząd przedstawia SJ)Ółdaiel
nię i prowadzi jej sprawy w Sądrl:ie i poza Sądem be2 cso- . 
bItych pełinJomQCD!ietw, Zarząd może ustanowić pęłn~ooni

ków do prowadzenia filid lub dokonywania innych ozynnOŚ(li 
Zarząd podpisuje za Sp6łdzli.clnię w ten 8ł)(lSÓb,że pod ~ 
Spółdzielni podpisują łącznie co najmniej, dwaj (~wie 
Z.arrządu, ej ~upno, budowa i spmedaż JIliel'llehemolici, kl1pnO 
urządzeń moohaI'ri1cznych oraz otwieranie i zamykanie filii. 
sklepów i innych zaikładów moż~ nastą,pić jec!bma ~ ~
wie Uchwały Rady Nadzmczej po u~ednim zasięcę.ięei1J. 

o;pind.i Związku RelWizyjnego. Zarząd nie moiit udzi~ła.ć 

posz;ozeg6lnym członkom zaliczek ~ówką i nabla1ero )114)

nad waJ:"l;ość już dostarczO,nych przez nich Pl'odukt6w •. ~ 
dawać nabiaŁu i jaj na kredyt bez na>leżytego zabera{li~ła. 

JIEB--.808 

. Dnia 15.6 19"16 F. wpisano dio Rejestru Sp6łdziehri Sądu 
Okręgowego w Kielcach pod Nr RS/VII.867, przy firmie: 
.,Gminna Spółcm.elnia - Samopomoc Ohłopska - w ausl~u
Zdroju.z odpoiwiedziialności.ą udzialami" - następUjąCY 
wpis: Fimna brnmi: "Gmimla Spóldzielnia - Samopoonoe 
Chłopska - w BuSku Zdroju ' z odpowieOz:ialnokią Il::lziała
mi". Siedziba SpóŁdzielni: Busko-Zdl.'6j. OdpowiedziaJń'ość 
ezłomlków za 2lObowiązania Sp6łdl3ielru zadeldal'GWlnymi 
u&ia<łami. Przedmiot: za~akajanie wspólnymi siłami ma
t-erialnych i Irultura1nych potrzeb swoich ezloInków. Udmał: 
sto (100) złotych. Każdy członek pmy przystą.tl!ieni~l do Sp.6ł
d2ielini powinien zadeklarować pt'2yi[lajmniej jeden ud:łńał. 

Udziały wpłaca się w połowie przy zadeklarowaniu, zaś 

resztę w dwóch równych ratach kwartalnych. Zar.ząd Spół
dzielni: Bolesław Skuta, Antoo1i Milewski, stanisław Bonek, 
Bron:isłaMT Majka i Józef Trutlrowski. a) ezas tPWania Spół
dzielni nieogtraniczoo.y, b) Pismo da ogłoszeń, organ 2IwiE\lZku 
Samopomocy Ohłopslkiej e:raz organ Związku lilewJzyjneso 
Spółdzielni R. P., c) RoIk obrachunk-owy - kaIeDdarzowy, 
d) Zarząd składa się z 5 'Osób. Zarząd przedstawia Spółdziel
nię i prowadzi jej sprawy w Sądzie i poza Sądem Bez 6$0-

bny,ch pelmomooniotw. Zarząd podpisuje za Sp0łmlelnię w 
ten SipIOSób, że pod pieczęcią, Sp6łd'lli&lni podpisują łąezpie 

00 najmniej dwaj członkOIwIe Zial'ządu, e) Z!łft'ąEiClWi !Ue 
w<l1no: udziałać komułoolw;iek; gwaraneji 2Iym ~ośoio
wycll nabywać i zbywać nieruchomośCI. bez zeswelenia ~y 
Nadrrorczej zaciągać ZOIOOwdązań bez ~ol8llla Ra-Ely Nad
zollCr.lej g) Rozow.iązanie i llikwidaeja l5półdzielni D~je 'IV 

wypadkach ekreAlonych przez U's.tawę e Sp6łdzię1niaoh. 

Ro!Związame, likwidaCja i poetęowanie upadWcit)lW.e pne
prowadza się według pr3e}>is6w Ustawy o ~ch 
i ustaw ogólnych. K:B-807 

Dnia 15 czerwca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdziel
ni Sądu Okręgo'wego w Kiel,cacb po<l Nr RSI&15, p;r;zy tu'
mie: ,,~ięgarnia SpółdzJi.eJ.~ w ~elcach z odpowi~ałno
ścią udziała,mi" następujący wpis: F.iJrma bl)llffii.: ,,~i~amia 
Spółdzielcza w KJielcaoh z odpowiedzia!no6cią udziałami". 

