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TRESC DZIAŁU URlĘDOWEGO:
Zarzlłdzenia Władz Naczelnych
Pozo 402 Zarząd,zenle Dyrektora Głównego Ur1A)du

Kontroll Prasy, Publika.cyj i Widowisk z d~ia 12
marca 1947 r. o IH*bawieniu del,itn komunikacyjnego.

-

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomoś6
o zaginionym, t-y zawiadomili starostwo Powiatowe Wars;;awskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, w ciągu
3 miesięcy od ogłoszenia niniejszego.
KE-4920

Poszukiwanie wszczęto na skutek wrueslonege roszczen.i a przez Szczurowską Donatę żenę zaginionege.
Wzywa si,.. v;szystkich, którzy posiadają wiadomość
o zaginionym, ~y :zav 'hdf)!~~h Starostwe Powiatowe Ww:
szawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, w ciągu
a miesięcy od ogłoszenia niniejszego.
Q--5078

Na podstawie § 75 Roz,porządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim .' z dnia 17.3.193i
roku wszczęte·. zostałe postępowanie faktu zaginięcia:
J6Zierskiege Edwarda, urodz. 15.9.1914 roku w OstrzylooWilI\ie, gm. Zakreczym, zamieszk. ostatnio w Ostrzykowimle,
gro. Zak1"oczym, został powełany w 1939 r. przez 72 pułk
piechoty. Poszukiwanie wszczęto na skutek wniesionego l"Qszczenia pr~ JeziOorską Irenę, żonę zaginionego.
Wz.ywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość o zapęciu, by ,zawiadomili Starostwo Pewiatowe WarsZ:lwskie,
Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie w ciągu 3 miesięcy
od ogłoszeiua ' niniejsZege.
KE-5~31

p
403.' Za-_..:I·
,
' ..
Na podstawie § 7~ MZpOrządzenia Wykonawczego do
. oz.
. J.EiqUZenle Dyrektora GłtJiwnego Ur~ Ustawy e zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
tłu Kontroli Pruy, Publłłracyj i Widowisk z d'llia 12 wszczęte z~o ' postępowanie faktu za&in,ięcia Opolskiego
marca 1847 r. ' o~a'Wieniu' debitu komUl1likacy,jnego j' Lucjana, urodzenego wI9U raku , ~ :. gm,. Łętowo, pow. Płoc.

·' DZIAI. .UIZI;DOWY.
Zarządzenia Władz

Naczelnych.

ki, syna Jana,zamieszkałego ,~tIltnio wieś i gm. ~ąkolin,
pow. Płocki, który zestał . , po~.ołanyw 1939 roku N7.e'Z 8
pułk piechot,..
posztiki~e wszczęto na skutek , wnieeionetro · raszeze·
nia przez Opolską Cienewefę, tonę zaginionego.
.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają w~ć
o "zaginionym, by 'zawiadomi.l!: starostwo Powiatowe War.
s7.awskie, Referat ,l,:,f·J aw 111W'-Udzkich w Aninie, w c.i:Jg:l
3 miesięcy od ' C1't~O&ZEnia , niniej~o.
KE-5079

402.
Na p,odstawie

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Głównego U~n Kontroli Prasy, PubUka.cyj i Widowisk
- z dnia 12 marca 1947 r.
O -pozbawIeniu debitu komunikacyjnego.

§

75 Rozporządzenia ,Wyko.nawcZęJodo

Uśtawy e ,zaOopatrzeniu inw~dzkim z ,dnia 1'7. 3. ll!32 roku
wszczęte

I!.nstalo

rnstępowanie

faktu

'7lŚginięcia L~kp.Sta.

nisława, ~nego 3. 10. 1909 r~ w t..esizczyńie.,S~hec_

kim, syna lo': ancis:tl..., 7.ami.eszkałego ostatnio w t.e~zcżYhle~
Szlach~ckim, kkry został powołany w 1939 roku przez 33
pułk j,)iechoty.
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.... lam debItu komunlkacYJnego wy,druwane w Języku
'
polskim w Lund w Szwecji , cźasopiBmo .,Znak"
Na pOdstawie § 75 Rożpor,..ąciZeIiiaWYkor;,a~czelo
ora,z zakaruję jegOo rozpowszechniAnia.
. Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z .dnia 17. ,3. 1'932 raku
Dyrektor
wszczęte zostało postępowanie faktu ~ zaginięcia Opońskiego
Głównego Urzędu Kontroli Prasy.
Czesława, urodz. 22. 12. 1901 roku we wsi Orgiewe. pow.
Publikacyj i Widowislk
Ciechanów; syna Jana. zamieszk. ostatnio wieś Wierzbowe;
T. Zabludowski.
gm. Opinogóra~ pow. Ciechanó\y-M .• który został powołany
19. 8.1939 roku przez D.wo 11 p. ut Leg. w Oiechańowie ..
Poszukiwanie wszczęte na skutek 'wniesionege rosz~że.
nia przez Opońską Serafinę. żonę zaginionege.
403.
Wzywa się wszystkich, którzy pOosiadaj q . wiadomość
. o zagiTJ!onym, by zawiadomili StarOstwePowiatciwe War;
ZARZĄDZENIE
,
sz&wskie, Hererat ~PJ; '\" '., ' .. lidzldch ~, ; Aninie, w ~ht,:u
KE-5077
Dyrektora GłównegO Urz~u Kontroli PlI8sy, PubU- 3 miesięcyodegłoszenia n iniejszego.
.
kacyj i Widowisk
Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczege do
z dnia 12 ' marca 1947 r.
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku.
O pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
wszczęte zostało po.stępowanie faktu zaginięcia Papierzyń
N~ podstawie art. 3 dekretu z dnia 5.VII. 1946 r. skiego Feliksa, urodz. w 1912 roku w Skłotowie, pow. Płoń.
o utworzeniu · Głównego Ur~du Kontroli Prasy, Puski, sy:tl.a Józefa, zamieszk. ostatnie w Pomianowie. gm.
' blikacyj i WidOowis k (Dz. U,R.P. Nr. 34, po2. 210) w
Sarnowo, który zolitał powołany w 1939 roku przez 13 pułk
związku z art. 8 dekretu z dnia 21.XI. 1938 r . Q prapiechoty w Pułtusku. Poszukiwanie wszczęto · na skutek
wie prasowym (Dz. U .R.P. Nr. 89, poz. 608) po~ba
wniesionego roSzczenia przez Papierzyńską, Reginę, żonę , za~
ginionego.
,
.: .
.'
'
.
wiam debitu koinlPlikacYJuego następujące cz.asopisma wydawane w B e lgii w języku polskim:
. Wzyw,a się wszystkiCh, łttóriY. p9Siadają 'wiadomość
"POolonia" - miejs ce wyd. ·Bruksela.
e zaginionym, by zawiadon}ili . :starostWePowiaiowe . War.
"Głos Pols ki" - IDlej's ce wyd. Brukse La.
szawskie, l\ererat Spraw ' Iri"Talidzkich w Aninie, w ciąill;
oraz zakazuję ich rozpows zechniania.
3 miesięcy od ogłoszenia niniejszego.
KE-4918

'db

D y rektOor
Głównego Urzędu Kontroli Prasy,

Publika cyj i Widowisk

T. Zabludowski.

Ogłoszenia władz administracyjnych
UZNANIE ZA ZAGINIONEGO
W SPRAWIE
ZAOPATRZENIA INWALIDZKIEGO
STAROSTWO POWIATOWE W WARSZAWIE
Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało postępowanie faktu zaginięcia Szczurow.
skiego Stanisława, urodzonego w 1908 roku w Płocku, syna
Kazimierza, zamiesżkałego ostatnio w Płocku, który został
JOwołany w 1939 roku przez 8 p. a. 1. w Pło'cku,

Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonaw(;zego do
Ustawy o zaopatrżeniu inwalidzkim z dnia 17.3.1932
. reku . wszczęte ,. · zostało postępowanie faktu za~in ięcia:
Wi~a Macieja, urodz. 1909 r. w pow. Błońskim, syna J6,. zefa, . .Żamiesz.lt.· ostatnio ' w Błoniu, który zo€ta ł po\1:'Jłany
w r. l'939 ' przez 21 pułk piechoty. Poszukiwanie wszczęta na
I skuteIt"'''lliesiÓnego r06Zczenia przez Wieczorek Ma,rtę, żonę
Żs'pionego.
.
.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość o zaAlnięciu, by ' zaWiadomili $tarostwo Pewiatowe Warszawskie,
" Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie w ciągu 3 miesięcy
od ogłoszen.ia. niniejszego.
KE · -;i335
,

;
;
,
:

Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczege do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało pOstępowanie faktu ' zaginięCia SiwiakaJ6.
zefa, urodz. 1911 roku we wsi i gm. Sinołęka, pow. Wę.
grów, syna Tekli; zamieszk . . ostatnio wieś i ~. Sinołęka,
pow. Węgrów, który został powołany w 1939 roku przez 18 ·
p. a. l. w estrowi_Maz. Pos:lt.tldwanfe wszczęto
skutek
wniesionege roszczenia przez Siwiak Teklę. matkę zaginionego .
Wzywa się wszystkiCh, którzy ' posiadają wiademość
o zaginionym, by zawiadomili' StaroStwo · Pówiatowe W~r.
1zawskie, Referat Spraw Ir .V!alid.:k;' h w Aninle, .·w : !:'I!u
3 miesięcy od ogłoszenia niniejszege
KE-4919

na

Na podstawie § 75 Rozporządzenia
,
, Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało postepowanie . faktu zaginięcia Brulińskiege
romasza, urodz. 1\105 r. w Piskach, pow, Ostrołęcki, synA
Adama, . zamieszko ostatnio wieś Abramy. gm. Piski, ' pow.
Ostrołęka, który został powołany w 1939 rolpl przez 18 p. a.
l. Komorowa. Poszukiwanie wszczęto na skutek wnieslOti~~
g\) }:>:6zcz<aD.ia Ilq~ :aruJ.i.{l~~ą Adelę. l~~ ~igiftionegCf .

, Na · podstawię § 75 RO'7..porządzenia

Wykonawczege do
n3.19a2
r'ó~ , ~z«ne '
ZO&tało
postępowanie
faktu zag i ni ęc i a:
I(~~e-go Henryka, tirodz. 31,12.1915 r. w gm. Brudzeń,
pow. ' PJPcki. s.vnaPiotra, zamieszk. ostatnio w Plocku, który
został powełany w r. 1937 przez KOP Skałat.
Poszukiw8_
nie WSlJCZęto na skutek ' wnieSionego reszczenia przez Kozłowsk,ą TeodO\rę, żonę zaginionego.
Wzywa się wszystkich, którzy p0 si3dają wiadomo ść o za/PJli~u , by zawiadomili Starostwo Powiatowe Warszawskie,
Referat Spraw Inwalidzkich w Aniillie w ciągu 3 miesięcy
od ogłoszenia niniejszege.
KB-SI63

! U~ ,

!)' : ' ~~' . inwal~~t:kim .z ..dnia

Na IIodstawie § 75 · R0zporządzeni.l Wykonawczege do
Ustawy ' e zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17.3.1932
roku wszczęte żostałopostępowanie faktu zaginięcia:
Kraw~ka Władysława Antoniego, urod'l. 29.12.1913 r. we
wsi Łachy~ gm. Sielc, pow. Maków, syna Jana, zamieszk. ostatndowe wSi Łachy, gm. Sielc, Z'OSta~ powalany w 1939 r. przez
22 pułk pieChOty. Poszukiwanie wszczęto na skutek wniesil)neg'O' roszczenia przez Krawczyk Jadwigę, żonę zaginionego.
Wzywa się wszystkiCh, którzy ~;iadają wjadomo ~p e zaginięciu, by zawiadomili Starostwo Powiatowe loVarsz.a wskie,
RE:ferat Spraw Inwalid~kich w Aninie w ciągu 3 miesięcy
od ogłoszenianiilliejszego.
KB-5164
Na · podstawie § 75 .Rozporządzenia Wykonawczego de
Ustawy e zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17.3.1932
roku wszczęte zostało postępowani e faktu zagmlęcla: '
Glonko.wskdego Zygmunta, urodz. 15.4.1916 roku w Płocku,
syna ' Józefa, zamieszko .ostatnio w Płocku, który rostał powołany w r. 19.3~ przez 8 p. a. 1. w Płocku. Poszukiwanie wszczę
to ~. skutek wniesionego roszczenia przez Glonkowską Irenę, żonę zaginionego.
. Wzywa się wszystkich, którzy posiadają w i adomość e zaginięciu, . by utwiadomili Starostwe P0wiatowe Warszawskie,
Referat Spraw Inwalidzkich w An:nie w ciągu 3 miesięcy
od egłoszenia niniejszege.
KB-5165
Na podstawie . ~ 75 E07.porządzcnh Wykonawczege do
Ustawy e zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17.3.1932
roku wszczęte zostaio postępowanie faktu zagi nięcia:
Kenopki Jana, urodz. 18.7.1912 r. w gm. Swięoice, pow. płoclcl,
syna .Władysława, zamieszk. ostatnie gm. Swlęcice, pow. pło
cki; który ZoStał powOł~y w r. 1939 przez 1 p. a. c. Modlin.
Poszukiwanie wszczęto na skutek wniesionege roszczenia
przez . KonopkOlWą Janinę, żonę zaginionego.
Wzywa się wszystkich, którzy posia::!ają wiadomość o zaginięciu, by zawiadomili Starostwo Powiatowe Warszawskie,
RE:ferat Spraw . Inwalidzkich w Aninie w ciągu 3 miesięcy
od ogłoszenia niniejszego. .
KB-51M
. Na podstaWie § 75 Rnporządzenia Wykonawczege do
Ustawy o zaopatrzeniu ' . inwalidzkim z dnia' 17.3.1932
~ . •
zf:łe zostało pooiępowanie faktu

•

2
Kornat" Jozel d.. ur',l'dz. U:!08 roku w Cechówce, poczta Miłos
na, syna JÓze.fa . zamies7.k. ostatnio w Sulejówku, JQtóry zostal powolany w 1939 1'. przez 36 pułk piechoty. Poszukiwanie
wsz częto na skutek wnies ionego roszczenia pr7.ez Budzyńską
, W aIld ę, teści o wą zagi nionego.
· Wzywa s ię wszystkich, którzy posiadają wiadomość o zaginh:;ciu, by zawiadomili Starostwo Powiatowe Warszawskie,
Referat Spraw Inwalidzkich w .Ąn i n ie w ciągu 3 mieSięcy
od ogło sz eni a ninie:is7..ego.
KE---4948
Na podstawie § 75 lto,?p,')rządzenia Wy konawczego do
Usta'.vy o zaop8.trzeniu inwalid'ZJkim z dnia 17.3.1932
rok u wszczęte zostało postępowanie fak tu zaginięcia :
Gor, czyńskiego Franciszka, urodz. 1908 r. w Grominie, po'w.
pułtuski , syna Stanisława , zamieszik. ostatnio Gumowo, gm.
Nu ż ewo , pow. ciechanowski, l{tóry został powołany w r. 1939
przez Rej. Kom . .Uzupełnień w Warszawie. Poszukiwanie
wszcz~to na skutek wniesionego ro~zenia przez Gorczyń
ską S tanisław ę, żonę zaginionego.
Wzywa się wszystkich, którzy posla daj ą wiadomość o, zagini<;c!u, by zawiadomili Starostwo Powiatowe Warszawskie,
Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie w ciągu 3 miesięcy
O'd ogłoszeni,a niniejszego.
KE---4949
, Na podstawie § 75 Ro,zpC):z.ądzeni,a WykQm'.wczegQ do
Ustawy Q zaO!>atrzentu inwalidzkim z dnia 17.3 . 19;ł2
roku, wszczęte zostało postępowallli,e fa:ktu zagmlęcia:
KaSlP~aka Jana, urodz. 1914 r. we wsi Przyd.awki, gm. SQbien,ie-Jesiory, syna Tomasza, zamieszk. ostatnio we wsi przydawki, gm. Sorbienie-Jesiory, który został po<W~alIly w 1939 r ..
przez 15 pułk piechoty w DębliJnie. Poszukiwanie wszczęto
na skutek wniesionegO' ros:rezenia ~ KasprzakO!Wą Anielę,
żonę zagi!nionego.
Wzywa się wszystkioh, którzy posiadają wiadomość ,Q zagin.ięciu, by zawiadomili SŁa'ros1wo Powiatowe Warszawskie,
Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie w ciągu 3 mies:ęcy
O'd ogłoszenia niniejszego .
KE--49!50
Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawcżego do
Ustawy o zaopątrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało postępowaIllie faktu Żaginięcia Sikorskiego
Mariana, urodz. 1 8~)6 roku w Siedlcach, syna Franciszka,
zamieszk. ostatnio w LQdzi, który był w czynnej służbie w
randze kapit. lekarz w IV Szpi1ialu Okręgowym w Lodzi.
Poszukiwanie wszczęto na &kutek wniesi~nego roszczenia
przez Sikorską Halinę, żonę zaginionegO'.
Wzywa się wszystkiCh, którzy posiadają wiadomość
o zaginioriym, b~T zawiadomili starostwO' Powiatowe War·
szawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, w ciągu
3 miesi ęcy od ogłoszenia niniejszego.
KE-4921
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N:a ' podstawie

§ . 7fi lWzPor~~dzenia \Vykooawczego do

Usta ~y o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932' roku
wszczęte zostało postępowanie faktu zaginięcia Furmańskie

go Zygmunta, urodz.

1916 rQku w Gostyninie, syna Mikoła
ja, zamiesztk. ostatnio w Gostyninie, który został powołany
w 1939 r Qku przez 36 pułk piechoty. Poszukiwanie wszczęto
na skutek wniesionego roszczenia prze'Z Furmańską JÓ'Zefę.
żonę zaginionego.
'Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość
Q zaginionym. by zawiadomili starostwo Powiatowe Warszawskie, Referat Spraw inwalidzkich w Aninie, w ciągu
3 miesięcy od ogłos zenia niniejszego.
KE-4922
Na podstawie § 75 Rozporządzenia WykonawczegO' do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wsze?:.; t ~ zostałO' postępowanie faktu ·7.aginięcia Karbowskiego j '. Ul,J, urodz. 191() roku w GarwQlinie, s~a Jana, zam.
ostatnio w Garvrolinie. który został powołany w 19.39 roku
przez 7 pułk art. oi ężkiej w Modlinie. pO'szukiwanie wszczę
to na skatek wniesionego toszczenia przez KaTbowskiego
.Jana, ojca zaginionego.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość
o zaginionym, l'y zawiadomili starostwO' Powiatowe War·
. · \\wskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, w ciągu
J \niesięcy od O'głoszenia niniejszego.
K;E-5288
Na podstawie § 7[) Rozporządzenia Wykonawczego do
UlItawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. ,3. 1932 roku
wS:/lczęte zostało Postępowanie faktu zaginięcia Kordy Ignac~go, urodz. 1908 roku w Maciejowicach, pow. Garwolin,
sylln Władysława. zamieszk. ostatniO' Maciejowice, pow. <;;arwoJłn, który został powołany we wrześniu 1939 roku przez
W. P. saperów w Puławach. P<lszukiwanie' wszczęto na sku·
tek ",'niesionego roszczenia prze,z KordęMar1ę, żonę zagi.
niemego.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość
Q zaginionym, ~ y zawiadomili Starostwo Powiatowe Warszawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, w ciągu
3 miesięcy od ogłoszenia niniejszego.
KE-5,289

, Na podstawie § 75 RQzporządzenia WykQnawczego do
.Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało postępowanie faktu zaginięcia Ogrodniczaka
Bolesława, urodz. 16. 3. 1906 roku w Goś1icy, gm. Kleniewo,
pow. Płocki, syna Teofila, zamieszko ostatnio w Goślicy, gm.
Kleniewo PO'W. Płocki, który został powołany w 1939 roku
przez 24 pułk piechoty. Poszukiwanie wszczęto na skutek
wniesiQnego rQszozeI}ia przez Ogroclniczak Marię, żonę zaginioilego . .
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość
o zaginionym, by, Ulwia<iomili starostwo Powiatowe Wi)l'·
szawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, w ciągu
il miesięcy od ' ogłoszenia niniejszego.
KE-52'87

Wzywa się wszystkiCh, którzy posiadają wiadomość
o zagimęciu. by za'w iadomili starostwo Powiatowe War.
szawskie, Referat Sprc:w Inwalidzkich w Aninie, w ciągu
3 miesięcy od. ogroszenia niniejszego.
KF-22

'

Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1.932 roku
wszczęte zostało postępowanie faktu zaginięcia Świtkiewicza
.Jana, urodz. 'I. 7. 19.08 roku we wsi GQcłowo. gm. MąkQlin.
pow. Płocki, syna Władysława, zamies~k. ostatnio Gocło
'wo, gm. Mąkolin, pow. Płocki, który został powołany w 1939
rQku przez 92 kompanię kO'larzy. PoszUkiwanie wszczęto na
skutek wniesionego rOszczenia przez świtki~wicz Zofię. żo.
nę zaginionego.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomoś~
Q zaginionym, by :...{wiadomil: starostwo Powiatowe W~ l·.
szawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, w ciągu
3 miesięcy 'od (Jgłosz~ni3 niniejszego.
KE-5U3
Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
Ustawy o 7..aopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17.3. 1932 roku
wszczęte ZQst.:'Iło postępowanie faktu zaginięcia Kostrzewy
Stanisławe,
u.rooz. w 1910 r oku w gm. Radżlków, syna
Adama, zamieszk. ostatnio w gm. Radzików, wieś Leszno,
który został powołany w 1939 rQku przez 30 ' pułk strzelców Kaniowskich. Poszukiwanie wszczęto na skutek wniesionego roszczenia przez Kostrzewę Jć:Yzefę, żonę zaginio.
nego.
Wzywa się wszystkich, kt6rzYPOsiadają wiadomość
o zaginięciu by zawiadomHi Starostwo Powiatowe War_
szawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie. w ciągu
3 miesięey (;J q~łc<;le:r.ia niniej szego.
KF-17

Na. podstawie § '/5 Rozporządzenia Wykonawczego do
Ustawy , o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostałO' postępowanie faktu zaginięcia Cymerma.
na Józefa, urodz. 15. 7. 1882 r oku w Nieszawie, zamie.'5zk.
ostatnio w Grodzisku-Maz., który wstąpił jako ochotnik w
1939 roku do Armii Polskiej we Frmcji. Poswkiwanie
wszczęto na skutek wniesionego roszczenia przez Cymer.
mana Józefa, oJca zaginionego.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomoś~
o zaginięciu, by zawiadomili Starostwo Powiatowe Warszawskie, Referat Spraw' rnwalidzkich w ·Aninie, w ciągu
3 miesięcy od ogłoszenia niniejszego.
KF-24
Na poctst&wie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
Ullt.awy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało postępowanie faktu zaginięcia
Kamniew.
!'kiego Stefana, urodz. la. 1. 1914 roku we wsi Leśniewo·
Dolne, pow. Ciechanów, syna Stanisława, 'zamieszko ostat_
llio Anuszczewo, pow. Ciechanów, . gm. Nurewo, który Z0stał powołany 26. 8. 1939 ' roku przez D32 p. p. w Modlinie.Poszukiwanie wszczę'to na skutek wniesionego roezC'zenia przez J,aninę Kamniewską, żonę zaginionego.
Wzywa się wszystkiCh. którzy posiadają wiadomość
o zag.inionym, by zawiadomili Stal'Ostwo Powiatowe War. szawskie, Referat Spraw Inw+tlidzkich w Aninie, w ciągu
3 miesięcy od ogłoszenia niniejszego. .
KE--S28'

wO

Na podstawie § 75 Rozporządzeńia Wykonawczego do
Us't awy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało postępowanie faktu zaginięcia Komisiev 'j
cza Mariana, urodz. 2. 10. 1908 r oku w Ki ścinnem , gm.
Kampinos, syna Kazimierza. zamieszk. ostatnio w Kiści n
nem, gm. ' Kampinos, pow. Sochaczew. który został powoła.
uYw 1939 rQku przez 78 pułk piechQty. Poszukiwanie
wszczęto na skutek 'N'lliesionego roszczenia przez Komisie·
wicz Stefanię, żonę zaginionego.
Wzywa 'się wszystkich, którzy posiadają wiadomość
o zaginięciu. by znwu {'omili Starostwo PO'ł.ds.towe War.
szawskie, Referat Spraw Inwal jdzkIch w Aninie, w ciągu
3 miesięcy . od ogłoszenia niniej s ze~o.
~ KE-5:18:j

Na podstawie § 75 iRoZJporządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaOlPa~zeniu i!nwa1i.dzkim z dnia 17.3. 1932 roku
wszczęte zostało uosłq.tC'wanie faktu zaginięcia Godlewskie.
go BCllesława, urodz. '( " ~. 1904 roku w He1enow:e, syna
Antoniego, zamieszkałego ostatnio ' w He.fenowie pow. War- '
Na poóstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
szawski który został ;:>0w ołany w 1939 roku przez 4 pułk Ustawy o zaopatrzeniu inwaliMkim z dnia 17. 3. ~932 roku
ułanów' w Puławach. Posrukiwanie wszczęto na ' skutek wszczęte zostało postępowanie faktu zaqinięcia Maciążek
wniesionego roszczenia przez Godlewską Marię, żonę' zagiAleksandra, urodz. 12. 12. 1903 roku w Piasecznie, zamieszk.
nionego.
ostatnio w Piasecznie, który został powolany w 194.3 roku
~z!wa się wszYjtkich,. k~rzł'. ' .pbsiadajJ&: ~ia~01no~ przez Dywizj.ę ,~~ośći~!-ki~, P()s~w.~ie wszc~ętQ .na skute~
o zagmlęt'lu, by zaWiadomlli StarOstwo Powiatowe War_
wniesionego roszczema przez Maclązek Zoflę. zonę zag1 .
szawskie, Heferat SpraW InwalidZkich w ~inie: w' ci'ągu ' ruonego.
..0, .
3 miesięcy od ogł0S2enia niniejszego. / '
KF~lG
Wzywa się wszystkich, którzy pos iadaj ą wiadonl0ść
o zaginięciu , by 7aw """ur'n:ili staw stw o Powiatowe War_
Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
szawskie, Referat SIY8.W Inwalidzkich w Aninie. w ciągu
Ustawy o zaopa't rzeniu inwalidzkim z dnia 17.3. 1932 roku
3 miesięcy od ogłos zenia niniejszego
KE-5GlO
wszczęte zostało pos~p6wanie faktu zaginięcia Ostrowskie.
go stefana, urodz. 212. 4. 1918 roku w MaciejOWicach, syna
Na podstawie § 75 Rozp orząd7..enia Wykonawczego do
Szymona, zamieszk. ostatnio w Maciejowicach, POW. Gar.
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dn ia 17, 3. 1932 roku
woliński, kt6ry został powołany w 1939 roku przez 2 pułk
wszczęte zostało postępowG'1ie faktu zagi nięcia Pyziela Ja_
Saper6w . Kaniowskich . Poszukiwanie wszczęto na ,slĆ.ttek
na, Uł·odz. w . 1907 roku w Mławie, syna Franciszka, zam,
wniesionego rOszczenia przez .Ostrowską Paulinę, żonę zaostatnio w Mław ie"k ', óry został powołany w 1939 roku
ginionego.
przez 4 Batalion Pancerny w Brześciu n /B. Poszukiwanie
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość
wszczęto na skutek wniesionego roszczenia przez Pyzielo
o 7.aginlęciu, by zawiadomili starostwo Powiatowe War_
wą Zofię, żonę zaginionego.
szm,vskie, Re1(.rat Spr aw Inwalidzkich w Aninie. w ciągu
Wzywa się ,,,,:szystkich, którzy posiadają wiadomość
3 miesięcy od ogłoszenia n iniejszego.
KF-15 . o zaginięciu . by z<)wiadomilj starostwo Powiatowe War_
szawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, w ci ągu
Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
3 miesięcy od ogłoszenia niniejszego.
KF-21
Ustawy o zaOlPa,t rzeniu inwalidzkim z dnia 17.3. 1932 roku
Na podstawie § 75 RozpQrządzenia Wykonawczego do
wszczęte zostało postępowanie faktu
zaginięcia Kapusty
Michała, urodz. 1910 roku w Brzoznowje, syna Stanisława,
UEtawy o zaopatrzeniu ~nwalidzokim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało postępowanie faktu zaginięci a Zycha Jezamieszk. ostatnio w Brwinowie. kt6ry został powołany w
rzego, 'urodz. 23 : 6. 1924 roku w Radzym!nie, syna Piotra,
1939 roku , pr~z 36 pułk piechoty. poszukiwanie wszczęto
zamieszk. ostatniO' w Dąbrowie, pow. Radzymiński, który
na skutek wniesionego roszczenia przez Kapustę Marię,
został powołany w 19H rQku przez 28 pułk piechoty. Pożcnę zaginionego.
Wzywa się wszystkiCh, którzy posiadają wiadomość
szukiwanie wsz<;zęto na skutek wniesionego roszczenia
przez Zych Kazimierę, żonę zaginionego.
o zaginięciu. by zawiadomlli starostwo Powiatowe Wat.
Wzywa się wszystkich, którzy pQsiadajll wiadomość
szswskie, Refoat Spr aw Inwalidzkich w An1nie,. w ciągu
o Zaginięciu by z:;,Wiadomili Starostwo Powiatowe War_
3 miesięcy od Qgłoszenia niniejszego.
KF-14
szawskie, Referat ' Spraw Inwalidzkich w Aninie. w ciągu
3 miesięcy od ogłoszenia niniejszego.
KF-20
Na podstawj e § 7;' Rozporządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17.3. 1932 roku
wszczęte zostało postEWOWalIlie faktu zaginięcia Katryń
skiego Stanisława. urodz. w 1910 roku w Grodzisk.u-Maz.,
syna Stanisława, zamieszk. ostatnio w Grodzisku· Maz., któ.
ry został powołany przez 36 p. p. Poszukiwanie wszczęto na
skutek wniesionego roszczenia przez Katryńską Leokadię,
żonę zaginionego.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość
Q zaginięciu. by zawiadomili s~ostwo Powiatowe Warszawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie. w ciągu
:J miesięcy od ogłoszenia niniejszego.
" KF-2';i

Na podstawie § 7,;, RozpOJ:Ządzenia Wykonawczego do
ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało postępowanie ,faktu zaginięcia Bodara Jana,
urodz. 6. 6. 1899 roku w Białych Parcelach, ~ Biała, syna
Jana, zamiesz. ostatnio w Białych Parcelach, gm. Biała ,
Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
który został powołany 27. 8. 1939 roku przez oddziały poliUstawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17.3. 1932 roku
cyjne w Płocku. Poszukiwanie wszczęto na skutek WIIliesiQwszczęte zostało postępQwanie faktu zaginięcia Giry Bole·
nego roszczenia przez Bodal Zofię, żonę zaginionego.
sława , urodz. w 1910 roku w SzymanQwie, syna Francisz·
Wzywa Sili' wszystkich, którzy posiadają wiadomość
ka, zamieszko ostatnio w Grodzisku .Maz., który został po
o zaginionym, by ,:.wiad')will starostwo Powiatowe War.
wołany w 1939 roku przez 36 pulk piechoty. POSLl1kiwlIl',
szawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, w ciągu
wszczęto na skutek wni.€-sionego roszczenia przez Gire Na
..
KE - 5286"
. o.
..., nueslęCy
od o głoszen ia ninie~szego
J.
.
, talię', żon"
" zaginioneg

Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu Inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte

zootało

postępowanie

fak~u

zagiruięcia

Pepłow_

skiego Piotra, ui'odz. 23. 2. 1911 roRu w Jastrzębk:ach, syna Jana, zamieszk. ostatnio w POkrzywnicy, który został
powołany w 1939 roku przez· 32 p. p. Poszuktwanie wszczę.
to na skutek wniesionego roszczenia p17..ez Pepłowską stefanię, żonę zaginionego.
Wzywa się wszystkiCh, którzy posiadają wiadomość
o zaginięciu, by ?-awl? domilj Starostwo PQwiatowe War_
szawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie. w ciągt.
3 miesięcy od ogłoszeni a niniejszego.
KF-19
Na podstawie § 75 Roz,porządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17. 3. 1932 roku
wszczęte zostało pQóltępowanie faktu zaginięcia , Mierzej ew .
skiego Bolesław"! , u,rodz. w 1911 roku w pow. Ostrołęckim,
syna Stanisława. Z3m ie, zk. ostatnio w Zapiecznym, gna.
Troszym. który został powolany w 1939 rQku przez Bata-
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Uon Kurpiowski. Poszukiwanie wszczęto na skutek wnie .
sionego roszczenia przez Mierzejewską Mariannę. żonę zaginionego.
Wzywa się wszystkiCh, którzy Rosiadają wiadomość
o zaginięciu. by zawiadomiłi starostwo Powiatowe War.
szawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie. w ciągu
3 mieSięcy od ogi:~sZ€1lia niniejszego.
KF-1e
Na poostawie' § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu Inwalidzkim z dnia 17.3. 1932 roku
wsiczęte zostało postępowanie faktu zaginięcia Dyszkiewi.
cza Jana urodz. 23. 1. 1899 roku w Klusku, gm. Duninów,
syna Marcina, zamieszko ostatnio w Klusku, gm. Dunlnów,
który został powołany w 1939 roku do 13"tej Komp. 15.tej
Dywizji Piechoty. Poszukiwanie wszczęto na skutek wnie.
sionego roszczenia przez Dyszkiewicz Stanisławę, ŻOiI1ę ' zaginionego.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość
o zaginięciu, by zawiadomili starostwo Powiatowe Warszawskie, Referat Spraw Inwalidzkioh w Aninie" w ciągu
3 miesięcy od ogłoszenia niniejszego.
KE-53'32
Na podstawie § 7,5 Rozporządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17.3. 1932 roku
wszczęte zostało postępowanie faktu zaginięcia Bąkowskie
go Piotr,a, urodz. w 1903 roku W Lipkowie. gm. ' Zaborów
syna Tomasza, zamieszk. ostatnio w Lipkowie. gm. Zabo.
rów, pow. Warszawskiego, który zoStał powołany w 1939
roku przez 91 pułk piechoty. Poszukiwanie wszczęto . nlC!
sku'ek wniesionego roszczenia przez Bąkowską Apolonię,
żonę zaginionego.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomość
o zagiriięciu, by zawiadomili Star(1stwo Powiatowe Warszawskie, Referat Spraw Inwalidzkich w . Anirtie, w cią f1
3 miesięcy od ogłoszepia niniejszego.
KE-:5333
Na podstawie § 75 Rozporządzenia Wykonawczego do
Ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 1'1. 3. 1932 roku
w;zczęte zostało postępowanie faktu zagirtięcia Błaszczaka
Bonifacego, urodz. 20 marca 1912 roku w Miłośnie starej.
syna Jana. zamieszko ostatnio w Cechówce. Mickiewicza 5.
który został powołany w 1939 roku przez 22 pułk pie<:hoty.
Poszukiwanie wszczęto na skutek wniesionego roszczenia
prze.?: Błaszczak Teodorę, matkę zaginionego.
Wzywa się wszystkiClh, którzy pOOlP.flaJą wiadomość
c zaginięciu, by zawiadomili Starostwo Powiatowe Warszawskie. Referat Spraw Inwalidzkich w Aninie, vi ciągu
3 miesiQcy od ogłoszenia niniejszego.
KE-5334
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URZĄD WOJEWÓDZKI LUB'EJLSKt
Wojewoda Lubelski orz,eczeniem z dn. 17.2. 1947 r.
L. APS. 10/2291146 nadal dzie·c klu pIci ż,eńskie:j, imieniem' Maria ' _ Ja,dwlga, około 6 mi:es. życia, ni'ewanych rodzkó'w,
zna,J.ezinnemu w dniu 26.10. 1946 r. w kościele katedralnYm w
Sie,d'lca,ch, a p'ozostająoe,Plu obecn."e na wychowaniu w Domu Małych Dz:eci p.n. ,,~lobe.k" ·w Si'e dkaah, nazwisko ,;01$.
trowska".
KC-3246
Wo,jewoda

LuJbellSki

orzecz,eniem z dnia 15.2. 1947 r.
dzi'e cku ' lPłd męskiej, imi,eni,em Ignacy, lat oko,ło. 8, ulez'Uany~ rodziców, zna1ezionemu w dm1 i'J
19.8. 1939 r. we wsi i ~m. Wysokjie, pow. Zamojskiego przez
małż. Jana i Zofi.ę Parasiewi,c zów, . abędąoemu ohe,cnie na
wychowaniu u Ob. Zofii pa ralS'iewicZ'owej -- uazwliisko . "Sokorowski".
KC-3245

L. APS 10/1198/46

nadał

Woj,ewo,da Lulbel:ski orzec~en i em z dnia 18 marca 1947 r.
na,da~ ni,ez:nanej ~ :nazwish oso'bie imieni!em .
Zoii:a _ Kazimiera, urodzonej w dn·iu 14.. 3. 1926 l'. we W!!·j
Rudn:ik, g'm. Zakrtz'ew, pow. Kraśni oki ego z rod,zitców n:,eślub·
nYClh Panasa Mi'dhała i NiewiadQll1iSlkie~ A'gnieszlki, a zamiesz
kal,ej dbe,cni:e w Lwblini"e IPrzy ut Królewskiej Nr. - ull'Zwis,~o ,'pailIlas".
KC--5443

L. APS. 10/508/47

Wojewoda Lubels.ki orzeczeniem z dnia 26. 10. 1946 r.
br. L, APS. 10/1765146 nadał dziecku pf.ci żeńs~iej imieniem
Ha,Jitna okol() 2 mi'e:się,cy żye,ia, nieroanyoh rodzków pOIdrZlU'
conem~ w dniu 31.7. 1946 r. na dwol'CIU ooo~euowym WSi,edJ'caoh, a będącemu obecnie na wydhowaniu w Za:kła,dz i e Opiekuń' czo _ WY'Clhowawczym pod nazwą ;,Żłobek" w Siedka ch
u
nazwis~o "Kl'ed'owska •
KC-2177
Wojewoda LuIbe.I,ski orzeczeniem z · dmiia 28. 2. 1947 r.

I.

APS~ . 10/2500/46 nadal d,zi'ecku vłci żeńskiej, tmi:eniem HaF.

na • He1ena, ~~olo 4-oh lat wieJIQu" ni'einanY'ch rodziców,
wziętemu . na wychowanie w dUbU 7.9. 1946 r. z T.wa Miło
sioerozia Chrześcijańskiego "Caritas" w Lu;~ ini'e przez Tade~
usza i Bronisllawę małżonków Kawi'aJk, zam. w Lublini'e p,r zy
ul . Narutowicza Nr. 27 lIlL 8 - na~wilSko ,., Kawiak". KC-4431
;

URZĄD WOJEWÓDZKI BIAŁOSTOOKI.
Urząd WOjewódzki Bialos'tOldki oglasz.a w myśl art. 63
dekretu z dnia 25 wrze'śnia 1945 r<lkJU prawa () a;kltach . stanu
cywilue&,o (nz. U.R.P. Nr. 48, poz. 272), że w końcu czerw'
ca 1941 roku . w pobli1ro osady Mi'chalowo, powiatu Bi,ai~ostoc
kiego zostalo znalezi,one przez mies·zkańca os. Mi'chał()w~
Pyrko Piotra. dziecko pki męskiej przy zwłokaoh zaibitej 100.
bi,e1y lat około 24. DzieClku temu nadano imię Władysław.
nazwils ko Pyrko. Data urodzenia została usta!·ona na 23 ,kwie:t1940 roku, mie,js.cowość urodzenia osada Mi.cbalowo, pow.

ma

Bia,lost-ock i,ego·; imiona rodziców Piotr i Oltg-a. Akt urodzenia
sporządzono w Urzęd,zie Stanu
CYWHlle,g() w Mi;chalowi,e.
Opiekę mul d~iieckiem objął Py r,k o Piotr, zam. w Milchałowie.
KC-17'l3
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ZAlRiZĄI1) MI'EJIS~I W POZNANIU
DI1ia 13.3. 1946 r. o godz. 7-mej znadama oIbyw. Ursw~a
MeNer, zam. w Szczooini,e \V jednym ze z'burz<lnych domów,
przy u:1. Ks,i'ęcia Jarornira ni'emowlę p.l'oi męskiej, 1itc'zące wówczas okolo 6 miesięcy, ubrane w bial~ą trykO,tOlWą, znis,zcz'oną
ko's.zu!Dkę, \V 'bi'a ty an,g,orowy swe!r i w białe wełniane ręka
wi,omd, 'ulożoue by~o w czerwollą poduszkę bez powlecz.e'nia.
Przeprowa,d;zone dOdhodz'en<i'a celem stwierd'zenia po.c'hodz'euia d:zi'eoka olkazaty się tbewwocne. wohelc elle'go w!ad,ze a,d.
miuistracyjne (Jadały dziecku imiona Marek • Kazimier.z a
nazwiSiko ' ,;Różań:s,ki,".
Jako 'przYIPJUszczalf1ą datę urodzeni'a
dziecka ustalono d,z'~eń S stycznia 1946 r. Akt urodzenia sporządzony z'ostal w Urz, ędzi,e Staliu Cy...viJInego w Szczecinie,
w ks lędze 'IlTodzel] z 1946 r. Dzieck-o oadano w a:ktywną olPiekę matżonkom Henrykowi i Stefanii z d. Miklas . Rooańslkim,
zamie,s ikah'lm w Poznaniu, przy wl. Wie'rzlbięci,ce nr. 44 m. 'l.
KC--2205

lezienia Ubrane IbY'lo iedynie w koszul!k ę i ma i,te czki. Na 1ewej nod:ze ma dzi'eoko !llon~ż,e,j koLrun:a wi'ę,klSzą plamę przyrolo
dz'oną" demno brąJzową.
PrzCip'rowadzorie dochodzenia W
cem aJls'tal)leuia lPoClh odzen+a d'zi,e'cka ni,e dały POZy1tywne'go
",-yniku. W~adJze· administra.cY'jne na,da'ly dz ie oku ~ml10111a Janusz • St.anils law, a nazwi,slko "GreH". Jako przypuszczalIną
daltę
JUl'odz'enia dzie,dka ug,taffiono dz ień 15 gfludnia 1942 r.
Akt urodzenia s[Jo,rzl\ldz.ony został w Urz~td'Z ie Stanu Cywinn<Cigo w POZiIl!an:i'u wks i ędz,e u'rodzeń z rOiku 1946. D:lIi<Cic·k o
oddano w aktywn ą QlPi,elkę mal'żonkom Kazimi'e rzowi i CecylH
Gre,Hom, zam. w ·P.omaniu 'UlI. Gromadzka m. 9.
KC ·_·8203
ZARZĄO

M'IIEJS KI W

INOWROCŁAWIU

W dniu 8 sierpnia 19415 ,roiku 'WyŁa,dowallO na tut. dworcu
więkoSzą ,H ość . dzieci ohoj,g a ptci nie'z nanych rodziców,
Ws' zczęte [J'Ostępowanie '\vy;j aśnia,j ą'ce ni'e, d01l TtOwadzillo ctJ,)
ustalenia tożsamości dzieClka niżlelj oma w.i:a:ne,go. Zgo,dnie z
postanowi'eniem art. 2 ,ust. l i 5 'O·r.az a pt. 13, dekrelbu z dn;'a
10.11 1945 r. o zmian ie o uls'tat.eniu ilffii,on i nazwisk (Dz.
U·R.P, Nr. 56, [Joz. 310) oraz art. 63 d'elk retu z dni,a 25.9.
1945 r. prawa o aktach s'tanu cywilne'go fjDz. U.R.P, Nr. 48,
pIOZ. 272) [Jadano dziedku nazwi~'ko Domera,cka, imię Maria.
Anna, urodzona 19 lisItopada 1943 mkiu w lll'owrodawiu imil) ~'
na rodzic·ó w Mltksymil]:i an i Anna. AkJt u!<l:d,ze'nia SlPis~no VI
Urzędzi; e Stanu Cywilneg.o na Obwód Mti,ejski !uowrocla'W
Nr. Rej. Ur. 106/1947. Pieczę nad dzi,e,dkiem objąJl Domera'c~
ki Ma,ksymilia:n, zam. w Inowroct.awiQI pr,z y ulicy Wal10wei

