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Zarzadzeńia Władz Naczelnych. 

468. 

ZARZA.DZENIE 

Dyrektora GłównegO U~u Kontroli Pl'IaSy, Publt-
kaoyj i Widowisk . 

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

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5.m. 1946 r. 
o utworzeniu Główneg,o UrzędJU Kontroli Prasy, ,Pn
blilkacyj i Widowisk (Dz. U.R.P. Nr. 34, poz. 210) w 
zWiązku z art. 8 dekretu z dnia 2LXI. 1OO8r. o pra
wie prasowym (Dz. U.R.P. Nr 89, poz. 608) Po~bawiam 
debitu kiO'llluni'kacyj!Ilego ThIlst,ępujl\iOO :Cl'Z1aSOpiama 
wydawane 'WI Stana'ch Zjednoczony:cl! w języtku pol
skim: 

"Wiadomoś'Ci Codzienne" - miejsce wyd. Cleve
land (Ohio). 

_ t...,.l.Dzienn.ik _Ohi~o)Vski" . - mie1eoe, wN.Chicą-. 
~~ . '. 

"Robotnfk Polski" - miejsce wyd. New Yorik. 
,.Dziennik PoLski'.'-miejsce wyd. Detroit (Mich.) 
"Kronika" - miejsce wyd, NewaTk (N.J.). 
"Nowiny Minn€Soclde" - miejsce wyd. St. Paul 

-Minneapolis (Minn.). 
"Goniec Polski:' - miejsce w<yd. South Bend~ 

(Ind.). 
.,MiesięcZlIlik Francis~k:a.ńSki" miejsce wyd. 

Pułaski (Wis.). 
"Górnik" - miejsce wyd. WHkes - Barre, (Pa.). 

or:a~ za,kazuję ich ;I'l{}ZPOJW&zechniania. 
Dyrektor 

Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacyj i .WidiowiSk 

T. Zabluclowskl. 

Ogłoszenia władz administracyjnych 
UZNANIE ZA ZAGINIONEGO 

W SPRAWIE 
ZAOPATRZENIA INWALIDZKIEGO 

ST AlROSTWO POWIATOWE W PSZGZYN1Je. 

Maiuszna Józ,efa żona Alojzego Matus z.n ego , uradzo
nelg'O 19.6.1913 r. w Kamesznky, POW. ty-wiec, sYl1a Jana ; 
A.nI1Y, os.tatni:o zamiesZlka/e,go w Kamesz.ni,cy, który w 19.39 
ro~u pełl1 i ł s'hJJŻ1bę wojskQwą w 4 PP. podhaJlańskim wniosła 
do Staros,twa w Pszczynie prOŚ'bę o uZlUlJlloie męża zaza.~
l1io[l,el~o hez wt1asnej winy w ZWiąZiku przY'czynowymze 
slluŻlbą woisko'wą na tereni,e i w ~zas:ie dzi,aJań woj,el1:t\,ydh. 

Wzywa sIę wszYIS'tki;c;h, ,kt'órzy p'OSiadają iakiekolWl:e-k 
wiadomości o pobycie liUb śmierci za'ginicne,go, aiby zawia
dOlmiUi Q ty.rV Sta-ros'two w Psz'ciy;nie w óąjgu t~zeCih 'mles ię~y 
od Oglosz,erula o'bviieszczeł1ia. KlE-SZ75 

Obwieszczenia sqdowe 
POSTĘPOWANIE SPADKOWE 

SĄD OKREGOWY W WARSZAWIE 

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Warszawie 
cbwieszcza że po zmarrłym Janie-Adamie Jaehoda. współ
właścicielu' nieruchomości Nr 4487 - Praga w Warszawie, 
toczy się postępowanie spadkowe. Termin z,amknięcia po
stępowania spadkowego wyznacza się na dzień, następujący 

po upływie sześciu miesięcy ~ daty pierwszego ogłoszenia 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

w Monitorze Polskim, w kancelarii Wydziału Hipotecznego 
Sądu Okręgowego w Warszawie, Kapucyńska 6, dokąd za
interesowani winni zgłosić swe prawa, pod skutkami pre
klUZji. (Cz.-kor.) 