Przedmiot: zaS[pakajanie wSlPÓlnymi siłami ma~ll'ialnych ! 
kultw:"aJnych potrzeb swojch C2ł0ruków. Udział wynosi: 
dwieścde złQtych (200). Obowiązkowy wniOAk płatny gotówk .. 
na każdy udział przy zapisaniu się do Spółdzielni stanowi 
50 rJł<ąch; pooostała suma wiJ:lIną byĆ ~ W ~ 

., 
na,jdałej pierwszych dwóch lat należenia do- Spółdzielni po 
złotych 56 w rataeh bądź gotótvką, b~dź zarachowana ~ 
tami od ~. a) Pismem do ogłoszeń jest organ ~. 
ku Rewuyjnego S(p6łdztelni RP. g) Likwidację ~ 
poBtan8!W\ia 2lgromamen:ie Walne na 2-.ch ke-lejlnych ze" 
niaeh w odstępie co na.jmn.iej 2-ch tygodni, większością .,. 
oddanYICh głoshw. Likwidatorami są człon~owie osta1m<iellO 
~ądu, o tle Wabne ZgJromadzenie nie wybierze .inIlyd!. 

llkW'łdatoll'ÓW: KB--610 

Dnia 16 maja 1946 r. wp~sano do Rejestru spół<ttiebIi 
Sądu Okręg·owego w Kielcaoh pod Nr RS/VII.853, przy. fir
mie: "Krajowa Spółdizielini'a Samo<chodziatrzy w Wa~ 
z odpowiedzialnością udziałami", następujący wpis: fI,JRIf1 

brzmi: "Ktt.-a1j:owa Spółełlielnia Samochodziarzy w Wa.rsa. 
wie - Qddział w Kielcach. Siedziba Zakładu GłÓWftetGl 
Wa'rszawa, Pl. NaJ:'Ulto,wicza 5. Siedzi,ba OdcW;iaru: Kielce, •• 
Warszawska Nrr 20. CZiłonkowie odpowiadają udziałami. 04-
działy w Łodzi i Katowicach. Przedmiot: prowadzenie WII1Ai
kiego rodzaju zakła.dów · goopodał"czych i handlowyM dla 
swych członków. Udział wynosi sto, (100) złotych, platnyeb 
w połowie pll'Zy przystąpieniu, reszta zaś w ciągu miesi~ 
o-d dnia przystąpienia. Zarząd stanowią: Adam Murns, Heft
ryk Szćzepkowski i ZdzisłaMT Bartoszewicz. b} czasopilmo 
"Społem", d) Zarząd składa się z tirzeich cŻłonków, Spółdziel .. 
nię r~ezentuje dwóch członków ZarządlU, e) umowy, kup' 
na, zastawu lub najmu nieruchemości wymagają zatwi~ 
nia przez Radę Na.d.wIl"Crz:ą, g) ustawowo. KA~ 

Dnia 17 rr..aja 1940 r.'wpisanO, do Rejestru ~~p óŁó:zielrl;i ~~ 
du O_ęQOWe(IO w KieLcach pod Nx RS/VII.S54, przy ~, 
"Spółdz)e.1!nia Spożywców - Cełinianka - w Celma.oh z ad. 
patWiedzialnością udziałami" - następujący wpil$: J'inna 
brzmi: .. Sll&dzielnia Spożywców Celinianka - w Cel~ 
z odpowiedzialnoocią udziałami". Siedziba Spółdzielni: ~ .. 
ny, pow. StQpnickiego. Odpowiedzialność członków za zobr 
wiGpania Spóklzielni zadeklarowanymi udziałami. p~
miot: zaspakaj,anie wspólnymi siłami materialnych i kWtu
ralnych pottrzeb swoich cuonik:óW, a w działałiności swej ~. 
ż.enie do zorganUqwanią ptl'odukcji wymiany w myśl int~ 
sów spożywców. Udiziiiił wynosi sto pięćdziesiąt (150) złotr.cl1, 

()bQwi~Itawy wIlliosek płatny gotówką przy zapisaniu się do' 
$llółdzielni :łtanowi WG złotych, pozostała suma wmna b~/! 