Dnia 7.5. 1945 r. na Gr.ównym Dworcu KoIe,j owym w Poznaniu przed barakiem , POllskie,& ,oCzerwone,go Krzyża porzucone zostaJo o nieUlsialone;j JjJ,i~ej godzinie, prllez ni:eznaną
os~bę niemowlę vki męg,kiej, liczące wówc:ZaoS oko'lo 6 mi,ę·
m. 12.
KC-3e03
sięcy. Dztecko ullożone był:o w białym n iiSJk,im wózku dzherCi~
cyun,okryte b;,a,[ą poolUlSzeczlką. Ubrane by~o w białą pł,óci,en.
ną kos~ułkę i biały brudny kaHankrek bruwełniany.
Przy
ZAltZĄD MIEJSKI W GpAN'SKU
d<zięc·ku nie znaleziono żadnych dOlkumentów, zapi,s ków, wz.g.l,
Za~ąd Miejski w Gdl"-ńsku 'Ogłasza w myśl art. 63, de<-przedmiotów, które mnglyby wskazać po,clhodzeui'e dziecka.
krew z dnia 25 w~ześnia 1945 r . prawa o aktach stanu cywHPrzeprowa·dzone dohcOldzenia w celu ustalenia poclhodz,enia
nego (Oz. U. R. P. Nr 48, poz. 272), że dnia 3.7.1946 r. w Gdań
dziecka, oka.zały się bezowocne, wobe,e' tego w'lat,dze aJdmjnisku 2lOStało znalezione dziecko płci męskiej niw..nanych rost:Taoji ogólnej nadały dzi'ecku imiooa Ta,d'eusz - Woj< cielcih a
dziców przez Sawiuk Teofilę, zam. w Gdańsku, KartUZika 135.
nazwllS.ko "Swid'ersild". Jako przYPUlsz.czailmi datę urodzenia
Dziecku temu nadano imię Leszek, nazw~sko Stawiński. Data
ustalono dz+eń 6 s~y'cznia 1945 r. Akt urodzenia s[Jorzą'dzony
urodzenia została ustalona na 11.4.194'5 r. ' Miejscowość urozostał w Urzędzi'e Stanu Sywilue~o w Poznaniu w księd:ze
dzenia Gdańsk, imiona rodziców Andrzej i Mari'i. Akt urourvazeń na rQlk 1947. Dzieoko oddano w aktywną opIekę maI·
I dzenia sporządzono w UrzędzJe Stanu Cywilnego w Gdań
żonlkom Stanisławowi .i Weronice z d. Sta:niSllaws'ka Swider.
'I sku. Opiekę nad dzieckiem objął Dom Dziecka i Matki w
skim, zaJm. w P()Zluaniu ul. Łwkaszewicza nr. 23 m. 8.
Gdańsku.
KC-l 605
KC-6022
Dnia 18.5. 1946 r. o I&,Od.Z. 22-'ej por~ucUa ni:eznaaJa kobi,e.
ta ' na . Stacji Opieki nad Ma'tką J Dzi'ecki,em przy Glównym
Dworou w Pazn<łJniu dz'ieok()p:Vci męslkiej, liczące wówczas
okolo dziesięciu m ~ esięcy. Przy IPodrmtik,u ni'e znalezi'oI1Jo ża,d.
nych doku:meOltów, za!p:sków, czy też przedmiotów, które
ttno.gły!by wsk,azać pOdhod~enie dzie'Clka.
Na prawei stron:e
g~óW'ki ma dziecko znami ę przyrodzone (czarną plamę), W
dtiiu p()rzucenia dziedko za,opatrz.one bY'~o w białą kOlSZu,Lkę,
.piały ,Ika,{tanicz.ek. ' maj'teczkł' iiJIDowe, ' bi,il.'łó - nieljjieski ' gar,n;. tUr WehlLaalY iowiniet,ebylo w białą , pietuszkę. POn;'ewa~
1·lPrz'e'Prowad'zoue dodhodzeriia,ce\<em stwierdzenia pochodzeni,a dzieoka oka:z.ały silę bezowocne; wobec t:e&'o wla,d ze ad.
milli:stracyjne nadały dz;lecku imi,ona Wojdech - Andrz,ej a
n-azwi'skó MoHdi. Jako przy;p.usz,czalną· datę ,u'rod,~en ia dziecka
ustalono dzień 15.8. 1945 r. Akt urod.zenila SJJorz ądzOll1Y
j
zosta!1 w Urzędzie Stanu Cywi:luego w Poznauiu, w księd7.'e
urodzeń 1945 r, Dz iecko oddano w aktywną op ; etkę mallŻon
! kom MieezyslawQwi' i Jadwidze z d. GoUSJter Mo;lickim, zal11.
w , Po,znaniu ut św. Marciu<! nr. 30.
KC-S618
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I

I

Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza w myśl art. 63, de~
kretu z dnia 25 wn.eślnia 1945 r. prawa o aktaoh stanu cywilnego (Dz. U. R. P. Nr 48, paz. 272), że w . lutym 1945 r. w
Gdańsku 2lOStało znalezione dziecko płci żeńskiej rueznanych
rodziców przez Siostry Zakonne. Dzieicku temu nadano imię
Halina-AnIlla, nazwisko Lutomska. Data urodzenia została
ustalona lila 1.2.1945 r. MiejscowQŚĆ urodzenia Gdańsk, imiona rodziców: Marcin i IllJzalia. Akt umdzenia spo'rządzono W
Urzędzie Stanu CywHne,g o w Gdańsku. Opiekę nad dzieckiem
objął LutOmski M~rcin, zam: Gdańsk, uJ. PaTtYzantów Nr 44.
KC-160a

ZARZĄD MIEJSKI W BYDGOSZCZY
Na zasadzie art. 2 ust. l i 5 i art. 13 dekretu z dnia 10.H,
1945 r. o =iall1ie i ustaleniu timion i n~isk (Dz. U. R. P.
Nr 56 poz. 310) o'r az art. 63 dekretu z dnia 25.9.45 r. o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. R. P. N~ 48 poz. 272) - nadano dziecku płci męskiej niewiadQmego pochodzenia nazwisko
Fryza i imię Janusz, ur. 11.4.42 r. w Bydg~czy, a imiona rodziCów są Teodor i Wa1el'ia. z domu Zachwieja. Akt urodzenia
sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Bydgoszczy.
Dnia 28.10. 1045 r. w ,god'z. 13 - 14 :po<drzucone zostało
pod drzwi mieszka:nia Stanisława Soboc·i ń s.ló'etgo, .lam. w Dziecko to znalazło się w Obozie Pracy w Potulicach. Zarząd Miejski na skutek zawiadomienia wszczął postępowanie
C~erwi:ńskt1t.. pow. Zj.eIIOnaigÓra, niemowlę p:ki żeńsk i,e, j,Ucz ą ..
oeWÓWCZCl!S okolQ 2 tY'godni, kitóre owinięte było w du~ą . wyjaśniające, które jednak nie doprowadziło do usta1erua
tożsamości dzieoka. Pie~ę nad dzieCilciem objął Teodor FiIYchustę, Przy ,podrrul!lru nie znallez;ono żadnych dokumentów.
za
w Bydgoszczy, ul. Karp acka 4.
KC-569
zalpisów, jako te;ż [J'rzedmiotów, które mogłyby ws,kazać po ·
,dho,dzenIe dzh~cka, Z braku odpowi'edu ie,go za'kladu 'opiekuń
Creg<J, .pod;r2Jurek przywie'zf.ony z'Q<staJ d,o Poznani,a i oddany
Na zasadtz.ieart. 2 uSt. 1 i 5 i art. 13 dekretu rt dnia 10.1'"
w ()Ij)i'CIkę tut. Wyd.zi:a:l ow; Op'eki Spo,leczneL Ponieważ prze1945 r. o zmianie i ustaleniu dmion i nazwisk (Dl. U. R. P.
IP rowa'dzone dochod'zenia celem ustalen ia poohodz,euiadzi,e,c Nr 56 poz. 310) oraz art. 63 de~retu z dnia 25.9.45 r. o aktach
ka nIe daty pozytywnego wynilku, wobelctego wladzeadmi'.
stanu cywilnego (Dz. U. R. P. Nr 48 poz. 272) -.: nadano dzienilStraoji ogólnej nadały dziecku imiona Gahrye1.a • Barbara cku płci męskiej niewiadomego pochodzenia nazwisko
a fl<ł!Z'\\';;silco "WalsJaik" . JaiIro przYlpulSzcza],ną drutę urodzenia
Olszewski i imię Adam, urodz. 10.2.1939 r. w Warszawie, a
d'zf'ooka ustalono dzień 9.10.1945 r. Akt umdze'nia dz,i,e,cka
imiona rodziców Jerzy i Jadwiga z domu Zawadzka, Akt
sjplorzl\ldzony zos'ta'ł w Urzędizi'e Stanu Cywi.!ne,go w GZlerwiń.
urodzenia sporządzono w I obwodzie Urzędu stanu Cywilnego w Warszawie. Dzieoko to znaleziono w Warszawie po
siku pow. Zielonl3.góra w kSJiędze urod,zeń 1947. Dzi ećko oddano w aktywną op:elkę małoonkom Władys'lawQlwi i Pnkse- walkach powstańczych. Za'rząd Miejski na. skutek zawiadOd.zi'e z d. Obst Wa.siia,Irom, ZIarn. w Poznauiu ul\. KralUltholf.era mienia wSZl:.ozął postępowanie wyjaśniające, które jednak nie
doprowadziło dQ ustalenia tożsamości dziecka.
P,ieczę nad
nr. 11 m. 5.
KtC-602\
dzie okiem objęła Zofia Strzyżowska w BydgosZJCZY, ul. Zamojskiego 11 m. 6.
KC-1397
W mi-esiąCIU lu't ym 1945 r. t.i. w czaoSie dziabń wojennyclh porzlucone zostało w P,oZ!naniu dzi,e,cko płd Żleńsl~i,ej
nieznanego iPoohodZenia. Przeprowadzone d·()ohodzenia w ceil,u
STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE
ustallen;a poooodzeuia dzi:eoka dały negatywny wynik W
Na zasadzie art. 63 dekretu z 25 września 1945 r . dÓt.
związku z P<JWYŹ"szyun Urząd Wojewódzki POr.!:na.ński z'godn :e
prruwa o aktach stanu cywHnego podaje się do publicznej
z al1l 63 ust. 2 prawa o akta,Clh lS,tanu c'Y'whluelgo z dnia 25.9. wiadomości: Dnia 12 sierpnia 1945 r. Polski Czerwony Krzyz
1945 r. (Dz. U.R.P. Nr. 48, poz. 272) n<łJdacb dz'ieclm temu nazw Ostrowie odstawił do Szpitala Powiatowego w Ostrowie
wi,sko "Roszyilc",a Zarząd Miejski 'li Poznaniu ja~o władz a
dziecko płci męskiej niewiadomego pochodzenia liczące około
adJmlnistracji ogólnej I Instancil stosowni,e do w~ej zacy'to.
2 tyg., a znalezione przy ul, Kaliskiej w Ostrowie W1kp.
wauego art. ustałndatę ur()od'zenia dZi'ecka na dzi'eń 25.7. Dziecko to Zarząd SZlPitala Powiatowego wydał w dniu 5.11
1944 r. \V PoinaniJu nadał mu imię "ELżlbieta • Kazirrniera" 1945 r. !Jlałronkom Janowi Frydrychowiczowi i Anieli z d.
'
~ga i:m:'Oll, ustrull3..jąc imilOlua,
jalko Lmi'OI1a rodzi·ców "Kazi. Janosik, . zamieszkałym w Ostrowie Wlkp., przy ul. Wolnomierz i Zofia". Pie'czę nad dZi'e'cIQi,em w myśl cytowane,g ')
ści nr. 3, m. 9, którzy objęli pieczę nad dzieckiem. W postę
powyż,ej art. (u(St. 3) obję, i
Kaziirrnerz i Zofia Ro(Szytko'wIe, p()waniu wyjaśnia jącym ustalono, że dziecko to urodziło sil:
zatm. w p.owan Lu, ut!. MaJ1sz. Pooha nr. 1.26. Akt urodzen;a
5.8.1945 r. w Ostrowie Wlkp. Na podstawie wyżej wymieniosporządz'on:y . ,zos:ta~ w Ur.zęd.zi,e Stanu Cywilnego w Pozna nego art. władza administracyjna I instancji nadała dzie<:ku
nm.
KC--1794 temu imdę "Bolesław", jako imiona rodziców ustaliła imiona
Jan i Aniela, a władza adn1inistracyjna II instancji nadała
dziec~u temu nazwisko "Frydrychowicz", Akt urodzenia spoD;l:a 9.H. 1945 r, poorwcone Z'olsta,ł'o O'a Głównym DworCIU w Poznaniu dziecko pt'ci męsk iej nieznane,go poahod'zeni,a , rządzony został w Urzędzie stanu cywilnego w Ostrowie
Wlkp. pod nr. 540/45.
KC-1219
licząoę 'W6~'s 'D!kolo dwóoh lat. Dzi'ec1k.o 00 W cMv:j~!l zna'

.
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Nr. 51

oraz Fiszlu vel Felikaie i Rojioie vel Rozalii z Soblów ma!STAlROSTWO MORSKIE W WEJiHEROWIE
Staro&ta Mor:$ki og'laJS!Za w my&! aTlt. 63 dek,re1u z d:n~ a ' żonk,aoh Orzechf>wskicll, wierzycielach ewikcji w kwocie 3000
takichże doJa!rów - zabezpieczonych Vi d7.iale IV wykazu hi26 W'r~eśnla 1945 !'Oku !prawa o aktachstaoo cywill·ne.ro ~Dz.
potecznego księgi "Kolonii Sudoł Sobołówka", pow. Jędrzo
U, R.i? Nr 48, !POz. ~0), że dnia 11 marca 1945 roku w po·
jowskiego,
wreci.e mor~kim na szosie pomiędzy Oości,c;iinem a Bolszewem,
22) Majerze Ajchenta1u, wierzycielu sumy 5685 złotych
znalezione zostało przez żołnierzy Armii Czerwonej dziecko
50 groszy z!łJbezpieczoMj pod Nr 61 działh IV wykazu hipopłci męskiej, ID'eznanych rodziców i oddane pod tymeza6Q,wą
ll>iekę C~'l5tawie ,tl!l1C, .l)!lmj'e&~alei w Bolsz.ewie, powiatu tecznego księgi "Nieruchomości Kielce Nr hip. 38",
2:ł) Zeliku Lererze, współwłaścicielu rueruchomości Kiel!nor3ki:ego. Dzieclm >bo 'zosŁClIlo prawd,opodoihnie porwcune
ce Nil" Mp. !W',
'
vrz.ez uciekinierów nlemc6v! w czaste dz.!a~ań woje'nnycl! na
24)
izraelu
i
Brandli
małź.
Manela,
właścicielach
placu
M, tereni'e, D~i-edkiutemu ni!!darrto imi'ę HenrYJk, l1azwisa·w Ku··
obszaru tl91,94 mtr. kw. z nieruchomości "Kielce Nr hip. 521";
.lawa. ])a;ta urod;zenia z,osota\la u:s'tailona ; na d~i eń 17 stycznia
25) Sz.'lmie Ingsterze, wierzycielu sumy 6700 1lotych w
1945 ro1ru. mlejlS~ urodzenIa Wej\hlł:.rowo, pow:i.a t morski.
złocie
kapitału .z ewikcją w kWQ('je 1340 7..łotych w złocie,
Im.\ana rod,z iców Kuimierz i Wanda Kl\1dawa. Akt urodz.e.n:a
6tPOrzaAIZIOIIo w tJr1.ęd'zi,e Stanu Cywiilne.go w Wei~ewwi e. zabezpieczonej na hi.potc:oe ruerucl1omośc.i "Kielce Nr blp.
1519",
()Pi' e'k~ rt:at! dzkoklem OIhjęH ma·l!żo.nkowf.e Kazimierz .l Wanda
26) Gabrie.lu-Boruchu Elencwajgu, właścicielu dziewięciu
Kuiawa, z;arnieS'~k'a~i W' Wej',hlł:fOiwie pr.zy Pl'a·c;u Cz,erwonei
STAROSTWO POWIATOWE W WYRZYSKU
KC-.3118 działek ozna~;:zonych w dokumentach pomiatrowych Nr Nr
Armii,
'
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 1M i 165, og6lnego o·b szaru
Zgodnie z postanowienk,m art. . 62 u'Sot~ 2 dclcretu z dnda
8,5630
ha z "KolonU Tel'CZYll MU powiatu pin(',zowsk1ego;
URZĄ[) ST ANt) CYWILNEGO W ORYrtNIoF.
25 września UI45 - prawo o aktach stanu cywilne:xo - (Oz.
27)
AU i Esterze z Krauz6w małż. Szefie1, właścicielach
l
Un;ą,d Stanu Cyw:~~~(l w Or~i11i~e n/Odrą w myś'\ art. 63
U. R. P. Nr 48 poz. 272) ogłasza się o znalez .en:i:.1 w dniu
"Nieruchomości Kielce Nr Mp. 968";
pkt.
Z
Dz.
U.
R
p.
48/4501gfasza
co
następu.je:
2 maj,a 1945 w miejscowości Mroczy, powiat wyrzy~!d, woje28) Geru!lJcie-Chanie Herszkowir.z i Mariem-Dwojrze SenDzieci, Ryszard i Włodzimierz Beńkowscy, urodzone 7.II.
wództwo pomolrskie, na stacji kolejowej, dziecka płci ż.eń
derowlcz, właśclcie18Joh dwóch ~ałek Oznaczonych cyframi
1946
r.
i
Z3J~I
1~3
l".
·
p
orwco:ne
ptzez
matkę
niez,nanego
skiej, niez~"'lanego pochodzenia, naleią.-:ego do przej~j,,
5 i 6, obejmu,'ącyeh 1!12il 1 2f3 lokci angielskich z budynkami
Po>~OId1-MIa. ~ narodlOwośoi
są obeClt1joe na. wyc,howan:u w
cego transportu. W wyniku przeprowad~·.orly(;h cloohodzeń uPowia'1owyqn Damu Maltki i Dz!eoka w Oryfinie. A~ty u'ro- z .:Nieruchomośei Kielce N.r hlp. 942",
stalon<>- d!łJtę urodzenia dziecka na dzień 22 ~'ca 1945. De2pj Frajndll Straw~yńskiej, właścicielce ni~ruchomośd
d·mm:11a W ., w. d:~iee! ~aly Sl>o!"ząKI·zon·e '" tuf.e1szy,m Urzę
cyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 1947 dziecJa.\
Kielce Nr hip. 1148", I
r!:zńe
Stanl\1
Cyw~lrtego
na
skutek
z·ezwolen-:.
a
w/aod'
z
y
Woletemu nadano nazwisko ,.Kardacz", zaś decyzją starosty Po30) Bendecle Fe:jnerze, właścicielu 7 morgów 103 pr~ty
wódz!k~l z dnia 3.1;1 1947 r. L. dz. O. Adm. Pr. 621/47 ,pod
wiatowego Wyrzyskiego z dnia 25 stycznia 194,' imię "Krygruntu z księgi : "Podmle'.ki Folwark Nr 1", powiatu pinN,N.
26 J 'n za rok 1947. Przy d'z!.ectadh zl1alezlono kartkę
styna".
czowsklego;
z da,t~ urOld'z,enia, dtm,lOIiami f. nuwi!skam: narodu'\V!Ości p 011Opiekę nad dzieckiem poowiermno Janowi i Bolesławie
31) Mariannie Adamczyk, właścicielce pareell Nr 15, obs'ldel.
KC-359Z
małż<mlrom Ka.rdacz, zamie&'lkałym w Mr0c7.Y powia.t wyszaru 1230 sążni z .,KolonU Zagajoe", powiatu pińczowskiego,
rzyski. Akt urodzenia dzl~ka sp<m"ządrony został w Urzędzie
32) Leokadii Ł8Joh, ' włakicl.eloe parceli Nr 26, obszaru 2
stanu CywJJnego naobw6d miejski w Mroczy po'w. w)'lt7.YSk1.
morgi 230 prętów z dóbr ;,Za.m okie", I?Owiatu plńczowskiego,
KC--3591
33) Wiń.centym i Annie maU.onkach Możdżeń, właśctcie
lach parceli Nr 2, obszaru 2 dziesięciny 1350 sążni z ' dóbr
STAROSTWO POWIA~O'WE W JA,ROClNIIE.
Chnumczyna Wielka ! samym Wlncen.tym Możdźeniu. właś
POSTĘPOWANIE SPADKOWE
Dnia 2 wrz'eśn ia 1945 r. na te'renle miasta Jarocina w rocicielu parceli Nr 21, obszaru 1231 sążni z Kolonii Józefówka,
wi,e !przydrożnYIlI1 p'czy szo~i:e Jar·o,c il1 - Poz:nań ,m ail ezi,ono
powiatu pinoowakiego;
SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH
34) Genowefie Uł"ban, włUclc!elee równowartości 2 mordZłe'Oko nieznanyoh rodzi,ców pki mę.sk~eli "0" wiekl\l o'kol-o
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kielcach za1 & !pó! .f{)oku. Przeprow.a·dZlone dochodzeniia ce\lem odsZlUlkag6w gruntu, zabe2lpteczonej w dziale IV pod Nr 14 d6br Chania rodziców 'pozostaly bez roe,7Ju:Jotatu. Zgodnie z IPOstanowle- wiadamiA, źe tO<'.?:ą się postępowa,ma spadkowe po zmarłych:
rzowke, powiatu pińczowskiego;
. 1) Cha1 z Pra.jsów Jurkowskiej, właścicIelce "Nierucho35) Józefie Tać, wła.4ciclelu !)Il1'ee.] Nr 4?- i 42-a, obszaru
n iem art. 2 us-t. 1 - 5 o ra z ar,t. 13 dekr,e,tu z dni'a 10.11. 1945
l ha 974 mtr.kw. z Kolonii Winiary Wiślickie I, powiatu
r, o zmi2.'llie i l!1'stariarlbU irnioo I nazwLsk ([)z. u.~.iP. Nr. 56 moeci Kielce Nr 745",
2) Szczepanie Jaskólskim, właścicielu działki Nr l, ob- pińczowsldego;
poz. 310) i ar.!. 63 dekretu z dnio a ?S.g. 19tł5 o akta·ch stan'\l
szaru
630 metrów kw. z budyrlkami 'z "Nieruchomości Kiel36) Symsze I Chanie-GltIl małt. Ostrowicz, właścicielach
cywiln'ego ~Dz. U.RP. nr. 4S poz, ?fIZ) n,adCiJl1{l d.zieok:.t naz.
parcel~ obszaru 2556 metrów kwadra.tow)'t'h i dóbr "Gorywisko "NeJ.ka" imię "Stefan" ur. 2 stycznia 1944 r. w Jaro- ce Nr hip. 850",
3) Janie Wolskim, właścicielu 0,5599 ha gruntu z działki
sławice A", ~w. pińc.zowskiegn;
·dnle. zaś ;miOona md'ziców Edilt1lUł1od i Anrtooil1a. AIkt urodzeNr
35
z "KolanU Sadowie Gawl'ońeze", pow. Włoszczow
37) JÓzef1.€! Żak . właścicielce Kolor.i; ~r 1. obszaru 3 ha
nia 5p:s ano w Ur.zęd·zie Staniu Cywil'nelgo na obwód mie~ski
skiego,
8351 metrów kwadratowych ~ l'."loni: "Prządaw Wościań
w J.arocini·e p,ed n,r. 811947 księgi urooz.en. Pieczę nad dzlec4) Michale Brzezińskim, właścicielu 11,5194 ha gruntu ski B", powiatu jęą:rzejowskie.gó;
kie!1tl przy i~,H mallŻonkowlę Bdmund i Antonina Nelkow;e,
z działek NN 9, 10 i 11 z "Dóbr Nowa Wieś Jasieniec", pow.
38) SZJl'nul\1 C~]l., właAcięl.~u p~ obs,zaru 29.0 prę
~aan. w Jarodnie pl"zy u:l. Watki' Młodyoh nr. 30
KC--760
Włoszczowskiego,
tów z domem mieszkalnym ż księgi "Dr.iatk! Umianowiekie"
3) Lejbusiu i Jentli - Dwojrze miił~: Hersżlikowicz, Rywi parceli obszaru 4 morgi, z dóbr "Umi.anowlce Ut. rosyjska
STAROSTWO POWIATO\Vl: W KROTOSZYNJE
ce Goldfeld, Chanie, RuchU i Szlamie rodzeństwie Bi-der- B", powiatu pińczowsldego;
. .
Dnia 3.IV 1946 r. odeihrl!1o na dwon;.u ,kolejowym w
man oraz Mordce, Szmulu, Chąnie - Brandli i Rywce-Ruchli
39) RuchU Flank, właścicielce trzech parcel z zabudowaKrotoszYl~iecyga'noe
dz ieoko pIci żeńske'i. które swym
rodzeństwie Amburski<:h, I współwłaścicielach nieruchomości
niami ob~aru 15327 mtr. kw. :r; "Osady Sędziszów KaczmarwY'glląd'em nalSlUnęlo 'POIdej,r.zei)1lie,
i ,e ni,e ieM 1)oCihod:zen:a
y. w Kl.elcaeh przy zbiegu ulic Zagórąkiej i Szewskiej obsza4'U
ka",
powiatu jędrzejowEkiego;
cy,gańsllóelg'o. Przeslucha<na pl'z'ez MO cylga,nka zezna~.a. że
40) Berku-Alterze i Chanie Zając, współwłakicielach
dzl-eoko to 'zaJbra/a od ma,/'ej dz~ewczy,nki we wsi ' Ora:boW"' ~oło 1876 łokci kw. ozma<:ZOnej Nr. hip. 885",
6) Hers.zu - Lejbie 1 Zysll małż. Szmuklerz, wła,ścicie- nieruchomości "Kielce Nr hLp. 83";
no, ,pow. Ol'eśnica. W's7.częte postęp{}wanie wy;laśnia1ląlCe <nie ,
lach "Nieruchomości Kielce Nr hlp. 907",
41) Chaski~lu I Rywce-Dob i~ małż. Gutman, właścicie
'llstruH/o toż;samO'śc: dziedka. Na zasadzie art. 2 U'st. 1 i 5
7) . Cha1mie - Josku i Dobrej małżonltach Hercbergach, lach polowy parceIi Nr 6. obszaru 728 metrów kwadratowych
oraiZ art. 13 dekretu zdni:a 10 XI 1945 r. o zmianie i '\lIs talaniu imion l nazwi:sk (Dz. U. R. P. Nr 56, 1)OoZ. 310), ora,z właścicielach przestrzeni 2 ha 2400 mtr. kw. z "Kolo:nii Lud- z nieruchomości "Kielce Nr hip. 487";
42) Ja,k 6ble Maneli, W$pĆłwłaścicil'lu nieruchomości
art. 63 od'ekretu z d nia 25.IX 1945 prawa o aktaclh stanu cy- winów Włoszcz.owski" lJOW. Włosl'JCZ.,
8) Lejzon;e Pfeferze, włUclclelu 3/20 niepodzielnych ,.Kielce Nr Mp. 638":
wilnego (Oz. U. R. P. Nr 48, poz. 272), nada,no dz·:,~dku naCZElki 90 morgów 281 pr. oraz pla'cu 280 prętów z "Dóbr
43) Abramie Rotenbergu, Joelu Rótenbergu i Szmulu Lewzwisko. Nowak, j:miooa Ewa Ma·r:i.a, ur. 3.V 1945 r. w GraSułkow!ee", pow. Stopnica,
kowiczu, wlaścic\elach 7116 niepodzielnych adM parceli Nr
bown'ite, pow. Oleśn 1ca, P I'flCZę nad , d'zieiCki,em objęli mał
9) Ido;u - Majerze 1 Małee maU:. R6~kich, właścicie. 47, obszaru 3 morgi 213 prętów z "KolonU Folwark! Nowe",
żonkowi,e Nowak, zallll'esvkaH w Kr'OIŁolSlZynie, ul. Si'enikielach części "Nieru.chom~ei Kielce Nr hLp. 575",
powiatu stopnickiego.
wleza 1. Akt urodzenia spi'Sano w Urzed7Ji·e Sta.n,u CY'WI~
10) Dawidzie Rozenbergu, właścicielu połowy "Nierucho- .
nelg.o w Dohr{)lSzy.cac:h m -rei. 62/46.
KC-443Z
Te=in zamknięcja spadków wyznaczony został na dz1etl
~ Kielce Nr !hip. 355",
pi~ po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego ogło11) Surze - ŁaiI. Ingber, włdeicleloe PSd'CeU Nr 8" obsza- szenia w Dzienniku UrzędO'WYlll.
2-KC-865-n
ST AROSTWO POWIATO\W! W tOWICZU
ru 19 morgów 11 prętów z "D6br Chajdaszek", I?OW. PińczowZ,iOO<ni-ez a;rt. 63p. 2 prawa o aJkł.a'~h Stanu Cywihl'CiO 1Jkiego,
'E d'nii,a 25.IX 1945 r. (Dz. U. R P . Nr 48, p. 2721), poda:je do
SAD OKRf:OOWY W SOSNOWCU
12) Herszu-Mendlu i leku Bergierach Me Chał-Perli
wirudomoś:ei" że dinia 30XT 1945 r. w Łow:czu, ·p rzyu\. ZdunWydlZ'ia~
Hl1'OteczftY S~u Okrę,roWle\fO w Sosno~
GrOl9!eld, włdclcielach 3/4 czękł pareel Nr Nr l l 2 obaaru
~iej Nr 4, w brami-e domu z.nruiezi.one wsta·/o dziecko pfd
ogluza, te toCZY Siłę pOIItc:DOWalllie spBldikoJWe pO mtarłych:
4017 mtr. kw. z "Osady Młyna-rskiej P8Jkosz", pow. kiel~
mltsk-iei w wileku ak. 8 miesie·cy. Przepr<Jwad'zooym doohoRywce vel RY'Wce-Rl\lolili z 'Fr;ldmall1ów Ga.łą'~ka, włak(..
kiego, .
d~~iem ni'e uia'wll':.o.n:o rodvi'c 6w dJzi,ecka,
wskiutek cze.go
c,jeke
ni e'ruc,h oilttO>śe i w Sosln{)W'cl\l Nr hip. 1633,
13) Izraelu i »$Łenemałż. Lejwa Of'az r.serze 1 FQjgU-Łai
St~I'QlSta Powia.towy Low i,c:1<i de,cyzią z dn:ia 17.IV ]946r.
JakUlbi'
!l 1 Rozl!łii ,Oe.rM'n er6w m'l,łtonika,Qh Szwaieert
małt. Włooh, 'W\łPÓłWłdclclelach "Nleruohom08c1. Kielce Nr
nadal temu oz.i:e,C:kiu ilmie "Tad'eusz", a Woiewoda Łód!zkl
\W1DółwlaścIQi0e4aClh
czości
mOl'Uc;bom()ś«
w SOSIKl'WC'Il
hlp.
126",
decyzią z dnia 7.VI 1946 r. Nr O A JUJa/3.46 nazwiSko
N-r
hi.,.
634,
14) Ja,n ie Zurkowskim, WJ!półwł8Ściclelu "Nieruchomości
t,Oiupitis'k:". Dzi·ecko zostało odda'noe na wydhowa<nle An'drzeJaku,b il(l v~ .Jakl\1hie IzrAe11\l i Rywce ~ Pradel~k i(ih mał
Kielce Nr hip. 903",
jowi i Zo:f.ioi maIż. Ciup i ńs:kim,
zam:es.z:katylm w tqwicz,u
ionkaoh Cwal:enhaft v~1 Cwa,I,&,enlhaW", wsp6lwll1lścki'elao1l
15)
Esterze
Małce
Manela,
właścicielce
działki
Nr
50
przy ul. 1 Maia Nr 16. Akt urodzenia dz:ecka zostal -'po·
nieruChomo'śei w SosIllO'WCU Nr hilp. 235,
()bttZaro~ 481 młT. kw. z budynkami z "Nieruchomości ~ielce .
rządzo:ny w Urzędzie Stanl\l Cvwillne1go w t ·OWicZlU.
Ja,ko
Szmulu i Chanie z Hahell'm?.Inów ma.fż·ooka'oh Sclocr vet
Nr blp. 43 AU,
da!lę urodzen:'a przyjęto dz ień 16 kwi'e:tni:a 1945 r.
S i e1cer, wla'śódelalClh nieruclhOltl1ośc: w Sosnowcu Nr hitrl. 1860,
18) rzr••lu - Banej.nle ł Łai-Perli małż. Rozenblum,
KC-3909
Ickiu-Jana5i1! 4 Hud~c vel Hadesie ze SztY'blów małio"
właścicielach n1erozaprzedanej reszty "Nierochomośc.i Kielce
kaCih Le-jzerowiJcz I IMzo"ze v'el LaJzerze i ra·I,~J; :e BallnNr hlp. 513",
STAROSTWO POWIATOWE W UPNIE
mów ma./żonkach LeJ'z orow!cz vell LlI'lzerowlez, wła~clclelaQIt
17) Dwojrze-Ruohli Goldber" właścicielce placu Nr 26
częśCi n'oel'uc;homośol w Sosnowcu Nr hip, 1Z10.
Starostwo, Powi.atowe Lipno\V's!kie og/,a sn, te d'nia 30 ima"
obszat'U 648 mtr. kw. z "NIeruchomości Kielce Nr hip. 273",
Termin zamkn;i~cia powytSze,go POlStę,powa~lla spadkoweJ.! 1946 r. zomllez;o,ne zostało w Mazowszu w OIdll'og!OŚOI
18) Marii Sagan, właścicielce 8 parcel obszaru 3929 mego WY'ZlląC.zooy ZO$taf na dzIeń t.5.6. 1947 roku,w którym to
300 lU od Clllellta,rza rz,~ka.t. w pudelku dr.\.eckQ ple'l uń,ki'~l,
trów kw. w m1ejscow~cI. "na Sotnówkach" z "Nieruchomod'nll\1 owby z,a1ntore50walne w!iTIIIlY się ~tawlć pcjd s·kulkaml
l iczące kilka dni.
DochOOr.en:'a nie u.~ta1~/y a'nl rodziców.
śe! Kielce Nr hip. 73",
,
p.re!łduzJl w kan,colarl.l Wydzja,lu H<!:polteczme,go Sądu Okrę:go
ani tOis.a'n1ośe: dziecka.
Wobec tego dde.cko J)O'WI'erz.one
19) Salce Dobrzyńskiej, Chanie Frydowej oraz Dawidzie
\Vego \V Sosp·oW'ou.
ZKB--8051-n
zostało pieczyo:b. Zac hal"sk rego Piotra z Dzalynia - Novel Danielu, Jakubie i Sewerynie Fersteraeh, współ:właści
wego. ilrn iny Mazowsz·e. pow. Lipno. Zgodnie z po:s,ta'11owlecielach placów og61ne~ powierzchni 9445 metrów l(w. z
niem art. 2 Ll.st. 1 i 5 oraz alit. 13 d'e.kr~,tti z dn :!IJ 10.11 19~ r.
SAP ORODZt<l W tODZI.
"Nieruchomości Kielce Nr hip. 73",
(I zm+a'n:'e i u s Ła.la,niu imi·on i nazwi:s'k (Dz:. U. R. P. Nr S6.
Oddział H I'P ote~ZI1Y Są.-d,u Orodzkle,ro w Łodzi OIbwles-z20)
Henryku
Urbańskim,
włucicielu
"Ni~chomości
poz. 310) i art. 63 dekretu z dnia 25·8 1945 r, o akta'Cih staeza, ~ po;
Kielce Nr hip. 1291",
nu cyw;lnego (Dz. U. R. P . Nr 48, poz. 272) nad.aM d,zleoku
1) WunsZIU vel Wątu Liptmanl<:, zmarłym ~ I~,topada
21)
Fiszlu
vel
Feliksie
o.rzechowskim,
wierzycielu
162
nazwl'sko .,Zaohrurska" imię "Teresa", ur. 20 maJa 1946 r.
dolarów
St.
Zj.
Am.
półn. z proc. i ewikcją w kwocie 100 i 1911 ro'ku w Kocbal1ćwce. wSPór\Vldclele~u l1iel'l\1C1homo"CI ' w
w Mazowsz u, i,mio'na rodzl·có w: Piotr I Hellena Z PnlewskiClh. Akt urodzen ia ~,pl:sn"·o w lJr:!:lldz:eSta1nn.J Cywllne'lto 1 takichże dola,r ów, Don.e Sobal, wierzycielce 170 takichże do- i AleksandrowIe, re~ert~,r!um &5.
2) Laj7:erze j Łaj! mał!onkaeh Llpszyc, zma-rłych w !.ew Mazmvszu w d.nlu 14 mar·ea i947 r. l)od numeremkolel- lar6w CI: proc. i ewIkCją w kwocie 50 dolarów. Kiwie vel Ja-!
kubie
Rajz.manie,
wierzycielu
ewikcji
1000
takichże
dolarów,
dzl:
pi efwu~l irlX1n!a 1943 r~Ut drura 31 maja 1941 rOIku,
ny:m 27/47,
KC-~365
Na zasadzie art. 63 dekretu z 25 wneśnia 1945 r. dat.
prawa o a,k tach stanu cywJ!nego podaje się do publicznej
wiadomości: W dniu 3 kwietnia 1945 rolru V Komisariat Milicji Obywateiskiej w Krakowie skierował do Zł6bk8 Sw.
J62\~:f.u w Kra,k owie dziecko płci męskiej porzucone w domu
przy ul. Rakowieckiej 17. Dziecko to wydane zostało % Sierocińca Sw. Józefa w lU"akowie, ul. Batorego 2 mauxm:kom
Adamow: Kondalowi i Zofii z Nowaków, repatriantom, obecnie zamie;;:.z.kałym w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wi,g ury' 17,
którz.y ob j ęli pieczę nad dzieckiem. W postępowaniu wyjainiają{:ym ustalono,. że ru:iecko to urod:z.ilo się 15 marca 1945 r.
w Krakowie i nadaaa mu z urzędu imiona Józef Ryszard
oraz nazw1&ko Kondc:i - jako imiona jego rodziców ustalon~~ .
imiona Adam i Zofia. Akt urodzenia sporz.ądzOny rostał w
Urzędzie stan.u cywilnego w Kra,k owie pod. nr. I Ur G68/4.6.
.
KC--128
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Nr. 57
właśc i c ie,Jach

-ro.

n i er.uol!omOŚCi

w Aleksan'llwwie, re!PerooriUJll1

.
3) Sz,lamie Outetmanie, zmarłym 3 lipca 1932 roku w
Al,eksandrowi'e. wSlPólwlaśdcielu nieruchomości w Aleksandmwie, repertorium 48,
.
4) Wolfi·e Bom",teini,e, 2imadym 31 maja 1944 rolru w Ło
dzi, wspólwlaścidell\l nieruchomości Vi Zgierzu., repertorium
182,
5) Os.karze GerJiczu, Zlffiaflłym 24 grudnia 1940 roku w
Zgierzu, w!aścic idl\l nieruchomości w Zgierzu, repertmilllm
125 i 180
wszczęte z<lstały · postępowania sp.adkowe, termin zamknIęcia których wyznaczOl1o na 30 czer~ca 1947 r., w .kJtórym
to terminie osoby zainteresowane winny z,głos i ć swe prawa
2-DA~1l31-IJ
pod s,kwtkamiprekluzji.
SĄD GRODZKI W KUTNIE.
HilPoteczny , Sądu Grodzkiego w Kutnie nlf1leJIzym obwieszcza, że na dzień 25 Cz,erwca 1947 rok,u, wyznaczony zosta,ł termin z,amkn : ęd a postępowań s.pad:kowy ch po

Oddział

zmarłYClh:

1) w dniu 30 września 1941 rOiku Jojnie-Josku SZltrum,
2) w dlliu 31 sien(JIJia 1941 r. Nasze i Holców Sztrum.
3) w 1943 'Toku, GOII:dzie ze SZltrumów Dymellit.
4) W' dniu 31 lipc'a 1944 roku Challie ze Sztrumów Za.j.d'e,
''W~półwłaścicieilach ..Ni,eruchomości Nr. 218 i Nr. 981 w mieście Kumie".
5) w dniu 20 czerwca 1941 rolru Wołku Dawi'<lO'Wkzu.
6) w dni.u 2 marca 19412 roku Albramie _ kiru Dawidowiez-u.
7) w dnil\1 31 grudnia 1939 ro~u ZeldJz'ie z Dawidowiczów_
Orinberg.
.
.
8) w dniu 30 września 1941 rolru Surz~. Ryfce z Dawlido""iczów Kesman.
9) w dni,u 31 grudni'a 1940 r<>ku RIll,chai - Łai z Dawidowiozów HermoUn, - właściciela,c;h ,,Nierucb!l'll1ości Nr. 130 w
mieści,e Żychlillie powiatu Kutnow",kiego".
10) w dniu 30 cz,erw,ca 1941 · roku SYllndhe - Lejlbie ve'l
Symche - Łaj.bie Kesmauie, wierzycielu 1/'5 części silimy 1,000
n1lbH tytulem ka.piltal'11, wraz z porce,ntami i kaucją za,bezpie_
cZOl1,e'j w d7. i ałe czwartym pod Nr. 1 wykazu hipO'tec"m e,g o"
Ni.eI1Uchomości Nr. · 130 w mieście Zyahihnie .powlatu Ku;m owski'e'go".
11) w dniu 2 marca 1942 roku Abrami.e _ leku Dawido_
wic1m, wierzycielu sUlmy Z,OOO t,ubli ' ty'ttl~em kapi tału oraż
300 rubli tytułem kaucii, zatbe.zpieczonych \vdziale cz~artym
pod Nr. 2 wykaZIU h~po:t e'czllego "Nieru ohomości Nr. 13D w
mieśde Żychlini, e pow. Kwtnowski,e,&,o".
12) w dniu 30 wrzdnia 1941 rokl\l, Surze - Rywce, z Da· wrdowiczów Kesman - wierzycie!lce 8umy 1,500 ruibll i z pro~
· C~IJ.tamj i kosztami, zabeZ'PieczoIlY·ah VI dziaIe czwarty1m w
:: cko,lumnie z,lewkowej da Nr. 6W'Y,k am hia!otecroego .,Niem_
ollomoścj Nr. 13() w mi,eście 2ychlirr}ie powiatu Kl\1llllowsikiegO'.
13) w dniu 30 C'Z'e rwca 1941 re>ku Symclhe - Ladlbie vel
Symohe - ŁajJbie Kesmallj,e - wierzy'cieLu sumy 2,500 zlo<t~c'h, za:beZtpiecrone,j ,w dziale czwartY'lll pod Nr. 11 wykazu
bl!llO'tecz,n,ego "Ni,eruchomości Nr. 130 w mieście ŻY'Clhlin ie powi'a'tu . Kutnowsld ego".
14) w dn iu 27 maja/9 czerw,Ca 1908 wku, Icku Krau~
sabar ve] Krauzer.
15) w dniu 31 · marca 1942 roku Pes'sie z Ku1awis,kich
Krauschar vel Krauzer - wlaścicielach plaoo o powie'rzchn i
3442 - łokci kw. , uregulowane·go mię.dzy innymi w księ,d z e
.,Niemahomości Nr. 58 - w m i'eśc ie Krośnicw icaoh powiatu
KutnowsJdego.
.
16) w )i,pcu 1943 roku Szoe,lu Szwarou.
17) w grudniu 1942 roku Rojzie z SZtUllmallów Szwa,rc _
wl.aścicie'lac~h "Ni eru.chomości Nr . 63 w mi,eście KrOŚllh~wl_
caah powiatu Kutnowsk iego.
. W terminie POWyż",'zym osoby zainteres,owane willny ZI:;;OlUĆ Swe prawa pod skutkami prekltuz,ji.
,l -GA-IIJ5-II

I

z procel1 ta,mi i ka,ucj ą, zabezpieozonei ' pod nllln1erami: , 3,4
i 5 dzia'/u IV wykazu hipotecznego ·tejż,e nieruchomoś'ci.
Termin zarnlm ięcia ty,oh/ postę!IJowań 6IPa<llkowych wYznaczony zostal , na dzień 14 cz,erwca 1947 roku, w którym
to dniu za interesowani winni z.głosić swoje prawa w 'kancelarii hip~'tecznei w Br~·ezina,ch pod skutkami prekll\1zdi. ·

I

Termin zamknięcia pos,tępowallia spadkowe'go wyznacza..
nywstal na dzień 30 czerwca 1947 roku., w kancelarii hipotecznej Sądu Grodzki.eg!{) w Sokolow:e Podlaskim, do.kąd
osoby za~teres,owa",e WilOllY zgl~06ić swe prawa Slpadkowe
pod. skutkami preklUZJi.
2-KB-9083-I1

~B-8762-U

SĄ[)

GROOnI<I W CHEŁMIE.
Sąd Grodziki w Chełmie, Oddlzi'all HilPoteczny niniejSZym
I>bwie6zcza, że na dzIeń ~1 cz,e rwca 1947 roku wyZl1acz,ooy
' został termin zam:lmięcia spadk6w po zunarlydh:
1) Szymsre Goldenzonie,
właścidelu nie ruoh om O'śc i w
mieście O!leJmie przy utHcy Re.formacki'ej Nr. 31, poci hip. Nr.
20; oraz Josefi,e Hochmauie, ja,ko wierZYCielu sumy · 100,000
z1. za:bem> ieCl2iOl1ej w dziale IV pod Nr. 5 ks. hw. 20;
2) Szyunsze i, Paldze z Tanów maliżonka,ch ' Goiltd,enzon.
w 'laśdde]ac.h nieruClhomości w m ieście Ohetmie,
pod hip.
, Nr. 617,
3) Janklu i Pa.j.dze-M hndJli :z Kraso.wslkiclh ma/żonkach
Kac, właśc idela·ch nieruohomości w mieście ahełmi e, po.d
hip. Nr. 4~8.
4) Jakuibie-Szyji i Ohaji'-lRyf,ce z HaIlIPem6w maMonkach
Ajzenberg, \V'lIaściciela,dh nieruchomości w mieści.e Ohełmie,
pod Nr. 185,
5) Jan:k1:u i Pa,jdze z LemlPefltów małż. OOildmanaclh. właś
cicielach nl.eruchomości w mie'ście Ohelmie. p<>d hilP. Nr, 324.
6) Mordce j Pa,j.dz,e-Pryune,ćie ma~!Żollkach LewinaClh,
wl.aścicielac.h nier,wchomości w mieści e Ohełmie. hilP. Nr. 101,
7) . Motl,u v;ell Mordce Binsz,toku, właścicielll\ nierucltomofci w mi,eścf.e· Olełmie, PilkJhonki hip. Nr. Z,
8) lew i Chumie z Mendelmall6w matżooka.dh . Wains~t\łljll, wlaśckielaoh nieruchomości w mieście _ Ohelmi,e hip.
Nr. 426,
'
9) Dawi,d'z!.e MOllsza.jlOie v,e'l Mo,n.&zainie, właścicielu nierl\1cll'omości w mieś,cie Che'bmie, hi,p. Nr. 218,
10) Szom'lllu Go,ldbergu, wlaścicie,\Ju nienlClhomoś.C'i w
mieście Chełmie hip. Nr. 507,
I) Sune-Jencie z Wa jlltTau!bów Wajemanowej, właści
delce nie.rucijIomości w mieście Chełmie, hip. Nr. 63,
12) Pr.oimi,e Zysermanie, , właścicielu niemo'homości w
mieśde Ch,e hie hilP. Nr. 321,
13) Herszk,u vell Herszlu A'k i erszŁajnie i IdkJu H'u>SloU jaklO w~aści.c'f,elach nierudhomości w mieście .Cheł'mie. ·
'
,
14)Challi,e Szai n.dli z Otrkierów Mar~)is, i MatU z Zyllberszteinów Parbel1lS,ztej.nowej, właśdcielkach ni eruohomoś
ci w mieście Chdmie hip. ' Nr. 125.
~ oznaczonym te'l1In 'nfe osoby zainteresowane willlly
ZgłOS1'C sw~ prawa w ka ncelarii Oddzialu Hhpoteczneg,o Są
du Omd zk'ego w Chełm ie pod skutkami preJkluzji.
2-iKB-9292-1I
SĄD GRODZKI W KIBLCACtI