SĄD OKRĘGOWY W ZAMOSCIU 

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Zamościu ob
wieszc.m, że zostały otwarte postępowania spadkowe po 
zmarłych: 

1. Sanelu Garfinklu, właścicielu 1/3 niepodzielnej części 
Nieruchomości "KaflarDJia w Wólce Panieńskiej" pow. zamoj
skiego; 

2. Józefie Witkowskim, właścicielu: 3 mórg 118 pręt. w 
księdrze kolonii Niemirówek B cz. 8 l 14 mórg w księdze dóbr 
Niemirówek: B. Dwór pow. tomaszowskiego. ' 

Tennin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyzna
czono na 25 lipca 1947 roku. W oznaczonym terminde osoby 
zainteresowane Winny zgłosić swoje prawa do spadku w wy
łej wymienionym Wydziaile Hipoteanym osobiście lub przez 
pełnomoonik6w pod skutkami prekluzji. KC-5519 

SĄD GRODZKI W WARSZAWIE 

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców, aby 
w ciągu sześciu mIesięcy od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia zgłosili i udowodniLi swoje prawa do spadku, gdyż 
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 
o stwierdzeniu praw do spadku. KC-5285 

Sąd GrodzlQ w Łodzi, Oddział Cywilny obwieszcza, że 
po zmarłej Chanie z Waldbergów Zylberberg, ostatnio zamie
Szkałej w Łodzi, zmarłej w dniu 31 lipca 1944 Il"., współwłaś
cicielce nieruchomości przy ul. 11 Listopada 58 w Łodzi, to
c::LY się postępowanie spadkowe. 

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców, aby 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdy1! 
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 
o stwierdzeniu praw do spadku. KC-5284 

Sąd Grodzk,i w Łodzi, Oddział Cywilny obwieszcza, że 

po zmarłych Fajdze vel Felicji Ta,booryskiej w dniu 30 wrze
śnia 1944 r. i Pawle Tabory,skim w dnJiu 21 grudnia 1937 r., 
z zawodu urzędników, ostatnio . zamieszkałych w Łodzi przy 
ul. Narutowicza 24, współwłaścicielach Fajga vel Felicja Ta
boryska w 9/48 częściach, a Paweł Taboryski w 3/48 częściach 

Sąd Grodzki w Wai"Sm",ie, Oddział 7, zawiadamia o nieruchomości znajdującej się w Łodzi prL)' ul. Gdańslciej Nr 
wszczęciu postępowania o stwierdzenie praw do spadku po 46, ,oznaczonej Nr Mp. 270M, Rep. rup. 1403, toczy się pastę-
Henryku Tachsie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, ul. powanie spadkowe. 
Bia'ła ff, 7JlDa1'łym w dniu 4 waeśnia 1942 r. w Warszawie, W związku z powy~m wzywa się spadkobierców, aby 
który pozostawił majątek, składający się z 50 proc. nierucho- w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejsze.go 
mości położonej w Warszawie przy ul. i1-g<? Listopada Nr, ogłoszenia zgłosili l udowodnili swoje prawa do spadku, gdy t 

24/26 Nil" mp. 1338 p~ag. a oraz. ni. eruch. '. omości pOlożonej na te-1 w przeciwnym. r.azi. e mogą. . być pomini. ęci w postMlowienlu 
renie gminy w Su1ejówku, przy ul. MoraczewskIego 37 pod o stwierdzeniu praw do spadku. KC-5431 
nazwą hipoteczną ,,Place NN. 73 1: 7;~ w-dobradl WOila Grzy- ... 

