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TRESC UZIAlU URI.ĘDOWEGO: 
Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e I n V c 'b 

Poz. 453. Zarządzenie Dyrektora Głównego U rzedu ' 
Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 
marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Poz. 454. Zanąd'ZeDie Dyrektora Głównego Ur~
du Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 
marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komU1llikaeyjnego 

DZIAL ORZł:DOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 

4:53. 

ZARZĄDZENIE 

Dyre~tora GłównegO Urz~u Kontroli Prasy, PubU
, kacyj i Widowisk 

z dnia 12 marca 1947 r. 
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na p~stawie art. 3 dekretu z dnia 5.VII. 1946 r. 
o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy Pu
bli~acyj i Widowisk (]h. U.R.P. Nr. 34, poz. ZiO) W1 

z~Ią.zku z art. 8 de1kretu z dnia 21.XL 1935 r. o p1'a
,!~t! praso~ym (Dz. D.R.P. }fr. 89, WZ; 60S) ,-Poih&
'W?:am debItu komuni.k!a,cyjnego następujB,JCe czaso'" 
!pIsma wy~~ane w Angeilty;nie ~ języku polŚ:kim: 

"Argentina" -'miejsce wyd. Buenos Aires. 
. "Gazet!1 PolISka W' Al'Igentynie" - miejsce Wyd'. 

Buenos AIres. 
"Bóg i Oj.cz.yzna" - mIeJsce w-y'd. Buenos Aires. 
"Głos Polski" - miejsce wyd. Buenos Aires. 
"Oodzienny Niezalelżny Kurieor PolsIki Vi Arlgen-

tynie" - miejsce wyd. Buenos Aires. 
ora:zzakazuję ich rozpowszechniania. 

Dyrektor 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 

Publikacyj i Widowislk 
T. Zabluclowski. 

454. 

ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Głównego. Ur~u Kontro.1i PHsy,Publi
kacyj i Wido.Wisk 

z dnia 12 marca 1947 r. 
o po~bawieniu debitu Jromuni'kacyjnego. 

Na podstawie art. ' 3 dekretu z dnia 5.VII. 1946 r. 
o utworzeniu Głównego l1rzędu Kontroli Pr:asy, Pu
blikacyj i Widowisk (Dz. U.R.P. Nr. 34, poz. 210) w 
zwią.7>ku z ail't. 8 dekretu z dnia 21..XI. 1938 r. o pra
wie pras'owym (D'Z. U.R.P. Nr. 89, pOZo 608) pozba
'\viam debitu komunikacyjnego wY1dawane W' języku 
poLskim 'W' Winnipeog w Kalliaii~ie CZBiSopismo "azas" . 

ór'az zakazuj'El jego rozpowszechniania. 
Dyrektor 

Głównego U rzędu Kontroli Prasy, 
Publikacyj i Widowi~ 

T. Zabluclowski. 

, Ogłoszenia władz adininistracyjnych 
UZNANIE ZA ZAGINIONEGO 

W SPRAWIE 
ZAOPA TRZENIA iNWALIDZKIEGO 

SI AROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY 

starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłas~, źe 
Pałczyński Jan, syn Franciszka i Agnieszki, ur. 15. 1. 1899 
'roku w Jagodowie, pow. Bydgoszcz, z zaw~u kowal, za
mieszkały ostatnio w Bydgoszczy przy ulicy Racławickiej 

Nr 16/5a, służył od sierpnia 1944 roku w wojsku jugosło. 
wiańskim i w czasie wa~ z niemc'lllli pod, ~elgraQ,em za, 

ginął. Od tego czasu rodzina , j.ego nie posiada o nim żad_ 
nej wiadomości. \. 

. Żona wymienionego ' P~łc~ńska Marta, zamieszkała 
obecnie w Bydgosżczy przy uli~'Y Racławickiej ,16/5 a, wnio. 
sła podanie o uŻD.anie go za 'zaginionego bez własnej winy 
w czasie działań wojennych i {) przyznanie jej zaopa11'zenia 
po nim. 

W zwinzku z powyższym wzywa ' się wszystkie osoby, 
które posiadają jakiekolwiek wi~domości o zaginionym, 
aby powiadomiły o tym starostwo Powiatowe - Referat 
Spraw Inwalidzkich w Bydgoszczy - w..,.!iią~p-zeCh mie
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego, powołujął się na Nr 
sprawy In. 2/758J46; KF-ł16 

starostwo Powiatow~ w Bydgoszczy ogłasza, ~e 
Dąbrowski Władysław, syn Józefa i Rozalii, ur. 31. 1. 
1905 roku w Kinzigheimerhof (Niem~), z zawodu robot
nik, zam:e3~kały ostatnio, VI Bydg6szczy, ul. Strzelecka 5'2/4, 
został powołany przez P. K. U .. Bydgoszcz dnia 24 sierp_ 
nia 1'939 roku w sto:pr..iu szeregowca do służby wojskowej 
i wcielony do 61 p. p . w Bydgoszczy. Z. pułkiem tym wy
ruszył na front i od , b:go ,; ~zasu rodzina jego nie posiada 

. '~ 

o nim żadnej wiadomc06cL:f. " , ' 
Żona wymienionego . .Dąbrowska Franciszka, zamies~

kała obecnie w Bydgos~, , ul. ' SzczeciI~ska 10 blok "E" 
m. 7. wniosła o tlznan ie , l~, za zaginionego bez własnej wi, 
uy na terenie i . w czasie '4~żiałań wojennych i o przyznanie 

jej zaopat~ze~ia po n;"'l. ~f '. 
. W zWlązku z pOWyżs~ wzywa SIę wszystkie osoby, 
które posiadają jakiekołriek wiadomości o zaginionym, 

. aby POwiadA.p.1lli o. 'ty~Jarostwo Pow:~atQWe - E,ęfę::rąt 
Spraw Inwaf~ZKich w Byd~'tczy - w ciągu trzecb mie_ 
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego, powołując się J;lą Nr 
sprawy In. 2J3(j7J4.1ł. KF":""348 

;.P'i. 

P',~ 
starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza, że 

Kowalczyk Franciszek, syn Wojciecha i Rozalii. ur. 10. 9. 
1902 roku w Kraszewieach. robotnik, zamieszkały ostatnio 
w Bydgoszczy, ul. Matejki 8. został powołany przez P. K. U. 
Bydgoszcz dnia 24. 8. 1939 ;:oku w stopniu kaprala do służ_ 

by wojskowej i wcielony do Batalionu Obrony Narodowej 
w Bydgoszczy. ZbatalioneJ;ll tym wyruszył na front i od 
tego czasu rodzina jego nie posiada o nim żadnej wiadó
mości. 

Żona wymienionego Kowalczyk Zofia, zamieszkała o
becnie w Bydgoszczy; ulI. Matejki 8, wniosła podanie o u· 
znanie go za zaginionego bez własnej winy na terenie i w 
czasie działall wojennych i o przyznanie jej zaopatrzenia 
po nim. 

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, 
które posiadają jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, 
aby powiadomiły o tym Starostwo Powiatowe - Referat 
Spraw Inwaiidzkich w Bydgoszczy - w ciągu trzech mie_ 
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego, powołując się na Nr 
sprawy In. 2/762j45. !:~;,. KF---.347 

starostwo Powiatov.re w Bydgoszczy ogłasza, że 

Fawłowski Franciszek, syn Franciszka i Marty, ur. 1~ 6. 
1912 roku .w Jeżewie, pow. Świecie. rolnik, zamieszkały o
statnio w Ciemnikach, został powołany przez P. K. U: 
Grudziądz w stopniu szeregowca i do służby wojskowej 
wcielony do 65 p. p. w Grudziądzu. Z pułkiem tym wyru
szył na front i od tego czasu rodzina jego hie posiada o 
nim żadnei wiadomo3c1 

Matka wymienionego Pawłowska' Marta, zamieszkała 
obecnie w Ciemnikach. pow. Świecie, wiliosła potlanie o u

: znanie go za zaginionego bez wiasnej winy na terenie i w 
czasie działań w'jjennych l o przyzl .[·r.ie jej zaopatrzenia 
po nim. . 

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, 
które posiadają jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, 
aby powiadomiły o tym Starostwo Powiatowe - Referat 
Spraw Inwalidzkich w Bydgoszczy - w ciągu trzech mie. 
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego. powołując się na Nr 
sprawy In. 2J774/46. KF-452 

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza, ze 
Grzybek Paweł, syn Andrzeja i Katarzyny, ur. 16. 3. 1897 
roku w Szklarach, pow. Rzeszów, rolnik, zamieszkały ostat. 
nio w Łowiu, pow. Świecie, został powołany przez P. K. U. 
Grudziądz do służby wojskowej w stopniu szeregowca dnia 
26. 8. 1939 roku i wcielony do Obrony Narodowej w Świe

katowie. Z oddziałem tym wyruszył na front i od tego 
czasu rogz.ina jego nie posia!ia o nim żaqnej wiagomośc=i. , 
. ' ::'.:'- :::'.-- ''' "''';''-~_'........:-....... . ....: . . ::.:; : -_:"' _-':.: .;..:'.::~ ,. .. . '~'::.:=-~ ... ::= .. ;::.::",;::~-:::;;;:::- '.: :;:::' ~-

Żona wymienionego, Grzybek Agnieszka" zam!eszkała 
obecnie w Niewieścinie, pow. świecie, wniosła podanie o 
uznanie go za zaginionego bez własnej , winy na froncie i w 
czasie działań wojennych i o przyznanie jej zaopatrzenia 

po nim. 
W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, ,. 

które posiadają jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, 
aby powiadomiły o tym starostwo Powiatowe - Referat 
Spraw Inwalidzkich w Bydgoszczy - w ciągu trzech mie
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego, powołując się na Nr 
sprawy In. 2J516/4i>. KF-5391S 

StaTostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłll8Z8., te 
ROS1,czynialski Franciszek, syn Franciszka i Józef y, ur. 28. 
10. 1902 roku w ~:kcynie. pow. Tuchola, robotnik. za.. 
mieszkałyostaln:o w Bydgoszczy, ul. Różana Nr 2, został 
powołany przez P. K. U. Bydgoszcz do służby wojskowej 
w stopniu strzelca dnia 2'i. 6 , 1939 roku i wcielony do 61 
p. p. w ,Bydgoszczy. Z pułkiem łyJn wyruszył na front I od 
tego czasu rodzina jego nie posiada o nim żadnej wiad0-
mości. 

żona wymienionego, Klara RoszCzynialska, zamiesz· 
kała obecnie w Bydgosz~zy, ul. Dworcowa Nr ,16/6, wnio
sła podmlie o uznanie go- za zaginionego bez własnej winy 
na froncie i w czasie działań wojennych i o przyznanie jej 

Zaopatrzenia po nim. 
W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby. 

które posiadają jakie~olwiek wiadómości o zaginionym, 
aby' powiadomiły .0 tym starostwo Powiatowe - Referat 
Spraw Inwalidzkich w Bydgoszczy - w ciągu trzech mie. 
ąięcy od daty ogłoszeniil niniejszego, powołując się na Nr 
sprawy 2J690/46." . KE-)802 

starOstwo Powiatowe w Byd~oszczy ogłasza, że 
Szulc Teofil, syn Jana i Anny .ur. 21. 4. 1904 roku w ' Zie
l<mej Chacinie, pow. Choj'llice, robotn'ik, zamieszkały osta,t
nio w Kopiernicy, pow. Chojnice, został powołany ' przez 
P. K. U. Starogard do służby wojskowej w stopniu szere. 
gowca w sierpniu 1939 r. i wcielony do 35 p. p. w Brześ
ciu n /Bugiem. Z pułkiem tym wyruszył na front i od tego 
czasu rodzina jego nie posiada o nim żadnej wiadomooci. 

Żona wymienionego, Marta Szulc, zam}eszkała obecnie 
w Pawłowie, pow. Chojnice, wniosła podanie o uznanie go 
za zagmlOnego bez własnej winy na froncie i w czasie 
działań wojennych i o prZyznanie jej zaopatrzenia po nim. 

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, 
które posiadają jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, 
aby powiadomiły o tym starostwo Powiatowe - Referat 
Spraw Inwalidzkich w Bydgoszczy - w cią/N trzech mie_ 
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego, powołując się na Nr 
sprawy In. 2j3;46.. KE-5386 

starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza" że 

Pezalski Józef, syn Ignacego i Rozalii, ur. 7. 4. 1003 roku 
w Gorzeniu. pow" Bydgoszcz, rObotnik,zamieszkały ostat_ 
nio w Bydgoszczy. ul. Jackowskiego 25, został powołany 
przez P. K. U. Bydgoszcz do służby wojskowej w stopniu 
szeregowca dnia 24. 8. 1939 roku i wcieilony do Batalionu 
Obrony Narodowej w Bydgoszczy. Z oddziałem tym wy
ruszył na front i od tego czasu r~dzina jego nie posiada 
o nim żadnej wiadomości. 

Żona wymienionego, Pezalska Anna, zamieszkała obec. 
nie w Bydgoszczy, Ul. , Jackowskiego 25j11, wniosła poda
nie o uznanie' go za zaginionego bez własnej winy na fron_ 
cie i w czasie działań wojennych i o przyznanie jej zaopa
trzenia po nim. 

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, 
które posiadają jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, 
aby powiadomiły o tym Starostwo Powiatowe - Referat 
Spraw Inwalidzkich w Bydgoszczy - w ciągu trzech mie_ 
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego, powołując się na Nr 
sprawy In. 2j726/46. KE-5385 

starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza, że 

Cyganek Kazimierz, syn' Stanisława i Heleny, ur. 30. 12. 
1910 roku w Januszkowie, pow. żnin. robotnik, zamiesz_ 
kały ostatnio w Kowalewie, pow. Szubin, został powołany 

przez P. K. U. Bydgoszcz do służby wojskowej w stopniu 
szeregowca dnia 21. 8. 1939 roku i wcielony do 61 p. p. w 
Bydgoszczy. Z pułk~em tym wyruszył na front i od tego 
czasu rodzina ~ego nie posiada o nim żadnej wiadomości. 

Żona wymienionego, Cyganek Lucja, zamieszkała obec
nie w Kowalewie, pow. Szubin, wniosła podanie o uznanie 
go za zaginionego bez własnej winy na froncie i w czasie 
~zia,ła,ń wojennych l o przyznanie jej zaopatrzenia po nim. 

/ 



W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, 
Które p<lsiadają jakiekolwiek wiae\c:ności o zaginionym, 
aby powiadomiły o tym starostwo Powiatowe - Referat 
Spraw Inwalidzkich w Bydgoszczy - w ciągu trzech mie
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego. powołując się na Nr 
sprawy In. 3/199J46. KE-53S'ł 

starostwo Powiatjwe w Bydgoszczy ogłasza., ile 
Małecki Walenty, syn Józefa i Anny, ur. 4. 2. 19l2, roku w 
Polichowie, pow . . Nieszawa. robotnik, zamieszkały ostatnio 
w Inowrocławiu, m. Wielkop<llska 82, zosta,ł powołany prze? 
P. K. U. Inowroc11aw do służby 'wojskowej w stopniu sze
regowca w sierpniu 1939 roku i wciellony do 14 p. P. we 
Włocławku. Z pułkiem tym wyruszył na front i od tego 
czasu rodzina jego nie posiada o nim żadnej wiadomości. 

Żona wymienionego, Małecka Stanisława, zamieszkałl 
obecnie w Inowrocławiu., ul. Wielkopolska 82. wniosła po
danie o lIznanie go za zaginionego bez własnej winy na 
froncie i w czasie działań wojennych i o przyznanie jej 
zaopatrzenia po nim. 

W związku z powyższym wZy\\ia się wszystkie osoby, 
które posiadają jakiekOlwiek wiadomości o zaginionym, 
Aby powiadomiły o tym starostwo Powiatowe - Referat 
Sllraw Inwalidzkich w B';y:dgoszczy - w ciągu trzech mie. 
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego. powołując się na Nr 
sprawy In. 2J322/46. KE-5387 

Sta:r,olSitwo Powia-tow,e w Bydlgoszczy og!.aiSza, ze Ry
gielski WI~adys.ta:w, syn Anltonuelgo ~ T,eodozjlj ur. 16.9.1916 r. 
Mazow~ze ll'OW. LilPl10, :zami1es,zikafy osta,tn.to w Obranioe, po'w. 
LiJ)llo z'ostal powołany iP,rzez P.KU. W,ł'Oc1awek do s,łl!lJ'liby 

wojs,]{1owej w stopniu kanoniera d'ruia 15'.2.1939 r. i, wcieJ lW 

d,o 8 P.A.C. w Toruniu. Z pu~k'iem tYl111 WyruiS.zy'l n-a f.ront 
od tego C'za~u rodzłn.a j'e/gO l1ie f)osial.i'a o l1im żad'llej wiada
mości .. 

M.aroka wym!iel1i,onego, RYlg,i:ellska :re,oodozi'a, zamieszka: ii 
obe,cnie w Braun'iu, PDIW. Świe'ci-e<, wni,osIa P'Qd.anie o uzna
nie go za zrugińion,eg,o !bez wł,~g,nej winy 11a. frouóe 1 w CZ<i

si,e odzi.aJ~ań wOjoe'l1IIyCh i o pr.zyzlI'ani,e j;ej zaopatrzenia po nim, 

W związjkiu z lPowye:s,:zym w,zywa sfi·ę wszystk,ile O~Q'by, 

które piosIad.aJJą jabekQlwielk wiadiomOlŚCi o za.ginionrym, alby 
powiadomily o tYl111 S'tarostwo Powialt'owe - Referat Sppw 
Inwalidzkich w Byd,gos'zczy w ciągu trz.ech miesięcy od daty 
o&,łoszell'ia nin.iejszego, powO't.'lIliąc się 00 Nr sprawy la. 
3---{j77f46. KE---4Ia67 

Starostwo .Powiat,owe w Bydjgoszczyoglasz.a, że Re'J
mallll Le'oll Anton<i, syn r ,randszk,a .~ Wallen.tyny ur 25.5.,1911 
rolw . w Rytlu, pow. Choinic,e, z zawodu; ślusarz zamieszk!a~y 
ostatnio wCz'eme,iwodzdle, pow. StarDigaN!. .został !lowol.{tly 
przez P. K. U. StaroIgard do służh~ woi,slkowej w stOiPlliu 
p!:utonowelgo dnia 24 sierpnia 19139 r. · i wóe].ony do Batat 
Czoł,&'Ów i Samochodów Panc. w Brze'ściu nfB. Z putkiem 
tym' wYJTlWs'zył l1a fron't j, od t.ego czasu rodzi!J1a jego nie 00-

siada 'o niun xrud'rie,j wiadoiności. . 

M.a·tika wymi.ellionego, Wa~en'tyna Redma'lln, zamie,s,zka!a. 
Qlbecll'i,e Vi' GlIItowou pow. Chojnke, wni'os ła lPodani,e o uznanie 
go za .zlłg il1i~mego bez wlalSnej w.i~y n,a froncie i w czas,Jc 
d.zialań wojennych i o przyznanie jej zaopa,trzenia po nim 

, W zwią'zku z ,powy!ższym wzywa się ws,żyst,ld:e OS'oby, 
które posiadają j.akliekolwiek , wia,d()mości, o zag.ini'ony~ alby 

powi'adomj,fy o tym Starostwo Powiatowe - Referat Sp;-a N 

Inwalidzki,dh w Bydgoszczy w dągu trzech miesięcy od daty 
OigłoS'zel1ia nirl1ej",~e,go, IpowO'łują1c się na Nr sprawy III. 
2-630f46. Ki~3172 

Sta'TOstwo Powirutowe w By,d!&loszczy OIg'.tasza, że Sta
nislaw Ni:bkowski, syn Mi,cha:~a oj, Ana'StazH ur. 1.5,1905 r. 
TrI 0I..;';1l , PO'W. MOIg'iIImO, z zaw.odu robotnalk, vam.ieszk.uty 
ostatnio w BY'.dgoszcZY, 11.111. Jasl1lo,gÓ'~ka 3hz, został po'Wołlłhy 
IIlirz'ez IP.K.U. Byd'gosZCiz do slurżby wOljsikolWej w stQJln:iu 
sz,eregowca dnia 29.8.1939r. j. wci'elony do putku 811tll. oię'żk. 

W Modlinie. Z pułkiem ' tYlm wyruszył na front i od! tego 
cza'w rodzina jeg,o n;,e posi'ada o n1m iadnelj wiadlOlÓ101Ści. 

ŻO!Il:a wymierIionego, Nitlmwslm Zofia, zamieszkała oIbec
nie w Bydig06Z C:zy, ul. Jasn0lg'6rska '3f'e WIliosła podlani,e o 
uznam.ie g·o za z-algillli'ooeg'O /bez własl1ej wmy na f.rODC:1e w 
czasie d'zLalań wo,jel1llych i o przYMauie jej za,QPatr (~łI' a 

po niun. 
W zwią,zku z (li01WYe:szym ' wzywa soję ws,zystlde OS'Olby, 

k>tóre pOIS J 'ad:a,ją wi'a,c!O'mości ,o z~IJl'ionym, alby powiadomily . 
o, tym Star'06two Powi'a'l-owe - Relfera:t Spraw Inw:alidz;.d'ol1 
w By,d'goszczy w ciągu trzech miesięcy od daty ogIOs.Zełl·a 

nmlie.jsz eg'o, powolują'c 'Slię na Nr sprawy In. 2-7e9/46. 
KlE-48\'i9 

Starositwo Powiatowe w BY'<iI&'os~czy ogłasza" że Um~r

ski JaIl. syn Mieczy·stawa i Mariii, ur. dnia 30.12.1909 T. w 
Wtcln~e, pow. Byd'goszcz z za'WoodJu robotnik. zam. osta1nil{) 
w Byd-goszc'ZY ul. JaSl1ogórs.ka 8, ~0S'ta~ powod:any 

' prze.z P.K.U. Bydgosroz d{) &tlllŻiby wojsk,O'wej w stOiPniu ' 
'pmtonowe,go dnia 22.7.1939 r. i wci.eilony d'O Stra:ży Grall'Lz
Iloedw UjlŚóu t 'Od tego czaw rodzi.na je.g'O l1'he pOlSiada o nim ' 
żadlnej wi.adamośd. 

Zona wymieni'Onego, UmerSlka Teresa, ~amieszkala ol'i>c;:
nie w Byd·goszczy, ul. Dą'br.owsk~e&'O 3/3, wniosła 1>Qodanie o 
u~anie ,go za z~iooeogo bez WiłaOSłH!Jj winy n,a; ironcie w 
czasie d!zillLfa-ń wo:jenny,dh i o przyznan.ie je'j zaQ\}altrz,e' a 

po nim. 
W związkiu z ,powy2&zym wzywa. się wszystkie 0300.1'. 

które posjad;ają jalldekd1.wiek wjadomooci o zwnionym, aby 
powiadomiły o tym Starootwo Powia!towe - Referat Sp-r'aw 
Inwalirlzkic:h \V Bydgosz'czy w ciągIU trze,ch mi,esięcy od uaJ:y 
og.łoszenia u ill'iejsze'go, powołując się na Nr SIr,ra:wy 'n. 
a-739/~ , KiE--4(l68 

.. :MONITOR BOLSKlI" Dnia 9 maja 1947 r . 

Starostwo BPv.wia,towe w Byd!gJos,zCZY o'glasza, że 

GI'oakoi Jan, S'Y11 ·WiMo·ra li MariWlł1Y, ur. 13.6.1901 r. w Bud·
ka:ch, pow. iKowd, z za:wodu ,roln.j~, z:ami'e's:zka~y ostatni·o w 
Budk:aah,g:m. KOlPłcZÓW, ,p'ow. Koweil, zosItaI powolany prze:z 
IP.lK.U. Kowel d,o s,Iu.Ż<by woj'skowej w Bt'o,pniu strzelca w 
czer'wcu 1944 r. ,i: wcie,l'oIlY d'O ~. p,oczta polowa Nr 55603-10. 
Z pułk,ilem . tym wyruszy! na im,nt a' od t'elgo czaslll rod,zina 
Ie/&,o me posi'ada o nim żadnej wiadOlIDOIŚci. 

ŻOna wymienionego, GroCika. Kamn!L'La, IZamiJes'Zlkalla 
obecni,e w Smilv.w."e pow. SępÓlno, wniosła ,pooan~e o uzna-
11~le go 'zaza,g:ini'Ouetgo bez wlasnei willy .na froncie t w czacie 
dzia!tań wojenych i o przy.zU'aIlie iC'j zlł()JJatrze,ni.a DO nim. 

W związku z po,wy-.l:SZym wzywa s:i ę wszy;;tkie Qs'Ohy, 
które pos:ioruda;ią ialkq:ekOiLw1'ek wila!domości o za.gin1IOnYlill, alby 
lP'o,wi:llJdom~r,y o tym Stams,two Powi,atowe - Re~e'rat Spraw 
In wa'lii,dzk"CiIJ w BY1d:goslzczy w .cfąJ&1W ,~rze'c:h mi'e,s.ięcy o,d druty 
l{lfg!oszenia ni.ni,eilSzego lP,owoł,u:iąc si ·ę na Nr sprawy In. 
2-732f46, 

Staros'two Powiatowe w Bydgoszczy o.glasza, ż,e Sohu,]c 
Wacław, syn ,M ich a1a' i Stani,sławy, lUr. 212.8.1908 r. w Kan.1', 
:pow: SZlllb~n, z zawodu śluga,r,z, za,mveszkaty oSltatnilo w 
iBY'dI&1os~ 'lit Lesrozyńslciewo 59, 7!oota~ powołany pr:zez 
P;K.U. iBydg~z .b 'sł'UJżIby woj&kowej w stOiPoIIJiiU st. lS,trzelca 
w sierpniu 1939r. wcl,e,lony do 62 [lIP. W BYldlg,os,zczy. Z puł
bem tym wyrus.zylna front i od te:go 'CZaJSIU rodzina i'e'go nie 
pos;iaoda o l1im żadnej wiadomości. 

M:rutka wymieniOlletgo, Soolllc Sta:nilSoJcl:wa, zamaes~kala 

obecnie w T'wcZlIli,e, pta Jaksi,ce, .pow. Lnowradaw wlldos'la 
podanie o uZl1anie ·go za za!g;itril()nego bez wla'Slnej wi;ny n-a 
froode i w czasie ,dzi!afań wOoj'ellill.Ylch i o przyznanie jej za
oQ'Palvr,ze.ni,a po nim. 

W zwi.ąz'Jru z p,owy'Ższym wzywa s'ię wszystki'e oS!ooy, 
które posiada,ją jaikiiekOilwiek wi.ad'OmO!Ści o zaginj.onym, alby 

ipowiadomi.ły o tym Starostwo P ,owiabowe' - Reieraot Sllraw 
Inawalidz1cich w BY'<I'goszczy w ciąlgu tl1zech mieslę,cy o,d 
daty Oigf-os,zenia ni'ni,~j!szego, powo!IUlill!c s:i,ę na Nr SPJ'8iWy In. 
~!46. KlE-'S557 

Starostwo PQwirutowe w BYJdg,os.zczy QgJasza, źe Sittnik 
TO!mas'Z, syl1 Jana:l AIjlolol1ii" lur. 29.12.1904 r.w SamokJ'ęska'ch 

Du:ży'ch, 'Pow. SZ!wbin, z zawodu mura'rz, z.ami,es.tkaly o's·tatllio 
W 1B'Y'<L&'Oszczy, ul. Krzywa 11. został powolany pr.zez P.K.U. 
Bydlgoszcz do stużJby w~jsk(}wei w stopniu szeregowca dnia 
24.8.1939 r. i wdeJony do 61~.w Byrlgos·z,czy. Z Jlul:kie:m 
tym wy:r!U\<;zyl~ na fwnt i od t,ego cza'su rodzi.na jeg·o nije j}Q

sła:d:a 10 nim żadn€ij wfad'oillo'ści. 

ZOila wYlmieniolle'&,o, Sittnik Anna, ~alł11i'esz.ka.ta o!becnie 
w BY'dlgOlSZC'ZY uą. KrÓlI. Jad:w:i:gi 3"9 wniosła p'ooarrl,e o u'Zl1,a
nie go Za! zagiTIionego Ibez w!a's,lbe.j winy naftoociei ' w cza
siedzia'l-ań wodeooych 1 ó przyińauie jej zaop,a'tr~eI1i,<IJ po nim. 

W zwiąZku IZ 11){)'wyżS'zym wzy,wa sIę wS'zy5'tkie OSIOOY, 
któr,e posi:a4'~ją j!lliki~olwi.ek wi'8idomoOśd ' o za,giI11'onym, alby 
J>owiado:miiłyeo tym Staros,two P.QlWilałowe - Re,f.er,a1 Spraw 
Lnwad~dzlcioch w BY'd;gO'Szczy w ciąg;u Itrze.c:h mi·esięcy od daty 
olgl,oszeni", n Lnł,e}s'zełgo , p'owołują'c si'ę l1a Nr Bprawy In. 
2-766/46. KE-5'542 

Struros,tw,o Po;w~a,t,ol\VIĘ) w Byodlg'oszc,zy og,~a'sza, że Ła:n

g.oWlSki Gu-staw:, syn Piotra i ' Werooi'ki, ur. 6.l2.1906 r. w 
KJlOCik!u, pow. Tu:c'hoJa . .z zawo,du siod'larz.,lrupi,ce·r, zami:es~ka
ły ostaJtnio w Legba!dzie, 1>O'W. Tuo'h!oła, z,oskI powołary 
!pr,~ez P.K.U. Stawgard do s,I,u;źlby wo,j'sk,o:wej w stoIPniu sze
regowca dnlia 24.8.1939 r. i wcielony do 65 Pp. \V Grudziądzu. 

Z lJ)!Il:nd.em tym wyruszył na fron't ł od tego czasu md:zina 
je,g.o nie 'Posiada o nim żad,nej wiad'OOll'ości. 

Zona wymie nioo ego. Łallllgowska Wanda, Iza,nń,e,szkala 
oQIbecni·e w SHwicz'kach, po,w. T,udhola wni,os!ta. pooaU'ile o 
ulZ!Il!anie ~o za z~gilI1ione'go hez własnej winy na froncie i w 
<:zasie d:z.ilalfa'ń wojennych i o przyznanie jej za'opatrze,nia 
po n:ilm. 

W z'Wi'ązku z powyższym w,zywa się WlSzYlSiłikie osoby, 
które lPosi.<lJdlają iaki:ekon'wiek wiladoo~Q:ś'ci o z,aginiooym, ' aby 
J)O!W:ioadl()lffilły Q 1ym SItarosItwo Pow.i'a1'owe - Reiferat Spraw 
I.nwa:LilClz:ldah '\V Bydg·oszczy w ciągu trze;ah mi:es.ięcy od d.aty 
ogłoszenia ni'llieis.ze:go, powofu.jąc s,i-ę na Nr sprawy In. 
2-J97f46. KiE-ó573 

Starostwo. Powiast'owe w Bydgoszczy ogłasza, że Mi
c:iejlewski ~l,eme.ns, syn Stan~s:ława i Marianny, ur. 20.9.1914 
roku w WyJItlVlS,ło'Wie, pow. Szuhin, z za,wodu rOloOlttlik za
mie~i'z:ka.ły oota,tni'O w Mur,owancu, pow. Byrugoszcz, zOlStał 

po,vo!.any prz'ez P.K.U. do s'!użlby wojisk.owej w siopn:Uu sz'e
re'gowca dnia 24.8.l939 r. i, wóellQf1Y do 62 ~p. w By!dgosz
czy. Z lJ)ou:ttk iem tym wYr>UlSZył 11<1. fr<Jl1t i od tego czasu rodzi- ' 
n.a jego nie 'POSiada Q nimbdnej wiado.lll:OIŚci. 

Ż<ma wymkI11·oneg'o Maciejewska Michalina, ZaJ1l1iesZJkala 
obecnie MUrDowani:e,c, :po'~. Bydgoszcz. WIliosIa llodianie o 
uznanile go za zalg:f1'i'Q.Ile:&'o hez wtalSuei wi!l1Y na Iron·cie i w 
czasie d.ziałań Wloj,enI1Ye'h i o przy,zll'ani:e jej zaopatr,z.et1ia · 
po nbm. 

W związku z powy:ższym wzy\va się wszYBtkie osoby, 
Móre ~osii,adalą ja:kiekolwiek wiadomOIŚci o zaginIonym. alby 
powiadomHy o tym Stai'O'stwo Powi,atowe - Refera1 S,praw 
ImvaJJi.dzkiah w By,d~g,oszczy w ci ,ąg'u trzech mi'e,~ięcy od da,ty 
ogtolSzell'ła n'niejszego. )J{liWOilując się 11'a Nr. sprawy In 
2~717 f46. K;E---'5572 

StaroSltw'O Pow:iabowe w Bydgoszy agiasza, że Ki,rs.ki 
Brou'sraw, sya Juliana i Mariii, urodz. 10.2.1901 r. w War-
1U1biu, pow. ŚWiecie z .zawodu pom. gasirOJllQmicZCJY, zamie
szka~y ostatll,id w By,d,goszczy. uL Torl1ń.ska 20, wstał powo
l.any pn:ez P.;K.U. Byd'goszcz do służby woJskowej w s(01)JlUll 

Nr. 6:ł 

szer,e,gowca dnia 24.8.1939 r. i wcielony d,o 61 PP. Ba:tali'ollu 
Obrony Naro.doweii w Bydlgos·z,czy. Z 'Pułki'em tym \'l/yrUsźyl 

na. fir,o:nt j, do. te&Orłłi~~inilei~it !~fe o n,'nn ża!d. · 
ueJ wl:ad:omo'Sc~) . L. • .. 

Żana wymi,e!l1:i;onego, Khs'ka Maria, zami·e:,;z;kala (Jhe,cnie 

W. Bydl&'oszcz~, .UlI. Dw~rc~a.fi1f .. O, f'.ni~Ia.a>0,,~ie . o~il11; 
me go z.a za,gl'1lI0nego~ezWw,l!'sm~ Willy na'"T'roncJe l w cza
sie dzia.l,ań wojennyah i o lPłhrzama'e 'rei Vab~'lten,i,a po nim. 

W związOOu z Powyższym wzywa się wszY's,t:ki-e oiS,oby, 
kitór·e posiadają ,ja,koi;ekoJwiiek wiadomo·ści ·0 za.gin ionym, aby 
powJa,domiły o tym Staros;(wo Pow::a:towe - Re,f.erat S'praw 
Ill'walidzldch w By·dg.oszczy \V' Ciljl&'l1 trzech mIe·si ·ęcy od da
ty ogło·szenia 11 in i'ej,s z,e!go, po'wo~u,jąc się na Nr sprawy In. 
2-748f46. ~-56ee 

Starostwo P.owia,towe w ByJ'l.(03Zc,z y oglasza, że Nadolny 
Jan., 6Yl1 Józe:fa li Bro.ni'slawy ur. dnia 11.3.1905 r. w Buszko
wie, :pow. iByodigoozcz, IL zawodu rzeini1k, zamieszkały ostat-
11)0 w Świeciu n!Wisłą zosta,! dn~a 24 sierpni:a 1009 r. w 
s'tDiPniu ·szeregowca 1P0wol,any prz,e.z P.K.U. Grudz·i.ądz i wC'e
Jony d:o BatlłHol1'1.1 Obr·ony Narodowej w ' Świeciu. Z Ba:ta;1io. 
nem tym wyr,uiSzyf na fmn1 i o:d ,tego ·czaSll' rooiz:lla jeogO nie 
lPosiada o n im żMnej wiad,omoś'ci . 

Zona wYl111i-ecioneg,o, Nad~),J.na · Stanisława, zamieszkała 
obectJj,e w ŚwJedu, u1l. Rycerska Nr 3, wniosła lPoda,nie l) 

uZllalliie ,go za zag;i:rriolJje/&'O bez własnej winy Il:a. froncie i w 
czasie dz·ia/.ań wojenn}'ch i o przyzna:n~e iej zaop:atr,zenj,a, 
IPO nim. 

W związku z powyższym wzywa się Wszys.tkie olSolby, 
któl"e !posiadają jakiekolwiek w,i,ad,ol11'ości o zaJginionym, aby 
lPowi:admni:!y o tym Staros,twl() P.owIatowe - Refera,t Spraw 
Inwail!id~kich w BY'dgoozczy w cią'g.u trz,e,ch miesięcy od daty, 
oglos!zeni;a nir~ieli'sze,g(), powołująrc Bię Tl'll Nr SlJ)fawy [11. 
2-14Sf4i5. K!F'--9.12 

SbarolSi(1w'O 'Powiatowe By.d!goszcZ QIg/.a:sza·, że Wa,cla w 
Wyrlandowskl, sym And:rzl~ja i Wiktori'i ur. 5.8.1910 r. w 
Sł,ońs:ku !P,ow. Inowrodaw, z zawodu robotnik, zamie'sz'ka,ly 
o,strutnio w God~i.eibi,e, .pow. Inowrodaw, zostal powo,tany 
pr1!ez :P .II(.U. [nowrocław dlo sluilby wojskowej w sto,pniU 
szer. w B~i'e.f;pniu 1939 r. i \vcioe~·o.ny di) 61 p:p. w BYld:go·szcy. 
Z 'PuNdem tym wyr,us,zyl na fr,oat j. od tego c:zasu rnd,z'rla 
j,ego nie 1Yos,iada o n i,m ż.adnej wiadomości. . 

Zona wymietl,ionelgQ, Stan i'sława Wyl.ando\\'ska, zam ie
s~ekala Qibecnie 'W Godzie,mbi'e 'Pow. Il1owroda.w, w,niosła 
pod'al1Ie o uZI1allie g10 za z:lJg,i'ni,onego bez \V1ł'alS.!leli win.y na 
~rooie i w czas,Le ,d'ziałań wOjennych i o pr.z,yznani:e iej za
QUJ<lItrz,en ia po l1:im. 

W związku z 1P0Wyż'szym, wzywa się wszystki,e osolby, 
które lP,os,iadają jakioelkohvi:ek wiadomOlŚct o za.ginionym, alby 
p'owia:d'omiły . ,o . tym., Sta('OSo,two ,Pov,'ia,towe ,,- ReJe,rat Spraw 

.. lnwrul:iodzkiah w 'Bydg{)szczy w cią;gu tr~eC'h milesięc:v od dalty. 
, Qlgłos'zenianini:ejsze.go O'bwj.eszczwia poW!()!uiąc Się na In. 

2f691f46. K1E--4702 

Starostwo Pow'a:towe w By,d,goszczy o;,:ł ,asza, że p;:VJr. 
26 PiP. 9 dy w. piech. W.P. Ga!,as W'::ldy~ław, syn J~F.II;a. 
Illr: 14.10.1922 r. we wsi Wojutyn. p:nw. Łuck, zamieszkd ~ Y 

olStalnio w Aleksallldrowie, :pow.Łuck lZ06:taJ 1P'0wo!all)' 
p.IIzez wOjsk'owe wtrudze Ra:dzie'ckie do słlll:żby wojskowej 
dniJa 25.3.1943 r. j, wci-e'lo:ny do j,eduos'iki wojskowej jak wy
żeu p'odano. Z j.ednos,~k:} tą wyru",zyl 1Ia frollt ,i w CZd 3!e 
w,aJk z NiemcaJmf w ok,olicy mi,as t.e,c'zka Kllkn.au w SaJ\soniii 
Wls·oho,d(Jliei dnia 4.7. 19:15 : .. za,g·i,n.ą! i od ,belg1o c,za,su rodz,;:n.a 
jego ui'e lP{)si:ada n nim .żadn ei wia-d'omości. 

Żona wym;eruione,go, Gall:as M i eczY\S:tawa , zamieszkaia 
obecni,e w MakoW';"ku, gom. Sole c-Kul., pow. Byd:gosl'':;z., 
wni'ooła pod-ani,e o ulznan:~ gO za za'gfl1ionego be",; w ł'asUi,ei 
w:ilny ma frun.cie i w cz,aiSi'e' d!zi:ał.aJi \v'olje'llllycn . o pr,zy.zma
.ni:e jei za'o,patrzenia IPO 'nlim. 

W związku z IPOWyższym ·wzywa się w.szystki,e oSOlby, 
kJVóre posi'ad:aJją jllik,iek'Oilwiek wiaJdOll1lOiści o zaginiooym, ahy 
1P0vi'ila.domilty o tym Starostwo Powia1ow.e - Referat Spraw 
Inwal!lidzklj:ch w By,d!iosz,czy w ci<li&'U tr,~ech miesi~c'y cod 
daty oigloszeni:a nini,edSZf!Jgo, powoł~c się na Nr spr:awY1 

, In. 2'- 541/46. KE-4866 

Starostwo Powiatowe w Eydgos,z.c,'Zy Qg'1.asza·, że J.an 
Bernard IWick,i, s,yn A:nit.onJ'e&'o ł' Juhaooy ur. 27.1'2.Une r. w 
Cekcyni.e, Pow. T,llIObola\ z z-awodu rz,ein:~k, zamieszkaiY 
oot<ytn:i!(} w Cekcyn.ie:, pow. Tuchola. zos'ta,ł p,owo/.any ,przez 
1';K:U. Grudziądz ' w s'i.el"PII iu 1939 r. w słopuhu szerego'l,il~a 
GO sll1.lż,by wojskowej j wcilC!ony dio 63 p.p. 8 kompan.jj w 
TOJ1U1niu. Z p'u;tkiem tym wyruszył na front i od tego cZ".'S'U 
rodzina :i,ego uie plos,ia,da o nim żadnej wiaodomośd. 

Oidec wymioenioneogo, Antoni lwickio, za'l11ie,szkały obe,cn .. e 
\V Cek6ynie, a>ow. Tuchola wn.iós;t podan i'e o uz,nanie wiw. za 
za,gi.n:i.onego bez własl1ej w iny' 1,a frol1cie i w cza's ie dziat'oill 
wou,ennych ·i o :przy!zna'll1e za,o,p.a,trzenia rodtiÓel!skiego p'o 
n im . 

W z\viązk:u z p O,Wye:Bzyol1J wzywa s'ę wszystkie OSOi\)y, 
które PDSiaAlaiią jlliktekolwiek wia'domości o e-rugin,j.on.ym, a'oy 
powia.domD!y 'O tym Sta,rD's-two PowLatowe - Referal! Spraw 
Il1wal10ldzki,dh w By,dlgoszc.zy w c:ągU trzec,h miesięcy od d-t·y 
Og!o,szellia n iniejs.zego. powofując się na Nr sprawy IlI. 
2-502f46. KE-4910 

:;Łarostwo Pow i.abo,we w By:d!goszczy o'g'l,asza, że Naj
dowski Antoni, SYlIlo Jana i WlliWle rLi , ur. 9.11. 1902 r. w Mą:',{ () 

wal'6llru, pow. Byrd,gos.z,Cz z zawodu rol'lloi,k. zamieszka·ly osta't
ni,o w Glinkach, pow. Bytdg'oszcz, zosta!1 ~owolal1y prz-c'z 
P.K.U. By;d·goszcz do sł,u'Żby wojskowei w S'lt:.:J1I'U s.ze rego'·"
ca dl1ia 16.8.1939 r. i wdelOill'Y do lBaltl. Obrottly Narod'owe~ 

w Korollowi'e. , Z batafon·em tym wyru'Szy! na fr,o'ni i od te~ 
czas'u rodzina j,ego uie PO!Siada o nim ż,a,dnej wiado :n~ 

.. . 

• 
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ZOila wymien ionego, Na,jdowska Kl ina, zamieszkala c,becn'e 
w Glinkach, p-ta Kowno'wo, pow. Bydlgoszcz wni,osla podanie 
o UZnal1le go za za,ginionego bez własnej W"lY na fmncie i w 
czasie d<zialań wojellmyoh i o przyznanie jej zaOiPa1rz·enia po 
uum. 

W zwąz.k,u z powyższym wzyw'a się wszysrtki'e osOiby, 
kitóre . posiadają Jaklekofwiek wiadomości o zaginionym, a,by 
powiadomi.ty o tym Starostwo Powiatowe - R.ef,eraJt Spraw 
Inwalidzki·ch w Byd,gos,zczy w ciągu tl'zeah miesięcy od dra:ty 
ogłoszenia nin;ej:szego, powolulją,c si·ę na Nr sprawy In. 
3/18/45 KF--42S 

ST AROSTWO POWIA TOWJ:: W GNIEŹNIe 

Pi·otr Paźn iewski, urodzony 29.6.1909 r. w BOIbrowni
k,ach,syn Anionie,go i An,ny, listlonosz zam ;,eszkaly w BoUJrow-. 
nikach, powi<lJt Upno, zostal w roku 1939 wysIany j.ako sze
r.e&'owiec· 14. P.P. na front n:iemi'eck.i, lS'kąd zaibr:a,n,o go do
u ilewoH i tam od wrlleśl!lh. 1944 r. zag::ną·1 bez wi'eś,ci. 

Na prośbę żony tIeleny Paźni.e·wskiej, o uZllanie męża za 
. zaoginJOI1ego wzywa się wszystkidl pos,i,adając'yoh jakfeko!
wi·ek w ',a·do.mości o zagiui'onym, alby zaw'adomilld o nich Sta
rostwo Powiato,we w Gnie,źnie ' w cią,gu trzech miesięcy od 
ogl·oszenia n in:e;i s ze·g,o edyktu powo'~u,jąc g,ię lIa Nr III. 
163/P/46. ' 

WI'adyslaw Ziólkows'ki urodzony 14,12.1911 w Ponętow· :·e 

Górnym, syn Jana i Broni'sławy, robotnik. z3Jmi·eszka,ły w Po
wierciu, powicit Koło zos,tal w roku 1939 WYSilany j'ako s,ze' 
regoowi,ec plutonu Straży GI'll11ioznej na front nwem1e.cki, g:dz'ie 
zaginąl bez wie.ści, 

Na proś'bę mabk'i Bronisfawy Ziółkowskiej o u,znan:e 
sylla z-a zagi:ni'onego wz-ywa s,i'ę wszyS'tk'!ch posiadającY'ch ja
kiekolwi'ek wi,a d·omości o zaginionym, aby zawiadom:lJ.i 'o n;';)11 
Starostwo p.owiatowe w Gn ' eźnie w cą,gIU t'rzec·h mi ,es·ięc'y , d 
ogłoszenia n:iniejS'z·e·go edyktu, po wol,u,jąc się na Nr II'. 
78/Z/46. KE-4665 

STAR.OSTWO POWIATOWE W TORUNIU 

Doczyk Adam, urodzony 11.4.1897 r., Bartoszy Las pll.W. 
Kości·erzyna syn ' Antoniego i Mari.j ostatn,io .zamieszhły 'V\i 

lJu,bwj.e, pełniąc s/uzbę wojskową w 67 ,~p. w czasie dzia.idń 
woj.e,nl1yoh 1939 r. zl\Jg;inął be-z wieś.ci. Powstal'a żD,na j.ego 
Sa·lomea Doczyk zgl'osi·/a roszczenia do zaopatrz·enia po za
glt\ilonym. Uprasza się wszys·tki'ch posiadarjących jakiex::+ 
w i,ek wia'domości o wyż·ej wymi'eni,oTwm o je'go zaginię;;ir.l 
w~g11ędnie istnj'euil\l, alby zawiad-omi'li Starostwo Toruńskie w 
ciągU trze,ch mi·e'sięcyo.d ogla.szenla Il'niejszeg·o pow()fu'ją~ 
się 'Ile\. Nr 1-4-213/46 r. KE-341O (.kor.) 