~aCQna W ciągu miesiąca. Zarząd stanowią: Piotr MelJ;ta, 
Ądam :paj~ i Stanisław Kobus. a) czas trwania SpÓłcW~ 
nieogu:-ani~y, b) pismo' do ogłoszeń - 'Organ ZwiąZku IW. 
wizyjnego, Spółdzielni R. P., c) rok obrachunko'wy - kal..
cl~Wy, d) Zar~ąd składa się z trzech osób. ośwtadczeJIli,e 

woli W i~eniu Sp61dzie1lni skład.ją i za Spółdzi~ę, l\0d 
$t~~pletlll f~y p'odpisują, łącznie dwaj czło~owie Za~ą
qU, e) ~w:ierane pr.WZ Zarząd w iroi,eniu Spółdzielni ~~n
~a.k~ w wrawach kupna-zastawu lub najmu nieruch.~
id ~'~~ll zatwi~enila przez Radę Nadzorczą i q(),.pi~o 
~y ~cł10~iIl~U tego warunku ooowiązują Spółdz{elpie, 
i) ~.iąa.cję s,półdzłe1ni postanaMTia Zgromadz~e Wąlne:Qa 
~ęq kQlę.m~h ~ebrBiIl~ach w ods:tępie 2_ch tygodni. Li~· 
~~i llą w;ł(lllllkpwie o~ta1m.iego Zarządu, Q ile Walne ~ 
m~$elPe w-e wyb.ierze innyoh Hlkwidatorów. KA--44ąO 

Dnia 17 maja 1946 r. wpisano do Re'jestru Sp8!Jdzielni 
Sądu Okręgorwe~ w Kielcach pod Nr RS/VII.805, przy filo .. 
Ill.ię: "Gll\IDna Spóldzielnia Samopomoc Chłopska - w Irzą
~ch z oqppwiedziaInością udziałami", następujący~: 

wobec ust~ienia dotychczasowych członków Zarządu i P!iI
wołania nowych, Zal'7..ąd Spółdzielni stanowią Jan Ledwooh 
- prezes FIl'<m,ciszek Zasada - wiceprezes, Jan Górecki -
~, Stanisław Nowak - SIC\ '-'l~1ik i Wacław U1"bai .. 
~ - człqnęik: Zatrządu. KA-«~l 

Dw-a 8. mają 19.46 r. wpisąno do Rej ,c; tru Spó~ie~ ~ł
ąq ~ę&QlWego w Kielcach PQq Nr HSNn.850, P;l'ZY, fil'.\t\~: 
"SI;ló~E$lIi,.ą S!Poży,wców - Lelowianka - w Lel0wie z ~-. 
powied,;iIł'~OŚiCią udziałami" - nastEWujący wpis: tirnla 
~.i: "Sp~effnia Spo'żywców - Lelowiąnka - w ~ 
wie z OJ<$poIwielhiailnością udziałami". Siedziba: LeIów, llO:W. 
Wł~wSkiego. OdpowiedzialI1Qść członków za zobowt~
nia. SI;Iółdzjelni zaqeklarowanymi udziałami. Przedmipt
zaiijpak.ąj~ie WS[lÓlnymi siłami matedalnych i lrultural~:y~b 
p.ptr~eb swo~ch członków, a w działalności swej dążeni~ · tto 
~lIlirz;owania priodukcji i wymiany w myśl interesów .~ 
~~ów. Udzia.ł: pięćdziesiąt (50) złoJtych, o<bowi~y 
~1~.~ pł!J.t'lly ~otówką przy zapisaniu się do, Spółdzi$.t 
s_ta.nowi : 27 złotych, pozostała suma winna być wpłą~~~ 
w cią~ 1Q miesięcy po 2 zł 50 gr w ratach. miesięc~n:y~. ~~
rząd,: Jan Pytlewski, Tadeusz Kuleta i Tadeusz Nesł;gr 

ą~ ąas. trwa.nia Spółdzie1ni nieog'raniczony, bl pismem ~ 
p:&~:z;e(l jest organ "Społem" Związku Spółdzie],nj Sf>o;Y'1!ll'
cQw! c) ro~ obrachunikowy - kalendarzowy, d) Za,rząd ~~ .. 
qą S\ę ~ trzech osób. Oświadczenie woli w imieniu Sp:ółqzięlqJ. 
składają i za Spółdzielnię pod stemplem firmy podpisują 

łącznie dwaj czl~owie Zatrządu, e) zawim-ane przez Zarząd 
w waleniu !Spółdzielni koo..trakty w sprawach kupna, zasta .. 
wu lttb najmu Jlierucaomości wymagają zatwim-dzen:ia ~ 
Ra4ę Na.<W>rcrz:ą i dOJPietro przy zachowaniu tego wa.'n»lIku 
~ązują Spółdzielnię, g) sprawę likwidacji SpółdUe1t\i N" 
ątąnaWia. Zgromadzenie Walne na 2_ch kolejnych zebranilUlb 
w odstępie 2-ch tygodni. Likwidatorami są członkowi·e astat. 
nięgo Zamądu o ile Walne Zg,romadzenie nie wybierze in
nY'Ch LikwidaJto!rów. K.Ą-~508 