bow:~?-'Się ~~~k :~dk~~ mwri •• a.~y. w . Na usa!: ~~~~;=~~H80:~da 1946 r. 
ciągu sześciu miesi~, ~Mr~ niniejsZego wezwa- o . post4p)w~u ~, S.., G~ jąko Sąd Spadku 
nia :z:głosili tutejsUmu S.~ ·. · \łClOwodni1i swoje prawa do w Częstochowie na ~ R6ty ,Szta]. wzywa spadkobier-
spadku, gdyż VI przeciwnym r~e mogą być pominięci w po- ców Brandli z Sztalów Kon, żony kupca, ostatnio zamiesz-
stanowieniu o stwierdzeniu praw do spadku. Nr akt sądo- kałej w Częstochowie. ,anadej 9 maja 1946 roku, współwłaś
wycil VII Sp. 54/47 r. KC-6132 , c!clelki w 1/3 niepodzielnej części nieruCiOOmości położonej 

SĄD GRODZKI W ŁODZI 

Sąd Grodzki. w Łodzi, Oddział Cywilny obwieszcza, ł.e 

po zmarłym Szlamie Motelu MileTad" kupcu. · ostatnio za.. 
rnies~łym w Łodzi, zmall'łym w dniu 30 września 1941 r. 
w wrui-s:zaWie, właścicielu nieruohomOści łódzkiej Nr mp. 432, 
rep. hip. 3793 połoi:onej przy ul. WschodnIej Nr 21, toczy sIę ' 

postępowanie spadkowe. 
W związku z powyższym wzywa się spadkoblęrców, aby 

w ciągu sześciu miesięcy. od dnia ukarLan.ia się niniejszego o
głoszenia zgłosili i udowodnili swoje pra'wa do spadku, gdyż 
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 
o stwlierdzetniu praw do spadku. KC-6089 

Sąd Grodzkli w Łodzi, Oddział Cywilny . obwieszcza. że 
po z.rnarłym Kopelu-Gurtman' Klajnberg, kupcu, ostatnio za-

. mieszkałym w Łodzi, ul. Zachodnia 42, . una!'łym w dniu 31 
marca 1944 r., współwłaścicielu jednej niepodzielnej połowy 
nieruohomości, położoI!lejw kolonii Teofilów, ul. Juliusza 21, 
powiatu łódzkiego. rep. rup. Nr 116, stanowiącej dom miesz
kaliny wraz z ogrodem, toczy się postępowanie . spadkowe. 

W związku z powyższym 'wzywa się spadkobierców, aby 
w ciągu sześciu miesięcy od dnJia Ulkazania się niniejszego 
ogłoszenia zgłosili l udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż 
w przeciwnyln razie mogą być pominięci w postanowieniu 
o stwierdZeniu praw do spadku. KC-6153 

,sąd Grodziki wŁadzi, Oddział Cywilny obwieszcza, że 
po zmarłych Chadmie vel H~u Komum i Chanie vel' 
Annie z Rubinszteinów KOlI'IIlan z zawodu 1) dyrektor fabry
ki i 2) właścicielka nieruchomości, ostawo zamieszkałych 
w Łodzi przy ul. Na.rutolW'icza 95, zmarłych w dniu 1/13.11.1937 
r. w Łodzi i 31.12.1942 w Wa'rszawie, współwłaścicielach nie
ruchomości położonej w ŁodZi przy ul. Narutowicza NT 95. 
toczy się postępowanie spadkowe. 

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców, aby 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia Zlglosili i udowodnili 'swoje prawa do spadku, gdyż 
.w przeciwnym r3:7lie mOlgą być pominięci w pc;.s,tanowieniu 
o stw1ierdzeniu praw do spadku. KC-6154 

Sąd Grodzlci w Łodzi, Oddział Cywilny obwieszcza, że 

po ~a.rłym Berze Wol!k:owiczu, księgowym, ostatnio zamie
szkałym w Łodzi, zma.rłym w dniu 31 grudnia 1941 r., współ
właścicielu nieruchomości w Kaliszu ,,~oni,a Majków Nr 3", 
~ się ~wame spadk.ow ... 