Leciejewski Józef, ur,odzony 10.3.1905, PanianOWil pJ\V. 

Wyrzysk, s. Ludwi'ka i Maria.nny robo,tllik ostatnio zamies,zkł
ty Toruń-Po~6rz'e. perl.niąc slużbę wojsk'ową w szpi,ta,!,u po
lowym 108 Sz.pita~ Okręgowy TOllUń, w czasie działań wojen
nych 1939 r. zagi,nąl bez wireścL PoZ'o,stai/a żona jego Led:eiew
ska Antonina z,glosi/a roszczenia do zao,p'a-trzenia po za·gi
nionym. Uprasza się wszystkich p'osiadających jakiekolw;ek 
wiadomości o wyżej wymienionym j'e,go ' za,ginięciu wZ.g-lędnie 
d·s tn l.e.ni:u, by zawia.doill)Hi Star'ostwo Toruńs:kie w ciąglu trze'~h 
m:esięcy od oiglosz.en·ia lIiniejszego . powolując s.ię na. Nr 
14-418/46. KiE-3440-(kOr.) 

Dą.browski Józ,e'f, urodzOI1Y 18.1.1908 r., w Lubaniu, sy!1 
M-ikofada ' i Katarzyny, robotnik, os!a,tni:o zam.i.es·zkały w I.JIl
baniu, pow. Nieszawa, pdniąc służbę wojskową w 14 pp. w 
czasi,e dzia'tań wojenl1yah 1939 r., zag,il1 ąl bez wi,e'śó. Po:w
stała . żona je,go Pela,g.ia Dąbrowska zgłos·iilla roszczenie do za
opat rzen'ia po za'gi.nionym. u,pra'sza s'ę wszy.stki·ch p osiadają

cyoh jakieko-lwiek wiadornośc: o wyżej wymieniony m j·ego 
~arg : nięci.u w,zględnie istn'eni,u, by zawi'adomiJi St'aPOstwG 
p.o "v. w Toruniu w oiągu tI:1;ech m ile'sięcy od o·gloszen Li 11\ 
Iliejszeg,o powołując się na Nr 1--4/468/46. 

KP. ·:;407-(kor.) 

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE . 
KUlsltos,iOW13 Ma'rta, żOlna AIJ.bert.a Killstlo'sia, umdzone'g,o 

5.8.1003 r. w Lwbomi:i, syna Teodora i J'oanny, ostatnio za
mieszkaŁe'go w Krzyżkowicadl, IłOW. Ryhnilk, który w 1939 
FOru pe'/I1H sł'wżbę woiiskową, w~niO'st:a do S,tlaroiStwa w' Pszczy
nie pwbę o uznanie męża za z;agi'nionego bez wJasl1ej winy w 
związku przyczynowym że sluŻibą woi-skową na te renie i w 
czasie dziabń woj,elluych. 

W;zywa s,ię wszystkich, kttórzy .pos·iadają iak;·ekolwiek 
wiadomości o porbycire lUlb śm~ercj za,gi,n,iOl1ego, aby za\~iado
miiU o tym Starostwo \v Pszczynie w cią~u trzeCih miesięcy 
od ogłoszenia niniejsz·eio. !<JE-52i4 

JU'rasllczykowie Karol j Franci~ka, rOldrice P.rnnciszka 
J.u.raiSzczyka, urodz.onego 16.8.1915 r. w Oliwkach, ostain10 
zaimi'eszkałe'go w Krzyżkowicach, .poW. Rybn,i·k który w 
1939 r. pelu'll s'ł'utbę wojskową w 21 p. ul. Nadwiślańskilc;h 
wnieśH do Starostwa w Pszczyni'e proślbę oumanie syna 
za za&,inionego 'bez własl1ej winy VI związku przyczynowym 
~e służ,bą wojskową na teren·i,e i w czasie d'lIialań wajen!1ych. 

Wzywa się WS,zys:tJkich, którzy posri;a,dają jaki,eko.Jwi'e'k 
wiadomości o pobycie ~\1b śmierci, za,goin'onego, aby zawiado
'miM o :tym Starostę w pszczY(1ie . W ciągu' trzech miesięcy od 
Qiłioszen.ia dhwie6uzen;ia ~7a 
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Obwieszczenia sqdowe 
POSTĘPOWANIE SPADKOWE 

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Wa,rszawie 

obwieszcza, że po zmarłyoh: 
1. Zywica Aronie Chaimie współwłaścicielu nierucho

mości Nr 1765 Praga,. 
2. KlosKa Janie wlS[lółwlaścicielu nieruchomości Działki 

Anin powiatu Warszawskiego, 
3. Sommer z W·róblewskich Wandzie Marii 'Nłaś'cicielce 

nieruchomośc.i Osada Buchnik B powiatu wa:rszawskiego, 
4. Majszczyk Ludwiku współwłaścicielu nieruchomości 

Nr 4866 Praga, 
5. Sosnowskim Stanisławie wlaścic,ielu nieruchomości 

Nr 8664/L 122, 
6. Sosnowskim Stanisławie i Sosnorwskim Oskarze współ

właścicielach nieruchomości Nr 8287 i Nr 5985, 
7. Mirgos I voto Lubowiokiej Hele:nie właścicielce nie1'11-

chomości Nr 11329 - 11330, 
8. Kacenelenbogen Pinkusie współwłaścicielu nierucho

mośei otwock Wschodni powiatu warszawskiego, 
9. Kropskim Józefie właścicielu nieruchomości Nr 9054, 
10. Mał"Ciniak Józefie i Katarzynie małżonkach współ

właścicielach nieruchomości Dobra Park Joroanowice po
ruchomości Kolonia Archaj-Listków powiatu warszawskiego, 

14. Pińskiej Helenie współwłaścicielce nieruc~omości 

Kolonia Marysin Wawerski' powiatu warszawskiego, 
15. Gawłowskiej Irenie Ctolii współwłaścicielce nieru

chomości Osada Srebrna Góra Nr 32 powiatu warszawskiego, 
16. Oldak Kielmanie vel Karolu współwłaścicielu nie

ruchomości Dobra Kossewo litera D powiatu pułtuskiego, 
17. Cesanis Zdzisławie współwłaścicielu nieruchomości 

Place Wołomińskie powiatu radzymińskiego, 
18. Czarneckim Kazimierzu współwłaścicielu nierw::ho

mości Nr 421 Praga, 
19. Sobolewskiej zamężnej Molentowskiej Jadwidze 

wSjpÓłwłaścicielce nieruchomości Osada Lipówka A powiatu 
ruchomości Osada Mrozów Nr 36 A powiatu warszawskiego, 
warszaWSkiego, 

20. Mokotowskim Rachmilu Icku współwłaścicielu nie-
21. Mielnik vel Melnik Surze Ryfce współwłaścicielce 

nie,ruchomości Osada Okęcie ITr 25 powiatu warszawskiego, 
wiatu 'błońskiego, 

11. A'bensZJtajn Chaimie właścicielu nieruchomości Willa 
Janówek - Rojewo poWiatu mińskiego, 

12. Krassowskiej Zofii właśdcielce nieruchomości Nr 
5816, 

13. Listek Aronie i Chai małżonkach właścicielach nie-. . 
22. , F'rydbex:g . vel Fridberg Michale współwłaścicielu nie-

ruchOmości Nr 7592, 
23. Końskier Moszku A,ronie i Basi z Himelsztajuów 

współwłaś'cicielach nieruchomości Willa Grand powhitu war
szawskiego, 

24. Szafran Esterze właścicielce nieruchomości Nr 874 
Praga, 

25. Dutkiewicz Tadeuszu Ignacym właścicielu nierucho
mości Nr 14195, Nr 14196, Nr 14197, Nr 14198, 

26. Tyborowskim Stanisławie właścicielu nieruchomości 

Nr 29, 

27. Kalinowskim Janie Auguście właścicielu nierucho
mości Nr 5739, 

28. RorUerrmund Stefanie Wacławie współwłaścicielu nie
ruchomości Nr 7496, 

29. Manduk Wacławie współwłaścicielu nieruchomości ' 

Nr 3100, Nr 773 i Nr W 2175, 
30. Niteckiej Joannie 'Z: Raclwańskich właścicielce nie_ 

ruchomości Nr 3106-N współwłaścicielce nie:uchomości 
Nr 1574-N, 

31. Temkin Szajd1i , Homwitz Szmai-Mozesie współwła
ścicielach nieruchomości Otwock Wschodni powia·tu war_ 
szawskiego, 

. 32. Sobótka Aleksandrze wspóhNłaścicielu nieruchomo
ści Działki Anilll powiatu warszawskiego, 

33. Zielińskim Zygmuncie Wiktorynie właścicielu nieru
chomości Willa ZQsiIllek 12 powiatu błońskiego, 

34. Orzechowskiej Helenie wlS[lółwłaścicielce lIierucho
moŚci Kolonia Czechowice L, M. powi~tu warszawskiego, 

35. Ajzensztajn Moszku, współwłaścicielu nieruchomości 
Osada Godawek powiatu warszawskiego, 

36. Kuczyńskiej Lei vel Łai współwłaścicielce nierucho
mości Nr 6022, 
, 37. Zochowsk:iej Zofii Janinie współwłaścidel:ce nieru
chomości Nr 1712 i właścicielce nieruchomości Nr 12482 i 
współwłaścicielce nieruchomoś·ci Nr 3020, 

38. Augustymiak Franciszku właśdcielu nieruchomości 

Nr '7443 i współwłaścicielu nieruchomości Osada Anitra po
wiatu błońskiego, 

39. Rybak Majerze i Chanie Ruchli małżonkach, Srulu
Godelu i Hindze Zylber~porn małżonkach, Dawidzie i Rajzli 
GersZJtman małżonkach, współwłaścicielach nieruchomości 

Wila Grand powiatu warszawskiego, 
40. Miszozak Władysławie współwłaścicielu nieruchomo

ści Willa Harenda powiatu warszawskiego, 
41. Gawar v';')] Gawarskiej Bronisławie współwłaścicielr::e 

nieruchomości Nr 2311, 
42. Oreńskich Jerzym i Eugenii Reginie małżonkach 

właścicielach nieTUchomości Osada Jeżówka Nr 82 po·wiatu 
wa.rszawskiego, 

(3. Piekaoz Reginie współwłaŚcicielce nieruchomości 

Osada w Kolonii Wiktoryn Nr 5 pJ '.':latu warszawskiego, 
44. Baumgart Hermanie vel Izraelu Heo:manie wspó!wła- j 

Acicielu nieruchOmości Nil' 967 Porag~ " 

45. Korneman Stefanie-Adamie właścicielu nieruchomo
ści Nr W 3019, 

46. Jońskim Aleksandrze 'Nłaści.deli!u nieruócmoścl 
Nr 1780 Praga, 

47. Tokarskiej 'Ludwice z Wróblew~kich wspólwłaścicie!" 

ce nier'.l~homości Nr 6522, 
48. Rostkowskim Feliksie współwłaścicielu nieruchomo-

ści N!: W 677, 
49. Kligmanowej Pesie i Grinberg,)wej Chanie-Cyrli 

współwłaścicielkach nieruchomości Nr r,14, 
50. Bliithowej Chai współwłaścicielce nieruchomości 

Nr 6769, 
51. Kacyzne Szołomie i Cha,nie małżonkaoh współwlaścI .. 

cielach nierru'chomości Osada Japonka Nr 10 powiatu wat:. 
szarwskiego, 

52. Wronlm Stanisławie właścicielu nieruchomości Osa .. 
da Hamernia powiatu grójeckiego, 

53 Papierbuch Lipie , Polri, Wolfie - Berze i Szpajzman 
Basi ws·półwłaścicielach nieruchomości Nr 1990 Praga, 

54. Lejman Fajdze współwłaścicielce nieruchomości 
Willa Elhade powiartu warszawskiego, 

55. &enberg Moszku-Josku współwłaścicielu nierucho • 
mości Nr 4898 Pra,ga, 

56. Halbersztadt Moszku vel Moszko właścicielu nieru. 
chomości Nr 1166, 

57. Brojda vel Bro1do Fajdze, Ascher czyli Aszer vel 
Oszer Rajzli vel ,Redze właścicielkach nieruchomośd Nr 
1419 AB i współwłaścicielkach nieruchomości Nr 1621, 

58. Turow BenedY'kcie, Ascher czyli Aszer vel Oszer 
Rajzl'i vel Redze, Brojda vel Brojdo Fa,jdze współwłaścicie
lach nieruchomości Nr 1828, 

59. Brojda vel Brojdo Jakubie współwłaścicielu nieru 
chomości Nr 1621, Nr 2162 i 2162-A, 

60. Ascher cz:rli Aszer vel Oszer Jonym i Rajzli vel 
Redze wfaścicielach nieruchomości N1' 445, 

61. Mackiewicz Pawle Pinchusie i Esterze małżonkacn 
i Brnn vel Bryn Izaaku vel Ajzyku współwłaścicielach nle
ruooomości Nr 1505 K., ' 

62. Koiuchowskim Józefie Bolesławie wSiPółwłaścicielu 

nieruchomości Nr 1524 i Nr 1523, 
63. SliwoiW'skim Józefie wieTzycielu zł. w złocie 44000 

kaucji i 5820 z procentami i kosztami zabez.picczonych na 
nieruchomości Nr 2366, 

64. Smietanka Joannie wspól:właściciclce nieruchomości 

KolOlllia Balcerówka powiatu warszarwskiego, 

65. Mościckim Władysławie właścicielru nieruchomości 

Nr 10224, 
66. Mokotowicz Lejzorze i Chanie-Fajdze małżonkach 

współwłaścicielaclJ nieruchomości Nr 12307 i Nr 12860, 
67. Ajzenfus Judee-Lejbie, Ajzenfus Abie, Ajzoofus 

Jauldu Szulimie, współwłaścIcielach nieruchomości Nr 13512, 
Nr ' W 503 i Nr W 538, 

68. 'Klejnweksler ChaLmie Jakubie współwłaścicielu nie. 
ruooomości Nr 7983, 

69. Lending H enie-Rajzli i Nudelholc Izrielu współwła
ścicielach nieruchomości Willa Wygo~a powiatu warszaw
skiego, 

70. Kordon Ja[}klu-Josku i Etce m<iłżonkach, Lenkowic
kich Herszu i Chanie małżonkach współwłaścicielach nieru
chomości Osada Gocławek Nr 223 powiatu warszawskiego. 

71. Szmunes Alterze-Bencjanie współwłaścicielu nie,ru
chomości Nr 758 Praga i właścicielu nieruchomo'ści Nr 1353 
Praga, 

72. Masiorskim Franciszłw współwłaścicielu nierucho
mości Willa Wesoła powiatu warszawskiego, 

73. Centne'r Fraimie vel Efraimie, współwłaścicielu nie
ruchomości. Nr 11397, Nr 5005 I Nr W 369, 

74. Bankier Fiszlu i B.eszce małżonkach właścicielach 

nieruchomości Nr 1126, Nr 976, Nr 1064 F i Nr 983 Praga, 
75. Bankiei' Fiszlu właścicielu nieruchomości Feliks po

wiatu warszawskiego, 
76. Grabowskim Wacławie współwłaścicielu nierucho

mości Nr 12758, 
77. Sznerr Aleksandrze_Juliuszu Alfredzie współwlaści..; 

cielu nieruchomości Zalesie Wyżyny powiatu grójeckiego, 
78. Orchoń vel Ochroń Esterze współwłaścicielce nie-

ruchomości Willa Stasinek Nr 66 powiatu wa,rszawskiego, 

79. Zomberg Lejbie, Zomberg Chawie. Rozenbaum Sur1:& 
współwłaścicielach nieruchomości Osada Mrozów Nr 36 A 
powiatu warszawskiel!o. 

80. Nowak Władysławie-Aleksandrze właścicielu nieru~ 

chomości Nr 10597, 
81. Zemczużyn Włodzimierzu właścicielu nieruchomości 

Nr 2674, 
82. Krzyszczak Władysławie współwlaścielu nierucho .. 

mości Dobra Nowa Miłosna powiatu wa·rszawskiego, 

83. Lerowskim Czesławie Marianie współwłaścicielu nie.
ruchomości Nr 1670, Nr 915/916, Nr 1023 B, Nr 1376, 

,Nr 696 FG, Nr 1054, Nr 696 E i Chotomów-Swoboda powia
tu warszawskiego, 

84. Grynsztajn z Miechowskich Surze, Rachman Janklu, 
B.achman z Rozenfeldów Rajzli, Glasman Herszku, Glasman 
Dobre Rajzli współwłaścicielach niemchomości Willa Wajn
trop powiatu warszawskiego, 

85. Spektor Lejbie współwłaścicielu nieruchomości 

Nr 4630 Praga, 
86. Zyłowskim Antonim-Norbercie współwł:J.ścicielu nie_ 

ruchomości Dobra Blizne litera B powi:ltu warszawskiego, 
87. Nikiel Czesławie współwlaścielu nieruchomości 

Nr W 1539, 
88. Majewskim Stanisławie właścicielu nieruchomo·ści 

Nr 9486, 
89. Lipszyc vel Lifszyc Gabryelu-WoUie i Surze małżon

kaoh, Wajnblut Josku i Chawie małżonkach współwłaścicie .. 
lach nieruchomości Wille Otwockie powiatu warszawskie~ 



90. Bruszewskiej Aleksancm-ze współwłaścicielce nieru
chomości Kolonia Białołęka Dworska 829 powiatu warszaw
skiego, 

91. Klawe Karolu ' _ Stefanie właścicielu nieruchomości 

N!' 1739, 
92. Grendyszyńskim Kazimierzu współwłaścicielu nieru

chomości Osada Leśnogóra A powiatu warszawskie'go, 
93. Rotstein Majlechu _ Menachemie vel Marianie Tau

bie małżonkach, Blaufuks Aronie-Szoelu-Jakubie i Gołdzie 

małżonka·ch właścicielach nieruchomości Osada Zorza Nir 2 
powiatu mińskiego, 

94. Brando Aronie, Brando Esterze, współwłaścicielach 
nieruchomości Osada włościańsika Januszówk.a pow;iatu 
mińskiego, 

95. Wajcner vel Wajcer Wigdorze, Epsztein Ruchli, 
Wajcner vel Wajcer Wolfie-Dawidzie, Wajoner vel Wajcer 
lcku-Ajzyku, Wajcner vel Wajcel' Janklu, Szyfel'ffian Cha
mie Chai właścicielach nieruchomości Osada Grodzisk Nr 89, 
powiatu błońskiego, 

96. Ajzenberg leku vel Izaaku współwłaścicielu nieru_ 
chomości Nr 12544, 

97. Kenigsztejn Abramie współwłaścicieLu nieruchomości 
Osada Jeziorna Sad powiatu walTszawskiego, 

98. Kobiereckim Janie współwłaścicielu ni&uchomości 

Dobra Brodno powiatu łowIckiego, 
99. Fryszman z Blankierów Sarze wierzycieke 50.000 

złotych w złocie z kaucją 5.000 złotych w złocie zabez;pie
czonej na nieruchomo,ści Osada Wilhelmina powia,tu war
szawskiego, 

100. Braff Chaimie-Elu właścicielu nieruchomości Willa 
Otwocka BraHa powiatu warszawSIkiego, 

101. Sztrumfeld Bronisławie wsp6łwłaścicielce nierucho
mośd Osada Zenonów powIatu warszawskiego, 

102. Sztrumfeld Moszku-Jakubie i Chince małżonkach 
współwłaścicielach nieruchomości Nr 9163, 

103. Altmejt Surze _ Rywce właścicielce niel'Uchomości 
Nr 1400 Praga, 

104. JakUlbienis Marianie, właścicielu nieruchomości 
Willa Sosnówka_Emilianów-Górne Nr 551 powiatu warszaw_ 
skiego, 

105. Nawara Antonim współwłaścicielu nieruchomości 

Nr 1757-H, 
106. Kęcerskim Ludwiku współwłaścicielu nieruchomości 

lIiIiasto Las Zale,sie .powiatu gl'ójeckiego, 

107. Beim vel Bohm Dorocie vel Dwojrze właścicielce 
nieruchomości Willa Wanda powiatu warszawskiego i współ_ 
właścicielce nieil'uchomości Nr 5906, 

108. Brazławskim vel Bralaskim Salomonie właścicie'lu 

nieruchomości Willa Syrena powiatu warszawskiego, 
109. Szklarek Franciszku wsp6łwłaścicielu nieruchomo

ści Willa Górce F. S. powiatu warszawskiego, 

110. Ellencwajg Wolfie-Berku vel Bernardzie właścicielu 
nieruchomości Nil' 6527, Nr 6528, Nr 2192/3, Nil" 2960-A, 
Nr 1089-D, Nr W 1279, Marcela Nr 9, Kolonia Polesie i Osa
da Konstantynów A powiatu warszawskiego, 

111. Najfeld Szulimie-Icku i Heni z Trostermanów mał
żonkach współwłaściciela oh nieruchomości Willa Grand.po
wiatu warszawskiego, 

112. Szymańskim Michale _ Franciszku - Józefie, Szy
mańskiej Marii-Janinie właśdcielach nieruchomości Willa 
Włochy litera A Nr 6 powiatu warszawsikiee:o. 

113. Ires Esfirze, Irec Henryku-Chaimie, Ajzensztat Ru-
winie vel Roberde współwłaści:cielach nieruchomości 
Nr 184 G, P,raga i Nr 8347 i Nr 7116, 

114. Ires Esflrze, l :res Henrylru-Chaimle współwłaścicie
lach :nieruchomości Nr 1091 S., 

115. Liwszyc Mi~cZ)"sławie vel Mozesie, współwłaścicie
lu nieruchomości Nr 1253 - 1258 Praga, Nr 205 Praga, Nr 
150 A Bra,ga, 

116. Liwszyc Natałii (żonie Mieczysława~Mozesa) współ

właścicielce nieruchomości Nr 5932, 

117. Liwszyc Mieczysławie vel Mozesie "WSpÓłwłaścicielu 
rrler:uohomości Dobra Ziemskie Osada Las Wołomin Nr 17-E 
-- 17 aE, Nr 19 E powiatu radzymińskiego, Place we wsi 
'Wilk>toryn Nr Nr 4 N, 6 N, i 3 W powiatu radzymińskiego, 

118. Ajzensztat Moszku, Gubińskiej vel Hubińskiej Hele
nie_Encie właścicie1c,e nieruchomości Nr 277 A Braga, 

119. Zand Ainecie-Ewie wierzycielce sumy 12.000 złotych 
W złocie z kaucją 1,800 złotych w złocie zabezpieczonej na' 
nieruchomości Nr 277 A Praga, 

120. Zand Jerzym, Zand Anecie-Ewie współwłaścicielce 

łli&uchomości Nr 1700 L, 
121. Zand Anecie wła'ściaielce nieruchomości Osada 

ttytenbergówka powiatu radzymińskiego, 

122. Chała Chaimie właścicielu nieruchomości Willa 
MenOOna powiatu radzymińskiego, 

123. Friedman Chaimie-Josku właścicielu nieruchomości 
Willa Garwolińska powiatu warszawskiego, 

124. Grinfas BerY'szu wS[Jółwł,aśdcielu nieruchomości 

Wille Falenickie powiaJtu warszalWskiego, 
125. Bitter I voto Gips Ginei, współwłaścicielce nieru

ehomości kolonia Bitterówka B powiatu warszawskiego, . 

126 . . Łęga leku współwłaŚCicielu nieruchomości Grunta 
Krohowskie powi,atu grójeckiego, 

127. Hamerszlak Herszu i Esterze-Libie małżonka,ch 

'W'sp6łwłaśdcielach/ nieTuchomo,ści Nr 2414 Praga, 

128. GIazer Chaimie-Dawidzie i Ecie małżoD.~ach wS!pół
właśc'icielach nieruchomości Osada włościańska Januszówka 
powiatu warszawskiego, 

129. Błaszczyk vel Błaszczak Jakubie wSp6łwłaścicielu 
nIeruchomości osada Zygmuntów powiatu sochaczewskiego, 

130. Leja Ste:Canii Wilhelminie, właścicielce nierucho-
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131. St.rupczewskIm Ludwiku wS!półwłaścicielu nierucho_ 
mości Nr 1091 A; Nr W 892, Nr W 2308, Nr W 1634, Osada 
Olszówka powiatu warszawskiego, Osada RÓŻana 28 powia
tu warszawskiego, Letnisko Złotokłos. powiatu gr6jeokiego 
Nr W 3450, 

132. Sieniawskim Stanisławie właścicielu nieruchomości 

Nr 506 i Willa Malinówka powiatu warszawskiego, 
133. Sztajner Szymonie i Hendli małżonkach współwła

ścicielach nieruchomości Osada Sztajnerówka powiatu miń
skiego, 

134. Bergmanowej Esterze współwła~·cicielce nierucho
mości Nr 247/7a Praga, 

135. Rzewuskim Józefie Adamie wierzycielu osbrzeżenia 
zabe~ieC2;oltlego na nieruchomości willa Pawełka powiatu 
warszawskiego, 

136. Karasińskim Leonie Stanisławie Janie wierzycielu 
sumy rubli 5000 zabezpieczQnej na nieruohomości Nr 756 
Praga, 

137. Sov.tinskiej Jadwidze współwłaścicielce nierucho
mości Nr 5391 Praga, 

toczy się postępow'anie spadkowe. Tennh zamknięcia 
postępowania spadkowego wyznacza się na dzień następują
cy po upływie 6-iu niiE=sięcy od daty pierwszego ogłoszenia 
w Monitocze Polskim, w kancelarii \\)ydziadJu HipotecZlIlego 
Sądu Okręgowego w Wa1Jszawie, Kapucyńska 6, doikąd za
interesowani winni zgłosić swe prawa pod skutkami pre
kluzji. 2-KB-1001~II. 

S~.D OKRĘGOWY W ŁODZI 

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi niniej
szym obwieszcza" że po niżej wymienionych zmarłych toczy 
się postępowanie spadkowe: 

Józefie Grynbergu, zmarłym w Końskich 15 lutego 
19412 roku, współwłaścicielu nieruchomości łódzkiej Nr 
873 c s rep. 4481. 

EjdD.i vel Adeli Sochaczewskiej zmarłej w ŁodZi 31 gru
dnia 1943 roku. współwł1}Ścicielce nieruchomości łódzkiej 

Nr 786 a a rep. 2167, 
Lai Landau zmarłej w Warszawie 30 kwietnia 1943 r., 

współwłaścicielce nieruchomości fódzkiej Nr 773 rep. 504, 
Szyi-Szlamie i Geli małżonkach Mincberg. zmarłych: 

druga w Końskich 15 lipca, pierwszy w Radomsku 5 sierp
uia 1942 roku, właścicielach nieruchomości łódzkiej Nr 
47 p b rep 4463 i placu Nr 13 uregulowan.ego w księdze nie
ruchomośei łódzkiej Nr 281 /280 rep. 1526, 

Frajdzie Warszawskiej, zmarłej w Chełmie 30 czerwca 
1944 r., właścicielce nieruch. łódzkiej Nr 51 i l'ep. 2381 

Bolesławie Strusiu, zmarłym w Łodzi 3 sierpnia 19;2 r. 
właścicielu nieruch. w Lodzi-Julianowie Nr 127 rep. 14032, 

Efroimie i Pesie mao.onkach Szapiro. zmarłych: pier
wszy w Rokitnie 31 lipca 1941 r., druga w Łodzi 31 lipca 
1942 r., właścicielach nieruch. łódzkiej Nr 2.998 rep. 6987, 

Lai Szefner, zmm:łej w Łodzi 10 września 1940 roku, 
współwłaścicielce placu Nr 1210c, uregulowanego w księdze 

ni&uohomości ł6dzkiej Nr 12,10 rep. 397. 
Efroimie i Bajli małżonkach Lipskich, zmarłych w 

Oświęcimiu w 1944 roku. właścicielach placów: Nr Nr 9, 
10, 11, 12,13. 14 i 15 uregulowanych w księdze nierucho
mości łódzkiej Nr 4206 rep. 4926. Nr 66, uregulowanego w 
księdze nieruchomości łódzkiej Nr 4026 rep. 458:2 i Nr 71, 
uregulowanego w księdze Osada Młynarska Rokicie 
rep. 103 m. 

Jank:lu Mordce Witmanie, zmarłym w Treblince 31 
października 1942 r., współwłaścicielu nieruchomości w 
Łod.zi-Bałutach Nowych Nr 63 rep. 1692

, 

Zysli Prusak i Mejerze Prusak, zmarłych w Końskich 
8 stycznia 1942 r., współwłaściciełach nieruchomości ł6dz

kich Nr 785 rep. 2437, Nr 47ai rep. 2434. Nr 269 A r~p. 2509, 
Mariannie Hoffrichter, zmarłej w Lodzi 25 listopada 

1940 r., właścicielce nieruch. łódzkiej Nr 795p rep. 2233, 
Abramie Lajbusiu i Chai Zysli małżonkach Zaks, 

zmarłych w Końskich: pierwszy 5 lut.ego, druga 5 marca 
1942 r., współwłaŚcicielach nieruchomości w Łodzi-Bałutach 

Nowych Nr 443 rep. 16524 i samej Chai-Zysli Zaks, współ
właścicielce nieruchomości w Łodzi - Bałutach Nowych 
Nr 176 (B ros.) rep. 16431, 

ChUu Wołkowiczu, zmarłym w ŁodZi 31 maja 1942 r., 
współwłaściCielU nieruchomości łódzkiej Nr 176 rep. 2862, 

Jakubie-Noechu i Szyfrze małżonkach Ga[as, zmar
łych w Łodzi: pierwszy 31 lipca, druga 31 sierpnia 1944 r., 
współwłaścicielach nieruch. łódzkiej Nr 1076r rep. 4118, 

Moszku Kaszubie, zmarłym w ł ... odzi28 sierpnia 1942 r. 
współwłaścicielu nieruchomości łódzkiej Nr 1439 rep. 2106, 

Natanie Rozenbergu., zmarłym w Lodzi 20 lutego 194:3 
roku, współwłaścicielu nieruch. łódzkiej Nr 8 rep. 4404, 

Dawidzie Aronie Giske, zmarłym w Łodzi 6 lipca 1929 
roku, właścicielu nieruchomości łódzkiej Nr 2482 rep. 6016, 

Frajdli, Fiszelu-Nuchemie, Luzerze Wołkowiczach. Ry
wie Hilerowicz, Esterze Smvarc, Ohai-Surze Blibaum, zmar
łych w Końskich ó listopada 19,42 r., współwłaśeicielach 

nieruchomOŚCi łódzkiej Nr 10a rep. 5117, 
Chaimie Wolfie i Surze vel Sarze małżonkach Gure

wiczach, zmarłych w Końskich: pierwszy 10 grudnia, druga 
25 grudnia 1939 r., współwłaścicielach nieruchomości 

łódzkiej Nr 265B rep. 1087, 
Mordce Szlajferze, zmarłym w Końskich 15 grudnia 

1941 r., wSlPółwłaścicielach nieruchomości łódzkiej Nr 47ha 
rep. 3227. 

Janasie Dawidzie Frenklu. zmarłym w Warszawie 30 
września 19'40 !r., wsp6łwłaścicielu nieruchomości łódz

kiej Nr 25,6)a rep . . 975, 

IIlOści osada Helcmanówka powiatu błońskiego. " L 

Albramie i Łai małżonkach Lewkowiczach, zmarłych 

w Łodzi: pierwszy 9 czerwca 1927 roku. druga 21 listopada 
1938 rok~ współwłaściciela.ch p,lacu o powierzchn~ 407 
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łokci kwadratowych, uregulowanego w księdze Osada Ra. 

dogoszcz Nr 9 rep. 103ak, 
Nusenie-Dawidzie Wiśt!.ickim , zmarłym w Warszawie 

31 maja 1942 roku, współwłaścicielu' nieruchomości łódz

kich Nr 47MM rep. 3974, Nr 332 rep. 35.~9, Nr 1418f rep. 
1566, Nr 1424 rep. 2907, Nr 2M rep. 3aS3, Nr 1435 rep. 487, 
Nr 1364 rep. 3282, Nir 1364 rep. 6274. właścicielu nierucho
mości łódzkiej Nr 5,38 rep. 32-1 i wierzycielu sumy 90.000 
złotych z procentami i kaucją 10.000 złotych zabezpiecza... 
nej na nieruchomości łódzkiej Nr 321 bbm rep. 3633, 

Moszku-Eli Wiślickim, zmarłym w Końskich 10 sierp
nia 1942 roku, ws.półwłaścicielu nieruchomości łódzki~ 

'Nr l:lIM rep. 3282, 
Majlechu-Herszu Lęczyckim, zmarłym w Tel-Avi", 

3 lipca 1934 roku, współwłaścicielu placów Nr Nr 78 i 79, 
ur.egu;1owanych w księdze nieil'uchomości ł6dzkich reI?> 
3833 i 4127, 

J ooku-Lewku i Surze-Łai małżonkach Borkowskich, 
zmarłych w Warszawie: pierwszy 31 sierpnia, druga 30 
czerwca 1941 roku, właścicielach nieruchomości łódzkiej 

Nr 321abd rep. 11&5, 
Nasze-BajU Nejman, zmarłej w Końskich 27 czerwca 

1941 roku, współwłaścicielce nieruchomości łódzkiej Nr 
429 rep. 2266, 

Gitli z Goldsztajnów Rotenberg, zmarłej w Końskich 

20 stycznia 1942 róku, współwłaścicielce nieruchomoścł 

ł6dzkiej Nr 188aa rep. 1~117, 

Moszku Mirli-Dwojrze małżonkach 

zmarłych w Końskich: pierwszy 10 czerwca 
druga 21 czerwca 1942 roku. właścicielach 

łódzkiej Nr 1106 rep. 405, 

Seiderwurm. 
1941 roku, 

nieruchomości 

Jakubie i Mojżeszu Seiderwurmach, zmarłych w Koń

skich: pierwszy 12 kwietnia, drugi 10 czerwca 1941 roku, 
wspówłaścicielach nieruchomości ł6dzkiej Nr 480a rep. 4262, 

Berku i ESlterze małżonkach Warszawskich, zmarłych 

w Końskich: pierwszy 21 czerwca, druga 2 listopada 1942 
roku, współWłaścicielach nieruchomOŚci łódzkiej Nr 170a 

rep. 5533. 
Mocdce Chawie małżonkach Minc. zmarłych w 

Chmiellniku: pierwszy 6 paźdzIernika, druga w sierpniu 
1942 roku, współwłaścicielach nieruchomości w Łodzi-Ba

łutach Nowych Nr 12 rep. 16:)2 i po samej Cha wie Minc, 
współwłaścicielce nieruchomości łódzkich Nil' 421 rep. 898 

i Nr 136-1e rep. 3239, 

Szmulu vel Samuelu i Hindzie vel Hudzie małż. Kloc, 
zmarłych w Lodzi: pierwszy 24 kwietnia 1944 roku, druga 
ił września 1940 roku, właścicielach nieruchomości w Ło

. cizi-Julianowie Nr 165 rep. 1901" 

. Urynie vel Aronie Grinbaumie i Lajzerze Grynbaumie. 
zmarłych: pierwszy w Końskich 13 listopada 19>!0 roku, 
drugi w Łodzi 31 lipca 1941 roku, właścidelach :nieruchO'" 
mości w Łodzi-Rudzie Pabianickiej Nr 614 rep. 103'3. , 

Josku i Chanie-RuchU małżonkach Adler, zmarłych 
w Lodzi: pierwszy 31 sierpnia, druga 31 lipca 1944 roku, 
właścicielach lewej połowy nieruchomości łódzkiej Nr 101 
rep. 25, 

Mariem Cytryn, zmarłej w Ozorkowie w grudniu 1939 
roku, współwłaścicielce nieruch. łódzkiej Nil' 414, rep. 1452, 

Zysmanie vel Ze!manie Fryszerze, zmarłym w Łodzi 

23 grudnia 1930 roku, współwłaścicielu pJaców Nr 4A i 46A 
uregulowanych w księdze Dobra Ruda rep. 103a cz (ros.), 

Abie i Fali małżonkach Szpicberg, zmarłych w War
sw.wie: druga 3'1 stycznia, pier~szy 1 marca 1942 roku, 
współwłaścicielach nieruch. łódzkiej Nr 142,8 rep. 389(i, 

Szulimie Biedermanie. zmarłym w Kielcach 20 sierp-
nia 1942 roku. współwłaścicielu nieruchomości łódzkiej 

Nr 79b rep. 4825. 

Jochwecie vel Jadwidze i Józefie Rej cherach, zmar
łych w Warsw.wie: pierwsza 31 stycznia, drugi 30 kwiet
nia 1943 r .. właścicielach nieruchomośCi łódzki.ej Nr 7S7G 
rep. 1032, 

Szymonie Eliaszu i Fajgli małżonkach Richter, zmar
łych w Warszawie 31 grudni·a 19'42 roku, współwłaścicie

lach nieruchomości łódzkiej Nr 1428 rep. 3896 . oraz poHen
ryku Kronenbergu, zmarłym w Warszawie 31 grudnia 
1942 roku, wierzycielu sumy 10.000 złotych z proc. i kaucją 
2.000 złotych zabezpieczonej na tejże nieruchomości, 

Simsi-Berku i Geli małżonkach Pitowskich oraz Icku 
i Esterze małżonkach Pantel, zmarłych: ostatnia w Łodzi 

4 czerwca 19319 roku, pozostali w Warszawie 31 lipca 1942 
roku, wfaścicielach nieruch. łódzkiej Nr 1054de rep. 3449, 

Zesli, Herszu, Gołdzie-Hindzie Drewnowskich, Chanie. 
Ruchli Asz, zmarłych: pierwsza w Lodzi 31 lipca 19412 r., 
drugi w Łodzi 31 października 1942, trzecia w Belsen 10 
kwietnia 19415 roku, czwarta w HambUrgu 31 grudnia 1944 
roku, współmaścicielach nieruchomości w Łodzi-Bałutach 

Nowych Nr 251A/2153 rep. 16'"", 
Rojzie Gitlli Brand. C1ydeku Lejbie Broniatowskim, Li

bie Waserman, zmarłych w Warszawie w lutym 1943 roku, 
współwłaścicielach nieruchomości w Łodzi·Bałutach No
wych Nr 222A rep. 164s, 

Szajndli Goldberg, zmarłej w Łodzi 15 sierpnia 1942 
roku, właścicielce nieruch. łódzkiej Nr 5100a rep. 4500, 

Lewku i Rojzie-Gitli małżonkach Brand, zmarłych w 
Warszawie w lutym 1943 roku, współwłaścicielach nieru_ 
chomości w Lodzi-Bałutach Nowych Nr 101b (ros.)/179 

rep. 1632°. 
Rajzli Szor, Szmulu-Herszu i Rajzai małżonkach Hof

man, zmarłych w Końskich 5 grudnia 1942 roku, właści

cielach pilaców Nr Nr 1153 i 154, uregulowanych w księdze 

I.asy-Kolumna Nr IV rep. W3s• _ 
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SzmUIlu Szor, zmarłym w · Końskich 5 listopada 19412 r ., 
""łaścicielu placu Nr 15'5, uregulowanego w księdze Lasy-
Kolumna Nr III rep. 10.'17, . 

Jojnie i Brusie małżonkach Kapelusz, Emanuelu i Ru
chli małżonkach Kapelusz, zmarłych w Końskich 26 listo
pada 1942 roku. właścicielach nieruchomości łódzkiej I 
Nr 627gg rep. 1995, . 

Edmundzie Janiaku. zmarłym w Sieradzu 26 kwietnia \ 
1946 r.. współwłaścicielu nieruchomości ł6dzkiej Nr 1059 
rep. 2975, 

Chilu Majerze i Dynie małżonkach Lewi, zmarłych w 
Końskich: pierwszy 3 stycznia., druga 26 czerwca 1941 r., 
współwłaścicielach nieruchomości łódzkich Nr 788c. rep. 
2346, Nr 787k rep. 1271. Nr 787 i rep. 1118, 

Fajdze Lei z Gelbordów Gordon, zmarłej w Często

chowie 22 września 1942 roku, współwłaścicielce nierucho
mości łódzkiej Nr 250 rep. 507. 

Jakubie-Moszlru, Gołdzie Morgen5ternach, ' Chasklu, 
Udli, Esierze, Abramie. Rywce Walterach. zmarłych: szó
sty w Lodzi 31 sierpnia 1943 roku, siódma w Lodzi 31 sier
pnia 1942 roku, pozostali w Warszawie: pierwszy, druga 
:n września 1944 roku. trzeci 31 sierpnia 1942 roku, czwar
ta 31 stycznia 1941 roku, piąta ·31 marca 1941 roku. właści
cielach nieruchomości ł6dzkiej Nr 2-382 .rep. 5954, 

Eugenii Sztulman, zmarłej w Lodzi w sierpniu 1944 r., 
współwłaścicielce placu Nr 52, uregulowanego w księdze 

Lasy-Kolumna Nr XI rep. l03ie• 

Icku i Rywce Kirszbaumach, zmarłych w Łodzi: pier
wszy 30 września 1940 roku, druga 30 czerwCa 1942 roku, 
właścicielach nieruchomości łódzkiej Nr 675 rep. ~. 

Jakubie i Berku Rubinowiczach, zmarłych: pierwszy w 
Łodzi 31 stycznia 1943 roku, drugi w Oświęcimiu 31 stycz
nia 1944 roku, właścicielach nieruchomości w Lodzi-Bału

łach Nowych Nr 9B (ros.) rep. 16 138, 

Szmulu-Abramie Rubinowiozu, zmarlym w Oświęci
miu 31 stycznia 19.-14 roku. współwłaścicielu nieruchomości 

łódzkiej Nr 90zz rep. 2311. 

Majerze Fajwuszu-Wolfie-Nachlinie. Ud1i vel Odli KaL 
zerach, Szpryncy-Gitli Golda, zmarłych Vi Lodzi: pierwszy 
10 lipca, czwarta. drugi 31 lipc·a 1944 roku, trzecia 31 sty
cznia 1941 roku, współwłaścicielach nieruchomości łódzkiej 

Nr 1366a rep. 331. 
Wacławie i Helenie małżonkar.h Stępniewskich. zmar

łych w Łodzi: pierwszy 14 stycznia 1937 roku, druga 
9 czerwca 1946 roku, właścicielach nieruchomOŚCi łódzkiej 

Nr 789tt rep. 2,394, 

PachU Kamińskiej, zmarłej w Końskich 10 grudnia 
1942 roku, właścicielce placu Nr 48. uregulowanego w 
księdze Kały Nr 28 rep. 78". 

Moszk~ ~ Esłerz,e-Mariem ma~żonkach . Poznańskich, 
zmarłych w Warszawie: pierwszy 28. lutego, druga 31 sierp
nia 1942 roku. współwłaścicielach nieruchomości łódzkiej 

Nr 1433a r ep. 1911, 
Lejbusiu-Wolfie i Surze-Małce małżonkach Lipskich, 

zmarłych: pierwszy w Oświęcimiu 31 sierpnia 1944 roku, 
druga w Łodzi 31 marca 1942 roku. współwłaścicielach 

nieruchomOŚcI łódzkiej Nr 1402 rep. 334. 

Chanie-Mariem Mandelbaum, znlarłej w Łodzi 31 lipca 
1942 roku, współwłaścicielce nieruchomości łódzkiej Nr 761 
rep. 5625, 

Rejli Wolkowicz, zmarłej w Oświęcimiu 30 WTześnia 

1944 roku, właścicielce ' nieruchomości łódzkiej Nr 285 
rep. 28&9, 

Chaimie i Racheli małżonkar.h Zemel. zmarłych w 
Ozorkowie: pierwszy w styczniu, druga w lutym 1940 r., 
Vlspółwłacicielach nieruchomości ł6dzkiej Nr 1183c rep 2590 

Lajzerze Bornsztajnie, zmarłym w Lodzi 30 czerwca 
1942 roku, współwłaścicielu nieruchomOŚCi łódzkiej Nr 
803e rep. 2205. 

Surze Szajnrok vel Schonrok, zmarłej w Lodzi w sty
czniu lWI roku, współwłaścicielce nieruchomości łódzkiej 

Nr 320bbb rep. 2868, 
Szmuli Józefie Lewi, 

roku, współwłaścicielu 

·rep. 6276, 

zmarłym w Łodzi 30 maja 1942 
nieruchomośCi ł6dzkiej Nr 4826 

Lewi i Surze-Rywce małżonkach Cukier. zmarłych w 
Szydłowcu 22 marca 1942 roku. współwłaścicielach nieru

'chomości łódzkiej . Nr 1405 rep. 1234 i po samym Lewi 
Cukierze, współwłaścicielu nieruchomości łódzkiej Nr 255 
rep. 3714. 