\,)<ld ział Hiipoteczny Sądu OroozkieJgo w Kielca,CIh obwies'Z-

ZATWIERDZENIE TEST AMENTOW,
5ĄtDOI~RĘOOWY

W BIAŁYMSTOKU
w Białymstoku, Wydział Cywi,llly, .nti,
niejszym obwiesZlcza, że postanowleni,em Sądu Okręgowe,go
z dnia 29 , mard l 194ń ro.fQu telStament prywa tny Stauis{awa
KurowkkLego, , s,porządzony w dnilu 20 pażdzier:ni.ka 1941 r.
wSltał zatiwierdzOl1Y do wy1konani.a. (Co 260 /45).
KiB-7825
Sąd

Okręgowy

Sąd Ok'ręgowy w Bi.alyms,toku, Wyd,z,ia,1 Cywj,!ny, ni ,
niej.szyrn obwi,es zc,za, że postanowie.ni,em Sądu Okręgoweigo
z dnia '23 stycznia 1947 roku te~ t3lmellt prywatny TeoWa
Wrólb!lrewskiego, slPorządzony w dn:u 4 g'(yczni'a 1943 rOiku
ZIOlSta'l za.twierdzony do wy~onan ia .
KC-2123

Sąd Okręgowy w Białymstoku, Wy,dzi.ał CywiJr!y, nJ,
niejszym obw.ies!ZiCza, ż,e postanowlenj,em Sądu Okręgowe,go
z d. 23 stYC'ZI1ia 1947 r., te"''!aoment prywatny Jana Kitaiński:e:go.
s'J)or.zą,dzony w dniu ' 16 kwietnia 1946 roku zootaf zatwierdz')ny do wyk.ollwiia .
KC--Zl26
Sąd Okręgowy ' w Bi.ałymsto.ku, Wy,dzi.af Cywi,lny, lI:i I
ni'ejszym QbwieS2iCza, że :postanowlenlem Sądu Okręgowe,go
z dn,ja 26 . w rze śni'a 1946 roku testament TIlotaria,lny JÓzef.a
Jallowika, , syna And;rz,eja, sporządzony w dniu 7 kwietnia:
1936 roku z,osta11 za'twierdzony do wYkonwia.
KC-2127
Sąd Okręgowy w Bi.ałymstoku, Wy, dział Cywi,IIlY, n!,
niejszym obwies2iCza, że posŁanowieni;em Sądu Okręgowe,go
z dllira 20 września 1!>46 roiku tesltament prywatny Józefa
Słuckiego, Siporządz'ony w dniu 3 wrze·śn: a 1939 rokIU, zQlS,tał
zatwi,erd,zony do wytkonani:a.
KC-2128
, Są.d O~ręgo\Vy \V Bi.ałymstoku, Wydz ial Cywj,)VY, lI:i '
niejszYm obwiesz,cza, ż,e postanowieni,em Sądu Okręgowe,go
z dnia 6 września 1946 mku testament prywalllY Aleksandra
Drabinka, syna Pr.andszka, sporz ądZlOIlY w d.lJiu 9 ma,ja 1945
rolru, został .z atwierdzoD'Y -do wJllkonania.
KC-2129
, Sąd Ok,ręgowy w Bialyms,toku., Wydział Cywi,l[ly, ni I
niejszym obwi.es,zcza, że postan,Owieniem Sądu Okręgowe,go
zdni'a ,6 w:rześnia 1946 rOIku testament , prywatny Ludwiki
, JakUji,ak, &porządzoflY w d.lJill\ 2 marca 1944 roku, zos1aJ za '
twierd?:ooy . dl() ' wykooania.
KC--2130

cza, ż e otwarte zost' ały POls,tępowani1a slpad'kowe po zma'rłych:
. Sąd O\<.ręgowy w · Białymstoku, Wy-d.ział Cywilny. · [JjJ !
1) Jos,k,u-Leljb'llsiu P'e.rl:egi'e rze i Paj.gl;-Cha'i Gutens'ztakl
nieJ,szym obwiesZlcza, Ż'e ' postanowieni.em Sądu Okręgowego
w SlJ)ólwliaścide'lach ni e I1Uchomości w Szczekocinach hi~p, Nr.
z ,d.lJia ' 20 wrześni'a 1946 roku te'sitament nota rialny MiClha./a
pow. wł,OSZ,c2iOWSlkilm.
Gerejko, syna Stanislawa, sporz ądzony w dniu 27 czerwca
2) Jakulb ie-SzIam'e Hon'\gu, wla,ścilCieJlu nieruchomości \V
/ Szczekocinach hip. Nr 88, pow. wło~zczowskim,
19<ffi r'o~u; ~ostar za~wi,erdzońy do wykonan i.a.
~C-2125
.
3) Wladys'lał\vi'e-Eugen iu'Szu Tysz!Iro. , właśc iC'ielu ni'erul, c!lomo ś ci w SUCih'e,dniIQ>w',e h'!p. Nr 63, pow. ki.e:leckim'
Sąd O~ręgo\Vy w Białymstoku, Wyd z La'! Cywi,IIlY, [Jjj ,
4) Perli Baj'tner, Ma:rii-Dwoirze RalP<JtP<>'ft, ft.ers;u Dawiniejszym obwie·s,z.cza. ź,e postanowieni·em Są.du Okręgowe,go
_. dzi·e Go']d'bengu i Abrami'e Aronie RapQIPo,rt, wSllJólwlaśdde
z dn i,a ' 23 ' stycznia 191'7 rOiku te,stament prYW3!tny Mi';:~dla
la'ch [I'eru-chomQiści we Wl<>szczowie hip. Nr 4 pow. ,wloPiedorowicza, sporządzony w d:niu 15 maja 1946 roku, zostat
szcwws,k im.
za tWi'e roz oil Y dl() , wykonania.
KC .. 2124
5) Albrami'e-Uawitdzie J Ide6Ie-Ma,j de ma,llż. Raiohner, wla
ściciela'C:h n i emdhomo'ści w Le'I'QI\v.ie birp. Nr 3 pow. włos?:
Sąd Okręgowy w · Bialyms,toku, WJ;xlz La' ł CywiJI1Y, [JjJ J
cz'O'wskim,
ni'e jszym obwi,es,z,cża, te postanowieni,em Sądu Okręgowe'go
6)Lejbus 'u i Surze-Hli marż . Temm'b um, właśc:ciela,Clh
z dnia 23 stycznia 1947 wku testament notar!ailllY BOI].eslawa
n i eruchomo'śc i, w Ohędnaloh hilP. Nr 217, pow. kielealdm,
SkrzYIP,ko~s,ki,eg.o, syna J,a,ku1ba, sporządzony w dlliu 1 grud_
7) Woic:'~ch:u Ci,epJick:m; wSlpółwłatŚci cie,lu n" eruahorirośCli
, Ilia · 1945 rokU; ros·ta.: · zatwi.erdvOI1Y do wykOllania. KC-2641
. w Ko stomłotaioh >bip. Nr '2, gm. Niewachlów. pow. 'kieleckim,
8) Oroille-Call du ,i Esterze-Rywc'e maIż. Szwarc, wtatŚd
SAD G~OD2JK.J W PŁOCKU,
Sąd Okrę&'O'Wy w Białym" "lku, Wydz i ał CywiJny, ni
c:etla ch nieruc!lomO'śoi w LeJ<>wl ·e hip. Nr 15, PO'W. wlloszczowOddzi a'ł Hipoteczny Sądu Grod'z,kie&,o w Płoc1QU obwieGz_
Slkim
.
.
niej'Szym
obwi'es.7Jc,za,' ż,e posŁanowfen i,em Sądu Okręgowe,gf)
c~, .o otwar,tych postępowaniach slPa,d:kowyc,h po zma-ry:;h:
z dnia 30 stycz·nia 1947 roku tesb men; prywatny Bazyla De ·
1) właścicie,lach: Roohu Szmukwi'cz'll - dóbr Olsza.1i('Tenini[l zamlmi ęci.a tych ~ootępowań spadkowych wyznawo B, Mallasi,e i Ecie (E'sterze) ma<lż:onkaClh Ta'uh - wyszo.- cwny ZQlsta·ł .na rltz i'eń '15 c'zerwca 1947 r<>ku. W O'z,oac'zo.nym , mi.a:niuka, sporzą,dzony .w dniu 12 wrzcgni;a 1946 roku, z'osłal
zatwiendzony .do wykona[lia.
KC -2ó40
· grodzkiej nieru.chomości 10, Janie Wochowskim - ry~ady t.ermlln 'e os,oby za interesow3lne wi'nny ZłglQlSić swoje prawa
w ty m ż e Odd!z;alle Hipotecznym, pod ~ktitkami prekluzj i.
włościań'skiej 4 w R<>,gotwórs:ku i Ma'jle,ohu Gma'chtu - wy6zogrodzkie,j nieruchomości 172;
Sąd Okrę&,OIWY w BiałYlmst~k:1, Wydz : ał Cywi,lny, Il~;
2KB-8803-n
' 2) wsrpółwłaśdcielaoh: A!bramie-Hello,chu Cihajmowicz!.l' l1'iejszym obwi.eszcza, że postau,o i.'i' t!ł1 : ea: Sądu t-"krę.gowego
bodzanows,kiei niemchomości 53, Mi'kołaju Sladowslldm _
z dnia 3D sty,czni,a 1946 roku te,'.\me:1t pry'walny 19nac'ego
SAD GRODZKI W GR6JCU
bo<lJzanowskic'h koloni'! 74 i 178, Włady",ławie Nowickkn _
Olszki, - sptirządlZiOny w dlliu 23 !; s~o<r>ada 1946 , roku, z("stał
Oddz~ ał Hipot,e1czny Sądu Orodzkietgo w Grój,cu (}bwi,~.z
zatwierdzony dlo wy'konalnia.
KC--2639
części osad włościańskioh 7 i 8 w Podo]lSzyuch i Mar!:Jnnie
cza, ż,e na dzi eń 16 czerwca 1947 reku wyznacw[ly zosta'l
Dutkiewj,cz - p,tock i,ej w ' Rad:ZLwiu nie ru ohom ości 1.80 uLe3
tennin zamkn:ęcia pos1ępowa.n.ia sipa,dkowego po zmarłych:
Kolejowa i
Sąd Okręgo,wy w Białymsto! ku, Wydz. ia, ł CywHW. niChanie - Est'erze Pi,rta'l, IClku Litera, Brusz·e-Prymet Waj,o3) Ha,nie - Z~i Gmach, wierzyciek e sumy 10,000 zt na
sztaj:n, Abramie - Majerze Utera, Ra,jz,1i Le'5Z1nO, RabIe U- , niejszym obwieszcza, ~e POSltauOW elli~m ~ąd,u Okręgowego
wyszogrodZlkiej · Ilieruchomości ,172.
tera i Ruchli Litera, jako ' wła,śc:'c:elach ni eruohomośd poz dn:ia 3() stYCZl1 ia 1947 ro~u tes'taanent prywatny Jana Kozła.
Term in zamknięcia tY'Oh postę·PQwań wyzllaczoł1'O na 27 łoż onej · w osadz,ie TanczYill, gmi'ny Komorniki, PQiwiatu' gr6slPOrządzOl1Y ,W dniu 8 styc.zuia i946 roku, wstał zatwier_
tzerwca '1947 wiru w tymże Wydziale Hirpote'cznym, pod
jeckiego, oznaczonej Nr. po!i:cyjnym 59, ' repertorium , Mpo- . drony do wy6{onania. '
KC--2638
tecz,nego Nr 26,
skiutkami pr,e:klll\zji.
2~K,B-9540-n
W pO'wyż:szym termin ie oS()Iby za,inłeresowane wilnny
, Sąd ' Okrę,gowy Wf Bi ałymstoku, Wy d?;' al Cyw;lny, ni
zdosić swoje prawa w kancela.ri~ , Oddziału H:wte,czne,go
SĄD GRODZKI W BRZEZINACH.
'fliejSlzym obwi.eszcza; ż;e postano",.· f'11 :em Sąd'IJ Okręgowego
2KB-9148-U
z dni:a 30· s'tyczni.il 1947 roku tes,tament prywatny Aleksaudra
Od,dlzial Hirpote'czny przy Sądzie · Grodzkim w Brrezinaoh w Grój.cu, qJod ' skutkami p,rekluzj:i.
, Bie),awca, siporządzony w dniu 1 lipca 1946 mkll\, zosta'; za_
~wieszcza, że otwarte zosta,ły pos,t wowania spadkowe po
SĄD ORODZd(1 W SOKOŁOWIE PODLASKIM.
, twi~rdzony , dl() wYlkonallia.
KC-2637
zmarły.ch:
1) . Laj·zer.ze Zelllnanie, właściciellunieruchomoŚlci w AuOddział Hipote'czny Są.du Grodz.kieg,o w Sokoł'owie PoddreSIPolu, gm. GalMweik Nr. hilP. 7;
' Ias-kim obwieszcza, że zostalo otwarte postępowanl.e spadS(łd Okręgowy w Białymsto;w , Wydzi,al Cyw:lny, ni.
2) Moszku Ast;
. kowe po AJbramie - Lej1bi'e, sYlnie W'lIllfa i Etce, córce Lejlbk i nieis,zym O'bwi,es:ocza, ż, e pos'lano ''i elliem Sądu Ok~t;g()we:{()
, 3) Mos'ZI~u j Raj z,li-Ła ! maliż. Kalisz, wspólwłaścidelaclh , ma,ł'żonkaah Strutunan, zmarłych 22 września 1942 roku w
z dnia 12 grudnia 1946 roku t'estament prywat ny Lwa OchS()Ikołowie, w",p,ółwlaśc i ciela,C1h
nie rulch omoś ci mi,e'jskiej . w rym~Ulka s'PorządzOl1y w dll iu 2 stycz,nia 1946 roku, zos.f.al
fli,el"uchomości w Brz·ezinac.h Nr. hip. 199 i
t4) Ralj'z,li .. Łaji Kal1~z, wierzyci-eloe sumy 6,161 zl 93 gr , Sokołowie. oZl1a,c2iO!nej hia>otecZl1ym , nl\ll!11erem 141.
, zatwierdzOl1Y dowykOl1ania.
KC- -2636
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6 ________ .__________........................................~,,~M~IO~N~,I~T~O~R~P~O~LS~Kl~.. ~~Dn~·~m~5~m~a~j.a~~~1~t~
......________~________.....__~_____N_-r_._5_1_.
SAD GHODZKI W GDAŃSKU
Adam K\lnica. zamiestkały w Gdal16ku-Wn;e$~czU,
I-'r zy ul. 'Sienkiewicza Nr 8 wniói;l Wlłiooek o uznanie ~
zmarłą jego żony Idy. Kuni::a, nazwisko rodowe Kunica.
urodzonej dr.ia 6 iipca 1915 roku w Słonimie, WOjewództwo
Nowogrod:i~ki~, córki Cali i Soni z domu Malkanowiecki~j,
Sąd Ok r.;KliWY \'/ RiaI Y!!I :: to\ u. W y d zi ał C yw ilny, r; i
ostatnia 7.amieszkałej w Słonimie, która w sierpniu lub
t1Jejs zym obw '.e,,:z,c za, ź, e r OS!all'!W en iem ~ąd.u Okręg.owego
wrześniu J !i42 reku wsta1'a rz~komo stracona pp~:eż Niem·
z dnia 23 '~tYCl!1ia 194 i ' roku telS,tam!lt prywilt(IY Anton.:ny
ców w Słonimie.
Parzonko,. sp() r ~ ,!':l ;: :.;rn· \V d!1ilu 29 i ill'l'.~ ; 1944 , roku, zosta;
Wzywa się Idę Kup.iea. aby w terminie trzech miesięcy
zatw ie :'d ziJc y d o Wy;K0 :i iu: :a.
KC .-4459
od ukązani;l się n jniejr:;ze,go ogłoszenia w "Monitorze Pol·
skim", z.głooiła się w Sąązie Grodzkim w Gdańsku, gdyi w
S~ GRODZKI W POZNANIU
Sąd Okręg o wy W B ; alym5~oku , Wydzi·ąl CywHny. ni
przeciwnym l'uzie może ' być U?!lana ;la zmadą. \V l.ywa się
Jadwiga Załęska wystąpiła z wnioskiem o uznar.ie za
!1ie js'n ' Jn obw;e,s z·cza , ź,e Tlos'tarnw 'er.icm Sądll Okręgrl\vel!CJ
zanlzem wS7.ystkie osoby, które mogą u~ielić o ?:aginionej
zmarłego Leona Aleksandra Załęskiego,
urodz. 1 stycznia .
z dn ia 13 ii:pca 1945 rok,u testame'n t pr n va :ny Waler'ii Boź·ko,
wja~lomcści. by w terminie powyżśzym podały je Sądowi
1903 roku w Kaj ·ju an, syna Aleksandra i Eweliny z Maslpor z ądzony w dn iu 22 maja 1940 rok·l. ~os tal zatwi'erdzol1Y
GTodzkiemu w Gdallsku do akt Zg. 92/46.
KC- --4068
Eckich. Zaginiony został zmobilizowany 3() sj,eitmia 1939 r.
do wy,k'ol1an ia.
KC-255I
i w czasie działań wojennych dostał się do niewoli. Od gruS4D GR9D~KI W SOSNOWCU
dnia 1939 wszelki ŚI1ad po nim zaginął. (IV. Zg. 24/47).
Sąd Okręgowy w Bi ałymstoku, \Vydz i.ał Cywilny, ni
Sąd Grodzki. w Sosnowcu na wniosek Blzy z Zazulów
Agnieszka Czajkowska wystąpniła z wioskiem o 'uznanieiszym obw;esz,c za, ź,e pos,tan,) ;nefl ' ,~!TI Sądu ')kręgowe'go
T.e ncerowei, · zam. w Paryżu, ul. Rue de la Goutte d'Or
nie za zmarłego Leona Czajkowskiego, urodz. 20.3. 1885 r.
z dnia 20 września 1946- roku te'stailnent prywa,trlY Jan,a &J Nr 42 wszczął postępowanie o uznanie 1.a zmarłego męża
w Starej Ropie, pow. stary Sambor, syna Krystyny Czaj·
tuły, sporządzon y w dn;:u 6 listopada 19.37 l'Oku, zosta'l za_
jej Beniamina Ten.cua. syna Be:rka i Kajły, urodz. 27 -go
kowskiej. O zaginionym Leonie Czajkowskim brak od 1916
twi,e rdzony d,o wy,kona,nia.
KC--2582
września 1001) r. '" So.snowcu, osu.Jnio 7..aIn. w Sosnowcu,
roku jakiejkolwiek wd,adomoścl. · (IV. 279/46).
który w dniu 2 iliclr,nia HJ43 r. w Soonowcu został wysłany
Helena Mączyńska wystąpiła z wnioskiem o uznanie za
Są;d Okręgowy w Białymstoku, Wy:dzial CywIlny, ni
transportem d<, Oświęcim;a i od tej pory wszelki ślad ' po
zmarłego Sylwestra Mączyńskiego,
u,rodz. 1.1. 1911 roku
niejszym obwi,e szaa, ż'e pos:tanowierl iem Sąd~l Okręgowego
nim zaginął. Sąd wzywa zilKini<;nego, by w prz.eciągu S-ch
w Poznaniu, syna Władysława i Stanisławy z d. Chudziń·
z dnia 17 kwietn ia 1945 rok!! t'e stamer:t l1ot ari'ail'l1Y DymLtr:l
miesięc,y od daty Ili1l1t::j;;zegO ogłoszenia zgłosił się, gdyż w
skiej.
Zaginiony Sylwester Mączyński powołany zoS'tał. w
~uźm illka, syna Jana, sporządzony w d.. :u 7 s,tyc'zrJia 1938
przeciwnym razie może być um.any za z.-narłego. Zarazem
sierpniu 1939 r. do 57 pułku piechoty i od tego czasu brak
wku. "o,sta,1 zatwkrdzon y do wyk'oilaTd.
KG--42f11
wzywa się ws~ystlde (,roby, które mogą udzielić wiadomo ·
o nim jakiejkolwiek wiadomości. (IV. Zg. 477/46).
ści o zaginionym, aby w terminie powyższym
d. oniosły o
Salomea Zaleska w.ystąpiła z wnioskip.Jn o uznanie za
Są:d Okrę,gowy w Bialymstoku. Wydz i,ał Cywi,l ny, ni
nich Sądowi ' (art. l, 2 § 1. art. 3. 4, 5 i 1\ dekretu z dnia
zmarłego Zygmunta Zale'skiego, urodz. 15 sty:=znia 1894 r.
niejs,ł:YJn obwi,eszcza, i ,e pos,tanoweniem Sąd!\! Okręgowe,g(>
29.8. 194() r.) w sprawie postępowania o uznanie za zmarw Gozdaninie, syna Stanisława i Marianny zPolackich.
z d'n ia 20 1utego 1947 roku te'srtament p rywatrly Madej li
łeglJ i o stwierdzenie . zgonu, art. 12 § l dekretu
z dnia
Zaginiony 15 ezerwca 1940 r. wyjechał ' do Rosji. Ostatnia
Pankiewicza, S'Porz ą,dzony w dniu 27 ::s.tnpada 1945 roku,
29.3. 1945 r. prawa osobowego. (Zg. 298/ 18).
GB-365
wiadomość by):a od zaginionego z 15 sierpnia 1940 r. z Mazastal z.a twiNdzony do wY'konalnia,
KC--4280
łogi gub. .rf1To.~1'aV\rska. Od tego c?..a.su ślad po nim zaginął.
SĄ,D GRODZKI W NOWYM S~.GZU
S ąd o.krę,gowy w Bi ałyms,tokl1 . W y uz i.ał Cywilny, n i
(IV. Z~. ·194/ 47).
N:l wniosek Elżbiety z C;/"«l-,.!i;)"k'.::h Kuzi,Q" zamieszn iejszy m "obwiesvcza. i ,e postanowerl 'c:r. Są'du Okręgoweg r
Anna Piątkowska wystąpiła z wnioskiem o uznanie za
kałej w Nowym Sączu, . Ma.rii Mół!, a z Llbrant,owej
z dnia 20 lutego 1947 l101kll te6tament prywatny Wiktora
zmal.'łego Fn;nciszlm Piątkowskiego, urodz. 16.12. 1906 roku
Marii P1Jkowej z Nowego Sącza i dra Wlkbra vel Wigclora
Ryiba:Vta, spo.rZadZOll Y w dnbu 13 ma·;",;a 19415 ruku. zo~tał
StelWl, zamieszkałego w Łodzi, ul. 'Tramwajowa 3. o
w Rudnic:zu, po,w. wągrowieoki, syna Jana . i MarIi z domu
zatwierdzony d'() wy:lwnania.
Kc..:.-4279
Nowa.~. Zagilliony franciszek
Piąt!tOwski p.zebywał w
wszczęcie postęp.ovvania o uznanie za t:ma.rłych:
Forcie VII" w Poznaniu do dnia 29.11. 1929 roku. Odtąd . ,
1). Inż. Mariana Kuzio, urodz, Vii dniu 2,9 marca '1908 r.
Sąd OkręgoWy w Białyrrnstoku. Wvdz:al Cywi']ny, ni
brak o nim wiadomości. (Iv. 625/46).
I
w Stanisławowie, syna Bazylego i Eleonory Strumieilskiej,
nie1s,zy m obwielSzcza, re postano'w',eldem Sąd,u Okręgowe.go
Maria Piątkiewiczowa wystąpiła z wniookiem o uzna·
.:amies:;;kałego w Stanisławowie,
zdl1 i a 27 lu,tego 1947 rok-u t'e stament Il~ y wa tll Y PaUiliny Jar_
łlie za zmarłego Franciszka Phi'tkiew;~'Za, urodz. 1.7. 1886 r.
2) Kazimierza M6łki, urodz. dnia 3 stycmia 1915 roku
moszko:we i, siporza"dzony w ;Iniu l :!p~a 194; r:)ku, l.('.~ h!
w Pawłosiowie, pow. jarosławski . ' Z.a.g iniony Franciszek! w Librantowej, syna Józefa i Katarzyny Ogorzałek, zamiellatwlle,l"d,zol1ydo wYlkO'nania.
KC- ·-4'27il
i'i· ątkiewicz był oficer""U1 pp, W 1940 r , pi:ze.bywał w Osta- ' szkałego w Librantowej,
'sz~owie. Od tego ;;;;:1).'>'.1 :n'al': willdomości. (IV. 7~!4~).
3) StaniSława Puka, urodz. 27.4. 1887 r. w Iikov:icach.
Sąd Okrę:gowy w Białymstoku . ' Wy dz i,a l Cywi'l ny, ni
Bl'oni sł<lwa Noskowska ' wystąpiła z wnioskiem o uzna·
syna . Aleksandra i Heleny Smalec, zam. w Nowym Sączu,
Ilie;slzym obwLelSlJcza, i ,e po~tallow,erli em Są'll!u Okrę,g,nwcego
nie za zmarłego Witolda Noskowskiego, urodz. dnia W-go
4) Emanuela Bernklau8. w:odz. dnia 20 paźd7'iernika
z ,dnia 30 sty.c znia 1947 J'(~\cu t'e's:tainl'e!i', Ilot.a.ria:lny W~od,z:
marca .1874 r. w Warszawie. syna Władys~awa L Anięli, z
1901 _~', \V(ir:,y~ł?wie, woj. Tarn~p01skie, syna Moritza
miierza Ter1e'CJld~g>ó, s:porządz.o~ . w ditiu . 22 11ltelg')1946 n}ku, i , Komarnickich. Zaginiony are;;ztr;>VV.at;ly yv.paźd~erniku , JPI'ł9 '.t J ~o:!zy; z 'r,eibowlczO'w, zainieszk-ałego 'w .Nowym Sąc2U,
. KC· 4030 I wIru w Poznaniu przez. gest.apo, ,przebywał . wuStopadzie
zostal zatwi,el'ldZ<lrll' dQ w.rkonani~ ..
~ 5) MiChalilRosZkowicza, ' urodz. 28.7. 1877 r. w No_
tegoż roku w foreie ' VII. Odtąd brak o nim j(lkiejkolwiek
w§m Sączu, syna .TallHi Katarzyny z d. Kalina zamieszka·
SlI!d Okręg,owy w Białym~toku Wy,dz'i,aI Cywilny, ni,
wi ad.omośc L (IV. 725!<W).
lego w NÓw.I'm Sączu.
niejszym o bwiesZlCza, ż,e pOSltanow',el] iem Są.du Okrę.g'(>w :::go
Janina Grześkowiak w.fstąpiła z wnioskiem o uznanie
Ini:. Marian Kuzio, a;esztowany dnia 13.8. 1941 roku
z dni:a 23 .stycznia 1947 rOiK;U testament nOitaria!lny Józefa
za z.marłego Mariana Grze..~kowiaka. urodz. 27.10. 1914 r.
przez gestapo w Stani~ławowi(', skąd dotychczas nie po.
Sadowskiego, s,p'orzą,dzoIlY w dnilll :)..1 mar::a 1939 roku 7.0I
Strzelnie, pow. mogileńskiego, syna Edmunda i Julianny
·Nrócił. Kazimierz Mółka aresztowany w lipcu 1944 roku w
Slta~ z,altwi'erdzoIlY do wy\k'onalnia.
KC·-,40,11
z domu Cegiel. Zaginiony, który należał do tajnej organi.
Nowym Sączu, na:;tępnie umieszczony na liście z dnia 17
zacji został 27.5. 1943 r . w Warszawie ::n·€sztowany przez
lipca 1944 r. jako , zastrzelony, dotąd nie dał znaku życia.
SlI!d Okręgowy w Białymstoku. WvJ,;'a! Cywi!lny, ni
I gestapo. Od tego czasu brak u nim jakiejkolwiek wiadc- ::hanisław P'u ka aresztowany przez ges~apo dnia 26.2. 1943
n!e.js,zym o:bwLelSz'c za, 0e pO$lŁaUCnV' el;! t rti Sądu Okt'ęgowego i mości. (IV. Zg. 7D7/4()).
roku w czasie pracy w Warszłniach KOlejowych w Tarnoz dnia 18 S!tycznia 1946 rOiktu t,es'tJ.men.t prywatf1Y Palll'ny
Michalina Stachecka wystąpiła z wniQskiem o uznanie
wie, skąd dotychczas nie powrócił. Emanuel Uernklau
Boro wJik , s:por,ządz.ony w <lni.u 31 sty,.:u:, j~ 1939 miru, zOf.tal
. za zmarłego Ignacego Stacheckiego, urodz. 12.1. 1899 roku
aresztowany w 1942 1'. we Lwowie przez gcstap<1 a następ·
zatwilerd~ony do wY'kon:ania.
KC· -4(';;2
i w Poznaniu, syna Franciszki Kieseling z Stacheokich. Za- nie wywieziony !lo Bełżca _ . skąd dotychcta,S nie powrócił.
giniony został nresztowany 28.10. 1939 r. przez gestapo w
Michał Hoszkowicz z wybuchem \"ojny wyjechał na wschód
Są;d ' Okręgowy w BialymS!toku, Wydział Cywi,l ny, ni
Poznaniu i od ' 11.11. 193~ł r. wszaiki ślad po nim zaginął .
- skąd n!e powrócił.
niejszym o;bwi,e szcza, ż'e . po~ta(J0w i,en ie ;n ~ą di,l ' Okrę;{o wcgO
(IV. Zg. 6&8 /46).
\"'zywa się wszystkich zaginionych w terminie trzy·
z ,dnIa 23 stycZI1i,a 1947 r,oku t'e stament prywatny ArtemieElżbieta' Kat'zmar ek wystąpiła z wnioskiem o u!manie miesięcznym od ogłoszenia, aby zgłosili się w Sądzie. w
go DanUuika, s:porz<iJdzony w dniu " lipca 1946 roku, zootaił
za zmarłego Józefa Kaczmarka, urodz. 9 maja , 1908 roku w
przedv;mym razie będą um:mi za zmarłych, oraz inne osozatwier:dlJony do Wy!kouania
KC- -4036
Kretoszynie, syna Jana i Wiktorii z Wojtaszków, Zaginion)
by, mogące udzielić o nich wiadomości, o zgłoszenie w żal 7.~tał zmobilizowany 24.8. 1939 r. i przydzielony do 14-ej kreślonym terminie o tym Sądowi. (Zg. 519/46. 532/4.6,
Są;d Qkrę~owy w Białymstoku. Wytlzial Cywilr.y, ni
komp. łączno.~ci w Puznaniu, od tego czasu wszelki ślad po
540/46, 511 /46, 546/48).
. KB--8748
nie.iszym o:bwi.es~cz a , re postan') \',;··tn lem S<\,dJu Okręgowe,g;o
nłm zaginął. (IV. zg. 768/47)
z d:n'ia 1,2 grudnia 1946 roku testament Ptywa:tny Eud" Kl;
Jadwiga Osses wystąpiła z wnioskiem o uznanie za
Sl,,D GRODZKI WSZAMOTULACH
~
Mcl,cer, ~o,rząd.z'ony w dniu 16 wfz'~[;n j.a 194.1 roku, zns~a l
zmarłego Stanisława Ossesa, ul'odz. dnia 26 lutego 1913 r.
Aleksandra Szlagowska z d. Karłowska, zamieszkała w
zatw,Velidz'o ny do wykonani,a.
KC-4034
w Wierzchocinie, pow. szamotulski, syna Szczepana i MaPoznaniu, ul. Podgórna 4, m. 4 W!Iliosła o uznanie za zmarrianny z d. Lawoilskich.Zaginiony został dnia 24 sierpnia
łego jej męża Jana SzJagowslciego, wrodz. dnia 30 kwietnia
1892 r. 'oN Svczodrzychowie, powiatu śremskiego, syna Ja·
1939 r. powołany do 58 pułku piechoty w Poznaniu. Od
kóba i Heleny z d .. Wize • .ostatnio zamieszkałego w Brzozie,
tego czasu nie ma o nim wiado . ności. (IV. Zg. 769/46).
Maria Burek wystąpiła z wnioskiem (j uznanie za
powiatu 'szamotulskiego, twie,rdząc, że w ostatnich dniach
UZNANIE ZA ZMARŁEGO
STWIERDZENIE FAKTU SMIERCI zmarłego Wacława Burka, urodz. 4 września 1905 r. w Po- lipca 1944 r. przybył w odwiedziny do znajomych do Warznaniu, syna An<h'zeJa i Agnieszki .z OgTodowskkh. Zagiszawy i 7.atrzymał się na Mokotowie przy ulicy lfałata 2,
niony został w listopadzie 1944 roku areSZitowany przez
i że w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. w czasie .trwania
SĄD OiR!ODZKI W Wl.\RSZA WI~
gestapo i osadzony w Prezydium Policji w Poznaniu, . gdzie
powstania warszawskiego, wyszedł rankiem z miejsca sweSą,d GroMki w War~z,awi e , Od d,z;a': I. wzywa R:obeT'ta
przebywał do styczmJa 1945. Od tego czasu ślad po nim zago chwilowego pobytu m:. miasto i więeej nie powrócił,
Bonis'lawskiego, sy na Juliana i Józef y z dlomu Marki,ewicz,
gin. ął. (IV. Zg. 676/46).
oraz, że mimo l-OOzUkiwaIl, de dnia dzisiejszego o nim. nie
urodz. dnia '5.6.1899 roku w Nowym Mi'fŚcie Lubawskim,
Bronisława Vogt wystąpiła z wnioskiem o uz.nanie za
ma żadnej wiadomości.
ostatnio zami<esz'ka·l'el?,'o w Wanzaw'e. a ~ esztowane,go przez
zmarłego Heinrz:a Vogta, urodz. 27.7. 1918 r. w Berlinie, syna
Wzywa się zaginion/ ~u, aby w niżej podpisanym Są
Gestapo W 1944 roku, aby w'e.rni;t;e · 3-m;'e6ię.:znym s'l awir
EmiRa. Zaginiony Heinz Vogt przebywał w 1944 roku na
dzie stawił się najróźniejdnia 20 maja 1947r. o godz. 10,
się do Są.du, gdyż po ' upływie :p. .~() ter:n 'nn Sil!d U:Z11:l go za
frencie \Vschodnim jako żołnierz niemiecki. Odtąd brak
pokój Nr 3, gdyi w przeciwnym razie zostanie umany za
vmarł'ego, oraz w'zywa wszyst:,'e QooQY, kt6re mO',~ą udz'eHć
o nim wiladomcści. (tV. Zg. 781/46).
zmarłego.
WszYf>cy, którzyby mieli jakąś wiadomość o ży_
jaikhchkohvi,ek \vi a, d o rnoś c' o zag i.nionym. alby w powyższym
Lucyna Kunatowa wystąpiła z wnioskiem o uznanie
ciu lub śmierci zaginionego. winni o tym donieść Sądowi
terminie d'oniosly o nioh SlI!:!lW'. (Zg . •H8;ł/4(i)
KC-S92
za znlaTlego Stanisława Kunata, urodz. 24 kwietnia 1891 r .
najpóźniej w terminie powyższym. (Zg. 8114U).
KC.....J086
w Solcu Kujawskim, syna Józefa i Jadwigi zBanasiów.
SAD GRODZKI W LODZI
Zaginiony został 10 kwietnia 1940 r. aresztowany i osadzony
AliCja PłazaIska, zamieszkała w Wschowie, ul. Gło
w więzieniu w Dubnie. od tego czasu ślad po nim zag.inął:
gowska Nr 11 wystąpiła z wnioskiem o wywołanie i uznaSąd Grodzki w Łodzi, Oddział Cywilny na podstawie
(IV. Zg. 784/46) .
uie za zmarłego jej męża Zdzisława Płazalskiego, urodz,
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust.
Wzywa się zaginionych, aby naj,później w terminit'
dnia 14 grudnia 1905 r. w Gnieźnie, syna Józefa i Anny
, R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 201/47 ogłasza ,
t. zymiesięcznym zgłosili się w Sądzie Grodzkim w Pozna
7. d. Rataszewskiej , ostatnio zamieSZkałego w Szamotułach ,
że na wniosek Władysławy Andraszczyk, zam. Łódź niu, gdyż w przeciwnym razie uznani zostaną za zmarłych
ul. Bohaterów Nr 5, twierdząc, że wymdeniony został dnia
Ruda-Pabi~nicka, Pusta 22, wszczęto postępOwanie o uznaWz'Y'...·a się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiado'
li. listopada i9'lO r. aresztowany przez gestapo i wywienie za zmarłego za,gin lonego Antoniego Andraszczyka, syna
mości o za.giniony()h, aby najpóźnied w terminie powyi:ziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimie, oraz, ie
Jana i Anny urodz. \V Słowikowie 15.5. 1899 roku, Zagiszym doniosły tutejszemu Sądowi.
,KC-3205
ostatnią wiadomość otrzymała od męża w MIru 1944.
oiony w 1939 r oku zamieszkiwał w Lodzi. a następnie we
S'ld Ok rt;:gow y l', !Ll IY: II S:0KU \\ydz :.al · (:yw :lny, Ii i
n ieislvtll obwiesvcza, że postall 'lW enie :~ Sąd,u OkręgOwello
z dni.a 20 wl' ue'śn : a 1946 roku ' testame nt p.rywa tny Ignacego
Sawon ia, s po rz ą d zon y w dn "u I czerN ; '1 194.~ ro.ku., zos!a.1
zatwierdzony do W\' ~'iJ iiani~,
KC-4460

wrześniu

19119 r. jako ' szeregowiec powołany zoStał do woj· '\
ska. Ostatnio widziano iO we wrześniu ,1939 r. w:Mińsku
Ma:oowieCkim w czasie nalotu. W z','1iązku z powy~
wzywa się zaginionego, aby w terminie 3 mip.s.i.ęcy od uka-I
za:ma się niniejszego ogroS7.enia zgłos.ił się w Sądzie Grodz·
kim w Łodzi, Oddział Cywilny, gdyź w prz~iwnym razie
może być umany za zmarłego .
Jed'.1or.ześnie
wzywa się
wszyStkie OSOby, które mogą udzielić wiadomości o zagin,;u_
nym, alby w terminie powyższym doniosły . o , nich Sądowi.
GB-309
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"MONl'l'OR 'pOLSKI" - Dnia 5 maja 1947 r.

Wzywa. się tedy zaglnlOnego, aby w niżej oznaczonym

razie

Sądzie stawił się najpóźniej dnia 20 ~aja 1947 roku godz.
lO-ej, pokój Nr 3, gdyż inaczej zostanie uznany za zmarłego . Wszyscy, którzyby mieli j akąś wiadomość o życiu lub
śmierci zaginior.ego winni o tym donieść Sądowi najpóź

niej w terminie

powyższym.

(Zg. 7/47).

KC-3096

może b,Yć

udzielić mogą

w terminie
82/46).

uznany za
wiadomości

powyższym

Wszystkie osoby, które
o zaginiO'nym, wzywa się, aby
doniosły o nich
Sądowi. (2 Zg.
KC-3225

Anna z Barbarzyków Mądzielewska z Chełmna wniosła
uznania za zmarłego męża
o wszczęcie postępowania celem uznania za zmarłego męża
. jej, Franciszka Wi.lińskiego, ostatnio zamieszkałego w
jej, Bolesława Mądzjelewskiego , O'statnio zamieszkałego VI
Chełmnie, ur·o dz. dnia 28 czerwca 1920 roku w Chełmrue,
Chełmnie, urodz. 24 marca 1888 roku w Chełmnie, syna FiI syna Walcntego i Marty z S adzikowskich, który w paź I' 'iipa i Marianny z Krauzów, którego dnia 31.10. 1939 roku
zabrał niemiecki Selbstschutz i odtąd ślad po nim zaginął.
I; o.zierniku 1944 roku jakO' żołnierz niemiecki przebywał w
Sa.,domierzu i odtąd ślad po nim zaginął.
Wzywa się zaginionego, aby zgłos ił się w terminie wyWzywa się zaginionego. aby zgłosił się w terminie wyznaczonym na dzień 23 lipca 1947 roku o godzinie 11.45 w
znaczonym na dzień 2~ lipca 1947 roku o godzinie 12,15 w
Sądzie Grodzkim w Chełmnie, pO'kój 2, gdyż w pr~chvnym
Sądzie Grodzkim w Chełmnie, pokój 2, gdyż w przeciw- , razie może być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby. które
nym razie może być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby.
udzielić mogą wiadomości o zaginionym, wzywa się, aby w
kt óre udzielić mogą wiadomości o zaginionym, wzywa się,
terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. (2 Zg. 18/46).
aby w terminie ' powyższym don;.osły o nich Sądowi.
.KC-3233
(2 Zg. 164/46) .
KC-3226
Marta

Wilińsb

z domu Oparka z. Chełmna wniosła o

wszczęcie postępowania

SĄD GRODZKJ W KOSZALINIE
Na wniosek Józefy Doleckjej, zamieszkałej w Słowin
kowie, gm. Dobrzyce, powiat Koszalin - Sąd Grodzki w,
K oszQlinie wszczyna postępowanie celem uznania za zmarłego męża jej Tadeusza Doleckiego. urodz. dnia 5.1. 1907
rok u we wsi Lachowie gm. Poruck, powiat Włodzimierz,
syna Antoniego i Feliksy z domu Lalkowskiej, ostatnio
zam : cszkałego w Swojezowie, skąd został wyWieziony
wgłąb R.osji. W roku 1943 został wciągnięty do organizuJącego się \,,"ojska Polskiego i w dniu 2'5 kwietnia 1945 r.
poległ na froncie w miejscowości OrandclI1burg (Niemcy).
WZY-łla się zaginionego, aby
w ciągu 3 miesię<..'Y od
ogł oszenIa niniejszego
zgłosił się w Sądzie
Grodzkim w
Koszalinie. gdyż w przeciwnym razie może być uznany za
zmarłego. Nadto wzywa się wszystkie
osoby, które mogą
udz i elić wiadomości o zaginionym, aby w terminie wspomn iemym doniosły o nich sądowi . (Zg. 9/47).'
KC--30479

l'azie może być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby, które
. udzielić mogą wiadomości o zaginionym, wzywa się, aby w
terminie pOWyższyffi doniosły o nich Sądowi. (2 Zg. M/46).
KC-3232

zmarłego.

celem

I

l
l

I

Kazuniera z RadO'mskich Wróblewska z Nakła wniosła
o wszczęcie postępowania celem uznania za zmarłego męża i
jej, Jana Wróblewskiego, naczelnika poczty, ostatnio zamieSzkałego w . Kornatowie, pow. Chełmno. urodz. 7 czerwca
1899 roku w Brusach, syna Augustyna i Franciszki z Zby- I
lickich, który' zaginął w dniu B.9. 1939 roku w okolicy Ło I
SĄD GRODZKI W SOBOLEWIE
.,
wicza i dotąd się nie zgłosił.
Sąd Grodzki w Sobolewie, stosoWUie do art. 5 Dekretu
WzYwa się zaginionego, aby zgłosił się w terminie wyz dnia 29 sierpnia 1945 roku w sprawie postępowania o
. znaczonym na dzień 213 lipca 1947 r . o godz. 10 w Sądzie
u znanie za 2,marłego i " stw:.erdzen.ie zgonu (Dz. Ust. Nr
Groązkim w Chełmnie, pokój 2, gdyż w przeciwnym razie I
I
40, poz. 226) i postar:ow.,ien i<.> Sądu z dnia 4 lutegó ' 1947 r.,
może być uznany
za zmarłego. Wszystkie osoby, które i
obwieszcza, że na sktltek lo> niosku Marcjanny i Stanisława
udzielić mogą wiadomocśi o zaginionym, wzywa się, aby i
Głodków, mieszkańćó~ wsi Woila-Zadybska, gminy Kło
w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. (2 Zg.
czew, powiatu garwolińskiego - wzywa Władysława Bed37/46).
KC-3227
n arczyka, syna .Jana i Karoliny z Rulskich,urodzonego
dnia 2 lipca 1890 roku we' wsi Wola-Zadybska, gminy Kło
Marta z Muszyńskich Lutherowa z Bydgoszczy wniosła
czew, ostatnio zamieszkałego w tejże wsi Wola-Zadybska,
o wszczęcie postępowania celem uznania za zmarłegO' męża
aby w ciągu trzech miesięcy od chwili ogłoszenia stawił się
jej, LeDnarda Luthera, ostatnio zamieszkałego w Chełmnie,
w tymże Sądzie, poniewai; po upływie tego te~inu nastąpi
urodz. 11 czerwca 1897 roku w Obornikach, syna Gotfryda
uznanie go za zmarłego.
i Michaliny z B artelów, którego ' niemiecki Selbstschutz i
Wzywa się wszystkich, którzy o życiu lub śmierci zawywiózł z Chełmna dnia 28.10. 1939 roku
w nieznanym I
ginionego p osiad ają j <:>.k ieś wia domości, aby zawiadomili
kierunku i odtąd ślad po nim zaginął.
I
Sąd najpóźniej w oznac!z.onym wyżej terminie.
(Akta Nr
Wzywa się zaginionego, aby zgłosił się w terminie wy- I
/
Zg. 2 47) .
KC-2946
znaczohym na dzień 23 lipca 1947 roku o godzinie 11,.'.10 w
Sądzie Grodzkim w Chełmnie, pokój 2, gdyż w· przeciwnynl
SĄ.D GRODZKI W ZAMOŚCIU
razie ~oże być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby, które l
Sąd . Grodzki w Za moś ciu na zasadzie art. 5 dekretu
wzywa się, aby ,
udzie lić mogą w ia domości D zaginionym,
1: 29.7. 19415 r . obwieszcza, że na skutek wniosku Mo!"szyw terminie PO\vyższym don j.osly (' n ich Sąd O'Wi. (2 Zg. i
Szymona Szterna, zam_ w Zamościu, Plac Mickiewicza
KC-322';;
149/46).
Nr 8, wszczął postępowanie o UZln8.nie za zmarłą Heny
Sztern z Zakmanów, c. Szyji i Bruchy z domu Langman,
Pelagia z
Wejl'owska z
urodz 10.8 ,. 1897 rol}u w, Iz.ł?iQl:" .p~:w .. kraąt)QĘi~wskie.g(), .
o WSz(:2ęcie"'postępowilrtia ~em umania,·.' za zmarłegO' . męża .'
mieszkanki m. Zamościa - według twierdzenia petenta w
jej, nauczyciela Wincentego Wejrowskiego, ' ostatnio zamie- '
m aju 1942 roku została zabita przez' niemców.
szlmłegow Unisław1u , urodz, 19 lipca 1886 roku w Linówcu, l
Wzywa s ię wyżej wymienioną, jak również wszystkie
syna Jakuba i Marianny z domu Starosta. którego wywiózł
c.soby, które mogą udzielić o niej wiadomości, 'aby w terniemiecki Selbstschutz dnia 24.10. 1939 rO'ku samochodem
minie 3 ' miesięcy od dat',{ ogłoszenia, donieśli ' o tym Sądowi.
z Chebnna w rueznanym kierunku i odtąd ślad po nim
Po upływie tego terminu uznaną zostanie pl"7...ez Sąd za
zaginął.
zmarłą. (Zg. 4/47),
ĘC-l001
Wzywa się zaginionego, aby zgłosił się w terminie wy-

I

!