w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego N-r 14, .rep. mp. 785/II, 
aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejsze,go 
ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do spadku, gdy t 
w przecimlnym razie mogą być pominięci w postępowaniu 

o stwierdzenie praw do spadku. KC-5452 

Na zasad2lie art. 71-73 dcltretu z dnia 8 listopada 1946 r. 
o postępowaniu spadkowym, Sąd Grodzki, jako Sąd Spadku 
w Częstochowie wzywa spadkobierców Uszera Wolfa Piotr
kowskiego vel Petrykowskiego, kupca, ostatnio zamieszkałe
go w 'Częstochowie, ztnaIl'łego 23 Hpca 1936 r., współwłaściciela 
nieruchomości w Częstochowie przy ul. PiłsudskIiego 31, Nr 
hip. 570, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się 
niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do· 
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w po
stanowłeniu o stwierdzenie praw do spadku. Sp. 12/47. 

KC-5453 

Na zasadzJie art. 71-73 dekretu z dnia 8 listopada 1946 r. 
o postępowaniu spadkowYm, Sąd Grodzki, jako Sąd Spadku 
na wniosek Mojżesza ~ermana, zam. w Częstochowie, Fo
cha Nr 8, wzywa spadkobierców Cha-ny vel Heleny z Mitel
manów Rząsińslciej , ilOIny Izaaka Rząsińskiego, ostatnio za
mieszJt. w Częstochowie, zm. dnia 23 września 1942 roku, wła
ścicielki nieruchomości w Częst.oohowie, przy ul. Miedzianej, 
om. Nr rep. hip. 1162/II, aby w ciągu sześciu miesięcy od 
dnia ~ania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowod
nili swe prawo do spadku, gdyż w , przeciwnym razie mogą 
być pominięCi w postępowaniu o stwierpzenie praw do spadku. 

KC-6009 

SA'D GROIOOKl W iPI~KOWI1E 

Sąd Grodzki w P i,otrkQwie - Try;lJtLn,alskim na zasa<i~, e 
art. · 72 Dekre1u z dl1ia 8 .Jii5i-opada 1&46 r. o pr()stęPCJIW,:w 1u 
spadkowyltn (Oz. Ustt. R.p. Nr (5 /46) - podaje dlo wia~ 
iI11O<śc;' , że p.o Łai Esterze Zauer, ostatlllio zam;,eszka,le'j w 
P iotl"kowie, zmarłej w dniu 21 gl1u:dl1 ia 19412r. pozoS'tAI~ 
1/3 niepodzi,eIna część ui,e'rucJhomQści, pot.oron,e,j w Piotrko'" 
wie, P'l'zy ul:cyfarnej Nr 5, O'Zllac'zonej Nr policyjnym 20, 
a ,'Mpoteczn.ym 83. 

Sąd - Grodzki w Piotrkowie wzywa W6!tystfikiclt SiPaJdi...~' 
bierców, aby w oią.gu 6 miesięcy od ukazania 6.ię nił1, i'eJjS.MgiJ 
ogltoszenia z.~{)Isi,l[ .j . udO'\VIOdl1 i,Ii swoJe prawa do spa·dku, 
gdY'ż w prz'ec1wnym ra zie mogą być pomirr1;i;ęci w łl'o.stanIPi~ 
ni.u o Sot'~rd'ze:nJie praw do spadku. (!Nr Sp. 11/47). 

ł<C-.552Q 



2 

SĄD GRODZKI W SOSNOWCU 

Sąd Grodzki w Sosnowcu wzywa wszystkich spadkobier
ców Breindli z Habermanów Herman, cót1ki Abracha.ma
Mozes.a i Laji z Eichenbaum6w, kupcowej, ostatnio zamiesz
kałej w Sosnowcu, zmarłej dnia 31 lipca 1942 roku w Sosnow
cu, po której pozostc>.ł majątek, składający się z działki pla
cu o powierzchni 737 metrów kwadratowych czyli 39,53 prę
tów kwadratowych, położonej przy ulicy Henryka w Sosno
wcu - Dzielnicy Modrzej ów, a oznaczonej na planie mieml
czego przY8ięgłego Władysława Czyża z dnia 26 stycznia 1931 
r. Nr dz. 1544 literą C, aby w ciągu sześciu miesię<:y, li<2ąc 

od dnia 15 marca 1947 roku zgłosili i udowodnili przed Są
dem Grod7..:kim w Sosnowcu . gwoje prawa do spadku po 
w~:pomn.ianej Breindli z Haberma.nów Herman, adyź w prze
ciwnym razie mog~ być pomini~ w postanowieniu o stwier
dzeniu praw do spadku po tejt,e Breindli z Habennanów 
Herman. 