Szamsi i Surze Małce małżonkach Koniarskich, zmar
łyCh w Warszawie: druga 30 listopada, pierwszy 31 gru
dnia 1942 roku. współwłaścicielach nieruchomości ł6dzkiej 

Nr 1411 rep. 469, 

Anieli Gębalskiej, zmarłej w Łodzi 215 października 

19~9 roku, współwłaścicielce nieruchomości łódzkiej Nr 4~ 
rep. 6013, 

Henochu, Naftuli. Szmulu vel Samuelu Neuhausach, 
zmarłych w Lodzi: pier';'szy 22 września 1940 roku, drugi 
7 grudnia 1936 roku, trzeci 6 WTześnia 1W2 roku. właści

cielach nieruchomości łódzkiej Nr 1170 rep. 2996: 

Izaaku i Rechli małżonkach Kuperwaser, zmarłych w 
Warszawie: pierwszy w sierpniu, druga w listopadzie 1942 
roku, współwłaścicielach nieruchomości łódzkiej Nr 1510 
rep. 2520, 

Jakubie i Ml'!chli małżonkach Sztajnbok, Mojsze-Iccho
ku i Lai z Sztajnboków Wajnberg, zmarłych: pierwszy w 
Lodzi 14 stycznia 1943 ' roku, druga w lipcu lub sierpniu 
1942 roku .. trzeci w 'Warszawie w sierpniu 1942 roku, 
czwarta w Warszawie w listopadzie 1942 roku. współwłaś
ciciEiIach ll ieruchomości łódzkiej Nr 47NN rep. 3237, 

Gecelui Chanie-Binie małżonkach Fiszbajn, zmarłych 

YII Otwocku: pierwszY w ma;u 1941 roku, druga w stycz-
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niu 1942 roku. wsp6łwlaściciE:>lach nieruchomości łódzkiej 

Nr 288ag (ros.) rep. 4438, 
Henochu i Mariem vel Marii małżonkach Fuks, 

Zukenie vel Zukicwie i pai małżonkach Szymsiewicz, Ja
kubie i Perli m~'łżonkach Fuks, zmarłych w Lodzi: pierw
wszy 30 listopada 1fr41 roku. druga 30 kwietnia 1943 roku, 
trzeci 31 maja 1943 roku, czwarta 5 marca 1942 roku, pią
ty 2 kwietnia 1936 roku, szósta 20, listopada 1939 roku, 
właścicielach nierudlomości łódzkiej Nr 1349 rep. 1235, 

Lejbusiu Rozenbergu. zmarłym w Oświęcimiu 18_go 
kwietnia 1943 roku, w~półwłaścicielu nieruchomości w 
Łodzi-Bałutach Nowych Nr 650 rep. 1675\ 

Jakubie - Szlamie Bergerze, zmarłym w · Końskich 
8 maja 1941 roku, współwłaścicielu nieruchomości w Lodzi
Bałutach Nowych Nr G9 rep. 162

, 

Chawie, WoIlf.ie. Chilu-Dawidzie. Chaimie Jakubie 
Goldfarbach, Rywce-SząjruI:1i Zajfman, Gitli Rozenfeld, 
RuchU Dziadek, zmarłych w Lodzi: pierwsza 31 grudnia 
1940 roku, drugi, trzeci, czwarty 31 sierpnia 1942 roku, 
piąta 30 kwietnia 1942 roku, szósta 30 WTześnia 1943 roku, 
siódma 31 lipca 1944 roku, współwłaścicielach nierucho
mości łódzkiej Nr 321za rep. 4062, 

Herszu vel Hirszu Lublinerze, zmarłym w Oświęcimiu 
31 sierpnia 1943 roku, właścicielu działki gruntu o po
wierzchni 28GO metrów kwadratowych, uregulowanej w 
księdze Dobra Wiśniowa Góra rep. 16, 

Lewku vel Lejbie Herszlikowiczu, zmarłym w Łodzi 
28 marca 1940 roku, właścicielu nieruchomości łódzkiej 

Nr l-18e! rep. 4560, 
Szmulu~Mordce i Pessie GiJtli małOOnikach Dyzenhaus, 

zmarłych: pierwszy w Treblince 15 listopada, druga w 
Klimolltowie 30 października 1942 roku, współwłaścicie
lach niemchomości łódzkiej Nr 523 rep. 971, 

Irenie Rembowskiej I voto Rimler, zmarłej w Raczynie 
21 czerwca 1940 roku, właścicielce pmcu Nr 1, uregulowa
nego w księdze nieruchomości w Łodzi-JUJ1ianowie Nr 288 

rep. 140108• 

Chamie.Joelu i Chawie małżonkach Goldszłajn, zmar
łych w Lodzi: druga w lipcu, pierwszy w październiku 
1 \144 roku. współwłaścicielach nieruchomości łódzkich Nr 
1130 rep. 3,1)31, Nr 53 rep. 2040 w Łodzi-Bałutach Nowych 

Nr &17 rep. 16 118. 

Emie K~n vel Ko~in, zmarłej w Częstochowie 210 wrze
śnia. 1942 roku, współwłaścicielce sumy 50.000 złotych z 
proc. i kaucją 5.500 złotych, zabezpieczonej na nierucho
mości łódzkiej Nr 821b (ros.) rep. 1~50. 

Sza,i-Abe i Rywce małżonk·ach Rozen i Idessie Rozen, 
zmarłych: pierwszy w Lodzi 31 sierpnia 1944 r ., druga w 
Oświęcimiu 1 września 1944 r ., trzecia w Lodzi 30 września 
1942 r. właścicielach nieruchomości 'w Lodzi - Rokiciu No
w~m Nr 56 rep, 27, 

Dawidzie i Żeni małżonkach Myśliborskich, ~arłych 

w Łoązi: pierwszy 31 grudnia, druga 31 sierpnia 1942 r., 
właścicielach nieruch. ' łódzkiej Nr 1274a rep. 2423. 

Michue\lu i Rywt'e małżonkach Zysser, zmarłych w 
Łodzi : druga 30 kwietnia, pierwszy 30 listopada 1942 roku, 
właścicielach nieruchomości łódzkiej Nr 412 rep. 3048, 

Jeruchemie i Małce małżonkach Litman, zmarłych 

pierwszy w Łodzi 7 września 1935 roku, druga w Warsza
wie 31 grudnia 1942 roku, właścicielach nieruchomOści 
łódzkiej Nr 460 rep. 484, 

Marguli Engel, zmarłej \V Lodzi 12 kwiet.nia 1937 roku, 
właścicielce placu Nr 3. w'egulowanego w księdze nieru
chomości w Łodzi ·Chojnach Nr XIV rep. 13523°, 

Racheli vel Racie Ogórek, zmarłej w Lodzi 31 sierpnia 
1942 r oku, współwłaścicielce nieruchomości łódzkiej Nr 477 

rep. 60'7, 
Szmulu-lcku Kamajko; zmalłym w Łodzi 30 września 

19~ roku, współwłaściciellu nieruchomośCi łódzkiej Nr 79-5ss 

rep. 2778. 
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadko

wych wyznaczony został na dzień 30 czerwca 1947 roku w 
tutejszym Wydziale Hipotecznym. 

We w skazanym terminie osc1by zainteresowane o,sobi
SCle lub prz..ez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa 
pod skutkami prekluzji. 2-GA-1130-I1 

SĄD OKRĘGOWY W SOSNOWCU 

Wydział Hipoteczny Sądu ' Okręgowego w Sosnowcu 0-

głasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłych: 
Szlamie Frydmanie, synu Ezryla vel Ezryela, współwła

ścicielu nieru,chomości w Sosnowcu, Nr hip. 46, 
Natanie. - Fajwlu Frydmanie., współwłaścicielu nie,ru~ho

mości w Sosnowcu, Nr hip. 56, 
Oszerze - Izraelu vel Oszerze Lejbowiczu i Szołomie

P.ubinie vel Rubinie Lejbowiczu, synach Arii, właścicielach 
nieruchomości w Sosnowcu, Nr hip. 18. 

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych 
wyznaczo,ny został na dzień 15.7.1947 r., w którym to dniu 
osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami pre
kluzji w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowe
go w Sosnowcu. 2-KB-9533-II 

Wydział Hipote-::zny Sądu Okręgowego w Sosnowcu 0-

głasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłych: 
F1ramecie - Gitli z Pach terów Finkelsztajn i Aronie -

Herszu Pachterze, właścicielach nieruchomości w Sosnowcu, 
Nr Wp. 680. 

Termin zamknięcia powyższych postępoCMlń spadkowych 
wyznaczony został na dzień 15.7.1947 r., w którym to dniu 
osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami pre
kluzji w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowe
go w Sosnowcu. . 2-KB-9534-II 

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Sosnowcu 0-

głasza, że toczy się postępowanie spadlkowe po zmarły-;:,h: 
Salce vel Salomei z Oppenheimów Eibenschiitz i Florze 

z Oppenheimów KLpman, współwł.aścicielkach nieruchomo
ści w Sosnowcu, o=aczonych Nr hip. 23, 2037 i 2038. 

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych 
wyznaczony został na dzień 15.7.1947 r., w którym to dnLu 
osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami pre
kluzji w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowe
go w Sosnowcu. 2-KB-9535-II 

Wydział HLpotecZny Sądu Okręgoweg,o w Sosnowcu 0-

głasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłych: 
Wolne i Esterze z Rabinowiczów małżonkach Federman, 

właścicielach nieruchomości w Sosnowcu, Nr h tp. 640, Szmu
lu Selcerze vel Sielcerze i Chanie vel Annie z Habe=anów 
Sielcer, właścicielach nieruchomości w Sosnowcu, Nr h~. 
1860, 

Jachecie Tajchner i Samuelu vel Samu1u Tajchnerze, 
współwłaścicielach nieruchomości w Sosnowcu, Nr hi[). 2340, 

Berku-Lejbie v:el Be.rku-Lajbie Daurnanie, współwł~
cicielu częś·ci ,nieruchomości w Sosnowcu, Nł" hip. 1788, 

Liberze i Cyll'li z Meitlisów małżonkach Poslus:zmy, Min
dli z Glrumanów Meitlli., Elce Meitlis, współwłaŚcicielach 

nieruchomości w Sosnowcu Nr 631 , 
Lejbusiu i GitU-Brandli vel Brajnclli czyli mtli-Brajn-. 

. dli z Londnerów, małiJonkach ZendeI vel Sendel, właścicie
lach nieruchomości w Sosnowcu, Nr hi[). 659, 

Judce vel Julianie i BajU z Fridmanów małżOinikach Ej-. 
buszyc, właściciela'ch nieruchomości w Sosnowcu Nr hLp.. 
1015, 

Izraelu i RuchU z Zelingerów mał.Wnka,ch Herbet, wsp6ł
~łaścicielach nieruchomości w Sosnowcu, Nr hiJ). 1898, 

SYffiie vei Simie Szajn z Lange,rów, ws!pól!właścicie1ce 
części nieruchomości w Sosnowcu, Nr hip. 1962. 

Te=in zamJknięcia powyiszyClh postępowań spadkowych 
wy:zmaozony został na dzień 15.7.1947 r., w którym to dniu 
osoby zait:tteresowane winny się stawić pod skutkami pre
kluzji w ka1lJCelał"ii Wydziału Hipotecznego Sądu OIG'ęgowe
go w Sosnowcu. .2-KB-9536-I1 

Wydział Hipoteczny Sądu O~ręgowego w SosnowCU 
'Ogłasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłych: 

1) Sza i-Jakubie vel Szyi-Jakubie i Linie z Lenczuerów 
małżonkach Zarompf, właścicielach nieruchomości w So
snowcu, Nr hi:!>. 850, 

2) Moszku i Rywce z Tryszerów małżonkach Roze, wła
śc;cielach 11Iieruchomości w Sosnowcu, Nr hip. 243, 

3) Lejbusiu Czapniku, współwłaścicielu nieruchomości w 
Sosnowcu, Nr hip. 24, 

4) Rubinie Czapnik, AIilnie .Czapnik, Lejbusiu Czapniku, 
współwłaśdcielach nieruchomOŚci w Sosnowcu. Nr hip.2209. 

5) Wufie Kiwie vel Wolfie Kiwie i H indzie z Krakaue
rów małŻ'Onkach Rusinek, właścicielach nieruchomości w 
Sosnowcu, Nr hip. 411, 

Libie z Goldwassexów Łączkowskiej, Blimie-Jochwecie 
Goldwasser, Josku i Rywce z LelWkowiczów małżonkach 

Goldwasser, właścicielach nieruchompści w E,', ,nowcu, Nr 
hip. 1766, 

7) Janklu i Ruchli-Lai małżonkach Nachemia, współ
właścicielach części nieruchomości w Sosnowcu, Nr hip. 599. 

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych 
wyznaczony został na dzień 15.7. 1947 r., w k,tórym to dniu 
osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami pre
kluzji w kancelarii W'ydziału Hipotecznego Sądu Okręgo
wego w Sosnowcu. -2-KB-9810-I1. 

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w , Sosnowcu 
ogłasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłych: 
Moszku-Mordce Zmigrodzie, wSPÓł:vłaścicielu nieruchomo~ci 
w Sosnowcu Nr rep. hip. 612. 

Termin zamknięcia powyższego postępowania spadko. 
wego wyznac~ny został na dzień l.VII. 1947 r ., w którym to 
dniu osoby zainteresowane winny się stawić w kancelarii 
Wydziału Hipoteczengo Sądu Okręgowego w Sosnowcu, pod 
skutkami ,preklUZji. 2-KB-6917-I1. 

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Sosnowcu 
ogłasza, że toczy się postępowanie spadkowe .po zmarłych: 
Josku i Chanie-Cywii vel Chanie-CiwiLSa,rze z Najbergów 
małżonkach Gutherc, właścicielach nieruchomości w Sos
nowcu Nr. hip. 288. 

Termin zamknięcia powyższego postępowania spadko
wego wyznaczony został na dzień 1.VII. 1947 r ., w którym 
to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutka
mi prekluzji w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu 
Okręgowego w Sosnowcu. 2-KB-8834-II. 

SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH 

Wydz. Zamiejscowy w Białej Pod!. 

Sąd Okręgowy w Siedlcach, Wydział Zamiejscowy Hi. 
poteczny w Białej-Podlaskiej obwieszcza, że otwarte zostały 
postępowania spadkowe po zmarłych: 

1) Zofii Majewskiej, właścicielce części dóbr "Hołod .. 
nica", pow. bialskiego; 

2) Bazy!l.im Szyszko, właścicielu części dóbr "Koście
niewieze lit. A". pow. bialskiego; 

3) Aleksandrze Potykanowiczu, współwłaścicielu części 

ziemskich "Podleśna"', pow. bialskiego. 
Termin zamknięcia tych postępowań .wyznaczony zo

stał na dzień 24 lipca 1947 r. w kancelarii . hipotecznej w 
Białej-Podlaskiej, dokąd osoby zainteresowane winny 
zgłosić swoje prawa osobiście lub przez pełnomocnika pod 
s~u*aml prekluzj4 -2-KC-227-11 
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SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE 
Wydział Hipoteczny Sądu OkręgowegQ w Lublinie, sto_ 

sownie do art. 1682 U. P. a. i art. 127 Ust. Hip. Qgłasza, iż . 
otworzyły się spadki po zmarłych: 

1) a) Hadesie z Zajfsztajnów Fisz, b) Gołdzie - Dynie z 
Zajfsżtajnów Razman, c) Chaji-Surze z Zajfsztajnów Szta
gieJ., d) MCU'll z Zajfsztajnów Cymerman, e) Chaimie-Lejbie 
Zajfsztajnie, f) ' Moszku Zajfsztajnie, _. właściciclach 48/96 
niepodzielnyoh części nieruchomości Lublin Nr 825, 

2) a) Wolfie Cukierfajnie, synu Lejbusia; i b) Brusze z 
Zajfsztajnów Cukierfajn, - właścicielach: 1/96 - pierwszy, 
47/96 niepodzielnych części nie:ruchomości Lublin Nr 825 -
druga. 

3) al Chaimie - Danielu Fisz, i b) Hadasie z Zajfsztaj
nów Fisz - właścicielach niepodzielnej połowy placu o ob
szarze 858 metrów kw . . z połową budynwók, wregulowanej 
w księdze nievuch. Lublin Nr 589, 

4) Abramie-Lejbie Zajfsztajnie, ~ynu Chaima, - właści

cielu 5/6 niepodzielnych części nieruchomości Lublin Nr 717, 
. 5) Annie Bryndziuk, córce Nau~a, właścicielce przez ! 

zastrzeżenie działki o obszarze 3 dzies. 1756 saż. czyli 7 mórg 
84 i pół pręta uregulowanej w księdze "folwark Zuławy, po
wiatu włodawskiego, 

6) Katarzynie z Paluchów Sykut, właścicielce 2 mQrgów 
150 prętów lub 1 ha 3997 metrów kw. w kolonii Motycz Nr 5; 
powiatu lubelskiego, 

7) Perli z Osbrochów veI Ausbrochów vel Rajsbrochów 
~orenzycher -, właścicielce: a) 3/5 niepodzielnych ozęśd z 
9/16 niepodz. części nieruch. Lublin Nr 878, i b) części nier. 
Lublin Nr 617, 

8) Janklu Osbrochu vel Ausbrochu vel Rajsbrochu, wła
ścicielu części nie:ruchomości Lublin Nr 617, 

9) Fajdze z Kligierów i Szlomie małżonkach Blumen" 
kranc, właścicielach - przez zastrzeżenie - części placu o 
obszarze 3226 metrów kw. z częścią budynJku, położQnegQ w 
mieście Chełmie, uregulowanego w księdze "Obłonie dział
ka Nr 2", powiatu chełmskiego, 

10) Józefie Gieruckim, właścicielu - przez zastrzeżenie 
- placu o obszarze 2448,68 łQkci kw. uregulowanego w księ
dze nieruch. "Tatary Łąka Nr 35", pow. lubelskiego, i przez 
zastrzeżenie właścicielu placu Nr 8 o obszarze 946,89 metr. 
kw. uregulowanego w księdze nieruch. Lublin Nr 1562, 

11) Taubie Lewinbaum, właścicielce 1/6 niepodzielnej 
części nieruch. Lublin Nr 1125, 

, 12) Chanie z Hochmanów Becher, właścicielce działki 
. Nr 4, o obszarze 7 ha 2783 metr. kw. uregulowanej w księdze 

"kolonia Kraśniczyn Nr 26", powiatu krasnystawSckiego, 
13) Mordce Fuksie, synu Szymona, wł:aścicielu niepo_ 

dzielnej PQłowy placu o powier!lChni 1087 metr. kw. w księ
dze kol. "Trawniki Nr 6", powiatu lubelskiego, 

, l'*).tQiefię~C:::ze·s~a\Vie . Seoredow.$:im, synu Jana, współ
właścicielu połowy nieruchomości Lublin Nr hip. 1015, 

15) Paulinie z Aftyików Pożak vel Poźag, córce Marian
ny, właścicielce działki gruntu Nr 27, Q obszarze 7 morgów 
w kolonii Wola Sławińska B, powiatu lubelskiego, 

16) . Koplu Kenigsbergu, właścicielu - przez 7Jastrzeżenie 
-.., niepodzielned połowy placu o obszarze 3594,57 metrów kw. 
uregulowanego w księdze nier. Lublin Nr 167, i wierzycieiu 
sum: 10500 rubli kapitału i 1050 rubli ewikcji, pod NNr 3 i 17 
i 2000 rubli kap~tału i 200 rubli eWikoji pod NNr. 6 i 18 w 
dzIale IV w tejże nieruch. Lublin Nr 167, 

17) Michale Nowaku, właścicielu działki Nr 8, o obsza_ 
rze 7 mórg 118 prętów uregulowanej w księdze "kQlQnia 
Wojciechów Nr 1", powiatu lubełskiego, 

18) Stanisławie Nowaku, synu Miohała, właś'cicielu 8 
~ćrg z działekNNr 14 i 15 w księdze "kolonia WOjciechów 
Nr 1", powiatu lubelskiego, 

19) Antonim Sykucie, synu Franciszka, właścicie1u dział
ki gruntu Q obszarze 6 morgów 50 prętów w kolonii SŁugo
cin Odpadki, powiatu lUlbelSikiegQ, 

'20) a) Fajdze-Chanie Lindenbaum, . właścicielce niepo_ 
dzielnej polowy nieruchomości w Lublinie pI'lZy ulicy Kali_ 
nowszczyzna Nr 10, Q obszarze 1 ha 8020 metr. kw. uregulo
wanej w księdze nierucih. Lublin Nr 490, b) Aibramde Linden
baumie, właścicielu przez zastrzeżenie 3/16 niepodzielnych 
części, c) maku Lindenbaumie, właścicielu przez zastrzeże
nie 7/16 niepodzielnych części, d) F1rajndli Rajchgold, wła
ścicielce przez zastrzeżenie 3/16 niepodzielnych częśd, e)Ry
wce-Łaji z Lindenbaumów Laiks, ' właścicielce przez zastI'lZe

żenie 3/16 niepodzie1nych części - wszyscy pod b, c, d, e, -
niepodzielnej połowy tejże nieruchom')ści. 

21) Mali Guzowej z domu Tau, ·"właścicielce łąki Q ob
szarze ·l ha 2410 metrów kw. i dziaŁki gruntu i łąki Q łącz
nym obszarze 6 ha 4665 metrów kw w dobrach Plisków, po
wiatu chełmskiego, 

2) Władysławie KołacZikowskim, synu Edwarda, właści
cielu 1/10 niepodzielnej części płacu Q obszarze 1192 łokci kw, 
uregulQwanego w księdze nie:ruch. Lublin Nr 1090 i właści
cielu 1/10 niepodzie1nej części nieruch. Lublin Nr 1161, 

23) a) Małce _ Frand1i zGrynów Korczemnej i b) Hude
sie vel Hadesie Grun, właścicielkach 25 prQc. nieruchomo
ści Lublin Nr 592, 

24)Wigdorze Inlenderze i Surze-Rywce Inlender - wła

ścicielach reszty 65 proc. nieruchomości Tatary Ł~1{a Nr 35, 
25) Mendlu Rubinie Gliklichu, właścicielu nieruchomości 

Lublin Nr 72, 
26) Tadeuszu Litwińskim, synu Ignacego, właścic-ielu 11 

morgów 99 prętów w koIonii strzelce Nr 6, powiatu puław
skiego, 

27) Boruchu Lempel, synu Sznejera_ Wulfa, właścicielu 
dZiałki o obszarze 12 morgów czyli 6 ha 7185 m. kw. w kolo
nin "Kamień część . II, powiatu chełmskiego. 

28 Szymonie Perelu, synu Icka właścicielu niepodzielnej 
polowy działki Q obszarze 4 morgów w kolonii "Kamień, część 

!lI", I>QW. chelmskego. . 
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29) Marcjannie z Karwatów Szczuchniakowej, córce Ma
teusza, właścicielce: 1) 1 morga 96 prętów gruntu z działki 

Nr. 5, 2) 1 morga 96 prętów gruntu z działki Nr 5, 3) 1 mor_ 
ga 110 prętów gruntu z dzia~ki Nr 47 w kQlQnii "Łucka", po
wiatu lubartorwskiego, 

30) Brand1i Lichtson, i Szoelu Lichtson - właścicielach 

placu oznaczQnego Nr policyjnym 611 w księdze nieruch. 
Lublin Nr 430 A, 

31) Helenie z Braunów Zajdenman, wła.ścicielce części 

nieruchomości Lublin Nr 693 i niepodzielnej połowy placu o 
obszarze 15000 kolci kw., uregulowanego w księdze "nieruch. 

I DZ!iesiąta Nr 92)", powiatu lubelskiego, 
32) Srulu-Moszku Czesnym, właścicielu 10 proc. nieru

chomości "Staw Włodawski", powiatu włodawskiego, 
33) Jencie-Łaji z Grunów Tenenbaum, właścicielce pla

cu o obszarze 924,75 metrów kw w księdze Lublin Nr 1942, 
34) Josefie Brawennanie, synu Mordki, właścicielu 65 

metrów kw. w księdze Grunty Gminne w WysQkiem, powia
tu krasnystawskiego, 

35) a) Pesie ze Szternów Sztern, córce Josefa-Lejby, żo
nie Abrama, - właścicielce 1344/4200 niepodzielnych części 
nieruchomości Lublin Nr 583, b) Azrylu-Mordce Brafmanie, 
synu Moszka, właścicielu 700/4200 niepodrzielnych części tej
że nieruchomości, c) Szyii Brafmanie, synu Moszka, właści
('jelu 350/4200 niepodzielnych części tejże nieruchOlmości, 

36) Judee-Lejbie Goildszmidt, synu Abrama-Mendla, 
właścicielu niepodzielnej połQwy placu o powierzchni 1783 
łokci kw. z nieruchomości Lublin Nr 586, 

37) Rywce z Luksenbergów vel Luksenburgów Fiterman, 
cÓl'ce Mordki, żonie Zysla, - właścicielce 75 metrów kw. z 
kolonii "Grunty Gmilme w Wysoikiem", powiatu krasnystaw. 
skiego, 

38:Pejsachu Brikmanie, wierzycieli 4000 dQlaTów e-wi!k
cjl pod Nr 4 na hipotece nieruch. Tata;ry Łąka Nr 20, powia. 
tu lubelskiegOI, 

39) Szprincy z (ZYiibel'gów Pilicer, właścicielce działek: 
a) 150 prętów czyli 2799 metrów kw. i b) 1/5 niepodzielnej 
części 5 mor.gów 150 prętów w księdze kol. Cyców Nr 48, po
wiatu chelmSikiego, 

40)Aleksandrze Bucu, synu Stanisł,awa, właścicielu 1/4 
niepodzielnej części placu o obszarze 231 łokci kw.uregulo
wanegQ w nieruch. Dzisiąta Nr 1, powiatu lubelskiego, 

41) Janie Majewskim, synu Józefa, właścicielu działki 

Nr 5 o obszarze 6 ha 7185 metr. kw. uregulowanej w księdze 
"kolonia Zakrzówek Nr 9", powiatu janQwskiego, obecnie 
kraśniokiego, 

42) Józefie Czajka, synu Franc~a, właścicielu niepo
dzielnej połowy nieruchomości Dziesiąta Nr 149, 

43) Kunie Cajgu, synu Mendla właścicielu: poło~.ry 1/3 
niepodzielnej 5Zęści i czwartej c.zęści tej że 1/3 niepodZielnej 
połOWY nieruchomoś,ci Lublin Nr hip. 51, 

44) Mojżeszu Rajnmanie, synu MO'l'dki, właścIcielu nie_ 
ruchom~ci Lublin Nr 1169 i Lublin 968, 

45) Ignacym WęgQrowskim, synu Tomasza, właścicielu 

działki gruntu Nr 56 Q obszarze 2 dzies. 1267 sąi. czyli 4 
morgów 280 prętów w kolonii WoJciechów Nr 5, powiatu lu
belskiego, 

46) Mendlu Herszenzonie, synu Icka, właścicielu 1/6 nie
podzieLnej części połowy kolonii Gorzków za Borkiem, po
wiatu krasnostawskiego, 

47) Władysławie Marciniaku, właścicieLu działek: a) 
Nr 9 - 2 ha 7994 metr. kw. i b) Nr 10 - 3 ha 3592 metr. 
kw. w księdze kol. Bystrzejowice Miasto 2 pow. lubelskiego, 

48) Leokadii z Pawęckich Mroczkowskiej, właścicielce 

niepodzielrnej połowy placu o (1)szarze 490,18 metr. kw. w 
księdze Bronowice Nr 122, 

49) Sabinie z Kahanów Hokbergowej, właścicielce 

przez zastrzeżenie - niepodzielnej połowy nieruchomości 

Lublin Nr 1521, 
50) Michalinie z Grzegorczyków Górniak, wl-aścidelce 

działki o obszarze 16 morgów wkołQnii Łubki Nowe część I, 
powiatu puławskiego, 

51) Antonim Niezgoda, synu Piotra, właścicie:lu działki 

Nr 15 o obszarze 8 mórg, uTegulowanej w księdze koloni.a 
Borzechowi7Jna, powiatu LubelskiegOI, 

52) Benjaminie Bronse.tajnie Surze z Pitermanów 
Bronsztajn, właścicielach 3 mQl'gów 100 prętów gruntu, ure
gulowanego w księdze dobra Puhaczów część I vel Malinów
ka, powiatu lubelskiego, 

53) Mos2'Jku-Szai Giersztenman, właścicielu 1/6 niepo
dzielnej części 1/11 niepodziemej części placu o Qbszarze 
okołQ 2262 łQkci kw. uregulowanegQ w księdze Działki z dóbr 
Rury Dziesiąta, powiatu lubelskiego, 

54) Wawrzyńcu Siczko, synu Tomasza, właścicielu dzia. 
łek NNr 13 i 14 o Qbszarze po 1 dzies. 1239 sąż. każda ure
gulowanych w księdze "kolonia Żuków Nr 14", powiatu lu
belskiego, 

55) Gdali Brajterze, Lejzorze Brajterze, synu Gdali, i 
Lejzoirze ZamszrŁejnie _ . właścicielach razem obszaru 7 ha 
3885 metrów kw. uregulowanego w księdze "dobra Rakolu
py", powiatu chełmskiego, 

56) MosZiku Hochmanie, synu Josefa, właścicielu niepo
dzielnych 27 aTów 99 centarów w księdze kolonii Stręczyn 
Nr 36, powiatu chełmskiego, 

57) leku Hochma.nie, synu Joska, właścicielu: a) 1/8 nie
podzielnej części kolonii Cyców A Nr 44, powiatu chełmskie- . 
go i b) 116 niepodzielnej części działki o obszarze 6 ha 1978 
metrów kw. z Nr 3 w księdze kol. Cyców B część I, czyli 
Kopina, powiatu chełmskiego, 

58) Hejnochu Friedensohnie właścicielu 7/10 niepodziel
nych części nieruchomości Tatary Łąka Nr 20, powiatu lu
belskiego, 

59) Dawidzi~ Zylbergu, synu Chiła, właścicielu niepo
dzielnej połowy osady młynarskiej Bór Nr 3, powiatu pu-
lavvskieg~ • 

:Kr. tń 

60) a) Gołdzie ze Szrajbmanów Lipszyc, właścicielce 112 
niepodzielnej częśCi nieruch. Lublin Nr 953, b) Jakóbie Li. 
pszycu, właścicielu 1/4 niepodzielnej cżęści nieruch. Lublin 
Nr 953 oraz właścicielu placu o obszarze 1990,66 metr. kw. 
uregulowanegQ w księdze "nieruch.\Tatary Łąka Nr 35", po· 
wiatu lubelskiego, 

61) Chaji,-Surze z Żafsztejnów Sztajgel, właścicielce cz~-
ści nieruchomości Lublin Nr 602, . 

6) Wiktorii Mazurkiewicz, właścicielce dóbr Rudnik C. 
powiatu krasnystawskiego, 

63) Majerze Rajchgoldzie, synu Hersza, właścicielu resz
ty kolonii Zezulin . Nr 7, powiatu lubarlawskie-go, 

64) Józefie Szaconiu vel SzacOlllie lub S!.ucunie, synu 
Łukasza, właścicielu: 1) w kol. Krępi~ Nr 6 działki grun
tu Nr 7, o obsz3ll'Ze 5 morgów 280 prętów, 2) w kol. Krępiec 
Nr 13 - 10 morgów 157 prętów gruntu z działki Nr 9, 3) ~ 
kol. Krępiec Nr 26 - 1 morgi czyli 5599 metr. kw. i 2 mor
gów czyli 1 ha 1197 metr. kw. z działki Nr 4, 

65) Elce z Flajszakierów Hochsztejn, właścicielce 1/4: 
niepodzielnej części o..c;ady młyńskiej Borów F-ryszerka, po. 
wiatu lubelskiego, 

66) Dawidzie Hochsztejn, właścicielu 1/4 l!tielPOdzie1nej 
części Qsady młynarskiej Borów Fryszerka,powiatu lubel
skiego, 

67) Bajli Hochsztejn, właścicielce 1/8 niepodzielnej czę. 

ści osady młynarskiej Borów Fryszerka, powiatu lubelsk.iego. 
TeNIlin zamkinięcia tych spadków wyznacza się na dzień 

15 czerwca 1947 roku. Osoby zainteresowane, stosownie do 
art. 128 Ust. H~p., winny w powyższym terminie s~wić się 
osobiście 1ub przez osoby upoważnione do Kancelarii Wy· 
działu Hipotecznego Sądu OkręgQwego w Lublinie z 0dpo
wiednimi dowodami i wskazać swoje prawa pod skutkami 
prekluzji, postanowionymi przez art. 131 ust. Hip. 

2-KB-7252-II 

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE 

Sąd Okręgowy, Wydział Hipoteczny, w Częstochowie 

obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po 
zmadych: 

1) Abramie.Mosaltu Keselmanie vel Kaselmanie, właść. 

niel1Uch. Nr 166 p., 
2) Jachecie Unger, wł-aśc. 1/2 niepodzielnej częSci nie. 

ruchomości Nr 40-56, 
3) Szlamie Frydbergu, właśc. nieruch. Nr 40-28, 
4) Abramie-Dawidzie Siwek i Frajdli Siwek, współwła

ścicielach Nr 30 Żarki, 
5) Racy vel Reginie z Gisków OrbachQ'wej, współwlaśc. 

nier. Nr 77-18, 
6) Adamie-Ale·ksandrze Wolbergu, właśc. nieruchQmości 

Nr. 32-n, Zarki, . 
7) Gustawie Schon, właśc. 1/4 cz. nieruch. Nr 30 Zarki, 
8) Frajd1i vel ·. : F~adli( ·' "i'; JachimUwl~óW'Karina~~ 

właśc. nieruch. Nr 109, 
9) Łai z Borens:ztajnów Zajfmanowej, współwłaścicielce 

nieruch. Nr Nr 40-45 i 40 ddd, 
10) Janklu i Berku Brajtbergach, właśc. Nr 145-f <:ros.) 

Kretnia, 
11) Moszku-Lejbusiu Rozenblumie, właść. 1/2 części nie. 

ruchomości Nr 77-48, Lusławice, 
12) Frymecie z Wieluńskich Lewit, właśc. nieruchomoścł 

Nr 133-1, Cisówka, 
13) Moszku-Dawidzie Libermanie, wlaśc. nieruchomości 

w Zawierciu Nr 40, 
14) loku Bestermanie, właśc. nieruch. Wojnowice Nr 

69-23, 
15) Eliaszu Bochenek, współwłaśc. nieruch. w Kromolo. 

wie Nr 52-2, 52-17 w Zawierciu Nr 40 ja (ros.), 
16r Surze-Krajndli z Pilcerów Warszawskiej, właśc. nie. 

ruchomości Nr 30 Za~ki, 
17) HUu Helmanie, Moszku Kon vel Brat, Peretzu Al. 

terze, współwłaśc. nieruch. Wycze:Dpy Dolne Nr 25-M, 
18) Abramie Majtelesie vel Majtlisie, właśc. 3/6 części 

nieruch. Cisówka Nr 1331, 
19) Chaimie-Josku i Gitli z Wigdersonów małż. Izrae

lowicz, właśc. nieruch. w Zawierciu Nr 40-39, 
20) Chilu-ilVIajeorze i Esterze z SkowrQnków małż. Wol

berg, właśc. nieruch. Nr 114-2 Janaszów, 
21) Jarudu. Werniku vel Wierniku, właśc. nieruchomości 

Koconia Nr 145-128, 
22) Rubinie i Dobie z Blochów małż. Bkencholc, właśc. 

nieruch. Witek Nr 1319, 

23) Ja.nklu_Arii i Chanie-Rywie z Rajchman6w mal*, 
PrejzerQwicz, właśc. nieruch. w Żarkach Nr 534, 

24) Mendlu Zylbermanie, Szajndli Szumacher, RuchU 
Merin, Mindli Sobelman, Dynie Kenigsberg i Chai Gel'8zo
nowicz, właśc. nieruch. w Zawierciu Nr 40-,-5, 

. / 

25) Mordce vel Markusie, Rywenie i Isucherze Szapsio. 
wiczach, właśc. nieruch. w Nieznanicach Nr 168, 

26) Herszełu vel Herszliku - Izraelu i Frajdli z Merynów 
małż. Potok, właśc. nieruch. w Zawierciu Nr 40-102 i nie. 
ruchomQści Nr 40-82. 

27) Tojwie i Chanie z KawQniów małż. Bloch, właśc. 
nieruch. Witek Nr 13-16, 

28) Dawidzie i Rudzie z Czernych małż. Korcfeld, właśc. 
nieruch. Cisówka Nr 133-1, 

29) Szmulu Goldsztajnie, właśc. nieruch. w Blachowni 
Nr 3, BIes-zno A, B, 

30) Łai Siwek, Blimie-Rajz1i Siwek, Chilu-Lejbusiu 
Siwek, Ernie Siwek, Szymie-Berze Siwku. współwłaścicie,; 

lach nieruch. w Żarkach, Nr 30, 

31) RQjzie vel Rozalii z Poznańskich Szternfeld i Cha
wie-Rej li Szte~nfeld, właśc. nieruch. w Zawierciu Nr 40-25, 

32) Józefie Liberma:nie, oraz Joachimie i Chai-Nojmie 
z Zandbergów małż. Haberman, właśc. nieruch. w Zawite. 
ciu Nr 4O-8l;. 



Nr. Gl. 

33) A'ronie i Rywee vel Rywie z Wronowiczów malt. 
Fiszban vel Fiszpan, oraz Janldu WrOlllowicŻu, właSc. nieru
chomości w Przyrowie Nr 99, 

i na podsta·wie prawa hipotec7lllego wyzna.CZ.Q termin na 
dzień 10 siel1Pnia 1947 roku, celem zgłoszenia praw do tych 
spadków i zamkinięcia postępowań spadkowych w myśl 
ort. 128 tegoż prawa. 2 KC-l099 II 

SĄD OłQRĘGOWY W KIAUSZlJ 

Wydzita'ł Hia>oteczillY Są,du Okręgowego w K3Jllii~ZU ni
ni'ejszYm Obwieszcza, ż·e wstało otw3Jrte postępowan·:e spad"" 
kowe po zmarłych: 

l) J,d'ei1u i KQ!ill: mallŻOOkaCih MlaTlgullPes, właścidelaCih ni,e
roCihomośo!kaJ\i~!dej, oZlt1alOzonej Nr rep. bilP. 836; 

2) Abele ,;' Lejlbie b.ralCiiadt MaJI'1g'IlHes'; wlaścilCiielaon 1'4 
częścI placu Q przestrz'erri 3269 ł,dIccd z nieroc'homolŚOi hU
sk:iej Nr rt!IP. hilp. 1072; 

3) IdeIu MarguiHesie, . wlaśoiloitelu 3/9 częśc;' nierucho
mości kallLSkiei Nr retP. hltp. 619 A., wla:ścik::i,elu l'e&ztv 27-:iu 
Il1<ll'lgów ·83 prętów z 1II1e1'lU'c'homoo<* we WSll Tyn~'ec, powiatu 
kairSkle&'O, Nr rep. 'hiP. 1393: I wla'śc!cie1tu l mo,r,gi 35 prę
tów z nie'ruclhomooci WOilnOlstwo Tym,i:ec, !P'ow. k.a,1.i~k;eg", 
Nr r,ep. 'hIi'1P. 1394; 

4) Ludop. POIdc'hllelbnik, wlaŚlcideke 30% niel'luchomoŚ(:.i 
we WSI! RYiP·in,ek, pow. ka~" ISi!delgo, Nr rep. 'hiip. 1079; 

5) H'ersmt Ma:rgulies,ie, wla,ś';:u;c.ielu 30% nPeruc:homości, 
Doibrz,ec Ma'ly, pow. b~i'Sikie'gQ (obeiCn~'e Ka,lisz) Nr rep. 
h:lp. 345; 

6) P 'raljdl-i'e Pod'cblebn:i'k, wlaścides1ce 30% .nieru{fuo'
mo'Ści ka1DSlkiej. Nr rep. Ihlp. 345, dawn,iej D<Ybrzec Ma!ły; 

7) Ludoe Podchlelbniik, · wl'erzyc;ellce sumy 3000 złotyt.J!i, 
zahewioeczQne'j pod Nr 3 dzi'alu IV wYka'zu b 'potecZlllesgo 
merudlomośo; k.a1otskielj, Nr 345, da~.i:ej DOibre~c Ma'ły. 

Termin ZaJrnkni'ęc:!a tych t>Os!tę!POwań spadlkowyCh wy
maiCza ®Dę na dzień na,stępu;iący Po upływ; e sz'eściu mi'oo,:ę
cy od ,diatypve,rwszeio QgłOlS'Zeilli'a w Monitorze Po,)skim. 
w kalllce~a:l'lii Wydziału ft;iiPołecz,nego ~ądu Okręgowego 

w Ka).iszu, dokąd zali'l1iferes()!Wal!1~ winni .zgł'osIć swe pra,wa 
pad skutkami !prek~uzii. 2-CK-1l38-U 

Wydzra'l Htipo~eomy Sądu Okręgowego . w Ka'lislZ,a nI:" 

n.i"ei'szYm obwiesl-cza. że wstało otwa,rte vlJstępowan:·e spad~ 
kQwe po ZIIllarlyc'b: 

1-) Wa,nld'z:e - Kawlinie - A,Jmle filbiger i Elwirzoe- Ma ri,i 
F':I1Jiilger,wslPó~w!aśclde,)lkach nier.uc;homośc:~ kaHsknch Nr, Nr. 
rep. 'hm.: 514 Et. IJ.i. 414, 1566 T., 494 A., 566 D. :;62 
Dohrz,e'c KolejOWY pow. kaai~,e&'O Nr Nr 6 } 7 OIbecni'e Ka
li'S'z, Nr rep. h';Ip. 294; 

2) Wa'ndz,i:e - Ka'rolinie - A1mie ·F:i1b:,ger, współwłaśdc.lel
oe n;eruc'homolŚci kaHskiej, Nr n~,!>. hli'!>. 251; 

3) E'lwi:r?e - M.ari,1 FilMger,h współwłaśo:cielce nierucho
mości kalJi:skiei; ' Nr rep. hiv. 494ab h·os.); 

TermiiJl z·amknięola łyc'h poSlłępowań spadkowych wy
ŻIt1a,eza się na dzień na&tępuJący Po u'Pły·w:e sZ'eŚc'iu mi'esię
cy od dta1y pDerwszego · ogł<JISzen:a w MO!I1iUorze Pclsk;.m, 
w ka.lnceaal'li'i Wydz·j:alu HipoŁecznflgG Sądu Okr~g'(lwe'go 
w KaJi'sZlU, dok1d zatiin~'eresowan,i winni z;gł·osi'ć swe prawa 
pod s'lrutkam! prek:JuZ'p. 2--J( e-.1140-JI 

Wyd~itał H.il!>OłecZll1Y Są,dll Okręgowego wKa~I~ ,9Zu n':
nlej'SzYID olbwieszcz.a, ŻP, zo'Stało otwarte Ij)fJstępowalll'e spa'd
kowe po zmarłych: 

t) Mor:d,ce Hendhl i HilDdzie z Kilrsz-Ło;lIlów maf-żonbch 
Ja'gła, wła'ścilcie'!ach plla'clu · z n'ieruchomoścl w Oisa!d~ile Sta
wiszyn, p.ow. kaiHskego, Nr rep.hip. · 202; 

2) M1i:ohalle Margul1esile, IwtalŚci.clieJu niemchomości ka
łisk'etj, ,oznalOzcmej Nrrelp. l1:fp. 489/490. 

Termilll zamknięcia tych poSltętJJowań spa.dlkowych wy
liI1a,c;r,a się na dzień na,stępll';ący po upływie sześc i'u mi'os.ię

cy od d1a1y p"erwszel~o oiglols·:!en:a w Monitorze Polskim, 
w kalllc~lar.i'i Wydziału Hi'Doteczn~lgo Sądu Okręgowego 
'(1.; Kal i~iZJu. dokąd za il1.teres·owan; winni zgłosić swe prawa 
pod sku'tkam; p rekluzj'i. 2-KC--t139··n 

Wydzla'ł HiitpoteC7.,ny Sądu Okręgowego w KaIJils'z'l1 ni
n"elj'szym otbwi·eszcza, że zosta'lo otwarte IPOs-tępowan:e spad~ 
kowe po z,marlych : 

l) Anton,im Gofębiewslk;m, wSlj)ólwlaŚlcilCi~lu osady Nr 4 
w d'0lbra1ch Bi,sk,upice - Smoo.ane, powliiatu ,kaBi:ski ego , ozna
czonej Nr rep. hiip. 28; 

2) Oitt Micha'łowi'oz, Ma'riem - Hcie Michałowl,cz. wsp6ł-
wtaściol'elłka:clh nieruchomo~oi kaHS'kei , oznla'ozOlll'~ Nr rero. 
h1p. 423 Ut. A .. 

Te'rmilll zamknięci'a tych postępowań slpacllkOWY'Ch wy
tmalcża się na d,zień nas:tęvUiiący DO 'lt'pływ;e sześciu mi'es:ę
ery od dta'ty . pilerwsz,eg,() ogl,aszel!l!a . w MondtO'r~e Polskim. 
w ka~cel~l'Ii'i Wydziału fHpote,czne'gt(l Sądu OkręgO'wetgo 
w · Kali~mt, dokąd 7.a~'Il,tereS<Y\Van; winni zgt~ć swe prawa 
J)OidSkiut1cami p re1d<u.z,j i, 2-KC-1l42-n 

Wydzi1ll!ł HliIPOItecz,ny Sądu Okręg'owego w Ka~i~zu n:
n~elj'szym ()Ibwie,szcza, że wstało otwa'rte IIJostęp()iWalltie spad
trowe po ZIIllarłyc'h: 

1) Czesławie Dawidow;oz, W'Sp6łw1aśdcreloe ,nierucho
mosci hll~ki'ej, Nr rep. hup. 1213; 

2) loku A~terze, właśc1clelu reszty c1zialk,j , o Pl'IZestrzen! 
l230 sąieni spod Nr 6 dl-i'a'tl1 1I1~0 lIIieurudliomośc.i położo
ne! 'We wsi D~ulgta..: Wieś !p'ow; 1ro~1s>k;ie.g.o oZlll;aJC~ol1lej Nr. re(p. 

irki. 237. 

Termilll zamknięda tycll pQlS'tętpOwań ' spa;c1kowyc.'h wY
Zl!ialcza się na dzi·eń nas,tępujący I>O uplyw:e sZ'eściu mieisię

ey ()I() dtaty pioerwsz.ego ogłosze.n!1I. w Monlitorze PoJ.skim, 
w ka'llcelar.ii . Wydziału Hipotecznelgo Sąd'u Okręgowego 
w Kalis,zu, dok'l'd za~il1ł:eres()lwani winni zglos'i6 swe . prawa 
pOId skutkami I>~ ł-Ke--ll~l-JI 

.,MONlIlX)R :R0Lsim" - Dnia 9 ma.ja 1947 1'!. 