Marianna z Banasiów Kuryga z Chełmna wniosła ()
postępowania celem uznania za zmarłego męża
jej, Jana Kurygi, ostatnio zamieszkałego w Chełmnie,
urodz. 6 kwietnia 1903 roku w Umianowicach, syna Franciszka i Małgorzaty z Majów, którego 6.11. 1939 roku zabrał
niemiecki Selbstsclmt z, osadził w więzieniu w Chełmnie
i od tąd sIad po nim zaginął.
wszczęcie

zagL'lionego, aby zgłosił się .w terminie wy·
23 lipca 1947 roku o gO'dzinie 11 w Są
dzie Grodzkim' w Chełmnie, pokój 2, gdyż w przeciwnym
razie może być uznany za zmarłego . Wszystkie osoby, które
udzielić mogą wiadomOści o zaginionym wzywa się, aby w
Wzywa

się

I znaczonym na

III

terminie

dzień

powyżezym doniosły

o n ich

Są do7łli.

(2

Z~c~~~~

Helena z Byczków Sel'winowa z NO'wego Dobra

wniosła

I o wszczęcie postępowania celem uznania za zmarłego męża
jej,
Serwina, ostatnio
w Nowych
I' DO'brach, urodz. 10 marca 1910 roku w Bistuszowie, syna

I,
!

Krużyńskich

Unisławia wniosła

SĄ.D GRODZKI

VI

STRZELNIE

SĄ.D

GRODZKI W WEGROWIE

Sąd Grodzki w W ęgrowie na zasadżie ut. 5 dekretu
:t 29.8. 45 (Dz. Ust. 40/45, poz. 226) i wniosku Stefanii Gać,
zam. w Miedznie, pow. Węgrowskiego wzywa Wacława

Dziemianowskiego vel Dziemidnowskiego. urodz. w dniu 29
sierpnia 1899 roku w Jartyporach gminy Ruchna, pow. Wę
growskiego, syna Stanisława i Emilii z Madejaków, który
w 1927 roku wyjechał do Ameryki, aby w ciągu sześciu
miesięcy od chwiJli ukazania się ogłoszenia zgłosił się do
Sądu osobiście, bądź nadesłał o sobie wiadomość, gdyż w
przeciwnym 'razie może być uznany za zmarłego.
Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które moga
udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyż
szym doniosły o nich Sądowi Grodzkiemu w Węgrowie.
(Nr Zg. 35/46).
KO-1250
SĄ.D

GRODZKI W CHEŁMNIE
z Zakrzewskich Drapi~wska z Trzebcza
szlach. wnio~a o wszczęcie postępowania celem uznania za
zmarłego męża jej Konstantego Drapiewskiego, ostatnio
zamieszkałego w Żyglądzie, urodz. dnia 14 .kwietnia 1910
rO'ku w Żyglądzie, syna Stefana i Franciszki z domu Szubrych, który na froncie wschodnim zaginął 4 sierpnia
1944 roku .
Wzywa się za ginionego, aby zgłosił się w terminie wy ,
znaczonym n a dzień 23 lipca 1947 roku o godzi nie 11,45 w
Sądzie Grodzkim w Chełmnie, pokój 2, gdyż w prze<:iwnym
Stan~sława

znaczonym na dzień 23 lipca 194·7. r oku o godzinie 10.25 w
Sądzie Grodzkim w Chełmnie, pokój 2, gdyż w przeciwnym
razie może być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby, które
udzielić mogą wiadomości D zaginionym, wzywa się, aby.
w terminie powyżS'lym doniosły o nich ::;ądowi. (2 Zg.
9/45),
K0-3229
'Helena z KaUnowskich-Budna z Wąbrzeżna wniosła
o wszczęcie postępowan ia celem uznania za zmarłego męża
jej Antoniego Budnego. ostatnio zamieszkałego w Trzebczu
król., ~z. dnia 18 listopada 1902 roku w Inowrocławiu,
syna Józefa i Anastazji z Snopków, którego 19.10. 1939 r.
Za/brało gestapo i odtąd ślad po nim zag~nął. .
Wzywa się zaginionego, aby zgł osił się w terminie wymaczonym na dzień 2'3 lipca 1947 roku o godzin ie 12,45 w
Sadzie' Grodzkim w Chełmnie, pokój 2, gdyż w pr~ciwnym
l';zie może być uznany za zmarłego. Wszystkie OSOby, które
udzieOić mogą . wiadomości o zaginionym, wzywa się, aby
w terminie powyższym dO'niosły o nich Sądowi. (2 Z·g.
83/46).
KC-3230
Helena z · Kuchtów Kokoszewska z Unisławia wniosła
o wszczęcie postępowania celem uznania za zmarłego męża
jej, Stanisława Kokoszewskiego, ostatnio zamieszkałego w
Unisławiu, urodz. 10 czerwca 1901 roku w Bydgoszczy, syna
Piotra i Klary z Wudzińskich, którego niemiecki Selbstschutz Z!lbrał dnia 29.9. 1939 roku z Unisławia, wywiózł w
niewiadomym kierunku i odtąd ślad po nim zaginął.
Wzywa się zaginionego, aby zgłosił się w terminie wyznaczonym na dzień 23 lipca 1947 roku o godzinię 12,00 w
Sądzie Grodzkim w Chełmnie., pokój 2, gdyż w pr:reciwnym
razie może być umany za zmarłego_ Wszystkie osoby, które
udzielić mogą wiadomości o zaginionym, wzywa się, aby w
terminie powyższym dO'niosłyo nich Sądowi, (2 Zg. 84/46).
KC-3231
Leokadia z Siegów R.apicka z Kolna wniosła o wszczę"
celem uznania za zmarłego męża jej Wła ·
dysława
Rapickiego, ostatnio zamieszkałego w Kolnie,
urodz. dnia 11 czerwca 1901 roku w Kiełpiu, syna Aleksego
i RozaJlii z Lewandowskich, który w marcu 1945 r. prze-o
bywał w obozie w Działdowie i odtąd ślad po n im zagin ął
Wzywa się zaginionego, aby zgłos ił się ' w terminie wy ·
znaczonym na dzieil 23 lipca 1947 roku o godzinie 12.30 w
Sądzie Grodzkim w ChełIrinie. pokój 2., gdyż w przeciwnym

cie

postępowania

zamieszkałego

Karola i Agaty z P ietruchów, który
roku w okolicy Włocławka i dotąd

zaginął

w dniu 8.9 1939

się

zgłosił.

nie

Wzywa się zaginionego, aby zgIos ił się w terminie wy·
znaczonym na dzień 23 lipca 1947 roku o godzinie 10,45 w
Sądzie Grodzkim w Ch ełmnie, pokój 2., gdyż w przeciwnym
razie może być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby, które
udzielić mogą wiadomoś ci o zaginiouym, wzywa s ię, aiby w
terminie powy ższym doniosły o nich S ądowi. (2 Zg. 46/45).
KC-3235

I
I

Franciszka Koszcia z domu Stachowicz z Siedluchny,
puwiat Mogileński, wystąpiła z wnioskiem, by jej męża
Aloj zego Koszelę, urodz. 14 stycz.'lia ' 1899 roku w Bliźnie,
powiat Brzozowski, Isyna Jakóba i Franciszki z domu Janusz, wyznania rzymsko - katoliCkiego, robotnika, ostatnio
zamieszk&łego w Siedluchnie, który powołany został w
dniu 24 sierpnia 1939 roku pod broń jako żołnierz polski
i zagi nął między Kutnem a Sochaczewem, uznać za zmarłego . Zaginionego wzywa się, by w terminie wyznaczonym
na dzień 1 lipca 1947 r oku godz. lO, stawił się w wyżej
oznaczonym Sądzie , gdyż w przeciwnym razie uznany zostanie za zmarłego .
Wszystkie osoby, które . mają jaką wiadomość o życiu.
lub śmierci zaginionego, w inny o tym donieść Sądowi naj później w terminie wywoławczym. (Zg. 7/47).
KC--·1655

Stanisława

Leokadia z Kortasów KwieciiIska z Rudy, powiat
o w ~ .~zęcie postępowania cellem uznania
za zmarłego męża jej, P iotra Kwiecińskiego. ostatnio zamieszkałego w Rudzie, powiat Chełmno, urodz. dnia 29-go
czerwca 1894 roku w Rychnowie. syna Jerzego i Michaliny
z Smulów, który z Rudy w dniu 11.10. 1939 rok~ został zabrany przez niemiecki Sełbstschutz i odtąd ślad po rum
Chełmno wn i osła

zaginął.

Wzywa się zaginionego, aby zgło sił się w terminie wy.
1
zn aczonym na dzieli 23 lipca 1947 roku o godzinie 10.30 w
Sądzi e Grodzkim w Ch ełmnie. pokój 2, gdyż w przeciwnym
razie może być uznany za zmarłego. Wszystkie osoby, które
udzielić mogą wiadomOŚci o zaginionym, wzywa się, aby w
terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. (2 Zg. 51/46).
KC--":3236
SĄ.D G l'~ODZKI

W WOLBROMItJ

Sąd

Grodzki w Wolbromiu na wniosek Zysli Wajcman,
zamieszkałej w Sosnowcu
w sprawie o uznanie Estery
Wajcman, córki Judki i Itli z Wajsmanów małżonków Feldberg, urodzoną w Wolbromiu 15 czerwca 1881 roku. ostatnio
z amieszkałą w \Volbromiu, która w dniu 5 września 1942 r.
w czasie wysiedlania Żydów z Wolbromia, została zatrzy·
mana a na stępnie wywieziona do obozu stracenia w Bełżcu
L
za zmarłą, wzywa: 1) zaginioną Esterę Wajcman, aby w
terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia niniejsrzego
wezwania zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w Wolbromiu,
gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą, 2)
wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w terminie p owy ż szym doniosły o nich Sądo
,vi. (Nr Zg. 1/47).
KC-40S7

Sąd Grodzki w Wolhromiu ' na wniosek Zysli Wajcmau,
w Sosnowcu, w -sprawie o uznanie za zmarłą
Ma.nem Glajtman, córkę Judki i Itli z Waj emanów małżon
ków Feldberg, urodzoną w Wolbl'omiu 13 stycznia 1893 roku, ostatnio zami eszka.łą w Wolbrom1u, która w dniu 5 września 1942 roku w cz,a sie wysiedlania Zydów z Wolbromia,
została zatrzymana a na s tępnie wywieZiiona do OboZiU stracenia w Bełżcu, wzywa: 1) zagin ioną Mariem Glajtman, a,b y
w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego.
wezwana zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w Wolbromiu,
gdyż w przeci'V'llllym razie może być U2Ilana za zmarłą; ~)
wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej. aby w termtnie powyższym doniosły o tym Sądowi .
Nr Zg. 2/47,
KC-4086
zamieszkałej

Sąd

Grodzki w Wolbromiu na wniosek Zysli Wajeman
w Sosnowcu, w sprawie o uznanie za zmarłego
Lejbusia Glajtman3, syna Mordk i i MaIki z Ungel'ów, urodzonego w 1894 i'oku w Olkusz,u ; ostat nio zamieszkał e go ·N
Wclbromiu, który \V dnhl 5 wr z e ś ni a 1942 roku w czas ie wysiedlania Zydów z Wolbromia, zos tał zat.rzy many, a nas tęp1.a mieszkałej
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nIe wywieziony do obozu stracenia w Bełmu, wzywa: l) zaginionego Lejbusia Glajtmana, aby w te.nninie trzech miesięcy od dnia ogło..·'zenia· niniejszego wezwania zgłosił się w
Sąd.zie Grodzkim w Wolbromiu, gdyż w przeciwnym razie
może być uznany za zma.rłego; 2) wszyśtkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyż
szym doniosły o tym Sądowi. Nr Zg. 3/47.
KC--4085
Sąd

Grodzki w Wolbromiu na wni05ek Chai Cukierman,
w Kn'J!mwie, w sprawie o uznanJe ,za zmarł'l
Tauby Borensztajn, córki Abrama i Szejny Chai z Cukiermanów małżonków Borensztajn, urodzonej w Wolbrom1u 17
stycznia 1920 roku, ostano zamieszkałej w Wolbrom1u, która w dniu 5 września 1942 roku wczasie wysie<llarua Zyd.łw
,z W olbr:llffiia , została zatrzymana a następnlie wywie2iOlrul. do
obozu stracenia, wzywa : 1) Taubę Borensztajn, aby w terminie trzech mie3ięcy od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania zgłOSiła się w S ądzi e Grodzkim w Wolbromiu, gdyż w
prz0ciwnym razie m oż e być uznana za zma,rłą; 2) wszystkie
osoby, które mogą udzi elić wia domości o zaginionej, aby w
terminie pawyższy m doniosły o tym Sądowi. L. Zg. 4/47.
KC-4188
zam i es7.kałej

Sąd

Grodzki w Wolbromiu na wniosek Chai Cukierman,
w Krakowie, w sprawie o uznanie za zmarłą
RuchU Boremsztajn, córki Abr ama i Szejny Chai z Cukie,r manów małż,oDków B0rensxtajn, urodzonej w Wo,l r,romill 16
września 191-1 roku, ostatmo zamiesz,k~łej w Wolbromiu, która w dniu 5 września 1942 roku w CZ/isie wysiedlania Zydów
Z Wolbromia, została zatrzymana a następnie wywiez!.ona do
obozu stracenia w Bełżcu, wzywa: l) zagi nioną Ruchlę BorE"nsmajn, aby w taminie trzech miesięcy od dnia ogło'szenia
niniejszego we~wania zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w Wol~
bromiu, gdyż w przeciwnym razie może by ć : :zn ą na z~ 7marłą; 2) wszystkie osoby, które mogą udz;elić w i adomości o zaginionej, aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi.
L. Zg. 12/47.
KC-4189
zan1jeszk a łej

Dnia 5 maja 1947 r.

lichów małżcmków Windha'j m, wrodzonej w Piotrkowie, dnia
6 września 1904 roku, ostatnio :r.amiesz.kałej w WolbrOlllliu,
kt6ra w dniu 5 września 1942 .rolru w Czasie wysiedlania Zy-

Grodzki w Wolbromiu na wniosek Chai Cukiennan,
w Kr,s kowie, w sprawie o uznanie za zmarłą
Szejny Chai Borensztajn, córki F,iszia i Ety z Jzaksonów mał
ionków Cukierman, urodzonej w ~.1lędzyrzeczu w 1882 roku,
ostatnio zamieszkałej w Wolbromiu, kt6ra w dniu 5 wrześ.nia
1942 roku w czasie wysiedlanda ,Zydów z WOlbromia, została
zatrzymana a następnie wywieLiona ' -:lo obozu stracenia,
wzywa: 1) Szejnę Chaję Bo!"a'1s:':~i:ljrl. aby w termjnie trzech
miesięcy od dnia ogłoszenia ninteiszego wezwania zgłosiła się
w SądL.:e Grodzkim w Wotl' .. "miu, gdyż w pTze ch"'nym razie
m'YŻe być uznana za zmarł ,: · 2) wszystkie osoby, które mogą
udz:ielić wiadomości c z'lgini .:m ei, ::łby w termin:e powyższym
do:nioo,ly o tym Sądow!. L Zg. ~/47.
KC-:-4190
Grodzki w Wolb!"om:1J na wniosek Anny Kiwior, zaMleszkałej w Braciej6wce, powiatu olkuskiego" w sprawie
o uznanie za 7J!llarłego Piotra Kiwiora. syna Jana i Katarzyny z Knapów, urodzoneg o dnia 28 maja 1899 roku w S\.1('hej,
powiatu olkuskiego, ostatni<) zamieszkałego w Braciej6wce,
k,t 6ry w sierpniu 1939 r. powołany został do Wojska Polskiego, a w pierwszej dekadzie września 1939 r. widziany. był
za Krakowem w drodze do Tomaszowa Lubelskie,go, wzywa:
' 1) zaginionego Piotra Kiwiora, aby w t.erminie trzech mie&ięcy od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania zgłosił l;ię w
Sądzie Grodzlkim w Wo1bromiu, gdyż w przec:'.wnym
I'szie
może być UZIl1any za mladego; 2) wszyątkie osoby; które mogą udzielić Wliadomości o zaginionym, aby w terminie powyż
szy:m dooiosły o tym Sądowi. Nr Zg. 3/46.
KC--~nO
Sąd

Sąd Grodzlk1 w WolbrOlllllu na wnioselk .Janiny-Heleny
ze Zgadzaj ów Półtorak, mmieSZlkałej w Tarnawie, powiatu
olkuskiego, w sprawde o tmnanie za zmarłego Stanisława
Półtoraka, syna Jana i Marianny z Bugajów,
urodzonego
dnia 22 kwietnia 1908 roku w Tarnawie, powdatu olkuskiego,
~ zamieszkałego w Tamawie, który w 2lWIią.zku z wojwybuchłą w dniu l września 1939 r. powołany został do
Wojska Polskiego a nast~e w maoienystym l pullw KOPbrał udział w walce z Niemcami w OIkollcy WieLunia , B 1.1Sko
k. Kielc, .J6zefowa nad Bugiem i Wilna, wzywa: l) mginionego Stanisława Półtoraka, aby w tennin1ie trv.ech miesięcy od
dnia o,głoszenia niniejszego wezwania, zgłosił się w Sądzie
Ckod2lkim w W<>lbromiu, gdyż w przeciwnym razie może być
uznany za mlarrego; 2) wszysl\ik ie osoby, które mogą udzielić
wiadomości o zaginionym, aby w terminie po.wyŻS1lym doniosły o tym Sądowd. Nr Zg. 24/46.
KC-1530

D"

Sąd G~ki

w Wolbromm na WIIl10sek Zenony Kotullkiej, zamiesmałej w Wolbromiu, w sprarwie o uznanie ża
cmarłego Stanisława Kotuiskiego, syna Michała i Amly z Ko,':iaTzów, urodzonego 20 lipca 1909 roku w Jawomnie, ostatnio
~ies7Jkałego w Wołbromiu, który w dniu 24 grudnia 1944 r.
IIostał za<trzymany z rewolwerem, w ręk;u w Wolbromiu przez
'Wiemców, a następnie Wyw.i eziony do więzienia Montelupich
.. 1{['aikowie, gdzie przebywał do 13 styania 1945 rom, wzywa: 1) zaginionego Stanisława Kotulsklego, aby w terminie
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia nIniejszego wezwania
zgłosił się w Sądzie Gr<>dzk:im w Wolbromiu, gdyż w przeciwnym razie może być U:?lnany za zmarłego; 2) wszystkie
osoby, które mogą udzielić wiadomośoi o zalg inionym, aby w
terminie powYUzym doniosły o tym Sądowi. L: Zg. 25i46.
KC-4833

SĄ.D OK!RĘGOWf

W

ŁODZI

Sąd Okręg,owy w Łodzi , W ),,:z;ał l Cywill1Y (Rlac D'lb_
rowsJdego Nr 5), f'I'h.!:1il! de w: a d,omoś ci , żt' r.a pr,dstawie
art. 157 § 2 K P. C. aj Al Jó~ ,; 'Naicza,k w t adzi , ul. Dowborczyków Nr 15, ~)Hdl U1!t,ianow 1ony kuratorem , PIO~~SO
wyru do Zlli.c;tI}POwan,i a ni,e znanego z mie-J,s>cll pobytu Romana
ChoiuacJdego, ostałni'o Zdnl~szkalegO' w Łodzi, w spraw:\:
z p0lW6dZltwa J,zydJ()cy Chol"a'ki~! p~7.ei:iwko temuż Roma'
nowi Oho'jnacldem'l1 o ru~'",~'d l wzywa nieznar.ego z m;.eis·c a ,pobybu, .a:by Się Z~l06 '~ do u,c zestn :.:zenia w pont :eniol1 ym ,procesi'e. (1 35/47).
KC-,35~)5 '

Sąd Okręg, Owf w Ł.>hi , Wydzial I Cyw :lny (P.:ac Dąb
rows,kie<go Nr ';), p'>ó:l;e d:o wiadomoścI, ~e na pOdstawie
art, 157 § 2 1(. P. C. a:lwl)kat ~ug(,:IU!;Z D!,e th, zam . w r ,(\..
dzi przy,łlil. Ki[jńsik :~go Nr ,~~ z,(l>s 1 ał usta.n'owionykuratorem
pro'ces'owym do zastę.>u 'VOlI: ,.1 nieznanego z mie';sca Il:lbytu
Józefa Kowa'l skj'e,g a, OS Ti) '!) z,a mieszkalegn \V Pah 'a n'cach,
:po.zwauego w s'p ra w 'e Nr C. 374 i47 z powództwa S te.ian: :
Kowalskiej o ro'z wód wzywa niezna,nego z nJ:e,j-sc,1 i>'ohYtu.
alby się Zlg~os!l do ·lO',e.,., !, C ;~el1i1 w p~'m.en i OnY111 'PrO'cosip..
(C. 374/47).
KC-:4711

Sąd Okrę,g, owy w Ł;,rJti, WyJ1.:al , Cyw .l'lY (P'ac. D:J.b_
rowskiego Nr Si, "od.al~ d ·, wia(hmlO~~, . te na pods!aw:e
ai't. 157 § 2 K. p. C. adwokat OHm Rymki'ewi,cz, zam. w
Łodzi przy Uli'iey Kmńs:kiego Nr 60 m.
z,()s,t at ustanow:oI1Y klura'tDrem do zastępowania nieznlneg:) z :nie js·c a pObytu
Janusza Oóra'lewskie.go, Sit. mfeszkań,ca m. Warszawy, obec.
nie przebywająceg,oz:agranicą w okl\l1powa!lei strefie brytyjsIkiej, w sprawi'e z powM'7Jtwa J<"dwilgi Gó :·a1ewsk:e'j przeciwkO' Ja nusrowi GoraJIe'ws'k j'emu o rozwód i wzy wa niez.nam~go z miei6ca ip OIby tu, a:by się zgl'osił do u'~!, est:lj cze' nia w
,pomieniouym prolcesie. (Nr C. 5/47).
KC-.4569

20,

Sąd Okręgowy w Łoł.:i, Wydz : ał I Cywila Y (Plac Dąh
rawskie!go Nr 5), po.J;tj,e do wiadom~)Śc!,te na pods.ta wie
art. 1'57- § 2 iK. p. C. arlw. Edmund Morz.kows,kil, z.am. w Ło_
drl, uJ. Piotrikow~ka Nr 106, zOSltał u~ta'nD\Vj.oI1Y kKuato'r em
Pt1OCeSOwyt11 do zaSttępowania ni.eznanCli&'o z mieis'c a poibytu
,H,enryka PnuClhniddego, OSlŁaltinito umi,eszkałego w Łodz~ ,
ul. Bal1'dmski'e g'D 8 m. 4, w ~pra\Vie Ż pow6dztwa Ire'OIY
P ruch nick i'ej przeci:Wlko temut H'enrykowi Pruchl1:i1ckiemu
o ,r ozwód i wzywa niez.nal1'e~o z mi, e!s~a pobyvu, aby srę
z&'łosir do ucz'c stnicz'en!a w pomienionym pro,cesje (sprawa
Nr C. 2770146).
KC--30Sa

Sąd Ok. ręgowy w Łodr.i, \Vyd7. :ar I Cy wilay (Plac D'l brows,k iego Nr 5), podaj~ dO' wi adomości. że n.a podstawie
a I1t. 157 § 2 K. P. C. adw. Rys,zard VOlgel (Łódź, 1.1'1. ZaCihl{)dn ra Nr 64) zOSJta~ u'stanowiJOny lru'ratorem procesowym do
za6twowania n,ie,wal1ogo z miejsca ;pobytu KOf1Stantego Erdmal1,a, ostatnio zami'esZlkar.ego w Warsza,w ie w SlPrawie z powództwa Janiny z Soko~Qlws:kich Er,rumanowe! przeów«!:o
temuż Kon~tan'te,mu Erdmanowi o rozwód i wZywa niewaneg,o z m;ej,s ca pdbytu, alby ~ ię zgłoolł do uozestni'czen,ia
w pomiel1'icmym ;procesie (s.prawa Nr C. 88/47).
KC-3054
Sąd Okrę,gowy w Łodzi, Wydl:ał , CY""':.!ClY (~ac nąb
rows,k iego Nr 5), poda1e do w!a,cirrroścf , że na r;ods:aw:e
art. 157 § 2 K. P. C. adw. Józe,f Wan'c zak, zam. w Łod~j, '11.
Dowlborczylków .Nr 15, rosŁa,! u~tan(Jfwiony kurav{)l'em PT10,_
~esl()wy:m <lO' zastęlJ)owan. ia ni' e.znane~ z mi,eisca poby,tu Hp.j'el1Y Kowalskie,! z GraJbmvskiah, osia'tnio zam, w Łodzi ;przy
UJl. f.els,z;tyńskie,go Nr 319 m. 3 '>f S1Pr:awie .z powództwa St'lni'sława Kowal!sk iego przecjwko tej' że Helen ie Kowalsk i'e!
o rozwód wzywa n!e,waf1ą z m,i'e jsca polbytu, a:b y s i ę zgl'~
sila <lo uczestrJ'icz,et1ia w ;p omienionym procesje (sprawa C.

92/<V7).

°

Sąd Okręgowy w Odańs.ku -- Wydzia<t Cywi,Ił1Y Ul. No
wy Swl'at 28/Z9 - podaij.e do wiadomości, ż.e na podiSltawto
art. 157 § l 11:. P. c. ob. Przy:bY'lsk,( Kaził!nierz, zaml.esz.ka:ry
w Gdańsku, zosta.l t1'Sia:nQlwiony Ikuratorem do zastępowani'a
nieznan~i 1: miejsca poIbytu pozwane,j AnieJIi Bijow&'łdel
w sprawie z II>Ow6:dz.1wa Roma'n a BiJjowsiki,e,go przeciwko
Anie/li BUjows.k,iei o r'o zwód i wzywa ni e, Zl1allą z miejsca po
byltu, aby się Zltl10silla do ~zestniczenia w pom~eł1 i.o, nym
prooes'ie.
KC--4696
Są, d Okręgowy w Gdańsku - Wyd:zia~ Cywi,lI1y uno No
wy . $wiat 28fZ9 - podaJe do wiadomości, ż.e na pod::>,t.. w "
art. 157 § l k. ,p. c. oIb. Obo,j nowski Bok's,la w, a,p1 • .sąd,. w
Gdańsklu, WlStail ustanowiony kuratorem do zast'epowal1;ą
n ieznanej z m iejsca pony'w PQzwallel Katarzyny Mratusza,k
w sJp rawie z PO'wódZitwa Wla.dY'Slawa Matusza.ka przeciwko
KatarzYl1 i e Marusza.k o rozwód i wzywa się l1ieznal1ą z mi,C(!sca 'pObytu, alby się Zlg'łosila d'o uczes,tlli'czen i1a w pomien i'o
nym proces.ie.
KC-4697

Sąd Okręgowy w Gdańs,ku
Wydzia,1 CYWiJI1Y ut No
wy Świat 28/Z9 - poda,je do wiadomoś<:i, ż.e l1a pods,ta wie
art. 1157 § 1 k. P. c. 00. Piotrowski AIl1cmi" sekr. sądowy ·v
Gdańs:k;u, zostal usta'llowiony KuratlOrem do zas,tępowa,nil
nieznanej · z miedsoa pObY'tu II>Ozwanei Jadwi'gi Bo.chlfńsk iej
w sprawie z pow6d ~twa J,aJkuba ....BOCiheński e&'o przeciwiko
Ja,ą.widre Boc,h.eńlSbeJ o rozwód. i w,zywa 6ię niezl1al1ą z mi'efst. .. pd!>y1Ju" alby s i'ę l)g/os i,la do uczestnkzooia w porni'enloKC-288~
nym proces ie..
Sąd Okręgowy w Gdańsku - Wydz i a'ł CYWiJI1Y ut N'o
wy $wilat 28/29 - podaje dO' wia'dOlInoś' ci, ż.e l1a pod's tawie
art. 157 § l k. P. c. ob. Jan Badmvsk i, s,e kr. sąd. \V Gdań
sku, ZIOsta~ I\llStauowtDny kuratorem do zaSlt ęp owa n ia n ieznaIle&'(> z miejsca pobytJU pozWanego EdmUJTIda Zidińskiego w
s:prawle z powództwa Gertrudy Zie:lińskiej pr.zeciowKo Eod.
inundowiZieHńsk:iemu o rożwód i wzywa się ' n.ieznanego
z ll'li>ejlSca ,p .obYbll,aby s,ię "g/osi,! dio uczestniczen ia w po~
mi,enj,cmynn procesie.
~C-,-2883
Sąd Okręgowy VI Gdańsku -- Wydzia'łCywi,Jny ul No
wy Swi'a t 28fzg - podaje do wiadomości, ż.e l1a pod's,ta wie
a M,. 157 § l k,p.c. OIb. Win iarski W~, claw, apI. sąd, zam.
w Od:ańs,k,u, zos,tar U'Slta:oowiony kura'torem do z-astę p nwa nia
l1ieznaneijz m i'OjlSca pobytu pozwane.j Jadwigi SmYJK w sprawie z powództwa Wi~olda Smy'k a przeciwko Jadwidze
Smyik o ro:zwód, i wzywa .się nieznal1ą z miejs ca Pc>bytu,aib y
się z.grosi.fa do uctestrJiczenia w pomienionym p.TQcesie.

KG-28M
Sąd Okręgowy VI Gdańs,kl\l _. Wydzia~ CvwiJI1Y ul. Nó
wy Swi,at 28/29 - poda,je do wiadomości, że lIa podlS,{laW'ie
art. 157 § 1 k. p. c. oIb. Ja.OIina Mięgoć, apI. są.<!. w Gdrańslk<u,
zos.ta,laUlStanowion-a . ~ratorem do zalSŁę.powan i a l1iezna.n,eJ
z miej'S'Ca pobytu . pozwallejAl1as!a;zji Bla~ewicz w spraw:"
oZ powództwa Jana Bta:żewlcza przeciw,ko AIlas tazji Blaże_
wiczowej o rozwód i wzywa s i ę niez.naną z miejsca pobytu,
aiby się ~osi'fa do uczestniczenia w pomienionym proce.sie.

KC-2886
S ąd Okręgowy w Gdańs, ku - Wydział Cywi,II1 Y ut No
wy Swi,a t 28/29 -- poda,je do wiadomości, . te, l1a pod:s,tawie
art. 147 § I k.p.c.ob. Jan Badowsk~ zam. ~ Gdańsklu, zo<s tai!
ustwowiony kurllitorem do zasŁę,powanl'a 'b iemalle.g<() z mie!jsca poby'uu ;pozwameg,o Jan,a Bur.dziie ila w S1praw!.e z powódz_
twa Marii Burd'z~ przeciwko Janowi Burd.z.iejowi o roz'wód
i wzywa si ę nie;z nanego z mie.jsca ,pobytu, aJby się z.głosil d.1}
uczestniczenia w pomieniooYm procesie.
KC-Z712

KC-3055

Sąd Okręg,owy w Łodzi,

W y dziai I Cyw:!ny (Piac Dąb
rowskiegO' Nr 5), pt)t[al ,~ dJ wia,J\V!li. ~d. że na podstaw:e
al't. 1'57 §' 2 K P. C. adw. Alfred Dr,e,sz,er, zam, w Łodzi
przy ul. Gdań~kiej Nr 65 m. 10, wstał ustaflOwiony kura't orem pwcesowynn do zast,ęp,Qwania nieznanei z mi.e is.c a po
bytu W ,a.I'erH Werher,g'e r z d. Cball.ad.zińskiej , ostatlllio zamieszkał,ej w Łodzi', ul. Ireny Nr 4, w siprawi,e z powództ w:t
Józefa W ,e rbergera IPrZeCiWlko t ejże
W,a l'e,rii Werberger
i wzywa n i.ezli1 an ą z miejsc a po.by t'u, a,by s,i ę zgłosila do u
cze~tnicz.enia w lPol111'i 'eui'o,rrynn proces ie (s,prawa Nr C. 224147).
KC-3056
SAn OKRĘGOWY W GDAŃSKU ,
w Gdańs,ku - Wydz i a'ł Cywi,lny un. No
wy $wi,at 28/29 -- poda,je do wiadomości. że l1a podsba wie
art 157 § 1 k. p. c. ob. Piotrowski Antoo:~ sekr. sąd, w Gdati
5ku zos,ta~ uSitallowilOny kuratorem d'O zastępowania niezn,a
Sąd Okręgowy

Sąd Grodzki w Wolbromiu na w:niosek Waleriana Sosn'bwskiego, z,amie.szkałego w Wo1bromiu, w sprawie
uznaIlie za zmarła Chany Lesman, Ci)."ki Binemą ~ ~endli z i;r-

nej z m1'C)sca poby'w pozwanej E ryk,i-lEżlbie t y C iohocki~1
w sprawi!ez ,powództwa Jana cicil~ckfego przechvlko EryceEI,ż,bie, cie Cioh()ok.j.e~ o rozwM 1 wzywa .się n ie,zna n ą z m iejsca pobY'tu, alby s i ę ZI~łosib do uczestn1<czel1i'a w p.omieflioK~23
' l1ym procese.

dów z Wo1bromia, wstała Z8Jtrzy:m.ana a następnie wywieziona do obozu stracenia w Bełżcu, wzywa: l) zaginioną Chanę
Leaman, aby w terminie trzech miesIęcy qp dnia ogłoszen.ia
niniejlioZego wezwania zgłosiła się w Sądzie Grodzkim w WolSą'd Okr ę gow y w Gdańsku Wydzia,1 CywiJ(1Y U'ł. No
bromiu, gdyź w przeciwnym razie może być uznana za zmall"wy Św i at 28/29 -- poda,je do wiadomości, ż.ena j)oo~tawie
łą; 2) wszystkie osoby, które mogą udrz;ielić wiadomości o za- I
art. 157 § l Je. P. c. OIb. Ste,pnowski Ja,ceuty, a,pl. sąd. w Odań
ginionej, a,b y w terminie powy,ższym doniosły o tym Sądowi.
sku zastal IlIStanów iony kluMtO'rem do z-as'tępowania n iez.n.aL~ Zg. 16/46.
KC-4351
uClj z mi'e jsca pobytJu pozwalle'j Pau,łojllY SZlłszor w sprawie
z ,p owództwa Jana Szą.szQra przecLwko Paul\ti nie Sząszor
o rozwód i wzywa l1i'cwaną z mi'c)SoCa pOibyłlu, aby si ę 7410KC-3459
sila dl() uczestnkzeflia w pomieni()nym pf()C.eSi,e.
USTANO"'1EN~ KTJRJATORA ~~IEOBEONYCH

Sąd

za9nieszkałej

Nr. 51

Sąd Okręgowy w Odańs,ku - Wydzia~ CywiJny uno Nowy Swiat 28129 - podaje do wiadomości, ż,e na pods,bawie
art. 1'57 § l k. P. c. ob. Wacław Winiars.kl, a,pt. sąd. w Odań
s,r o, zosta~ ul'ltanov.i'jooy roratorem d'o zas.tępowania niezn,a.(Jej z miejsca po.bY'tJu pozwanej Wall1idy Sam,boŻIU:k w s,pra wie
z powództwa St~ana Sambożuka pn;eciwko Wandzie Sambożuk o rozwód ,i wzywa się uiewaną z miei,goa poby.iu, a;hy
si' ę ~g~osi'la do ulCzes,t nicze:nia w pQl1l1ieu ionynn pmces.:e,
KC-, ~578

Sąd Okręgowy w Gdańs,ku -- Wyd,zia,r Cywidl1Y ut No
wy Swila t 28/Z9 - poda,je do wiaJC!omooci, ź,e na pod~ba wie
art. 157 § 1 k. p. C,. ob. Przytbylski Kazi.mierz, apl. !!ąd. VI
Gda.ńISllru, zos,tal ustanowiony kuratorem do zllS'tępowal1:a
nieznanego z miej:sca poby~ pozwanego Ludwika Mu,~ha
w sprawi'e z powooz't wa Feliksy Mucha przedwko Ludwi.
kowi M'1Icha o rozw'6d i wzYwa 6 i ę ni'eznanelg o z mie,jsca
poibY'tu, aby się ~losił do uczest.",~zenia w pomieniooym
KC-4878
prQce.sfe.

,

Nr. 57

.,MON·l TOR POLSKr'

SAD OK~~OOWY WE WiROCŁ.A WiJU
W spra wie Jana Zbroiewieza, urzędnd,a kolejowego, um!eszka.lego we Wrocławiu, ul. Tra.~tta 125 m. 3, powod·a
zastlllJlioJlego prze·z adwQka!JaWladyslawa Sa'.monowi·cza we
Wroclawuu, -ul. Pomorska 45, pr.uciwiko Oldze Zbroiewiocz
s doll'lu SzymańskileI, os>tatll'LO :tamiesZlk3lł·ei w Stare! Wilejce, . powiat wileński, a ost3!tnio niezł131lei z mfei<'),ca porbyt:l
o rozwńd ma/żeń!Stwa. Sąd ustal10wilr w myśl art. 157 k. P. c.
lrura·torelm T>o>zwanej aodwo~ata Jana Grzyba we Wrocławi.u,
u.!. Reja Nr 33/3, w cel1u ocbrOllY praw ,pOZW3ll ej. (I. C.
3fi1/46).
KC-3457
SĄD OKRĘOOWY

W SZCZECINIe

S~-d
Okręgowy w Szczec~",le \li" ~1Prawie
rozwodowej
StaniSlławy Dobies przeci wko St.efa·:1owi DO\bies !)Ostanowił

dla nieznal1e.go z mi·ejs·c'a poby'Łu Stefal1a DOIbiesa ustanowić
kJUratora \vosobie a·dwoka,ta Szymańskiego w Szcz·e.cini'e d"
za.stępow3uLa legolż aż dlo zgloszenia s,ię l1ieobeooe&,o wzurlęd
nie osoby lIiPraW[l i onoej do 7.as·tępS·twa. (C. 84/47). KC-3400
Są,d
Okrę·gowy w Szczeciluie Vi
Władysławy J~k~~bowsk ioej przeciw.ko

slPrawie rozwodowej
EUrg·eni'\tszowi JakubOWlSkiemu I>ostanowi~ dIa 'n iewanego .z ·mieis·ca PObY'DU
BUlgellilu~za Jakubowsk,ie.go ustanowić wratora w oS'()lbie 'aodwobta Jak U!b i c~k i w Szczecinie ·d o zastę.pow-ill i'a tegoż rut
do zg.los'zen.:a się ni.eoibe;Cłielto, wz.gllędn.ie O<')oby UJPra wnionej
do za'stęps:twa. (C. 62/47).
KC-,3496
S~d
Okrę·gowy w Szcze~iln.ie w S4)raw:ie
rozwo<J.owe!
Ignaoego OSzUista postan'owij dla nieznane! z miejsca poby-tu
Stefanii Oszust ustanowić kUM'tJora w owbie adIwokata JakUlbkr.ki 'w Szczere'nie do zastępowania tejże 3ft do cza6U
z.gloszf!C!ia s.i ę 11 ieohe'Ctlei, w,z,ględn i~ O\Soby uprawn :ol1'e j do
za,stGI)Stwa. (C. 267146).
KC-3050

Sąd
Okręgowy w Szcz~ilnie \li" Sillrawie
rozwodowei
AdY'dii Bartoszek post3llowi'l d1:a ni'ezn3lleg>o .li miejsca pobytu Artura Bar't.QlSzka Il'stai1'owi.ć kuratora w osohl,e adwOika:a
Ja,kUibLcz.ki w S:iczecinie do zastępowania tegoż. aż do CzalSl<l
z,g/OISzenla sięnioobecne&o, wZJglęul1ie , osoby IlIPrawnionei
KJ:r-...?797
do zastępstwa. (C. 41/47),
Sąd
Okręgowy w Szczecilnie w' sprawie
rozwodowej
AnIeli ~udnirckh~j potsanowil dla ni,eznan~o z miei!Sca PIJbYitJU Piotra ~d'lickiego uSltanowi~ wraiora w osOlbie adwoka,ta Jailrubi.cZlki w Szczecinie do zastępowani a tergoż aż
do cza.suZlg·los.z·eł1ia się nieobealeg·o. względnie os'Oiby uprawnionej do zastęuJstwa. (C. 32147).
KC--279'!