Ogłoszenie niniejsze dokonane zostało z mocy al't.' 71 i 72 
dekretu z dnia 8 1!stopada 1946 r. o postępowaniu spadko
wym (Dz. U. R. P. Nr 63 poz. 346) na wniosek Marli-Róży 
Haberman, bratanicy Breindli Herman, która w dniu 15 lu
tego 1947 r. zgłosiła w Sądz:le CkodzJdm tv Soclowcu wn1o
tek o stwierdzenie swych wyłttemyd1 praw do ~ po 
Breindli z Habermanów Herman w sprawie Nr Sp. 9/47. 

'KC-5602 

Sąd Grodzki w Sosnowcu wzywa WSZyatkich spadkobi«
cl5w Zysli z Gutman6w Ostrej, córki LejbwIta i Chany·Doby 
ze Sztark6w, ostatnio zamieszkałej w Sotłnoweu, tmmeJ dnia 
g maja 1946 r. w Oświęe1miu, po której ~ł majątek, 
składający się z niepodzielnej poł~ nił!il'l.1ichomO\ł<li 'IV So
snowcu Nr rep. hłp. 1190, położonej przy ul. ModrzejMIJ8klej 
20, aby w ciągu sześciu m.iesięcy, 1tCząc od 15' marea 1947 r.; 
zgłosili f udowodnili przed Sądem Gromkim w Somowcu 
swe prBlWa do spadku po pomienianej Zysli z Gutman6w O
strej, gdyż w przeciwnym ra1.lle mOIą być pomłni~ \V po
stanowieniu o stwierdzeniu praw do spadku po tejł.e Zysl1 
Ostrej, N1n1ejs7Je ogłoszenie dokonane Z08talo 2 MOCy ut... 
71, 72 dekretu z 8 U$topada 1946 r. o postf:POWaniu spadko.
wym D. U. N. 63, poz. 348, na wnios~k Fajwla Ostrego, wdow
ca po Zysll Ostrej 1 Chila-Chalma Ostrego, syna tej~e Zysll 
Ostrej, którzy w dniu 7 lutego 1947 r. zgł08ilł w Sądzie Grodt
kim w Sosnowcu wnioeek o stwierdzenie swych wył~ych 
praw do spadku po Zysli z GutrDanów O9Ilrej w sprawie Nr 
Sp. 3/47. . KC-488B 

Sąd Grodzki w So.mow'cu, po ~iu "lt7 dniu 111.3. 
1947 r. na posiedzeniu niejawnysn sprawy z w:nloaku St~an.a 
Zmigroda zam. 'w Sosnowcu, ul. Wsp6lna 1Ba o stwierdzenie 
praw do spadku po9tanawia: zgodnie z wnło8kiem wniosko
dawcy ZmLgroda Stelami dol«mc1ć ogł09'1.enia, iż zostało 
WS2CZęte postępowanie spad.kóWe po Małc:e ZYlI'ajch, bez 
zawodu, ?!marłej w dniu 20.7.1943 w ~ ostatnio '\'111 