Dnia 22 maja 1!ł46 r. wpisano do Rejestru Spóldzłelni 
Sądu Oklt'ę$lwego w Kielcach pod Nr RSlVą857, tu'ZY fir. 
mie: "Spółdzielnia Spożywców - Jedność - w Górze z od
fl'6W'iedlłiał.Be6e!lą udziałami" następujący wpis: Firma b!'&Jftł: 
"Spółdzielnia' Spożywców - Jedność - w Górze z oapowi", . 
deiam.ośeią udziałami". Siedziba Spół<me1ni: Góra. pow. Sta. 
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pnickiego. Odpo~edzialność .członków za zobOlWiązania Spół
dzielni zadeklarowanymi udziałami. Przedmiot: zaspakajanie 
wspólnymi siłami materialnych i kulturalnych potrzeb swo
ich C2łon.ków, a w działalności swej dążenie do zorganizowa_ 
nia produkcji i wymiany w myśl interesów spożywców. 
Udział wynosi sto (100) złotych, ~bowiązkowy wniosek płat
ny gotówką przy zapisaniu się do Spółdzielni stanowi dwa
dŻieścia pięć (25) złotych, pozostała suma winna być wpłaco_ 
na w ciągu l-go roku. Zarząd Spółdzielni: Teofil Lech, Józef 
Kowalec i Stanisław Dziewisz. a) czas trwania SpółdZielni 
nieograniczony, b) pismo do ogłoszeń - organ Związku Re
w'.zyjnego Spółdiielni R P., c) rok obrachunkowy - kalen_ 
darzowy, d) Zarząd składa się z trzech osób. Oświadczenie 
woli w imieniu Spółdzielni składają i za SpÓłdzielnię pod 
stemplem firmy podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu, 
el zawierane przez Zarząd w imieniu Spółdzielni kontrakty 
w sprawach kupna, zastawu lub najmu · nieruchomości wy
magają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i dopiero przy 
zachOlWaniu tego wa,runku obowiązują Spółdzielnię, g) spra
wę likwidacji Spółdzielni postanawia Zgromadzneie Walne 
na 2_ch kolejnych zebraniach w odstępie 2-'ch tygodni. Lik-:
widatorami są członkowie osta,tniego Zarządu, o ile Walne 
Zgromadzenie nie wybierze innych likwidatoróW. KA-4561 

Dnia 4-go czerwca 1946 roku wpisano do Rejestru 
Spółdzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS!VII 861, 
przy firmie~ "Księgarnia Spółdzielcza w Szczekocinach z od
powiedzialnością udziałami", następujący wpis': firma brzmi: 
"Księgarnia Spółdzielcza w Szczekodnach z odpowiedzial
nością udziałami". Siedzib'ł Spółdzielni: Szczekociny, po'w. 
Włos2!czowskiego. Odpowiedzialność za zobowiązania Spół

dzielni zadekla,rowanymi udziałami. Przedmiot: zaspakaja
nie wspólnymi siłami ma,teria1nych i kulturalnych potrzeb 

. swoich członków. Udział wynoSi Sto (100) złotych obowiąz-
kowy wniosek na każdy udział płatny gotówką przy zapi
saniu się do Spółdzielni st.o'lnowi dziesięć (10) złotych, w 
ciągu roku od chwili przyjęcia do Spółdziełni członek winien 
wpłacić gotówką na każdy udział 00 najmniej czteL'd~ieści 

(40) złoty'ch, pozostała suma, do każdego l,ldziału, winna być 
wpła.cona w ciągu naj dalej pierwgzy~ pięciu lat należenia 
do Spółdzielni po dziesięć (lO) złotych w ratach roc7.Jlych 
bądź gotówką, bądż zarachowane zWl'O'tami od zakupu. Za
rząd Spółdzie,lni stanowią: Stanisław,Stradomski, StaniĘław 

'Woźniak i Tadeusz Żelezik, a) cza!s trwania Spółdzielni nie
ograniczony, b) pismo do ogłoszeń -pismo uznane za organ 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP., c) rok obrachunkowy 
- kalendarzowy, d) Zarząd składa się z trzech osób. 
Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składają i za Spół
dzielnię pod stemplem firmy podpisują łącznie dwaj człon

kowie Zarządu, e) ~awierane przez Zar-.ląd .w imieniu Spół 
dzielni kontrakty w sprawach kupna, zastawu lUib najmu nie

' tuchomości wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą 
i dopiero przy zachowaniu tego warunku obowiązują Spół
dzielnię, g) rozwiązanie Spółdzielni postanawia Zgromadze
rJe Walne" na 2-ch kolejnych zebraniach w odstępie condj
mniej 2-oh tygodni większością 3/4 oddanych głosów. Likwi
datorami są czło:nkowie ostatniego Zarządu, o ile Walne 
Zgro~adzenie nie wybierze innych likwidatorów. 