Wydzial HtilPoteOZll1Y Sądu Okręgowego w Kad,iszl1 n.i~ 
niejszym obwieszcza, ż,e zostało otwarte postępowanie spaod
kOlWe po ZIIllarlyoh': 

1) Stefani'! KTZYn1lll'silde,j, wła,ŚCi.cie1ce nie ru chamolŚci' ka
Hs:k;eti, oznalClZOlneli Nr rep. !h,ip. R56i współw/,aśolci1elce nie
l'IUohomoś'Oi ka!Ji.sikiej Nr !'e'!>. hij). 437; 

.2) Surze Wevs,sowei i Raclheli Rotte,nbergowej, właści
cilelkaclh niclI1uc'homośc,i kalE'stki'ej Nr reqJ. hiIJJ. 399 B (J'lO's.); 

3) OJlllIł-Surze Keniog, wSlj)ółwta'Śoidcke niel'lUohomości' 
ka~is'ki,ej, czmac.z.oillej Nr Te~ , hi'p. 409 Et A.; 

4) Mari,ero Ube!1man il Symclhe Binem Ubemla'll, właścl
cielaoh 'Ilier.uc!lromclśC!i lkal).;iS1kiei, o.zil1,aczonej ' Nr rep. hit!> . 
116-118. 

Termiln zamknięci'a tyc'h postępowań ~padlkowyc1t wy-
. znacza się na dizień na,sltępu,jący Po 'lll[Jtyw.e sz·eściu mi'esię
cy od dtalty pverws'zelg,O og!'os'zelllia w Monitorze Po1sikim, 
w ka!llcet1acr1łi Wydzj'a!u Hipote'cznelgo Sądu Okręgowe'go 

w Kalis·ZIU, dokąd l-a!i11lteresowan;' wimloi zlg!osi ć ~\Ve prawa 
pod sbtkaml ~rekluzii. 2-KC-1147~Jl 

WydziJal HilPoltecZll1Y Sądu Okręgowego w Ka~,i'S,z'u ui/'" 
ni'ej'szym obwieszcza, ile w:s,ta-ło otwa,rte postępowanie spad
kowe po zmarły oh: 

1) Ry!kel!i Bleche.rtowelj, wSlPółwł!aśiÓci'e:lce niemClhamośoi 
położonej w DOibrze'cu Małym, powi'e,cie ka,J;!skim, olbecnie 
mia'Sto Kali~, Nr rep. lIfp. 332; 

2) RUIOhH RacllJwa~'s'kiej ,j O!OZeTZ'e R"ic.hwa,!skim, w~p6l-
wfaśdóe1a'cIh '!lJ.e'rllochOll11o,śc;' Ikadiskieli, ozna<;wuei Nr rep. 
Ih~p. 25; 

3) Aron:ioe Sm)er~tei,n:fe, Bk:'e Dzioa'!owsk!iei. Łaii Juwen, 
Ruchli Ju wen , M!ot1dce Juwen, Ajdel~ vel Ejdel!.i Juwe'rt, Su
rze Juwen, Mi'rIi J'llwen i M en,dtlu Juwen, ja'ko w~p6hvlaśc1r 
c\ela:.'\h nieruchomości kaiU'si!ódh. oznaczonych Nr ·rep. Mp. 424 
cr:ł. A. i Nr rep. NID. 425 ~H. 'B (fOlS.) ; 

4) Izaaiku Lkhtemlbaumie, WSlj)ó!wła'ści:Cielu nieruchomo
ści kaUski'ch Nr rep. lhiiip . 765 i Nr rep. ,hip. 770 i wfaślcióelu 
nieruchomości ka:\iis'ki!ej Nr rep. hip. 641; 

5) Mairkusie Li cilrtenb a'llmiie , Józefi'e Udhtentbal\lmie, J6ze
fie Lichterrbaumi'e, . Bel'lk'tt Uc!htenlba'llmi'e i lzaa'ku Uohtenba,u
mle, wla:śc ici Clla'<fu w równydh częścialdh 1j)11zestrze·ni 6086 łok
ci za'pisanych w d'Z~a:le II punikt c nei'ru,clh-omolŚci Doibrz~c 
Kolejowy, pow. kal!iskreogo, Nr rep. hip. 292, wspó!wł.alŚc. fol
warku Dobrzec Mały P'O'W. ka'):ilski'eigo (ohelcnie miasto Ka
nsz) Nr rep. h:p. 26t, włatScic! 'eJla,cIh dzi,a,j'ki 7-iemi przes tne
n-i. 1971 metr.. z nreru'clhomości kalli~kiej Nr rep. :h;p. 1200 
,l wspó!właścicielach · ni:eofit\odhomolŚ'ci Dobrzec Nowy, pow. ka: 
.liski'ego, ob eonie KaJJiiSoz~ Nr rep. ł1lilP . 306; 
. 6) Markus';e UcMenlbalUm, JÓzef.i1e Uoht et1b a um, Berku 
Lic'hten!baum Izaalku Llchtenbaum i Gl1tH Bromberga.we;, 
W'SIPórwfaści~i'eIIac;h n'i'eru,ahom'o·śc.i: CzęIŚĆ fOllwartku Do'hrzoc 
Ma.ły Ht. E. 'POW. h1,i's/ki'eg,o, Nr 'rep. 'h;p. 269, DoIb~zec Mały 
łlit. A. pow. k3l1lilskrelgo Nr r:e:p. h(p. 265 i Zalgorzyne'k cz~ść 
IV lit. B. pow. ka~+SkioC1g0 Nr rep. hiv. 1515. 

Termiill zamknięoi'a tyclh POlSltę'Po.wań spadlkowydh wy
macza s,ię na dlzieit nas,tępuliący. p,o 'Itplyw:e sześciu mi'esię

cy od daiy p·Derwsz·eg'o O:głOlS'zen:a w Monitorze PoI.S1kim,. 
w kactceI3Inł'i Wydzi:a!u Hi'Potecz:nago Sądu OkręgO'\ve'go 
w T(a!:s·zu, dokąd zahl,teres'O'wan; winni lJgłolS'ić swe pra,wa 
po:d &kutkami pre'k~uZłij. 2--KC-1143-1I 

WY'dz~a~ HilPo.teoz!l1Y Sądu Okręgowego w KaHsz'\.1 ni
niej'szYID obwieszcza, że wstało otwa'rte postępowa.n: e spad
kowe po ZIIllarłych: 

1) knJton'm-Ja,nI'e SkOWii1ońlskim, wlaśdcielu 60 ha zilem.i 
s·poo Nr l d:ziJa~u II wyka'z'~l 1h.i'Po'te.czne'go fo,lwarku Kowa·le 
Baflsikv'e, (law. t,ure.ckii'clgo, Nr rep. h:p. 271, wl!la·ś c''Cio~lu 
mai Ni~dźwi!3JdlY Nr t , powia[,U kal\iskiego Nr rep. hiiP. 813. 

2) Ickl\.t1Ma,jrze Zi'ellonika, Frymeci'e Skiersobo,!sk-;e'j, Na
fta~im SICioersolb'oJsldm, Ma.js.ie,ju Skiersobolskil111, H'rrdzi1e 
Król, Faidze Zielonka , Le'ibi'e Ski e rsolbo'lls'k';m , ESlterze Buda. 
I'Zra,elu Sldel!'lsbbo~Slk:lm. wspólwra~śd,cj!€'Jac'h nieruClhomośca 
kall'isiki'ei, oznacwnej Nr YJeIP . h i'P . 209 A B (ros.). po Fryme
cle Ski ersobols'l~i'e :i. w i·elrzyÓeilce połowy sumy 50.000 z.ł za
bezpieczoneli pod Nr 12 kot zł d7.ia'kI IV \VVKa~U h ip'oŁecz

",elgo m'e'l1uchomo'ści kaIFsk,i'ej Nr rep . .\Tip. 209 t\ B (rois.) 
j Es,te'rze Buda. wlierzY'c;eke s'llmy 2500 zł \V zl, ,kaudi l1a 
250 zł w zł. Sipod Nr 20 dZj.a,l'u IV n '·e mchomo,ści Nr re;p. 
hi:p.209 A. B. (r,os.) w KaHsiz·u. ' 

Ternnilll zamknięiOfa tych posltę;powań spadkowych wy
ZII1a,cza ®~ na dzi'eń nasltępu:jący PO up!yw; e sZ'e·ścht mi'esię
cy od dtalty pl'erwSz,etg,O Qlglos'zenia w MoniŁo'rze Po.lskim; 
w karrc-eła:rli W ydzia l'll Hipotecz,uego Są,du Okręgowe.go 
w KaUslIU, dokąd zai'nlt'eresOtwani winni z,gfos<lć swe prawa 
pod skutkami prekluZlj,1. 2~C-1144-U 

" Wydzi:a,ł Hlilport:eczlDY Sądu Okręgowego w KalJ.i-szu tli" 
niieljs'zym o!bw'ieszcQ;a, że zostalo o,twa,rte postępowamie spad
kowe pO zmadych,: 

JaJnki:effu vell Jakólhve i GoMz:e mał:ż.onkaJClh OSlla:J{ow
~i'cIh, wla'ścilC'i ,claic'h n<iJeI'lUahonlośc~ kalHskiej Nr rep. :hip. 33~ 
d 'I1':erue:homośd kaaDslki:C1j Nr 325. 

Termin zamknięcia tyc~ POiSltę;powań sipa,dlkowych wy
matcza s'ię na dzień nta&tępujący po '\1ipływ:e sześciu mi'esię
cy od dIalty prerwsz,eg.o ogłOlszert;,a w Monito'rze Polsldm, 
w kancela:nH Wydzi:a:łu Hipołeczme!g'o Sądu Okręgowe'go 
w KaH~ZIU, dokątdza'i'l1lteresowa'l1li wilnni z'g',łos'ić swe pmwa 
pOld slrutkami p rellduz:j'i. 2-KC-1l45-H 

SĄlD OKRĘGOWY W RADOMIU 

Sąd Okrę~owy w Radomiu Wyd'z·iia,f Hipo:t'ecz'nY, ::tini'Clj
S?;yn1 obwieslzClza, Ź'e zOlstaly otwart·e P{)istępowania Sipa.d
kowe po zma;rlyoh: 

l) Rywce Oo!dz;'e Roz enb erg , fzradu Rozenbengu, lcku
Jos'ku Rozelll'bergu; Oha'Sklu ROlz'e!n'b e\1gu, wSJJółwf.aścilCi-e
lalOh nieruc'hommści m. R adotmi·a Nr !t ip. 564 I częśoi niem
CJhomości m. Radom!a Nr ~;P. 290, 

2) Nusynie-Dawidlzi.e Najmd,r,ie i OlIaIDi,e z Goldfafibów 
Nf\lllIW1a )VłaIŚ~l'Cii.etl.aiCh nierucl1omOlści m. Rrudom;a Nr h~. 2, 

3) Rufi!nie GHksztainre j Flrayd'zi>e OIi1cszt rujn, włalŚOioi.
lach nfoeruooomości m. Rad\Jimia Nr Ihiip. 110, 

4) Jozef;e Brożyna (w hi!J)O>tece Józef-&aJll'vsłlliw), w ..... 
ściicie!lu ~Ii'ea>od,z,i~~nei połowy ,plac.u: w rrl'eir!.H~hl()mośc~ ~31dml 

R2ą'<lOwY, . 
5) Ohilu-Jiz'raetlu tBoj:mantie. wla'ŚC:ic.iellu niep()d!z'i'emej ,poII 

lowy n;'eruc'hOllllQ\śC'! m. Raldomia Nr IMp. 150. . 
6) Druwildz:ie f"U'gmaiJl i Surze FI\l'gman wSlpóhVlłaścicjle.! 

laJoh plaoti. w nieruc!homości m. :Radorn~ Nr hip. 509. 
. 7) Leo~ie Den, Symsze Delnh:l t !MaT':iem Ro.zenbaum, ,vłr' 
śdddaoll nIeruic!hom OIŚOf m. Ratdom~a Nr hlp. 678, 

&) Szmulu iBo.r,eniSlZtalj'l1lie i Mendli!t B()lr~nsz.ta,l!1:i:e. włlt 
śckie1a:ch częśc.i n'entohoonoś<:! m. Radomia Nr hilp. 856 (..ta;.. 
wni,etl Ka1~nów tB), i 

'9) Szaji Giser (w hipotece SZY';a Qi'g,s·er vel G·ser) i Ma" 
tl11iz Botim~linów Q iiser (w ilbipotece Matla GJ.ssler vel! Oi~'er)~ 
~p6łwta:ściciell,acll ni,emCihomOiŚ'Ci m. Radomia Nr hilP. 708, 

10) Róży ·z Ja'll'ki-ellewicz6w fj,gura (w hipQltece Rojza~ 
Giotla Fj'gura), właś'cici,~lce 'Il:i'elPo!dzidnej po!owYozę!Ści nie
ruclhomośc; m. Radomia Nr 1h1P. 261, 

11) Temie Kau.fman, w!a·ścide<1ce ozęści u'obr zi'emskicll 
Plotrowi.ce, pow. radomslk:iego, 

12) Waldeohu KośIla, wl,a'śócf.eI1u częśo;' dóbr Towa'" 
rzystwo Górki M!odyński'e, p{)wbatu rad~T1'lIsk ; ego i AnttY' 
ninIe z Pank'ow:slkicih Kośla, w'Ia:śclilc:,e!lce częŚci dóbr Towa
r.zystw.o Górlki MłOidYIJ'skiie , pow. raidom's1clego i pOZOłSita.!e! 
r,es>zty czę'Ś'c! tyohże dóhr Tow. Górlki M'ło'dyń'skie, t>Owiatu 
r.adomsk:ego, 

13) RucMi z Elclhen'ta~'Ów Zajd'o (w !ho;ipotece Ru~'hb. Ej
chelnota!) , wie-rzy6e:\c.e ewilkcii w kwode 5.000 z!0łv1ch, za.
bezpie,c'zonelj w d,z:ia1le IV 1><>d Nr 24 na nierucł!omo'ś,ci m. 
Radom;'a Nr h ,jip. 218. 

14) Janlkllu l'cku Zadide, wi'erzyC'l'~ltt ew'ikcdi w kw()'i::le . 
5.000 złotydh. zalbezlP:e'cwnej \V dlziaąe IV pod Nr 24 na nie
\1UIChQtnaści m. RadiO:mia Nr hip. 218, 

15) Da,nuoie ,}<;Irsz't·elin i IHe·\1szu-,Qhallmiie ,\'lei] Hlen'ryku 
Ki1rs'ztei.n , wSIPółwla~cicDella,cih n'j'erruclhamOlŚd m. Radomia 
Nr h:ip. 421 , 

16) HerSlZ/k'll Orb3iChi BEmi:e Otiba'Ch, ws;pólwłaśd;: : e
!Iaclh cz~ści niie,ruchomośc: m. Radomia Nr ·hlp. 43.'5, 

17) Fi'Sz'lu Ba:nk,i,e:rze, wła'Ści!O;'elu :ni'e'Podzi.elnej PO!DWY 
n!emc'homości m. Radomia Nr hi:p. 514 i w ierzyc;!e.\u ka,u::i,1 
w kwocioe 10.000 złotya1t zab eZlpi ecz on e'j .pod Nr 23 dzi'a.!u 
IV '!lIi e ruclh {)I!tlOiści m. Radomi,a Nr h'i'p. 49, 

18) Re:szce Banki'er, w!alśc:'c'il~lcie ni.epcdzie!pe,j po'łowy 
nreruc'hol1TIośc'l m. Radom;'a Nr hip. 514. 

19) Mo!j's'ie veą Mo,iżesz,u-Faijwht fiillkiels'zhjtt,iie w hi
po,tece M'O's,zek FaJwe~finke1s.zitajn ,~ Mal'ii Dwojrze z Dan- . 
cy:gierów f ;nkiellszta:j'n, współwłaścideJa'ch !pozostałej reszty 
części niert!'ahomoś.c.i m. R a:d:om'ilCl Nr hiip. lOt, 

20) Ja'r.k'lu Daw:dzie ' Talj,tellbalum i Łai z iR3lUmga·rienó\v 
Taitelhaum, wS'Pó!wfaościic~i~lach !r:t: eruchcrnO'ści m. RadlOmia 
Nr Nr itlp. 381 1 382 maiz wla'ścic:ile:lach nierud!tciJ11olści m. 
Radomi.a Nr ~:v. 387, 

·21) GitIi Wasel'lman, włalŚc:dellce ozęści nDel'uanomośd 
m. Radomi.a Nr hip. 100, 

22) Ja'nie Zawi'szy, w!alŚo'deht ruwódh części dóbr :d ,cm-' 
skkih f~ownica c'zy,H Gralbrna, 'Powialtu ra.domsbego, 

23) ElI'Sta:oMwslzu-Waclalwie lPa's.c!hal!'s@dm, ,,,"a,ścioie,],u 1/9 
niepodzielnej c'zęści It\ipe!l'Iuohom{)iści m. Rad'om;a N.r Nr hill. 
196 ,i t97, 

24) Adamie Szymańskim, ws.półwła§cilc,j.e.lu częśc:i dÓlbr 
zi'emsk:c~h ta'kowi'c'e Ma,le. powia~,u radO'mskie,go 

25) Ba'l'binie Ka'cpelrc~yk, wfaścilcielce l!1iC!P~d'z i. e!lnej po
towy częki dóbr Zwo~eń. powiatu kozieni,ec'ki'G'ga.. 

26) Szymsze z Owsrreldów KaJ'lP'e:nikO'p vel Ka:rpen,ko,pli 
w hi-pote'ce S}"mc'ha Ka rp enlk OIPf , wlaJścide:Jce n je,!, cd z': e l:lej 
połowy nleruchomo'śc'i' m. Radomila Nr Ih:ip. 16.3 i nielj}ndz' , ~l

nej potowy nj'erudhomo'śc i m. R9.'domi'<'. Nr Mp. 164; 
27) lzr:ae'hl Hel"Slz'tl f ,e,lodman 'i M:H:;·'-BJimie feldm a: l, 

w!alścicie'lalch ni,eru chomolści m. Ratdomia Nr ~ltp. 613, 

28) M,allliC:hu f i's·vman'ile i R'1lchH-Łaa f ;'Sziluan, ",1'alŚci .. 
cieJacll n ;'crudwmośc i ,m. R ad'am ia Nr hip. 622, 

29) Szyi Wa1jsdO'T!f. wliJ..ścic'-eluczęśc; ' niepodzielnej po
towy cz~ści d'óbr z.iemsk,ich Staw Den'kowski" powiatu OlPa" 
to,,,'ski'e:go, 

30) Cha: Wa'jsdo,l'i, w!aśóc:e,Jce częśc : dóbr ·ziemsk!c11 
Staw D e:nko'Ws ki , powi·atu apatowskieJgo. 

31 ) Ber:!m GOoldsz'iaoinle-Sms.teir. wlaśc'!de\.u nie'po·dzi e,l
[]jej połowy cze,ści dóbr z,:e'l11'sk'c:h Staw Deluko"" '5iki, powiatn 
oPOlltowSk i,ego, ' 

.32) Sylmve BQijmanie, wSIPó!w/a!Ś cicie!u częśC'. i dóbr Fo,j
walrk S!alwOoO lit. D, powia,tu rald,omsikieigo, 

33) Ralc,he,li-Łr! i Zaljd'eO'sz'Il"T \V ~lE~(1!'ece Rllchila ł'J aoja 
Za,jide1n:sznk, wspólw!a,śdciel\.c'e części '!1i'e rll\chomoś(;f m. RJ
dom:ia Nr hip.f.. 35, ~ Części nieruchomości m. Rad'omia Nr 
hi'D. 172, wla:Ś'ciicl,ecrce ni epo,dzli'e~ ,nej po:f,owv części n ie'ru
ohomości m. Radomia Nr h'ilj). 43.1 i 15% nieruclhomośd 
m. Ra:domia Nr hip. 650, 

34) ChlIDi Złade Zajdenszl1i r i E,.teTce ;r, Za:jde:nls'z'OiiróW 
Ra!papo.r.t, w:SIIJóh"la~cilci .etlka :cih części i!1i'e,ruc'homo'ś ci m. Ra· 
td'omia Nr a:tii!p . 35 i' części rt iewcnomościl m, Ratdnmia 
Nr Mp. 172, 

35) Nu'Synie Dawj'dzie Naima'n i · Chanie z Go'ltdfa 'J1bów 
Na1j;man, wlaSci'c-iella'oh nietwcll1omości m. R adomia Nr Mp. 84 
,j ozęśoi nferuclho.mości m. RaldQ:nia Nr !hip. 83, 

36) Jo'sku Lejzorz'e Odm, wfa·śc' idelu 34/96 n:epodzieil
nY'<fu częŚCi n ielru ch omoki m. Rad'cmia Nr hip. 83, 

37) Bdwa'rdzi·e Jalku'bowsk'im, wS1Pólwlaśc·;cielu dwóch 
części :n i erucholDo.ś ci m. Radomia Nr hiv. 890 (dawniej 
KaptJur), 

38) He'rstku Rt1 'bli'll~~teljnj.e wlaścilCiel'll n.;'elPodz.ii~1,nel 
palowy częśc' i dóbr ziemskh;,h Riotrow:c.e, pow,iatu ra·dO'l11~ 
skieogo, 

39) Zy!gmllnde GierYC'zll. wta8c:cieJu 1/12 i1'iepo(hi~~Tl1e~r 
części reszty n "en1Clhomośoi m. Radomia Nr hip. 891 (daw
nie? l\oclJ,anówek}, 
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40) Chaimile MaJe'T0e RozelJJ<,rWliCJU WlSJ)Óbwlaścilciełu 
ezęścl ,ni 'e>ruchoJroości m. RaJd,amia Nr hiip. 209, 

41) Szmulu Korma'l1lj,:!, wl,ruśc:cieLu 1/4 mepodzie'looi czę
ści ni'eruchomości , m. Ra,domia Nr hip. 31, i 

42) Herszu Fa,jntuch:u :i ROljz 'e-Sza,jnldili Fa!i'ntu,ch., wla
ścicieJ.a,ch części d'óbr ziemski,ch Chwallki ,Lit. C, powjaitu sall
dom! e l1S'k i'elg,o. 

Termin zamknięcia tych sp,aldJków wy:z,nac'zony zosłal na 
dziel] p:eT\V'szy następujący po uplyw:i'e sześciu mi,es,ięcy od 
daty pierwszego Oigloszeln'ia w MOlnHmze Polskim w kan
celari i Wydzi'alu łf 'p.otocz,nelg,o Są'dJu Ok,ręgowego w Rado
miu, dokąd zaiiIlteres'o'Walni w'n'l1i z,glosić swe prawa pod 
skutkami preMuzi'i. 21KB-9196-1I 

Sąid Okręg:owy w RJ!d<m; kl, Wyidlzial 'Hipot'ecz:nY, lljnieo
Szym obwie'S'zcza, że zostałyotwarte postępoOwanJila spadko
we poOzma,rlydt: 

l) Gd,ai\i Bll iman;e. sY'11:ilo lzritC'la Fi'szla (w hi,potece SY'1 
Pisz'la), wła:śc'cj.eilu 2[3 n iepodziel!lyoh części dóbr Myśl,i'.sze
wilce, pow. radon;s'ki'e:go, 

2) No.iechu Men,dlew:j1cz.u (w 'h:lPotec'e Nojech MeiClllo,wi'cz), 
wła'śc!dd,u częsci dób.r Fohv:a'rk Sk::ype C powiatu ko-
neckiego, ' 

3) Ja'nie Czerw: ńskim, wł:!:ś::kidu kollo1l1; ; AlntoTIliówka 
Wikzkaws:ka , powia tu kO'z.ienJckj'c.g'o, 

4) Ba'I'Da.rz;e Wawe'T, wfalŚdcieke clzęści dóbr z'ie:nskf~h 
Markowola pow. kOQ;i'enl1cki'elgo, 

5) Wncentym GoCh, wła,śaic,;'elu części dóbr Wygoda, 
Ilow iatu koz:eTIliICk"elgo, 

6) ·Roma'ni,e Stam!st'l.w:e Jaro~i'ń'~kim włalścicielu n;:e-
podzic'lnei poOlowy osady młyn. Runlka,' powialtu kozienic
kiego, 

7) Chai' rryd'man, wła,,;;;:icieł!ce części f1i!eruohomośd 
m. Radomia Nr ihilP. 865, 

S) fra'llószi<u Stępj'c ń i Matvldzlie Stępień. wła,śc1c;e
lach części nieruc'homośCi m. Radom;,a Nr !hiP. 890 (Kaptur), 

9) f ruj dze frydlcmd (w ,h i'pOltece Fr,ieldla'lIJd), właścicielce 

plac'u w ma,jąt~u Bo,leslawów Nr Nr l do Z8, 49 ,; 63, po,
wiatu olpa t o'Wski e:go , 

10) P !nkWRSie ve:1 P :'n'lwsie - Mendlu Tai dt'm an ile, wta
~dc.i'e]u 9/40 nielJ)odz iel'llYdh częśc' i '11!i'enuOhomości m. Rad,o
mia Nr hip. 75, 

1) Sz~,rji-Syn" e MHmanie i ESilerze-iI3a,j.)i M;'!ma'll wła-

kidela'ch części nierudhomO'ści m. RadomIa Nr h ip.' ZB, 
12) Dolbie-Ry\Vce Rajch'ki:n.d (w hi'potece Ry'Wka-DoIbr:a), 

włalŚck ie:lce lIIi epod:Z'ielll1'e,j poło'wy części os,iedn,a detni,sko
\Vego przy uzdrowisku Czami100ka Góra, POW. koneckiet\:'o, 

13) Ja'!lie Sosi(\slki1n, wtalŚcilCiellu rtiepodziie~ne,j polowy 
ezę,Ś'ci dóbr z:emskiclh Słowniki!, pow\ila1u lkoz'e'11iiciki'eig'o" 

14) Józefie-He'rszu GoMalku, właścki'elu 114 nieipodzid
llej części TIi!eru,cJliomO'ści mia'sła 'Radomia Nr h~p. 26i, 

15) M:C'h~lu-Na,ohmanie Łęga i Lejhu,siu-kklit Łę~a, wła
Ścicielach reszty osady młynars!de,j w dobrach Przy1tY'k. 
powtatu rrudomsk,ie,g.o, 

]6) Abusiiu-Daw!'d't" e Aide:J:haum1ie, współwJaścici'elu po
itostałe,j res żty osady młY'Ilarskiei w doibrach Przyiy:k:, po
w;a,uu radomskiego. 

17) Fa1jdze z Rutma1J1ów Wa,jchman, W!i'erzyci:edce 6.400 
lZłotych w złocie zalbezpiecZO'neij pod i do Nr 5 Dzia;łu IV 
D ewikcj,i w Ikwoóe' 4.000do~~\!TÓW St. Zj'ed. Am. pór'n. za
bezpieczonei pod Nr 7 Dziiał'l1 IV iIIa n;'enuchomośOi m. Ra
Qomdla Nr hip. 594, 

19) NusY'll'ie Zy!lber~ vell Zy;liber, współwla:ściJc,ielu czę

~ci nienu,dhomości m. Ra'domi:a Nt Mp. 865, 

19) Hel1S,z'l1 Ze~k;'elr (w h,ipo.teoe łf.er,szek Zelkier) wSipól
ItIla,ści:ci'elu części nileruCihomości m. Radomt,a Nr llt'i'P. 865, 
CzęsC'i 'I1iefitlJOho;mo:ścf m RadlOmia Nr htp. 841 ,;, wraśo~cielu 
1/4 n i CiP OId;zi,elnei części l1IileJ1tlC1homo·ści m. Radomi'a Nr 
Irup. 767, 

20) Mordce"lłlerszu F'eTste'rze (w Mpotec,e MlłirJ<us vel 
Mordka FerSJtm-), właścicj'e'lu niClP'<J!d~ielnej połowy ni:.ru-
c'homości m. ~ad.omi'a Nr h:m. 75b, 

21) Borniclhu Ma,M1i i JenlCie z'e S1edz'i'k6w Mail1'ell!, wra
łcioteH 214 iIInepo.dzienill1'oh ozę.śr.J! ll,ierudhOl1'O!Ś~r :m. Raldo
iIn:a Nr :hi~P. 179b, 

Z2) Kairolu ~od1ewslkim i BrOll'Lsbwlie Podllewslk~,e.J. 
IWspółwła:ści'Ciela1c!h 'części dóbr J,iip.a Krena D i wlaścide-
1'a1O'h ozęśc; dóbr Sewel"Y'nów. powi'a,tu ltlżooki~o, 

e3)· Mli,a'hruHni'e Fryn13.'s" ' wlaścideke 1/8 Illie.pocLz;i;eJlined 
części dóbr [:iipa Krępa D i ni~podzielnej połowy częśd 

idÓ!hr SeweTYlllów, p()iWja~u it!życkielgo powstałej res~ty 
częśoi tyc!h~e dóbr, 

24) KonistallItYm f 'ryn:a's, właściiCieJlu pO'wsltal,ej reSlzty 
tfi!4 n:eipodzieLnei części dóbr Upa Krępa D, pow.i'atu Hże·c
k 'leg,o i właścrcielu l) częśc Z) niepod'z,i,e1'1lej częiŚci I 3) po
~osta.fej reszty części dóbr Z'iemSikicJh Sew~rynów, PQwialbu 
eJżeokjeg,o, 

25) Szmu'lu Bryksie 'i MirJli Bryks, wlaśdcie!lach p~.acu 
!Wosa,dz!e fa'brycz:nej Kamienna Oóm:kza, pow. kone<:kiego, 

26) Fra:ncis·zku S>ta rzyńskiim , w:erzycIelu Slumy 3.250 
~totyCih zabezipiec'zonej pod Nr 24 Działu IV dóbr Dąbrówka 
Na'gól'na, powia'tu rado:ms~i,ego, 

Z7) Menldllu Ki'e,rszeillihaumie, właIŚoicie,lu Z5!54 n'lelp0-
t1'zie;ł1l1YCihczęśc; Idóbr z;j.em:~lldoh Młyn Chojni:a'k, l>owhtu 
ffil'żeddego, 

~) Falj:dze z Baumów vel Bo'imów Roze'nbll1m, wła,śd

eielIce części '11 i erudhQil110śc'i m. Ra'dQil11 ia Nr hip. 175, 
Z9) Braindli Lerman , etli Lerma'n, Fa'jwlu Rychtma:n, 

Ohal!; Ic,ie Rydhtman i EHa:s!ZI1l MU'11a uermalTl (w hipotece 
MUIll'is Lerman), współwta:śdc:ueJ!a'dh Iltie'l1uclllOmości m. Ra:
domia Nr hi:Jl. 13, 

30) leku Frymnalltie :! Rywce Frydma'n wsp6h"'ł.a,ścicl!e

ła! cIIi ozęści n: el1uciłtomośc1i m. Radomia Nr ' h~p. 892, 
31) BnTUchu Zylbef1bel1gu. wla,śóc i el11 części nieruch!)~ 

mości m. Rad,omi,a Nr hjlp, 89:?, j Y ' ' 
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3Z) Sulrze-Malice z fry;dów Zyilbe'I1berg, w;er,zycielce h',po
,tek'i ora'WIllej na sumę. 25.000 zlotydh, zalbezj);ecwnC\j pod 
Nr 177 w Duale IV n:i'enu,clhomości m. Ra.dJom:a Nr 'htilP. 892, 

33) Szlam:'e - :He~szll Gutmrunie, wla:śdcielu 25% niem
'c'hQil11ośc.i m. R3!domia Nr !hiiiP. 74a i 

zaJbe,zj)ieczonej n:a T\'ieruchOllTJOlści w Częstochowi'eNr 239/11 
h~p., 

34) łoelu Oo:Jdlbaumie i Fatidze Goldibaum, w~p6I\vlaśd-
cielaOlt '11ieruobQillTIośo! m. RaJdo:m:a Nr h i,p. 108. ' 

Tertrn,iin zamk1l1ii~Ciia tych po~tępowań SDa.dlkow\nc:l: ~y
~na,c·za ~ię na dlzień na.. .. tęplljący P'O upływi e sześóu mi esi ę

cy od .daty plerwlSlzego OIg'tos:z'elllia w MiQlnitorze POIłs k ;m 
w ka:ncela.ri'i Wyd;z~a~u Hiootecz,ne1go Sądu Okręgowe'go 

w Ra'<l.omiu, dokąd zaJ;nt.el'es,o'WJni wina! z'g!'osić swe ~rawa 
pod sikutikami IPreik1luhjj. Z..-,KC -8IS-11 

30) Dawidzie M,e's'Ser wlaśc3ciellu n;e Plldh0 mości w Przy
rowie Nr 5G2/nr !hlilp., 

31) Mosz!ku i Raldh~i z Me'Sl$erów maiż. Krakowskicl1. 
wlaś~icilenalC!h nieruohomośc; we MstQ1wi'e Nr 425/ m h lp. 

3Z) Ledhusiu vel Lewku Fra'nik wła,ścicielu ,połowy nle" 
rucho'lTlOiścl w Często'ohowi e Nr 662 hip. 

33) ~,j,nOICllJU-:na widz'ie Żytn.: 'ckim vel Żyl1J:cws k'm. wla
śc; c ielu 'I1 !'eruoho:mości \V CzęstodJo\vie Nr 198/ n 1t:'p., 

34) Aroni,e Wa,rsza:wsk!m. wlalśC'iode'lu 8/192 częśc i l Ja· 
fe Wars.z<twsik:ei, włalści:c : el!:ce 22/192 ' częś'ci lII'ieifllchomoścl 
w Czc~t O'chO'wi'e Nr 570 hi'P. 

SĄD CilR!OIDZ[(II W CZĘSTOCH.OWIE 35) Abramie, Be'1"ku 1 JOIna'si:e Erlkhma,naClh i Ru-:hIl 
Sąd Gwd'zki, Odld~ilalr łfipot'ClCZ1nY w Częs,tochowi':l olr z ErlkhJ!11a:nów R o.z en, wla,śc :'C'ielac'h 16/80 częśc i niern~ih()-

wlteszcza. żle zi(Jslta;ły otwalt1te PQstępawa1l11ia SiPald\kowe Po mości w Ża'rka:ch Nr 20 ihip., 
ztnaJrJyclt: ' 36) Szymonie Geaber, włalścideG,u poł:owy n ieruohKlmoścł 

1) ,Ire 'J'l1rki'ewliJcZlu, IWspó!wta,śdCliei1u ~lienudl!OImO'ści w w Częsioc!howi,e oznaczonej Nr 1256 'h'ip .• 
M)"sz,kpwi,e, rurelg,U!].owane,j w ,dzia11,e II p,od punkt. V do Nr Za 37) Beni'amlniiie ,jl Ubi'e~Chałli'e ~e Sz;ty:D].ów mallżol11kadi 
w k~i'ędze h~p'!J1te;cZlnClj Nr 4 Mp., Goldbel1g, wl,aśdicieladh części ni'cmc!homośOi w Żarka.oh, 

Z) UdIl'i z Galblów Bermrun, wla,ś,dcileloe 1/24, Fra,jdH-Ma- l1re,gulowalllClj w dz. II q:i0ld Nr 1 księg i hiljJOltocznelj Nr 11 h ip. 
l1i;em Z Galblów Perelma'n, właśc. 1/ 24, .Rrui,alle-Icku Gahlu, a8) Icylk;u NQ1walku., wlaśCli lc;ell1 104/224' części n'lemcho-
wlaIŚc. 1/e4, Uilnldzie-Mrsie z J'U'~kiewi:czów GaJbe1, wh'Śo:. mości w CzęstoC!howi'c Nr 327' hiip., 
6/24, neI1s'~liJku vel Hiorszu-Leibi,e Gablu, właśc. 7/24 i jelgo 39) ATlillJi,e veol ahan~'e z Krau.tlerów Le rn er, włalśc:deJ]ce 
mal~żonoe Sz;a;jnd:H z Zaj-dmmów G aibel , wla.śc. 6ł24 częśc.i M12 części, Ma:l1ku'si:e vełl M ;eczysIawie Lennelr , OJ.dz'e-Mar:li 
nderucltomości w Częs,toohoWie Nr 98 h ip " z Lel1nerów Krotos:zyńskiei, Jaiclw;idze z Lernerów Fi'Sz.mall. 

3) Ellia:szu I~ Grymile z Besterman6w, mallżo,nlkalch BoO- Su:z,e vel Sa1bini'e z Lernerów W,aiss, Stefan~i z Leme'rów 
che:nek, w!ruścki,elalch polowy 'Il11eruc'l1omQ:śc,l w c.zęstocho- Ste:'n, Janin'le 1: L'ernerów Gastrna'n. właścicielach 6[12 czę-
w )e Nr 1455 hliP., ści nieruchomości w Częstoclto.wie Nr 250 hi,p., 

4) Efroi;mle v'ea Froimie-La.1hi,e ,!, Rywce-La.i z Kawo- 40) Abram~e i Lai z FrYldmalnów malżo,nlkach Blady. 
Il1ÓW, mal~ż'Oinlkach Blach, wnaIŚcHioie1alcih nliullidhomogci w właścicielach 2/15 części nie'l'UCihomośc;' w Często'CfilO wie 
Mys'zkowie, uregt1~owanej w dÓaJle I pad liteTą A, w ks:ę-
dze Ih ipOltC<CZ1I1ej Nr 4 IhiilJ)., Nr 174 h:,p., 

41) Izrae!lll Przyrowskim włalŚicidetlu poloOwy 'Il ier:lCho-
5) Moszku vr,1 Mojżcs'zu i Hmu-Lajz'erze ",el li'iIIarym mości w CzęSJtoohowi'e Nr 938/ H hiJp. 

Za:ndsz.tajna~h wierzyde~aldh 2/3 częŚCi sumy. 365 dOI!arów, 
zalbezlpieczo:nej na ni e mClhom o§c:i w Częstolohow " e Nr 14~2 42) Mordce G radon , wla:śc:cielu !pOIłowy n "eruchQ1mnścl 
hilP., w Częstochowie o ZIl1aczOll1ej Nr 101 h 'p. oraz - 2112/1G!>96 

6) Moszku-Larjlb i'e :i Baszy veff Basi z Abelesów maIż on- częścimeruc.bomOlŚoi w CzęstQdhnwie Nr 219 bilD. 
kaJcfu Walj,niher,g, wla'śc'icile1aiOll nilerucITlOmośc; w Czę~tocho- 43) Izrae,ll\rłfefflZl1l 1 Ewie-Sarze vel Cha~,i'e z Bloc,hów 
w i,e Nr 624/11 !hi:')}., . m:i'rżon:kaoh Ohr.zalllowslkich, wla'ści'c:ela,ch 11IheTU'cho'\1l0 ś;: i w 

7) BaiJi vel BaJh:ltri'e z Ba'c!hariów Weksler, wła,śddCi!ce Mysz!kowi'e Nr 4 hi;p. 
114/1800 części ~h~ruchomoś-ci w GzęSlto,chowi,e Nr 53/H hip., 44) Surze-Sza;joo'hn z Gl iks.manów Gadda, wlaJŚlCicielce 

8) P'iOtr.ze Bugara, wła'ścki1enu pnIowy nieruchomośoi w 217/320 części ni'emohomości w Częsltochowie Nr 81iT! h ·IP. 

Częstodhowire, oz.naJcwnej Nr 1460/ 11 h~p., 45) Szai vel Stalll'lslawi,e i P aulin ie z U;ps<ZYCÓW ma l żolil· 
9) D awiild:zi e WaiM ,el1nelr.ze , wt.aiśc;de},u lO/WO cZę!Śdi bcJh Lewmhof, właścilc: ela'Clh polowy nie'ruchomośc i w Czę-

n'[eruchomo'ści w Częstochowie Nr 624 hi')}., stoo::h()wi,e Nr Z14Z hlip. 

10) Józefi'e-Rulb'ln:'e lmilcih, włruścilcilelu 1/4 części nie:nu- 46) ~1l1chQi z Gewercma,nów T rop au c'r. wlalśc ideke po-
chomo'ści w Częs~{)idhowi'e Nr 182/n hrllp. i 1/2 działki gruntu r{iwy 'llienuchQil11{),Śc'i w CzęSltoclhow'-e Nr l701/n ,h ip. 
o powierzchni 2 TnOl1gi ISO 'prętów, U Te:g"Jlowa'l1'ei w dz !::t- 47) BerciJe vel Ba,j:)!j z Landa'uów Majelra'n, w1:tśr.:,,; i el.:a 
te H po'd Nr 8 k:s:ęg3 wi'e'cz)"Slte'j Wó<}tO'stwo Nr 14hip 4/12 częśoi niel1wclhQil11ości w CzęstolC:'howi'e Nr 227 ,h'p. 

11) Mirli ,z F'uterków Koplowicz, właści<cielce 2/3'2 '~zę-
~ci nli:e'PIloClhomośCi W Częstochowi,e Nr 742/n bp 48) Albramie - BllilC< i D'fojr,ze - Ie'i,e z Blochów, ma/lżon-

, .. ' . ', k;);ch Siwek, włalŚc:oi'C!ladh ' nieru,ohomo<ś'c : w Myszkow:e, 
12) Go.llehl i M aiSZY z Bo.rzy:k:owsk'lch malł~onkaoh Zyl- U're'gl1'J oWaJn eli w ,dz. II 1J){lId ,punkt. ' J:I księig'i ,h ;IPoteczJl'~11 

bersza'c, wla:ścóai'e.)a'c!h Il1Ii~mchomośc! i w Częs.toohowi:e NrNr BOS/m [ [ Nr 4 h'J,l. 
I~'" m7!fI ~ 1127 111 hip., 49) Sta.dsłlłiwie l Ruc:itlffi - Lai z Sza.jllta.Jów małż,onkach 

13) iLuzerz,c War.szawsk1m, właJŚci'-::liICJu 135(1.800 azęśd Sl'era:dzkiiclt, wla'Śc:C'Fela'Oh, pierwszym w 04 ,a drugi~j w 
:\ BralllJdUi WairSlZaW&kiej, w~aśoic:elloe 63/1800 części ulieru- 3/4 częścia'Cih nieruclltomości w CZę'S'tocihowie Nr 413 hi? 
chOll11ości w Częstoohowli1e Nr sa/n hn\p., 

14) M t A l 
' 50) Ł~i z SZ'Pilgielmalllów WierzbicJk·,e·; \vla~c:ic ii':Ih:.() 

al eu!s:ZI1l i p:o' on:lli vel Pall1l~i 'nie z Adam;le0kich ' , 
mail\ż. IPotemp'sikildh, wlalŚdorehClh n~enlClh~mo'ś'c,i w Kozie.glo- 9/128 częś·ci nienudJ1OtI1ości w Częstnc:how:i.e Nr 606 n ip. 
WaJch Nt Ibilip., 51) DawildJz;ie ,i MarH v-el Mani z Go]'ds,zpineTów n:alż. 

15) OhaJimie Uszerze Nalimark, wta'śdc :'ellu 9/~ częścł Tmner, wlalŚdciel1a,dh 1P00dzjle'!nej oZę,śc'ir.ierucho1moś'ci w 
~ Ża rkach Nr 21 Ihp. 

nieruc:1totl1oś'ci w Lartkaclh Nr 20 'ltiiD., 
16) Ma'r:ii-M,ariailluie z M,lłił-eokklh Respondek vel R OSlP<)''I- !i2) Bro.ni'S'lawie z Sza.ncerów Gre j'niec. wlaścic: elce nie-

dek, właśóciJellce TIIi'eru'CillJomo1śoi w Częs:toohow;e NrNr 1567, ruo::lhomości wCzę'Stoohowie Nr 2145 'hil)}. ora'z po MiC:h,l'1e 
1307 ~ INO h1iIP., v~l Moi'żeS1Zl1l Greljll1liec, wł.alściiC!eJlu części n\~ruch()m).:iC'i 

17) M:os~ku-KaJmi'e i Fraij.dzie'\Ralcy z Niemców malżon- \'1 Cz<;slto1chowie Nr 511fII 'bip. 
kaClh KrymołoWiSlkiroh. wtaścic:elaioh ni'eruchomoś·c.i w Czę- ' . 53) Izra,e!lu He1'S1Zu SZI1lma,clher i Ohal1'i'e~Fra,jdlJi. z TJ,1-
stoch:Owie Nr lZS/U 'hip., cerów S zumalCher, właśck i eaaoh 11li'e Tillc'h omośo;' w Często~ 

18) Ch<al1i,e - Ióe .z f',!1j,ed'manów Genis'I'a.w vel Gnile:sław; ofll()W'ie Nr 670fII h:'P. 
wla'scilOi,e;łce polowy 'I1ieruchomoś~. w CZęstodlowie N, 614 .')4) AlbrrumLe Sz1Jilt1aiclher. włalŚcidel,u 3/16 czę·śCi i Sza in-
hip., d~' i z ZyIlbermanów S z,um?:c'he'r, 'wlaśCi'c: e,ke 1/16 częśc, n:e-

19) Moszilru Za:n'dbel1g1u. właśc. 2/S części ni,emdh. w Czę- ruohomości w Częstochowi e Nr 625 'hiIP. 

61rooho.wie - Ulsienie,c Nr 77 j,a Gr,os.) hiv., 55) MOl1dlce-Szullimi'e Kon vell Bralt, włalścicielu połowy 
ZO) Stani'Sławre Szwed'ow.c;kim, wlaśdci elu n!leruchomo- 11, i,eruc!homości w CzęstoohoOwie Nr 935/11 h:,p. . 

§co! NrNr 1396/i,l, 1838/IT, włruścic;<CIlu połowy ni'eT/JcIh(lmości 56) Rywce..;Ra:j~1i Mrów:ka, wła'ści'Cieloe 6/16 częś,c i nie'" 
Nr 21.25 !hiip, , ora'z 21/47 'części ni,eruchomości Nr 77ó/'lI nip, ruClhomości we Mstowie Nr 426/'111 ~i'P. 

w CzęSlt'ochow.i.e, 57) Lei'zorze OOlldJfr,aljdzve, właśc" "ilel'l1 1/4 części' n.i'e-
Zł) Fra,jd'Z'ie z Ams.te~damerów, I-o Vo.to Gl.alzer, II-o ruciho.mo'ści w Żal'kac.h Nr 9~ h~:p . 

voto Rozen'berg, wi'erzY'Clieloe hilpoteki prawn'ei 5000 zl z.a- 58) Gi,t;mallllie Rapa:pmt, DoIbrze z Diame!ltów RaIPJ,po.r.t 
bezp;iecronei na lI!Ii lenu,clltomości w Częstochowie Nr 5621\I1 oj BJ.ja'SlZI1l Rrupapo:rt, wlaśC'i<ci'elac!h nieruohomości w Żarlkach 
Mp., Nr 16 hiV. 