Sosno\vIcU zamieszkałej. Po unarłej ~ Majątek l!Ikła· 
dajltCY 8Ję t cż~i nt~ o:maczoJM!j Nr :R~. Hi.,. 
1 _ Łaglsza, składają~j si~ z dzi.ałki enmtu, lt'anlA:zI\~lo 
z jednej strony z Mog" Wiodlltą do 8iew1erza. z dru~j 
strony i pastwi_lauru W'Si Łag1sza i z ttteclej wo-ny z 1l"Un
tamł Mona Fiszer&; mającego d.łu'Mcl ll~ od putwlaka 
Mi Łagisźa 187 łIokcl oru CZ(I§Ct n1enichOftlO6cl, oata'CZOMj 
Nr Rep. Hip. 64 'będmn, składaj~j slil z jednego dutego 
eklelt>u, jednego pokoju od strony podwótta na partt'tze do
mu mieszkalnego, jednej kuchni, trzech pokot III kuchnią na 
pifll"W8tyin pJ,ętt't.e, dużej oficyny, jednej piwnicy W' domu 
mJealtalnym l kawałka placu ha ~ 28 1t6p, II tui sze
t01IiOłci 24 1ftOp1, od strony Toft1a&Z4 Stanb, o:PJn.ac.'ZOnego !ta 
pl_ie int. Waugórłkl.ego z roku 1888 Ni' 1. s~ WZ1W'a wszy
.tlr:tch ipadkoblertów, br w dUu e ~t8ięcy lłtz4C od \tnla 
U.1947 r. Z,łotlll się 1 udoWodnii4 8W'Oj. prawa 1liP8dk000e, 
,d'ł2 W prz.eocliw21ym r~e mOltą być pominięćl w póIrtAnoWie
ftiu o stWi~U praw do spadku. gC~Og:J 

SĄD GRODZKI W K.ALI~:ZU 

Sąd Grodzki na mocy art. 71 Dekretu z dnia 8 listopada 
1946 r. o poatąpowan1u spadkowym (in, U. R. P. Nr 63/46, 
poz. 346) podaje do pubUczfiej 'W'l.adOitllóik:l, 17: w dnlu 10 lu
tego 1947 r.,' Gad SltOI'ka, zatń. VI Kai~ pri'} Ul.jltośclust.ld 
Nr 22 m. 3, wni&ł dO S4du GtodMlk1* w Kallizu podan.łt 

. o stwierd:zeilie pNl.w do SJ)Qdltu po HetSZU-Majt~hu Unie!l'Ze, 
lYtOu I14'ae1& i Ick1 z JedWabióW, zmarłym dnia 10 ltpeQ 1943 
r. w SltariY9ku-Kilmiet'l.MJ, i żMie jeao BajU ~ Huezyków 
Urtgerowej, c6rce ZyMlnd'll 1 Peay z Labi.tS'z1ń!!ideh, kupcaCh, 
amat'łej 15 lipca 1943 tV ~ Karnłłm1'leJ, Mttlilrlio r.a
miesZlk.a~ w Błośilkacll pow. ka1J&kle1O, który to spldek 
składa siil z nietutlhotMt\cł połMló'M' \Ił JUeszkacll, óma~
tlej Nt rep. hip. 111. • 

Wzywa się wszystkich spadkobierców, arby w ciągu sze
kiu miesięcy od dn1:a ukazatl1a .14: tńn1ejilll8CO ogłoszenia w 
Mcm.Worz.e Pol&kim załóBili Się w S~e GrodtJdm w Kaliszu 
, \MIOwOdnUi swoje prawa do wymi4i1lionego spadku, gdyż 
w pr?eclwnym tażi~ moa_ by~ pottrl'tlięcl w 'flI(MtaMWienłu 
o stwierdzenie t)raw dó spAdku, KC--.st1~ 

sĄD anOJ)zlU W o'tWOCKU 

OMfjał Hipoł.edmy Sądu GtomIld~ w Otwoolru obw.łe-
8Z'CEa, że na dzień 22 lipca 1947 roku ~ term1ft 
zamknięcia postępowań spadkoWych 1» żrna:rłyc:łl: 1) Gusta
wie P1'O«lówer, właścicIelce nienlchornokt "ErnłUan6w. hil'. 
Nr 33". 2) Antonim Lechu, wła.4clc1elu nlM'UehomOltcl ,,1tił
doAĆ-Janu!U'.ew, hlp, Nt 49", 3) Rublrue Kłej~e; w8op6ł .. 
właścicielu nierucllómoAcl jjKafdl'AlW, hq). :Nr tI"! 4) Andt7Aju 
Ol!zance, wierzycielu sumy na nieruchomości ,,Karezew", hlp. 
lir .. " j 5) Ezr:ye1u Nysenbaumie, współwłaśdclelu nierucho-
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~ ,,Aleksandrów, hip. Nr 20", pawlatu warszawskiego. 
W .02JllaCZOnym tenninie O\8oby interesowane winny z,głosic 