KB-188 

Dnia 3 czerwca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSNII.859, przy fir
mie~ "Spółdzielnia Wojskowa - Dąbrowszczak - z odpo
wiedzialnością udziałami w Kielcach" na,stępujący wpis: 
Firma brzmi: "Spółdzielnia Wojskowa - Dąbrowszczak -
z odpowiedzialnością udziałami w Kielca'ch". Siedzibą Spół
dzielni: Kielce, ul. Sienkiewicza 31. Odpowiedzialność człon
ków za zobowiązania Spółdzielni - zadeklarowanymi udzia
łami. Przedmiot: zaspakajanie gospodarczych i kulturalnych 
potrzeb swoich członków oraz organizowanie produkcji i wy 
miany w myśl ich interesów. Udział wynosi trzysta (300) zł., 
obowiązkowy wniosek płatny gotówką przy zapisaniu się do 
Spółdzielni wynosi pięćdziesiąt (50) zł., pozostała suma win
na być wpłacona w ciągu następnych miesięcy po złotych 

pięćdziesiąt miesięczni,e. Członek może zadeklarować naj
wyżej 10 udziałów. Zarząd: Marian Rypist, Wlodz,imierz 
Król i Kazimierz Kania. a) czas trwania Spółdzielni nie
. ograniczony, b) pismo do og.roszeń - czasop!smo ,.Polska 
Zbrojna" i "Społem", c) rok obra'chu!lkowy - kalendarzowy, 
d) Zarząd Spółdzielni składa się z trzech członków i trzech 
za'5tępCÓW, korespondencję Spółdzielni, weksle, przekazy, 
czeki, pełnomocnictwa i umowy podpisuje pod pieczątką 

Spółdzielni co najmniej dwóch członków Zarządu, g) Spół
dzielnia może być rozwiązana w wypadkaCh przewidzianych 
ustawą o Spółdzielniach, wrazie rozwiązania Spółdzielni 
Walne Zgromadzenie po'leca przeprowadzenie likwidacji 
ostatniemu Zarządowi lub trzem wybranym likwidatocom 
l określa sposób likwidacji. KB-189 

Dnia 6 maja 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSNII.849, przy fir
mie: Spółdzielnia Spo'żywców - Rozwój - w Prząslawiu z 
odpowiedzialnością udziałami następujący wpis: firma 
brzmi: "Spółdzielnia Spożywców - Rozwój w Prząsławiu 

,.MlON:rrOR POLSKI" - dnta 80 kwietuia 1947 r. 

z odpowiedzialnością udziałami". Siedziba Spółdzielni: Przą
sław, pow. Jędrzejowskiego. Odpowi'edzialność członków za 
zoOowiązania Spółdzielni zadeklarowanymi udziałami. 

Przedmiot zaspakajanie wspólnymi siłami materialnych 
i kulturalnych potrzeb swoich człOnków, a w działalności 

swej dążenie do zocganizowania produkcji i wymiany w 
myśl interesów spożywców. Udział wynosi (25) złotych, obo
wiązkowy wnio·sek płatny gotówką przy zapisań.iu się do 
Spółdzielni s,tanowi złoty'ch piętnaście (15), pozostała su
ma winna być wpłacona w ciągu dwóch miesięcy. Zarząd 

stanowi: Julian Czuba, Jan Olszewski, i Mieczysław Malu
dziński. a) czas trwania Spółdzielni nieograniczony, b) pis
mem do ogłoszeń jest organ "Społem" Związku Spó}rizielni 
Spożywców, c) rok obrachunkowy - kalendarzowy, d) Za
rząd składa się z trzech osób Oświadczenie woli w imieniu 
Sp!słdzie1ni składają i za Spółdzielnię pod stemplem firmy 
podpisują łącznie dwaj członkowie, e) zawIerane przez Za
rząd w imieniu Spółdzielni kontrakty w sprawach kupna, 
zastawu lub najmu nieruchomości wymagają zatw~~rdzenia 
przez Radę Nadzorczą i dopioco przy za.chowaniu tego wa
runku obowiązują Spółdzielnię g) sprawę likwidacji Spół
dzie1ni po'stanawia Zgromadzenie Walne !la 2-·ch kolejnych 
zebrania,ch w odstępie 2-ch tygodni. Likwidatorami są 

członkowie ostatniego Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie 
nie wybierze innych likwidatorów. KA-3812 .1 