Są,d Okręgowy W . . Szcz~m.ie 'i1t' sprawie " l'rozWOOowe.j
Heleny Maltnowskirej pOSltanow:it d,1a .nireznanelgoz miei~sca
pobytu M!eczysla wa ManinowSlki'ego us·tailowić luuatora "I
ooobie adwoKa~a ja,kUrbiczki w Szczecinie d'O zastępowa'Orla
teg· ożaż do czasu Zig'IOISlzrenia się nieobecnego, wZlg,lędl1ie osoby upl1awnionelj do zas,tępstwa. (C. 52/47).
KC--2799
w Szczec~nle w SiPrawie l'Otzwoooweij
Pos-t;ola prz.eciwko Helenie Po~·tQ~ pooltanow::ł
dla njez;llal1eJ z tnLe\j&ca ,pOIbytu Heleny P.ostol 'ustanowić
kura:tora w osOlbi'e adw. JaJkUibtczki w SzC:z;elCinie do zas:tę.p
stwa te;iŻe aż do czaSIU z.gloszerni·a się l1ieobecnej, wzgI1ędnie
osoby uprawnionej do za:stęps'ttwa. (C. 44/47).
KC-4.1 ')5
Sąd

Okręgowy

Władysława

Są:d Okręgowy w Szczecmle v.' sprawie rozwodowej
ZoHi Lud Wilki Lubac:tewskief Iprzeciw:ko Mikołajowi Luba_
czewskiemu pOSltanowil d,la nieZl1an~o z mie,jslca pobyl!u
MbktO>la'ia Lu baczew<'l·k iegO' ustanowić ~urart()ra w osOlbie adwOkata Jaku'bi'cz,ki w Szczeoiniedo zastwstwa te.goż aż do
czasu zg.fosz.enia się 11 i'e·obecn egO' , ,wz,grlęd·nie oSJoby urPrawniO'nej do zastęQ>stwa. (C. 94/47).
KC-4556
S~od
Okręgowy w Szczecmte Vi" sprawIe
rozwodowej
Wallody Halmy Herman'OWicz pruociWiko Tadeuszowi Herma.nrowiczowi pOlSt3ll'OWW dIIa nie.znanego z mirejlsca pobytu Tad.
Herm3llowicz.a UlStaoowić kuratora w osobie aodwo.kata JakUibi>c~ka w Szczecinie do zaSltęp.s.twa
tego'ż
aż do czaS<l
z,grosz·eoia się l1i'e,obecnego, wZlględni'COISaby ttPrawn i·OII·e,j do
zastępstwa. (C. 9(/47).
~C-4917

SAn Ol<ROOOWY W OOYNl
Sąd Okręgowy w Odyn.i - Wydzial Cywmy - pOOaóe
dOI wiadomości, że na podstawl!e arrt. 157 § 1 k. p. c. adwo..
kalt Jegorow Włodzimierz w Gdyni, ut 10 Lwtego 35-3:, zoS'ta.l U'St3ll0w iony lwratorem do. zas:tępowal1 i\a niezl1anej
z miejSca pobytu A~gnieszki Kręcz-Irowsldel % d. Pallkiewioz,
ostatnio z.aanie6zk,ałel w KartJU:za,ch, u;l, Pirls.urdski'e!go 19, W'
6;l>rawie z powództwa Jana Kręczkowskiego przeciwko Algniesrzce Kręcz:kowslkiei o rozwód i wzywa l1iezn.3Ilą z miej ,
l5lCa pObytu, alby ~~osi~la się do ucze&tniozenia w pomienio_
nym procesie.
KC--3962

Sąd Okręgowy w Gdyni - Wydzial Cywil1lly - pOOa.je
& wiadomości, że na podstawie a.rt. 157 § 1 k. p. c. adwo;kat Cz.eslaw J3Il,kowski w GdynI., ul. 10. Lutelgo Nr 4, ~osltal
ust3ll0tWiony kuratorem do zastę!Powan.ia nieznanej z miej .
sca poibytu Anny Klirś. ostą·tnio :tamieszkałej w Warszawie.
Ul. Obozowa 80 m. 35, \li" !Sdl.ra-wie z powództwa JózeIa ~lis .'
przeciwko Annie KUś o rozwód i wzywa n;eznallą z miejsc.1
pobytu. ruby ' f'lg'IOISiJa , . s,ię do u·czes,tniczenia w pomienionym
Drocesi..
.----- - -. . . .... KC-3963
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Są.d Okr~owy w Gdyni Wydział Cywil\ny p'ooarj,e
do wtailomok~ że na podstawi'e art. 157 § 1 k. p. c. adw().:.
kat Hozrukowski Jer:ty w GdYl1i, ul. Władysława IV 23, zo~
&tal ust3llowicmy kuratorem do zastępow<łni:a. n!ez.nat1e,go
z mielsca pQlbytu l\Ukołaja Weretko, o.s'tatniozam ie$1,kaJ·ego w Ka!\isz.u, ut WYSJoka 12, w s'Prawi·e z powódzrtwa Aniel:·
Wer·etko przeciwko Mtkvla,;.owi Were·tko Q rozwM i wzywa
sIę n;eZnal1elglO ::mieisca pObytRl, alby zgłosił 6i' ę do ucz,estnicz.enta w pOł!tl.ien i·onym procesie.
KC-3960

S~ Okręgowy w Gdyni - WYidzi.ał Cywicrł1Y -- p,ooaJje
do wladotmś~~ be na podst.awi·e a,rt. 157 § l k. p. c. adwo_
ika.t Hofmo:k11 OSltrowsiki w GdYl11, ul. 10 LUltego 5 m. 7. wstał
,US tanowiorny l(1l1'rar!,o r·em do zal'!tę,powanla niezn3lle.! z m;ej-5ca 1P0bybu Mari,i z Plrotro'W's·ki·ch Strus:kl,e'i, os,tatnio zami,esz_
ka·h~j 'W Gdyni, uno Cz;olgjstf)w 5 m. 20. w spraWie z pOf\v6dztwa Kaz imierza Struskiego przeciwko l\'larH Slru!>kiej o 110Zwód i wzywa ni'ewaną z m1ejsca pobytu., aiby Zlglo6i!'a się
d{) uczestniczeuia \li" ,pomleni,onym procesie.
KC-3961

SĄD

OK'ROOOWY W CZĘSTOCHOWIE
w Częstochowie, Wy<lzia~ CywilnY (ut
R.arcla wi,cka Nr 2/4), .podai-e do wiadomości, że l1a podsta W,ie
ar.t. 157 § l k: P. C. a<lw. Mrron Koła.lrowsk~ zamiesZika,/y
w CZt;S,toc!howie, Aleja 16, zO'Slt~ł ustal1owiooy kuratorem
do za~tm>owan i a ł1 l eZnal1.egO z miej,~ca pobytu Józefa SzyndIera, oslatn 1'0 zam:elsllkal·e,go w CżęstochO'Wie , ul. , Pils,uds~l-ego Nr 23, w sprawi,e z powództwa Le'okadii Szyndler
przeciwlko JózeJowi Szyndlerowi o rozwód i wzywa nlewa
nego z mieisca pooytu, aby !Się ~głosi'ł do ucu'sltniczenia w
pomi.e.ni·ol1ym procesie.
KC--~2'54'5
Sąd Okrę.gowy

•

SĄO OKRĘGOWY

W KALISZU
Wydzial Cyw i,lny p()Idaje d(\o
wia·dooności, ż·e aldwokalt LeOrtl Zy1lber zamie.o;zh:/y w Kali·
Sm! został U'Starnow.lany mrato!'C'm do za~..tępowa,nia ni,ez.IJaIle! z m!>elsca ,pOlbytu Józef y Krawczyńskiel, osta'l'nio zamieSlzka/ei w Ka~lsZ'l1 w s,prawie z powództwa Blażeja
Kra wciyń~;ergo przeciwrko tejże Józe{!re Krawczyński'il'j o
rozw6d i wzywa nieZlllaną z mi.ejSlc.a pObytu, alby się Zlglosi'ta do uC'Z'elStni!Czen:ia w pomiCltionym pr«:e·s!e. Nr C. 85/4t.
KC-4276
S~rd Okręgowy

w

Ka:li~ZIU,

Sąd Okręgowy w Ka~I~zru.
w!3Jdornoścl. te adwokat Leon

WydZli'a.l Cyw::Jny poda'ie do
Zyilhe,r m:m!·eszlkaly w Kaliszu. zostal u~t.anowi{)'!1y lrurat{)rem d.o zafS!tępOtWan!a nrrezn.anej z m;rerj'SlCa pobytu He:\.eny Wawl'zYl1iakowei, o~tatn : o za"
mie'sZlka:łel w Ka,ti'S·zu
w $l)rawi'e z t>owód'Z!twa Waclawa
WawrzyniaJk·a .przeohvGco tejże H·ellen:le Wa\Virzy,ruiaikowte!
o rozwM ~ wzywa n!ez,n.run~ z mi·e!~a pobytu, alby z.glo'!ita się do ucz'estn!lcze!I1ia w pont'i,en'[on}'m procesie. Nr C. 28/41
KC--395 l
Są.d Okręg. owy

w Ka~i:sIZlU, WydZ'lal Cyw;·lny pold'alle

do

wl a,dormości, że adwokaJt Leon Z:'."lber :m:m!e!;il.łcalv w KaH-

szu został u·sta'n,oW!,oJlY kJu-ratorem do zas:t~powania nlezlW'
nej z mioejrsca pohyłl\J WiktorE JaD!Q'ń~iel, ostatn'io :za,mleszkałei w M'eksa:ndrrowie K~ldawsk!m w St1>raw:lie z pow5dz·
twa Jana Jalbłoń·skie>go tejte W:P.<:Łori! Jalbloński~l o T':1'!/"
wód i wzywa n'. ez'naną ~ m'h,!~ca pOIbytu . alby z'g!asrI-ra ~ię
do :uczelStn:!lC'zen~a w pom~e,n' !onym prooes:ie. - Nr C. 50/47
KC-3950
Sąd Okręgowy

w KaJliislZl!1. Wyd1)!.a:f Cywi.!ny pOldlł\'le do

wl adO!mOlŚć, że adwokat Kazim;el'lz He-l1b1toh z K3J11,sz a.,- z,o- .
Sąd Okręgowy w Częstochowie, Wydzla,1 Cywi'II1Y (uL
Radawieka Nr 2/4). podaj'e do wiadomośc i , że l1a podstaWlie
aN. 157 § 1 ik. P. C. adwokat Zy:gmunt Choldyk, zamieszka_
Iy w C:tęstochow i e, u.\. · Kościus·zki 14, zlOlSta!l ustanowiony I
~urator:em do zas-lępowan·i a l1ieznanej z mf'ejsca pobytu He-II
leny z Svtkiew_ilC'zÓW Klu&ka, osta,tuio zamieszka/ej w Kłobu ,
cku, w sp~.awl,e z powód.ztwa Mariana Kluski przeów~o
Helenie z S ~t'kj.ewjic.zów ~!us.ka o rozwód i wzywa ł1ieZl1aną
z miejsca pobytu, alby się zg:'osi/a do ulczestl1kz,e!rt·ia. w pomienionym prooe\Si.e.
KC--5077

stal u~taln·ow:ony kuraltorem d·o za'Stępo~ania n·i'e~nanego
z m!·e!srca porbyltu BOry5a Oa!garyńSikf.er'O ostatnIo zarmileszka·!ego \li 'Kole w $prarwlre z pow6dz1wa 'J6zefy Oaiga,ryń"
skie! przeciwko toemu<t BOry5{YWi Oalga;ryń*i'eImU o rozwM
i wzywa nie:z'narnego Je mf;e!·SlCIl. pobymu, alby s·;ę staw:lł do
uczestniczenia w pomloen'iooYIITI ·Pf'Ocesiie - Nr C. 397/46.
KC-4169
\

l>od,Je do
wiadomości, ż.e adwokat Tadeu5'Z Oslńskl % Ka:Hua, został
ustanowiony kuratorem do za~t~powanlia nlezna.l1'ego z mire!·
sca pobyTbu Woje'iecha CZ'erw, ostll!tnio zanrle-szkalego w
Sąd . Okręgowy w KaAiisZiu, Wyd:ttaJl Cywiilny

Sąp Okręgowy w Częstochowie. Wydzia! ł Cywili!lY (wI.
Radawkka Nr 2/44), pO'daje dQ wiadomości, Ż'e na pods,tawie KallS'mI w ~prll!wie z pow6dz.twa Zdfl:i Czerw przeciwkO
art.. 157 § l k. !P. C. adwokat Jan Gruszczyński, zamieszka/y ' temuż Woj.cie'chowl Cz'erw o rozwÓd i wzywa n:lezna'neg{)
z mieisca pOibyttt. aby się Sltawi'l ' dra uc.zesłniiczeni,a w ł>Q
w Czę stoc.how ile, ut Dą.brow<ski·ego 3, zosltał ustanowiony
mi'enionym procelS:e - Nr C. 341/46.
KC--4167
kuraforem do zastępo·wal1ia ni'eznanego z ml'ejs·ca po,bYit !.I
Staitisllawa Malczews.kiego, o.statnii() za,mieszka·I'ego w Mrzy
Sąd Ok~ęgowy w Kamil9ZlU, WydZ'W Cywi,lny !podaie do
gł'Odz,'e, pow. Zaw ierc1e, w <'l'p rawie
powództwa Stanislawy MaJlrczewSlkiej przoec.i'łłko ,, 5taf1isll·awowL M.alkz.ews:kiemu . wIadomości, że a·dwdkarł Metloerowlcz, ~am. w Ka,Uszu zoo
stal .ustan·ow1ony kruratlJrem do zalSlt~QWa:n i.a me,z.nane! .
o rozwód i wzywa ni.e~nanego z mi'e,jsca ,pOIbytu, - aby sję
z miejsca palby tu Zo}li - Ma;r;:i z Ku's terów Zą1Jrkowskieri,
zgłosi! d'O uczestni<czel1'ia w pomien:io'nYm procesie. KC-3045
ostatn;o zarmiesZlkale! we Firano!,i w mireli~wośol "Auz!ott"
w s~rawie z powódz1wa J.ó:refa Zl\Ibkowsikieg() przeciwkO
SAD OKRĘGOWY W CIESZYNIE
Zoł:i - Marii Z~b:ko\V1ski\e1 o rozwód 1 wzywa 11'~ezna.m\
Sąd Okręgowy w Ci'elSzynie u.stanow:ł na zas3!dzi'e art. 157
z mieis'ca pobytu, arb y się zglo.s1'la do u:cze'S1tniczenia w pokpc. adwokata Deutsooa w Cieszynie kuratorem do za~tę -mienionyrm proce·s'ie. - N SiPrawy C. 510/46r.
KC- 3049
powani.a n\'eznainego z mieij'sca po'b yt·u pozwanego Stanisła"
wa Kost·erskiego, szewca.,. ostatnio zaiITI i.eszkal'elg,o Kami,onka
Sąrd Okręgowy w Kail!i'SrZlU, Wyrd1)i'al Cywiilny pOldalje dO'
5trtlLmilowa w sprawie z powództwa Zofilj Kos,ters.kie.j, Ciew i,a<lomości, że adwokat Loon Zy.lber ![, Kalli~za, zosta:l usta~
szyn, Bobrecka 8, o rozwód (I C 35/47
KC--27!>3
UOtWlony kuraJtorem dozastępowan:a Ori'ezrnanergo z m;~ejs:a
pobytu Kaz:mi'e rza Ba'nasiaka, ostaił>nio znmie~lzbtego w KaS~d Okrę·gowy w Ci,eszynie tl'stanow:t na zasadzi'e art. 157
liszu w s>prawi,e z powództwa Józei!y Banaslaikowel przekpc. adwokat.a Dewtscha w CieS'zYlllie kurato,rem do zas·tę
ciwk{) tem·u ! Kazimierzow.;· Bana.siarkowi o t'ozwód i wzywa
PQwa:ąia nlema,ne.j z mielj's<:a pObytu pozwanei Komeli Kar
ni'ez>nan'ego z mie}sca p Qlbytu , aby si ę stawi'! do uczestrirlpetOtWej z d. Prac.'howsk·i·ej, os'tatnio zamieszka!~j w Be·lg;i
czeni,a w pomi.eni.onym procesie - Nr C. 359/46. KC-4168
w sprawie z JX)wództwa Jana Kalrpe:ty, pa.la.cza , Cieszyn.
KC-4782
Bobrecka 13, o rozwód. (T C 84/47) _
SĄD OKRf.OOWY W KIiBLCACH
Sąd Okręgowy w Kiellcach. Wydział t Cy;w. po~ialje do
Sąd Okręgow~ w Ci·eszynie usta'now:/ na za'sadz}e a·rt. 157
k'pc. adwoka-ta Dra ~usinika w Oeszynie kuratorem do za- wlardomośc~ te nra pod~tawl'e ' art. 157 § l k.1l.c. p. Leon
Krawczyk, zam!'e!SzBtały w K!oelcaC'h, Prosta 12 rostal ufS!tastępowania nIe:warnego z mieiSrCa pOIbytu pozwa'l1''!go Józefa
now·
;ony kU'ratorerm do zastępowania Tl'ie1mal!1ego z miei!sca
Kubiesa, ostatnio zam! ~a1·ego w Bielsku w s,prawi,e z .1)0pobytu J~erfu Wołoclt.a oSlta,br!'o z,am~e:szkare·go w Rarkoszyw6dztwa Broni,s~awy Kurb iesowe l z d. Cilurla w B:oe1's,ku,
Rzeźn ilCza 37, o rozwód. (J C 350/46) .
KC-47S0 ni'e w sprawie z IlOwódZltwa Zofii Wolooh przechViko Józefoiwi WolOlClltowi o ~ozw6d i wzywa nrieznanego z miejSlca
pobytu, alby s:e ~glosil do ucz~.!1;~en!ia w pomien!Qinym
Sąd Okręgowy w Ci.eszynie 'uis tanowa na zasadzie a·rt. J57
proces.ie.
KC-3.WO
kP'C. adwokata Ro:ma'nkiewi:cz.a w Cieszyn'i,':! km:łrtorem do
z.a l S!tępowall'i'a m;'eznanego z mieljosca pobytu 1)00zwanego fi 0Sąd Ok.ręgowy w Kierlcaroh, Wydzia:l J CYiw. po.dalje do
dana Mart:'I1'elza, oS'tatnio zami:eszIkale,go w Bielisku w sprawie z powództwa Bmillilj Ma.rtinez z d. Papiernik w Komo- . wiadomości, że na podstawi'e art. 157 § 1 k.p.c. p. Leon
K'rawczyk, zami'esZlkały w Ki>elca,C:h, Prosta 12 ws·t.a,! ust:!,rowlcach KrakowskiClh Nr 177, o rozwód. (,I C 19/47)
nowiony kuratorem di() z,astępowania Il'iez.nane! z miejs'ca
KC-4781
poibytu mgi , z IgnatczeJrków J,amecklej ostatnio zamiteszkałe! w Bodzenłynie w SlPraw~e z powód·z.twaWa.c!alwa Jar
Sąd Okręgowy w Ci.erszynie U'stalnow;'ł na za'sardzi'tl a·rt. 157
kpc. adwokata Dra Pa,sza Y" Cie.szy,n.ie kim-atorem d.o za- n~C'kiego przec:w!<o Oldze Jam.ec.ki'e.1 Q rozwód i wzywa
stę.powania
nieznalIlej z mi·eljsca pobytu pozwanej Em iiH: ni'eZlna,ną z mie-isca poibyfu, aby Się zgłosiła do u>czers'tnj,czeKC-3176
z Żarłoków Joihaczy, ostatnio zam ies1)k a lej w CilSownicy 29 n'ia \li pomieniOlllYm t)rocesie.
w sprawie z powód'z(wa Władysława Jo:haczy, ro:tnika w Cisownlcy 29, o rozwód. (I C 30/47)
KC-·;?92t
SAD OKReOOWY W OPOLU
Sąd Okręgowy w Opalu na pozew I. C, 110/46 Wandy
Sąd Okręgowy w C!.flszynie ustanowił .na z.asardzj'e a:rt. 157
GaieWlSkie,i w O,polou, przeciwko Anr!oni,ClIDu Ga,jews'ki'emu
kpc. at\wo'kata NiwińSik : ego w Cioeszylnie kura·torem do zaSltę sYll1<owi Andrreja, n,i,e'ZI!la!l1elT1uz miejsc.a pobytu, pozwanemu
powania nieznanego z mi'eis·ca pQ;bytu pO'zwane:gO Rudol,fa
o rozwód u:stalnowil kuratora adw. T. Parsikowskie.go \V OpoZa,góry, rob O'tu,ika , ostatni,o z3Jm i e6zka.l,ego w Bystrzycy 463 ~u, Rynek 24, kt6ry z.arstępować będzie pozwanego dopóki
w sprawie z PO'wództwa Anny Zalgóra, z d,omu Siikora w sam się ni'e ~g/·():si lub 'pełnomocnika n.ie zami'a'lllu}e. KC---317S
Bys-trzycy 463, o rozwód. (J C 28/47)
KC-2795
Sąd Okręgowy w ()p()IIru na pozew T. C. 25/47 KazimieSąd Okręgowy w Ci'elSzynie ustan.ow:ł na zasadz:'6 a·rt. ]57 . rza Gaiła'sa w O:po~'u, przechvtko Ma!1ii Ga'lasQ,wei z d. Makpc. adwokata M:ohalskiego w C!'e'szy,nie kurato'rem do zac:urak, ni,ezna,nej z m!elsca pobytu, po z1a.ran ei I) rozwi.id
stepowania nieZlna·nego z miieisca pobytu pozwa,nego Jan,l u~ta~ow; 1 kuratora A. Jwamowski·ego w ()Po'lu u.l. Ko~Cil\Js'~
Hasen6hrl z d. Bordoń, CZ!eClhnowice, .ul. ,Osóbki Moraw- k! L. 13, który zastępować będ:zie pozwaną <lop6kl sama się
1 s~~egQ 361, Q rQZwM. ~I C 13/47) _,---- - - - - - -, ~C-~19~ n:i:e: ~gtQ$iJ łub Q~tn9m~ni~ ni~ ~mi~uie,· l<C-50r6
.. " , ,~:~~, , ~~:"' .
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S'lid Okręgowy w Opolu na pozew I. C. 111/46 Stanils'lawa $więcick:'ego w O\J'ow - przeciwko Kazmierze Mar~l
Sw :ęcicki ej z Ma~urów pozwanej o rozwód ootanowH k'uratora T. Pasikowski,ego adwok.ala w Opoll\1,
Ryne-k 24,
który zastępować będz i'e pozwaną d-opóki sama się nie z,gło
si , wb pełnomocnika nie zami:a;nuj e.
KC-4893

pow. Chodzieź, w sprawie z powództwa Józef~ Czarniaka, emeo.ryta, zam.
Ch.rustowie, powiat Chodzież, przeciwko J&>..ił
Jadwidze Elżbiecie C7!8.r.niak o rozwód i wzywa nieznaną z
miejsca pobytu, aby się zgłosiła do uczestniczenia w pomienlcnym procesj.e .
KC-2541

w

w Opo),u na pozew I. C. 3/47 Roza~ii Beg,a w Op,olu prz,ecwko nj'ew.CI'uemll z miejos~a pobY'tu Wła
dysławoWi Bega pozwanemu o r07;woo matżer.·stwa ustanowi'l kurato'ra adwo<kata T. Pa.(;i!kow,Slki,rgo w Opółu, Rynek 24, który zas10pawać będ:z " e po.z wanego dO'\l (}'k i ~m
się n:e z~ł·o's; . l,ub 'Pelncmo'c:n,ika nie zami~'nuje.
KC--3174

Sąd

w

sprawie

Okręgowy

Sąd Okręgowy w
Zamościu ogłasza,
:?oP. w sprawie
C. 32/47 z powództwa Se'Neryn.a Drzewickiego, zam. w Dulniku, gm. Sklerbieszów, pow. Zamość, prze-ciwko nieznanej
z po-bytu Julii z Zołyniaków Drzewickiej o rozwód, dlO zastępowania pozwanej, ostatnio 7..ll.miesz.K:ałej w Skierbieszowie, ustanowiony z:o~hł k'lrat.O!l' w o<sobie Jana Grzywacza,
?.am. w Zamośoiu, l wz:orwa niezna:ną z pobytu, aby się zgło
siła do. uczewj~~enia. w pomi.E'Itl\onym pro('~le.
KC-3043

SAD OKRĘGOWY W $WIDNICY
,
w $w'ldnicy ogla,sza, że na zalSad.zie
a\-t. ' 157 kp,c. Uistanow'ł Ba,rbairę SOemi11.ską w . SWidm~Y'1
uL Puł aski'e,go 48, kura'to,rem do zastępowa.nia n'e znanei z mie jsca pobytu pozwanej Krawczyk Ma~d.a,)ellY w s\pra- I
wie z p.owództwa Andrz,e,la Krawczy1ka przec:wko Magda- i
hmi'e Krawczyk. o rozw6d i wzywa niez,na'ną z mie,j,~ca pobytu, aby z,głosiła się do u<:zestn:czenia w tyom p.rocesie.
Nr I. C. 29/47.
KC-3573

W TRZCIANCE
Cywilny Zamiejscowy w TrzcianC.e, podaje do wiadomości, że na podstawie art. 157 § 1 k. p. c.
ob. Zenon Zółkiewski. urzędnik sądowy w Trzciance, zost.ał
ustanowiony kuratorem do zastępowania niezn.a nej z miejsca pobytu Idy Jadwigi Elżbiety Czarniak, z d. Lewandowakiej, ostatnio zamieszkałej w Chrustowie, poCZlta Ujście,

że

S~d Okręgowy w Elhl<\igu Wydz i.ał Cywi'l'ny

(111. Łącz

nośc ~

nr l) podajoe do wia,domo ści. ż·e na podstaw ie art. 157
§ l kpoc. Adw. M. Koza:kiewk:z. zam'eszkaly w Elhhll~U zc.sŁ.a:!
ilsta'lwwkmy kuratorem do zas!ępowan'a r; ; e Z'! lan-e')
z miejsca pobytu Wero'niki Ko,';;o.!;.n::1{ 0,<;, t2[.11 ·0 zam eszkalei
\V Dz:erzgon il\l w spra\vie z [Jow ód:o;tw~ 'Nadaw', K oleśn' ka
1;trzeciwko WeTOon 'ce Kol'e&r, ;k o rQ'{,wód i wzywa n i eZ,!laną
z mieJs,ca pobytu, alby zglosila s·ę do ilczestn :ccen',a w pomi,en'onym p.roces·ie.
KC--4877
w Elhl a:gu W ydz;al Cyv:"l ny

(ul. t q;z'
l:i7
§ 1 kll>c. Adw. M l('lz8.1kiew !Cl. z~ITl'CS~kR ly w f.1b lq::\'lI został uS'tanowiony hlTa!to'rl'm
de z.astepr-wrrn' a n'e·zu.a'l1 ~' !{O
z m',eisca pobytu Tomasza Gr z ó.'·śkowab. Gstaht:o zar.l:eszkale'go w Poznalni1J ,; ~praw:c z PO.,vÓl!z~wa lr'cony-A.nny
Orześ'kowia;k !)rzedwko Tonm'SZilwi Grzeiikow 'akr,wi o roz'
wód : wzywa ni,eznane.go z m:,e,jsca po,byt u, aby ligIos:! s ' ę
do uczestn'c~enja w pomie.nio'ilym proces:\.'.
KC·-4387 .
noścl nr 1) podai'e do wi 3,d omc:śc i . 7.e na podst: '.... ·e art

w · Elbla.g'lIWydz ia t Cyw;ll'ny (ul. ta..:z·
1) pooa j'e do w ia,ł~ ~l;n(1§c i. że na pndstaw'e ~. rt. 157
§ 1 kpc. Adw. Gdttl ewi.cz Zyg:nuTlt, zam:,(',szkaly w Elh!'H:t.,
został
ustanOWiony ku ra-t-orem do zastęrpowa n ' a n ;ł:!'1ln rtl:1e<j
z rnieis,oa pobyt!\1 J~Jdw:,g: C7J1l'b osta.tn'o zai!llies~kaleij w
Elblągu w sprawie z pow6dz.twa Jó zefa Wokzub przelC!Wko Jadw',d'ze Cz'u,b o rozwód i wzywa ni,e'Z n a!1e,~o z . m!·ejg,ca
pobytu, aby Z,gtO's"t się d,o t'cz·estni'cze.nia w POtn'e'n:'o'ny m
V rocelS i'e.
KC-2941
Sąd Okręgowy

nośc' n'r

SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
I Cywilny Sąd u Okręgowego w Lublin :e ogła
sza, .że wpłynął do tegoż Sądu pozew Michała Wójcika prze- .
ciwko Pelagii z Pawe1ców Wójcik o ro,z wód oraz, że dla nieznanej 7. miejsca pobyt.u P elagii Wójcik , ostatnio zam. we wsi
Dratów ustanowiony został kurato'r proeesowy w osobie apI.
adw. Tadeusza Halliopa w Lublinie (I. C. 82/47). KC-271 O
Wydział

Sąd Okręgowy w SłupSku pooaje d·o wiado!l11ooe:, że na
podstawj'e a'rt 157 k.pJC. w . sprawie C. 18/47 r. adwokat Wacław Krzyżanowski z~_m. w Słl\lp'sku, Al. Popławski,ego 3 zostal
uS<tanowiony do zastępowania nie~n.ail1ej z m;·eisca pobytu
Ja'n:,ny Heiil er z dcm'll Zaw:lsza w proces:e z pozwu ' Stefana Heiil era przeciwko t-eiż·e Janinie Hei1er o mzwoo . WZYwa się ni,eznamą z miej's,ca pobytu, alby ~glOlsi'la s'ę do uczestn:'Czenia w pom:'cnhmym proc'esie.
KC--5079

SĄD OKRĘGOWY

ogłasza,

Sąd Okręgowy w
Zamościu ogłasza,
7.e w sprawIe
C. 6147 z powództwa Kazimiery z Osuchów Ostrowskiej. zamieszkałej w Komarowie. powiatu
Tomaszów Lub., przeciwko. Marianowi Ostrowskifmlu o rozwód małżeństwa, do zastępowania nieznanego z pobytu Mariana Ostrowf'Jkip.go, ostat,nio zamies7.k8.łego w Komarowie, ustano.wiony został kurator w osobie Leona Łuczki, zamieszkałego. w Zamościu
i wzywa · nie~.aneg0 z pobytu, aby się zgłosił do. uczestniczenia w pomienionym procesie.
KC·-3042

Sąd Okr~g,owy w Sł'ulPsku pooale d,o w:adomoś'ci, że '!la
pCl<d:stawie art. 157 k.p.c. w sprawie C. 17/47 r. adwokat
J.a!l1 Salsk:, zam. w Słupsku ut Wo'jska Polskieg.o 5, zostal
ustanowi'QiI1y klUTa,tore'm do la/stępowania n;,ezna'l1ego z mi·~j
sea pobytu Bllm'lluda Nowa·ckiego w pm;:esie z puzwu St·da,nij·
Nowacki'c-j prz'ec:wko temuż Edmundowi Nowa:(~k iemtl o rozwód. Wzywa s,: ę niez.na;ne/go z m;·e jsca pobytu, alby · z,głOlsH się
do Uiczestn\:zeni'a w pomienianym p'roce's'ie.
KC--5078

ąĄD OKRĘGOWY W KŁADZKU
Sąd Okręgowy w Kładzlru, Wydział I Cywilny, ul. Aliantów Nr 15, podaje do wiadomości, że na podstawie art. 157
§ l k. p. c. ob. mgr. Jerzy Korolewicz, adwokat, zamieszkały
w Kładzku, ul. Aliantów Nr 5, został ustanowiony kurato['em
do zastępowania nieznanego z miejsca pobytu F['anciszka
Berdychowskiego, ostatnio zamieszkałego w wiosce Słopto
wie, pow. Sandomierz, w sprawie z powództwa Józefy Berdychowsldej z domu Kocmur, zamieszkałej w Skałecznej, ul.
Środkowa 9, pow. Kładzko, przeciwko Franciszkowi Berdychowskiemu, nieznanemu z miejsca pobytu o rozwód małżeń
stwa ~pn. i wzywa nieznanego z miejsca pobytu, aby się
zgłosił do uczestniczenia . w pomienianym procesie. KC-2000

Zamościu

w Zamościu ogłasza, że w sprawie
C. 33/4.7 z powództwa Katarzyny Marszyckiej false Krasnopolskiej. ~'-amies:zkałej w S~czebrzeszynie, pow. Zamość, przeciwko niez,nanemu z pobytu Wacławowi Brzozowi false KrasnopoLc;kiemu o unieważnienie małżeństwa, do zastępowania
pozwanego, ostatnio zamieszkałego \'J Szc7.ebrz.eszynie, ustanowiony zoc9f:.ał kuratOll' w osobie Ant.oniego. Mazurka, zam.
w Zamościu, i wzywa nieznanego z pobytu, aby się zgłosił do
uczestniczenia w pomienionym procesie.
KC-S454

SAD OKRĘGOWY W SŁUfJiSiKU
w Shlrpsku I WY'dział Cywilny, podau'c
"o wi;ad'omości., ż-e adwokalt Ja.n Sa,lski Zdm. \". :::twPs'ku ul.
Wojska Pol~ki:e'go 5, zo,stal \lIStanaw:{)iI1Y kuratorem d'l zastępowania n,iez'!la-nej z mi'eliiSC<l J}Olbybu Marii K:'a:s'~ z dom.u
IwankGwicz o~tatn ',o zamieszikałej w Prużanacih. w ~praw"e
z pozwu Frauci'szKa Kluska przeciwko M:u :j K!"Jska o I'OZwód i wzywa nieznaną z mi.e:i sca pobytu, aby Się ~gł osi!a
do uczestn:'c~enia w pom"e:!1'i:o nym proce'Sliie.
KC-3949

Sąd 01<.ręgowy w ~w:;d' nicy Olgłasza, że na z:alSadz~e
art. 157 k,pc. us't anowił M'lkobja Sawiń'sk'·eg·o adw'kata
w Sw~dn:cy, kuratorem d·o zal$ltępowalJ1Jia nieznanej z miejSca pobytu [}Ozwam~,j Pauliny Ku1.as w sprawie z powództwa
Józefa Kulasa prze6wko PauHn :'e Kulas ' o rozwód i wzywa'
lli'eznai\1ą z mi'eis·ca po'b ytu ,
aby się zgłosiła do ucze's tnicz'en:a w tym proc elsi e. Nr L C. 30/47.
KC--3574

w

Sąd Okręgowy

Sąd

Są.d Okręgo'wy

Sąd Okręgowy w ~w:d'nky ogłasza, że na z:a",a,chie
art. 157 kp,c. ulStanow : ł Barba, rę S:'emiftską w $wbdn:cy,
ul Puła,S'k:'ego 48, kuratorem do zastępowania niez:1ane~o
z miejs,ca pobytu pozwa'nego Kwiasa W :!l1centl.'lgo w sprawie
z powództwa Kwi.as Mar:.llJuny przeciwko Kwi'2'S<lWt W ~ncen
temu, o rozwód i wzywa n'eznan'egoz ll)'eisca po'b ytu, a.by
~głosH się do ucz'e,stnkze'n;a w tym proc'l.'Isi,e. Nr I. C . 10/47.
KC--4035

Okręgowy

C. 35/47 z powództwa EmiUi K.ropiowsk iej, 7.amh=szkałej w
Udrycmch, gromy Stary Zamość, pow. Zamc5ć, przt'ciwko
nie:mJanemu z pobytu Ad&.m.o wi Kropiowskiemu Q rQ.zw,~d, do
zastępowania po,zwanego. ostatnio zamieszkałego w Tldryczach, ustanowiony został kuratOT w osobie Bronisława Dziubil'lskiego, 7.arIl. w Zamościu, i wzywa nieznanego z pOhyt11,
aby się zgłosił do ucze,>;lt:niczenia w pomienian.ym proee<>if>.
KC--4389

Sąd Okręgowy w Opolu na POIZ'ew I. C. 117/46 M:dhala Kuchty prz'eciw!ko Ma'i ii z Huoa,rów K1Jdl!OWel.i , nie:ona·nel
z mie'jsc:a pobytu - o roz wód - uS1tallO'Wi'ł kur,atora adw.
Z. Dombka w Opolu, 111. M ~kolowska 32, który 7-l~tęp(l'\Vać
będzie pozwamą dOlD6ki się w Sądz i e nie zglo's; l'wb pel'lomocni.ka nie z.amkmuie.
KC-~3107

Sad Okręgowy w ~w ;,dnicy og!.ais za, że na zasadzi'b
art. 1.'i7 . kpc. us'tanow'l Ba:rbarę S'·emińską w ŚWidn i cy,
ul. Pułaslk i'ego 48. kuratorem do za'stępowania n;eznanej
z ·mi·e,j sca pobytu pozwa'nej Raczko Anas:iazi'i, w Slpraw:'e
z powództwa Rac~ko Leonarda p,r~eciw'ko Rac~ko Anastazj.I
o rozwód i wzywa n:ez'naną z miel.<oo pOIby'tI\1, aby zgłosiła
'się do uczestni'cze:n'a w tym proct'!'si'e. Nr 1. C. 32/47. KC--3375

z ml'eJ'SoCa pobytu Wlad~"~ : a w::-Mal'ce leogo RZf>::zko ws.k iego
ostatnio zamies2;kat,e,go w Scoh,lczewi'e i Sopota';h w spraw:'e z powództwa
Ire!ly-Aleksa,ndry Rzeczkows-k'ei prze'
ciwk<l Wła<lY'sła wow l"M.ar-ceie:ml1 Rzeczkow.~k ( i!omu
o ro~
wód i wzywa nieznanego z mieisca po.bvt,u, a'b y zgłosi ł się
d:o ucz'el'tn!czenia w pomJen'o,nym proces :e.
KC--.i040

. SĄD OKRĘGOWY W ZAMOSCru

Sąd Okrę.g<lwy

Sąd Okręgowy

Nr. 57

Sąd Okręgowy w
Zamościu ogłasza,
że w sprawie
C. 235/4 6 7. pO'w'ództw:i Zygmunta P""noak3, 'lamieszkałego w
Bar:!hll:~mvi e, gm. Łabu~je, pow. Z:JffiOŚĆ, prz~jwko nieznanej z pobytu Marii PMlOak o rozwód. do 7.astępowania
pOz;l.~nej, osta. tniozafuieszkałej VI ' Ba~chalOiowle, ustanowiony został kU.rator w osoble Jana GrzY'NaCz,a, za.-n. w Zamo- '
ściu, i wzywa nieZtiJ.aną z pobytu, aby się zgłosiła do uczest'"
niczen.ia w pomienionym procesie.
KC·-3044

!.

SĄD OKRĘGOWY

W PRZEMYSLU
Cywilnego w sprawie z powództwa Władysława Kostki, profei;ora gimnazjalnego w J2rr,slawiu , przeciwko r.:iez:nanej z rniejsoa pobytu Stefanii Kostka o rozwód małżeństwa, ustanawia adw. dr. Jana Drze·
wickiego. w Przem:,ślu, kut'ato'l'em do zastępowania nie2lrtanej z miejsca pobytu pozwanej Stefanii Kostka.
KC-5119
Przewodniczący Wydziału

Wydział I CYwilny Sądu Ok.ręgowego w Lublinie ogła
sza, że wpłynął do tegoż S ą du pozew Józefy Korba przeciwko Władysławowi Korbie o rozwód oraz, że dla niemanego
'z miejsC'a pobytu Władysława Korby, ostatnio wrn. w Irenie,
ustanowiony został kurator w osobie adwo.kata Wacława
Bartkowieza, w Lublinie (I. C. 1204/46).
KC-4166
Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Lublinie ogła
sza, że wpłynął do tegoż Sądu pozew Józefa Seroki przeciwko Eugenii Seroka o rozwód oraz, że dla nieznanej z miejsca pobytu Eugenii Seroka, ostatnio zam. we wsi K.adłubis
ka ustanowiony został kurator w osobie . adw. Aleksandra
Czapskiego w LubUnie. (I. C. 114/47).
KC-4273

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Lublinie ogła
sza, że wpłynął do tego ż S ą du pozew Aleksandra Guluka
przeciwko Anastazji Guluk o rozwód oraz, że dla nieznanej
z miejsca pobytu Anastazji Guluk, ostatnio zam. we wsi Serebry~e, ustanowiony został kurator w osobie adwokata
J. Stelińskiego w Lublinie. (I. C. 50/47).
KC-4274

Cywilnego w sprawie z poAnny z Pasemków Zymko w Zapałowle ad Jarosław, przeciwko nierznanemu z miejsca
pobytu Michałowi
7.ymko o rozwód małżeństwa, ustanawia adw. Stefana Gadowskiego w Przemyślu , kuratorem do zastepowa,n ia nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Michała Zymko KC-3619

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Lublinie ogła
sza, że wpłynął do tegoż S ą du pozew Ryszarda Gumieniaka
przeciwko Leokadii Gumieniak o rozwód oraz, że dla nieznanej z miejsca pobytu Leokadii Gumieniak, ostatnio wrn. w
Lublinie ustanowiony został kurator w osobie apI. <Xiw. T.
Halliopa w Lublinie. (I. C. 1122/46).
KC--4275

Przewodniczący Wydziału Cywilnego
w .;p,r awie z powództwa Zwirna Stanisława . Tomasza 2 im. w Przemyślu,
przeciwko Janinie (Joannie) Drauss, zamę-mej Zwirn, nieznanej z miejsca po'b ytu o unieważnienie małżeństwa, ustanawia a.dw. Stefana Gadowskiego w Przemyślu kuratO'l'em
de- zastępowania niemanei 'z mie1sca pobytu pozwane; Janlr.y (Joanny) Dra'llss zamężnej Zwirn .
KC-5!18

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Lublinie ogła
sza, że wpłynął do tegoż Sądu pozew Stanisławy Guiikowej
przeciwko Adamowi Gulikowi o .rozwód oraz, że dla nieznanego z miejsca pobytu Adama Gulika. ostatnio zam
pow.
chehnskim ustanowiony wstał kurator w osobie adw . Czesława Szczepańskiego w Lublinie. (I. C. 138i47).
KC- -3102

Przewodniczący Wydziału

wód~twa

Cywilnego w sprawie z powództwa Rudolfa Sedlaczka w Przemyślu przeciwko Bron :~ławie Sedlaczek, niezl!1anej z miejsca p:>bytu o rozwM mał
żeństwa ustartawia adw. Stefana Gadowskiego w PrzemYBlu
kuratorem do zastępowania nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Bronisławy Sedlaezek.
KC-3620
Przewodniczący Wydziału

w

Wydział I Cywilny S ą du Okrę.gowego w Lublinie ogł8.·
sza, że wpłynął do tegoż ' S ądu pozew Mieczysława J ag''x:lzkiego przeciwko Katarzynie Jagódzkiej ' o rozwód, oraz że dla
ni=anej z miejsca pobytu Katar.lyny Jagódzkiej ostatnio
zam. w Siennicy Różanej ustanowiony został kurato~ w osobie adw. J. Stelińskiego w Lublinie. (I. C. 1153/46). KC- 1385
SĄD OKRĘGOWY

SĄD OKRĘGOWY

W KOSZALINIE
.
,
Sąti Okręgowy w Koszalinie, I Wydział Cywilny, podaje
do wiadomości, że na podstawie art. 157 § 1 k. p. c. Franciszek Szotkiewicz, zamieszkały vi Koszalinie, ul. Jana Matejki 19, został mianowany kura toTem do zastępowania Re:~i.ny
Zielińskiej, óstatnio zamieszkałej we Włocławku,
obecnie
nieznanej z miejsca pobytu, w sprawie z powództwa Sylwestra Mieczysława Zielińskiego , komendanta posteTunku MO,
zamieszkałego w Brzemie, poczta Swidwin powiat Blałogr6d
o rozwód i wzywa nieznaną z miejsca pObyta, aby zgłosiła się
w pomienionym procesie. I .C. 145/46.
KC-2455

Sąd Okręgowy, Wydział

W SIEDLCACH
Sąd Ol«'ęg.owy w Siedlcach, Wydział Cywilny (ul Pił
sudskiego Nr 18), podaje do wiadomości, że na podstawie art.
157§ 1 k. p. c. adwokat Antoni Nowa,k, zamieszkały w
Siedlcach został ustanowiony kuratorem do zastępowania
nieznanej z miejsca pobytu Emilii TchÓrz, ostatnio zamieszkałej w Złojcu, pow. Zamość w sprawie z pOWÓdztwa 1\'1ieczysława Tchórźa przeciwko Emilii Tchórz o rozwód i wzywa nieznaną z miejsoa pobytu. aby się zgłosiła do uczestniczenia w pomienionym procesie.
KC-277~
SĄD OKRĘGOWY W LEGNICY"
Sąd Okręgowy

SAD OKRĘGOWY W ELBLĄGU
Sąd Okręgowy \V Elblągu ' WydZiał Cywilny (ul. Łąc?'
nośc : nr 1) po(faj'e do willJdomośc i że na podstawie art. 157
§ 1 kipc. Adw. M. Kozakiewi·cz . zam:e~zkaty w f.lhląg'u zastal u-s'tal1owtony kuraJtorem d,o za~tę:powa.nia nie'~n.a'llego

w Legnicy, Wydział I Cywilny, ogłasza,
w dniu 7 lutego 1947 r. wpłynął pozew Janiny Kaszczyszyn
przeciwko Pawłowi Kasz,czyszynowi o rozwód. Do zastępowa
nia nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Pawła Kaszczy~'ZYna zasta,l ustanowiony kurato.r w osobie J . Anastasiu adw.
KC-3401
w Legnicy, ul. Kazimierza Wielkiego Nr 6.
iż

Nr. 57

"MONl'I10R POLSKI"'

ODTWORZENIE ZAGINIONYCł-1
DOKUMENTóW
. SĄD GRODZKI W WARSZA WIE
Nr Ns 2103/46 Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział l, Cypo rozpoznaniu w dniu 22 'lutego 1947 r. sprawy
% wniosku Kota Józefa o odtworzenie dyplomu drogisty po_
stan.'Jwił: odtworzyć świadectwo na materialistę Kota Józefa, wydane przez Komisariat Rządu m. st. "Warszawy, w roku 1936 o treści następującej: Komisariat Rządu m. st. Warszawy, Nr Z. F. Wa.r szawa, tinia 7 kwietnia i936 roku Świa
dectwo. Zaświadczam, że p. Kot Józef, urodzony dnia 18.XII.
1896 roku w osadzie Czersk, pow. Grójec tlZysk ał niniejsze
świadectwo zdolności na materia.listę po zdaniu z wynikiem
dobrym egzaminu wymaganego przepisami § 3 Ustawy dla
materialistów zatwierdzonej przez Radę Administracyjną
Królestwa PolSkiego z dnia 21 paździexnika 1844 r. Przysięgę
złożył , Za Komisarza Rządu (_.) Eberhardt. Eberhardt Na
czelnik Wydziału . " Na zasadzie artykułu 7 i 8 Dekiretu z dnia
7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów ! świadectw z ukoń
czenia nau!,i (Dz. Ust. Nr 21 poz. 164) zaz,llac:z:a się, że w terminie 7_dniowym od dn ia ukazania się 1'.:inie1szego ogłosze
nia służy ProkuratofGw:, Władzom B~pieCzeństwa Puhl~cz
nego i Kuratorium Szkolnemu zażalenie do Sądu Okręgo
wego w Warszawie.
.
KC-6133
~ilny,

cz~o

~

rzem:il()Ś.\,e

11

• Dnia 5 maja 1947 r .

nzeinkih."l(} - w:ędliniarskilln

stąpił

do Sądu z wnioskiem o odtworzenie zaginionego dy_
plomu mistrzowskiego w rzemioś le szewskim, wystawionego przez Izbę Rzemieśln\czą w Ta.rnopolu o następującej
treści: "Dyplom mistrzowski", Izba Rzem ieś lnicza w Tamo.
polu stwierdza, że Pan Antoni Tompalski urodzony dnia 12
czerwca ro~u 1904 w Borszczow.ie w wojew. taoc-uopolskim,
na p<><)Btawie złoionego w dniu 10 Hpca roku 1934 egzaminu
mistrzowskiego z zawodu szewsldego, uprawniony jest, zgodnie z przepisem a.rt. 158 roz<p. Prezydenta Rzeczypospoiitej
Polskiej z 7.VI. 1927 r. o pra'wie przemysłowym (Dz. U. Rz.
P. Nr 53 poz. 468» do używania tytułu mi9trza szewskiego
i kształcenia ucrm.i. W Tarnopolu, dnia 10 lipca roku 1934
Dyrektor: (Dr. HemrY'k Mars m!>.), Prezes: (Benedykt Ni~
miee L. S.) Izba Rzemieślnicza w Tal"llopolu". Wzywa się
wszystkie instytucje i OSOby posiadaja,c e jakiekolwiek wiadomości. w tej sprawie o nadsyłanie Sądow·i na piśmie lub
zgłaszanie do protokółu doniesień co do bezzasadnoŚci wni.o_
sku.
KC-·-2~2

i

uZy1Skanie
Swiadectwo
~owyż~,z.e wy~ta,wione zosta,lo w dniu 3.3.1939 r. przez KGmlS'lę Egzamirlacyjiną Cz,eladnl!czą Poz,uańsk i ej (:tb'y Rz,emieś!'ukz'e:.i . Wiz ywa s i ę wszystkie i'll-SJtY'buoie i os.olby posiadrui~ce iak,iekolwiek wi a,domości w sprawie o nadsylan:~
Sądowi Grodz,kiemll \\i' PoznarJ iu na piśmie !u:b z·gf.a:szanie
do p,rotokÓ'lu d oni:es i·e-fl co do bezz3lsadlwści. wnio·sku.
KG-4381
stan'owiska czelad'nika

rz·eźni,ck,o -wędUniars:kJelgo.