22) Szilami'e Bes'se:r , włalŚcidelll 13/36 części n~enl'clh,)- 59) I k N h . . F . ...1 . W k I ,CI u~ ae: man,le J al!'!> l! z a.rszaws ' ich ma ;;'0,'').-
mości w Częs,toClhow;i.e , oznaczonej Nr 1267 hip., !moh BraMna:n, właśddie'laoh n;el1uc!homośc i, w ŻarkadI 

00) Szaj,ndllLtaf z Warsza:wsk i'ch Rotelllbeng., właścióel- Nr 70 hil)}. 

oe ni-enu'chom. w Zal1ka~ch Nr 66, hip. oraz Sz'lamie· i Sza'jn- 60) Izr.aeilu i RIll'clltli z Ja'chinnowiczów malżo'll'kac'h Kra" 
dli-Ład z Wlalrs:zaWSiki'clh ma,rżonlka,ah Rotenheng, wła,śaide- \v.czYlk, właścic:elalClh ,n i.eruohomośc ; w Ręd'z ::nach Nr 109 h!'p. 
lrucllt Tliieruchomości w Ża:rkaich Nr 61 hip., 61) Pra'ndsz,ku i 131eono.rze z Tajc:hmanćw małżonkach 

Z4) Bleooor~e z Kohlów Moliińsk;ei, włalścicielce Po.Io.- Prąlc'zek, wfalŚciC'ielaclh nie!!1Uc:homo'ści w · Gzęsto,chow~eI 
wy niel1uCihomo<sci w Częs,tocltowi'e Nr 499/11 h(p., Nr 1194 hlip. 

. ZS) Berku ł Bra!!ldlli z Gruców ma<fżOl11ka'c.h Sztvbe;l, wla- 62) Mendlu vd MieczY'sław:le i, ' K'I:arze z Broniatow-
śdci'elruoh nlieru1dhomośCi w CzęSltochlOwi'e Nr 23fi2 h ;p.. sJldoh ma'lżonkaoh Kona rskiclh , wla!ŚC ! c:ellac,11 polowy nie~ 

26) M'OIN),oe Zaik's, wlaIŚ1Ci'ci'e'ltt' połowy Il'ii,eruohomośd rucihomości w Częstochowie Nr 107 Ihil)),i Mendlu veJl M;e-
i Ar<m:re vell Urynie Zak>, Oraz Esterze z Le:'htelrów !-o czysławie Konal1sk;m, wla'śclcie!lu 1/6 części n i eruoho,,110śol 
voto Zaks, Ih> VOlto Kl1robard, właśoicielaoh połowy nie- w Częstoohowie Nr 96/H hć,p. 

nuohomo,ści w Kłolbt1'C~:ku Nr 31 h ip., 63) En~tll vel Eiz'ClI'l1 v,el Jaikólbie Lelrner. Cha,i z Leme-

27) A,damile vel Aronie t:ewkowi'czu - Gnj'e'sł2.wie , wla- rów Lie'htenslteiill i Szaljndlli z Lernerów Sbnior oraz L '!'ize-
śóóelu potowy ni,enudl!omośC!i w Czę:sto'C'how.ie Nr .1408 h;IO., rze Ler:neor, wS'PółwlaIŚciio:eil a 'clt nieruCihomo-ś6 \V Częstocho 

28) A,izykl1 i Łal;: z F,a'i~enblaltów ma.tżonkach Krjzer, wie Nr 275 ;Mp. 
wtaśc'iC'!ela,oh 5/15 ozęś!ci 'l11i 'erUlohomości w Częst,o,chow"e 64) Dawildz,ile~Majerze Gry1lalku, właŚ'cicielu 1P00ł,owy nie-
Nr 174 ~l'iip. oraz .Ąij ,zylknt Kaljzer, włalścicij'elu nierUlohOlmośd rudh:Q1m oś ci w Częslto.Clho'\vIe~Li'Si'e,n :'('c Nr 7711 h :!fJ. 
w Czę'Sltodhow:e oZl1aJczonydh Nr Nr 818/I1 i '&16/II hil!)., 65) Maje'ru - Da wi.dzie· Marko.wi,czu, w!.aśc,i-cieliu 2OrZOO 

Z9) Mo's~1ru ,j Chlłinie z neilmal1ów małżo,nlkach Roze1l1- c:~ęści rvieoJ'lll'clltomQIŚci w Częstoc:how:ie Nr. 2200 hilP. i 5/14 
sztedn właIŚlC'ildel!adl '11[,eruchomoś,ci w Częstoc!howie Nr 251!!i czę~ci nile,ruclhomośC:i we W!Sli Kawodrza oz,n:a,czo.nej Nr. 45 hip. 

hip. ,i MQIS,z'ku vel Mamycym ~oze!1iSz;tein, wierzyc:elu su- 66) Lewku O:tlerze, wlaŚcid,eł,u 1/8 częśCJi nieruchomoścł 
'!lI'ł'. HOQ diQla!rQW:ilcrzeracthowany~ na SiUmę 5830 zł z ó% w: Czę&tOOhowi;e ' Nr 228 hilp. -
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67) Albranrie f'romerze,Sza'i f'rOlUelrze oraz Dawildz,i'e 
, Hendli z f'erell'Sów malż,otnkaJOh . Fromer, wla.ści~:ellacl1 nie
rudlłomości w Ozęstoclhow:e Nr 2553 thitP. 

68) Sz.ajt!1tdH-IPe'Sl!i z OźyńJslkich Obradl. wła'ŚcitCieloe l/Z 
n!erucihomoś-c,i w Zawier-ciu Nr 20 thip. 

69) Alfred:zie KO!hn;'e, włat~cicietltU li4 części ni'eruchomo
~ci, mnatczQnyclh Nr Nr 255 i 1115 bi1I>., połowy 'Iliel\uchomo
ści Nr 1497 hiip ora.z właścicielu 'Il'iW'llc'homośc! o powi'erz,c·h- · 
n,~ 2 m O'l'g i 220 prętów, megtilowatIlei w księdze hi'Pote·cz
nej Nr 47 nip. w Cz ęst otc:h owi e. 

70) Oha'sJkltU O r.b<lJCi!1 , WS'ilółv."a,ści!C!'elu 'l1!i;e ruCih!omości 
w P.rzyrowi-e Nr 489/1II hip. 

71) M,endlu i Szajnd~i: z CU:kie'I1tJlanÓlw małż. OrbaJClI. 
właiŚc ic : elaC'h 1rieruchomości we Mstowie Nr 429!HI hilp. 

72) Icku Sztybel, wla'śó: !e'lu potoWY ni eruohomośc:i w 
1:arkalch Nr 109 h ip. 

73) Jatk6bie i Gilbma:nie bradach RYClhte,r, w[aśóc:ellach 
niel1uchomości w PrzYTO"Wlie Nr 503/UI h i,!> . . 

74) Benc'janie vel Ben-C:'On'i'e i Szejwie vel Slejwre
Sza1jn dli ż Buohmanów maIż. Zompe'r, właścicie~ach częśCI! 
nieruohomości w Przyrowi1e, uregWlowal1'eli w d,z. II pod U
te rą b w ks, ię d z'e ilJ,ipotecznei Nr 48SfHI 0111>. 

75) Sza·indH - Dwoirz,e z Lecznerów vel Let!1'cz,nerów 
Na ry C'l1 , w!aśó;n.et],c:e części ni'eT1uclhomości w CzęstOC'howie 
Nr 342/II hi,p. 

76) Szymsi vel Szymonie HOI'()Iv.<'czu i Ad,el: Horowicz, 
właśc icielach 4/24 części ni·eruchomości w Częs.tOlChow:e 
Nr 892 hilP. 

77) Rózi vel RO'zatHi z Horow:czów Oota'jner, wła.ści· 
cielce 3/ 21 częśó, Gitli Ka:l'm iiOł, wla:ściicielce 1/21 czę~oł, 
Surz,e Horow icz, \Vt.aśc :d~lce 3/21 , Szlamie HO'1'owiczU, wła
śC'ilCielu 3/ 21, Na'chamie H01'<YWitcZ'U, właŚÓClieJtU 3/21 części
n!eruc:homa.ś ci w Częs-tochowie Nr 469/II thip. 

78) M,O's~ktu vel MO'zes:e j . Róz'! vel Rozatlii ~ Hor-owf
czów, małż. Gotainer, wtaśoicieJadh 12/84, Pes're z Altma
nów Horow:·c.z, wJa!ś,c. 3/84 części, s,urz,e Horowicz, w!aśc. 
12/ 84, Szlamil'! Ho:nnv icz,u, w!a,śc. 12/84 i Gitli Karmioł, 
wlaś c. 4/84 częś ci, J1 : i eruchonl0,ścit W CZęstochDwie Nr 289/II 
hiip. 

79) Pesie z Altmarnów Horowitcz, wfaśóc i-elce 4/He ozę
ści n i e.ruc'!J,omaś ci \V CzęstO'Cihowie Nr 351 hip. 

80) Oha;nie z Rotholców E'ss'ig wta'śc; cieloe polowy n:e
ruchomości w CzęS'tOO'howi'e Nr 573 hilp. i 

81) Joa'cihimj'e vel Ohiaimie Daw:dlOwiozu., w!aśc :dellu 
nieruchomości w Częstochowie Nr 1166/IJ h i'p, 

Na po'ds,tawie al't. 127 prawa h~potecz-ne,go wyznacza 
s: ę term in na dz;eń 3 1it]}Ca 1947 -roku celtem Ziglo~z'en ia praw 
do tytoh spatdików i !zamlmiecita '!>os1ępowań$Pad!lmwyoh 
w myśl a:nt. 128 tegoż prawa,. 2KC-789-II 

S.ĄD GRODZKI W PIOTRKOWIE 
Oddział Hi.poteczny Sądu GrO'dzkiegO' w PiO'tl'ilwwie ob

Wieszcza, że · toczą się pog,t~powania spadkowe po zmarłych: 
l. Koplu FajwlO'wiczu, jakO' współwłaścicielu nierucho- ' 

mcśd w PiO'trkO'wie Nr hip. 717; 
2. Surze Fajwlowicz, jakO' wStPólwlaścic.ie1ce nieruch 0-

hości w PiotrkO'wie Nr Mp. 717; 
3. Ohai-Este-rze Zauer, jako współwłaścicielce nieruchO'

mości w PiO'trkO'wie Nr hip. 83; 
4. Mariem Altmann, jako współwłaścicielce nierucho

mO'ści we wsi Gorz:kowice Nr Mp. 322; 
5. Perecu Jakubowiczu, jako ws!pólwłaścicielu dwóch 

nieruchomO'ści we wsi Gorz.kowice Nr Nr hip. 322 i 318; 
6. Surze GrO'sman, jakO' współwłaścicielce nieruchomO'ś

-'l ei we w si GO'rzkowice Nr hip. :n8; 
7. Abramie TO'mbet"gu, jakO' współwłaścicielu nieruChO'

mości w PiO'trkowie Nr hip. 304; 
8. Braruili TO'mberg, jako współwłaścicielce nierucho

mości w PiotrkO'wie Nr hip. 304; 
9. RO'zenbergu Józefie - Lejbie, jakO' współwłaścicielu 

nieruchO'mości w PiO'trkowie Nr hip. 1009; 
10. MOSZiku Finkelsztajnie, jakO' współwłaścicielU nieru

chO'mości w PiO'trkowie Nr hLp. 400; 
11. MO'rdce BlimO'wskim vel Dłuillowskim, jakO' współ

właścicielu nieruchomO'ści w mieście Bełchatowie Nr hip. 24; 
12. Rywce Bliznowskiej vel Dłtużtn.owskiej, jakO' współ

właścicielce nieruchomości w mieście Bełchattowie Nr hip. 24; 
13. Mechnelu Ja-kubowiczu, jakO' współwłaścicielu nieru· 

mości w mieście Bełchatowie Nr r. hip. 24; 
14. Idessie Jakubowicz, jako współwłaścicielce nierucho

mO'ści w mieście Bełchatowie Nr r. hip. 24; 
i5. Szlamie Kotlewskim, jako współwłaścicielu nierucho

mości w miasteczlru KamieńStku Nr r. hip. 24; 
16. Chai KO'tlewskiej , jako współwłaścicielce nieruchO'· 

mO'ści w miasteczku 1tamieńsku Nr hip. 24; 
17. BajU Kotlewskiej, jakO' współwłaścicielce nierucho· 

mO'ści w miasteczku Kamieńsku Ntr hip. 24; 
18. Majerze-Menachem Kotlewl:J!kim, jako współwłaści

cielu nieruchomości w miasteozku Kamieńsku Nr hip, 24; 
19, Alterze-Lejbusiu Branicu, jako współwłaściCielu nie-

ruohomości w PiO'trkowie Nr hip. 284; 
20. Itcie Bratnic, jakO' współwłaścicielce ' nieruchO'mości w 

PiO'trkO'wie. Nr hip. 284; 
21. Brandli Kooman, jakO' współwłaścicielce nierucho

mości w :Piotrkowie Nr hip. 1059; 
22. Załmie Opoczyńskim, .jakO' współwłaścicielu nieru

chomO'ści w miasteczku Kamieńsku, Nr blp. 8; 
23. Binie Opoczyńskie.j, jakO' współwłaścicielce nierucho· 

mości w miasteczku Kamieńsku, Nr hip. 8; 
24. Iz,raelu Kornic, jakO' współwłaścicielu IlIierlllChO'mości 

w mieście PiO'trkowie, Nr hip. 258; 
25. Rojzie Korn, jako współwłaściCielce nieruchomości w 

PiotrkO'wie, Nr h1p, 258; 
26. S2lPrincy, Braude, jakO' współwłaścicielce nierucho

mO'~lci w PiO'trkO'wie, Nr hip. 261 i 262; 
27. Hindzie Rapaport, jako współwłaścicielce nierucha· 

mości w Piotrkowie, Nr mpo 261 i 262. 

28. Sune Zusman, jako współwłaścicielce nieruchomO'ści 
w PiotrkOlWie, Nr hip. 261 i 262; 

29. BajU vel Bercie Frenkiel, jako współwłaścicielce nie
ruchO'mości w PiO'trkowie, Nr !l'. mp. 261 i 262; 

30. Eliezerze - Moroorfieju Frenk1u, jako W5półwłaśo!

cialu n!i.eruohomO'ści w Piotrkowie Nr 1'. hip. 261 i 262; 
31. Chai Zaks, jako współwłaścicielce nieruchomości w 

Piotrkowie Nr r. rup. 337; 
32. Mane1u PiO'trkowskim; jako współwłaścicielu nieru

chomO'ści w piotrkowskim po,wiecie, mieście Bełchatowie Nr. 
r. hip. 116; 

33. Mirli Piotrkowskiej, jakO' wspólwłaściciełc~ nieru
chomości w mieście Bełchatowie, Nr r. hip. 116. 

Termin zamknięcia powyższych spadków wylll1aczony 
został na dzień 16 cze·rwca 1947 rO'ku w którym to dniu O'SO'
by zainteresowane winny się stawić w kancelarii Oddziału 
Hipote<:megO' pod skutkami prek1ooji. 2-KB-9127-II 

SĄD GRODZKl W LUBLINIE 
Sąd GrO'dzk.i w Lublinie, Oddział Hipoteczny O'bwieS71cza, 

że zostały O'twarte pO'stępowania spadkO'we po ' zmarłych: 
1) S7Jtnulu - Lejbie i Chai - SUlI'ze z Langmanów małżonkach 
HerszenhO'rn i 2) Srulu - Iserze i DWO'jrze - Jencie z RO'zen
cwajgów małż. KaM,e, właścicielach części nieruchomO'Ści 

"Piaski Nr 27 hip.", pOw. lubelskiego. 
Ten'niln zamknięcia tych spadków wyznaczDny ZO'Stał na 

dzieli 15 lipca 1947 roku, w którym to dniu O'soby zaintereso
wane wi,nny zgłosić swoje prawa w Kancelarii wymieniO'ne'gO' 
Oddziału HipO'tecznegO', pod skutkami prekluzji. 

2-KB-10133-II 

SĄD GRODZKI W KIELCACH 
Oddział HipO'teczny Sądu Grodzkiego w Kielcach ob~ 

wieszcza, że zostały O'1Jwarte postępowania spadkowe po 
zmarłych: 

1) Frymecie Dunka, właścicielce nieruchO'mO'ści Włosz

czowa Nr hip. 13, pow. WłO'SzczowskiegO'; 
2) Iclru Kor:n.feldzie, współwłaścicielu nieruchomości 

Włoszczowa Nr hLp. 43,. pow. WłOSZCzO'wskiego; 
3) Marii Szpigiel, Rywce-Mindli Spirytus, Taubie_Łai 

Grosfeld, Surze Szwajcer i Ruchli LaudO'n vel LO' den, wła
ścicielkaoh nieruchO'mO'ści SzczekO'ciny Nr hip. 72, pow. WłO'
szczowskiegO'; 

4) Jakubie _ Zysmanie Grosfeldzie, właścicielu kaucji 
15,000 ZłO',tych, zabezp ieczonej na nieruchO'mości SzczekO'ciny 
Nr hip. 72, pow. włoszczowskiegO' ; 

5) Chanie Tenen.baum, Chai BerlińStlciej i Suxze-Rywce 
Mauer, współwłaścicielkach nieruchomości Chęciny Nr hLp. 

. 33, pow. kieleckiegO'; 
6) Herszlu-Dawidzie i Chai małż. Manela, właścicielach 

nieruchomO'ści Chęciny, Nr <bLp. 141, pow. kieleckiego; 
7) Izra:e1u-Rubinie Maneli, właścicielu nieruchomości 

Chęciny Nr. hLP. 82, pow. kie1eckiegt 
!l) JO'sku Wajntrob vel Wajntraub, współwłaścicielu nie

ruchO'mości Bodzentyn, Nr. hip. 60, pow. kieleckiegO'. 
Termin zamlmięcia tych spadków wyznacZOny ZO's-tał na 

dzień piel'w5q, następujący pO' upływie sześciu miesięcy O'd 
daty pierwszegO' ogłoszenia w MonitOll'Ze PO'lskim w kance
larii Oddziału HipotecznegO' Sądu GrodzldegO', dO'kąd zainte_ 
resowani winni zgłosić swe prawa pod skutkami preklw:ji. 

\ 2-KB-1022l-JI. 

SĄD GRODZKI W HRUBIESZOWIE 
Sąd GrodzIki w Hrubieszowie - Oddział Hipoteczny O'b

wieszcza, że otwarte zO'stały postępowania SIPlldkowe po 
zmal1'łych: 

1) Pinkwasie Zysbrenerze, współwłaścicielu nieruchO'mo
ści w Hrubieszowie, O'znacrlOnej Nr Nr policyjnym 71 i hipo
tecznym 366. 

2) Sz.lomie - Majcysie, używającym zwykle jednego 
imienia SzlO'ma i Taubie - Menisze, małżonkach Rege1, współ
właścicielach nieruchomO'ści w HrubieszO'wie przy ulicy Szpi
talnej, oznaczonej Nr Nr policyjnym 449, hitpotecznym 373. 

3) DwO'jrze KwasO'wicet", właścicielce nieruchomości w 
Hrubieszowie, oznaczO'nej Nr Nr policyjnym 24 i hipotecz
nym 475. 

Termin zamknięcia postępowań spadkowych i regulacji 
spadków wyznaczonO' na dzień 10 lipca 1947 roku, w którym 
tO' terminie zainteresowani winni zgłosić swoje prawa w kan
celarii hipotecznej w HrubiesrzO'wie pod skutkami prekluzjI. 

2-~-9060--II 

SĄD GRODZKI W OSTROWIU MAZ. 
Oddział Hipoteczny Sądu GrO'dzkiegO' w Ostrowi Mazo

wieckiej obwieszcza, że na dzień 9 lipca 1947 r. wymaczony 
został tenn.in zamknięcia pO'stępowania spadkO'wegO' po 
zmarłych współwłaścicielach nieruchO'mości Ostrów Maz.: 

1) Janie .Jalrubowskim - Nr hip. 435 i 
2) Adolfie NO'wacki - Nr hip. 286. 
W terminie powyższym O'soby zainteresowane winny 

zgłosić swe prawa dO' spadku w Oddziale Hipotecmym pO'd 
skutkami prekluzji. \ 2-KB-I0034-II 

SĄD GRODZKI W PABIANICACH 
Sąd Grodzki w Pabianicach ,obwieszcza, że O'twa!l'te ZOo 

stały pOtStępowania spadkowe po : 
1) Moszku BenC2lkO'wskim (BęczkO'wskim), właścicielu 

połowy nierucrQmości pabianickiej Nr 230_B (rep, 680). 
zmatrlym w obO'zie w PO'znaniu w lutym 1941 r.: 

2) Szmelce vel Szmulu iChai-Cyprze małżO'nkach 

Sztajnhorn, właścicielach połO'WY nieruchO'mości pabianickiej 
Nr 2-A (rep. 361), 2llIlarłych - pieJ:'W5q w grudniu 1941, 
a druga we wrześniu 1942, 

3) Esterze z Rotblatów JO'skowiczowej, właścicielce 80~'0 

części niiruchomości pabianickiej Nr 183 (rep. 305) <> PO'
wierz-chni 1419,5 m kw., oraz S=ulu-Sumerze Maur (M au· 
erze) i Chai-CYlwi r;:; JO'skowiczó.w MaurO'wej (MauerO'Wej), 

właścicielach pozostałych 20 prO'c. tejże części nieruchomo. 
ści, :zmarłych: pierw~a w Pabianicach 14 września 1941, dru· 
gi w Łodzi w marcu 1942 i trzecia w Łodzi w maju 1942, 

4) Rafuelu·Moszku, Baszy i Branie-lPerli Rajchbarłach 

(Reichball'tach) oraz Cywi Tusk, współwłaŚcicielach pO'łowy 
nieruchO'mości pabianickiej Nr 354 (rep. 22), ZtIDarłych: 

pierwszy, druga ~ trzecia w Chełmku 16 maja 1942, aczwar .. 
ta vr Oświęcimiu w lipcu 1943, 

5) KO'pLu 1 Hindzie-Gołdzie małżonkach Wagman, wła .. 
śc!cielach nie.ruchO'mości w Łasku Nr 126 (rep. 187), zmar
łych w Chełmku ,w sierpniu 1942, 

6) Chaimie i Majcie małżonka·ch · Wagman, właścicielach 
połowy nieruchomO'ści w Łasku Nr 108-a (rep. hip. 219), 
zmarłych w Chełmku -- pierwmy we w,rześniu 1943, a dru. 
ga w sierpniu 1942, 

7) Ge.rszO'nie-Henochu i Mariem małżO'nkach Guts.madt, 
właścicielach 1/6 części nieruchomo,ści pabianic:kiej Nr 3'1 
(rep. 17), zmarłych: pierwszy w Krakowie rw czel'IWOU 1943 r., 
a druga w Chełmku 16 maja 1942 r., 

8) Leizerze_Micha1e lIcie małżonkach Rajch:bart, wła" 
ścicie1ach nieruchO'mO'ści w Łasku Nr Nr 97 i 98 (rep. 38), 
zmarłych w ŁaSku - pierwszy 2 września 1938 r., a druga 
12 czerwca 1929 r., 

9) Henochu-Judzie (Id~u) i Fajdze-Dobrysz małżO'nkach 
Zende1, właścicielach praw dO' części nieruchomości w Łasku 
Nr 92 (rep. 37), zmarłych w Łasku 24 sierpnia 1942 11'., 

10) Rafale Silberszacu, współwłaścicielu nieruchO'mO'ścl 

w Łasku Nr. 69 (rep.' 27), rzilIlarłym w Chełmie 15 września 
1942 r., 

11) Lw:erze MO'tali vel MO'tały, właścicielu 1/4 części nie. 
ruchO'mości pa-bianiokiej Nr 404 (rep. 657), 7JlIlarłym w KO'ń .. 
skich 10 kwietnia 1942, 

12) loku Urbachu, współwłaścicielu nieruchomości pa
bianickiej Nr Nr 88 i 89 (rep. 4), zmarłych w Pabianicach 
31 grudni:a 1940 r., 

13) Zyserze vel Zise i Zysli-ohanie małżonkach Halberg, 
Szlamie-Lajbie i Rajz1i vel Róży małżonkach Rozenthaloraz 
Icku 1 Ma,r iem małżonikach Jakubowicz, właścicielach nie
ruchomości pabi~ll1ietkiej Nr 387 B (ros,) (rep. 646), 7JlIla.rlych 
w KO'ńskich - pie~wszy 21 stYCtZIlia 1941, druga 12 Lutego 
1941, trzeci 6 września 1942, mwarta 26 lipca 1942, piąty 23 
czerwca 1941 r. i szósta 2 siea::pnia 1942 lI'., 

14) Izaaku i Chai małżonka-ch Kohn, właścicielach lewej 
połO'WY nieruchomO'ści pabianickiej Nr 490 z 1iJterą ros. "BU, 
(rep. 214), zmarłych w Końsk.ioh - pierwszy 15 marca 1942, 
a druga 29 ClZerwca 1942 r., 

15) Szulimie Proporcie vel Praporcie, wierzyciełu 1/ 3 
części dwóch swn po 2500 dO'larów z 0/0 i kaucjami 500 i 250 
dolarów, zaberzpieczonyeh na hipO'tece nieruchOmO'ści pabia
nickiej Nr 780 (rep. 267), przyczym jedna IZ tych sum, to jest 
suma 2500 dol., z % i kaucją 250 dO'l. zabezpieczona jest rów
nież i na nieruchomO'ści pabianickiej Nr 780-A (rep. 391), 
zmarłym w Chełmku w drugiej połowie maja 1942 r., 

16) Lajbusiu i Min,dl.! małżonkach F,ryszman, właścicie
lach placu Nr 17 blp. 917 (rep. 101), zmarłych pie.rwszy w 
. Chełmku 16 maja 1942, a druga w obO'zie w Poznaniu w 
czerwcu 1941 r" 

17) Racy LajzerO'wicz, Zanwelu _ Majerze Ordynans ie, 
Malce Rozenberg, ChiltU Ordynansie i Berku LajzerO'wiczu, 
właścicielach pO'łowy nieruchomości pabia nickiej Nr 93 (rep. 
153), zmarłych: pierwsza w Mauthausen 10 listopada 1944 r., 
a pozO'stali w Chełmku 16 maja 1942 r., 

18) Godelu KO'rnie i Libie Wa,is, współwłaścicielach pra
wej połO'WY nieruchomości w Łasku Nr Nr 36 i 37 (Tep. 179), 
zmarłych - p ierwszy w Łodzi 13 IUt€gO' 1937 r " a druga w 
Chełmnie w sierpniu 1942 r., 

19) Majarze - Michale (Michelu) Mandlu, właścicielu pię
ciu placów, ~aczonych na planie Nr NlI' 302, 355, 356, 366 
. 3 j 
1 67 O'raz połO'wy placu Nr 315, uregulO'wanych w księdze 

hipoteczne-j w folw . Pabianice. obecnie w mieście Pabiani
cach (1'2p. 1040, dawn:e.i 3). zmarłym w Chełmnie w roku 
1942, O'raz po MO'szku Mandlu, właścicielu placu oznaczone
gO' na planie Nr 305, uregu.lowanego w tejże księdze hipo
tecznej, 7JlIlarłym w Łasku w maju 1942 r., 

20) Josku i Cyke małżO'nkach Rokman, właścicielach 
nieruchO'mości w Ła~ Nr 25-a (lI'ep, 206) i właścicielach PO'
łowy nieruchDmości sąsiedniej Nr 25 (rep. 7) zmarłych 
pierwszy w Chełmnie w sierpniu 1942 r ., a druga w Łasku 
6 sierpnia 1937 r., 

21) Szlamie i Dobrys (Pobrysz) małżonkach Kwiatkow
skich, właścicielach połowy nieruchO'mości w Łasku Nr 67 
(dawniej 68 l 69) rep. 23, 

22) Herszu-Fiszelu Lichtensteinie, Właścicielu polowy 
nieruohomO'ści pabianickiej NT 1600 (rep. 1037), zmarłym w 
obozie w Giiterbrum na Pomorzu 2 maja 19cł 3 r., 

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wy
znaczany zO'stał ma dzień 9 lipca 1947 r. i w ,tym terminie 
o-sO'by interesowane winny stawić się w kancelarii Oddziału 
HipotecznegO' w Pabianicach, dla zgłoszenia swO'ich praw, 
pO'd skutkami prekluzji. 2-GA-1l38-·II 

SĄD GRODZKI W MINSKU MAZOW. 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Mińsku _ Ma
zowieckim O'bwiesZCll.a, że po niżej wymienionych zmarłych 
toozy się pastę·pawanie spadkO'we: 

1) Janie Braula, właścicielu nieruchomości we wsi Dą
bie _ Małe, Nr hip. 631/Z., 

2) Feliksie Piotrowskim, właścicielu 1/ 5 części nieru
chomości w Kałuseynie Nr hip. 597/M., 

3) Józefie Zół~u, współ,właścicielu nienIchomości w 
Mińsku _ Maz. Nr hip. 81/M., 

4) Lejbusiu Lipińskim, współwłaścicielu nieruchomO'ści 

w LatO'wiczu Nr hip. l685/ Z., 
5) Mordce Zysermanie i JO'sku Grynszpanie, współwIa .. 

ścicielach nieruchomości w Mińsku _ Maz. Nr hip. 65!M... 
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6) Teofilu - Henryku Pazura, współwłaścicielu nierucho. 
mości we wsi Iwowe, Nr hip. 76/Z., . 

7) Janklu-Icku i BajU Heni małż. Kuropatwa, współwła
ścicielach nieruchomości w Kałuszynie, Nr hip. 591/M., 

8) Berku i Ruchli-Gołdzie małż. Miller, właścicielach 

nieruchomości Mińsk, Nr hip. 127/M., 

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadiko. 
wych wyznaczony został na dzień 17 crzerwca 1947 r. W po
wołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swe 
prawa w tutejszej kancelarii hipotecwej pod skutkami pre. 
kluzji. 2-KB-9081-II. 

S4.D GRODZKI W LOWICZU 

Są,d GrodzIIti Odidział HiIPotecZllly w Lowi'CZu ogłasza, . :7;e 

po niżej wYIDieniooyclJ. zmarłych otwa;rte sąpostWOWania 
spadlkowe: 

1) WemraU'b Josef·Wolf, wIerzycIel sumy 6.000 franków 
szw,aj'cars'kJich, z.abe:z,pieczonych na h:iportece nieruchomości 

w LO'WIf.czu Nr Nr hip. 173 i'l74, 
2) Wei'llltraJUb MOlsz,ek, wierzyciel sumy 2.000 złotych, za

be2lPj,eczonej na hilPotece nIeruchomości w Lowiczu Nr. hifP. 
173 i 174, 

3) Baumeroea- Moszelk-Aron je Fał·a vel Fala, właściciele 
dwooh dzJiałelk Nr Nr 38 i 393, w os·adzie Borówka Nr n pOlW. 
Lowi~ki~go re.p. hip. 3,14, 

4) Braitsztein vel Brel:sztei'n Ałter-Chaim właśCiciel dział
kJi Nr 16 w osamie Borówlka Nr n pow,. LowiCikie'go rep. nip. 
314, 

5) SZlum~r.aj Moszelk ,i Szumi'raj Ohaja Wll:aścłi'ciele dlział

ki Nr 13 w osadzie Harów!ka Nr n pow. Lowickiego rep. hip. 
31-, 

6) Dawiidowićz HUdlla-Faj,ga, Białelk MOISzek-TojW1e, Le
wjn Mos'zek, Lewin Berek i Białelk Rywe®-Lejbuś, właściciele 
nieruchomości w Lowi'Czu Nr n]p. 224, 

7) Dzi,ałoszyńscy Zuken d SUlra·Hinda mar2ookowie, ~a
jcicie,Le połowy nieruchomości w Low~czu Nr htp. 31, 

8) Brot Jose.k i Mar,ia·Ohaja małwnlmwie, właściciele 

p.oIowy nieruchomoś,c!i w LOWIicZIU Nr hip. 31; 
9) Warszawiak Laj'zer i Li:ba malżonikowiJe, wQ-aścici~le 

Di,eruchomości w Lowtc2iu Nr hip. 17, 
10) Baum Abram, ~eleicho-wslka Chewce, Baum Pinkuś

Hers:z, Baum Fajwel-MeillIdel, Winer Chaim-Lajlb, W.iner Faj
wel, WineT Chaja-Liba, Wiiner Matys-Jojne, Wmer Men~ 
dhem-M'ajer, Baum Wddg;or-Lajbuś l Len Laja-Blima właści_ 
c,jele nier-uchom~ści w Lowiczu Nr hLp. 229 i 231. 

Termin zamknięcia tych spadków wyznaczony jest na 
. dZłeń 15 wrzleśnia 1947 roku w kancelat'ili hipotec'Z!llJe<j w Lo_ 

W1iczu, gdzie interes.owan-i W1inni zgłosić prawa swoje pod 
skutlkami prekLuzji. (2-GB--186 

'SĄD GRODZKI W ŁUKOWIE 

Sąd Grodzki w Łukowie OddZliał Hipoteczny obwiesz~a, 
I:e otwartE: zostały postępowania spadkowe po ZiIllarłych: 

1) Alterze-Mendlu Wełnian właścicielu części nieruchOo. 
mcści w m. Kock, orlJlaczonej Nr hip. 53; 

·2) Madi Rzymowskiej, właściciE;lce sumy mk. 2500 z 
ewikcją rok. 250, zapisanej w dzia,.le IV pod Nr 3 księgi hi· 
potecznej nieiIUchomości w m Kock Nr hip. 56; 

3) Dawidzie-Srulu i AdeIi vel Udes małżonkach Waser. 
ma n, wła9cicielach nieruchom.ości w .m. Łukowie oznaczonej 
Nr hip. 296; 

4) Dwojrze-Rudzie Rozenbaum, właścicielce niel\ucho
mości w m. Łukowie oznaczonej Nr hip. 90; 

5) ' Pesie z Edelmanów Grzywacz i Tyli Edelman, właści
·cielkaClh nieruchomości w m. Łukowie Nr hip. 335; 

6) Berku-Szmulu i lcie małżonkach Nisenholc, właści

cielach części nieruchomości w m. Łukowie Nr hLp. 21; 
7) Lejbie i Rajzli małżOonkach Jungsztejon, właścicielach 

nieruchomości w m. Łukowie oznacżonej Nr hip. 217; 
8) Leii-Rajz1i Brauzel, Nojechu, Esterze i Surze Mariem 

Szpiro, Dwojrze.Ruchli Tykocińskiej i Moszku-Liberze 
Szpilfogel, właścicielach części nieruchomości w m. Łuko
wie, oznacwnej Nr hip. 8; 

9) Wigdorze i Fajdze.Ruchli małżon!kaoh Sosnowicz, 
właścicielach nie,ruchomości w mieście Łukowie Nr hip. 186; 

10) Srulu-Lejz.orze Śmietanka, właścicielu części nieru. 
chOomości w m. Lukowie Nr hip. 256; 

1) Abramie i Malee małż~ach Szpigelman, właści. 

cielach części nieruchomości w m. Łukowie Nr bLp. 88; 

12) ZoeJmanie-Janklu Faj.ngoldzie, Esterze.ldes Weber_ 
mml i Chaimie Nirenberg, właścicielach nieruchomości w m. 
Lukowie oznaczonej N~ hLp. 107; 

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wy. 
znaczony został na dzień 15 lipca 1947 ro~u, w którym ro 
dniu Oosoby zainteresowane winny ~głosić swoje prawa w 
tymże Oddziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 

2 KC-75-II. 

SĄD GRODZKI W GRÓJCU 

Oddział Hipotecmy Sądu Grod7JkiegOo w Grójcu Oobwiesz
cza, że na dzień 8 lipca 1947 roku wyznaczony został termin 
zamkinięcia postępowań spadkowych po zmarłych właści. 

cielach nieruchomości położonych w osadzie Tarczyn, gmi
ny Komorniki, powiatu grójeckiego, a mianowicie po: 

1) Chanie.Dwojrze z Koprów Gutman, Dawidzie-Majle_ 
chu Koper, Rajzli z Koprów Frajdenrajch i BajU Gitli 
Koper, jakOo właścicielach połowy nieruchomości, oznaczo
nej Nr 22 i 24 rep. hip. 48 i 
lcku świerczuku, jako właścicielu nieruchomości, ozna· 
czonej Nr 18, rep. hip. 32. 

W powyższym terminie osoby zainteresowane winny 
ZgłOoSić swe prawa w kancelarii Oddziału HipOo,tecznego w 
Grójcu, pod skutkan:i prekluzji. 2 GA-1l33-II. 

..M'QNlT.OOR POLSKJ:[" - IMa ~ maja 1947 :r. Nr. 61 ~ ______ ~~~~~~ ______ -M ____ "~~t __ ~ __________________________ ___ 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grójcu niniej. 
szym obwieszcrz;a, że na diień 15 lipca 1947 roku wyzna
czony został termin zar,1knięcia postępowania spadkowego po 
zmarłych Nojechu i Srnze z Kryksmanów małżo'i1kach Le
szno, współwłaścicielach nieruchomości, położonej w osadzie 
Tarczyn, powiatu grójeckiego, oznaczonej Nr hipot. 55, 
repert. 135. 

W powyższym terminie osoby zainteresowane winny 
stawić się w kancelarii Oddziału Hipotecznego w Grójcu 
pod skutkami prekluzji. 2-GB-14-II 

O (Ld'Zlał Hi:potecz,ny "ądu Gmdizkiego w Grójcu obwie
s'zoza. że na dz~eń 30 czerwca 1947 mku wyznaczony zos.tal 
termiń zamkni'ęcia POIs,tę,powa'nia SiPadikowego po zmarłych 
Moszku ;, Łai ma'tżo.nikacih - Mi,Ji!er, współwlaścicielach 1/4 
części nie:ruchorrności', pQlłolż'Onelj w poOw;atowym mi,eśc'ile 

Oró-j'cu, oz'na'cwnej Nr 60 rep. hilp. 18. W PQl\vyżSlZym ter 
mionie osoby zaLntere·smvail1·e winny s'tawić s':ę w kancelarii 
Oddz'ału Hi'po'tecznego w Grójcu, ceIem zamelJdowania s,vy~h 
praw, pod ~iku.tkami p'rl'kllU'z'j ~i'. 2-~13-10172~~I 

Od,d!ział Hi'!Jotecz,ny Sądu Gr-od:?:kiegOo w GróJcu oObwie
szcza, że na d'zień 19 czeonvca 1947 roku wyzuaCZOil1y zo:sta.! 
termin zam1m; ęcia pO'stęrpowarnia spaldk'owego PO zmarłym 

J Olsku Pe,lerma,nl;e, wsp6twłaśc !c!elu nieoTluchoil1ośd, położo- . 

naj w pow:ałowym m;'cście GrMctl, oznaczo'nej Nr hiipotecz
,nym 53 rep. 'Mp. Nr 49. 

W powyższym. termiJ1l:'e 'olsolby za'in'teresowane wi,nny 
zgłosić swe p'ra·wa w kail1ceJlruri'i Oddziału fi'ipotecz,nego, pod 
skutkam1 prC!1(1\uz,jl. 2-GA-I082·II 

OcLdl;da! Hipo'tecz·ny Sądu Grodzkiego w Gróic11 obwie
szcza, że na doz:e'ń 22 czerwca 194; wku wyznacz·ony z·ostal' 
,termi:n zamkn' ęcia pcYsiętll owan.i-a spadkowelgo POo zmarłym 

Ohaimile Kla,jnie czy t K,I eljn ile , właścicielu il1.j.e:podzieln~.j po
lowy n ie mchomo,ści , rpol'olżonej wpowiaoowym m:e'ś:cie Grój
cu, oz,naczone'j 'hipo.1ecznym Nr J 14, repert. ,hi/p. 234. 

W powyższym termirn;·e o'solby za'inlteresQwane wiln:JY 
,21glos'i 'ć swe prawa w kan'ce!\a'T-i i.· Od:dz:ialu Hipoteczn,ego 
w Grójou, pOld~ku,tkami p ro.Muz'ii. '2---J<13-9141-Il 

SAlD GRODZKI W LUBARTOWI.E 
Od'dz;al H-ipotecz'ny 

obwi'eSlz'cza, że otwa'nte 
po zmarlyc'h: 

Sa:du Grol(]z:k;'C\go w Lu'ba'rtowie 
z,osta:!y POSltępO'wa11';'a spaldkowe, 

1) . a) Sz'loOmie .~ Cha i z ;Morecrów ma!ż,onka,ah Lewilt 
i h) Mo,teln v ell Mnrolce i Pe,r'li ma'leon>kach A,tter, współ
wla'śdoi'ellaclh ·czt:>..śc: il1neruc/horrności w Łęcznej, Nr hi'P. 79; 
. 2) Szamie Honilgslb:htm;e i Ze1dzie Fuks, dz,iecia,ch Abra
ma-Josefa Hon'!g'sbluma, wSipó!wlaścki'e,lach n i e ruclhomoŚ>C1 
w Lubartowi'e, Nr hiiP. 141: 

3) Abramie.,He'rszu i Rl1'dh~i z Le.merów maIż. HO'n:l.~s
blum, wsp6łwlaśdoi'e !I-ale:h ' ćię:śc:i n:"e.rllohO<lTlości w Lubarto
wie, Nr Ih:;ip. 38; 

4) Herszlru i Cywjl:-'Łal z ZyLbeTlgów matłlż. Ten~nbaum, 
wspólw!aśdciecralc!h części n:; enwhomości w Lubalrtowie 
Nr h iip. 33; 

5) SZymOo1nI1e" Mo'szlku. Maljerze, Sz1amfe, Pin'kwas;e, 
Flnkie'łszte:jna·ch, Mon:i:s,~e Na:j'Sizteter :i cst'erze"O';t1\j Gromb 
- dziecia,ch Szai"'Jaillkla F :nkieilSlzteina, wspó!włalŚC!d'ela,~h 
części n'eruCihomośDi \v Lu'baJfltOo'wie, Nr hi,) 57. 

Tel1ll1 ~n zamkil1.i'ęcia tyoh po's ,tę~)owari siJla-dlkowyoh wy
znaczo!ny zosital n,a d'zie'!'l 23 czerwca 1947 r. W oZTla';zo
il1ym termiil1i'e za~'nt.epeoowanJi w'TIini zlgło'sjć s-wo,joe prawa 
w kalll'CeilCliri:! OddJzia:lu Hipołecz,nego w Lruba rk)w;e po'd 
skJu'ł!kami 'P'rekilu~H.. 2---J<.!3--91S4-Jl 

SĄD GRODZKI W BRZł:ZINACłi 

Sąd Groozki Od,dfz': 'ał Uipoteczny w Brzez;naclh clbwie-
sreza, że otwairte zoOsta'ly pos1ępowa'ui.a spadkowe POo 
ZIlI1a'r1ych: 

1) Nys'elIl.i.e (Nis,enie) :! Surze z Gropm.aillów fGrobma.. 
nów) malżOIuka:oh LeTI'ge, wsrpófwlaścilci1!1aclh dz,;alki gruntu 
o przesltrze'l\!i 1.280 mtr. kw., ure.gttllOwaillej w księdz'e h;1lOo
~ecznej "And reJsiP'oll" , gmilny Ga:!'kówek, nr, hip. 9, OznaczOo
I!IoC~,j na planie n:r 8a: 

2) Jakubie i RajziIi matżonikach Gierszt, wSlp6łwlaśo;lcie

ładh n:eruchomo·ścl w mi'elŚc·ie . StrY'kowie !lIr. hip. 53; 
3) JO'sku Mordce f Rywce maIż. Krygier ; Fa jdze Kry-

gi·er z RozellibaJumów, wS'P6twlaśdcielach l\Ii'eru<::lhomooŚc~ 

w mieście StrYkowi'e, nr. h',p. 117: 
4) po Ahralll1ie (Abramie Ch:cru) i Szand1i Blimi'e ma!-

żJonkaoah Zc.l'iidel, wSIPólwlaściÓellach ClZęśC'i ni:e'1U·ch,omo śdt 
w Strykowie, nr. hl'p. 39 i 99; 

5) po Szamsi i Surze Git!:- mal'żonka'oh Kutas, wspóf-
wfa'śc'icie'laclh nieruchomo:ści w mieście Strykow:e, nr. nr. 
hi,P. 106 i 135; 

6) PoO Ajzy'ku He,chc:e -i Surz'e Kutas z Hechtów, wła'ści" 
cielac'h częŚCi n-i,eru('jhomqści w m:eś'cie Strykowie, nr 'hipo-
tecZlT1Y 69; . 

7) POo Berku i Clhai z Jakulbowskidh małżonkach B om
s-tejn (BOirensme-i"n), ws\pó!wlaścic"ehch n i eruoh:omo~ci w osa-
4zi'e {Jj:ł!zd, m. h'rJ. 28: 

-8) po Mo'szlk'u Mordce i DwO'irze malżonkaClh f 'lamc.hOoIe 
oraz Aronie i GhanIe malzmrka,ch Bursztyn vel Burst~lt, 

W'SIpófwłaśclcie~alch działki gmnotll o przestrzeni 3ha 9.186 mtr. 
kwadratowyclh, z folwarku Kam'eń n'r. 1, powiatu hru.
z'ńskiego, poc'ho:dzą,cei z większej Działk i we;1lug planu nr. 16, 
ure'g"' dowa'llej w ks.ięd·z·e w:e'czystei. 

Tennin zamknięcia tyc:h postępowań ~padkowyc'h wy
Z11 ~ '~ 'wny ZOSIta,! na dz i'eń 11 Ji,pca 1947 roku, w którym to 
dn'u za:initere:sowail1i winni zglos: ć swo'ie prawa do srJadku 
w ka'nce,lari'i hirJote'czne'j w Brzez,inaCIIl pod skutkami pre
kluzj i. 2-KB-I1J153-lI 

Sijd G m.cJ r-ki Odd':~! Hi~()t(~r:Z!lY w Brzer.;nacłl Il lbw i ę -

sz'cza, że otwarie zostaly PGoS!t~po"iia'lliia spaciknwe po 
ZIlJlaIrłycJu 

l) Jakoubie WOilfe GrynsZiPR'nde, właśdcielu nie.rucłto-
mośc; w mieślcie St'rykowi'e przy wlicy KOIlejowej pod Nr 
hlp. 109. 