Dnia 14 czerwca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdziel
nI Sądu Okręgowego w Kie<lcach pod Nr RSNII.864, przy' 
firmie:Gminna Spół.dzie1nia - Samopomoc Chłopsk'ł - w 
Wolicy z odpowiedzialnością udziałami, następujący wpis: 
Firm'a brzmi: "Gminna Spółdzielni.a Samopomoc Chłopska 
w Wolicy z odpowiedzialnością udział~,mi". Siedziba Spół

dzielni: Stopnica. Odpowiedzialność członków za zobowią

zania Spółdzielni zadeklarowanymi udziałami. Przedmiot: 
zru.pakajanie wspólnymi siłami ma,terialnych i kulturalnych 
potrzeb swoich czł;onków. Udział wynosi: sto (100) złotych. 

Każdy człO!llek przy przystąpieniu do Spółdzielni powinien 
zadeklarować lic~bę udziałów, odpowiadającą co najmniej 
ilości hektarów posiadanej ziemi, oraz sztuk bydła w stosun
ku jeden udział za każdy hektar ziemi, ocaz za każdą doro
słą sztukę bydła. Członkowie nie posiadający ziemi ani by
dła obowiązani są zadeklarować przynajmniej jeden udział. 
Udziały wpłaca się w poł'owie przy zadeklarowaniu, .. zas 
resztę w 2-ch równych ratach kwartalnych. Zarząd Spółdziel
ni stanowią: Władysław Zawadziński, Jan Salomon, Hen
ryk Sialderski, Piotr Wach i Florian Malinowski. a) Czas 
trwania Spółdzielni nieograniczony, b) Pismem do ogłoszeń 

jest centralny organ Związku Samopomocy Chłopskiej, oraz 
organ Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP., c) Rok obra
chutikowy - kalenda'rzowy, d) Zarząd s:kłada się z pięciu 

osób. Zarząd p~edstawia Spółdzielnię i pI'lowadzi jej ~pra
wy w Sądzie i poza Sądem bez osobnych pełnomocmctw. 
Zarząd podpisuje za Spółdzielnię w t~n spo'sób, że pod pie~ 
częcią Spółdzie,lni podpisują . łącznie co najmniej dwaj C2!łon
kowie Zru-ządu, e) Zarządowi nie wolno: udzielać kredytu 
przy prowadzeniu działalności handlowej Spółdzielni udzie
lać komukolwiek gwarancji i żyr grzecznościowych bez ze
'zwolenia Rady Nadzorczej, g) rozwiązanie i likwidacja Spół
dzielni następuje w wypadkach, określonych, przez Usta
wę o Spółdzielniach. Rozwiązanie, likwidacja i postępowa
nie upadłościowe przeprow8dza się według przepisów Usta
wy o Spółdzielnia,ch i Ustaw ogólnych. KB~611 

Dnia 8 czerwca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni I 

Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSNII.863, przy fir
mie: "Księgarnia Spółdzielcza - WiedZa - z odpowie
dzialnością udziałami" w Jędrzejowie następujący wpis: 
Fi.rma brzmi: "Księgarnia Spółdzielcza - Wiedza - z od
powiedzialnoś>Cią udziała,mi w Jędrzejowie". Siedziba Spół

dzielni: Jędrzejów. Odpowiedzialność za zobowiązania Spół
dzielni zadekla,l'O>wanymi udziałami. Przedmiot: zaspakaja
nie wspóinymi siłami. ma,~riaJnych i kulturalnych potrzeb 
swoich czŁonków. Udział wynosi sto (100) złotych. Obo
wiązkowy wniosek na każdy udział, pła,tny gotówką przy 
zapisaniu się do Spółdzielni stanowi dziesięć złotych, w cią

gu roku od chwili przyjęcia do Spółdzielni członek powi
nien wpła'Cić gotówką na każdy udział 00 najmniej pięć

dziesiąt (50) złotych, pozostała suma od każdego udziału 

winna być wpłalOona w >Ciągu najdalej pierwszych pięciu lat 
należ·enia do Spól'dzielni po złotych dziesięć w rata'ch rocz
nych, bądź gOtówką, bądź zarachowana zwrotami od zaku
pów. 'Zarząd Spółdzielni stanowią: Piotr Nawrot, Ryszard 
Krukowski i Franciszek Dąbrowski. a) czas trwania Spół