swe prawa w Hipotece w . otwocku, pod skutkami prekluzj.i. 
KC-4983 

SĄD GRODZKI W ZDUNSKlEJ WOLI 
Sąd CkodzkJ w Zduńskiej Woli, Oddzial Hipoteczny. 

ogłasza, Ze po Gabr.!elu i Ruqhli - Łai małżonkach Szałko

wicz vel Szajko·wicz, właścicielach nieruchomości położonej 
w mieście Zduńska Wola, starostwa sieradzkiego, oznaczonej 
Nr 89 repertorium hipotecznego, zmarłych: Gabriel Szajko
wicz dnia 1 marca 1902 roku, Ruchla-Łaje Szajkowicz dnia 
25 stYcznia 1923 roku, zostało otwerte postęJ><)Wanie spadko
we, termin zamknięcia którego wyznaczony został ' na dzień 
30 czerwca 1947 roku i we wskazanym terminie osoby z3dn
tererowane winny zgłosiĆ swoje prawa w kancelarii odztału 
hipotecmego Sądu GrodzJdego w Zduńskiej Woll 080biście 
lub przez pełnomocników pod skUtkamiprekl~ji. KC-5002 . , 

Sąd Grodzki w Zduńskiej Woli. Oddział Hipoteczny, 
ogłasza, że po Wolfie i Surze-Ruchli z Zeglów małżonkach 
Berkowicz, zm~u"ły{':-l dnia 26 sieI1Pnia 1942 roku, właścicie
lach nie!'Uchomości położonej w mieście Zduńska Wola, sta
rostwa sieradzkiego, oznaczonej Nr 803 repertorium hipote
cznego, opisanej w dziaJe pierwszym wykazu hipotecznego 
pod literą b, zostąło otwa·rte postępowanie spadkowe, tel'
min mmknięcia którego wyznaczony został na dzień 28 
czerwca 1947 roku i we' wskazanym terminie osoby zaintere
aowme winny zgłosić swoje prawa w sekretariacie Oddziału 
H~e.!{o Sądu Gro&kiego w Zduńskiej Woli, osobiście 
lub przez pełnomocników, pod skutkami prekluzji. KC-500l 

Sąd Grodzki w Zduń..~ej Woli. Oddział Hipoteczny, 
ogłas'lla, że po Łai z Warszawskich Joab, Rachmie z Koopfów 
Charchot oraz Lajzerze i Ajdli małżonkach Wrursiaw&kic:h, 
współwłaścicielach nierucho-mośel położonej w mieście Zduń
ska Wola, stat'08twa . sieradT..:k.iego, ozn.aC2Oll'1ej Nr 92 reper
torium hipotecznego, zmarłych: Łaja z WarszaWSkich .Toab 
i Rachma z Knopfów Charchot dnia 23 sierpn.1e 1942 roku, 
L<ijzer Wa!'S?,:cnv",ki w miesiącu ma.rcu 1943 roku i Ajdla War
szawska dnia 12 października 1943 roku, zostało otwarte po
stępowanie spndkowe. tennin zamknięcia którego wyznacz;)

. ny źOI.rtał na.. dzień 28 czerwca' IS47 roku i we wskazanym 
terminie osoby .zainterel'lOWane winny zgłD«ić swo-je prawa 
w BekiretaTiacle Oddziału H1poteecmego Sądu Grod7Jk:jegó w 
Zdui1$k!ej WoH osobiście lub przez pemomocnikÓ\V, pod skut
kami prekluzji. KC-5000 