2) Heoocltu i c 'slterze z Lichi-en!s'zteinów maIż. We'pd~
.ger, wspófwlaścideJla'Cih częśc'; ni'er'U'CiruOJlli-ośd w m. Brzezi
naoh .pod Nr hip. 223, i 

3) Izraelu""Ńbram' e i Dwo,jrze ma'tiŻ. Sztall, Szaji Woife 
i Chamie Racy ma~ż. Sztall i Upmaln:e i Ra'cy małż Mly
na,pzewski.ch, wspólwła:śc: ch~~aoh n ieruchomości w m' eś.c ;e 
StrykDwie ~r. h:lp. 98. 

Temnin zamknięcia tYC:h postępowań spa,dko-""ydh wy
.maczony :ros,ła'! il1,a d,zi'eń. 14 l'pca 1947 roht, w którym to 
dn:u zain,teresowani w',nil1:i zgloos ' ć swo';e prawa dOo spadku 
w ,kancelarii h:potecz'nei w Hrzez 'nacih pod sl"uttkam' pre
kluzji. 2- KB-10225--I1 

SĄD GlRODZKI W BĘDZ,DN[E. 

Oddzi·at Hipoteczny S 'l'c1 l1 Grodzlki'c'go w Będz:n.ie (Job wie' 
sz'cza, że otwarte zQ!~ta!y [lO'stę.powani'a ~lJadkowe po zmar
lych: 

1) Pe:SlIi z Ajzenbergów Rus 'iIl eik , ż,ony Mus.zka, wła,śe';'
cie1ce nieruohOlluooci Dąlbro\Va~Góm ;,t;za, Nr rep. hi.p. 473, 

2) cste:rze z Pozma,r tie rów K01r.n,f el d', wSlPólwh'śc,i,; i eł
ce nieruclhoomoś·ci Będz " n , Nr ren. h,':p. 294, 

3) Icy~u vell lcyku-Hersztl P i ~lkars'ki:ll, syn-i,e Abrama 
i OhaH ze Sztruhlów, -Rywc:e P "l'ka rskiei Zet'ku P "elkat
sk im. Mordce Pi:ekarskim, La.i~Rucqlh Pieka-rsk'ei, Te:raeilu
Józefie Piekarskm, Oh ai.mie,-lsaoCharzu P ieka'l'15\kim i C'1ad 
Pi'e'k:ł!T-skie;j, wszys,tkiiCh -el z"ec; ).cy,ka 'l Udlli'-,Prymety z Ham
płów, wspótwłaścnc1-elac'h n,i,erudlOmOlści Bf,ldz i,n, Nr reqJI. 
hip. 361, 

4) Cha'i P rckarsk"elj, żo:n 'e AlOralllla, Icytkn ve'l Tcyku· 
Herszu Pieka,rski'm, ~.ynie Abrama: Chai ze Sztruhlów, L:ł!;~ 
z Piek<łirs'kiC'h - Ła,ta 'szoweoj, Rywce z P i'eikarskch Rotszta.j
nOowej, Tauh;ez Pi-ekarslldc'h Me1lnikowei, MClha,Je-J(lkubie 
Piekarskim 1 Cywi'i z P iekars'k i:clh Szulmanowe,j. wszystkich 
dz"eci Abrama i ChM ze Sz{mblów, wspólw!a'śc,;'óe'lach nie
Jllileruc1wmoo.ci Będ'z,in, Nr. rep. h':p. 2'92. 

5) Szlamie, '5Yln;e Joska i P eSlIi-Baszy córce BelJiam'na 
i RachH z Gomu1ińSlk:'ch ma'tż. Duńskich, wspólwłaścic iellach 
rIii'e,ruohomośc1 BęcLzi:n , Nr. f,ep. hi:p. 520. 

6) Sz'lami,e, syni'e Józ efa i Pos~i-<Ba~zy, córce 8e:-::ilam;
na i Ra<::hE z Gomu.l!ńskich 111 [, I ż. Duńsk i;:lh, współwłaścicie
la'c'h n;ertidlOmo:śc:i Będz " n Nr re'p. at:'p. 732. 

7) Sz'lamie, synie Józ efa i Pescri-Baszy, . córc'e Be'niam'na 
! Ralchli z GomuHńs~(;'ch m8.'Ji . Duńsk ich. wSipóhvlaści'o: e

lach TI'eroudhomo.ści BędziJl., Nr rep. h'ip. 724, 
8) Chai z Proc>lItcwaj,gów cpsztajno'wej , córce l.ajze-

ra-Fajwla i ·Ity z Lu'ksenhe'j1gó w, współwłaś'c:cle!:c'e nieru-
chomości B ę.d'z in. Nr rep . h'P. 347, 

9) Pes:\i z o-;ns~lerp;ów Za'ideman, wlalŚcici-eke ,dz ' a,łk:1 
.gru'lJJtu D powierzchni 209,2 mtr. kw. z n: eruc'homości Bę
Dzliln., Nr. rep. ih,ip. 526, 

10) Perou Sk'rzYiI1i', właśclilc"e~u intie!1u·chomo~c:i . Bę<lżiin; J 
N r rep. ih,iIp. 522, 

11) Chemii, sY'ni'e L8.izera i Hindyz WilI1erów małż. 
HC'1Ier, wS'jJólwlaśdcielaC'h n i e ruchomości Będzion , Nr rep. 
hip. 631, 

12) 1) lc:ku- Jermie O:aHm un ile, syn;'e Mordki , 2) Ja
kóbi'e·~emi;i Glaitma'nie, 'W·nie M or,a'k i , 3) Lalizerze-Józ.efie 
Glaitmall ie i 4) Hindzi e Glaljtman. córCe MO'J'dlki. wSlpólwla
ścióe.Ja,oh nieruCihom cś·c' Rędzin. Nr rerJ. h,j'p. 259 : 

13) Josku, synie Kalmy i csterze-Bruclhrze z Lederma-
nów małż. cPszlte'jn , wla śckiC'laCih n';'emcl!lOmoŚoc i Czeladź 
Nr rep. h:rJ. 246. . 

Tennin zamkni'ę c : a postf;,powań ,spa,dkowyc,h wyznacza
Jl'JV' na d·zień 24 lipca 1947 raK,u -i w 'tym t'annlnie oso,by 
zain.te'resowaille w POWyżSlzyc:h srJa.dkaCih w;n,ny ~tawić się 
w 'kancelal"!'j Oddzi1a!u Hilpote·czne'go Sądu ' G rod1zk i ego \\' Rę
dZlinie d~a zgloS'zenia SwYch rJ'ra w s\padkowyc:!t 'Pod ~ku tka
m; prelk:luzji. 2~KB~954J-1I 

Oddział HipotecZil1Y Sądu Grodzkiego w Będzinie obwie. 
szcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar_ 
łylch: 

1) Chilu Krakowskim, synu Dawida - właścicieh; dział
ki gruntu o 'przestrzeni 947,1 mtr. kw. z nieruchomości Bę
dzin, Nr Rep. Hip. 487, 

2) Wolfie - Nuchymi.e, synu Icka i Dwojrze-Lai z Rech_ 
niców małż. Gulsztajn - właścicielach nieruchomości Bę. 

dzin Nr Rep Hip. 34, 
3) Izraelu • Majerze Bajtner, synu Tobiasza i Alcie

Rudzie z Cyglerów Bajtnel' - współwłaścicielach nierucho_ 
mości Będzin, Nr Rep. Hip. 205, 

4) Esterze z Wienerów Till, wdowie po Szlamie-Kalm,c, 
2) Złacie z Ti1lów Szarff, 3) Hindze z Til1ów Siegel vel 
Kohn i 4) Róży.Chwuli z Tillów Mandelkern - w>,-półwła_ 

ścicielach nieru~homości Będzin Nr Rep. Hip. 625, 
5) Lajzerze vel Luzerze Pozmantier, synu Dawida i CI. a! 

z Pozmantierów Alembik - współwłaścicielach nieruch.,
mości Będzin Nr Rep. Hip. 829, 

6) Liwszji vel .Liwszy z Froohcwajgów Ingsterowej l 
Chai _ Udli z FrOochcwajgow Brokmanowe'j - współwłaści
cielkach nieruchomości - Dąbrowa-Górnicza Nr Rep. Hip. 
447/23. 

7) GerszOonie • Wolfie, synu Jakuba, Moneta i Hindzle 
z Ptaszników Moneta - wspÓłwłaścicielach nieruchomoścI 

Będzin Nr Rep. Hip. 69. 
8) Szlamie i Esterze z Winerów małż. Till - współwła 

ścicielach nieruchomości Będzin Nr Rep. Hp. 148, 
9) Janinie-Józefie Biechońskiej , córce Leopolda - wła

ścicielce nieruchomOŚCi Dąbrowa-Górnicza Nr rep. hip. 110, 
10) Wacławie Kaznowskim, synu Konstantego 

współwł-aścicielu nieruchomo§ci Dąbrowa-Górnicza Nr rep, 
hip. 108. 

11) O":mie Langier, córce Nachmana, właści cie,]ce nie
ruchOomości Będzin, Nr Rep. Hip 86~ 



Nr. 61 

12) Emilu Franciszku, synu hanc~a, Woźniaku 

""spółwłaścicielu działki grUllltu o powierzchni około 1 morga 
60 prętów z nieruchomości Będzin Nr Rep. Hip. 467 i dział
ki gruntu o powier:żchni 836 metr. kw. z nieruchomości Dą
browa-Górnicza Nr Rep. Hip. 494, ' 

Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyznaczony 
został na dzień 15 lipca 1947 roku i w tym terminie osoby 
zainteresowane winny Stawić się w kalDlCelarii Oddziału Hi_ 
potecznego w Będzinie dla zgłoszenia swoch praw pod skut
kam prekluzji. 2-KB-7260-II. 

SĄD GRODZKI W SIEDLCACH 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Siedlcach agła ._ 

sza, że otwa,rte zostało postępowanie spadkowe po zma,rłym 

Stanisławie Ka,rwowskim, właścicielu miejskiej nieruchomo
ści Siedlce 59 Nr rep. hip. 12 i że termin zamk:nięcia postę
powania Spadkowego wywaczony został na dzień 7-go lip
ca 1947 ro~u i w tym terminie wszystkie osoby 7..aintereso_ 
wane wanny zgłosić do księgi hipotec2mej swoje prawa 
i złożyć dokumenty pod skutkami preklU!Lji. 2 KB-I0085-II 

SĄD GRODZKI W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

Oddział Hipotecmy Sądu Grodzkiego w Białej Pod:laskiej 
obwiel!l'ŁCza, że otwarte zostały postępowania SIPlldkow~ po 
zmarłych: 

l) Andrzeju Lemieszku, wSjpÓłwłaścicieLu nieruchomooci 
miejskiej w Białej Podlaskiej, Nr hip. 422; 

2) Szmerku i Malce małżonkach AjzeIllberg, współwłaści
cielach nieruohomości miejskiej w Białej Podlaskiej, NT hip. 
130 a; I 

3) Noechu i Chai-Pesi małżonkach Nuchowicz, współ
właścicielach nieruchomości miejskiej w Białej Podlaskiej, 
Nor hlp. 285; 

4) Majerze-Dawidzie Goldbe:ngJU, współ!właścicielu nieru
ehomości miejskiej w Białej Podlaskiej, N!r hip. 292; 

5) Ruchli Wa,rm współwłaścicielce :n:ierucl1omOŚC!i. miej
skiejw Białej Podlaskiej Nr Mp. 65; 

6) WoUie i Ruchli małżonkach Malina, współwłaścicie
lach nieruchomości miejskiej w Białej Podlaskiej, Nr hip. 34; 

7) Noechu-Szlomie i Esterze małżonkach Igielnik vel 
Di,gielnik, współwłaścicielach nieruchomości miejskiej w 
Białej Podlaskiej N; hip. 193; 

8) Hudcsie vel Adeli z Lichtensztejnów Kuperman, 
współwłaścicielce nieruchomości miejskiej w Białej Podlas
kiej, Nr hip. 8; 

9) Lancy-Lei T,rejst:man i Mordce Tre'jstmanie, współ

właścicielach nieruchomości miejskiej w Białej Podlasikiej, 
Nr hip. 234; 

Termin zamk,nięcia tych postępowań spadkowych wy
znaczony został na dzień 5 lia;lca 1947 r. w kancelarii hipo
te,C21nej w ~iałej Podlaskiej , dokąd osoby zaitnlteresOwane 
winny zgłosić swoje prawa osobiście, lub przez pełnomoc
nika pod skutkami prekluzji. 2 KB-9947-II. 

SĄD GRODZKI W SOKOŁOWIE PODL. 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Sokołowie-Pod
laskim obwieszcza, że otwarte zostało postępowanie spadko
we po Zelmanie-Szmulu, synie ' Judy-Hersza, ' zmarłym 22 

września 1942 roku w Soikołowie i Chanie-Brusze, córce Cha
ima-Jankla ze Sz,padlów, zmarłej w styczniu 1943 r . w So
kołowie, małżonkach ZajdeDlberg, współwłaścicielach nieru
chomości .miejskiej w Sokolowie, oznaczonej hipotecznym 

Nr 198. 
Termin zamknięcia postąpowania S[)adkowego wyzna

c.-zony został na dzień 20 maja 1947 roku w kan<:elarii hipo
tecznej \V Sokołowie, dokąd osoby zainteore80wane winny 
zgłosić swe pr~wa spadkowe pod skutkami prelduzji. 

2-KB~99-II 

Oddział Hipoteczny Sądu Girodzkiego w Sokołowie-Pod

laskim obwieszcza, że otwarte Z<l5tało postępowanie spadko
we po Szmulu-Jal1klu, synie Eli Frydmanie i Ruchli z Fryd
manów Rzetelnej, córce Eli, zmarłych 22 WTześnia 1942 r. 
w Sokołowie, właścicielach częśd nieruchomości miejskiej 
w Sokołowie, oznaczonej hipotecznym' numerem 60. 

Termin zamknięcia post~ania spadkowego wyzna
ezóny został na dzień 23 lipca 1947 roku ,w kancelarii hipo
tecznej w Sokołowie, dokąd osoby zainteresowane winny 
qłosić swe prawa spadkowe pod slrutkami prehluzJi. 

2--FOB--10028--II 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Sokołowie-Pod
laskim obwieszcza, że otwarte żostało postępowanie spadko~ 
we po JoseJu, synie Szmula-Jankla Fryd:manie, zmarłym w 
październiku 1942 roku w Trebl1nce i żonie jego Złacie !Z Zalc
bergów F,rydman, zmarłej 22 września 1942 roku w Sokoło
wie, właścicielach części nieruchomości miejskiej w Soko
łowie, omaozonej Nr hlp. 7. 

Termin zam~nięcia pm~tępowania spadkowego wyzna
czony został na dzień 13 li,pca 1947 roku, w kancelarii hipo
tecżlllej w Sokołowi e, dokąd osoby zainte,resowane winny 
agłosić swe prawa spadkowe pod skutkami prekluzji. 

2-KB-9879-II 
SĄD GRODZKI W LIPNIE 

Sąd Grodzki w Lipnie, Oddział Hipoteczny, obwiesz,cza, 
ie otwarte zostały postępOwania spadkowe po zmadych: 

l) Uszfu"'Ze i Małce, małżonkach ' Rubinsztein, właścicie

lach działki g,runtu o obszarze 9 morgów 14 prętów z maj ąt
ku Wójtostwo - Lipno vel Borek, (Księgi hip. Nil' 238 ,'z); 

2) Abramie i Fajgli, małżonkach Cudkiewicz, właścicie
lach częś'ci nieruchomości Nr 70 w osa,&ie Skpe, przy Ryn
ku (Aikta hip. Nr 3/584/z) i 

. 3) StaniSławie Wittek, współwłaścicielu reszty osady 
włOŚCiańskiej Nr 4 we wsi Suszyce, przyłączonej do miasta 
Włocławka. (Akta hip. Nr 451.565Lz). ,/' . 

.. MONITOR PO~I" - Dnia 9 maja 1947 J!. 

Termin zamJmięcia tych postępowań sPadkowych wy_ 
znaczony został na dzień 10 lipca 1'947 r., w którym to ter
minie osoby zainteresowane winne zgłOSić swoje pretensje 
do Oddziału Hipotecznego Sądu Grodzkiego w Lipnie, pod 
skutkami prekluzji. 2-KB-IOI51 

Sąd Grodzki w Lipnie Oddział Hipoteczny obWiieszcrza, 
że otwarte zostały postępo,wania spadkowe po zmarłych: 

l) Franciszku Bronisławie i Marii małżonikach Czuruk, 
właścicielach majątku Osada młynarska Wąkole (Nr hip. 
512/Z), 

2) Zelku Feld i Chi elu Lidzbarskim, właścicieJach nie
ruchomości w mieście Dobrzyniu n/WiSłą przy ulicy Lipnow
skiej pod Nr 263 (Akta hip. Nr 58/353/M). 

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wy
znaczony został na dzień 15.7. 1947 r. , w którym to terminie 
zainteresowani winni zgłosić swoje prawa do Oddziału Hi
potecznego Sądu Grodzkiego w Lipnie pod skutkami pre
kluzji. 2-KC-73--II. 

SĄD GRODZKI W CHEŁMIE 
Sąd Grodzki w Chełmie, Oddział Hipoteczny, obwieszcza, 

że · na dzień 21 czerwca 1947 roku wyznaczony został temnin 
zamknięcia ~adh"U po :mnarłych: Janklu-Herszu ,i Rywce z 
Fruchww małżonka'ch Herbst, właścicielach nieruchomości 

w mieście Chel!mie, hip. Nr 91. 
W oznaczony;m terminie osoby zainteresowane winnv 

zgłQsić swoje prawa w kance'larii Oddziału Hipotec2meg~ 
Sądu Grodzkiego w Chełmie pod skutkami prekluzji. 

2--EJB--9553--II 

SĄD GRODZKI W BIŁGORAJU 
Sąd Grod7iki w BHgoraju - Oddział Hipote<:.2mY - ob

wieszoza, że na d2:1eń 18 lipca 1947 rolru wyznaczony został 
termin zamknięcia postępowań spadkowych po zmarłych: 

l) Abramie-Janklu BrombeI1gierze vel Brombergu, wła
ścicielu niepodz.ieLne.j połowy nieruchomości w mieście Bił
goradu . przy uL Tarnogrodzkiej położonej, składającej się z 
plaou oraz istniejących na nim domu mieszkalnego i budyn
ków gospoda['czych, uregulowane.j w księdJze hipotecznej, 
oznaczonej Nr hipotecz,nym 187 i 

2) Szymonie' i Annie, małżonkach E1Jtenberg, właścicie

lach nieruchomości w mieście Biłgoraju, przy ul. Tarno
grodzkiej, składającej się z placu oraz istniejących na nim 
domu mie~kalp.ego i budynków gospodar,czych, oznaczonej 
Nr Nr tabeli nadawczej 335, a hipot. 261. 

W wyżej 0IZ!Il8Czonym terminie osoby zainteresowane 
winny zgłosić swoje prawa w kancelarii Oddziału H:i;potecz
nego w Biłgoraju pod skutkami prekluzji. 2-KC--220-II 

. SĄD GRODZKI W SIERADZU 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Sieradzu ob

wieszcża, że zostały otw'arte postępowania spadkowe po 
zmarłych: 

l) Nie'liewskim Ludwiku-Auguście, właścicielu części 

majątku Sędzice, Nr rep. hlp. 758; 
2) Matysie Bułka. ChR'mie - Alterze Karo, Szmulu 

Karo, Szlamie vel Salamonie Bułka, Wolfie'-Josku Bułka, 
Fsterze Rozen, Joannie-Rafale Karo i Szajnie - Gołdzie 

Karo, współwłaścicielach nieruchomości w Sieradzu przy 
ulicy . P.O.W. Nr 19. rep. hip . . 286. ' 

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych zo
stał wyznaczony na dzień l lipca 1947 r., w którym to dniu 
csoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w Od
dziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w , Sieradzu pod 
skutkami prekluzji. 2-KB-8465-II 

SĄD GRODZKI W HRUBIESZOWIE 
Sąd Grocdlzki w Hrubieszowie - Oddział HiJpotecrLny ob

wieszcza, że otwarte zos,tało po,stępowanie ~adkowe po . 
zmao:łych Rochli Ajillhorn i Mordku Benkiel, współwłaścicie
lach nieruchomości w Hrubieszowie przy ulicy Górnej, ozna
czonej N. N. policyjnym 10 i hipotec2mym 421. 

Termin zamk!nięc:ia postępowania spadkowego wyma
czono na dzień 18 lipca 1947 roku w którym to terminie, za- ' 
interesowani winni zgłosić swoje prawa w kancelarii hi,po
tec2mej w Hrubieszowie pod skutkami preklUZji. 

2--EOB--9407--II 

SĄD GRODZKI W KRASNYMSTAWIE 

Sąd Gr,odziki w Krasnymstawie, Oddział Hipoteczny ob
wieszcza, że otwarto postępowanie spadkowe po: 

1) Dawidzie i Mariem - Dwoj,rze Aptekier,ach, właśc. 

nieruch. w Zółkiewce Nr 10 hip. 
2) Esteme i Lejbie małż. Giwercach, właścicielach . części 

nieruchomości w Turobinie, Nr 16 hip. 
3) Rywce, Herszu i Lejzorze - Bencyjanie Zajdmanach, 

właścicielach połowy nieruchomości w Krasnymstawie 
Nr 14 h ip. 

4) Michale i Kazimierzu Raikusiach, właścicielach połowy 
nieruchomości we wsi Starawieś , gminy ZakTZew, Nr 2 hjp. 

Termin zamknięcia tych spadków wyznaczono na dzień 17 
lipca 1947 roku, w którym zainteresowani winni się zgłosić 
w kancela'rii hipotecznej w Krasnymstawie pod groźbą pre
kluzji. ' 2-KC-680-II 

S_,\D GRODZKI WGRAJEWIE 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Graj ewie, wo
jewództwa białostockiego, obwieszcza, że zostało otwarte 
postępowanie spadkowe po zmarłym Władysławie Dębow
skim, właścicielu nieruchomości miejskiej w Grajewie przy 
ul. 11 Listopada pod Nr 7, obejmującej plac 3125 metr. kw. 
z budynkami, pochodzącej z nabycia i wydzielenia z głów
nych dóbr Grajewo Lit. M. 

Termin z.arnknięcia postępowania spadkowego wyzna
~o na dzień 15 lipca 1947 l·oku. 

11: 

W powyższym terminie osoby zairuteresowane winny 
zgłosić swoje prawa w tymże dziale hipotecznym pod skut- ' 
kami preklUZji. 2-KC-3590-II 

SĄD GRODZKI W PIŃCZOWIE 

Sąd Grodzki w Pińczowie ogłasza, że otwarte zostały 

postępowania spadkowe po zmarrlych: 
l) Fajgli z Kaców Rozynek i Cyperli Rvzynek, właś

cicielkach nieruchomości , poloź,onej w mieście Działoszy- ' 

cach i oznacwnej hip. Nr 155, 
2) Ejzelu Horowicz - właśdcielu części nieruchomośc i , 

położonej w mieście Działoszycach i omac.zonej hip Nr l::: , 
3) Koplu i Gołdzie małż. Banach - właścicielach części 

nieruchomości, położonej w osadzie WiŚ'licy, gminy Chotel 
i om,aczonej hip. Nr 16, 

4) Bendecie Fajnerze - 'współwłaścicielu nieruchQmości 

położonej w m. Pińczowie i oznaczonej hip. Nir 5 i 
5) Szaji Skoczylas, Brandli Sko,czylas, Abramie-Pinkusie 

MOSZlberg, Ałcie-Surze Sz;warcbexg i Chanie-Rywce Mesz
berg - właścicielach nieruchomości , położonej w mieście 

Pińczowie i oznaczonej hipotecz,nym Nr 22. 

, Termin il'egulac.jl tych spadków wyMaczono na dzień 23 
lipca 1947 roku, w którym to dniu osoby zainteresowane win
ny st3iWić się w kancelarii hipotecznej w · Pińczowie, pod 
skutkami prekluzji. 2-~C-713-II 

I 
UZNANIE ZA 

STWIERDZENIE 
ZMARŁEGO 

FAKTU SMIERCl 

SĄD GRODZKI W WARSZAWIE 

Sąd Gr,od.Mi w WM'Szawie, Oddział I wzywa Stanisława 
Ka'rnkowskiego, urodzonego 17 września 1901 r. w Miastko
wie -, Kościelnym, po'w. Garwolin, s. Józefa i .Janiny z Gąs

sowskich, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, zmobilizp
wanego 1939 r., aby w terminie 3-miesięcznym stawił się d., 
Sądu, gdyż po tym terminie Sąd UZJna go za znp.arłego, or,g 
wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek 
wiadQmości o zaginionym, aby w powyższym terminie do
niosły o nich Sądowi. (I. Zg, 292/47). GB-34:,) 

Sąd Grodzki w Wa'rszawie, Oddział I, wzywa Wojciech3 
Gila s. Wojciecha i Anastazji z Mis iów, robotnika, ur. 23.4. 
1911 r. w GadzL~ewie, pow. Janów Lub., ostatnio zam. w 
Warszawie, wywiezionego w sierpniu 1944 r. do obozu Bu
chenwald, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu. 
gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, ora;: 
wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jaikichkolwiek 
wiadomości ' o zagipionym, aby w .powyższym ternrinie do
niośłyo nich -Sądowi. Akta Zg. 2897/46. P--ikor. 

SĄD GRODZKI W ŁODZI 

Sąd Grodzki w Łodzi, Oddział Cywilny, na podstaWIe 
art. 5 § l Dekretu z dni.a 29 sieI1pnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. 
Nr 40/45, poz. 226) w sp,rawie Nr Zg. 21 /47 ogłasza, że na 
wniosek Henryka Czaplińskiego, zam. w Łodzi, Narutowicza 
29, wszczęto postępo,wanie o uznanie za zmaTłą zaginion<~ 

Wandę-Teresę Czaplińską, córkę Stanisława i F,ranciszki, 
urodzoną w Wilnie dnia 12.7.1920 r . Zaginiona w 1939 r. za
mieszkiw~ła w Wilnie. 

W ZJWiąz;ku z powyższym wzywa się zaginioną, aby w ter
minie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia z,gło

siła się w Sądzie Grodzikim w Łodzd, Oddział Cywilny, gdY2 
w przeciwnym razie może być UZIlJaną za zmarłą. Jednocze
śnie wzywa się wszys<tkie osoby, które mogą udzielić wia
domośct o zaginionej, aby w terminie powyższym doniosły 
o nich Sądowi. KC-6152 

Sąd Grodzki w Łodzi, Oddział Cywilny, na podstaw ie 
art. 5 § l Dekretu z dnia 29 sieI1pnia 1945 r. (Dz. Ust. R. P. 
Nr <łO/45 , poz. 226) w sprawie Nil' Zg. 1290/46 ogłasza, że na 
wniosek StaniSławy Kobylańskiej, zam. w Łodzi przy ul. 
Tkackiej, WSlŻCZętO postępowanie o mmanie za zmalTłego za
ginionego Michała Kobylańskiego , SYlna Michała i Katarzyny 
z Maciejaków, urodzonego w DzieduszY'cach Wielkich dnia 
10.10.1905 r. Zaginiony w 1939 r. z.amieszkiwał w Łodzi a 
następnie przebywał w sZ(pitalu Psychiatrycznym w Warcie 
skąd w dniu 3 września 1939 r. w czasie ewakuacji szpitala 
oddalił się i wszelki ślad o nim zaginął. 

W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby w 
terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszen!a 
zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Łodzi. Oddział Cywilny. 
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. J e
dnocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić 
wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym donio
słt o nich Sądowi. KC-2335 

Sąd Grodzki w Łodzi , Oddział Cywilny , na podstawie 
art. 5 § 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. Ust. R . P. 
Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 280/46 ogłasza, że na 
wniosek Irmy Heleny Maurer , zam. w Łodzi przy ul. Piotr
kowskiej Nr 182, WSZc.zęto postępowanie o uznanie za zmar
łego zaginionego Leona Maurera, syna Wale.ntego Lorenca 
i Aurelii Marii z F idlerów, urodzonego w Łodzi dnia l ma,rca 
1906 r. Zaginiany w 1939 r. zamieszkiwał w Łodzi, a nastę

pnie we wrześniu 1939 r. zmobilizowany do wojska dostał 

się do niewoli niemieckiej. W 1944 r. znalazł się w więzieniu 
sądowym w Stralsund. 

W zwiąZlku z powyższym wzywa się zaginionego, aby w 
terminią 3 miesięcy od ukazania się niniej szego ogłoszenia 

zgłosił się w Sądzie Grodmim w Łodzi , Oddział Cywilny, 
idyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. J .. 
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dnocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić 
Wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym donio
sły o nich Sądowi. KC-2589 

SĄD GRODZKI W GDYNI 

Sąd Grorlzki w Gdyni na wr.iosek Pelagii Cierniakowej 
Z Gdyni wszczął postć;p,)wanie o uznanie za zmarłego męża 

jej Stanisława C!erniaka urodzor.ego 26.10.1900 w Taczano
wie powiat Jarocin, syna Marcina i Józef y Drjańskiej, . osta
tnio zamieszkałego w Gdyni - Chylonia, ul. Pucka 1, który 
powołany w sierpniu 1939 roku do 85 pułku piechoty do ~o
wej Wilejki pod Wilnem zaginął. 

Wzywa się zaglUlonego, by najp,)7.r..iej w tE'rmini ~ 3 mie
sięcy od daty oglosze!lia : ; 9osił się w powy~s.i~!T. Sądzie, 
gdyż w razie niezgłoszen : a się może b~r-'! uznany za zmarłego. 
VlzywJ się wszystkie OSGby, które 'Il:)lf~ udz~eli':: wiadoml'
ści o 'i. ginionym by w powyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. (I. Zg. 74/46). KC-i 106 

f ': d Grodzki w Gdyni na wniosek Heleny Zander z Gdy
ni-O '.·L wo wszc'l.ął postE)powa:1i.~ l) uznanie za zmarłego mę
ża jej Jana Zan1el"3, urodZ')m'IP 23.-1. t91.1 roku w Bodel
sch 'v:ngl (Westf:>lla}. syna Jana i Ani,~li Heideckiej, ktcry 
pO'No' any w s!e~')11iu 1939 r. tlo 5 p. p. w W:lnie zaginą/. 

Wzywa się zaginionego. by najpóżniej VI termL1ie '3 mie
,. :y od da~y ogłoszfo'l!h zgłosil się w powyższym Sądzie, 

gdyż w razie niezgłoszen:'ł się może być uznany za zmarlego. 
Wzywa się wszystkie OSl)~y, które m,)gą udzielić wiadomo
ści o zaginionym by w powyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. (1. Zg. 18/46). KC-1111 

Sąd Grodzki W Gdyni l'UI wniosek Janiny Stachowskiej 
z Gdyni wszczął postępowanie f} uznanie za zmarłego męża 
jej Bronisława Stachowskiego, urodzonego 19.3.1915 w Cy
gielalru, powiat Kwidzyń, syna Władysława i Marty Chojnac
kiej, ostatnio zamieszkałego w Gdyni, ul. Komandorska 53, 
który jako żołnierz 63 p. p. walczył we wrześniu 193f1 roku 
pod Warszawą i odtąd zaginął. 

Wzywa się zaginionego, by najpóźni~i w t~rm;.I1;e 3 mie
sięcy od daty ogłoszenia zgłosił się w pawyżs<.ym Sąnzie, 

gdyż w razie niezgłosze!1iil Się mOle byćlZnany za zmarłego. 
~Tzywa się ws?:ystkie os ;::by, które rn(}g ~l uj~;f!lić wiadomo
ści o zaginionym by w pmvyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. (1. Zg. 183/46).' KC-U lO 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Marianny Zdanow
skiej z Gdyni, wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego 
męża jej Aleksandra Zdanowskiego, urodzonego 18 kwietnia 
1876 roku, syna Józefa i Magdaleny Kalwas, ostatnio za
mieszkałego w . Warszawie, ul. Długosza 23, który zginął w 
Warszawie, na początku powstania w sierpniu 1944 roku. 

Wzywa się zagini:mego, by najpóżniej w termiaie 3 mie
się :.:y od daty ogłoszen,n ;·.~lo~ił się w p,)wy7.~zym Sądz.ie , 

gdy ż w razieniezgbszl>nin się może by:: uznany za unarłego. 
V/zywa się wszystkie csoby, które mag'l udz'.clić wiadomo
ści o zaginionym by w po·wyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. (1. Zg. 115/46). KC-1109 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Gertrudy Tarajło z 
Pucka, wsz,czął post.ępowanie o uznanie za zmarłego męża jej 
Bronisława Tarajło, urodzonego 6.12.1906 roku w Ormianach, 
pcwiat Święciany, syna Ignacego i Michaliny Nienart, ostat
nio zamieszkałego w Gdyni, który zag{nął podczas powśtania 
w Warszawie we wrześniu 1944 roku. 

Wzywa się zaginionego, by najpóźniej ''J termh' e 3 mie
sięcy od daty ogłoszenia zgłosił się w powyższym Sądzie, 

gdyż w razie niezgło'lzenir, się może t.yć uznany za zmarłego. 
Wzywa się wszystkie C801y, które mogą udZielić wiac.omo
ści o zaginionym by w powyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. (1. Zg. 121/46). KC-11 08 

Sąd Grodzki w Gdyni, na wniosek Józef y Kmieciak z. Po
gtu'za, wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej 
Stanisława Kmieciaka, urodzonego 14.8.1901 roku w Łanię
tach, powiat Kutno, syna Stanisława i Stanisławy Olejni
czak, który powołany w sierpniu 1939 roku do Kadry Zapa
sowej Pułku Lotniczego w Toruniu zaginął. 

Wzywa się zaginionego, by najpóźniej w terrIllr;i"! 3 mie
sięcy od daty ogłoszenia zgłosił się w powyższym Sądzie, 

gdyż w razie niezgłoszenla sję może by~ uznan." za zmarłego. 
Wzywa się wszystkie osoby, które mog~l udzielić wiadomo
ści o zaginionym by w powyższym _ te:rminie doniosły o nich 
Sądowi. (1. Zg. 139/46). KC-1107 

. __ S' ld Grodzki w Gdyni, na wniosek Reginy Mycek z Gdy
nI, wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej Ja
na Mycka, urodzonego 1 listopada 1911 roku wKolbuszowej 
Dolnej, województwo lwowskie, ostat~!o zamieszkałegc1 w 
Gdyni, który powołany dnia 9 września 1939 roku do 2 puł-. 
ku Strzelców Morskich w Gdyni, zaginął. 

Wzywa się zaginio·nego, by najpóźniej w terminie 3 r:1ie-: 
sięcy od daty oglosze,wi z.słoslł s ię w p'lwyższym Sądzie, 

gdyż w razie niezgłaszenia się moż~ być UZll.any za zmarłego. 
Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić w ~ adomo

ści o zaginionym by w powyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. (1. Zg. 240/46). KC-ll04 

Sąd Grodzki w Gdyni, na wniosek Franciszki Gostom
skiej, zam. w Gdyni, Komandorska 29, wszczął postępowanie 
o uznanie za zmarłego męża jej Aleksandra, ur. 13.7.1900 r., 
syna Leona i Marianny, aresztowanego przez gestapo i osa
dzonego w obozie w Mauthausen. 

Wzywa się zaginionego, by najpóźniej w termin~e 3 mie
aic; ,:y od daty ogłoszel'. i.1 ?g~osił .. lę w powyższym Sądzie, 

gdyż w razie niezgł,)szen:a się może być uznany za zmarłego. 

Wzywa się wszystkie o!'qr.y, które mogą udZielić wiadomo
ści o zaginionym, by w powyższym terminie doniosły o nich 
Sądowi. (1. Zg. 267/46). KC-ll05 

SĄD GRODZKI W GLIWICACH 
Waleria Hirschowa z Gliwic, wniosła o uznanie za zmar~ 

łego jej męża Romana Hirscha, urodzonego w 1880 roku w 
Rohatynie, syna Franciszka i Alojzy, sędziego Sądu Okręgo
wego we Lwowie, który zaginął. 

Wzywa się zaginionego, aby do 3 miesięcy doniósł o so
bie Sądowi Grodzkiemu w Gliwicach, w przeciwnym r·azie 
·uznany zostanie za zmarłego. Wszystkie zaś osoby, mogące 
udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie wyżej u
stalonym doniosły o tym Sądowi. IV Zg. 696/46. . KB-9095 

Maria Góbel z Gliwic, ul. Zorek 7, wniosła o uznanie za 
zmarłego jej męża Gustawa Góbel, urodzonego 17 stycznia 
1877 w Niżankowicach, syna Henryka i 'Katarzyny, urzędni
ka kolejowego, który w październiku 1939 roku ze Stanisła
wowa udał się do ZSRR i zaginął. 

Wzywa się zaginionego, aby do 3 miesięcy . doniósł o so
bie Sądowi Grodzkiemu w Gliwicach, w przeciwnym razie 
uznany zostanie za zmarłego. Wszystkie zaś osoby, mogące 
udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie wyżej u
stalonym doniosły o tym Sądowi. IV Zg. 590/46. KB-9715 

SĄD GRODZKI W SIERADZU 
Sąd Grodzki w Siera~ w sprawie Nr Zg. 3/46 ogłaslVł, 

że na wniosek Wandy ' L<:!śniewskiej, zamieszkałej w Sie
radru, ul. Kościuszki Nr 13, WSZICQ:ęto postępowanie o uzna.
nie za zmarłego D-ra med. Kazimierza Kempińskiego, uro
dzonego l listopada 1880 roku, syna Adama i Berty z Kem
pińskich, ostatnio zamieszkałego w Sieradzu, ulica Kościu
i"zki 13. Zagini(}l1'ly w sierpniu 1942 roku wraz z żoną 1 in
nymi ' był wywieziony przez Niemców z Sieradza w niewia
domym kierunku i od tego czasu ślad jego zaginął. 

W związku z powyższym wzywa się D-ra med. Kazi
mierza Kempińskiego, aby w terminie sześciomiesięcznym 

od Ukazania się niniejszego obwieszczenia zgło,sił się w Są

dzie Grodzkim w Sieradzu, w p!'zeciwnym bowiem razie mo
że być uznany za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszy
stkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, 
by w powyższym terminie doniosły Sądowi. KC-2617 

Sąd Grodzki 'w Sieradzu ogłasza, że na wniosek Sfani
&ławy Ciołkowskiej, zamieszkałej w Sieradzu, ui. Toruń;;ka 
5, zostało wszczęte postępowanie o uznanie Jerzego-Henryka, 
dwojga imion Ciołkowskiego, syna Era7,ma i Marii ze Sta
siakiewiczów, urodzonego w Kaiiszu w dniu 15 lipca 1894 
roku, za zmarłego. Jerzy-Henryk Ciołkowski w 1939 roku 
wysiedlony został z Kalisza do Warszawy i tam pracował 
w . gazowni miejskiej, 'jako urzędnik. Ostatnią wiadomość o 

~!i:d~~~śi~a o ~~~~ :i~ !~a 1944 roku. Po tej dacie Uidnej .1 

W związku z powyższym wzywa się Jerzego-Henryka 
Ciołkowskiego, aby stawił się w Sądzie Grodzkim w Siera-
dzu w ciągu sześciu miesięcy od ukaz.ania się niniejszego 
ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za 
zmarłego. Wzywa się również wszystkich, którzy mają wia
pomość o zaginionym, aby o znanych sobie faktach doniosły 
Sądowi Grodzkiemu w Sie~adzu w powyższym terminie. Nr 
Zg. 48/46. KC-4012 

Sąd Grodzki w Sieradzu ogłasza, że na wniosek Marian
ny Utra?kiej, zamieszkałej we wsi Łosieniec, gminy Charłu
pia Mała, powiatu sieradzkiego, zostało wszczęte postępowa
nie o u7..nanie za zmarłego męża jej, Józefa Utrackiego, sy
na Ignacego i Józef y z Kikowskich, urodzonego w Charłupi 
Małej 4 stycznia 1903 roku. Józe,f Utracki w pierwszych 
dniach września 1939 roku został powołany do Wojs.ka Pol
skiego i od tego czasu wszelki ślad o nim zaginął. 

W związku z powyższym wzywa się Józefa Utrackiego, 
aby stawił się w Sądzie Grodzkim w Sieradzu w ciągu sze
ściu miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż 

w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłego. Wzywa 
się również wszystkich, którzy mają wiadomości o zaginio
nym, aby o znanych im faktach doniosły Sądowi Grod'l.k 'emu 
w Sieradzu w powyższym terminie. Nr Zg. 2/47. KC-4196 

SĄD GRODZKI W GNIEŹNIE 
1. Na wniosek Marii Turtoń z Kopydłowa, powiatu 

gnieźnieńskiego, wszc:zęto post~wanie o uznanie za zmar
łego jej m~ża Józefa Turtonia, urodz. 10.3.1901 w Bogunie
wie, powiat obornioki, syna Marcina i Antoniny z domu Ur
ban, ostatnio zamieszkałego w Działyniu, powiat gnieźnień
ski. Wymieniony zos·tał .5.4.1942 aresztowany przez gestapo 
i ostatnio osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsen
hausen. (V. Zg. 218 '46). 

2. Na wniosek Heleny Balcerczyk z Ułanowa, pow. gnie
źnieński, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego jej 
męża Stefana Balcerczyka, urodz. 21.8.1906 w Łopiennie, pow. 
wągrQwiecki, syna J ózefa i Marii z domu Prusinowska, osta
tnio zamieszkałego w UłaI).owie. Wymieniony został 30.8.39 
zmObilizowany i w czasie wojny zaginął. (V. Zg. 205/46). 

stwierdza, że Stanisław Matera w listopadzie 1943 l'. aresz
towany zo·stał przez żandarmerię niemiecką w Kozienicach 
i wywieziony do obozu w Oświęcimiu, a następnie do Sude
t.ów i do dziś dnia nie ma o nim żadnej wadomości . W zwią
~ku z powyższym Sąd Grodzki w Kozienicach na mocy art. 
5 i 6 Dekretu z dnia 29.8.1945 r . (Dz. Ust. R. P. Nr 40 poz. 226) 
wzywa Stanisława Materę aby w te.rminie trzymiesięcznym 
od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w SądZ'ie Grodz
kim w Kozienicach, gdyż w przeciwnym razie będzie uzna
n; za zmarłego. Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o z,agLnionym, aby w ter
minie powyi=ym doniosły o nim Sądowi. (Co. 195/46). 

KC-2531 

SĄ.D GRODZKI W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

Na wniosek mgra Józefa Maja w Katowicach, ul. Po
wstańców Nr 26. HI piętro. wszczęte zostało postępowanie 
o uznanie za zmarłego Jana Popka. syna Stanisława i Fran
ciszki z Książków. urodz. dnia 18 grudnia 1880 roku w 
Dzierażni, powiat pińczowski. Wedle twierdzenia wni05ko
dawcy zaginiony Jan P6pek wyjechał .z Dzierażni, gdzie 
Gstatnio stale mieszkał do Rosji, gdzie od roku 1907 zamie
szkał. Po pierwszej wOJnie świał.ow.ej za.giniony pisywał 
jeszcze do rod~iny do roku 1930. a od tego czasu nie ma 
o nim dotychczas żadnej wiadomości. 

Wzywa się każdego. ktoby miał wiadomość o wyżej 
wymienionym, aby w terminie trzechmiesięcznym zawia
domił o tym tut. Sąd, a zaginionego wzywa się, by w tym 
trminie się zgłosił. gdyż po tym terminie zostanie uznany 
Za zmarłego. (Zg. 17/46). KE-7376 

SĄD GRODZKI W GRUDZIĄDZU 

Niżej wymienieni zostali w jesieni 1939 roku areszto
wani przez gestapo wzg.lędnie "Sel>bstschutz" i wywiezieni 
w n iewiadomym kierunku względnie zaginęli podczas dzia~ 
hlń wojennych: 

1) Gralak Jan. zam. w Grudziądzu, Legionów 61, 
2) Galon Paweł, zam. w Grudziądzu, Kilińskiego 11, 
3) Sawicki Bernard, zam. w Szynwałdzie, pow. Gru· 

dziądz. 
4)L.ewandowski Leon. zam. w Grudziądzu. Legionów 9, 

, 5) Jeschke Bolesław Anastazy, 'lam. w Grudziądzu, św. 
Wojciecha 20, 

f,) Ceglewski Bernard. zam. w Grudziądzu. ~onar5kiego 

Ni" 2{). 
7) Zah"Tzewski Bronisław, zam. w Okonipie, pow. Gru-

dziądz, 
8) Kowalski Władysław, z.am. w Lasinie. pow. Gru-

dziądz. 
9) Herzke Konrad, ~m. w Grudzilldzu. Forteczna 18, 
10) świstak Antoni, zam. w Grudziądzu. Dąbrowskie~~ 

Nr 14. 
11) Świstak Henryk Eugeniusz, zam. ).r Grudziądzu, 

Dąbrowskiego 14, 
12) Żukowski Józef, zam. w Hucie, pow. Grudziądz, 
13) Murawski Bernard. zam. w Grudziądzu, Brzeźna 1~. 
14) Sobczyński Józef. zam. w Sa lnie, pow. Grudziądz, 
15) Maliszewski Antoni, zam. w Salnie, pow. Grudziądz 
16) Binkowski Bolesław, zam. w Grudziądzu, Bracka 11, 
17) Sawicki Bolesław, zam. w !'I()wej Wsi, powiat 

Grudziądz, 

18) Klementowski J ózef. zamieszkały w Dolnej Gru-

pie, pow. świecie. 
19) Krauze Józef, zamieszkały "l Radzynie, powi3.t 

Grudziądz, 

20) Dłużyński Edward Feliks, zamieszkały w Gru
dziądzu, Poniatowskiego 3. 

21) Piątkowski Aleksander. zamieszkały w Grudziądzu, 

Forteczna 19. 
22) Steczko Andrzej Jan, zamieszkały w Grudziądzu, 

Moniuszki 5. 
2;n Zgoda Brunon Paweł, zamieszkały w Grudziądzu, 

Chełmińska 3. 
Wymienionych zaginionych wzywa się, by w terminie 

trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia 
zgłosili się w Sądzie Grodzkim w Grudziądzu, pokój Nr 11, 
gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych. 

Wzywa się wszystkie osoby. które mogą udzielić wia
domości o zaginionych. by w terminie powyższym doniosły 
o nich Sądowi. KB-8692 

Irena Gutry z domu CZP.rnocka, zamiesc2lkała w Zabrzu 
Górny śląsk, ul. Szczepaniakowej 2, wystąpiła z wnioskiem 
by . męż.a jej Jana Gu try, urodz. dnia 29 maj a 1908 roku w 
Ostrowi Mazowieckiej zaW. kap. 16 Pal z Grudziądza, ostat
nio zamieszkałego w Grudziądzu, przy ul. Piłsudskiego 71, 
który wyruszył w roku 1939 z wojskiem na wojnę i zaginął, 

uznać za zmarłego. 