dzielni nieograniczony, b) pismo do ogłoszeń organ Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni RP., c) rok obrachunkowy - ka
lendarzowy, d) Zarząd składa się z trze,ch osób. Oświadcze
nie woli . w imieniu Spółdzielni składają i za Spółdzielnię 
pod stemplem firmy podpisują łącznie dwaj ' członkowie Za
rządu, e) zawierane przeż Zarząd w . imienLu Spółdzielni 

kontrakty w sprawach kupna, zastawU lub najmu nieru
chomości wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą 1 
dopiero przy zachowaniu tego warunku obowiązują Spół
dzielnię, g) likwidację Spółdzielni postanawia Zgromadzenie 
Walne na -2-ch kolejnych zebraniach w odstępie 00 naj 
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mniej dwóch tygodni większ.ąścią 3/4 oddanych głosów. 
Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu, o ile 
ZgrOmadzenie nie wybierze innych likwidatorów. 

KB-540 

Dnia 3 czerwca 1946 r. wpisano do Rejestr\! Spółdziel
ni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RSNII.860, przy 
firmie: "Związek Plantatorów Tytoniu, Spółdzielnia Ro1ni
czo-Handlowa z odpowiedzialnością udziałami" w Proszo
wicach, Oddz!ał w Chmielniku. - Członkowie odpowiad.ają 
udziałami. Otwarto Oddziały w Kocmyrzewie i Charsznicy 
oraz Kazimierzy Wielkiej. Przedmiot: zakUp, prze·róbka i 
zbyt płodów rolnych na własny i komiSOWY rachunek oraz 
kupno i sprzedaż przedmiotów i towarów potrzebnych w go
spodarstwach rolnych i domowych członków plankatorów 
tytoniu. Udział wynosi sto (100) zł. płatny przy zadeklaro
waniu 50 złotych, a reszta. w ciągu roku. Zarząd Spółdziel 
ni stanowią: Józef Zasta.wny,Antoni Dzieża, Stanisław Ro
kita, Antoni Słodowski i Józef KCJipeć. a) nieo.graniczon~, . b) 
Spółdzielca, c) od 1/3 do 28/29 II, d) Zarząd składa Slę .z 
piE';'ciu C2!łonków. Spółdzielnię reprezentują dwaj członkOWIe 
Zarządu łącznie, e) nie WOlIno Zarządowi - przyjmować 
wkładów gotówkowych udzielać komukolwiek gwarancji i 
brać weksli i żyr grzeczościowych, 7lbywać, nabywać zasta
wiać oraz najmować nieruchomości bez zezwolenia Rady 
Nadzorczej, g) ustawowo. • KB-213 

SĄD OKRĘGOWY W OLESNICY 

S'lId Okręgowy w OI·eśnicy wlpi!sal doia 11 maJca 1946 t. 
do rej'estru . sipóldzielJ.ni Tom J nr. 8, 5,pótdzlelnię pod firmą 
~Księgamia Spó/odiziellcza zo.dpowieJ'z'a,}no,ścią udziałami w 

Namyslowie" z siedz'lbą w Namysłowie. Członkowie od·po
wia,daią zadeklarowanymi udziałami. Prz·edmioiem przed" ę
bionstwa iest organizowanie i prowadzenie wszelkiego rc
dzaiu zakładów gospodarczych dla dostarczania zorganizo
wal1ym członkom WlSwlkioh artykuł'ów potrzeb kulturall1ych 
a prz·e,de w.szySl~k~m książek i il1l1ych wy,da wnic>t\v oraz po
dejmować dzia,raln,OIść spo>leczną i ku.JturaJl1ą. W sZlcz·elgólno>ś

ci Spótdzi e~l1 ia .będzie: 1) kupować na własny ra·chunek, brać 
w komis, prz'erabiać oraz wytwarzać ar-lykru,ły alsortymen,W 
kSdęg·arskiego; pi'śnniennego i pa'piern'cze,go, prze,dmiotu U,ży,t
ku domowego i oWbi.stego., zas,pakał!l·ce,go potrzehy kul,tury 
życia domowe,go, artykuły b'urowe, sZlkolne oraz pomo";'~ 

nwkowe, bi'blioteczne, świ1etli>cowe, teatra,llne, zaba wlki i lip. 