IV. Co. 34/46. WJ.adyslaw Maciejewski z Pozna:nia, ul.
Salp,erska 15, zgłosi! wn:,oiS ek o Q;(Hworzerlie zaJświad'czen 1 a
wYl'itawionego dnia 28 .2.1938 r. przez Powańs.kl Urząd Wojewódzki i podtpisanego pl'zez Dr. Kowa~skieg-a, w którym
za;świad'cza tS ię że Wtadyslaw M.aci·c;jewski zloiŻy! 21.2.1933 -.
egzamin pi,C!lęgl1ians.ki, prze'w:dzialilY wart. 20 ustawy I~
21.2.1935 r. o 'pielęg~l i.arstw.ie. Wzywa się \\lszys;tkie ju~tytu
cie i osoby pasi;t ,Qają,c·e jakiekolwiek wiadOlmości w sprawi,e
o nadsy!all i·e Sądowi Grod-zbemu w Poznan iu na ,piśmie lub
zglas.z,,,,n·i a - do pr~'o:kó!u doni·esień co do bezz<l!s<l!dno,śc l
IVll ios,ku.
KG-401.'5

SĄD GRODZKI W RZESZOWIE
J óze! Puchaiski zamiesz. w Rzesrowie ul. Rynek Nr 14
m. 4, wnosi o odtworzenie świadeclwa następującej treści:
.,Średnia Szkoła Techniczna im. Marsz. JÓ7.efa Piłsudskiego
Pol€Skiego
Tow8.JrzY'stwa Oświaty Zawodowej w Bmeściu
Sąd Grodzki w Wa,r szawie Oddział I Cywilny po rozpo.
nad
Bugicem,
Wydział Drogowo-Budowlany Nr. 22 Rok wol_
znaniu w dniu 22 lutego 1947 r. sprawy z wniosku :Andrzejczyka Lucj-ana o odtworzenie świadectwa s2)koI.nego post:l- ny 1934/35, Świadectwo: Puchalski Józef, urodzony w dniu
17.VIII. 1915 w St. Ma1koWi'c.ze, wyznania ·mym. kat. przy_
nowił: odtworzyć świadectwo ukoń~z,enia gimnazjum ó,g ólnojęty na kun; wstępny w dniu 1 września 1930 r. na podsta_
kształcącego Andrzejczyka Lucjana, wydane przez gimnazjum im. Św. Stan. Kosztki w , Warszawie w r. 1939 o treści' wie świadectwa ukończenia Szkoły Powszechnej Nr 1, w
Pińsku d. egzaminu sprawdrŁaj ą.cego, ukończył całkowity czte_
następującej: świadectw ,' ukończenia Gimnazjum ogólno
roletni kuTs szkoły na wydziale Drogowo-Budowlanym, odkształcącego im. św. Stanisława Kostki w Warszawie. Anbył przepisaną praktykę zawodową i złożył w dniu 18 czerwdrze.lczyk Lucjan urodzOlIlY w dniu 21 Hpca 1921 rok,u w
(:a 1935 r . egzamin ostateczny z wynikiem ogólnym: dostaWarszawie, powiatu - - Województwa - - , przyjęty do
teC'..7.iI1Y, przy czym kOl7lJsja egzaminacyjna \IQ'JIlała go za przyklasy czwartej w dniu l wrześ·nia 1938 roku ukończył w 1939
gotowan~o do pracy w dziedzinie Budownictwa Drogowego
roku naukę w zakre·s ie program'a g.imnazjum ogólnoksz.tał
i KOlejowego z prawem używania tytułu technika Drogocącego, zorganizowanego na zasadzie art. 20. Ustawy z dnda
Budowlanego". Wzywa się wszystkie instytucje i osoby, po11 maJ;'ca 1932 roku o ustroju szkolnk:twa (Dziennilc Ustaw
siadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie o nadsy~anie
Rzeczypospolitej Polskiej Nr. 38. poz. 389) w prywatnyrn
sądowi m:>. piś mie lub zglo:>zenia do protokółu doniesień co
Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w W!M"sz.aWie ul.
d'J bezzasadności wniOEim w tern1'ir:ie l mif!siąca.
KC-2929
Traugutta 1. Warszawa, dnia 20 czerv.'ca 1939 roku, pieczęć
Dyrektor (-) 'Ks. Dr Archutowski. Imię i ,naz'wisko Andrzej
SĄD GRODZKI W OTWOCKU
CZy~ Lucjan o't rzymal oceny następujące: sprawowanieSąd Grodzki. IV Otwocku ogl a s'za , ż·e ob. Ser,giru:sz Ostrowbardzo dobry, religia - bHrdzo dobry, język polski - dobry,
. jezyk łaciński - dostateczny, język niemi.eck: - dostatecz- . ski. zam. w O twock:u ul. 11 UstopHld.a 4 z/~y! do tu·! eisze'Ko
S'lIdu wniosek o odtwo rzeln'ie za:g i n;,ol1ego dY:Jlll'omu uko-ńc:ze
'r.y, historia - dobry, geografia - dobry, biologia - dostani'
a w lata·ch 1936-- 1940 wyższej szkoj,y (l,nstyblJlt Inżyni,er;i
teczny, fizyka i chemia - dostateczny, matematyka _.. doKOIlej.owejim.
Kirowa w Charkowie). JedalOczelŚuie Sąd Grostateczny, przysposobienie wojskowe - bardzo dobry, ćwi 
dzki
wzywa
wszysi:lde
instyluc,je i olS'o by, p'osiad'a,iące jaczenia cielesne, bardzo dobry, przedmioty nieoboWiązujące:
~dekOllw'iek wi adomośc 7 w n i.niejls'?;elj spraw~e,
nad6y/ani:e
jęZ:~ilf;c' - ,. rys,u nki - doqry, muzyka - - Dyrektor (---) Ks.
..
.'. .. .. - 'J " " , :, • ., .
Dr. Archutowskj'. .' . _..
ta:kQ.\vy.ch na pi~nie ':'uih · -z;g(loszed)oi e · do protokó!,u dO.niesieJl
CGdo ,bezz3sa,d:nO·ści wl1ias!lm. Co. 16i47.
KC-1494
Na zasadzie art. 7 i 8 Dekretu z dnia 7.VII. 1945 r. () od-

SĄD GRODZKI W GRODZISKU MAZ.
Grodzki w Grod?isku Mazowieckim na zas. aa-t, 4
Dekireltu z dnia 7.VII. 1945 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 164) ogłasza,
że Mateusz Stankiewicz, zam. w Milanówku uI. Zaciszna 8,
złożył wniosek o odtworzenie dyplomu mistrzowskiego Mateusza Stankiewicza następ1,ljącej treści: "Izba Rzemie ślni
cza w PłOClku: Dyplom Mistrzowski, Pan Mateusz Stallkiewicz z Milanówka, urodzony w województwie lubelskim
dnia 8 W'l"ZE!Śnia 1879 it". we wsi Dys, gm. Niemce, pow. Lu_
bartów, zł<Y.iył egzamin mistrzowski w zawodzie i.nstalac;;
wodociągowo-kanalizacyjne1j i stosownie do przepisów prawa.
przemysłowego ma prawo używać tytułu mistrza robót instalaeyjnych wodociągowo - kanalizacyjnych. Płock, 1ni~
17.VIII. 1939 r. Komisja Egzaminacyjna Mistrzowska dla za
, wodu instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych: Przewodni_
. czący podpis nieczyteIny. Członkowie 3 podpisy nieczyteI.ne.
PrezeS Izby podpis nieczytelny. Drek:tor Izby: podpis nie_
cżytelny". Wzywa się wszystkie instytucje i osoby, posia"lające jakiekolw.iek wiadomości w sprawie niniejszej , arby na_
desłały Sądowi na piśmie lub zgłosiły do protokółu doniesienie co do toi.samości wniosku.
KC-136

Sąd

SĄD GRODZKI W BRODNICY
Borowski Wacław z Drużyn powiatu brodniekiego wniósł
o odtworzenie świadectwa stwierdzającego złożenie 9 czerw_
ca 1932 roku egzaminu czeladniczego piekarskiego przed Komisją Izby Rzemieślniczej we Włocławku oraz książeczki
czeladl'Jczej wykazującej 3 i pół roku odbytej pracy cze.
ladnika. W7.~rwa się instytucje i osoby o nadsyłanie doniesień o bez:w_<xld;ności wniosku do Sądu w Brodnicy w województwie pomorskim
KC--30l3

°

tworzeniu dyplomów i świadectw z ukońC7..enia nauid (Dz.
Ust. Nr. 21, poz. 164) zazmooza się, że w terminie 7-dniowym
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia służy Prokuratorowi, Władzom Bezpieczeństwa Puohcznego i' Kuratorium
Szkolnego zażalenie do Sądu Okl:ęgowegc w Wa.rszawie,
KC-·~::06

;:>ąd Grodzki w Warszawie, Oddział I cywilny, 'po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 1947 r. sprawy o odtworzenie zaginionego świadectwa dojrzałości postanowił : Odt.worzyć
świadectwo do}rzałości Słuokina Stanisława, wydane przez
Prywa ~ne Liceum Męskie Towacrzystwa "Ascola" w Warszawie w r. 1938/39, o treści następującej: "Słuckin Stanisław, .
ur. dn. 19 grudnia 1921 w Warszawie, po u1toli:c~niu nauki
w liceum ogólno-kształcącym zdał egzamin dojrzałoŚci w~
dług programu Wy działu Humanistycm.ego przed Fallstwową Komisją egzaminacyjną, powolaną przez
Kura~r)ra
Okręgu Szkolnego pismem z dn. 13.IV. 1939 r. Nr a-952J. /39
w Prywatnym Liceum Męskim Towarzystwa "Ascola" w
Warszawie. Swiadecłwo niniejsze uprawnia do studjów wyż
szych w myśl art. 52 ustawy z dn. 11 ma,r ca 1932 r. o ustro"
ju szkolnictwa (Dz. U. R. P . Nr. 38, poz. 389) oraz. rozpo i'Zą
dzeń, wydanych w związku z wykonaniem tego a,rtykułu
ustawy. Warszawa, dn. 22 maja 1939 r.
Przewodniczący
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (-) Dr. Joachii11 FrenkieI. Członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej:
(-l Dr. S. RumeIt, (-) M. Zak-Rabinowi,CQ;, (-) S. Winider,
(-) M. Wajsblum. Pieczęć Kuratorium Okręgu Szkolnego
Warszawskiego.
Słuckin Stanisław
otrzymał następu.:;r::e
oceny roczne w klasie II liceum i na egzamtnie: religia b. dobry, j. polski - b. dobry, j. ła:ciński - b. dobry, j. niem:ieoki - dobry, historia:"" dobry, zagadnienia życia wspoł ..
czesnego - b. dobry, biologia - b. dobry, fizyka, chemia
i atsronomia !- dobry, matematyka - dobry, proped ~l!~'y.k a
filozofii - b. dobry, przysposobienie wojskowe -- dobry,
ćwiczenia cielesne ' - b. dobry, Przedmioty nadohowhZkolIe... Pieczęć Liceum. Prywatne Liceum Męskie. TO"~'arzy
&twa "Ascola" w Warszawie (-l Dr. J. Frenkiel - Dyrektor.
"kala ocen: bardzo dobry, dobry i dostateczny". Na zasadzie artykuŁu 7 i 8 dekretu z .d~ia 7.7. 1945 r. o odtworzeniu
dyplomów, świadeotw z ukońcŻenia nauki (Dz. TJ. Nr. 21,
poz. 164) zaznacza się, że w terminie 7_mio dniowym "U dnia
ukazani,asię niniejszego ogłoszenia ·służy Prokuratorowi,
Władzom Bezpieczeństwa Publicznego i Kuratorium S,.ko]nęmu zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie.
KC-·5<1'i:i
SĄD

GRODZKI W POZNANIU

IV. Ns 51147 Purczy ński Marceli z Poznania, ul. KraszewSk,j,ego 13, z,głosi"! wn'iosek o odtworzenie św ia,dect\V ~
%łO;żetlia p'rz;ez niego w dJ1' łU 3.3.1939 r, egza,miuu czela.d,nl-

Sp>D GRODZlKrl W W ĄGROWCU
Le onar,d KO'IlWi ński, 11I;.strz chesielski zam ie~zkaly w
Mleśds ku . ,p·ostawi./ \Hliosek o odtworzenie dy-plomu m:strz'oWtSkiego w zawodzie ci,esi,elsk:m, wystaWionego m.u przez
Izbę 1~7.emi~ll1i.czą w Pnznani'll w lipcu 1938 r. według które·go w a.iJJ·cu 1939 r. z!o' żyt egzamin mistrzowski w rzem,i ośle
ci:esilellSkim j ma !Dra wo używać tytułu m i'strza . c'iesie],skiego..
Wzywa się Izhę Rzemi eślniczą w Poznanhu oraz wszystkie
illstyt~cje ,i osóbY, . pos.iadai~ce jakie~o.[Wi'ek wiadomoś,ci w
spraWI'e o nrudsylan1e Sąda.Wl Grod'z~j.emu w Wągrowcu, do
sY'&11atury Ns. 62147 . na pi,śmie lub zg;laszanie do protokółu
· donks ie ń co do hezz 3sa,cklOści wl1ioslw.
KC--3493
SĄD

GR.ODZlKI WOLA WLE

(.Ns. . 16147) Sąd Grodzki w Oławie na wn,ioslek Pa\id,zi(l-

tSkie:go Marial1a, powia-l,owflgO lekarza weterynarii w Otawie',
wLSzczął postępowanie o od-twor.z'enie świade'ctwa odbytej pn.k:tyki rzeź:niczei w cz,a,si·e od 26.5. do 6.7.1937 r., wydanego
iPrz,ez R.zeżn ię Miejs,ką w Świeoiu dnia 6.7.1937 r., Sąd wzywa
wszy.stkie insly,tllioj,e i osoby, . posiadające iakieko,lwiek wiadom,ości o sprawie, o z'gl,os zeui,e Są,dowi doniesi,e·ń co do
bez,zasadno'ści wnioSiku.
KC-3354
SĄD GRODZKI W OLEŚNiCY
Gnodzki w Oleśnicy w Sipraw,ie wn ioskOdawcy
francisz.ka Kac~marozY'ka, syna Teofila, urodzonego dnia 18
!i:pca 19<14 r. w Zalg roda-cJl gmina Kurozwęki, powiat BuskoZdrói, obecnie zamieszk.a'l'ego \V Łukan9wie Nr, 47 gmina
Jankowi:ce pow, Ol'e'ś'nica, o odtworz·euie za,gini,onegiQ dJOikumen'tu, a to dy\plom I świ<l!dectwo zlolżenia egzaminu na CZP.ladnika kr,a wi,eckiego, wys'tawion,ego w dniu 10 czerwca
1938 r, przez Komisję 5g1zaminacyjną przy lz,bie Rzemieśi
nicze"i w Ki,elcac:h. powolaną na podstatwie RoZdl. Milnistr.
Przemysłu i J1a.n·d:j,u z dl1la 12.12.1927 r. o ustanowieniu tyJmczasowych ' Kom isji Egzamin. czeladniczych ~Dz. U.R.P Nr 117
poz. 1004) pod przewodn ictwem Instruktora Korpora'cj'
pl1zemysl,owo kr.awi-eck iei na okręg kielecki w Ki,elcach przy
wspótu'd·z iale m<lJi-s tra kraw·iecki·e'go MaJteusza BOim/by z IVlroz\vę.k zarządza n'l1i,ej'szY:ffi Otg1I·oszenie o złożeniu ')/)wY'ższ·eg,o wnios:ku a zara,zem wzywa wtSzysllkie tns~ybucje
i oso;by, posiada ,jące jakiekohvieik wia,domości o oprawie
objętej tymże wnios:kiem o nadtSy!anie tut. Sądowi Grodzki,em~l
na piśmie lub z..g'I{)tszenia do protokół,u doni'esień 00 do l>e:zzasadności wnio sku . . Doni,e sienia te tSą wOILne od ws:zelildch
KC-469 .1
olPlat Sądo\vyc.h.
Sąd

SĄD

GRODZKI W JAROSŁAWIU
w Jarosławiu Oddział IV podaje do wiado_
mości, że Antoni Tompalski
repatriant z Borszczowa woj.
Tarnopol obecnie zamieszkały w Ja~osławiu Rynek 22, wy~ąd gil.·~i

Kónstanty Suchocki misfu"z szewski zBrodnicy zł<Y.iył
wniosek ' o ÓdtWOrzenie dyplomu . m1strzowskiego, wystawionegow październiku ' 1938 roku przez Izbę Rzemieślniczą wojewóOOtwa białostookiego. Wzywa się wszystkie instytucje
l os,oby posiadające jakąkolwiek wiadomość o bezzasarmości
wnioSiku o za,wi.a domienie S ądu Grodzkiego w Brodnicy w
wojew6c'.:::tv:ie pomorskim.
KC-· -3012

I

I

SĄD GRODŹKI W SŁUPCY

Michał Gonerka, zam. w Pyzdra(:h przy ul. Ki1ińskiego
nr. 33, powiatu Konińskiego, złożył wniosek o ()dtwO'~;:eni('
dyplomu c.z.eladniczego w rzemiośle rze:b.icko- węd lini'll'skim ,
wystaWionego przez Izbę Rzemieślniczą w Pomaniu '.V
czerwcu 1939 roku, który to dyplom, wnioskodawcy w cz<:.·
sie wojny zagi.nął. Wzywa si~ wszystki.e instytucje i oSvb:' ;
posiadające jakiekolwIek wiadomości w powy7_'lz.ej sprawie,
aby nadesłały Sądow i Gl'odzkiemu w Słupcy na pi śmie lub
zgłosiły do protokółu dor:iesienia co do bezzasadności wn l,~;; KC ..-5 7 3
ku.

I!
II
I

Marian Bączkiewicz, zam. w Pyzdrach przy ul. KiIińskie_
go nr. 28, złożył wniosek o odtworzenie dyplomu czeladni
czego w rzemiośle rzeźnicko-wędlinia,rskim, wystawio''l!'go
przez .Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu w czerwcu 1939 roku,
który to dyplom wnioskodawcy w czasie wojny zaginął. Wzywa się wszyst.1<:ie instytucje i osoby, posiadajace jak;t'-kolwiek wiadomoścI w powyższej st)l'awie~ aby n adesłały Sądo
wi Grooz,kiemu w Słupcy na piśmie lub zgłosiły do protokólu doniesienia co do bezzasadności wniosku.
KC ' - :ln
SAD GRODZKl W LOMŻY
Sąd Grodzki w Łomży w dniu 2 stycznia 1947 roku n1.\
posjedzeniu niejawnym, po roz~znan;u wniosku obyw .
Henryki z Kon arzewskich żeglick i ei o odtworzenie zaginionego dyplomu zarządza dokonanie ogłoszenia w Mon;torze Polskim, iż Henryka z Konarzewskich Zeglicka, zam.
w Łomży, uL Polowa Nr 3 wystąpila do Sądu z wnioskiem
o odtworzenie zaginionego dyplomu na nauczyciela szkół
powszechnYCh, wystawionego przez Pa!lstwowe Pedagogium Im. Stanisława Konarskiego w Warszawie o treści
następującej: Państwowe Pedagogium Im, Stanisława Konarskiego w Warsżawie. Dyplom na nauczyciela szkół po~
wszeclmych. Pani Henryka . Romu alda Konarzewska urOdzona 22 maja 1910 roku w Długosiodle, pow. ostró~-Ma
zowieckiego, woj . Warszawskiego, rel igii R·Kat. przyjęta
na podstawie świadectwa dojrzałości , wydanego przez Gimnazjum w Wyszkowie nad Bugiem. uczęszczała do wymienionego Pedagogium od 1 września 1931 r. do czerwca (dat
dokładnie nie pamięta) 1933 r. po czym zdawała egzamin
dyplomowy na nauczyciela szkól p" vszechnych i otl"Zymała
stopnie następujące: z przedmi o1 \\ pedagogicznych _ dostate~7.IlY, ~ praktyki zawOdowe i dobry; nauki języka
polsklego me było, gdyż była n~ dziale m<l tematyczno fizv-

12
.,MONITOR POLSKI" . - Dnia 5 maja 1947 r.
Nr. 57
--------------------------,----------~~~~~==~--.~~~~~~~--------------------------------cznym i Vł to mIejSCe należy wpisać z matematyki i fizyki
dostateczny; ze śp i ewu bardzo dobry; z ćwiczeń cielesnych, rysunków, robót ręcznych i higieny - bardzo dobry.
Pani Henryka - Romualda Konarzewska w czasie pobytu
w Państwowym Pedagogium pobrała s'ypendium i jest obo .
wiązana do dwuletniej pracy nauczycielskiej w szkole wyznaczonej przez \Vładze Szkolne, Niniejszy dyplom w myśl
art. 1 Rozp. Prezydenta Rz. P. z dnia fi marca 1928 roku
O kwalifikacJach zawodowych nauczycieli szkół ' powszechnych .(Dz. U. R. P. Nr 28. poz. 258 i Nr 53, poz. 512 uprawnia Panią Henrykę - Romualdę Konarzewską do nauczania
w publicznych i prywatnych szkołach powszechnych, oraz
dążyć po ttzyskanii.t kwalifikacyj zawodowych do ustalenia
w publicznych szkołach powszechnych uprawnienia zwią
zane . na mor.y kwalifikacji wart. 15 tego Rozporządzenia.
W W[,rszawie .... Hl ... r. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej (-) S. Lewandowska. Dyrektor Państwowego
Pedagogium (-) S. Lewandowska. W. P.
W związku z powyższym wzywa się wszystkie instytucje i osoby posiadające jakieklowiek wiadomości w sprawie o nadsyłanie Sądowi, r.a piśmie lub zgłoszenie do protokółu doniesienia co do bezzasadności wniosku,
SĄ.D.

GRODZKI WE

SĄD

GRODZKI W WĘGROWIE
Sąd GrodZIki w W ęgrowie po rozpoznaniu w dniu 27 .;tycznia 1947 roku wnio's ku Franciszka Zalewskiego o odtworzenie dekretu nadającego tytuł mierniczego przysi~głe~o, w
myśL art. 4. 6 i 7 Dekretu z 7.7. 1945 r. (Dz. Ust. Nr 27 poz.
164) postanowił: Odtwo'rzy ć d~kret mierniczego . przys: ę głeg',)
Franciszka Zalewskiego na stępu j ącej treści: "Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Białystok dnia 30.X. 1932 r. Dekret.
Na zasadzie Ustawy z 15 .7 1925 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 97 poz.
682) nadaję Panu Franciszkowi Zalewskiemu, zamIeszkałe
mu w Wołkowysku, pow. Wołkowyskiego, tytuł oraz prawo
wykonywania zawodu mierniczego przysięgłego. Podpisał za
Wojewodę (-) Michałowski.
Przepisaną przysięgę złożył
w dniu 30.X. 1932 roku".
Na powyższe postanowienie służy osobom w terminie
wymienionym wart. 8 dekretu o odtworżeniu dyplomów
i świ,adeotw z ukończenia nauki, zażale'nie. (Co. 39/413)
KC-2189
SĄ.D

Grqdzki w Chodczu, okręgu Sądu Okręgowego w
Toruniu, na zasadzie art. 4 De:k,r etu 'z dnia 7 lipca 1945 roku
(Dz. Ust. Nr 27 poz. 164) podaje niniejszym do wiadomości
że na wniosek Jana Lewandowskiego, zamieszkałego w mie
ście Chodczu przy ulicy PiłsucL"Ik.iego, wszczęte zostało postępowanie o odtworzenie
zaginionego dyplomu ~istrzow
ski ego, wydanego w dniu 24 marca 1933 roku przez Izbę RzemieślniCZą we Włocławku, treści następującej: "Izba Rzemieślnicza we Włocławku. Dyplom Mistrzowglti. Ob. Lewandowski Jan z Chodcza, urodzony dnia 14 lipca 1900 r. w
Chodczru, powiat włocławski, złożył egzamin mistrzowski w
zawodzie murarskim i sto'Sosownie do art. 158 Rozp. Prez.
Rzplitej z dnia 7.Vr. 1927 roku o prawie przemysłowym (Dz.
Ust. R. P. Nr 53/i927, poz. 468) ma prawo używać tytułu mi_
strza murarskiego."
Wobec powyższego Sąd Grodzki wzywa wszystkie in~
stytucje i osoby, pos:adające jakiekolwiek wiaCWm0ści w
sprawie, o nadsyłanie sądowi na piśmie lub .zgłoszenie do
pro,tokółu doniesień co do ' bezzasadności wniosku. Doniesie_
nia te są wolne od wszelkich opłat sądowych. Wnioski Iderować należy do sprawy Nr Nr 7/47.
KC-390l1

WŁOCLAWKU

Zakrzewski, zamieszkały we Włocławku, przy
ul. Łęgskiei 73 złożył wniosek o odtworzenie świadectwa
czeladl!iczego rzemiosła ślusarskiego, wystawionego dnia 8
września 1938 reku przez Komisję Egzaminacyjną Czeladniczą dla rzemiosła
ślusaTskiego Izby
Rzemieślniczej
w
Toruniu.
Stanisław Gawrysiak,
zamieszkały
w Szczutkowie,
gminy Śmiłowice złożył wniosek o odtworzenie listu majstrmulkiego Urzędu' Starszych Zgromadzenia Cechu Kowalskiego miasta Włoclawka, wystawionego dnia 7 maja 1927
roku przez Urzą· d Starszych Zgromadzenia Kowali we
Włocławku.

SĄD

GRODZKI W ZNINIE

Kazimierz Permo'da, czeladnik murarski, zamieszkały w
Wójdnie powiatu żnińskiego wniósł o odtworzenie ' zaginionego w roku 1939 świadectwa złożenia egzaminu czeladniczego w przeclmlocic mura'r skim w Gni eźnie dnia 25 kwietnia 1!}28 1':, wy::;taw ionego przez Izbę Rzemieślniczą w ,Bydgoszczy dnia 25 bvi <;>-t:~lj a 1928 r. Wzywa się wszystkie instytucje i osoby posiadaj ą ce jakiekoh'.'iek wiadomości w powyż
szej sprawie o n'łdsy łani e Sądowi na piś mie lub zgłoszenie
do prohYkółu sądowego doniesień eo do bezzasadności Z102;0nego wnio5ku do dnia 31 marca 1947.
KC-2207
SĄD

S.~D

Sąd Grodzki w Tomaszowie - Mazowieckim po rozpoznaniu wniosku Stefana Szymczyka, postanowił: odtworzyć
dyplom mistrzowski w zawodzie krawiecko-męskim treści
następującej ~ .,!zba Rzemieślnicza w Radomiu. Dyplom Mistrzowski. P. Stefan Szymczyk z Tomaszowa-Mazowieckiego, wodzony w dniu 2 kwietnia 1908 roku w Zawadzie,
gminy ł,azisko, powiatu brzezińskiego, złożył egzamin mistrzGwski w zawodzie krawiecko - męskim i stosownie do
art. 158 " Rozporządzenia Prezydenta R,zeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 1927 roku o prawie przemysłowym
(D. U. R. P. Nr 53/27, poz. 4( 8) ma prawo używać tytułu
mistrza krawiecko _ męskiego. Komisja Egzaminacyjna
(-) Kvjda Waler.ty, (-) Stanek Tomasz, (-) Mączyt'1ski
Feliks, Waggi ·Alfred. (-) Jarzęb:ński Katimierz.
Na z[1sadzie art. 7 i 8 Dekretu z dnia 7 lipca 1945 roku
(D. U. Nr 27,poz. 164) Prokuratorowi Sądu Okręgowego,
Władzom Bezpieczeństwa L Izbie
Rzemieślniczej w Łodzi
służy prawo zażalenia w terminie 7-dniowym od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia - do Sądu Okręgowego w
Piotrkowie.
KC-5731

SĄD

GRODZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Sąd

Grodzki w Wysokiem - Mazowieckiem po ' rozpoz.l'oznahiu w dniu 11 grudl'!ia 1946 roku sprawy z wniosku
Wadawa Zc1rodowskiego o odtwm-zcnie dyplomu mistrla
krawieckiego, postanawia: Odtworzyć dyplom krawiecki Wadaw~ Zdrodowskieg0 i treść jego ust.alić następująco: "Izba
Rzemieślnicza w Białymstoku Nr nieustalony, Dyplom Mistrzowski: Pan Wacław Zdrodowski z Jeńk, urodzony dnia
drugiego listopada, tysiąc dziewięćset dziewiątego roku we
wsi Jeńki, powiat Wysokie _ Mazowieckil',. Wohwództwo
Białostockie, złożył egzamin m : st:-?,~w~~{i w z!łwoożie krawieckim . męskim i sb,;owi1i~ do art. i3 Rozp. Prez. Rz. P.
z dnia 7 czerwca 1927 roku o Prawie Przemysłowym (Dz. U.
R P. Nr 53 poz. 46f!) ma prawo uży ..vać tyt,uł 1 1 mistrz3. kra_
wieckiego męskiego. Bi1łv,; tn!{ czerwiec: 1938 r. Prezydent
Izby nazwisko nieusta lone . Sekr.e-;arz lz'Jy nazwisko nie
ustalone.' Komisja egzam;.nacyjna Mist ~·z')wska. C'l'7.ewodniczący komisji: I<'eliks 'irec1;:!ń:;ki , Mistrz krawiecki. Na o·r yginale właściwy poipis. Za1':~o.l110·;Ć z oryginałem świcidczę·

W terminie dni 7 od ukazani'ł się ogłnszenia (wszystkie)
władze, instytucje i osoby zaint.e resowane w wydanym orze-

czeniu mogą Ztożyć zażalenie do Sądu tut. w trybie z,skarżenia do Sądu Okręgowego w Łomży.
KC-1852

GRODZKI W

WAŁBRZYCHU

ObywatelI Mojsze Miiller, zam . w Wałbrzychu przy ulicy
Gdańskiej nr. 8 wniósł o odtworzenie dyplomu mistrzowskiego z zawodu krawieckiego, nadanego przez Komisję Egza
minacyjną Izby
Rzem [eślniczej w Łucku w lipcu 1935 r.
Wzywa się wszelkie instytucje i osoby posiadające jakieko-l.
wiek wiadomości w sprawie, o nade słanie tut. Sądowi doniesień na piśmie lub zgłoszenie do protokóJu doniesień o
bezzasadności vvniosku. Doniesienia te są · wolne od wszel
kich opłat sądowych.
KC-3886

GRODZKI W TOl\1ASZOWIE-MAZ,

Dnia 17 ma,!'ca 1947 r0'ku do Rejes tru Handlowego polt
Nr 770/47 dział A wpisano: "Amman w1. Zuzanna Lipiń
ska", Łódź. ul. Zamenhofa 11. Sprzedaż chemikaJii, farb,
lakierów i kosmetyków. Właścicielka Zuzanna Vpińska.
KC-553::ł

Dnia 17 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego jX)d
Nr 769/47 dział A wpisano: ,,.Inwojpol - L. Ajzenbach",
Łódź, ul. Piotrkowska 8/1a. Sprzedaż artykułów włókienniczo _ galanteryjnych
doda t k5w krawieckich. Właściciel
Lajb Ajzenbach.
KC553i

GRODZKI W CHODCZU

Sąd

Fajbuś

Dnia 17 marca 1947 roku d.o He)estn l Handlowego pod
Nr 7il j47 dział A wpisano: "Kryn,>lina wł. Melania Grudziejska i S-ka" , Łódź, ul. Andrzej a 2. Salon mód, sprzedaż
galanterii i perfumerii. Spólniczl:ami są: Janina Kasprzak,
!rena Twarowska, Maria Miller Melania Grudzielska i Maria Zając. Prokurent.em firIl1; jes t Zdzisła~ Lubelski.
SpóJka jawna.
KC-05532

Dnia 17 marca 1!H7 roku do R~jestru Handlowego pod
Nr 7(,8, 47 dział A wpisano: "Wyrób i Sprzedaż Konfekcji"
"Manteau" - Stanisław Wajs i S-ka", Łódź, ul. Jaracza 7.
Spólnikami są: Stanisław Wajs, Maks Nirenberg, Symcha
Szerman i Fiszel Grynsztajn. Spół1ka jawna.
KC-5535
Dnia 17 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 767/47 dział A wpisano: "Łód7ka Wytwórnia bielizny
Czestaw Bogucki i S-ka", Łódź, ul. Piotrkowska Nr 6. Spólnikami są: Czesław Bogucki i Bronisław Nowicki. Spółka
jawna.
K0-5538
"

Dnia 15 mM'ca 1947 roku d0 Rejestru Handlowego pod
Nr 756/47 dział A wpisano: "Instytut DeratyzacyjnyDanuta żabokllicka", Łódź, ul. Daszyńskiego 8. Właścicielka
Danuta Żaboklicka.
KC~37
Dnia 17 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 765/47 dział A wpisano: "Mechaniczna- Wytwórnia Bielizny J . Glinicka i S-ka" , Łódź, ul. ,Tarac:uł Nr 2. Wyrób
bielizny wszelkiego r odza ju. Spólnikami są: Józefa Glinicka
Alicja Glinicka. Spółka jawna.
KC-5538
Dniu 15 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 7fA / 47 dział A wpisano: "Wytwórnia Siatek i Kompletnyci1 Ogrcdzeń - Antoni W inober i S-ka", Łódź, ulica
Zgierska 25 . Wy.:·ób siatek i ogrodzeń oraz urządzenia
ogrcdzeń i wyrób przedmiotów i blachy. Właściciele Wacław
Sikorski, Zbigniew Jaworski, Antoni Winobra i Zygmunt
Gwizdała. Spółka jawna.
KC-55:-l9
Dnia 14 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 763/47 dział A wpisano: "Wytwórnia Tkanin Artystycznych, Lalek Ludowy ch, Władysław Engel", Łódź, ul. Piotr_
kowska 220. Właściciel Władysław Engel. ProkurenUfą firmy jest Łucja Englowa.
KC-554.0
Dnia 18 marca 1947 roku do Rejestru Handilowego pod
Nr 253/47 dział B. wpisano: "F3Ibryka Tkanin Meblowych
"Zakard", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", Łódź,
ul. WólczaJlska 127. 'Wyrób na własny rachunek lub zarobkowo wszelkich tkanin włókienniczych a przede wszystkim
' tkanin dekoracyjnych i pokryć meblowych. Kapitał zakładowy, całkowicie wniesiony gotówką i aportami, wynosi
1.500.000 zł. i dzieli się na 50 udziałów po 30.000 zł. każdy.
Zarząd stanowią: Kazimierz Zawadzki, Eugeniusz Zawadzki i Stanisław Urbańczy~.
KC-5541

I
REJESTR HANDLOWY

I
i

SĄ.D OKREGOWY W ŁODZ)
Dnia 15 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 25873 dział A przy firmie "KomJlnalna Kasa Oszczędności miasta Pabianic" wpisano: Dyrekcję obecnie stanowią: Dyrektor zarządzający Bolesław Hans, zastępca dyrektora Zygmunt Adamczewski i członek dyrekcji Julian Cie_
ślak.
KC-5527

Dnia 15 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 35, 45 dział A przy firmie "Tekstyl wł. Wiktor Kuzan"
wpisano: Wyrób tasiem i S7..llu!'owadeł oraz hurtowa sprzedaż galanterii i pasmanterii.
KC--5528
Dnia 15 marca i947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 310/46 d,ział A przy ' firmie "Hurtowy, Skład Manufaktury "D ak" właścicieJle E. Dembiec i Z. Tręba!'iewicz" wpisano: Siedziba firmy mieś ci się obecnie w Łodzi przy ulicy
Pio~rkowskiej 31.
KC-5529
Dnia 15 marca lW7 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 477/46 dział A przy firmie ; "Hurtownia Włókiennicza
Stanisław Gryniewski i S-ka" wpisano: Wyrób i sprzedaż
towarów włókienniczych, konfekcji i galanterii. Bela Holand ze spółki wystąp iła.
KC-5530
Dnia 15 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 301/46 dział A przy firmie: "Kolumna Centrala Drukó"N
Biurowych wt Kozierkiewicz Zygmunt"
wp'i sano: Firma
obecnie brzmi: "Kolumna - Wydawnictwo Artykuły Biurowe, w1. Zygmunt Kozierkiewicz", Łódż, ul. Stanisława 2
róg Piotrkows)pej 2G5. Wydawanie wszelkiego rodzaju' publikacji jak książki, makaty, gry. pocztówki itp. oraz produkcja systemem nakładczym i sprzedaż artykułów biurowych, druków. mat. pism, papieru itp.
KC-55al

Dnia 17 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 24806 dział A przy firmie: "Henryk Świrski i S-ka, wł.
H. Świrski i S. Windman wpisano: Firma obecnie brzmi:
"Henryk Świrski i S-ka wł. Henryk Świfski'·.
KC-5542
Dnia 18 marca 1947 roku do R0jestru Haad,l owego pod
Nr 772/47 dziar A wpils.alno: "Medla.niczna Tkalnia Je<dwal1i,u
"Zlotno" Roman Heller i ~-ka", ródź ,ul. Zlotno Nr 71 Wyrób tkarn'rll jedwa,lmYClh. Spólnikami są: Roma'n Heller, Prancisze'k Krajewski, An na Lewa,ndowska .; Karol Urbański.
Spółka jawna.
KC-6045
Dnia 18 marca 1947 roku do l(erj estru Hanrd,lo'we,go !Jod
Nr 773/47 dzi,a l A wlpisano: "Hurtowa Sprzeda,ż Słodyczy
Maria'l1 Tomasz'ewsk i" , Łódź, ut Zgierska 7. Wla.ści de] Mari,an To<maszewSlki.
KC--6046
Dnia 19 marca 1947 roku do Re'jestru Hand;l oweg,o pod
Nr 774/47 dzi,a! A \wisano: "Sprzedaż Artykułów Ohem"cznych "Technochem;a" r. Pi,oŁ-rowski i M. Za,]ews1{a", Łódt,
ul. Na·rutowicza 16. Ha-ndel artykułami chem icznym'. ma;l arS'kimi mydlarskimi ; pokrewnym i. Spólnikam i są: Maria ZalewsIka i Ignacy P 'otrowski. ~p6tka ja wna.
KC-6047

I,

Dnia 1~ marca 1947 roku
Nr 775/47 dział A Wipisa,no:
ul. P i.otrkowska 17. Sprze.dalż
nikarmi są: Leon Pomorski i

do Re'j·e's tru Handlowego pod
"L. P omorski i S-ka" , Łódź,
rr.anulfaldury .; g.alanberii. Spó-lHelena L'fszyc. Spółka jawna.
KC--6048

Dni~ 20 marca 1947 roku do Rt>iestru Handl(,wego pod
Nr 86/ 45 dz'ał B przy firmie "Polski Bank Komunalny,
Spórka Akcyjna" wp isano: Wło-d z' 11l ' /?rzow i Masl .rkowi u<lz ie10no prokury z prawem łącznego podp irsu.
KC-6QJl

Nr.

5'7

, Dnia 20 marca 1947 rolul do Reiestru Handlowe,go pod
Nr 125/45 dział A przy firmie .. S~czępalll Borowski" WlPiuTłO: PiTma obecn'e brzmi: "Sprzedlar.t , ma.nufaktury i galanterH Sz. Borowski i S~ka", Łódź, ul. P~otrkowska 52. Spółni
Jiami są: Sz,czepan Borowski i WI,ado/sław Jastrzębski. Spółka
Jawna, Wszelki'ego rodiaj,u czynności, mogą-c,e rooz!ć db SiPólki ' zobowiązanIa, wymalgaJ!ą t7Jgocly wzgJędinl,e podpisu pod
st~, plem Hrmy obu s.pÓ'ln~ów. ' CzYllllloości zalŚ, nie n-oszące
char.aikteru wbawi,ązań mogą być wykonywane przez ,każdego
ze . s~ólnj'ków samodzielnie.
KC-603S

Dnia 28 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 787/47 dział A wpisano: '"Janina Kownacka i S-ka",
Lódź, ul. Piotrkowska 137/9. Sklep spożywczy oraz sprzedaż
WlOCĆ1YI, W8rryw, dziczyzny i drobiu. Spólnikami są: Janina
Kownacka i EW8ł'yst Szymański. Spółka jawna. KC-6060

Dnia 27 marca ·1947 roku do Rejestru Handllowego pod
Nr 786/47 dział A wpisano: ..Eksport Continent Import
Kompesacja K. Wróbel i S-ka", Lódź, ul. Piotrkowska 46.
Eksport i import towarów. Spólnikami są: Karol Wróbel,
Henryk Wróbel i Wanda Wr6blowa. Spółka jawna.

Dni,a 21 m~rca 1947 rokl\! do Rejes'tru Ha,ndlowelgo pod
Nr 90/45 dzial,B. przy f::rmie "Przedisiębi:orstwo Robót In~ynieryjno-Bud;()wla~)yClb "Ka!l?:ited", SiPólka z OIgra'l1.jczoną odpowied, zi.alnością" \V1lisano: Zarzą'<l OIbecni,e stanow.ią: Je:-zy
Kami,ewS'ki TomMz Gedroyć i Bolesław Maroza!k. Weks,le,
c'ze'ki, ,pełnomocnictwa, prokury, umOWy, a,k ty i wsz'elkiie
zobowiązania fLrmy
winny być poc!rplsywan'e przez dwóch
z!lrządc6w ląCZl\'ie. . Ws'zel'lcie inno sprawy zala.twi,a d oonośne dokumen~y ' pOi®iI.w:ie każdy z zamąldców samoodzl.el:nle.
KC--6032

K~059

Dnia 27 marca 1947 roku do Rejestru Hand10w:ego pod
Nr 785/47 dział A wpisano: ..Józef" wł. Irena Tomaszewska
i S-ka", Lódż, ul. Piotrkowska 48. Sprzedaż manufaktury,
konfekcji i galantf>..rii. Spólnikami są: Józef Zieliński, Lila
Jannułowska i Irena Tomaszewska. Spółka jawna.
KC--6058
Dnia 27 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 784/47 dŻiał 4 wpisano: "Ha-Pe-We wł. K. Usielska
i S,owie", Udź, ul. Piramowicza Nr 12. Wytwórnia wina
i miodu. Spólnikami są: Kazimiera Usielska. Bogdan Usiel_
ski i Józef Usiel.ski. Spółka jawna.
KC-6057

Dnia ZI mllJrc.a 1947 rolcu d<l Rejestru Hail1!dlowego pod
Nr. 137/46 dział B 'przy finnie "TexUl - Hurtownia Sprze-

da,t y towarów tekstYlnych, s.półka z ogra'llkzoną oo'Powl'eclzia;ln'ośc i ą" wpisa11O:
Zarzą<l ob<~nle ~ł1'lnowią: Czeslaw
S:nardzewsk;, Seweryn Ławo i Kalmm Barahn. KC-603:;Dni,a 21 nmrca 1947 rOiku do Rejestru Hal1'd,lowego pod
Nr. 243/47 dzi,a i B. P'fzy fi rmie: "Murbetnn , SlPól'ka z OIgra, n!czOIl1ą f)dpo,vi,edz.:alno~d~" Wpi'~MIO: P,:rma bnm!: "Prze,ds!ę-biorstwo

bu.dowlan'e "Mr~T'he'ton".

Sflółk~

od'Powie.dz;al'l1ośchl".