Wzywa się zaginionych, aby w terminie trzymiesięcznym 
od ukazania się niniejszych ogłoszeń zgłosili się w wyżej oz
naczonym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą być uzna- \ 
ni za zmarłych. Wzywa się wszystkie osoby. które mogą 
udzielić wiadomości o zaginionych, aby w terminie powyż-

Wymienionego zaginionego wzywa się. by w terminie 
trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia 
zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Grudziądzu. pokój Nr 11, 
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego . 

Wzywa się wszystkie osoby. które mogą udzielić wia
domoŚci o zaginionym, by w terminie powyi.szym doniosły 
o nich Sądowi. (3 Zg. 284 i46). KB-8693 

SĄD GRODZKI W ZGIERZU szym doniosły o nich Sądowi. KC-1122 . 

SĄD GRODZKI W KOZIENICACH 
Dnia 3 kwietnia 1943 r. Lucyna Materowa, zam. w K0-

zienicach - Ogrody 21, wystąpiła do Sądu Grodzkiego w Ko
zIenicach o uznanie nieznanego z miejsca pobytu jej męża 
Stanisława Matery za zmarłego, Petentka w podaniu swym 

Sąd Grodzki w Zgierzu na zasadzie art. 5 § l Dekretu 
z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. R. P., poz. 226) w 
sprawie Nr Zg. 21 /47 ogłasza, że na wniosek Reginy Rincl
fleisch, zam. w Zgierzu, przy ul. l-go Maja Nr 17 wszczęto 
postępowanie o uznanie za zmarłego - zaginionego jej 
męża Erwina - ALCreda Rin~flei~cha. urodz, 3 paździel"IliQ 



iNtr. 61 

1909 roku w Lodzi, syna Józefa 1 Julii z Hillów. Zaginiony 
W 1939 roku zamieszkiwał w Zgierzu, a następnie w dniu 
1 1ł8topada 1942 roku został powołany do wojska niemiec
kiego i dotychczas nie powrócił. 

W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby 
IW terminie czteromiesięcznym od ukazania się ninie:js-zego 
Cgłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Zgiel'7JU, gdyt 

... przeciwnym razie mole być uznany za zmarłeg.o. Jedno
eześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić 

wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym do
ni0sł7 o nich Sądowi. Kc,.-s467 

SĄD GRODZKI W SUCHEJ 
Na wniosek Mojżesza Holliindra, zamieszkałego w Kra· 

kowie, przy ul. Grodzkiej Nr 39 wszczęto w Sądzie Grodz
kim w Suchej postępowanie o uznanie za zmarłych, zagi· 
nionych: 

l) Abraihama Holllindra, syna Markusa Dawida:2 im. 
l Estery Preis, urodz. w Suchej w roku 1878, 

2) Chany Ryfki 2 im. z Balicerów Holliinder, córki 
Mosesa Hirscha · 2 im. i Sary Schenker, urodzonej w Kra
kowie w roku 18'10. 

3) Mosesa Hirscha 2 im. Hollandra, syna Abrahama 
i Chany Ryfki 2 im. Balicer, urodz. w Suchej, dnia 2 lipca 
1896 roku, 

4) Scheind1i z Einhornów Holliinder, córki Jakuba i 
Handli Riterman, urodzonej w Mogilanach koło Krakowa 
dnia 1 marca 1894 roku, 

5) Edity Hollander, córki Mosesa Hirscha 2 im. ł 

Scheindli Binhom, urodzonej w Krakowie w r. 1928, 
6) Izaka Hollandra, syne Abrahama i Chany Ryfki 2 

im. Balicer, urodz. ' w Suchej w roku 1912, 
7) Salomei z Hollandrów Dorf, córka Abrahama i Chany 

Ryfki 2 im. Balicer, ul'Odz. w SUJCJhej, dnia 15 czerwca 1904 r. 
8) Izraela Dorfa, syna Jakuba i. Perli Kops, urodzonej 

w Krakowie w roku lR92. 
9) Sary Dorf, córki Izraeła i Salomei Hollander, uro

dzonej w Krakowie, dnia 5 września 1l}26 roku, 
10) Maksa Dorfa, syna Izraela i Salomei Holliinder, 

urodzonego w Suchej w rOiku 1928. 
11) Józefa Dawida 2 im. Lieblicha, syna Szymona ł 

Etli Nechy 2 im. Bigeleisen, urodzonego w Krakowie. dnia 
3 marca 1894 roku. 

12) Bronisławy z Hollandrów Lieblichowej, córki Abra 
hama i Chany Ryfki 2 im. Balicer, uiod.z. w roku 1909, 

13) Edity LiebHch, córki Józefa Dawida 2 im. i Broni
sławy HolUinder, urodzonej w Krakowie w roku 1934, z 
których wymienieni wyżej pod 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 
8), 9), 10), 11), 13), mieli zostać zamordowani w miesiącu I 
marcu 19ł2 roku przez Niemców w Makowie, zaś zaginiona J 
wymieniona wyżej pod 12), miała zostać zastrzelona przez 
.Niemców W Nowym Targu W czerwcu 1942 roku. 

Wzywa się zaginionych wyżej wymienionych od 1 do 
13. by zgłosili się w terminie 3 miesięcznym, gdyż w prze
ciwnym razie mogą być uznani za zmarłych. Wzywa się 
wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zagi
nionych, by doniosły o nich Sądo'wj w terminie wyżeJ 
oznaczonym. KC-5219 

SAD GRODZKI W TORUNIU 
Na wniosek ' Marii z Laskowskich Kasprzewskiej, Sąd 

Grodzki W Toruniu wszczął postępowanie o uznanie za 
zmarłego Bernarda Kasprzewskiego, urodz. 1 lipca 1904 r. 
w Mirakowie. pow. Toruń, szofera, syna Ignacego i Kata
rzyny % d. DeJx:zyńskiei, ostatnio zam. w Toruniu, przy 
ulicy Sobieskie.~o 41. 

Sąd wzywa zagin :.onego, aby stawił się w tut. Sądzie 
w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego oraz 
wzywa wszystkie osoby, które mogą () nim udzielić wi9do
mości aby uczyniły to w l-odanym wyżej terminie. w prze
ciwnym bowiem razie Sąd może zaginionego Bernarda Kas
przewskiego uznać za zmarłego. (VI. Zg. 13/47). KC-1705 

SĄ.D GRODZKI W KOśCIERZYNIE 
Sąd Grodzki w Kościerzynie podaje do publicznej wia

domości, że Bernard Dolajzer, fotogm! zam. w Kościerzy
nie, ul. Młyńska Nr 17 wniósł . o uznanie za zmarłą Ger
\nIdy-Jadwigi Dola'jzer % d. KinowSlldej, umdz. 13 kwietnia 
1923 . roku w Tczewie, córkę Józefa i Marii z d. Bonczyń
.kiej, ostatnio zamieszkałą w Kościerzynie. 

WymienionIl wzywa się, ażeby najpóźniej w terminie 
w dniu 15 września 1947 r. godz. 9-ta zgłosiła się w tul 
Sądzie - pod rygorem uznania za zmarłą. Wszystkie oso
by, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej wzywa 
się, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. 
(Zg. 8/47). KC-.3627 

SĄD .GRODZKI W WIELENIU N/NOTECI4 

Weronika Wł6darek z domu Kowalewslta, zamieszkała 
w Gulczu, powiatu czarnkowskiego, wystąpiła z wnioskiem, 
by męża jej Leona Włódarka (Włudarek), urodzonego dnia 
, kwietnia 1881 r. w Goraju, powiatu czarnkowskiego, sy. 
na Jana Włódarka i Marianny z domu Kordy, przebywa
jącego ostatnio w szpitalu ' psychjatrycznym w Warcie -
znak akt 6293 i w czasie ewakuacji dnia 3 września 1939 r. 
zaginiohego, uznać za zmarłego. 

W związku z .tym wzywa się: a) Leona Wł6darka (Włu
darka), by do dhia 15 lipca 1947 r. zgłosił się w Sądzie 
Grodzkim w Wieleniu n/Not., pokój 16, gdyż w przeciw-

. nym razie zostanie uznany za zmarłego; b) wszystkie 0so

by, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w 
terminie powyższym doniosły o tym Sądowi Grodzkiemu w 
Wieleniu n/Not. KB.-~989 

\ 

,.MONlTOR POLSKI" Dnia 9 lll.8ija ]]47 r. 

USTANoWlENlE KURATORA .l.~IEOBEONYCH 

SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE 

Wydział I Cywilny, Sądu Okręgowego w Olsztynie ob
wieszcza, że wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie po
zew Ireny-Pauliny Kozłowskiej, zam. w Olsztynie przy ul. 
,Takuba 6, m. l, przeciwko JÓzefowi·Julianowi Kozłowskie 
mu, ostatnio zamieszkałemu w Legionowie, pow. WaTszawa 
o rozwiązanie 'węzła małżeńskiego przez rozwód, oraz że 
dla nieznanego z miejsca pobytu Józefa-Juliana Kozłow

skieg,o, został wyznaczony kurator w osobie adw. Zbignie
wa Jasińskiego, =. w Olsztynie, przy ul. Stalina Nr 30. 

~~"~, ~~~ 

SĄD OKReOOWY W BIAŁYMSTOKU 

Wydział Cywi:Iny Sądu Okrę·g,owelgo w Bi,a'!ymst~k.u, 

oIbwieszcza. że w s:jJrawie teg.oż Są,dlU Nr 7147, z po'Wód.~twa 
}<llna Jaqdmowl,cza prz,eciwko W'ilNze Jakhnowh;z o rozw6d 
zarzą,dz,e,nilem Przewodniczące,g,Q z dnia 6 lutego ' ]947 roku, 
d,la repre.zentowan'l8 praw nielzł1anej z miej\s.ca pOIbytu poz
wanej Wiery J.akimowilcz wy'znacz,o'ny zOIsIal ,~ura,bo'r adwokact 
Ad'am K.oS'zaf,kolWski, zaml'eszkaly w Bi'alyms.toklU p~zy ulicy 
M,a.zowiediei Nr. 7. KC-3399 

Wydział Cyw;,!(]y Są,du Okręgowe,go w Bia:!ymstoku, 
obwielSZlCza, że \V Siprawie telgOiż Sądu Nr. C. 45/47 z pO'Wódz;· 
twa Dymi'tra Jakubowski.e:go przed\\~ko Madi Jakulbow
sklei o rozwód za.rządze(]j'e<m Przewo,dnicząceg'o z d(]ia 11.2. 
11>47 r. dla oIbmny i re:prezentowani:a praw n i,e'znan,ei z miej
sca .poIbytu pozwanej Marii Jrukuibowskiej wyznaICz10ny zo
Sltał kurator adwokat Bo,].elSlruw OhorosZ!ucha za:mieszkaly w 
BialylmstOku pmy ulky Warszaw'skie1j Nr 48. KC-3398 

WYldziat Cywi,!uy Sądu Okręgowego w Bia:lymstolku, 
OIbwieszcza,że w sp~awi:e teg.olż Sądu Nr C. 54147 ·z pO'Wódz
twa Sawy Baka(]aoza przeciwko Oldze Ba,kanacz o rozwó1 
z.arzą,dzeni,em Przewod(]i1czące:go z dnia 19 lute,g.o 1947 roku 
dJla obro(]y t reprezen,towania q:,Ta.W niez.nanej z m'ieis'ca po
hytu I>01JWanej Olgi: Ba,ka'11aC1Z wyzrna,czooy z'olStał ~urator 

a.d'w. Mikołai KJaiewslki .zamieszka,jy w Bia'!ymstnkQl przy 
u~icy Skorupslk'i.e1j Nr. 12. KC-3397 

Wydtiał Cywiilny Sądu Okręgowe'go w Bialymstoku. 
obwics,zcza, że w s:praw.I,e tegoe Sądu Nr. C. 322/46, z po
wód1Jtwa Re,gi'11Y Knyszyilskkj przedwko Stefanowi Kny
lS,zyńsik'iemu o rozwód zarządzeniem Przewodllkzą'cego z 
dn:a 19 gI1u'd,nia 1946 r., dla re,pr'e'zentowania pra:w nile'zna
'11le,~() z mieisca ,poby,t,u pozwane'go Knyszyńskiego Stefana 
wy'zna,czony .zosta! kurator w OlSobie adwokata Adama K~ 
sza,tkowski'ego zamies:;,kaleg,o w Bhlymstok'u przy uEcy Ma
z,owi,e1oheiNr 7. KC-3395 

WJndz1.a! Cyw%ny Sądu Okręgowelgo w Bia:lymstolku, 
olbwieszcza, że wSIprawie tegnż Sądu Nr C. 305/46 z powódz
twa Józefa Krywosza ,przecirw:ko lieleł1ie KrywnsZ!Owej o 
rozwód. z,arzą1dz'eniem przewodniczą,c.e,go z dnia 19 lu· • 
1947 roku dla obrony i reprezentowania praw nieznanej z 
milelisca polby1tu p ozwane'i lie,Jooy Krzywoszowei wyznaczony 
zos,tal kura,to,r a1dw. Ernest Ambros~ki,ewicz zam~es~ka!y 

,przy uHcy Stal1OboiarlSki,ej Nr. 13: KC-3396 

Wydział CYWJ,]llY S'l'du Okręg,oWeigO w Bia.!ymstoJm, 
oIbwi,eszcza, że w sprawi'e tegoż Sądu Nr C. 49/47, z powó
dztwa Jana Boltromiu:ka prz·eciwko Marii BoNrOll11iuk O wz
wód, zanząd:;,eniem Pr:;,ewod(]!czą1cego z dlJ'ia 25 lutelg,o 194'7 
roku, d,la obrony i repTez'entowania praw niez,nanej z mi.e'i
lSea p'OIbyllu po,zwaneli Marii Bo'łltrumiuik wyzna,ozo(]y zOls'tai 
kurator a:dw. Ka~lmi,erz GiżYlckl, zamieszkaJl~ w Bialymstok'l 
,przy ulicy NO'Wo . Warszaws,kie.i Nr. 11. KC-4'277 

WY'd'ział Cywii](]y Sądu Okręgowelgo 'fi Biailymstoku, 
Obwieszcza, że w s,prawie tegoż Sąd'u Nr C. 46'47, z powó
dztwa He'leny Złookiei przedwko Kazimi>el'zoWi Złock,iemu o 
rozwód za,nzą:dzenienn Pr,zewod;niczl\lcego z dnia. a marca. 
194-47 1 .. 'Ih_ ·1""..!.{1II1Y J. r".T)!!,'.7P,!"t~"':l'n" praw nt')7.nll:n.e.lt'I' ;~ 

mi'ejsca polbytu p'ozwanetgo Kazimierza Zło'ckielgo wy;~ac;o
n~ zos'tał km:ator lIJdw. WHold Domżyńs.ki 'zamie5,zlkały w 
B'lałYimlStoku przy UlI. Czaclkie,go Nr 7. KC-4461 

SAD OKiRĘGOWY W EŁKU 

Sąd Okrelgowy - Wydz.ia,ł CywilI.ny w ,Eł,]w (}glaSlla, że 

w spr,aw:i,ez powódZl!wa Bd1eslawa Żyliński,el~o pr,zeciwlko 
Ludwi,ce ŻYIJlińskied o rozwód, na mocy art. 157 § 2 K.P.C. 
nieZt1anei z mlejls,ca pOIbytu pozwanej Ludwi!ce ŻYltińlSkied, 
osta,tnio zamLeszka,lej we wsi Ła,uowkze, ~m. Pawlówka, 
pow. SuwaJl~ki~go, ulSla(]owiony zosta,ł kurator Adw Bac
Krzyżanowski, zarm. w Eliku i wzyw,a l1i 'e1znaną z ~ied5ca 
pOIbytu, aby się zg}olsi:ła do Uiczes'tujcz·enia w pomieniouym 
procelSie. Nr akt. C. 15'4,7. KC-4434 

ODT _WORZENIE ZAGINIONYCB 
DOKUMENTÓW 

SA.D GRODZKI W GOSTYNINIE 

Sąd Grodzk' w Gośtyninie cgłasza, że na wniosek Hen
ryka ". ilińskiego, zam. w Gostyninie przy ul. Olszowej 21 
o odtworzenie dyplomu mistrza ciesielskiego, wydanego 
przez Izbę Rremieślniczą we Włocławku dnia 3 sierpnia 
1931 roku na zasadzie art. 5 i 6 dekretu z dnia 7 lipca 1945 
roku o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia 

rt 

nauki (D. U. R. P. Nr 27/45. poz. 10.·0, dnia 30 grudnia 1946 
roku postanowił: odiworzyć dyplom misltrza ciesielskiego, 
wydany Henrykowi WlliilSkiemu 3 sierpnia 1931 r. przez 
I2lbę Rzemieślniczą we Włocławku treści następującej: "IZ· 
ba Rzemieśln;cza we Włocławku. ' Dyplom Mistrzowski, 
Pan Henryk Wi1iilski z Gostynina, urodzony 27 czerwca 
1901 roku w Gl'styninie, pow. gostyński złożył egzamin 
mistrzowski w zawodzie ciesielskim i stosownie do art 158 
Rozp. Prez. Rzpltei z dnia U '. 1927 roku o prawie przemy
słowym (D. U. R P. Nr 53/1927, poz. 4r,s) ma prawo uży
wać tytiliu mistrza ciesiel~kiego. Gostynin, dnia 3 sierpnia 
1931 roku. Komisja Egzaminacyjna Mistrzowska dla zawodu 
ciesielskiego przy ' Izbie Rzemieślniczej we Włocławku. 

Podpisy". 
Czyni się wzmiankę, że od tego postanowienia służy 

Prokuratorowi, Władzom Bezpieczeństwa i Izbie Rzemieśl
nic!zej we WłGdc.wku zażalenie w terminie siedmiodnio ... 
wym od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Polskim D. 
U. R. P. KC-1422 

SĄD GRODZKI W ZLOTOWIE 

WIlioskodawca Maksymilian Smoliński, kował, zamie
szkały w Złotowie przy ulicy Garnciarskiej Nr 12, wnió,.c;ł 
o cdtworzenie ś'wiadectwa treści następującej: "Świadectwo 
z złożonego egzaminu - Maksymilian Smoliński, urodził 
się dnia 10 marca 1902 r. w Koronowie, powiat Bydgoszcz, 
zamieszkały w Podrożnej, powiat Złotów, zdał 10 marca 
1923 roku egzamin czeladniczy w rzemiośile kowalskim w 
prakt. - dobrze, w teorii - dostatecznie. Krajenka, dnia 
10 marca 1923 roku. Komisja Egzaminacyjna przy cechu 
kowalskim, (-) Berendt, przewodniczący, (-) Behrens, 
(-) Draeger, członkowie. 

Wzywa się wszystkie instytucje i osoby, posiadające 

jakiekolwiek w4tdomości w sprawie o nadesłanie Sądowi 
na piśmie lub zgłoszenie do protokółIU doniesienia co do 
bezzasadnOŚCi wniosku w ter.minie jednomiesięcznym po 
ogłoszeniu niniejszego. KC-614S 

SĄ.D GRODZKI W WYSZKOWIE 

Sąd Grodzki w WyS1Jkowie, podaje do wiadomości, że 

Paweł Jankiewicz, zam. w Wyszlwwie, ul. Piłsudskiego 
wystąpił do Sądu z wnioskiem o odtworzenie zaginionego 
dokumentu treści następującej:, ,Izba Rzemieślnicza w 
Brześciu n/Bug. świadectwo złożenia egzaminu czeladni
czego. Pan Paweł Jankiewjcz z Brześcia n/B.. urodzony dnia 
23.4. 1915 roku w Janisławicach, gm. Głuchów, pow. Skier
niewice, woj. Warszawskie, wyznania Rzym.-kat. złożył 

E'lgzamin czeladniczy w rzemiośle zegaTIIlistrzowskim w 
lipcu 1004 roku i z mocy art. 155 Rozporządzenia Prezy
denta RzeczypospoIlitej z dnia 7 czerwca 1927 roku o prawie 
przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 468) w brzmieniu 
usawy z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 40, pOl:. 
350) zostaje czeladnikiem zegarmilStrzowskim. Brześć n jB. 
- lipca 1934 roku. Komisja Egzaminacyjna Czeladnicza dla 
rzemiosła zegarmistrzowsk:ego Izby Rzemieślniczej w Brze· 
ściu n/B. - podpisy. Zarejestrowane pod L .... Izba Rze
mieślnicza w Brześciu n/B. Dyrekt.or (-) podpis nieczy
telny". 

W 2lWiązku z powyższym, wzywa się wszystkie insty
tucje i osoby posiadające jakąkolwiek wiadomość w tej 

sprawie o nadesłanie Sądowi danych . dotyczących bezza
sadności wniosku. KC-4H7 

S4D GRODZKI W GóRZE śLĄ.SKIEJ 

Sąd Grodzki w Górze Śląskiej podaje do wiadomości 
o wszczęciu na wniosek Zygmunta Borowika, zamieszka
łego w Górze Śląskiej przy ulicy Żeromskiego Nr 11, po
stępowania o odtworzeniu dyplomu mistrzowskiego w za
wodzie krawieckim, wydanego wyżej wymienionemu w ro~ 

ku 1934 przez Izbę Rzemieślniczą w Wilnie i wzywa wszy
stkie instytucje i osoby, posiadające jakiekolwiek wiado
mości w sprawie, o nadsyłanie SądOWi w terminie mie
sięcznym od daty ogłoszenia na piśmie lub zgłaszania do 
protokółu doniesień co do bezzasadności wniosku. KC-5117 

Sąd Grodzki w Górze Śląskiej podaje do wiadnmości 
o wszczęciu na wniosek Kazimierza Kawki. zamieszkałego 
w Górz.e Śląskiej, przy ulicy Kościuszki Nr 46, postępo
wania o odtWOlI'Zenie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie 
krawieckim, wydanego wyżej wymienionemu w roku 1931 
przei Izbę Rzemieślniczą w Tamopollu i wzywa wszystjde 
instytucje i osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomOŚCi VI 

sprawie o nadsyłani.e Sądowi w terminie miesięcznym od 
daty ogłoszena na piśmie lub zgłaszania do protokółu do' 
niesień co do bezzasadności wnioSku. KC-5521 

POZBAWIENIE MOCY PRAWNEJ 
LISTóW HIPOTECZNYCH 

SĄD ORODZlKI W L:BS~N~ 

Sąd Grodlzk,i w Lesz:ni'e ,po roz,poznaniu w dniu 6 s,ie,rrJlli,a 
1946 r. sprawy wywolawczei WIlioskodawcy Romana Tuliszkl 
'z Leszna, uL L'e,s,zczyńskich 40 iillko właśoióella obc!ąlż'O nei 
nj.e nuobom ości Leszno wY1kaz 267 orz,ekł: List gn1Jllit'Owy oid
nośnie (H,wgugrunboweg.o w kwocie 15.000,- zt z uSltawowy" . 
mi od's!e'tkaJlli~, a z,a.pilSanego na rzecz WI1i:os,kodawcy W dzla1e 
Ul pod HCZlbą wpisu 7 księg,j wi,e,czystej Leszno wykaz 267, 
która to klSięg,a została zamlmięta i u'1wo,rzono nowy wy'kaz 
księ~j w!eczyst'ej Leszno wykaz 2440 - IJioz:bawia s,ię mocy 
prawnej na koszt wuj,oolkiodawcy. KIB-6975 
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REJESTR HANDLOWY 

SĄD OKRĘQOWY W CmSZYNIE 

Sąd Okręgowy w Cie,szy.nie dnia 13, września 1946 Wij)'i sał 
do rejestru handlowego, ż,e s;póJł1ilk firmy Sztuka szkIana 
"Os,igo" p , Górny i Ska w Hi e hsku, Adam Osińs~i, 'Us,tąp,:ł 
a do spółki wstąpi,ł jako spólrl'k Wiktor Narzymski. Prawo 
reprezentowa.nia firmy, przysł,uguje każdemu Sdlólni'koWii sa
modzieln ie. 

KIB-8504 

Sąd Okręgowy w O:eszynie wpisa'! dnia 24 wrz'eśnia 1946 
firmę: "Gal-Ko-s" Towary ga!la.n teryj~,o-kosmetyczne Spól·ka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bialej, Si·edz 'lba: Biała 

Krakowska, Ry·n'ek 10. P rzedmiot przedsięlb''Orstwa: S-prz,e
daż hurtowna i d€!ta~,icZl!1a t'owarów galanteryjnych i kosme
tyczny,ch. Kap i'l'a I zakładowy: 150,000 zł, Spółnik mo~e m',eć 
tylko jeden udział. UJlrawnieni do r'eiprezetowania: SteJa.nia 
Januszowa, Elżbieta M,i ędzybwdz.ka, Stanisław Szłapa . . 
S:pól1kę repr·eze.ntują dW3Jj cz!onkow'e zarządu. Rodzaj oso:by 
prawnej: Sp6tka z o,gran:cZ<OIl1ą odipowiedz i 3Jlnośc i ą. Umowa 
siPóIki"z d.aty Bi,ala Krakolwska, 26 paźdz:lernikia 19415 · r. 1 I"ep. 
293/45, zmieniona umową z daty Biala Krakow.ska 26 sliel1Pn'a 
1946 l rep. 999/46. 

Uwagi: F'irmę dotąd wp"saną w re;jes'trze hand"'owynn Są
d·, Okręgowego w Wadowlcaah BIIIl-128 tu się wp:lSuje. 

~H-10245 

Są,d Okr~gowy w Cie'szyni·e wp·isaf dł1i'a 20 grudnia 1946 
do rej.estru than.d'lowe'go, firmę: Zak'la,d WI-óki·ennkzy "Ul"bi" 
S;pólka z ogran iiczoną odpow'edzialnością w Bid6ku. Siedzi'ba: 
Bi,eIslko. Przedmiot przed-siębionstwa: Przędzenie ] tkanie 
we'!ny. Kaop,iitał zakładoWy: 750.000 zł podZielony na 30 udzia
łów .po 25.000 zl. S.pólnik moee md,eć w i ęc'ej udziałów. Im'o
na i nazwiska osób Uipraw,nionych do rep~ezentowania spółki: 
IniŻ . Władyslaw UI1Danek r~p r ezell1'tu;je s·amodzi,e,lnie. Rodzaj 
osoby prawne,j: SJ)Ótka z ograni.czoną Od!llOwiedzialnoś,c! ą. 
Data s]}orz CjJdzenia u:mnwy: Umo.wa z da'ty Bieilslk'O 25 Iitsto
pada 1946. Nr relP. 475/46. KC-1446 

Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dnia 30 września 
1946 do rejestru handlowego B IV~3 firmę ,,Pmmetal" 
Spółka z ograniczoną od:powiedzialno,ścią w Bielsku. 
Siedziba: Bielsko, Partyza~tów Nr 61. Przedmiot przed
siębiorstwa: Produkcja i sprzedaż wytworzonych przez 

. siebie wyrobów metalowych na zimno i gorąco. Ka
udział. Uprawnieni do reprer<:entowania spółki: Józef Skła
deczek, Józef Staniec. Rodzaj osoby prawnej: SpÓłka z ogra
n"czoną odpowiedzialnością. Umowa z daty Biała 17, czerwca 
1946. Nr rep. 716/46. KB~505 

Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dn. 30.12.1946 do reje
stru handlowego A VII 238' finnę: Bracia Tam.awa-Fabryka 
Sukna Spółka jawna w Mikuszowicach Krakowskich. Przed
miot przedsiębiorstwa: P,rzędzenie wełny, Wykańczanie, far
bowanie i wyrób sukna. Iiniona i nazwiska spólników: Józef 
'l'arnawa, Franciszek Tarnawa, Tadeusz Tarnawa. Stosunki 
prawne: Spółka jawna. Reprezentuje spółkę smoistnie Józef 
Tarnawa. KC-1686 

Sąd Okręgowy w CieszYll1ie' wpisał dnia 20 grudnia 1946 
do rejestru handlowego A VII 235 finnę: Romana Sokalska 
i $ynowie, Apteka w Kętach. Siedziba: Kęty. Przedmdot 
przedsiębiorstwa: Apteka realna. Imię i nazwisko kuPca: 
Romana Sokalska. Stosunki prawne: Firn1a kU[)ca jednooso
bowego. KC-1684 

Sąd Okręgowy w CieszYll1ie wpisał dnia 9 grudnia 1946 
de rejestru handlowego A VII 235 firmę:. PrzedsiębiO'rswo 

przemysłowo-handlowe "Izolator" Inż. Zbigniew Syska i Ska 
Siedziba: Bielsko. Przedmiot przedsięlJiOl'S'twa: Produkcja 
artykułów przeysłowo-technicznych i handel takimi axtykuła 
mi. Imię i nazwisko spólników: Inż. Stanisław Syska, inż. Zbi
gniew Syska, Doman Syska, Kazimierz Buczeik i inż. Ta
deusz Stępniewski. Stosunki prawne: Spółka jawna. Spółkę 
f€prer<:entuje samoistnie inż. Tadeusz stępniewskl 

KC-1685 

Sąd Okręgowy w Cieszyntie, wpisał dnia 24 siel'!pllia 
1946 r . do rejestru handlowego, B/IV-77, firmę: Szkło, Por
celana, Galanteria szklana i SzklarstwO' Maurycy Jered 4 Ska 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Bielsko. 
Przedmiot przedsiębiorstwa: Prowadzenie sklepu ze szkłem, 
porcelaną galanterią szklaną i wykonywanie czynności 
szklarskich, Kapitał zakładowy: 80.000 zł dzieli się na dwa 
udziały po 40.000 zł. Spólnik może mieć więcej udziałów. 
Uprawnieni do reprezentowania: Maria Kanior i Józefa Że
lichowska zastępują spółkę samodzielnie. Stosunki prawne: 
Spółka z "ograniczoną odpowiedzialnością. Data umowy Biel
sko, 7 sierpnia 1946 - Nr repertorium 687/46. KB-8573 

Sąd Okręgowy w Oieszynie wpisał dnia 23 grudnia 
1946 do rejestru handlowego, firmę: Apteka w Białej 
ul. 11 Listopada 22.Przedmiot przedsiębiorstwa: Apteka. 
Imię i nazwisko kU[)ca Dobro opuszczone pozostające pod 
zarządem państwowym Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego 
w Krakowie. Dzierżawczyni: Mgr. Wanda Smolicka-Ko
berwein. Stosunki prawne: Reprezentuje Dyrektor Okręgo
wego Urzędu Likwidacyjnego w Kirakowie Greger 

~C-1445 

Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dnia 23 grudnia 1946 
do rejestru hanej" ''',\0 firmę: Apteka pod Aniołem w Bia
łej ul. Listopada 62. Siedziba: Biała. Przedmiot przedsi~-

,.MONITOR POLSKI" - Dnia 9 :m.a.ja 1947 r. 

biorstlwa: Apteka (koncesjonowana). Imię i na.zMsko kup
ca:Dobro opuszcwne pozostaje pod zarządem państwowym 
Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Krakowie. Stosunki 
prawne: Reprezentuje Dyrektor Okręgowego Urzędu Likwi
dacyjnego w Krakowie Greger. 'Dzierżawczyni: Mgr. Maria 
Babińska, Biała, ul. 11 Listopada 62. KC-I444 

Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dnia 20 grudnia 1946 
do rejestru . handlowego finnę: Zakłady WYJ:obów Szklanych 
"Technika Szklana" S[>ółk.a z ograniczoną odpowiedzialnoś
cią w Bielsku. Siedziba: BielskO'. Przedmiot przedsiębior
stwa: Wyrób przyrządów labolratoryjno - farmaceutycznych 
pomocy szkO'lno - naukowych, opakowań szklanych i ozdób 
choinkowych. Kapitał zakładowy: 150.000 zł podzielvay na 10 
udziałów po 15.000 zł. Spólnik może mieć więcej udziałów. 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania 
spó~ki: Inż. Władysław Urbanek zastępuje spółkę samoistnie. 
Rodzaj osoby prawnej: Spółka z ograniCZDną odpowiedzial
nością. Data sporządzenia umowy: Umowa z daty Bielsko 
25. listopada 1946 Nr rep. 468/46. KC-,-1683 

Sąd Okręgowy w Cieszynie. Dnia 28 października 1946 
wpisano do rejestru handlowego A/I-129 przy finnie Karol. 
Midelbw-g i Syn w Bielsku: Wykreśla się jako niewame po 
myśli art. 8 dekretu z 6 czerwca 1945 Dz. U.R.P. Nr 25, poz. 
151, poc:rzynione przee O'kupanta ~isy pod numerami kolej
nymi WlPisu 6 i 7 a zarazem wykJ1'eśla się fi=ę z powodu 
ukońezonej likwidacji. KB-I0244 

Sąd Okręgowy · w CieszY'nie. Dnia 28 października 1946 
wykreślono w rejestrze handlowym AiV-107 przy firmie Jan 
Bialoń, cegielnia palrowa w Nierodzimiu, przez okupanta 
pod nr kolejnym wpisu 2 poczYll1iony w!pis jako nieważny. 

KB---ą485 

Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dO' rejestru handlo
wego, że Jan Kupiszewski cUOJ.'"lek zarządu firmy "Bitumen" 
Fabryka wyrobów smołowcowo-bitumic:zmych Spółka z ogra
ni,ezoną odpO'wiedzialnością w Dziedzicach ustąpił, a do sa
modzielnego reprezentowania filmy jest powołany członek 
zarządu Konstanty MieLnik. KB-9608 

Sąd OkrQgowy w Cieszynie wpisał dnia 15 listopada 
1946 do rejestru handlowego, dział B, numer rejestru IV-85, 
finnę: Dom sukna i galantellH J. Marek i Ska. Spółka z o·gra
niczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Bielsim. Przedmiot 
przedsiębiorstwa: sprzedaż wyrobów tekstylnych. Kapitał 

zakładowy: 500.000 zł podzielony na 50 udziałów po 10.000 
zł. Kawy spólnik może mieć więcej udziałów. Uprawnieni 
do reprezentowania: Józef Marek, Helena Bułka, LeO'pold 
Kos, którzy zastępują firmę tak, że pod jej pieczęcią podpi
sują się dwaj członkowie zamądu" Rodzaj osoby prawnej: 
Spółka z ograniczoną odpO'wiedzialnością. Umowa z daty 
Biała Krakow~a 15, października 1946, Nr rep. 1208/46. 

KB-I0235 

Sąd Oklręgowy w CieszYll1ie, wpisał dnia 20 listopadśl 

1946 do rejestru handlowego, B/IV-86, finnę: "Dom Prze
mysłowO'-Handlowy" "Przemysł" Spółka z ograniczoną odpo-

, wiedzialnością. / Siedziba: Bielsko, przedmiot przedsiębior

stwa: Produkcja i handel wy["obami żelaz,nymi i pokrew
nymi. Kapitał zakład0WY: 80.000 zł podzielony na 8 udziałów 

. PO' 10.000 zł. SpÓlnik może mieć więcej udziałów. Upraw
ni.eni do reprer<:entowania: Antoni. Kóska, Wi:ktor Chrobak 
- zastępują spółkę samodzielnie. Rodzaj osoby prawnej: 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoocią. Umowa z daty 
Bielsko 5 listopada 1946, Nr rep. 1273/46. KB-I 0239 

Sąd Okręgowy w Cieszynie, WlPisał dnia 20 listopada 
1946 do rejestru handlowego B IV - 87 finnę: 

"Metal - Sprzęt" Skład towarów żelaznych i artyku
łów gospodarczych, Spółka z ograniczoną odJpowiedzialno
ścią. Siedziba: Bielsko. Przedmiot przedsiębioc9twa: Hand~l 
wyrobamd żelaznymi i pokrewnymi Kapitał zakładowy: 

30.000zł podzielony na 3 udziały po 10.000 zł. Każdy spólnik 
ma jeden udział. Uprawnieni do reprezentowania: Józef Ma
łysz, Maria Dolaś. Zastępują sPółkę samodzielnie. Rodzaj 
osoby prawnej: Spó1ka z ograniczoną odpowiedzialnośdą. 

Umowa spółki z daty Bielsko 29 paździemika 1946 Nr rep. 
1246/46. KB-1 0234 

Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dnia 24 wl1'z€Śnia 

lr.46 do rejestru handlowego B/IV-81 firmę "Metalurgta" 
Wytwórnia wyrobów metalowych Spółka z ograniczoną 0::1-
powiedzialnością w Cie,szynie. Siedziba: Cieszyn. Przedmiot 
przedsiębiorstwa: Produkcj;;t i sprzedaż sprzętu domowo
gospodarczego, okuć budO'wlanych oraz artykułów elektrote
chnicznych dla potrzeb domowych. Kapitał zakładowy: 

80.000 zł. Spólnik moż.e mieć więcej udziałów. Uprawnieni 
do r eprezentowania spółki: Karol Taska. Roman Suchanek 
i Andrzej Błaszczok. Za,rząd zastępuje spółkę w ten sposób, 
że wymagane jest współdziałanie dwóch człO'nków zarządu 

lub jednego człO'nka zarządu łącznie z prokurentem. Rcdzaj 
osoby prawnej: SpÓłka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Umowa z daty Cieszyn 4 marca 1946 Nr rep. 250/46. 
KB-9644 

Dnia 31.1.1947 w,pisano do rejestru handl owego B/IT-13ó, 
że zarządcy f,inny "Smrek" Spółka dla pr1';erÓlbek drzewnyc.h. 
siIJó!ka z o.g~an"cz,omą O'dpowi,edzi3Jlnośc i ą w Bld'skn!, Al~k~ 
sander Grubner, Ernest Straus i Hermam Ros'eU1Iberg są nie
.wa·ni z. ży,cia i m!,eljs·ca pOIbytu. Spófikę reprezentuje kura,t--.r 
Dr Ernes,t Rońh, adwokat w BieJ.sku, ustanawiomy po,stanO'wioe
ni'em z 30.11.1946 i że wpisy dokGnan,e przez okupanta w 
rubr. 2, 3, 8, 10, U, wykreśla się z urzędu jako niewa;ż,ne. 

KC,-p699 

Nr. 611 
• 

S3,id Okręgowy w Oies,zyni,e. Dnia 3() w.r.z'e,śni.a 1946 r, 
w,pj:SarlO do reje.stru handloweg,o, ż,e ii'rma BiełllSki Dom han
dlowy E. Jarzębiński, L. Jura, B. Marczyński Bielsko, Ka:zoj
miierza Wielki;ego 8, ZmieJliiła bm~,m : enlhe na Bi·ef,ski Dom 
Ha.ndlowy E. Jarzęb.iński L. Jura S;,ellsko. ul. Kazim'erza 
WLelki,e,g,o 8. W skrócie t-elegrarfkznym "Bed-e:tha", że s.p'>i
noLk Bolesliaw MarClzyńoSl~: us,tCjJpi'l i że na podstawie umowy , 
z ,daty BiellSJko 10 wr.ześn ! ,a 1946, zm : eniającej s;po.s-ób zastęlil- . 
,&twa firmy, do podJpisywa,nia weksIli, zadą:gan :a P<l,życz'<:! 'k" 
udzielania poręk~' kiupn,a, sprzedaży i oibc, : ążan'ia nie n\loC,1,)~ 

mości, potrlJelba łącznego ws,póMzial,anoia obu spÓ!ln :ków. W 
1nnych ~prawa·c:h, a w szczegó],nO'śd w reprezenvolw.a!liu spjj
ki; ,i za,stępowan,iu j,ej w czynnośc'ia,oh sądo'wy·ch i poza S4-

od,owych, zwązał1ych z prowa,dzen j'em przedsięb i;or.stwa spół

!~i. z:a1S1tę[pllije SiPÓflkę k,atż,cty s,]}ólni1k sll'modz:'elni'e·. KB---9607 

Sąd Okręgowy w Gi'eszym '.e wpi sał ·dt1ia 8 lislto;pada 1916 
do re!jelSlru handlowego: ' Wy<kreś~a s, 'ę firmę L. DUlbow,.k,.r, 
prz'ed·s:ętbi-orstwo hand,l'owe wta-ś,c. AI,fretd Duibo'wski w Biell s,,,'il 
1 wpi'Suj'e się ·firmę AMred L. DUibowskti prze-dsiębi.orslwo than
dlowe w B'i:el,s,ku. Nazwis ko kup'ca. : Alfred, L'Ildw'lk 2 im. Du
howski. Prokura: Wykre.śla się prGk'urę Teo.dory Du'bowskei 
a Wp'lS,uj:e sj,ę prokurę St€1fa.na Miesz1wws.kie,go i Gertrudy 
DUlboWlSkiei. KiB-102.33 

Sąd Okrę.gowy w Cieszyn i,e wpisał d!1la 20 llstolpaJa 
1946 do rejoeS'tru lhiw.dllo'weg-o A/VII-197: ż'e firma Bielski 
Dom Handlowy E. Jarzęb:ński, L. Jura w Bielsk,u ' zmieni
la swe brz.mi'eni'e na: BielcSki Dom Halłd!owy L. Jura 

Spółka Bielsko. ' Wy'kre-ś,la sd ę s,póInika E. Jarzę
brń Siki eg o, .który us-tąvH a wpis,uie się nowych s,pó:~ników 
MaksymiJ·iana Żurka i A.J,oojz,e'go turka. Prawo wyłącz,nel,{1l 

reprezentowania firmy przyslluguje Ludw:kowi Jura, Mo )ry 

j'e,s.! UiPoW3Jżni:oIlY także do zaó!lg.all1'a zobowiązań, podpisy .. 
Waf1.La weksJ;i ~ sprzedaży i obc:ą,ż,a n i.a n.i:eruc:homośc i . . 

KC·-l-l·U 

S~D OKRĘGOWY W KIELCACH 

Drjoja 25 1!Jl!t.e,go 1947 r. wpisano do ' Rejoest~u Han:dlolwe.go 
Sąd1u Okręg,oweg-o p'od Nr RHA/XllH.8636, przy firmie: 
,,zalkł,atd Slusoarsko _ HydTaJu,ji,czny Dudek Stan:'Slaw, Ki'eJ.ce 
Ull. Pantyzantów U", następuj ąCY Wlp·is: firma hr7J!11,i: "Zak-/ad 
SI'u:>arsko-HydraJUliczny Dudek Stan'sław, Kieike, P:I. Pa'ty
zanlów U", Sied'z1ba: Ki.e:~,c,e, PI. Partyzantów 11". Prz~·d
miot: W<lJrlSZtat Ślllusa.r.ski, Wla.ścicie'l : Stan:sław Duq.ek 

KC-39.33 

!Dnia 19 ma.rca 1947 r. w,pisa.n.o d,o ReJestru Ha,n-dJowe'g'') 
Sądu Okrę.gowego w Ki'e:lcach pod Nr RHAiX:IV.8640,· prcy 
fi'rmie: "Hurtownia Papie nu nb',gmiew Kraj,ewski' i Ska w 
Kielcaoh", naSorę~utlący w,p:s.: iil1ma brzm1: "Jf,urtownia i ' a,- . 

pier.u ZJbig.n~ew Kraj,ewski i Ska w Kie'lca<:h". Siedziha: ,::. 
Ki,el,ce ul. Bodzentyńska 18. Prz'e'dmiot: hurtownia pa'p ' . tt 

i materia'l,ów piśmi,wnych.. Zb i:g!1' ew Kr3Jjlews,ki, Józefa S't.. 11-
czykowa i Kazi1mierz Chlewi'cki. KC-5513 

Dnia 25 czerwca 194G roku wpisano do Rejestru Fir
my Sądu OkręgowegO' w Kielcach pod Nr RHA/XIll. Sf:27, 
przy firmie: "Kielecka Spółka Samochodowa Jan KQll
stanciak i Edmund·Lucjan Dziedzic", następujący wP;s: 
firma brzmi: "Kielecka Spółka Samochodowa Jan Kon
stanciak i Edmund·Lucj,an Dziedzic". Siedziba: Kielce, ul. 
Równa Nr 11. Przedmiot: prowadzenie przedsiębiorstwa 
samochodowego. Spóllnicy: Jan Konstanciak i Edmund
Luojan Dziedzic. Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni 
są obaj spólnicy. W sprawach nie przekraczających zwy
kłych czynnOŚCi Spółki może reprezentować Spółkę i pod
pisywać pod. stemplem firmy, którykolwiek ze spólników. 
Wszelkie zobowiązania w imieniu Spółki: weksle, czeki, 
pe1nomocnictwQ muszą być podpisywane przez obu spól
ników łącznie pod stemplem firmy. KB---4057 

SĄD OKRĘGOWY W BYTOMIU. 

:00 reJestl1u handlowego d~i!ał B . . pod nr 36 w,pIsano 25 
sty·c.znia 1947 r, fi'rmę: ,IPi'ą t~a" Wytwórnia szMan y'c'h przy
-rządów ~aJboratol'Y1jnyoh, n aulkoWYClh, tecl1niic.zny.Cih i lekar
s.\dclh Spół,ka zogran, i,czoną old;polwi:edzia,lnolŚcią z s'i'edzilbą w 
Bytomiu. PrzedmIot przeds iębi·orstwa: wytwarzanie i' s,prze
daż prz'edmi'oltów ze szkła, Kapita-l zakładowy . wynosi 
200,000- 1)1. i podzi,e,lony jes,t na 40 równy.ch ud zi.a·lów. SpoI 
niik mo~e pooiadać więceu ud z'a!ów. Za.rzą,d spólikl dwuos~ 
bowy. Rudoltf Grę:dowsk,i i JaG] Pr.zys'Zllak zastępu'ją siPół~ę 

.~ to kaŹldy samodzielnie . Spółka z ograni'czollą od:powi'edzial
no'ś'Cią opiera się na. umowie z 24 styCz.nia 1947 r. 