i odspr.zedawać }e swoim człookom; 2) prowadzić antykwa
riaty, agenDury, wypo·życza!'nie, kioski księgar~k:.e, sprzedaż 

czasopism, zaopatrywać na swo:m terenie działania punKlty 
sprzeldaży ,ks.iąrżek, Mulby, w ksiąrżlki cz~te'lni:ków itp. 3) pro
wadzi,ć wszel'kiego rooctzaju działaluość kulturalno - olświa,71)
wą, społeczną i pl'opaga:Jdową" związaną z działa.ll1ością 

spóMziel.ni. Udział członków wynosi 50 zl., płatny przy za
pisaoiu g.'ę w całoś.ci. CZlłonkami Zarządu, który sklada '~iQ 
z 3 osób są: fiJ.ebowilCz Edmund, Senczuk JuLan, Sync;o Wil~
toria. Oświadcz·enie woH w Fmieniu spólodzielni składają i za 
slPóldzielnię pod snemplem firmy pooct!pisują lącz.nie dwaj czlon
k,owie Zarząjdu. Zawierane p'rzez Zarząd w iim:en·iu slp'ólodz'el
ni kootrakty w sprawaoh k'lliPl1a, zasl'awu lu'b rajmu nieru
dhomośc'i, wymagają zatwierdzeu:a prz·ez Radę Nadz.or::zą 
i dop'ero przy zaClhowaniu tego wal1un'ku obowiąZJwją spó!
dZJie~l1ię. KA-Z716 

Sąd OkręgoiWy w OJe~ni,cy, Wydz:ał HandJ'owy, dnia 3 
cze'rwca 1946 wpisał do I'ejes't-ru spófdzJidn:i, Tom l. Nr reil!'" 
stm 7 fi!1my Powszechna Spól,dziel!1;a Spożywców z odpow;'e
dz,ia,]noS.oią udz' aJami w Mill:,cru, D. śląsk następujące zJlnia
ny dotyczące składrJ osohow·e'go dbtychcza,o,,ve.go zanąd'l1: 

StosOWII1';'e do wskazań§ 26 sea,tubu, na pos,iedz'en,iu Rady 
Nadrorczerj w dn,~ą, 31.1.1946 'r. w mi,e:sce Bo,gd:ama Domań
slk!:legO W)'Ibramy zos>tał F ranci'SZek Pa,J.c;:yński a na pos:edz,en':iu 
10.3.1946 w mi.ejsce Milkołaja Chomilcza wybra1ny zos1ał Se
werym PI~e~iewiK:z. ' ZresZlliąslkład Zarządu powstał bez zm;an. 

KB-207 

Ogłoszenia prywatne 
OGŁOSZENIE I 

Zarząd Spółki Akcyjnej Hartwig Kantorowicz Następca 
w Poznaniu zawiadamia Akcj onarj uszy, że dnia 28, maja 
1~47 r. o godz. 14-tej w biurze Zarządu, Poznań, ul. Gro
chowe Łąki 6, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadze
nie Akcjonariuszów. Porządek obrad: l) Sprawozdanie Za
rządu za rok 1945 i 1946 oraz przedłożenie bilansu oraz 
rachunku strat i zysków za rok 1945 i 19,46. 2) Sprawozda
nie Rady Nadzorczej 3) Zatwierdzenie sprawozdania Zarzą-. 
du, bilansu oraz rachunku strat i zysków i powzięcie uchwa
ły w sprawie wyników bilansowych. 4) Udzielenie pokwito
wania władzom spółki. 5) Powzięcie uchwały w sprawie 
określenia wynagrodzenia dla członków Rady. 6) Wy1b6r 
członków Rady Nadzorczej. PP. Akcjonariusze mogą zgło
sić dod!itkowe sprawy na porządek dzienny w biurze Za
rządu najpófuiej na 14 dni przed terminem Walnego Zgro
mad"'enia. 2 KC-6632 
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CENY OGŁOSZElQ: O zagubionych dokumentach 6 zł. za wyraz. - Edykty. nadsyłane przez St.arostwa (Ref. spraw inwalidzkich) zł. 4 za wyraz. - Nadanie nazwiska 10 zł. za 
wiersz mm szer. 1 szpalty (na stronie 6 szpalt). Uznanie za zmarłego 10 zł za wiersz mm szer. 1 szpalty (na stronie 6 szpalt). - Odtworzenie zagubionych dokumentów 10 zł za 
1 wiersz mm szer. 1 szpalty (na stronie 6 szpalt). - Inne ogłoszenia urzędowe, sądowe, przetargi itp. 20 zł za 1 wiersz mm l-szpaltowy (na stronie 6 szpalt).-Ogłoszenia za tek
stem od osób I instytucji prywatnych 20 zł za wiersz mm 1 szpaltowy (na str. 6 szpalt). Za bilanse I układ tabelaryczny dolicza się 500/0. Za terminowy druk ogłoszeń Wydawnictwo 

nie odpowiada. 

Wydawc.a: Polska Agencja Prasowa PAP. RedaguJe Komitet RedakeyfnJ 

Onkamia Nr 4 Spółdzielni wYdawniczej .. Czytdulk", t6dt, twirki J 