Dnia 216 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 783/47 dział A wpisano: "Pralnia Mechaniczna Drukarnja Ręczna ..śnieżka" St. Muta i S-ka", Lódź, ul. Święto
jańska Nr 23. Spólnikami są: Stanisław
Pluta, Zygmunt
Krzeczewsld, Emanuel S)'Towy" i Jan Kin. Spółka jawna.
KC-6056

z or'l"ank:w 'n:,
KC-1'i034

Dni,a 21 malrca 1947 rolru d<l Relestru Hamlowego pod
Nr. 183/46 dz:a~. A ,przy ~'Innle: "Hurtownia Text,"l~o-oa:1a::t
teryjna Bron.istaw Nowi·ck! ł S-ka" ",,'pisano: HerlTY'k ';:!:y"
maniak i Pio~r Ste1anl;a!k ze ~Ć'I'td wy®tąJPi1,l,
KC-6039

Bunimowicz, Piotr Markiewicz i

' KC-~37

do Rej'estru H<lJn'(L!owego pod
N~. 391/46 dzial B. p!'7,Y firm.!'e: "tlurtow:1 Sprz.e c]I,tż Man,ufaktury i Oa,lanber!il R. Krajews'kii T. Musi':1,k " w!pl,sann:
Spółka został,a rozwlą1.,A'I'1a
KC-6036

KC-6040

Dnia ~5 mal'lCa 1947 roku do Rel~siru Ha,nd'lorrn.egn tlod
Nr .571/46d7.lal A tlrzy firmie: ,.ludom1r Upke i S-ka" wpisano: firma obecnl'e brzmI: "Sk1eo Wlóki'eon.nl'cz,n Oarlante"
rylny oraz KaJ)lelu~zy Ludom~r Ll:Jl1ce". Ta<le\llSz S a,r.noclń's1<ł
KC--6042

SAO OKRCOOWY W ODANSKU
Do rejestru łtamdloweiO B 18 WiPiJsano w dniu 4 lubcg,o
19.7 r, na's'tętl<Uj~cc mliaJT\Y d<ltyczaee l'i1rmy "To'War~y~two
HIIi~dllowe - CentrOIPort - 31P61'ka z o2'ran!czoną odpowied'ZtrulnC'ŚCią",
Czronkowle Zartlldu 1.eonard Andlru.szki'ewr.'C1l
r Ma,rlat! Szw1Lń'skA uS<tl\"idi. Na lednoos,ooowe,gn czlOll1lka Zarządu wYbrwy 20Sta~ Lll\lre'nrty Mberzwa.
KC-·54~

DnIa 27 ma,rca 1946 mlciu do Reje.stru l'f.a;nd,!owego pod
Nr 643/46 d'zi,aof A przy fim'ile "Dem Odz i'cżo wy St. Cy.rałi
SI~'! t S-ka" \VlP!'~atlo: Wacław Oawlow!'kf I JÓzef i<OIbu~,i e
KC-6043

Dnia Z7 ma1rca t~1 ro1cu do ~elegtru Hal!ld80'we~ !)nd

Nr. ~!5.5/47 dział B Wip'lSQlnn: "Towal"zy~wo dlla Handnu SurowC/I,Iml, $'póllkl 7! O'g'rarn'boIIln od",owled'!!'aJoMŚefll", Ł6dł,
ul. Da'szyń~ i ego S3. Za.1I:UI\l i s!}izeJd,a'* surnwe6w l r6żny,cIh
odpadków. Kapitafzaikta,dowy c!atkowi.cie wpłacollY wYlJto-

Do rejestru nalnu:!owe'go B 236 wpi,sa,no w dm i,u 29 Sltycznia 1947 T. nalStllll"U'Jąc'c d:ane dotyczące firmy "Pomol'sk:e
Wa'~ztaty Prz e't wórcz'e, SlPóbka z og-ral1i,czoną Od!p.ow i'e<dział
nośoh,".

51150.000 zł ł Jest pO'Cl'zie1ol1yna trzy u<łzialy PO 50.000 htdy.
Ka:tdy ze S'p61fti1cÓw m,o tp ?O!'a,dlaĆ dowoml\ \i1ość U«lr~i'iIł6w.
Zi\Jrz ..d stMlowl~: Leon KaeM\arek I Wacław Kaczml\rek,

Do lIeic'S,t ru hai11'dJ.owOi'o B 62 wpi<sa'110 w dni~1 26 Iute.go
1947 1', t11l'stfl1l'\l'Ji\Ce zmia'ny dotyczi\ce Hrmy "tI1mdel ' Wiu

Re'e.tru

Dnia ~ marea 19ł.7 roku do
Handlowe,o pod
Nr '789/46 dział A. wplaano: "Fa·b ryka Wyrobów Pcmczoez-

i Wódek ora'z Towarów Kdlon,ia,lil1y~h T I)ka i , s,p6lka z C'1rran tczonll 001XlW!odZliallno;gc:ią", Czlone<k Za.rządill Leon W ()J.-

Z. Lambreeht 1 H. StanilZew-

ski.', Łódź, ul. Lokatorska ~8. Spólnikami 1Nl: Zylffiunt
Lambreeht I H. enryk Staniszewski. Spółka jawna. KC-6062

Uchwałą na;d~~wYCZ;a, jiOegO z,~roma.dzonia s'pó\nllków

z ,dll\. 23.12. 1946 r. zmh nl:ono § 5 (ro!\< oora'chunktlwy) nmo"
wy spółki.
KC-5502

KC-fJ035

nlczo - Dzlewlankich ..El."

w dnin! 23 Sityez'"

J6zef Stawsld<
sp6t.ka z ogrruni!CzOIl1ą odpow\e.dZ1ialnością".
z.osta,! z Zarządu SlP6\1k:i OIdwoła'ny, na le'go miels:e m!;a1t1)"
;v;::'ny został zaorz'ldcą Przemysław Wodzilnows,ki,. KC-5497

Do re!e:s.1ru OOmdJ.ow,~ B 297 wllll!i,ano w d'n~1ł fi ~llf'/lIgó
1947 r. mustęJ)llljące 'zmiany dCltyczące ' f.inny "Węlglk,k~,
spól'k a ' z og,ralł1ic'loną od1)oWli'&.IJz ioalno;śeitl". Pifltna hr'z mt
obecnie: .,Ba.!ty,oka Spó~kaW~glowa - Antracyt - ~6'·
ka z ogra,niczoną o:<!Powled'z!.atnt'lścią". Ucbwałll naJd'z wT
czalnego' z.groma:dzen.łia spó111ikĆ'w z <łnia 5 lutego 1941 T.
zmieni:ono § 2 (firma) I\Imowy S'J)6t'k!.
KC-549~
Do 11e!:etSltru :handlawego B 29!'! w:pi'Saoo w dtńu )1 słyoz"
1t!a 1947 r. nast®ulące zmlal!lY dotyczlIce fł:rmy ,.Na'P'i'~rała:
i RaJS'Zlkc - przoosŁaw.Dc!e1stwo P'aJb rytk , ~pól.ka z ~raJn:c' zn
ną oo1>Ow:edziahl<lŚ<:lą". KapItał

KC-6053

Dnia :M marca 1947 :roku do Ręję$1;ru Handlowego pod
Nr 777/47 dz.iał A wplaano: .. Wytwórnia wód GazowYch
i Rozlewnia Piwa "Zdrój Zakopiański" F. Wandachowic~".
Lódt, ut Za~ Nr 2/4. Właściciel Feliks Wandachowicz.
KC-6050

Dn" 26 ma:rea 1941 roku do Rłl!es.tru Ha!J1idlc:wero "od
N'r. 408/47 dział A pny 1Imtt~: ,,Hurtown:la MUiI1IUf<wtury
Zofia Kamer d S-ka'" wPisano: f'li'm1J !OSta". ~li~w:d<)wanA.
KC-·M41

"rokurMamI.

jawna.

Dnia 24 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
Nr 778/47 dział A wpi3ano: ,.JÓzef Kanlcki i Stanisław
Lenart''. Lódź, ul, Inżynierska 4, 'Hurtowy skup i sprzedaż
bydła i trzody oru sprzeda! mięsa z własnego uboju. Spólnikami 11&: Józef Kanicki i Stanisław Lenart. Spółka jawn.a.
KC--6Olil

S. Stepha,rius 1 Ska wpisano: KatarzYl1a Bę.reoSl tecka ze
Slp 61<k I wYstąpi,ta. Do spólk,; przystąpił Zy:gmunt Wa,slSer.

być

Zielińska . Spółka

Dnia 25 marca 1947 roku do Rejestru Hanclllowego pod
Nr 779/47 dział A wpisano: "f•. P. B, Lódzkle Przedsiębior
stwo Budowlane wł. Harry Olazer", Lódź, ul. Zacisr.e 14.
Właściciel HarTy Olm!ł".
KC-6052

Dnia 25 ma:l1ca 1947 roku d<> Rejestru Handlowego pod
Nr. 195/46 d7.,ial A przy Hrnl1ie: ,,Jfurtown'ja Manufaktury",

wlez p'rJ!eria:\I

W P)s.l1it10

J{~54

Kantor i Helena

Dn'ja 2," ma:r>Ca 1947 roktl

i Ma:rła O\Iklewlcz ze !p6",,! 'W}'IsłlWPlłl. .

Do rejeSItru hnidnowego B 270

łl'La 1947 r. następulące zm:i.any dotyczące firmy ,JBaHona,

Do r.eJestru hndOowego B 138 WlJJlsano 'W d'nlu 1 marU
1947 r. na'$ŁęlPuJące dane doltytCząc-e fiinny "Bil\11'o Technlcz"
n,o-Handll)We LUJtna, S1Póllka z Q~rallliicz<lltlą odipow.!ooz'ialno·
Dnia 26 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod '1 śclą". Z,~r<lmadzet1lie SlPM1t~lk6w uclhwa;I'Vł<l Z3 gmt·dJnJla 1946 r.
Nr 780j.ł 7 dz.i.ał A wpisano: ,,Bogumił
Elenan Kantor i
l:kwiidac!e sq,6I1d. . Wobec uclh;waJlOIlIflI) łfikwlJdacli ealy ZaHelena Zielifułka", Łódź, ,u l. ,fjotrkowska 7'-. Zakład zegar- ! rzą'<l I\l!stąipil. Ukwid,aJtornml z'O'8tatli M~e!C'Z~i Tadeu'sz i Mamistrzowsko _ jubilerski. Spólnikami są: Bogumił Elenan
j~wskl M!eczysław.
KC-!5494

we ,A-Te-Pe" wf. lnź. T. KosIe wic z" wp~alno: f irma obec~
nie I.~rtmi:
"Artykuły Teclmlc,z1io~P.rz'emYlSlowe "A"'l',e-Pe
·W't Ilńt.T. Kosiew!:c i". lut TadeuszPi~t'rzk:ew:icz ze S'P6~kl,

,-, ..

Do 'rejestru ha:.nd~owego B 300 \v<Pj'sa'llo w dniu 24 s:ły,ez"
nia 1947r. If,j'l'mę "B1a,$Z:A1Hka", ~ół;ka z o:gra,n!GzO'lIą Qd'p.owied:z.ialności,<\". Sledzibą przed' s':ęIbiorstwa rest Tczew, ut Stal'
Hna Nr 3, a przedmiotem wyróh przemys!O\yY () POldst~wie
z b:laclly oraz sPrzooart tycif1<że arrtYlkułów. Kapitał zaiktadO!'
wy wYl1:os1 50.000 złotY'c:1t. K':t:Ż<dy s\póhlt'k może p()~iadać
większą i10ść ,udziałów. Za' rząl\l je<St jednoosobowy, Zarządcą
led'noosobowym jest KaZ'l:mi.era Sollwlowska. Umowa Slj)ó!,k '
z otgrarn'i,cLOU1ą odlpowilel(\~ia:l'nością zawa,ma z.ostaJa 17 g,rud'n,ie. 1946 r.
KC-5498

Maria Szyldkrant, Spółka

ja~.

DnIa 22 marca 1947 rokl\1 do Rejestru tlamNowegopO'd
Nr. 4R/45 dz' al A wp:lSano: "ArtY'kuł~' Te.ohllli,czno:Przemysfo-

," ,

Hrmy "TowitrzySltwo

Ca.iłHl - Stru\ - Spółka zOIira,niczoną oopow,i edz:8ilnoŚ<:':ą". M,gr, Antoniemu IrzYlkowi udzie10'no prokury.
K,C-5499

..

ci. Spólnikami ~ą: Maltw:ei R6ten, K~'Wa Odam~kt, Sti'll1!iS1aw
Talbelba'llm. Spó.lka jawna.
KC-6049

..'

n.lłlS'twuiąoed8Jll,e dolł;yczace

PrzemysI<lwo"Hand,l owe -

zakla'<lowy olm!l-tono o 5.000
przez zwrot l udZ'laht, ktÓry OIbeon!e \VYiIOISl 95.000
Dnia 26 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
złotych. Członkowie ZaTZąld~ Jan Raszke, AcrfO'lls pomoW"
Nr 782/47 dział 'A wpisano: "Zbigniew Szemberg i S-ka", ' ~! ł Sewery!l1 lesi,ak ustąpili!. Zarząd $'P6/iki s'klada '5\ę z Je· '
Łódź, ul. Stalina Nr 24. Prowadzenie robót remontowo,budn'6lio czlOll1ka Zarzą,dlU Edmunda Nap:eraly. Ucltw.alą Z'gro'"
dowlanych. Spólnikami są: Zbigniew Szemberg i Czesław
maldzenla SpÓlI<o.Lków z OOla , 29 ~y~ni!a 1947 ,ro'ku zmie!niO"
Szynkowski. Spółka jawna.
KC---OO55
no § 5 (katpitał . zakladoWy) umowy $P61kl. Wobec stwier'"
d'zen!,a l)rze'z wszY51kldt sp6lnilk6w • ~arząl(\c6w, -te sp6łka
nie roz!poczeb dzLttla1!I1ośc: ~ n:i6 1I5tn~I~!a lesz.c~e robow.!-aDnia 26 marca 1947 roku do Rejestru Handlowego pod
n-i,aSl!l6r:ki - \W1:srunle oIbniltcnia kapitału z'akladowego na"
Nr 781/47 dział A wpisano: "Wyrób f sprzedaż towarów tryst®J.lo bez forma~'noścl, prrew!Id~!.aIll,Yclt art. 260 K. H.
kotowych .,Trykotpol" wl. Piotr Markiewicz i S-ka"" Łódź,
KC-M9.5
ul. Piotrkowska 22. Spólnikami są: Bena Juskiewicz, Sara

Dnia 21 mrurca 1947 .roku dl()~ ReJes1ru Ha-ndllowego pud
Nr 776/47 dz!af A ",<pisano: "We'lw~t"
M. R6że:n il ~-'ka'·,
Łódź. 1\'1. Jaucza 40. Wyrób towar6w wfók ienn'j\:zyc'h J n,i"

.

Do rejestru handlowego B 83 wpLsa.no w dniu 39 s1tycz"

nia 1947 r.

złotY'c:h

Dnra 21 ma;rca 1947 rOIku d:o Rejestru HalTtiCIilowego pod
Nr 666/46 dz:at A przy firmie ,. Welwe1" S. Nettbert i S-ka"
wpisa:no: Spółka Mstata rozwie;zana.
KC-1'i044

'.'WYS"tąllII.

13

Dnia 5 maja 1947 r.

"lrK>Nl1rOB BOLSKiI" -

n:aik usti\;Pi,1 i w lego mieJscc
zortllił Mari,a;n OyhczyńskL

członkiem Za,rządu

wYlbranY

KC-S501

1
'

Do rejestru handloweio B 183 wplsa'no w dni,u Z3 sltyczDnia 2A ma,rea 19ł'7 roku do lte'e.tru Hand4oweso pod ' ",la 1947 r, n.a~1wuJl\IOe dane d01ycZą:ce f,[rmy ..PO'ls:kI aU;)Nr 788/46 d:dał A wpl,ano: "Tkalni. :Mechaniczna J~wabhl
kie'r,
sp6/ika z ogra'ltilcz o'll~ odpowi,edz:I..!1noś c! ą". Uohwaln
Szambelan, KaQZorow~ ł S-b", Z,,6dj, ul. l1-go Lł$topada . Z'i1r()mad~cni a spólni!ków z dnia ZO stY'C7.:nia 1947 r. po'sta:noNr 102, Prowad~łe tltalnłmeehanicm~ j~wablu ~ ma·
wtonQ otworzyć FkwiidaeJę ~p6t1(i (ld d'l\:a 1 )'u-tel':o 1947 r.
terłał6w wła!tl)'ch l powierzonyeh. Spólnikami !lit: Jen
Ukwldatoram\ ustanowiono:
M~r. Tad'el\Sza Budzlński::1to
. SAmbelan, Włady$law JCacz01'OWekl i ;rów Urbańczyk. r i Alfdns,a Ka:m i ń$.k~ego.
Sp6tke l'(,p,reZe,nłu,je n,a zewnątrz
Spółka jawna.
Jro-4!061 I kd<1y likw<l<łato.r. liUUodzlcll1'le.
I(C-5500

!

Do rel!<eS'tru Ihandlowego B 304 wpilSnn,o w d'l1,I'll 26 lute'go
1941 r, firme ,.faohowiec - Wa' !\'!zta'Ł WuJ,krun!zac~,n:o-Me
chaniczny, s,p6l'ka z og.rrun iczO'tltl odipow!edzl:al\rł,OŚcl ą". Si'f/"
dzlbą P!'zedslęblo~t\Va le~t Od, ańslk· Wrzes'zez, u1. IJber"
mana 19, a ,pr~ed:mlołem wYkonywanie ws'zel'k,iego rodza,)u.
robót mCIJ!ącyoh ZW!Q7..e1k z wu:l k·a,nl'!acja I mec:ham,liką. KaJ)ltał za,ldad,owy wyn'oM 60,000 :d()tYCih.
Spólnik może ml:<!ć
większą Ilość udzia,16w. Zarr.ądcam! są: Edmund Wal'erla,n
Kozb:aJI, M:rurJ.an M,aikowski, Czesław Kll'Pka. Wsu.lki'e wbowiązanIa w imlen'w SiD6~1
w.'n,ny byĆ 1P0:dpf'Sywane przez
wszYSItkich for'u ch zarzl'.d~6wrączn!e. Umrrw! SI!l61k! z (!>gIranfczoną od,pow:tJd:t!a,ln(JIŚe:ą z/twa,T'Ita 1.05'ta,11I. HI lutego 1947 r.
KC --6493
Do reil\llS'tru ha,ndtlO'wetgo B 194 w,ptsaJno w dniu 19 lute:g.o
.T na"ite,P1l1ące d'alile dot~cząi:e !,imlY "BraJc:a BorkowSCy SkładY BleI\{trOltedmłczne, S1póJika z o,g~anl:czoną ooi\lo·
wiedzia1-n'OŚci'ą". P,rol<ury ud~: eIQn.e An.nle Bo!1k:owski e;i i Ms.-

1947

ril Radzk1eJ zostaiły odWOłane.

KC- ·549~

Do r-elestru handfowero B ~ wp:,Q,no w dniu 4 luteio
1947 r. n3l$t~P1l!qcfl dal1'C dotyoczące f.!nny "Wytw6rnla
a.oorutów ~ wyrob6w cu'klemtczy-ch Krakus, spółka
o~ra
lIIiczoną odpowiod'z'I' IIIIn.oŚclą". Ue:hwalł" ~gl"o:m.a<d%,en l'a spólnIków z d'nia 27 Sltyoz,nlll 1941 r. postlJ.lnDWlcno s,p6likę roz"
w ; ązać a wobe'C s:twlerdzenla
p,r.le1. Zarzą.d, ~e spól'ka 'n'e

wam,

z

ro~oezęra

!)ro'wadzenia łWeo(O l)rzedl$l!eh!orstwa i ±wd,nych
nle zaci~«:,ła - - Si1'61ka uIelga wykre'$~enlju
z rejestru handlowego bez POtrzeby przeprcwa:e!zcnia upr~e"
dniej 1l'kwl;d'!\o!l,
IKC--5491
zobO'wiąnń

Do Jleiestru ba;ndlow~o B 159 wP:~ano w <ln,lu Z3 stycznia 194Z,.. r. nastęP1l!iące zm;ialny
dotyczt\ce ilil'lll1Y t,Polska
Bandera, Prz,etadunk;' Mor&kie, s;pó!.ka z ogramczo,ną o:dpowledzioai\:nością".
Gz!onek Zarząd, u spółk i Jakólb Bncheńskl
został odwołany, n,a lego ml,elsoe 1. oS't a'l m::an,oWlll1Y cztonklem ZlIJrządlu Kaz:\młe'rz &ra!k:s. "
KC-.5t90
Do rele~łru handłowego B ~11 wp!saillo w d'nlu 6 lut-c,g'o
1947 r. n·ast~Jące zm:alllY dQtyczące firmy "CzyieW!l.k1
i S-ka, Wytw6m ia WyrobÓw Pall!emlczy'C'h I Tekturowych,
sopóN('a z ogrlllnllCzoną odpowieodzl.a~no:gc,i.ą". Czlo,nkow!e Zariądu Henryk Szez~oW'5'~1 ł W.:,t-old Czy!ewskt
ustl\p j~!.
J~d:noos~OWYm człQn1<l'M1 Zarządu zOS'ta:1 Roch Ku,ciha,rs.kl.
Zarz!\d S<l'611<:i składa sIę z Ie<!n,ego tulb wi~bze! ),Iczby ozlnn"
ków. Do za:stO!)O'wan.la lIPól1ki łllPra'Wl!l'lo.ny JeolIt ledrm członek
Za'rzl\d'u. UcbwlIJlą II d'll'1a 11 gmc:!ilIl:a 1946 r. zmlrmii()11o ~ 6
(larzl\ld) umowy spń!lk:l,
KC-54R!J

a

Do rejestru ball'!dl<)weg~
34 W'!IlsaI!In w dMu 23 stycznia
1941 r, na'~I)1:m'l\c'e dane dotyezl\oe 'firmy "Stowa.rzySzenl.
PrU'lllY!1row~HaU'Qlow. - łfan.dloprzemys.l - !<półka z OIgIrl\,"

·f
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może reprezentować Spółkę na zewnątrz. Dla zawierania
ni:cZQIną odpow'edzialnośoią".
Si~d~:lba sp61ki zma:jdluje . się ./ nliorn~ w punktach a-f d' ziała'lnośc'ą s: półki przez powołanie
tunów, odbiDru pi'eniędzy, r,a chunków i wydawania pokwiobecnie we Wrzeszczu przy ut Sienlldewi'cza 9a. Członek kom1:sjl te()hnkzno~nalukowej przy POIIsk:m Rejestrze Stattowań wystarczy podpis jednego spólnika.
KC 524~
Zarządu Grzegorz Mi'elniczuk ustąpi,', na jego m;eis.oe c'1:l:mków, w skład której wejdą prz'oostawiciele nauki, faclhowcy,
kiem Zarzą.du został Feliks Swa~ski. · KC-54S7
reprezentanci odpowieldnich WJ7'(!z'a.łów wyższyoh uczelni
SĄD OKRĘGOWY W GIŻYCKU
poIskiCih. Kapaał zakładowy wynosi 1.000.000 złotyoh. SpóJDo rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Giżycku ·
nJk może pQJsi'aodać wi~k'ną i'lość udzi'ałów. Zarztjd,cami są:
Do rej'estru handlowego B 42 wp'sano w dnFu 4 lutego
I'ltŻ. Aleksander Pn,t yrafa , JÓze·f Taluzowski, Władysław Skow dziale "A" pod Nr 3 wciągn ięto w dniu 18 grudnia 19·W r • .
1947 r. nastę·puiąoe zmiany dotyczące firmy "Fructu-s Odari'
czeń. Zarząd spółki skrada się z 3 do 5 członków, wYbi,erallastępujący wpis:
Sika Hurtown,i,a Warzyw i Owoców, spólka z ogrrun; czoną
Spółkę jawną pod firmą !,Mazur" wytwórnia wód gą.
odIPowiedzia\:nością".
Firma brzmi ))'becni'e: "Y"rll'otus- nyc'll corocz,nie przez Z,gromad ze.ni'e Sp6ln:lków i akceptowazowych w Giżycku rozwiązuie się za zgodą obu spólników
Handel Artykułami Rolnk~zo-Oo.'s»Odarczymi, Spożywczo-Ko nydh przez Mi'n istra Ż('Ig'].ugi i HandIu Za,gra:nicznego, M'nilon ia:luym;·, s;pó!ka z ograniczoną oo'PDwiedzialnością", a stra Komuniika-cii ora'z Nacz,eI~e.g{} Dyrektora Powszeohnego w dniu 18 grudnia 1!M6 r. i wYkreśla się tę firmę z rej estru
Zakł?du Ube~pi eczeń Wzaj-emnych.
Do skła,da'll'la ośw ; ad
handlowego.
KC-5842
przedmiGtern ha'lldel hurtowy i detalliczny ~varzywami i owoczeń i pod'pisywalTl,"a w hm i'enh\ s:pótki wymalgalne jest wSII6lcami krajowymi i zalgraJnkZil1ymi oraz wszelkimi z:,emiop!odzklłalni'e 2 członków Zarzą,dru ll1b t człon'ka Zaną'du fą'cz"
dami w stani'e ~rowym la'k i ich przetwo.rami oraz art ySĄD OKRĘGOWY W CIESZYNIE
nie z Pl1okurentem. Umowa slP6łk: z onankzoną odpowiekulam: spożywczo. - ko'looia,lny:mi i artykułami Po.trzebnym!
Sąd Okręgowy w Cieszynie wp isał do rejestru handlodzia,lnością zawarta wst~.ła 1 lutego 1947 roku. Czas t.rwaw gospodarstwie rolni,c'zym, tudzież ekSiport 'i import tydhwego dnia 30 września 1946 r., że postarwwieniem tutejs-ego
ni'
a spółki i'es,t nieo'gran'c'zony.
KC-· -5483
że artykułów. · Kapitał zakładowy Po.dwyższOnD o &0.000 zło
Sądu z 29 sierpnia 1946 r., R.H.B./J-221, ustanowiono drutych, do wysokOŚCi 95.000 złotyob . Każdy ze spóln'ków mogiego likwidatora firmy Śląski Zakład Kredytowy Sp ~ łka
że pos ',a,dać większą Ho.ść udziałów .
Członkow ;·e Zar7.udu
Do re.jes1l'!1 handl owego R 25,8 wpisa'llo w dniu 11 lute~o
Akcyjna w Bielsku w likwidaCji, w osobie Dra. Wiktora
Zdzilsław W;ejs'k ' I Fel"cjan Kropiellrnicki ustap~I; . . Na dru1947 r. następuiac'e zm;:8.ny dolvc.za'c'e firmy
"Warzywa,
Mikuleckiego,
który od tą d będzie reprezentował f:rmę łącz
gli,ego. czł:(}i1'ka Zarzą,du wybrany został l:dwardtIoffma'n.
Owoce. Z'em:'oplo'c1y, Pmdotrkty dla Roln 'ctwa - Bzura nie
z
likwidatorem
Feliksem Wiliiiskim.
KB-10242
, ZarząJd jest wieloosobowy. Do składalllia ośw:a,dcz'eń : podspółka z ogra'n;'cwną odlnowi,e,c1 7.'a llnnś·c i ą".
Członkow i e ZaDnia 11 październ i ka 1916 wpioano do rejestru handlopb$ywa,n;a w · imien'u spófki wYma'ga,ne i-est wsp6łdz i ałan i'e
r;>; a c11\1 Hp:nryk Ja'g uszrwski i Winc P'lty JÓzefowi.::z u<;.tąoiP.
wego, że prokurent firmy Komunalna 'Kasa Oszcz ę::l nośd
2 członków Zarządu albo. jednego członka Zarządu łączn : e
Arla.m \Vol<lki jako Ie1c1yny czloiJle'k 'l" rz ąld'1l uprawn'o'ny jest
miasta Bielska Władysław G ąsiorek ustąpił. Prokury udziez prokurentem. Uchwałą na,dzwyczaine,go Z.zromarlzen:a do samodz.ielne'go rel[lrezentowani'a slpółk i tla zewnątrz ..
lono Zenonowi Laskowi, który firmę będzie podpisywał
spóln:k6w z dnia 22.1 1947 r. zm~eniono § 2 mrma). ~ 4
KC--5482
łącznie z dyrektorem Janem Macurą lub zas t ępcą dyrektora
(prz'edmiot). § 5 (ką,pi~'a!). § 6 (illość u,dzialów ka,ż,degos,pól
KB-9606
Józefem Cetnarskim.
nilka) , § 7 (ilość ,głosów) , § 8 (Zarzą,d), § 9 (z,byde udziaDo rele'stru hall'c1:'owe,,go R 301 wpiisano w dn:u 4 lutei!:o
łów), § 11 (sPD,ry) - umowy spółki.
KC-5486
\
1947 r. f'rme "Wytwórnia Ma,teri,a lów TwlacyjnYClh - TeSąd Okręgo.wy, w Cieszyn 'e wp s a ł dnia 14 listopada
'
roli1t - S1pólka z ogra:n:IC7;n' !1ą O'dpOw'Nlz'a~n ośdą". S'ec1'7,j'
1946 do rejestru hand~owego. AtVI-()7 przy firmie: Komu1
Do reje'stru ' handlowego B 305 wp 1Saono w dnhl 26 lutego
ba prz'e,d,s'ęb'orstwa jes,t Gc1~ń~k, UlI. Dvl ilnlki 2. a przednalna Kasa Oszczędności ow a m i a~ ta Bielska w Bie!sku:
1947r • firmę ,.Re-Mo - Gdgńsk:e Towarzystwo Międzyna
miotem wyróh buc1'owla'nvch małcr'alów i'wla'cyinyoh. KaZasi· ępca dyrektora Józef Cetnarski ust ąpił a na jego miejrodoweJ Relklamy i Informacji, spółka z ogran'czo,ną odpop;.!ał zakla,dowy wynosi 9!l.(100 zlo,tvc'h.
Spóln 'k może w,eć
sce obrano zastępcą dyrektora Franciszka Meiera, Do zawiediz ia:hlo,ścią".
Si' edżiibą przed'sięb lors.twa J'f1St Sopot, ul.
w'e'kszą ilC'ść uc1zi.a·łów Za rządolm i Sll: Tnż. Frano"sze'k Puk
stępstwa uprawnieni są wszyscy członkow i e dyrekcji i proObrDńców Wels terpla:tte 33,
a przedmiot pueds'ębiorstwa
i Ste>a'll Podhi'elsk'. Spć1ke re1Jre'ze'llt'uią ohaj crłon:kowi e
kurent z tym, że pod pieczęc ią Kasy konieczny jest zawsze
stanDwią: a) wszelkie czynności wohodzące w zakr,es hanZarz8,du ła'cznie. Umnw~ ~:nĄłk ' z oQ'ra:ni:czoną oo[l"",'ec)7'31podpis dyrektora Jana Macury lub jego Z8S ' ęp ~ y Franciszka
dlowej propagandy i reklamy wizua.J-nelj za pomocą plab- -no.śc;ą zawa.rta została 3 lutego 1947 r.
KC--54~1
Meiera. WykreSla się wpis E ćiwarda M"l'onia jako uprawt6w, aHszy ulVcznyclt i wnętrzDwych (kamerallnyc,h) O treśct
nionego do zastępowan ; a firmy.
KC-IH8
słownej 'i rysunkowej, iotomO'tltar.1y,
ulo'tek, proS1T)~któw,
Do
r'e-je'st!'t\
ha'll'd'lowl':':
g
o
R
16H
wpi:salTI:o
w
dniu
2!i
t.'ltelgo
broszur, w<;zelkiidl wYdaW11'ctw illllf.orm,a'cyjno - propa,ga,nSąd Okręgowy, w Cjeszynie wp 's:, ł d l ia 24 listcp 8da
1947 r. 'na'Step'u j ące dane dC'.tyczące f;nny, "V'ls,balt Miedzydowych, af"szy Sloganowyoh. na,lepek,
wywieszek. tahl'c
1946 r, do rejestru handlowego, AjVII_229, firmę: Apteka
narodowe Tralns~orty, Sipólka z ogran;cmną Ddpow;ed7.iali!lIformacyjnych i orie~tacyinY'Clh,
plansz propa,ga.ndowYcl1
nośc · ą". Przedm:,otem f'rmy je~t obec'ni,e: Z'tłatwiani·e wszypod "Białym Orłem" Mgr. Stefan G,mszer Biała koło Bieli d'ekoracyjny,ćIh., a także r~lamygłośnikowej i świetln'ej
stki'c;h czynnnśc' w zakres sl[l ~1vcji morsko-rzecz'rI'e,j i lądo
ska. Właśc':. I. Ganszerowa. Siedziba: Biała 'koło Bielska.
IItp. w krajru;· zalgra,TIli:Cą. W ogóle .urządzwn ' e i reklarnowgwej wcho,c1z'!cyt0h" załatwiani,e formalllloścl celnyCh. malgazy- Przedmiot przedsiębiorstwa: Apteka. Imię i nazwisko kupca:
nie wszel'k:,dh imprez z szczególnym llwzględnien'em potrwb
nowa'l1ie, asel<1!rac:ja, dO'st?wy 1a:dnnków do statków milri ce'l6w Między.narod,owyoh Targów GdańSikich i w śc ' słe'j
Ida Gertruda Ganszerowa. Stosunki prawne: Firma kupca
sk;c!h i rzeczny,c:h, w Z'l!'lęc1,n ' e o,d:h :oru z n'ch. prow3'dzenie
współpracy z O'S t alt ni m:', b) wSlzelki'e inne cZYlUlności i prac'e
jednoosobowego..
KC-1442
operacji 'llała:dlmkowyclh ; wylac1J1itlkow'lc,h. prowa1ze'ni'e I;,r!j.j
pomo.cnicze dlla M'ędzynamdowyclb Tar:gów Gdańsk'ch, któżt'I~lugi kahotażowej, bu·nkrO'WGlin'e statków. zarobkawy przere to prze'dslęb i orsiwo uzna za sto's'owne pow:·erzyć dr> ZOl;"Sąd Okręgowy, w Cies zynie wpis ał dnia - 14 gru"1nia
wóz towarów samo'c:h (j,d~m ; 'c: eż arowym i oraz wydobywaga'nizowauia l wykonania prze:dmiotowej s'półce w zakres ie
1946 r . do rejestru h andlOWego przy firmie : Fabryka Zamn;,e zatopi,o.negD s'J]rzętu 'llaw',g~Jcv.illelO:o z rzek i morza.
swo;,oh imprez, c) slprawowa'n"e ogólnych hmkcE illifomla,cyjlmięć BłySkawicznych i Wyrobów Meblowych Ska z ogratTohw(lfą walne'go źgromadzen hl spólników z d'll:a 10 1:tltego
nych dla Mię~zynarodowYch Targ6w Gd!ańskidh i wszel'l~~Clh
niczoną odpowiedzialnością w Cies7.ynie: Członek mrządu
1947 r. zm"eniono § 4 (prz'e,dmiot) umowy spólki. KC--5S41
Dsób O'raZ instytucii zai'nteresowanyoh w Międ-zymarooowYC'h
KarDI Lipka ustąpił, 'a na jeg'o miejsce wybrano Stan;'sła_ 'l
TargaOh Odańs'ki,eh, d) wy'konywan:e wszeJk''C'b czynnoś,c: zlewa Szłapę.
·
KC-1441
conych przez Państwo w il.ais-z'erz.ei pojętym za.kresie hand,loDo.
rejelstr'l.\
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d'owego
B
170
wp'
i
,
s
a'llo
w
d,'1'
;
'u
11
lutego
wej informac.ji, reklamy i pro'pGliga'll,dy w kraju i za,gran;cą. Ka- .
Sąd Okręgowy, w Cieszyn;e wpisał dnia 28 listo.pada
1947 r. na~tępujące dane d otyczące 'firmy "BaW.:a - B <ł f
pitat zakładowy wynosi 90.000 złOItych. Spóln:k mOlŻe m' eć
tycka Agencja Morska, spółka z ogra'tliczoną od'Powi,e dzal1946 do rejestru łlu ndlowego , d ział A. numer rejestru
w'ększą i10ść udziałów. Zarząd,cami są: ' Br.o'1 ilSław Rogoszenokią". Obecnie s'echilbą spótki jes,t Gdynia, ul Portowa 13.
VIl-232, firmę: Deutsch i Ska, Wyroby żelazne i metalowe.
wi,cz, Mirosław DYbowski, Kaz'm:erz JaTIliclki. Wsze!lk:'e wboKap~ltar zakladowy spótkl
podwyższony został D 9.500.000
Siedziba: Bielsko. Przedmiot przedsiębiorstwa: Wyrohy z
wiązania, umowy, cze'ki, weksIle i pełnomocnktwa w im :en'u
złotyCh i wynos,iobe,cn:e 10.000.000 złotych . Zarz ądca jed,noczarnej blachy. Imiona i n azwiska spólników: Deutsch Jaspółk' będą podpisywane pod brzmi'e,niem f 'rmy przez 2 człon
osohowy Dr Rom aln G:erszewskl ustą:p ' f. Czlo'n.!c3.mi Za- , kub, Bester Jakub. Baran Leopold. Stosunki prawne: Spółka .
ków Zarzlldu lub 1 czl'onka ZgTzą,du l jednego prokurenta. Odrzą,dru ZiOstaii Jerzy Tomorow:'cz, ' iako Nacze'!ny Dyrektor,
jawna, umowa z 15 marca 1946. Fi rmę reprezen+uje każdy
biór wsz,elkiego TOIdzaju koreJs:ncndenci', n e wyłączająlc pie':.
'
Fraillcilszek
Modrzewski, pr Ber'llal'd Ma.niew»ki. Zarząó
spólnik samodzielnie.
KB-I02ł0
niędzy przesyłek: przekazów kwitować mOlŻe 1 czł011ek Zaskła-da s'ę z 3 o'Sób, powala'tlvch przez Radę Nadzorczą. bo
rZ ądu lub prQlkurent. Umowa sipótki z ogra 'n :'czoną
odpowieskładania ośw;aod'czeń i pod,p'sywa.tlia \V im',eniu s·półk i u:pradzi, alności ą zawarta została 23 lute'gD 1947 roku.
KC-54S4
Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dn;a 9 sierpnia 19~6 do
wili,ony jest naczelny dyrekto.r luh dwaj pozostalli zarządcy
rejestru handlowego, że firma Szwede & Popławski fabryłączni.e allho też j'e de'n z zarządców łączn ' e z pro.Kurentem.
ka grzejników i axmatur elektrycznych w Bielsltu zmieniła
Do reje~tru hand~owego B 53 wp:lSa'tlo W dniu 1 mal';::a
Uohwa,łą z dn;a l5.T 1947 roku zmien'O'no § 4 (s;'ec!ziiba), § 7
hrzmienie
na ..J. & J. W. Szwede" - Fabryka grzejników
1947 r. na,SIIę,puJące zm"any do,tvcząc,e firmy ,.Renl)!l'a '(kavitaO, ~ 9 (z,gromadzen1e SlPóll1J;'ków i Ra,da Nadzorcza,
i armatur elektrycznych z siedzibą w Bielsku. Spólnik
przeds .;-hi:orstwo przemysłowo. - h,a'ndlowe, spótka z olgran{Zarząd, ich kompete,ncje i sposób reprezentowan 'a spółki),
'
Roman Posławski ustąpił. Do spółki jawnej przystąpił Jan
czoną odpow'edzialnośc1'l w Snp~,cie".
Człon'kDwie Zarz:},du
§ 12 (podział zys.ków), § 18 (rozw i ązan'e i l'ikw:,datorzy),
Włodzimierz Szwede. Prokury udzielono Zofii Szwedowej.
doda'no § (D vbyoiu zalsław;,eniru udziałów) i § (o kootroli).
Sta'lliiSław Ko'wa,J!,k i Czesław Wój.c·k - ustą,p 'l\'. tl 'ł członka
Wszystkie § § otrzymały illmą tlJumera,cję,
KC-5840
Prokurent reprezentuje spól kę kolektywnie ze 5pólnikiem
ZarzGlid,u wyhra'llY został Jan Łazowski. Spółkę re'Prez· ent~lie
2 członków Za,rza:d:u łacznj'e lub t czło,nek Zarządu łacz'l i'e
Janem WłodzimiełTZem S~edem. Prawo reprezentowanJa
z prokurentem. ZgromarJzen"e ' SiPólnD
ków z dnia 6.1J.1946 r.
spółki przysługuje Julianowi Szwedemu samodzielnie, za~
SĄ.D OKR:Ę:GOWY W POZNANIU
zm ' e:niło § 7 (Zarząd), § 8 (reprez,enłacJa) umowy spółk'.
Janowi Włodzim ierzowi Szwedemu tylko łącznie z prokuDo rejestru handlowego wpisano dnia 17 stycznIa 1947 rentem.
KC-14.l7
Dnia 1 marc·a 1947 r. wp!,saillo: Czlonelk Zarządu Jan Ła
w dziale B. pod nr l odnośnie firmy: Miejska Poznańska
zowski u~talpif. Cz!oll'hmi Zarządll zo~tali Jan Celle'jewsk1,
Kolej Elektryczna, Spółka Akcyjna w Poznaniu następujące
W"esław Sapit'żyńs.k ;.
Spótkę reiJ)·rrze.ntule W'esław SalP',eSąd Okręgowy, w Cieszynie wpisał dnia 21 Iistop.'elda
dane: Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
żyń~ki łącz·n ie z jed'nym
czlon~dem Zarządu lub pr"kuren1946
do rejestru handlowego, A, VII-228, firmę: Skrzyński
17.12.1946 r, spółkę rozwiązano. Likwidatorami ustanowiono
tern . Zgrnm~dzeni.e spó'lnioków w dll'Pu 2.4 1946 r. uclITwaH!o.
Eugeniusz, Hurtownia papieru i zelaza. Siedziba: Bielsko
Zdzisława Marchwickiego i inż. Konstantego Suligowmgr.
zm'~nę ~ 7 (Z3rz;1,iJ). ~ 8 (reprezentac!fi)umnwy spółki.
skiego.
KC-32f17 3 Maja 31. Przedmiot przeds'ębiorstwa: Hurtowna sprzedaż
Dn'a I ma,,,ca 1947 r. wp'sano: Wszys'Cy człor.,kowie wowyrobów papierowych i artyku~ów żelaznych. Imię i nazbec u(lhwa,lonei Pkwidacii u st ą.pili. Ukw :,datorami spó!k: Zo.wisko kupca: Skrzyński Eugeniusz. Stosunki prawne: Firma
SĄD OKRĘGOWY W ŁUCZANACH
stal; Ksawery livb i hn Ge 1eiewsk:. Prokura K,awerelgo
kupca jednoosobowego.
KB -- 10236
Hvha \VYI!'1~'~ 'l\';rC1ma~i?:enie SiPóln~ów w dnlu 22 TT 1947 r.
Do. Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Lucuf
uohwa Flo Iikw i \l.ację spółki.
KC- -5486
nach w dziale "A, pod Nr 2 wciągnięto w dniu_ 27 maja
Sąd Okręgowy, w Cieszynie wp.;sClł dnia 20 listopada
1946 r. następujący wpis:
1946 do rejestru handlowego A, VII-227, firmę: "Melapgr"
1. Nr kolejny wpisu 2, 2. Firma .,Hurtownia Materia/ Do reielstru ha'nd!o.wego B 302 wp:'sallD w dnh1 8 lutego
Odlewnia i wyroby metalowe właśc. inż. Silbermann i Ska.
łów Opałowych "Mazur", b) Siedziba: Bartoszyce, ul. Kole1947 r. firmę "PoIski Rejestr Stalt ków, spółka z Qlgran:czo.Siedziba: Bielsko. Przedmiot przeds.ięb'orstwa: Odlewnia
jowa, c) Przedmiot: Prowadzenie hurto.wni materiałów opa- metali i wyrÓb arqlatur, okuć, opryskiwaczy, aparatów piwną
ocIJpowi,edziaJnośCli:t.
Si·('dz nbą
p.rzed. s!ębi:orstwa
jest
łowYch różriego rodzaju.3. Spólnicy Spółki Jawnej: NlerzGdańsk , Wały Ja,giellońsk' e 9,
a prze'dm;oŁem działalności
nych jak również warsztaty reparacyjne. Imię i nazwisko
wicki Jan i Fa1kiewicz Win(;enty. Każdy ze spólników może
sPółki jest: a) klasyfilkac')a stalvków .y wszelkj.::!h iedno.stek
spólników: Inź Leon Silbermann, Mgr. Ignacy Sternlicht.
pływający,oh żegt1J!gi śr6d.lą,dowei,
portowej, przybrzeżne!,
reprezentować spókę na zewnątrz. Dla mwierania umów,
Stosunki prawne: Spółka jawna zawarta umową z daty
m O'rsk 'el oraz kutrów rybac1dC!h i holownl'ków bez wz,gbdu
odbierania pieniędzy, rachunków, wydawania pokwitowań Bielsko 15 października 1946. Spółkę zastępuje każdy Spóln.a pos:,adan'e lub n'e Po.lS!j;auaJni,e wla~n,e'gD napędu, koowystarczy podpis jednego spólnika.
KC-1830 nik samoistnie.
KB-102:37
strukcje i przezna,czen:ie na ' podJstawie opracDwanyah dla
wła'sne-go użytku przepisów klasyflka,cyjnycl1, b) na,d z6r nad
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Łuczanach
Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dnia 13 września
budową , przehudową i n~prawą
obiektów wyrr5enionyoh
w dziale "AU pod Nr 3 wciągnięto w dniu 14 czerwca 1946 1946 do rejestru handlowego firmę "Czerwony Kapturek"
wyż'ej P. a),
c) sza,cowa'nie tyohIie ob:ektów oraz powstaroku następujący wpis:
Restjiluracja Las Cygański właściciel W. Krzempek i st.
łych w n;:oh szkód, d) ekspertyzy, opinie I Po.lrady teclhnkzl.
Nr
kolejny
wpisu
3,
2,
a)
Firma
Wytwórnia
wód
Klisz.
Siedziba: Bie1.sko~ Przedmiot przedsiębio.rstwa: restaune w za'k resie wymj'enlonych wYżej czynności, e) s'Porzijc
gazowych "Mazur" bl Siedzibą - Łuczany, Olsztyńska 22, racja. Imię i nazwisko kupca: Sl·anisl·aw Klisz. Wilheim
dzaiflie pla'n ów technicznyoh statków i i'ch opil1'ów. f) stw'er·
c) Przedmiotem jest wytwarzanie, rozlewanie i rozsprzedai Krzempek. Stosunki prawne: Jawna ' Spółka handlOWL
dzani'e . warunków bezpieczeństwa, wol'll~ burty. sta'nu url'!wody sodowej i lemoniad. d) Spólnicy Spółki jawnej: Lu- Umowa z 18 lutego 1946. Upra', ;l iany do repi ĆY '··' ltowania: '
<Lzen elekt,.y.cznych. ko.tw:czny'h, sta,nu Itotlów, pom;al'ów
KB 8486
itd., g) prowa,d'zenie praJc na:u,kowyoh, zwią~a,nycb z wymie': lis Aleksander i Żukowski Stanisław. Każdy ze spólników Wilh,elm Krzempek samo.dzielni~

,

Nr. 5i

,,:MION1'I'OR POLSKI" -

Si\D OK.HĘGOWY W RACIBORZU
W rejestrze handlowym Sądu OMp,gowego w Racibofirmę: Rybnicki Skład
2elaza i Pamwa Cegielnia Jerzy Wilczyński j Ska w Rybniku, Siedzib: Hyłmik, SobieskIego 15. Pr:z.ed:miot przedsię
biorstwa. Eksploatowa'!lie ~ntensywniejsze cegieJni i bardziej aktywne prowadzenie składu żelaza i materiałów budowlanych oraz handel detaliczny tymi artY'kułamL SpólniJtami
spółki są: 1) Jerzy Wil<:;zyński, 2) Zbigniew HornUIng, 3) Anna
Hornung. SpćŁka jest jawna. Wysokość wkładu spólników
określono na kwotę 350.000 71. Umowę sporządzono 23.10.46
do L. rep. 1940/46 u notariusza Dr Smoły w ' Rybniku. Czas
trwania spółki jest nieograniczO!llY. Do reprezentowania spół
ki i prowadzeni.a przedsiębiorstwa jest upravmiony ferzy
Wilc.zyńslci . . Wpisęno dnia 10 styc:z..nia 1947 r . do R. H. A.
206/RYb. Wpisy okupanta pod Nr kolej. i, wykl"eśJa się.
KC-..5913

rzu wpisano w ÓJniu 10 stycznia 1947 r.