KC-5353 

'Do re'jei;itru handlowego dzi a! B. pod nr 42 wpisano 12 
lute,g'o 1947 r. fil1mę: Ślląska Wytwórnia Becz'ek, Spółka z 
ogralliczoną odipowi,ed,zia.Jno,ści ą z siedzibą w Bytomiu. Przc
dmLO't prze.dsi ęhi:orstwa : prod'ukcja wy'rabów wcihod:zą'cy,,-.h 
w zakre.s przemysIu bednarskiego oraz iny'Cł1 wyrobów z 
<lrzewa. Kapitał zakła,dawy wynosi 500.000,- z:~ i p,o'dz:ei my 
jelSt na 100 równych udzia,!ów., Spó'l,ni:k mOże mi·eć większą 
hlość 'Udziałów. Zarząd trzyo.so'bo,wy. CZi!o·nokami zarzą,du są: 
Dr. Jerzy Józerf Blteszyński, Jaro.slaw Sozański i Stefan lip
ski. Zarząd s,pól.ki prowadzi wszystkie ·i nt'e·resy spółki i 
repr-ezentJuje ją na zewnątrz we wszYSot'kich sto·sllf1lka,ch z 
wład.zami i ?SoOlbami trzed mi ! w ten SiPOOÓlb, ż,e po!OtŻy swój 
pod:p:.s samOIstnie, kotórylmlwiek z cz'lonk,ów zarzqdu z tym 
że z~,cią,gan;,e po'życzek j zo;bowią zań wek -!owych musz~ 
POld;p·l!S ·ać d\vaj cz,l'o,n,ko'wie zarząd'u.. Spótka z o,gran icz.o.n't 
odpowiedzialno.ści" opiera 6ię na umowie z 30.1.1947 

K~ 56J5 . 



Kr.61 

SĄD OK,RĘGOWY W WIAŁCZU 
na reIe:stru handJ,owe.go S<jJdu Okręgowego w Wa),)ZU 

dzia1 A numer R,HA, 4 W'piisana dnia 26 marca 1947 r. 
firmę "Wa.rszta1ty lIapraw pOlj.a:zdów meohaniczllyoh i \V1\l.,Joca
niza·cii - L. Łapysz i ·SP. w Wakzu", jawną spółkę hand!1o
wą z sieclz,ibą w W:alcZtU, ul. Kitlińszcza,ków 22. Pr~edltniotv:il 

przed,sh;lbIoi"stwa jest: na:ptawa paj.az·dów meethani'czny':h 
oraz wul:katJiza,cja PDzedmiatów gumowych. SpóJ:n;ikaml n: 
1) Leol1 Łapysz, Walcz, ul. Podgórna 9. 2) Siemdziński 
P:oltr, '. Wal,oz, ul. Szel'oka 1, 3) TarC:zewski Henryk, Walk:>:, 
Aleie ZW3~cięstwa W.iP. 19, 4) Szewia·~/lo Jan, Walcz, u:1. 
Podgórna 4 - wszyscy zdolni do dzi:alań pra:\vl1y,ch. Da 
repr·ez,entowal1ia spMk,i' uprawnieni są każdy SPÓhlli;:, 

kitóry . w tym wypa·dku p'od wyciśni'ętą s'tem,pi:liąllub wypisa
ną pisme:m ~ilrmą, S WOJ podpis fi'rmowy położy. Ja W:l'l 

spMkę handlJ'O\vą zaw:ilrta dnia 9.3.1947 r, L. rep. 41/47 pne1 
nota.riuszem Janem SwlCińskim w Wałczu. We wszystktich 

s:~rawaCih nie ob:jęty,ch pad,pj,sallą u:mo.wą, obow.iązutią prze
p,lW kodeksu handJ'awelg'O oSIPółce j:awnelj KC-S848 

S~D OKRĘGOWY W RADOMIU 

Do Rejestru Handlowego Działu A i B Sądu Okręgo
we.go w Radomiu wciągnięto następujące firmy i uzu
pełnienia: 

5 c~erwca 1946, 

B. 147 ",Huta Szklana "Widok" spółka z ograniczoną 
odpówiedzialnością w Radomiu. Zarząd obecnie stano
wią: Sławomir Gierycz, Stanisław Sztompka i Michał Gra
bowski, a zastępcami ich są: Wandalin Kapczyński i Ta
deusz Stasiecki. 

18 czerwca 1946. 

B. 413. ,.Holownik" - spółka .z ograniczoną odpowie
dzia1noścdą" w Sandomierzu. Zarząd .obecnie 5t<tnowią: 
tnż. Teodor Lasiński i Stanisław Machnickl. 

22 czerwca 1946. 

R 504. "Spólnota" Wyroby Blaszane i Cynkowanie, 
Skarżysko - Kamienna, ul. . Mała 1. spółka z ograniczoną 
udpowiedzialllością". Kapitał zakładowy 100.000 zł. Pll

dzielony na 20 udziałów po 5.000 zł. Zarząd: Józef Zurada, 
Mieczysław Elżanowski i Jan Lekki. Kierownik firmy 
Zygmunt - Mieczysław Bilski. Wszelkie zobowiązani~., 
umowy, pełnomocnictwa, kontrakty, akty notarialne i h1-
poteczne oraz czeki i żyra poopisują pod stemplem firmy 
wszystkie wyżej wymienio.ne osoby. Spółka zawarta 2-go 
czerwca 1946 r. na czas nieograniczony. 

5 czerwca 1946. 

A. 5709. "Wytwórnia Wód Gazowych ł Lemoniad 
"Kryniczanka" .p, Ciołczyk i A. Pajączkowski,spółka jaw~ 
na w Radomiu", ulI, Wąska 9. Wspólnicy: PaUllin Oiołczyk 
i Aleksander Pajączkowski. Spółkę reprezentują obaj 
wspólnicy łącznie pod stemplem firmy. Spółka zawart.a na 
czas nie<;>granjczony. 

8 czerwca 1946. 

A. 5US. "Komunalna Kasa Oszczędności powiatu 
Iłżeckiego w Starachowicach ·- Wierzbniku". Zastępcą dy
rektora mianowano Janinę Nowak. Udzielono prokury Re
ginie J eżewskiej , 

11 czerwca 1946. 

A. 5541. Firma: "PTzedsiębiorstwo Budowlane inż. Jan 
Schmidt w Radomiu" zos1:ał.a wykreślona z rejestru han
dlowego. 

12 czerwca 1946. 

A. 404. "J. KaSlprzykowski - spadkobiercy, dzierżaw
ca Edward Kasprzykowski w Radomiu". Współwłaściciele 

spadkObiercy: Emiilia i Edward Kasprzykowscy. Apteka 
wydzierżawiona została EdJwardowi Kasprzykowskiemu do 
~l grudnia 1950 r, 

15 czerwca 1946. 

A. 5539. Firma: "Fręnciszek Wrzesień i S-ka, Przed
siębiorstwo Robót Budowlanych, i Urządzeń Zdrowotnych 
w Radomiu" wstała wykr~[ona z rejestru handlowego. 

18 czerwca 1946. 

A. 5602. "Inż. Józef Koch w Radomiu". Firma obec
nie brzmi: .,Inż. Józef Kornecki". 

A. 5180. Firma: ,,;Przeelsiębiorshyo Robót Budowla
nych, Drogowych i Ziemnych - Wojciech Stacheta w Ra
domiu" - została wykreślona z rejestru handlowego. 

.. 
19 czerwca 1946. 

A. 5502. .,Leon Dolewski" w Radomiu. Firma obecnie 
brzmi: ,,Leon Dolewski - spadkobiercy" w Radomiu, 
1 Mada 14. Spadkol;liercy: wd. Maria-Lucyna, Stanisław
Lucydy, Halina-Maria i Leoh-Wacław Dolewscy - każdy 

z prawem do 1/4 spadku. KB-1156 

REJESTR SPóŁDZIELNI 

SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH 

Dnia 7 września 1946 roku wpisano do Rejestru Spół
dzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nl1 RSlVII. 895, 
przy firmie: "Spółdzielnia Spożywców" - r-tasz Sklep -
w Ziei10nkach z odpowiedzialnością udziałami", następu
jący wpis: firma brzmi: "Spółdzielnia Spożywców" - Nasz 
Skilep - w Zielonkach z odpawiedzialnością udziałami". 
Siedziba Spłdzielni: Zielonk~ pOIW. Jęct,:zejowsl,~ieg<li. Od-

"MONITOR POLSKI" - Dnia 9 maj.a 1947 r. 

powiedziainość 

wspólnymi siłami 

udziałami. Przedmiot: zaspakajanie 
materiaJlnych i kulturalnych potrzeb 

swoich człohków, a w działalności swej dążenie do wrga
nizowania produkcji i wymiany w myśl interesów spo
żywców. Udział wynosi dwadzieścia pięć (25) złotych. 

płatny gotówką przy zoapisaniu się do Spółdzielni. Zarząd 

Spółdzielni stanowią: Stanisław Gaj os, Władysław Pawlak 
i Stanisław Musi.ał. a) czas trwania Spółdzielni nieograni
czony, b) pismo do ogłoszeń pismo uznane za organ Zwią
zku Rewizyjnego Spółdzielni R. P .. c) rok obrachunkowy 
- kalendarzowy, d) Zarząd składa się z 3-ch osób. Oś

wiadczenie woli w imLeniu Spółdzielni składają i za Spół
dzielnię pod stemplem firmy podpisują łącznie dwaj człon
kowie Zarządu, e) zawierane przez Zarząd w imieniu 
Spółdzielni kontrakty w sprawach kupna, zastawu lub 
najmu nieruchomości wymagają zatwierdzenia Rady Nad
zorczej i dopiero przy zachowaniu tego warunku obowią
zują Spółdzielnię, g) sprawę; likwidacji Spółdzielni posta
nawia ZgroInaqzenie Walne na ~-ch kolejnych zebraniach 
w odstępie 2-ch tygodni. Likwidatorami są członkowie 

ostatniego Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie wy
bierze innych likwidatorów. KB-498!, 

Dnia 10 wrZieŚnia 19416 roku wpisano do Rejestru 
Spółdzi~lni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS/VlI. 
823, przy firmie: "Spółdzielnia Spożywców - Jedność -
w Bararnowie z odpowiedziaJnością udziałami". Następu

jący wpis: na nuejsce członka Zarządu Ignacego Kowalika, 
powołano Zygmunta Tumulca, wabec czego obecnie Za
rząd starnowią: Marian Barański. Zygmunt Tumulec i 
Warnda Pałys. KB-4984 

Dnia 28 sierpnia 1946 roku wpisano do Rejestru Spół
dzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS/VI. 739, 
przy firmie: "Powszechna Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa 
"Wytrwałość" w Pilczycy z odpowiedzia.lnością udziałami" 

następujący wpis: 'na miejsce ustępującego członka Zarzą

du Władysława Pury, s. WojcieCha, powołano Władysława 
Glandę, wobec czego cbecnie ZaJ:'ząd stanowią: Władysław 

Glanda - gospodarz, Jan Szymczyk - skarbnik i Włady
sław Pura - sekretarz. KB--4060 

Dnia 20 sierpnia 1946 roku wpisano do Rejestru Spół
dzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS. 51l, przy 
fU'lllie: "Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo _ Handlowa z 
Odpowiedzialnością udziałami w Jędrzejowie" następujący 

wpis: Zarząd Spółdzielni obecnie stan.owią: Jan Jaszczy
kowski - pre:ues, Piotr Szpak - wiceprezes, Piotr Ro
gowski i Jan Środa i Jan Woźniak - członkowie Zarządu: 

KB-3504 

Dnia 20 sierpnia 1946 roku wpisano do Rejestru Spół
dzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS. 633, przy 
firmie: "Powszechna Spółdzielnia Rolniczo - Himdlowa 
"Przyszłość" w Małogoszczu z odpowiedzialnością udzia
łami", następujący wpis: Zarząd stanowią: Piotr Zagórski 
- gospodarz, Stanisław Bryła - sekretarz i Jam Piotrow
ski - skarbnik. KB-3503 

Dnia 20 sierpnia 1946 r. wpisano do Rejestru Spół
dzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RHB/VI. 398, 
przy firmie: "Przedsiębiorstwo Przewozowo-Osobowe na 
linii Kielce - Sosnowiec i Szczekociny - Włoszczowa -
Kielce "Autotraus" z siedzibą w Szezekocinach przy ulicy 
Senatorskiej Nr l, SpóHm z ogranicroną odpowiedzialno
ścią", następujący wpis: Finna brzmi: "Przedsiębiorstwo 

:Przewozowo - Osobowe na linii Kielce - Sosnowiec i 
Szczekociny - Włoszczowa - Kielce "Autońraus" z sie
dmą w Szczekocinaoh przy ul. Senatorskiej Nr l, Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością". Siedziba Szczekociny, 
pow. Włoszczowskiego. Przedmiot: prowadzenie przedsię
biorstwa przewozowo osobowego na linii Kielce - Sos
nowiec Szczekociny - Włoszczowa - Kielce. Kapitał 
Zakładowy Spółki wynosi czterysta tysięcy (400.000) zło,.. 

tych, podzieilony na czterysta równych udziałów po tysiąc 
(1.000) złotych każdy. Każdy spólnik posiada po sto (100) 
udziałów. Zarząd st.anOtWią wszyscy spólnicy: Stefan Cziłon
kowski, Jan Gwiazda. Marian Członkowski, Tadeusz Pa
włowski. Wszelkie zobowiązania Spółki, jak wekSle. czeki, ' 
żyro. pełnomocnictwa, umowy itp. winny być podpisy
wane przez Stefana Członkowskiego. łącznie z jednym z 
porost.ałych spólników pod pieczątką firmową, również VI 

ten sam sposób, winny być podpisywane w imieniu Spółki 
zwykła korespondenCja, Odbieranie listów pOłeeonych, war
tościO". ... "Ych i innych, prowadzenie spraw Spółki w Sądach, 

Ulrzędaich, przysługuje każdemu sp6~ikowi. KB-3502 

Dnła 17 sierpnia 1946' r. wpisano do Rejestru Spół
dzielni Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr ES/VII 886, 
przy firmie: "Spółdzie1nia Spożywców "Wspólnota" w Be· 
belnie z odpowiedzialnością udziałami". Siedziba Spół
dzielni: Bebelno, pow. Włoszczowskiego. Odpowiedzialność 
_ udziałami. Przednriot: zaspakajanie wspólnymi siłami 

materialnych i kulturalnych potrzeb swoich członków, a w 
działalności swej dążenie do zorganizowan1a produkcji 
i wymiany w myśl interesów spożywców. Udział: dwa
dzieścia pięć (25) złotych, płatny gotówką przy zapisaniu 
się do Spółdziellni. Zarząd: Jan Glanda - gospodarz, sta
nisław Suliga - sekretarz i Stefan Kościołek - skarbnik.. 
a) czas trwania Spółdzielni nieograniczony, b) organ 
Związ}ru Rewizyjnego Spółdzielni R. P .• c) rok obvachun-
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kowy - kalendarzowy, d) 3 asoby. Oświadczenie woli w 
imieniu Spółdzielni i;>kładają i za Spółdzielnię pod stem
plem firmy podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu, 
e) zawierane przez Zarząd w imieniu Spółdzielni kon.! 
trakty w sprawach kupna, zastawu lub najmu nierucho
mości wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i do
p1el'o przy zachowaniu tego warunku obowiązują Spół
d2lielnię, g) sprawę likwidacii Spółdzielni postanawia 
Zgromadzenie Walne na 2-ch kolejnych zebraniach w od
stępie 2-ch tygodni. Likwidatorami są członkawie ostat
niego Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie wybierze 
innych likwidatorów. KB-J50,j 

Dnta 17 Si\er~~li;a 1946 r, vvlpisano do RcJc·s<tru S[l6kizi.elln~ 

Sądu Okręgowego w Wiekach pod Nr RS/VIL 887, przy fir
mie: "Spółdzielnia Spo.żywców - Strumień - w Lubani z od
p<>wiOOzi1aliJJJośc'ią u~~łami" następujący w\p'is: Firma brzm1: 
,,~póldizi~e'1nita SlPożywców - StmllllllJe·ń w LubaJni z o:d\poIWIe
dZiaJJDością udizfuał1amii". Siedzi!ba SlPółdz1i1elni: Lubania, palW. 

Stopm\cki·egu. Odpowi,edzi'amość członków za zobowti'ą·zania. 

Spółdzielni zadeklarowanymi udziiaŁamL Zaspakajan'ie w"JPÓl
nymi stłaJlTIi maJbel"Ia:lIIlyc!h i .kulbuvaillych pottr2lelb SlWo1ch 
członlOOw, a w dz~ałalności swe;j dąrż;en~e do :wrglalliiizOwania 
prtooUlkcji i wymiany w myśl jruteresów spożywców. Uoo!ał 
wyn<lISl sto pię6wiJesiąlt (150) złotych, pliatny gotówlką przy 
~iu się do SiIJÓłdzi:e1nd,. ZaJrząd Spółdlzi'emr stamQW1ią.: 

StanJlslaw Pa111'cih - giolsJiodarz, J3.!ll Ko'zak - se!krietaI1Z i Jó
zef Wojtaszek, al czas trwania SpÓłdzielni nieograniczony, 
b) pismo do ogłosz,eń pitsmo U'ZIIlane z·a org.an ~iątzlkiu RewiJ. 
zyjnego Sp6ł~elnl' R. P. c) roik OIbrruc!h'llrrl!lrowy - kallielnJda
rzowy, dl) Zarnąd skIa'<ila SLę z tr'2lecih osób. Oświladcz.enile wolt 
w dlnliIemń.u Sp61IdzteUiIl[ sikładają i :llaSpół<dZlLellliię pod stJ~em 

firmy podpisują łączmie 2 członkowie Zarządu, e) mwierane 
przez 2Jarząd w im~eniu SpółdziletlDli kontra'kJty w spraJWIach 
kupna. zatStawu lub najmu nLertlcholffio§C'i wymargają z,atw1er
dzendla pmez RaJdę Nadlzlorczą. i aop:ilel1o przy za·coow:aillliu tego 
waru!IJku OIboWliląJZują Spó1dzieWię, g) slprawę likwidacji Spól_ 
d:rJilelnli postanawiJa Zgromadz·eni,e Wa'ille na 2·'ch IiooIlejlllych 
2JebramJ1ac!h w odLstępi'e 2-<ch tyg'odll1li, liikwLctatoranllti są człon.
lmwi'e ostatnilego Zalrządu, o tle W'alne Zg.rollll!aJdz\enile ni,e wy
biJerzte !llJIlych i~kW1iId:atJoIl'ĆYW. KB-8499 

D.ni:a 17 s'terpni1a 1946 ,r, Wlp~Sano do Rejestru Sipó~dzieanil 
Sądu OkręgXJlW1ego w Wie'Icach pod Nr RSjVII. 885, przy fir
mie: "Spółd'zli'elnia Farma'ceUltyczllla - Unia - z odlPoWi,e
dzi.alnością ud71iałrumi w W3Irsza.wie, OddUał w Kielcach", na
stępujący wpis: ffii'l'ma bnżmi: "Spółdzielni.a FarmaJcelU!tyczna 
- Unia - z odJpow1edz!iałDio·ścią udziałami w Wars2Ja:wile, 
OlilEiał w Kil~kach". Siedziba Zakładu Głównego: War\Sza.
wa, Bv~oM'a 31, róg J,ag[leHońEiki1ej. S~edzLba OdMiału: ~ileilce, 

Plac Wolności 12. Od!powd.ed~a1nJość c'z'łoTIików za. 2lObow~ą;z.a.

iIliia ' Spółldziie'l:n'i zadeklarow3.!llymii udz,iał!limi. OI:!WiaJI'OO OdIdzia.· 

ły w Lu'bli.nie d CzęswC'howile. P\rzierllmiot: wytwa'l"~ooIie środ. 
Ików leczJDi'czych .oraz 2laolPatrywa:ruile człomlków i niec2'Jłolnlk6w 

Sp6łidzielnii: w różne własnej I (JIbclej produkcji artykuły apWciz~ 
ll!e. Sto (sto) złotych pła;tne jedlnto=owo przy przystąpLeniu. 
ZJarz.ąd: JÓZJef SZ[luma:r, Wiloo~d Węg'liiiski, zastępca Julian 
lwaooWlSID1. b) "Sporem", d) 3-ch c21lonlkÓIW Zarządu. Oś'witad
CIZI€IIliIe WIOli w ilmiiJffilILu ~dzi€ihl1Ji EikladaJj'ą i za Sp6łdziiell!lię 

podpisują dwaj członkowie Zarządu pod pieczątką firmy, f) 
do. skła.d!u Z'arządJu wcihodzd 2-,ch za!StęIPcÓW. Udzi1eJ:ono pełno .. 
moc7l'tctw18. dla beZIPośredn['eJglo ,proWladzenia odid~iiałtu w Kiel· 
cach, cZlło!llkom Spó~dZ1ie'lnl: W,aJCławoWli KU'I'ikows'klitemu, Cy .. 
prla.nowi Gierałltowskiem'll i JÓl'lefulwli. M!elksowL, szclZególności 
dla prowadzel1!ia samodZ1i'eln,e;j pOlltityki fdl!laIlSoWJe!j i pe:rsonal., 
nJeIj QtdclZ,iaru, tudzież do podpisywanIiJa cZ.ekaw w imilelIl1iU Od 
diz.ia,ru. KB-3500 

Dnta 20 silerpnia 1946 r. W1Pitsano do Rejestru Spółd~ni 
Sądu Okrę;gtOwego w ~LeacaJCh pod Nr RSjVI. 742 przy firmie: 
"POW'S'2le'Ohll1t Spółdzliemm. RollniK:zo-HanJdllowa. - ChrobrzanJ' 
ka - z oo[powiledrmalnośclą U!~iaJłamt w Chrobrzu", :następu· 
ją'Cy WlPis: Zarząd SiPóił~iJeIlni obeCD'iJe stanOWią: Jan TomczyłJt 
- goopooa.rz, Edwalrd Tarka - se'kll'etal'z 1 Wladysław Maj 
- skaI1bnilk. KB--3497 

Dnda 2.Q sierp.ntiJa. 1946 r. WlPisallo dla Rejestru Sp6łdme!lni 
Sądu ~ręg~gu w Kd'ellcach podJ Nr RSjVll. 878, przy fir
m1oe: .. ~ółdl'J!ean!a Pracy Komunikacyjru> - TraDll!P<l'l1:oWJe!j w 
Kiei1cach z o~edzlialnoścj,ą udziałami", nastęjpujący wpds: 
FiJl1ma brZlffiiJ: "Spó~ie~nlia Pracy K!omunik:acyjno·Tran.spor
tclwiej w K'i,eloach z odipOwiliedizialnością udz1'alami", SiedziJba 

S:pół!dzlie1ni m. Ki'e<J.oe, Wydz1ał Pbwi:aJtowy. OdpowiedZiial7l'ość 

człoIllków za robowią;zania SpółddzLelni zadeklarowanymi 
udZliiałaJlTIi. Prz;edJmi'ot: za.ltruolnia.nille zarobkowe prlZ!ez siebie 
SJW1CYi!ch czJon'ków w charakterz,e kiierO\"lICÓw samochodowych, 
mOnterów, mechanilków i pmco"W«]ików administracyjnych w 
sposób ll!a(fbardZi,ej pożyt'eczny dUa nich i dla społe.c'l'le.ństwa 

z wykluczeIlliem wyzys,ku, poniżenia i znl-epr1awi1eJlJiia pruy, 
dOSKOIIJaJe.ni,e zawodowe sWY'ch ozłonków, roz'Wiidarue propa
gaaJJdy apóklzie1c'Zlości pr1\JCy w s'połeczleństwie, oraz udz,i,elanie 
pomocy p<>,trZle'bującym 'pracownikom i ich rod'zilllom. Udział 
wynosi ptęć tysięcy (5000) złotych, na rachunek k!tórego 
WJPłaca trzy tysiące (3'()OO) złotych, pozostała .suma. winna być 
wpl:aoo:na w równych ratach m1esięcznY'ch po tys1ą;c (1000) 
złotY'ch. Zarząd: Wll:adysław Jończyk, Stanisław Rybmski 
i mż. Gwidon M'aro. al C21aa trwarui1a nieogr1anilc'Zony, bl ogło
sZeIllia zarniJe'sZ\Czta się w cZa.5:otpiśnl!ie pr'z:e'2lI1cl'czonym pmez 
Zwiąook Rewilzyjny SpółdZli,elni R. p, dUa S:półdz'i,elrui Pracy, 
c) roik obrachUDlkowy~kla1e1!llda:rzowy, dl ziarząd 3 OiSoby. KO
respooideIllcję bDeżącą oraz ,pokwibolWlaIllia SpóŁdziellni poclipisuje 
pod s'beIIliPle!ll j~dten .z cZlłonków Za:rządu. Natomiast do waż
ności wSZie'llkiiego rodzaju w€lkisLi, pe1łnomo:CJlictw, umów i ze,; 
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bowiąmń nie:zbędne są podlPi.sy dwóch członków ZarządJu pod 
stemplem Sjpółdzielni, g) sprawę likwidacji SpółdZJielni po-
8tanawia Wa:l:ne Zgromadz.enie, wybierają;<: trzech likwidato
rów, którzy sporządzają bHans. Rozwiązanie siPó~dz;.elni na
stępuje zgodni,e z postanoWlieniem art: 75 ug·bawy o Spółtdlzi'el 

nlach. KB--31501 

Dnia 19 marca 1917 r. wpisano do Rej·estru SpóMzi~'rIi 
Sądu Okrę,gowego w Kielcach po'd Nr RHAIXJV.864l przy 
firm:e: "Apteka \V. Marzec ' w Szqeko-c:\1ach', nastę;'lią.;y 
WipiS: liirma brz.mi: "Ap,teka W. Marzec w Szczeko'c:na.:a'" 
S i.edz :,ba: Szczekoc'ny, pow. WIOSlCzowskie'go. WlaśoCici el : 
Wałdyslaw Marzec, K:'C-5jI4 

Dnia 7 'llutego 1947 r. wpi.sano do Redestru Spól,dz.j.elnl. 
Sądu Okręgowe,g:o w Ki'elcachpo'd Nr. RSfVn.1923, przy fir
mie:,.spóldz'i,elnia Spożywców - Przyszłość - w Chruści
oa'ch z odlp,ow i'ed'z,ia': noś,eią ud'z'i:alami", na~tępu,jący wPi·s: fr
ma brz,mi: "Spó/dzi~ln,ia Spo:żywców - Przysz/,ość - w 
OhplI'ścicach z od,pow'e.dzi .alno,śc i·ą lI'dz,i.ala:l11i". S:e,dzhiJa; 
ChpUiścicioe, Plo-w. P:nczowsk'iego. Odpow; ,e ,dz 'alno'ść z,a-dei<h
rowanym i udzialami, Sku·p od czlonków, prz,eróbka i z'byt 
płodów rolny·ch na własny i komisowy ra·ohunek oraz kUil'1v 
i sprzedaż prze>dmiot'ów i towarów. potrzelooych C:zlonkom IV 
ich go.s'P'odanstwa,ch roolnYdh ' i domowych, jak równie,ż P~()
wadzenie zalk/adów wytwórczych. Wal'ne Zgromadzen'e m():~ e 
zezwolić na dziataJlno,ść gospodarczą z n ieczlonka.mi. Hdz'al 
sto (100) złotyoh, z cz,ego przy za!IYi.sa-n.iu w,płaca S i'ę gotówką 
25 rlo tyob, po'z-Qstała SiUJma winrna być wplaoona w ci,\:g!l 
trzeoh miles,i ęcy, Cz'/'o,nek może dęklarować n.aj ~yże; 100 
ud:zi1aJów. Za,rząd Bolesław Lachowski - gospodan, Tad,eusz 
Stępień - skarbn'lk i !eoHI Chaj·dys - skarbn;k 

K~51Z 

Dni:a 25 HstolPa.da 1946 r. wpis8lJ1o do Re.jesŁru Spóf.dz:el'

nI Sądu Okręgowego w K:ekach pod Nr. RSNn. 664, p·rzy 
fi<rmie: Sp·óldzi,e1nia Spo,żywCÓW - Jedność - ' w Wol'i - ZyZ
nej z orupo'wiedzia.[ności.ą udzialami" następujący wpis: Za

rząd Spółd ziel:ni obec nie stanow'ą: fra T!ciszek Mis terk;.ewiCZ 
- gospo,darz, Jan Banaś - s·ekretarz i Józe<f K.ula - ska rb

nik, KB-951I 

SĄD OKRĘGOWY W ŁOM2Y 

Do I"tlfes,tru Spól,dzile'::!lJi Sąd'u Okręg:Qwe:l:'o w Łomży, 

wpilsano. Dnia 25 maj.a 1946 r. Nr II. RS. 39 nastę,pu,jącą 

firmę. Spół.dzieln:a Ro'lniczo-łiall~Howa .w Tykocinie' zojpo- . 

wi.edzŁalnością udz'ia.ami. · Sie:dz 'bą . sPÓldzi'eJln i ' jest ' 111. Ty :w- . 

c 'n, pow. Wysoko-Maz'owi'eckiego. C:zło.nko~ie odJP.owi,a ,d.a ,ją 
·za ZJolbowiązanlia spóldzidni tylko z·ad'eklar.owa nym.i ud'z'iala
mi. Prz,edil11'iotem spółdz.ieIni jes't s~up od członków, prz,'!
róbka i Zlbyt płodów rolny,ch na własny i komis.Qwy ral:'11.a
flek, o,raz kupno i sprzedaż przedmlotów 'i towarów, po' -z ~,j) 

n-ych członkom w ich go.spodars-t'wach rolnych hdomowych. 
UdzIał czlonka wyno-si 50 Z~! i jest płatny \V ca/o·ści przy 

zadeldarowani,u. Zarząd stanowią: tIilary Buchowiecki" I,.a
dQs,law Rakow::cz i Walel1,ty . Karwowski, Czas trwan.ia 

spÓ'!.dzi ell n i ni·eograCliczany. Ogf.o,szen i'a umi,eszczane będą w 

czaso.p· i 'Ś'mi,e "Społem" ora.z w D.zi,e.n.nilku U rzędowym. R~i{ ' 
obraohumkowy j'es! zl(1od,ny z kalenda.rz.owym. Zarząd sk /,ad'a 

si-ę z 3 o.sób. Zarząd podp"suje za sp6tdz:i.e~l1ię w kn s,po
sób, że pod firmą spóld,zi,e.ni pod;pisują łączn i e Co najmkl:ej 

dwaj czl,o~,k'o·w :'e Zarządu. Zarządowi nie wO:llo: przyjmowa6 

wkładów osz,czędnośc:owych, sprzedawać towarów na · k.·e
dyt udzioe\.ać komukolwiek gwaramcj.j t żyr grz,ecz.nośdow~·cil, 

brać od .ko,gokO!lwiek grzecznościowych wek.s li i żyr, hó 
~nnych gwaranci'i, Ilabywać i z,bywać nieru:ohoilllolŚci bel

lZezwoleu ia Rady Nad zoo.rczei. Rozwiązanie, likwidada . J p~

stępowani'e upodlościowe z:godll e z prz·epi's·ami us.(awy o sp6t
dzi,el~,iac'h. KC-5&'ló 

Nr J:I RS.38 Sąd Okręgov,'Y w Łomży. Dnia 2'6 mar~a 

1947 r. wpis.ano do re.j'e.s:!ru sp6łdzi,elni ;przy firmie Re,j'ono
wa Spól·dzielnia Rolniczo-Halld lowa w Czyż,ewie z od/po';v e
dzi,alności ą udz iałami, że w mi'e'jsce ustę pują cy'oh · człoll~ów 
zarządu Jana Mi,eleszko i f randszka Goska wy,brarti zostali 
Kazimi·el'z Rytell i Władysław Dmochowski. KC-5ild7 

SĄD OKRĘGOWY W OLEŚNICY. 

Sąd Okręgowy, Wydział tlan,dlowy, w Oleśnicy dnia '21 
mar.Da 1947 W,p'l~,a" d·o rejestru slP6ld z'ielll i f.irmę: Gminna 
Spółdzielni,a Samo'pomo'c Ch,lopska z OdpON. udz~llami w 
Zmigrodz i.e, Przedlmi,olem spóldzief:r1,i jest prowadzenie 
przedsiębiorstw z zaokresu rolnej produkcji, przemy,ł" 't ball
dl'u rolnego i kredytu ora.z organizacja przeds i ęwzięć ~ . 'tu
ra1no - oświ atowych. Udzial 100 z,"otych pl:atny w pclow:'e 

"MONITOR POLSKI" - Dnia 9 maja 1947 r. 

przy wpISie a w polow'e w dwóch równych rat.a,oh kwartal
nych . Cz/cClkowie Zarządu: Puzinows:ki A-:eks,all"te~, j;\a
/,eoki Sta,ni.s'la w, Su wail s ki Franciszek, TOb;s Francisz,ek, ;;:'y;z 
Józef. Za,rząd po·dpis'uje za spółdzielnię w ten sp o" ób, ż·e :nd 
jej p:ec.zęcią pod,pis'uią !ą.czni·e co naimnie,j dwaj .; zł o~di( wi'e 
zarzą,du. Zarządowi ni.e woil,na udz ' elać kredytu pr.zy p:':wa
d'zelliu dział a'ności Ihandil-owej s:półdzidni, Uld'zl'elać komu~ )1-
w'elk gwaranclj'i i żyr grzecznoś:ciowyc'h oraz na ·bywać l 
:Zlbywać n i e l1uClhomości rudi: eż zaciągać zobowiązań bez ,-"i!l

wo.len:a Rady Nadzorczej, K .. :"--5SQ6 

Sąd Okręgowy Wydział Ha·nd:lowy w OJ.eśo ' cy wpisał 

dmia 26 ma.ja 1946 r. d.o rejestru s.p6:d zi·eimi Nr. 14, Tom L 
spóldzieln : ę pod firmą "Spóldzie!'n:a Spożywców "Jednyść" 
w OborJJ ikadh ~ląs;ki.ch z odpowiedzialno'ś,cią udzia łam i ". Sie
dzibą są Obo:ł1iki Sląs'k'e. Cz,lonkowie Odpowiadają za ZOI\)'J-

. wiązania spóldzi,e,lni zade,klarowanY'l11i u.dzia/ami. Udział wy
no~i 100 z.l. z czego płatne ,przy wPisie 50 złotych lJaŚ reszta 
do 3 mies 'ęcy jednorazowo. Przerumi c.tem ,przedsiębiorstw.a 
ioest: Organizowanie i prowadzenie wlne,lkiego mdzajl\l za
kladów go-s'iloda rc zy c'h , oraz podejmowanie dziala !mo·ści SpG
l·eczno - ku:r,tura~nej, w s,zczegó!'ności kl\l:powanie rntrl-owfJ, 
przerabianie oraz wY'twarzanie artyku/,ów spOiŻyc ia i pr7,ed
miotów Ulżytlru domowelgo oraz gOSipodar.cze,gp i odlSprze.la
wan ie i·ch detalicill'e swoim czlo,n,ko'm, POlladtO SiPMdzielnia 
bę·dzie: a) przyjmować wkłady oszczędnościo we od członKów 
w imienil\l i na raClhrl.llnek Banku Spólclzie,J,czego "Spo,lem" w 
Warszawle i za z·ezwoleJJ i,em tegoż Banlru, b) wymieniać p:o
dy ro.l'n.e n~ artykuły spożywcze, skupować p'/ooy rollle, 
przeraJbl~ć l Z1bywać na wJasny ra,ebu:ne'k i komisowy!' d 

. prowadZ IĆ wsze1kie·gorodzaiu kulturalno - oświatową i spo
łeczną działa,lność zwi,ązaną z dziala,li1ością Spótdzip..Jn;. 
CZ!~o·nkami zarzll!du, kJtóry ,s,ldada się z 3-dh osób, są: Jar: 
~a~, .Sputa Marian . i Anna Kaletówna. Oświadczenie woli w 
L1~1J,en:lu sa>ól.Izie!n:i s,klaoa'ią i lIa spółdZielnię pod stemplem 
firmy pod!p ;lSują lą'CZln:ie dwaj czlonkowie. Zawierani.e przez 
zarząd w i'l11ieni,u spół·dziellli kontraktów w s,prawie 1rulPf1a, 
za'sta wu ,Iulb najmu nierucho.mości wyrna,ga za twierd.ze.n:a 
p,rzez r a doę naodzoJ'ICzą i dopiero przy zachowan,ilU tego waf1UfJ
k,u ObOWiąZUje ~póMz i el'n i ę. KA-4.:;.39 

Sąd Okręgowy - Wydział Handlowy - w Oleśnicy dnia 
10 sierpnia 1946 wpisał do rejestru spółd1Jielni tom III, nr 30 
finnę: "qminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z odpo
wiedzialnością udziałami w Gielniowie z siedzibą w Stróży." 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie wszelkiego 
rodzaju przedsiębiorstw własnych i dzierżaWionych w zakre
sie produkcJi rolnej, przemysłu rolnego, handlu rolnego hur
townego i detalicznego oraz kredytu zarówno na rachunek
właSny jak i członków, organizowanie różnych przedsię'w
zięć o charakterze kulturalno - oświatowym, jak domów lu
dowych, teatrów ludowych, bibliotek, szkół specjalnych, 
kursów i t.p. jak również przedsięwzięć podnoszących po_ 
ziom życia towarzyskiego i kultUralnego wsi polskiej, uną- ' 
dzanie g05podarstw pokazowych, wystaw rolniczych, pólek 
doświadczalonych i t.p. imprez rowijających wiedzę agł"o
techniczną, prowadzenie akcji, zmierzającej do podniesienia 
poziomu zdrowotnego wsi przez zakładanie ośrodków zdro- · 
wia, przychodni lekarslcioh i weterynaryjnych, urządzanie 

pokazów i konkursów, budowę urządzeń sanitarnych i t.p. 
współdziałanie z władzami państwqwymi i samorządowymi 
w dziele podnoszenia po2iomu gospodarczego, kulturalnego i 
zdro,wotnego mas chłopskich. · Udział wynosi sto złotych płat
ny w połowie przy zadeklarowaniu a reszta w dwóch rów
nych ratach kwartalnych. Członkami Zarządu, który składa 
się z 5 osób są: Golus Stanisław, Banaś Józef, Gubernot Jan, 
Brożek Bronisław i Wadawik Jan, którzy podpiSUją spół

dzielnię w ten sposób, że pod pieczęcią spółdZJielni podpisują 
łącznie co najmnjej dwaj członkowie Zarządu. Za,rządowi nia· 
wolno: udzielać kredytu przy prowadzeniu działalności han
dlowej spółdzielni, udzielać komukolwiek gwarancji i żyr 

grzecznościowych, nabywać i zbywać nieruchomości bez ze
zwolenia Rady Nadzor~ej, zaciągać zabowiązań bez zezwo-
lenia Rady Nadzorczej. KB-29M _ 

Sąd Okręgowy w Oleśnicy - Wydział Handlowy - dnia 
13 sierpriia 194,6 roku wpisał do rejestru spółdzielni, 
tom II, nr rej. 19 fir:my .P<r.vsrzechna Spółdzielnia Spożywców 
,.Zgoda" w Sycowie następujące zmiany dotyczące składu 

osobowego dotychczasowego Zarządu: "Stosownie do wska
zań § 15 statutu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 

' lipca 1946 w miejsce ustępujcych członków Za,rządu Nieży

chowskiego Kazimierza i Różankowskiego Władysława wy
brani zostali Zieliński Kazimierz i Grabska Aniela. Zresztą 
Skład Zarządu pozostał bez zmian." KB-3263 

Sąd Okręgowy w Oleśnicy - Wydział Handlowy - dnia 
13 sierpnia 1946 r. wpisał do rejestru spółdzielni, tom l, nr 
rejestru 4 firmy Spółdzielnia RoLniczo-Handlowa z odpow. 
udziałami w Sycowie następujące zmiany dotyczące składu 
osobowego dotychczasowego Zarządu: "Stosownie do wska
zań § 15 statutu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 6 
sierpnia 1946 r. w miejsce ustępującego członka Zarządu 

Władysława Różankawskiego wybrany został Ed~a,rd Skan
giel. Zresztą skład Zarządu pozostał bez zmian. KB-3270 

Nr. Gl 

Sąd Okręgowy, Wydzi.ał Handlo,wy w l.JXeSlliCY, C1n:-d 6 
sierpnia 1946 rł wpisał do rejestru spółdzie1ni, tom III, nr 29, 
spółdzielnię pod firmą "Powszechna Spółdzielnia Samopom<>e 
Chłopska w Kamieniu, powiat OleŚni,ca z od!)Owiedzialnością 
udziałami". Przedmiotem przedsiębiorstwa jest z,aspokajanie 
wspólnymi siłami ma.te,ri.alnych i kulturalnych potrzeb swoich 
członków, a w działalności swej spółdzielnia będzie dążyć do 
zorgallizowania produkcji i wymiany W' myśl interesów człon
ków. Dla osiągnięcia powyższego celu spółdzielnia będ7.ie or
ganizo,wać i prowadzić wszelkiego rodzaju zakłady gospodar
cze oraz podejmować działalność społeczno-kulturalną, w 
szczególności zaś będzie kupować hurtowo, przerabiać ora~ 
wytwarzać artykuły spożYwcze i przedmioty użytku domo
wego oraz gospoda,rczego i odsprzedawać je de<talicz.nie swoim 
członkom. Ponadto spółdzielnia będzie: a) przyjmować wkła~ 
dy oszczędnościowe od członków w imieniu i na rachune,k 
Banku Spółdzielczego "Społem" w Warszawie i za zezwole
niem tegoż Banku, b) wymieniać płody rolne na artykuły 
spożywcze, skupować płody rolne, przerabiać '1 zbywaf na 
własny i komiąowy rachunek. c) prowadzić wszelkiego ro
dzaju działa1ność kulturalno-oświatową i s:połeczną, zwią

zaną z działalnością sp6łdzielni. Udział y.'ynos! sto złotych 

płatny w cało:ic'i przy zadekla,rowaniu. Członkami Zrządu, 

który skład.a się z trzech osób, są: Wój'Cicki Adam, Czajkow
ski Maksymilian i Szałas Edward. Oświadczenie woli w imie
niu spółdz~elni składają i za spółdzielnię pod stemplem fill"ll1Y 
podpisują łącznie dwaj członkowie zarządu. Zawiernnie 
przez 'zarząd w imieniu spółd2Jielni kontrakty w sprawach 
kupna, zastawu lub najmu nieruchomości wymagają za
twierdzenia przez radę nadzorczą i dopiero przy zachowanlu 
tego warunku o~iązują spółdzielnię. KB-2715 

SĄD OKRĘGOWY W OORliOWIE Wl..iK,p. 

Sąd Okręgowy w Gorzowie wn~p. Wydzi'8J~ Rejeslt- wy 
wp'sa,1 do rej,estru SlPó/dzieJlni w dn :u 30 sty·cznia 1937 r. 
pod Nr R.S. 38 firmy: Gminna Spółdzielnia SamoipOlffioc 
Chłopska na miasto i glm'llę wi,ejską z odpow;edzi.aln~,,'r.i a. 

udzilalami w Międ'zychodzie następujące zmiany: W miej
s'Ce doty,obczas,owydh cz·lon.ków wstę,pują: 1) Jmewi,,:,z 

Edmund, 2) Talarek Michał, 3) Stpiczyński Wiktor, 4) Ma
met Leon, 5) Po!h,l Stani:sław. KC-2892 

Ogłoszenia prywatne 
Ogłoszenie 

Zarząd Spółki Akcyjnej "Nowe Dzielnice" w Warszawie 
(Grabowa 4) zawiadamia, że 30 maja 1947 r o godzinie 1 pp. 
odbędzie się w kancelarii rejenta Hiibnera w Warszawie ul. 
Kapucynska 6. Zwyczajne WaLne Żgromadzenie akcj6nariu
szów tej spółki z następującym porządkiem' obrad: 1) wybór 
przewodniczącego, 2) sprawozdanie Zarządu z działalności 
za ~ok 1946, 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i ra
chunku strat i zysków na dz, 31.12.1946, oraz udzielenie za
rządowi absolutOTium, 4) Ustalenie prelimina.rza budżeto

wego na r. 1947, 5) Wybór 1 członka Zarządu na miejsce 
ustępującego, 6) Wybór 5 członków Komisji Rewizyjnej, 7) 
Wolne wnioski. 2-GB-370 

Ogłoszenie I 

Zarząd spółki akcyjnej R. Bar'cikowski S. A. Poznań, zwc.,
łuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszów tej spół
ki do lokalu handlowego tej spółki w Pozna'nIiu przy' uL Skła
dowej 13118 na dżień 30 maja 1947 godz. 12, z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajffilie i wybór przewodniczącego, 
2. Rozpatrzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku 

zySków i strilt za lata obrotowe 1945 i 1946 i powzięcie uch
wał w przedmiocie zatwierdzp.nia ich, 

3. Powzięcie uchwały w przedmiOCIe podziału zysków. 
4. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia władzom 

spółki pokwitowania i wykonania przez nie obowiązków. 

.Włakiciele akcyj imiennych mają prawo uczestniczen.ia 
w walnJ:m zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyj
nej przynajmniej na ty~ień przed odbyciem walnego zgro
madzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu, jeżeli zostaną złozone w spółce przy
najmniej na tydzień przed tennrnem zg.romadzenia i nie będą 
odebrane przed ukończeniem tegoż. Zamiast akcyj mogą być 
złożone zaświadczenia bankowe lub nota,rialne. 

2-KC-6672 
• 

Ogłoszenia do "Monitora Polskiego" 
naleiy kierowa~ wyłqcznie do Biura Ogło
szeń i Reklam Polskiej Agencji Prasowei 
PAP w Warszawie ul. Młodzieży Jugo
słowiańskiej (Pierackiego) Nr 11. lub do 
Oddział6w Polskiei Agencii Prasowej PAP. 

PRENUMERATA "Monitora Polskiego" wynosi miesięcznie zł 250.-. Nr pojedyńczy kosztuje zł 8.-, Numer podwójny zł 15. Numery specjalne zł 30.- i 45.-. 

",' 

CENY OGŁOSZEŃ: O zagubionych dokumentach 10 - zł za wyraz. Edykty nadsyłane przez Starostwa (Ref. spraw inwalidzkich) zł 4.- za wyraz. Uznanie za zmarłego zł 10.
za wiersz mm. szer. 1 szpalty (na stronie 6 szpalt). Odtworzenie zagubionych dokumentów zł 10.- za jeden wiersz mm. szer. 1 szpalty, (na stronie 6 szpalt). Inne ogłoszenia 
r:;adowe zł 35.- za l wiersz mm. szer. 1 szpalty (n.a stronie fi szpalt). Za przetargi i wszelkie inne ogłoszenia zł 40.--- za 1 wiersz mm. szer. 1 szpalty (na s'tronie 6 szpalt). 

Za bilanse i układ tabelaryczny dolicza się 50%. Za tenninowy druk ogłoszeń Wydawnictwo nie odpowiada. 
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