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU
Dnia 29 marca 1947 r . Sąd Olm'ęgowy w Słupsku. Do rejCf.tru hand~oweg() pod Nr 4/46 .Dział B. WiPisano: ' obecnie
firma brzmi.: Towarzystwo
Rybacko-Wędza.rskie "Meo\>;a"
spółka z ograniczoną. odpOWiedZialnością w Łebie. Siedziba:
Łeba, ul. Dworcowa 8. Brzedmiot przedsiębiorstwa: ' połów,
zakup, wędzenie, sprzedaż ryb i wy·twórczoŚć konserw rybnych. Obecnie zarząd stanowią: .A.ntoni Charynek i Helmut
Pletha obaj łącznie lub każdy z nich oddzielnie. .spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki została sporządzona przed Notariuszem Stani sł awem Konderskim
w
Gdańsku dnia 21 lutego 1946 r. Rep. Nrr 258 za rok 1946 i
ZlJlilmy na zasadzie aktu, ZezIl8!nego przed tymże Notariuszem Stanisławem Kondersklm w Gdań·sklu w dniu 30 listopada 1946 r. Rep. Nil" 1948 :z.a 1946 rok i aktu zeznanego 28
lutego 1947 przed p. o. No;Łariusza Sędziego Eugeniuszem
Bartulem w Lębo'rku Rep. Nt" 232/47 r.
KC-6113

Dnia 25 marca 1947 r. Do R. H. Sądu Okręgowego w Slupsku pod Nr 2/47 DzJał D. wpisano: Firma brzmi: Baństwowa
Mechaniczna Piekar-nia N~ 1. Siedziba: Słupsk, ul. Msriana
Buczka Nr 7. Przedmiot: Piekarnia (wypiek). Uprawniony
do samodzielnego reprezentowania Kierov,m.ik Niedek Wacław zamiesz.k31y w Słupsku, przy ul. Mariana Buczka Nr 7,
który . podpisywał będzie pod pełnym brzmieniem firmy.
. KC-5700
SĄD OKRĘGOWY W BYTOMIU
Do rejestru ha'n dlowego dział A pod nr 27 wpi~o 1t
3tycznis 1947 r. przy firmie: A. Klima-Nowakowski i S-ka
"Owoc-Plon" Hurtownia Owoców, Jaa-zyn i Ziemiopłodów
7. siedzib,] w Bytomiu, że firma brzmi obecnie: A. KUma N()wakowski , wlaśc. L. Plura i S-ks. "Owoc-Plon" Hurtownia
Owoców. Jarzyn j Ziemiopłodów. Spólnik Antoni Klima-Nowako~ski wystąpił ze spółki, a w je,go miejsce .wstąpiła Lott" .
Plurowa. Spółkę ' reprezentują spólnicy każdy samodzielnie.
KC-5358

Do rejestru handlowego dział B pod nr 38 wpisano dnia
11 lutego i!147 r. firmę: Wytwórnia Piern'i ków, Cukrów i Czekolad "Szarotka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzib q w Chorzowie. Przedmiot przedsiębiorstwa: wyrób
cukierków, pierników i czekolad orąz lodów dla ich ods.przedaży. Kapitał zakładowy wynosi 120.000 zł. i podzielony jest
na 120 równych udziałów. Spólnik może mieć dowolną ilość
udziałów. Aima KUTdzielowa i Dr. 'Gustaw Kurdziel reprezentują spółkę i to każdy samodzielnie. Spółka z ograniczoną odPowiedzialnością opiera się na umowie z dnia 31 stycznia 1947 r.
KC-5357
Do rejestru handlowego dział A pod nr 42 wpisano 25
styczni·a 1947 r. firmę : "Frema" Przed,siębiorstwo Rohót Prze",vsłowych i BudowlanY'ch J . Fresel i S-ka z siedzibą w Bytomiu. Przedmiot przedsiębiorstwa : ,wykonywanie robót budowlanych i prrzemysłow ych . Marcin Bore<.'ki I Jan Fresel
jSko spólnicy. Jawna spóbka handlowa. Spółk~ zastępują
spólnicy łącznie.
KC-·5356
Do rejestru handlowego

dział

A pod nr. 41 ' wpisano 24
stycznia 1947 r. fiTIIlę: Hurtowy Ha'n del Mąką i Ziem iopło
dami - Alfred Siwoń i S-ka - z siedzibą miasto Chorzów.
Przedmiot przedsiębiorstwa: zakup i hurtowa sprzedaż · Zlbo··
ża l prodUktów przemiału. Alfred Siwoń, Paweł Klyta i Euf1'ozyna Siwoń jako spólnicy. Jawna spółka handlowa. Spólnicy Alfred Siwoń i PaJWeł Klyota reprezentują spółkę łącz
nie.
KC-5355
Do rejestru handlowego ooał A. pod nr. 44 wpisano 31
1947 r. przy firmie: WytwÓTnia Chemic~na "Sabia"
Bracia Sawiccy z siedzibą w Bytomiu, że spólnik Mieczysław
Sawicki wystąpił ze spółki.
KC-1I354

~cmia

Do rejestru handlowego dział A. pod nr. 44 wpisano 31
stycznia 1947 r. firmę: Wilhelm Arzt, Składni(:a złomu żela
znego i metalowego z siedzibą w B)"tomiu. Prze<h'niot przedsiębiorstwa: ZlłIkUip i sprzedaż złomu. KUlPCem rejestroWym
jest Wilhelm Mm .
KC-!'I352
SĄD OKRĘGOWY W KALISZU
Do rejestru handlowego wpisano dnia 11 marea 1947 reku
A. 54/46 Spadkobiercy Michała Mro7a w Błasz.k.ach.
Przed~iot: Hurtowy Handel materiałami budowlanymi, opałowymi. artykułami rolniczyml, nawozami sz.tucznymi i ziemiopłodam!.

A. 80/4756 Fabryka BiszkOptów i Pierników Kaz: 1r;:p.rL
Mystkowski, Kalisz. Właściciel Tadeusz Mystkowski. Udzielono prokury Aleksan;iNwi Ostrowskiemu.

Dnia 5 maja 1947

15

1".

~nia 17 marca 194'7 r.
.
Iłami pokrewnymi. Cz!onkowi'e zarządu: W i'es!aw tletbre.;:.ht,
A. 81/47 Skup zboża i handel mąką J. Kotłowski i S-ka . Zbi'g niew Krajewski, Kaz'~mierz ChoJ.ewkki., 5pMka iawTla
w Warde. Spólnicy Józef Kotłowski i Jan Mamos. Spółka
Sp(jln~cy: Wiesław He1bre",ht, Zoi'gniew Kra'Jewski, Kaz im;erz
jawna. Reprezell1itacja łąC""\Gtla przy zobowiązaniach i rozCholewi,cIQi. Do slclad:a nia o'świadczeń i po:dp isywauia w irn L~
dzielna w czynnościach <Jwyldych spółki.
KC-535&
nilU spółki, uprawnieni są każdy spólnik samo:dz i·elll :e.
KC-5973
SĄD OKRĘGOWY W GRUDZIĄDZU
Wydział Rejestrowy wpisał do rejestru handlowego dział
W tUite!iszYm rejestrze handlowym, dziat B, Nr 228, ILol1a
A następuj ącą fi-rc.:nę : "Apteka pod Orłem", właściciel Kazi18 mal'Ca 1947 r. WlPiiSan:o: Bałtycka Spółka Okrętowa, Spółka
mierz Chyl>?\vi'ki G~ą~, ul. Wybidkiego 47. Siedzibą jest z ogram,icwną oC!Powiediz:a,lnooc;ą, po angielsku: BaHI,c Shi,pGru.dziądz~ u.L 'Wybickiego 47. BrzedmiGtem przedsiębiOO'stwa
PDllig Campruny Umilt·eli. Siedz'iba prz·edsiębiorstwa: Gdyni,a ,
jest \\!)Tób i sprzedaż l.ekaiI'stw, środków OIPatrunkowych ul. Sieroszewskiego 8 m. 10. Prz eodm :'ct przed sięblO'rstwa:
i pomo::nlczo-lekarski's h. Vnaścieielem fiTIIly jest Kazimierz
kUl>no statków, eksploatacja statków ha.ndlowyc!1, wlasnych
Chylewski.
·
KC-5384
i obcyoh, anna,t·orSltwo, ma'k,le-rstwo okrętowe oraz ;Howa.Q'le. Ttbe wsze:lkilcih interesów, związa'ny,eh z żeglugą morską 1
SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU
rz.eCZ1lą. Ka;piJtal za'k ladowy: 190.000 zlctydl. SpóJnitk może
Do rejestru handlowego d2iał "A" pod nr 57 dnia 19 ma,r - posiadać większą ;\ość ud 'h;'a'tów. Czlo,nek zarzą,d,iJ: Tade'll's z
ea 1947 wpisano firmę: F'ranciszetk Sękowsk.i i S-ka w ToOłszowsiki. Zarząd spó~k! je51t jedno lub wi,el')osQ10owy. Przy
run.iu, ul. Szer·o ka 19. Pvzedmiotem przedsiębi<)rs1:wa jest za- . jednoosOIoowym zarządz;e d·o reprezent'owalnia StPółki uprawkup trz.::Jdy chlewne] i żywc a wszelkiego rodzaju, przetwór
ni·eni są człooek zarząd:1I lub dwaj pro'k urenci ! ą'czn: e. Przy
teg,'}ż oraz zby t przet,\'o:rów własnych, handel drc,bicm 1. dzi ··
wielQo'sooowym zarz~dz;e l\Iprawnie'o.i są do ropr'e zentowalti,a
czy2lną oraz hurtowy hMldel trzodą chlewną. S.pólniGY; Franspółki ka'Ż<dy człon~k z:arządill samodzielnie lub dwaj pwkuciszek: Sękow,'lkJ, .Tulian Sękowski, Jan Fojut, Anna Stahl.
renei lącZJO';e. Spółka z Q,g.ranic:wną od:powi·edżialnośóą. Umowę Slpól'ki sJ>()rzą.dwllo dnia 2.12.1938 r. i uZUlpe ł'n i ono dnia
Jawna spółka handlowa zawarta dnia 28 czerwca 1946 ektem
29.12.1938 r. Spółka zrupilSatna była w...§ą,dzre Okr ę:g.owym w
notarialnym
Mielcarka w TOruniu nr rep. 943/46. Do reGdyni pod Nr RHB 523 rejestru ha.llid'bwe((o, który zag~n:lt
prezentowania spółki uprawnionymi są: Flran(;iszek; Sękow
ws'ku!ek dzialań wc,ien'nyc~. Pra.wom·(}c))vm po,stliJl1JOWi,elll,;·eifl)
ski, Julian Sęlrowski i Jan Fojut - samodzielnie. W s.praSą'liu Grooz.kiego w OdY'n! z <Lnlia 17.1. 1947 r. III Co 665/45
wach przekrącza i ąeyo.~ zakres zWY'kłych czymności spółki poprzywrócono człon!kowJ r.liJrządu T aodetUs zowi OlszowSikiemu
trzebna Jest zgoda wszystkich s.pólników.
KC-5383
pOlSia,dani.e przeds;ęb :,orshva .
KC-59'TZ
Do rejestru handlowego dział "B" pod nr 16 przy firmie
"Lazur" Wytwórnia Chemimma Spółka z ograniczoną odpoW tutejSZym rejestrze hndl!-O>wym, d.zi1i\;1 B. Nr 1~8 przy firwiedzialnością w Toruniu dnia 12 man:a 1947 wpisano: Umie "SOIlaTltl'a Bałtyoka", Spółka z ograni:czOIną odpowiedzi-a'\chwałą spólników z dnia 23 lutego 1947 w miej,sce Moniki
nością w Odyn;, ul. Rybacka obok W i:s tuli, dnia 15 marca wpiTusz,elwsklej członkiem zarządu ustanowiOl!lo Juliusza RoSaillO: Przedmiot p rr.ed'si-ębiOJ1S1twa : solen i'e, w~dzen ',c i przegalę. Moni<:e Tusz~iej ud:z:i-elono prokury.
KC-5382 I twa'rza,"ie TY'b oraz 'h<andell ryb. Kapital! zakt.adowy: 160.1)00
złotycłJ. U~hwałą Z'gromatdzenia spóln i,k ów z dln;a S.3.1947 r.
SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WLKP.
podwyż>sWIlo kap i tał za1daJd·o wy o 128.000zlotych do kwoty
Sąd Okręgowy w Gorzowie W1kp. Wydział Rejestrowy
160.000 złotyoh. UcJhwaJą ~gromadzeni a s,p óJ.n'ków 7. d'e La 8.3.
wpisał do rejestru handlowego w dniu 24 paździemika 1946 r.
1947 r. mJieni(mo .§ 2 (q)fzedmi'()! przedsit;'1hiorstwc. ) ,i § 4
pod nr R. H. A. 20 firmę: Józef Bowgierd wars2Jtat elektro(:kapi,t a'l za.kładowy) umowy s.pólki.
KC·-5971
mechanic:my-ślusarski, Gorzów Wlkp., ul. Wandy Wasilew. skiej 1. 91l. Właścici elem firmy jest Jór.ef Howgierd, Gorzów
W tutejszym rejestrze handlowym dział B pod Nr 61
Wlkp., ul. Wandy Wasilew,s kiej 96.
KB-8213
wpisano 12 listopada 194:5: "Spedogloh" Międzynarcxlowe
T~3:l'zystwo Spedycyjne Spółka z ograniczoną odpowieSąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Rejestrowy dzialności,\ Siedzib!! ptzedslębiorstwa: Gdynia, Plac Chrowpisał do r ejestru handlowego dnia 11 marca 1941 r. pod' brego 2, Przedmiot przedsięb i orstwa : spedycja morska i lą
nr R. H. A. 29 firmę: Zakład Modelarsko-Stolarski "Skardowa, "stevedoring", clenia, inkaso, magazynowanie, a,.;€-kuma" R. Skarżyński i S-ka w Gorzowie, Mieszka I nr 15. Wła_' raoja oraz wszelkie pokrewne czynności handlowe, . wehości<:ielami fiTIIlY są 1) Ryszard Skarżyński miJStrz stolarski
dżąee w zakres spedycji. Kapitał zakład')wy: J.OO.OOO złow Gorzowie, ul. Mieszka I IlI1' 9, 2) Roman Marczyński stotych. Spólnik może mieć większą ilość udziałów. Członkolarz 'N Gorzowie, ul. MIeszka I nr 58. Spółka jawna.
wie zarządu: Herbert Jan Jarzembiński, Roman Kamiński.
KC-5341 <: Zastęp_ow~ć spółkę, zaciągać w jej imieniu wszelkie zob~
wi~nia tudzież de<;ydować w sprawach przekraczających
Sąd Okręgowy w Gorzowie nIW., Wydział Rejestrowy,
zakres zwykłyCh czynności mogą dwaj członkowie zarządu
wpisał do Rejestru Handlowego dnia 12 kwietnia 1946. r.
łącznie; w szczególności:
weksle, czeki, pełnomocnictwa
pod Nr R. H. A. 8 firmę: Hurt - Detal - Artykuły spożyw
oraz umowy i inne oświadczenia składllne w imieniu <:półki
cze i delikatesy. Właś<::i.cielem jest Edwar-d Wnetr;;;ak, Gowymagają podpisu dwóch , członków zr,rzą:iu łąezIJi{'. Sp6łrzów, ul. Chrobrego 25.
KA-3723
ka z ograniczoną odpowied zialIlości~~. Umow ę spółki zawarto 30 października 1945 r.
KCl.··-56~
Sąd Okręgowy: w Gor2lowie niW. Wydział Rejestrowy
wpisał do rejestru handlowego w dniu 18 lipca 1946 r. pod
W tut~jszym rejestrze Ih.a nd:lowy,m d Z'iat B nr 3 przY Hrnr R. H. A. 14 firm ~: "Wytwórnia Cukrów i Czekolady
mie "BallS!ped" Bal,t yd{a Spól\ka dila Nliędz y narod0 .vr. g; 0
"Krystyna" Z. Głowacki i R. Niedziński w Gorzowie, ul.
Transportu, Spółka z .ogra'lliczon:l odpow"c,dzh,l:no:k!'l w GdyMieszka T nr 68. Spółka jaw'na. Właścicielami spółki są Zbi~
! gniew Głowack i i Roman NiedziIlski zamieszkali w Gorzo- n:i:, uJ. Armii W. P. 47 dnta 18 marc.a 1947 r. Wp iS,l:!JO:
Udzielone prokrl1Jry -- F'e~;;tksow i P i'Szcw wl, Taueuszowi Pil' wie nlV/.
KB-·-lM7
szc:wwi, Jan{Jwi Kloshi.s'ki·cma - od:wola,iw. Sta:ni'sla\\'owi
KC--613S
POItockiemu 'udZJieltmo PI'okillry samooóe'lne·j.
Sąd Okręgowy w Gorzowie nIW., Wydział Rejestrowy,

I

not.

I

I

wpisał

dnia 27 lipca 1946 r. pod Nr R. H. A. 16 firmę: J.
Schwarz i S-ka - Spółka jawna. Hurtowa i detali<:2lna sprzeda, ż artykułów kolonialino-SlPCJtŻywcr.ych w Gorzowie nIW.
ul. Pocztowa Nr 43. Spólnikami są: Józef Schwar-z, Jan Prauziński, Wacław Wiatr w Gorzowie nIW. zam:eszkali.
KB-3559
Sąd Okręgowy

w Gorzowie Wlkp. Wydzi.ał Rejestrowy
do rejestru handlowego w dniu 11 marca 1947 r. nr
R. H. A. 27 firmy: Fabryka Cukiocków i Czekolad F. Konopa i Syn w GOlr zowie, ul. 30 stycznia 2a następujące dane:
Firma obecnie nosi nazwę: Fabryka Cukierków I Czekolad
F. Konopa i Syn właściciel I!'ranciszek KonQ:pa w Gorzowie Wikp. ul. 30 stY'cznia 2a. Właścicielem firmy jest Fra~
ciszek Konopa zamieszkały w GO'I'zowie, Mieszka I 12a. Firma jednoo50b~wa. N~ mocy umowy z dnia 28 stycznia 1947 r.
Franciszek Konopa SY'll od spółki odstąpił.
KC-5340
wpisał

SAD

OK'RĘGOWY

W ODYNI

W tu<!etjszym reJestrze handilowym dział B Nr 229, d:!li<a
22 ma'rea 1947 r. wpisano: PerfumerLa ,,}eUlmesse", St. Kamieltski i K. Krzyżanows'ki Spółka z Olgrarllczo<ną odlPowil~
dzi· a Jnością Siedzi'ba prze'dls;ę'b:o'rs,twa: Gdynia. u\. ~\"i' ę~o
jańS'ka 49. Prz·e dmiot prz,crl:s.ię,bi.orstwa: zakup i sprzedaż
W'sz:elki'eg:o ro<dzaoju towa,rów perfume.ryjno - kosmety.cznyoh.
Kap i tał zakładowy: 96.000 zlottycih. Spólnik mOiż,e t>Os!adać
w: ększ ą ilość ud:zia!ów. Gzlonl'kowi'e ' zarządu: Ka~llkst Krzyża
nowski Sta,"isław KamieńsIki. Zarząd SlPół:ki jClSt dwu lub w i ę
cej o~bowy. Do s'kła:dania oświ,a~:l<czeń i p odrplsywa'nia w
imien,iu spółki uprawni:cnJy jelSit ka2dy członek zarządu sarnodz ie1nie. Spółka z o>grmiczoną odpowiedział:nośc-ią . Umowę
s'p&rk i SlPorząd.zo.no dnia 20 maiJ'lCll 1947 r.
KC-5974
W tutejszym rej'etstrz'e h!an,d~(}wym dzialI A, Nr 83, dn ia
22 marca 1947 r. wp:'sa:n o: IiuJ1wwo': a Papl,em, PrzY'horów
B hur0Wych i Szkolnyc1h " Grześ" . wf. W. Iielbrecht i S-,k:1.
Siedziba przedsiębiorstwa: Gdy,ni'a , ul. Czol,gi's tów 56. Przed·
mfoIt f)Tzetdsiębiorstwa: \hurtowy 'handelł pa'piereml a'rtyl~u-

W tutejszym r'c iestrze ha'l1idlowym' ,dz,jat B nr 227 dnia
18 marca 1947 r. wpisaillo: "Sft111rn". polów, Przetwór~wo j Handel Ryb. Sp61ka z ogranitczoną .od,p owieclzia,tnością.
Si,edziiba przed-sięblo'rs'lwa: Gdy,ruia, ul. ~wi.ętoj:iń
ska 99' m. 8. Przedmi'o t przedsiębi.orstwa· : połów rY'b morskich przy pomocy kutra metan'()IWego "Sw: 37" i im.nych
iednos,t ek orll!Z pr:zetwórstw.oryb morskioh i h a'Olde'l rybami
morskimi Kapitał zakładowy: 120.000 ZłOltydh.. Spólnilk może
mi·eć wię.kszą ilość udziaMw.
CzIOlJJ!kowie 7,arządill: Walerian Bromfrski, Stelfa," Fillutawi'cz, Łucja,n Iwańczyk. Zarząd
s;pótki jest wieloosobowy. Do ~kłSlda,",ia oświiaaczeń l p()d·
p'fsywa:nia "W imieniu Slpótki u:prawni,en! s~ dwaj człook·.J\vi e
zarządu

ląiCz,ni'e

wz;ględ,"': e

j~,den człone,k

zarządu

lą,ozuie

,z pwkurentem. Spótka z ognl.nj'czoną01d;powi' edz;a:lnO'Ścią.
Umowę spółki s'p orzą<lwno dnia 19 lutego 194'{ r. I KC--5977
W tutejszym re'i estrze han:dlowym nr 168 dział B przy
f,irmle "Wi'elo-Ryb" . Spółk a z ograni:czoną odpowieldzi:altHY'
ści·ą w Gdyni Skwer K4)ściusZ!ki 20, m. 4 dni.a 5 ma r-ca 1947
ro:\(Iu wpi'S a'ilo: Otwarto Oddzi.ał w Wa·rszawi.e, nI. Koszy kowa nr 63 fHa'le Ta,rgowe) .
KC- :;976
W tut'e jszym rejestrze handlowym dz iał B nr. 226 dnia
15 marca 1947 r. WijJis.a no: .. Br~tał1'ia ", Restamacia, Kawi:a mia ~Danciifłg. Si,edzi!ha prl'edJs i ębi,ors~wa :OdYlli:a, Skw~'r
Kości1Jis~k i. Przedmi·o tem q.zialalności spółki iest prowadzenie re'sta,u racii, kaw iarni i dandnl?ill .
Ka'Pi-ta-l l akla,dQwy :
15.000 złotych. Spólni'k może pOSi adać większą i.Jość udz ia·
lów. Członkow i e za,rz'l!dll: Ed,mu,nd Wi,l:kosz, ZoHa Bud zik,
z d;()mu Oleś, Stanisława IzruheHa Staszaik z domu Tka'cz.
Za'rzą.d spółki składa się z trzech człcmków.
Do składania
oświadczeń i podpisywania \V imieniu spółki up.rawnien: S:\
dwaj członkowie zarządu l'Icz:n!e wz·g J ędn:e jed'cn czlo'nek
z arządu lącz.nle z prokurentem . Spó!ka z ogral1ic7.0l1ą odpowi,edziadno,ścią. 'Umowę s,półki SijJorządz. ollo dn:a
12 . marca
1947 roku.
KC-5975

.
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"MONITOR POLSKI" -

SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH
R. H. A. 1. 45. Dnia 13 marca 1947 do rejestru hClJhdlówego Sądu Okręgowego w Gliwicalch wpisana została firma;
"Metaferrum" Remigiusz Rajszewiczi Jerzy Zabierzowski
w Gliwicach, ulica Bankowa Nr 4, której przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu artykułami żelazny
mi, metalowyml, technicznymi i pokrewnymi. Właścicielami
firmy są: Remigiusz Rajszewicz i Jerzy Zabier:ww,~ki. Spół
ka jawna. Pod wypisanym, wydrukowanym lub wyciśn;ętym
brzmieniem firmy umieszczają swoje podpisy Remigiusz Raj:szewicz i Jerzy Zabierzowski a to każdy z nich samoistnie.
KC-5909

:fi H. B. I. 45. Dnia 13 marca 1947 do rejestru handlo-

wego

Sądu Okręgowego

w Gliwicach wpisana

została

firma:

"Śląski ŻelawchfOiIl" spółka z ograniczoną odpowiedzialnoŚCią w Gliwicach, ulica Kaczyniec Nr 19, której przedmiotem przedsiębiorstwa jest: wszelka dzJałalność, mająca na
celu konserwację konstrukcji żela:zmych, a w szczególności
odrdzewianie i pOiIlowne malowanie farbami rdzo-ochronnymi oraz malarstwo mieszkaniowe. Kapitał zakładowy
spółki wynosi; 100.000 zł. (sto tysięcy złotych) podzielony na
20 udziałów po 5.000 zł. każdy. Każdy ze SlPólników może
mieć większą ilość ud~iałów. Członkiem zarządu ustanowiony Teodor Bo·żek. Prokury udzielono Janowi Patalongowi.
Pod wypisanym, wydrukowanym lub wyciśniętym brzmieniem firmy umieszcza swój podpis członek zarządu lub prokurent a to każdy z nich samoistnie, albo członek rzarządu
łącznie z prokurentem: Spółka z ograniczoną o~owiedZial
nością oparta na umowie spółki zdziałanej w formie aktu
notall'ialrnego w Chorzowie d. 17.2.1947 Nr rep. not. 236/47 u
notariusza Pawła Kempki. Pismem prze:zmaczonym do ogło
szeń jest MO'Ilitor Polski. Czas trwania ~łki nieograniCZO'Ily.
KC-5908

R. H. B. l. 46. Dnia 13 marca 1947 do rejestru~handlo
wego Sądu Okręgowego w Gliwicach wpisana ZIOsrtała firma:
"Autosped" Przedsiębiorstwo Spedycyjno-transportowe spół
ka z ogranic1JOIIlą odpow,iedzialnośdą w Gliwicach Plac Wolności, Nr 3, której przedmiotem prz&l.siębiorstwa jest dokonyw3nie czynności spedycyjnych, oraz przewóz tówarów
samochodami za pomocą własnych lub wynajętych środków
przewozowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 100.000 zł.
(sto tysięcy złotych) podzielony na 40 udziałów po 2.500 zł.
każdy. Spólnik może mieć większą ilość , udziałów, które są
niepodzielne. Członkami zarządu ustanowieni: Ignacy Krajewski, Kazimierz Rożek,Stanisław Szyling i Roman Atlas.
Podpis. , W pierwszym okresie gospoda,r czym uprawnionym
jest do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu
spółki jednoosobowo i samodzielnie Ignacy Krajewski, a w
razie nieobecności jego lub jego przeszkody Kazimierz Rożek
łącznie z którymkolwiek dalszym członkietnzaJ:~ąd~ll1?pro'. kllre~tein. Po upływie pierwszego ",okresu , ~osPod~CZeg({ ' dp
reprezentowania ' i ' składania oswiadezenwifuieni\l' spółki
koniecznym jest współdziałanie ' dwóćh ' CZłortkó.v Mr'i'~d~;
albo jednego członka zarządu łącznie 'z prokurentem. Spółka
z ograniczoną odpowiedziaLnością oparta na ,umowie spółki
zdziałanej w formie aktu notartalnego w Gliwicach dnia 25
lutego 1947 roku Nr rep. not: 368/47 sporządzonego u nota ..
riusza Liberman-Bohosiewicza. Pismem przeznaczonym do
ogłoszeń jest Monitor Polski. Czas trwania spółki nieograniczony.
KC-5905

,
R. H. B. l. 15. Dnia 17 marca 1947 do rejestru handlowe':'
go Sądu Okręgowego w Glf1'1'icach W sprawie fjrmy: "Odra"
Przedsiębiorstwo Robót Przeładunkowych Spółka z ograni:CZO'Ilą odpowiedzialnością w Gliwicach ulica Aliantów Nr 4.
wpisano następujące zmiany: Odwołano prokurę Edwarda
Roesslera. Łączną prokurę Józefa Kausa zmieniono na prokurę samodzielną..
KC-5904
R. H. A. l. 46. Dnia 18 marca 1947 do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Gliwica,ch' wpisana została firma:
"Sta-lbeton" Budownictwo Nad i Podziemne inż. M. Szymuś
i S-ka w Gliwicach~ ulica Stalina Nr 11, której przedmiotem
przedsiębiorstwa jest wykonywanie wszelkich robót budowlanych z własnych i powierZlOnych materiałów, jak również
zakup i sprzedaż wszelkich materiałów budowlanych .i artykułów po~ewnych, we własnym imieniu oraz w imieniu
firm obcJ'ch z tytułu zastępstwa. Spólnikami firmy są: inż.
Stanisław Widuchowski, inż. Mieczysław Szymuś i Karol Ła
buś. Spółka jawna. Pod wypisanym, wydrukowanym lub wyciśniętym brzmieniem firmy umieszczają swoje podpisy którzykolwiek dwaj spólnicy łącmie.
KC-5915.
R. H. A. l. 44. Dnia 13 mar·ca 1947 do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Gliwkach wpisana wstała firma:
Władysława Romanowska Tow. Kol.-spożywcze w Zabrzu,
ulica 3 Maja 31. której przedmiotem przedsiębiorstwa jest:
sprzedaż artykułów spożywczych, kolonialnych i delikatesów. Właścicielem firmy jest Władysława Romanowska.
Prokury udzielono Józefowi Romanowskiernu. Firma kupca
jednoosobowego. Pod wypisanym, wydrukowanym lub wyciśniętym brzmieniem firmy umieszcza swój podpis właści
ciel' firmy Władysława Romanowska' lub prokurent Józef
Romanowski a to każdy z nich samoistnie.
KC-5912

Nr. 5;

Dnia 5 ulaja 1947 r.

W E WROCLA WIU
we Wrocławiu
" wpisał dnia 6 marca 1947 roku do rejestru handlowego w
dziale B, tom I, numer rejestru 23 likwidację firmy ' "Przedsiębiorstwo . Robót ,Budowlanych
.,Monolit" spółka z ogr. '
edp. we Wrocławiu, ulica Ogrodowa 72". Likwidator Stefan
Pawłowski. Wszelkie pisma i dokumenty pcdpisywane będą
przez likwidatora i Szrąja Bazylego.
KC-567()
SĄD

OKRĘGOWY

SĄD

OKRtGOWY W PRlJDNIKU
w Prudn:ku wp i sał dn ia 30 listo,Pl ' a
1946 do rej.estru hand1owe'g'o numer I. R.li.B. J. 5. F ii" ;11 a
Centrala Rol'u',c zo-Handlowa "Klo,s" Spółka z ogran:cwl1ą
odpowiedzialnością w P l1udn iku. Siedz,i'ba. Prudnik w Wo.jew.
Śląsko-Dąbrows:bm.
Przedmiot vrze,d.s ięb;oTS'twa Han·kI
ziemIopłodami ioh przehvoram '
oraz 'llnY'l11i artykulami z
zalkr-esu produlkcj:i mlclei zw:,erzęcej i pnemy.slmvej. Ka.;)ta,1 zakładowy wynosi 100.000 zl i zosital w cal o·ś ci wplaSąd Okręgowy,
Wydział I Cywilny,
we Wrocławiu
cony podzielony na 20 udziałów po 5.000 zl. SPÓ:Cl"Cy mo'gą
handlowego,
wpisał dnia 27 marca 19.1,7 roku do rejestru
mieć w'ęks.zą Hość wdz i ał,ów
Zar.zą<i sklada s : ę z dwóch
dział B, tom II, numer re!estru 83 fi!'mę: "Dolnośląska Spół
os6b franc iszek Kamiński i Stefan I wasiów. Do sktada,"·,
ka Mięsna, spółka z ograni czoną odpowie:lzialnością we
oświa.dczeń i podpisywania
w ym ie'n'u Spółk. i wystar·.:za
Wrocławiu", z siedz ibą we , \Vrocławiu. ul. Bossak-HaU1re 24.
llziałanie jedne·go cZ'łonka Zarządu w transakcjach uie pnekra,czających 50.000 zl. Speł.ka z ngral'1:· czoną odpow·,ed .:d.IPrzedmiotem przedsiębiorstwa jest handel _ bydłem, trzodą
n.nścią zawa r~a na czas • n:engran:czouy oparta na umo'\ ,.e.
chle'wną i w ogóle zwierzętami rzeźnymi oraz przetworami
mięsnymi. Kapitał
zakładOWY
400,.000 zł. Każdy spólnik s!pólki z d,a ty Pl1Ud,ni1k dn ia 14 'l istopada 1946 Nr. Rep. 1216/46
może posiadać więk$zą ilość udziałów. Do reprezentowania . P ismo do OIg'loszen Mordor Polski.
KC-5S43
spółki upoważnieni są: Igor Dietkcw, Andrzej Kuczborski
SĄD OKRĘGOWY W ~WlDNICY
i Stanisław Palusiński, którzy reprezentują spółkę w ten
W rejestrze hand!\o'wym Sądlu Okręgowego w Swid' .y
sposób, że którzykolwiek dwaj członkowie zarządu, lub też
Nr I. ~HB/I-IO. dotyczącym fil1my Hande,l ZiemIoptolla'ni l
jeden członek zarządu i prokurent podpisu!ą się firmowo
\ Art. Sll'Oż. A. Tabacznik i S1<a, Spótika z ogra,nicz.Dl11ą od:powiepod brzmi.eniem firmy. Oddział spółki reprezentuje jeden I'
.
d,zia:lu()ś cią w
Dz i erżOIl 2ow i e, ul. Radkew :cza 60, wp'sano
którykolwiek członek zarządu, lub. też osoba upowazmona
dni.a 18 marca 1947 r. następuljące d&n·e: Si,e,dzibę firmy
przez zarząd. Spółka z ograniczcną odpowiedzialnością. przenies'iO'no Ila ul. Umanowsk:·ego 47. Otwarto Odd'liJl
Umowa spółki z daty Wrocław 10.3. 1947 i 25.3. 1947.
KC-5833
f:rmy w Z'embtcach ul. Kurkowa Nr 2, powiat Zą;bk'O'w;ce,
woj, Wroclaw.
'
KC-56.34
Sąd Okręgowy,

Wydział I Cywilny,

Sąd

Okręgowy

I

I
I,

Sąd Okręgowy, Wydział I Cywilny, we Wrocławiu wpidnia 26 marca 194'7 roku do rejestru handlowego, dział
B, tom lI, numer rejestru 82 firmę: "W-T I" Wrocławskie
Towarzystwo Instalacyjne; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu", z siedzibą
we Wrocławiu.
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu
wszelkiego rodzaju artykułami teChnicznymi, a w szczególności z dziedziny
instalacji wodociągowych, świetlnych,
centraJnego .ogrzewania i sanitarnych, ora.z wykonywanie
instalacji w tymże zak~esie. Kapitał zakładowy 100.000 zł.
Każdy ze spólników mOże
mlec większą ilość udziałów.
Członkami
zarządu są: Stefan
Orłowski i Bogumił Wyszyński, którzy firmę spółki zastępować i podpisywać będa
w ten sposóh, że pod jej brzmieniem umieszczą swe podpisy dwaj.członkowie zarządu łącznie allbo którykolwiek
członek zarządu łącznie z prokurentem. Aleksandrowi Lech
Liph'lskiemu udzie'lono łącznej prokury. Umowa spółki z 15
stycznia 1947 r.
KC-5832

sał

W reies't rz'e handl; nwym Sądu Okręgowego w Swidni·cy
Nr I. RHA/I-12 dotyczącym firmy "Au:to1techn ih", Nar..:yz
Krzemiński i Ska w Wa~brżyahu ul. ~w. Barbary Nr l,
WlPi1s,ano dnia 22 marca 1947 r., na,gtęp!u!jące dane: Prz'edmi,o't,em przedsiębiorstwa j'e,st ró'Wy;:elż zarohkowy przew,)l
ItIow&rów samocJho,dami n,a Itere.n:i) ,carllej R.zeczypo'Spo[·;,tcj
BOiIskiej.
KC--5()~.3
SĄD OKRĘGOWY

W WADOWJCACli.
w Wa,dowic:acl1 woisal dn ia 19 marca
19447 d'o rejeiStpu 'hand::owe.go A IV 100,' Zc.wio1a Jan Artykuly
WI6kieuui.cz·e ~ gaJ:mtery'jn8 w Wauow ; c ąCJh Kupi·ec jedno'
osobowy.
KC-6164
Sąd Okręgowy

SĄD OKRĘGOWY CHOJNICACH
Dnia 2J marca 19-47 WP ;S2.':;.J do re je s'tru halld:·o'W.!I!;;O
Dzia.ł A pod 21 firmę; firma: fa ro ryka Li'stew i Ra:w Nt
Kriiger .i. Ska. Sie,dz'l ba: Cho ;n!ce, 111. Dr.zymały 3.3. p'rzęd
miotem przedsię:b'of'stwa s.pórki j,est fabryka Fs,tew i, ram
Maksymilian Krug·e,r, Jadwiga K,uger, UrszU!'a Kruger, IreSąd Okręgowy, Wydział I Cywilny, we Wrocławiu wpina Kruger i Maksym i li:acl Kriiger mlodszy. Ro·llz a,j s,półkl:
sał dnia 25 marca 1947 roku do rejestru handlowego, dział
Jawna spótka han'dlowa, Do zastę,powan,ia spólkl w każdY ; 11
A, tom II,numer rejestru 76 spółkę jawną o firmie: ,,.Dolposzcz·ególnYI!l1 ,ptzypadk,u uprawu 'emi są: a) Spóln 'k Maksyn'(jś1ilsl}a ,Hurtownia
Manufaktury i Galanterii L. Solski
'miJian .Kriig·er s.a modzllelni'e i jednoosó·bowo, b) spólrlcy
('SpÓłka':, z siedzibą we Wrocławiu. ul. Wita Stwosza 33/35~ . Ma.ksymiU~n . Krii);n:r ml!l'Qszy i Uhśzula ·. KtUgC'f źa wsieó;o~i~
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest hurtowy handel wyr04
raz·em kolektywnie. Bo,d~pis Hrmy oaSltępu !e w ten sposób. ż·e
banu przemysłu włókienniczego, dziewiarskiego, wszelkiego
pod brzm'en )·em firmy wyp:<sanym ręc!nie lu·b na maszyn e
rod~aju pćłfabrykatami, fabrykatami wełny, bawełny. lnu,
LU1b wydrukowanym, a::bo stamp·; l\ą w'yc : ślI1 ; ętym p~)dpi'illJą
jedwabiu naturalnego jak i sztucznego, Qraz trykotażami;
swoIe nazwis'ka.
KG--·5515
prowadzenie składów konsygnacyjnYCh, domów składowych,
jak ró~ież handel hurtowy galanterii. trykotarzy - jak
REJESTR SPóŁDZIELNI
wstążkpmi, pasmanterią oraz wszel.~iego rodzaju dodatkami
SĄD OKRĘGOWY W KJELCACIi
krawieckimi i szmuglerskimi. Spólnikami są: LeO!ll Solski,
20
marca
1947 r. wpisano do Rej·e;;tru Sp'6łdzkrui
Dnia
Mieczysław Morayne, Herman <~Voroner i Dawid Woroner.
Sądu Okręgowego w Kielcac'h po,d nr RS/VIJ.862. pr.zy ;.JfZarząd spćłki stanowić będą trzej spólnicy:
Leon Solski,
mie: "Spółd'zi.elnia s.po,żywców Zgoda - w Mo,skarzewi,e !z
Mieczysław Morayne i Herman Woroner,
którzy reprezenod,p,ow:edzia:1nością udz'a!ami", następujący wp is: na m:ejsc·e
tują spólkę r,,,,,zewnątrz i jej ir~!eniem składają oświadcze
us.tępują,ceg-o członka Zarząd'U Józefa Ro~a1i, po\\o1:ano Zynia woli ustnie i pisemnie podpisują umowy, akty notag'munta Szwaję, który obejmuje stanowisk'o skarbnika, v')rialne, hipoteczne, wekslle, czeki, żyra na wekslach i czebec
cze:g·o obecnie Zarzqd stanowill: Wlady slaw Mrożek kach, pełnomocnictwa oraż wszelkiego rodzaju zobowiąza
gospodarz, ZYg1munt Szwa.ja - skarhn ik i Stefan Baran .nia spółki w ten sp'Josób, że pod wypisanyril, wydrukowasebe,tarz.
KC-5674
1\1.:l'-m lub pieczęcią wyciśniętym brzmieniem
firmy dwóch
z pośród członków zarządu położy swe podpisy firmowe.
Dnia 11 marca 1947 r. wpisano do Redestru S:póldz'c n'i
Prokura może być udzielona jedynie za zgodą wszystkich
Sądu Okręgoweg' o w K'elcach po.d Nr. RSN 556, ·przy
trzech członków zarządu : We wszystkich innych sprawach
firm:,e : "Powszeohna Spódzie1nia Ro'n:cz.o~tlandlowa
każdy spólnik reprezentuje spółkę samodzielnie. KC-5831
Światło - w Cmińsku z od,p'ow i edzia.l.nośc'ą udz'ałami", 1as'tępujący w:pis: wobec ustąpieni.a dotychczasowych cz,loHSĄD OKReOOWY W OLESNICY
k6w Zarządu j powolania nowych" Zarząd Sipóldz:.e .n,!
Sąd Okrę,,g)owy, Wydz'iał Handlowy, w Oleśnicy dnia 26
obeCllIe stanowią: fel iks Serna't - gospoda rz, Wladys.Ja w
października 1946 r. wpisał do rejestru ha.n,d lowego, Dz i ał A,
frydrych - ska!'bn'k i Fe'liksSuchenia - sekreta rz.
nr l firmę: "KnmuIl1alna Kasa Oszczędności powiatu nleśltJi.c
KC-5.'ill
kiego w Oleśni,cy." Za:dan',em kasy jest rozwi.jauie w nąj
Duia 17 marca 1947 r. wp'san1o do Reiesltru Spółdzielni
szerszych warstwaoh Iluldnnści zmyslu oszczędnośc i ow;:!,go"
Sądu Okręgowe1go w Kiel:caoh pod Nr RS/VI.754, przy'rułatwia,ni·e gromadzenia oszczędności, gospodarowanie !l im:
mie: "Księgarnia SpóMzielcza Oś\v;a,!.a - z odpowjedz:. ~ ,i
w sposób zapewniający cal>lmwHe bezpi.eczeństwo złożc)(]e
no,ścią
udz 'ałami" następujący wpis: na miejsce ustępujące
go kapi,ta·tu i słuszne od's etki, oraz' po'pieran;·e produk,cj;
go c7Jł-onka Zarząd,u Bolesława Saik'ewic za. powalano ' ._
przez udzi-elacti·e kredy1lll na.j;;zerszym warstwom społecZll1y:n.
nistawa Bornwca,wohec c'ze:g·o obecIl1 ie Zarząd stan 0\', 'l:
KapHal zaikoladowy wymo'si 250.000,- złotych. Dyrekcja Kasy
Stefan
Peczals'ki, Roman Skowerski i Stan:'slaw Borowi~.;.
składa się z trz·e·ch członków, mianowicie z dyrektora zarzą
KG-5SiO
dzające,go, }elg'o , zast.
trzeciego członka którymi są:

Gra·Cz Piotr, mgr. Topo,l'ski Wacław i Drewuicki JuEan. Dokumen.ty, mQc'ą któryc:h Kasa zaciąga zohowiązalI1ia WOil)~C
osób Etrzeci.oh, oraz pełnomocnic!wa do zacia,gan'a taiddh
zo'bowiązań i do dzialamia w
imieni,u Kasy p'o·w'uuy być
zaopatrzone p i eczęcią Kasy i podp·!sane przez dwie osoby,
wchodząoe w skIa·d dyrekcji lub przez dwie osoby, up·oważ
uione do podpisywania za Kasę.
KB-68J8

Dnia 10 mal'ca 1947 r. wp.·sano dn Rejestru Spóldz i,eGf,i
Sądu Okręg·owelgo w KIekaoh pod Nr RS/7, przy f'rm'e:
"Powszechna Spóldzie}nia Sp·ożyWCÓW w Kielcach z 0'1',0wi 1 ed7J ia'lno1ścią udziałami", na'stępujący wp:s: udział ohe'Cn"e
wyno,~i dwieści.e pięćdziesiąt (250) złotych, płatny jednorazowo, w ' wypadkac:h wyjątkowych Zarząd może roz/o,; yć
pl.aŁno'ść udziału na 5 rat miesięcznych.
KC- ,il)!)
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