Nr 70 

I 
rek Benedykt, dnia.. 2a gludni-a 19421 roku, SzejWa że Spinków 
Benedykt dni~ 8 Września 1936 ro~u,. 7Xl1S'~ło otwarte ,postę
powanie spad.Kt'we, termm zamknięcla ktoregr; wyz.IletCWllY 
zestał na dzień 30 czerw~ 1\+7 :fon i we ws.Fzanym t:r~, 
minie osoby zainteresowane wjnny zgłosić swoje prawa ... 
kancelwli Oddziału Hipoteczne.go Sądu Grodzkiego w Zduń
skiej Woli, osobiście lub przez pełnomocników pod s\rutkanń 
prekluzji. KC-4995 

.". SĄD GRODZKI W TOMASZOWIE MAZ. 
Oddział Sądu Grodzkiego w TOIITlaszowie Mazowiectki", 

obwieszcza, że otwarie zo3U>.ły postępowa'nia spadkowe :po 

zmarłych: 
1) Ruchli, córce Jankla i Dwojry z Herszberg6w, zmarłej 

w Tomaszowie-Mazowiookim w dniu 14 sie!'Pnia 1942 r.; Bel"
ku, synu Jankla 1 Rajzli z Glewiokich, 7.malrłym w Tomaszo
wie - Mazowleokim w dniu 15 października 1942 roku, mął
żonltach Kurc, właścicielach nleruohOl1llości w m. TomR!IrI'.O
wie - Mazowieckim, oznaczonej Nr pol. 16, Nr hip. 584. 

2) Berku Rozen~rgu, synu Mosz-ka-Hersza i BrandU z 
Gutmanów, Zlffi8lt'łym w Tomaszowie - Mazo,viecltim w dniu 
5 sierpnia 1942 roku, właścicielu niepodzielnej połowy nie
ruchomości o:macronej N1' p:>l. 185, Nr hip. 316. 
. 3) Abt'amie - JaMbie vel · Abramie - .1anklu, synu La,... 
busia i Gołdy z Glewker6w, zmarłym w ' łA>dzi w drrlu • 
czerwca 1927 roku i Ruchli vel SlIprincy-Ruchli z Wajsbar
dów, córce Abrama i Frymety, zmarłej w Tomaszowie Mam
wiecldm w dniu 18 sierpnia 1941 !roku, małżonlkach Cymer
man, właścidelach nieruchOlITlości, położonej w Tomaszowi. 
Mazowieokim, OIZnaw.onej N!l' pol. 113, Nr hip. 144a. 

4) Henochu - Aronie Szeps.ie, synu JękJa i Chany-Ru~ll 
z Szeps6w, zmarłym w Końskich w dniu 14 kwietnia 1942 
roku, współwłaścicielu nierurchomości w Czekanowie vel Ce
kanowie Nr LVIII, ozr.a'Czonej Nr !lip. 20238

• 

5) a. Esterze-Łai, córce Szmula-Chaima i Judessy z Mar
kiewic;zów małż. Lajzerowicz, :mn.aIl'łej w Kpńskich w dniu 2 
listopada 1942 roku i Josku, syinu Moszka i Mdti z Przyzus
kkh, zmarłym w K.oń8kich w dniu 10 listopada 1942 rOku, 
małżonkach Chęcińskich. 

b. Rywce Fet'beI' z domu Róże, córce Majera i BajU lł 
I domu Spektor, zmarłej w KońsklClh w dniu 28 września 1942 

roku, współwlaścicielach nieruchomości w Tomaszowie Ma
zowieckim, Nr pol. 110, Nr h1p. 239. 

6) a. PetlBie-Glice z Kormaltlów, CÓ1'ce Aby i Marii z 80-
ljI'&ÓW, :tmall'łeJ w Końaktch w dniu 25 lutego 1941 roku 1 Idna, 
synu Abrama t Obai z Borns:r;tajn6w, zmM'łym w Toma8Z0wte 
MMOWieckim w dniu 25 marca 1941 roku, małroTllkach Sza-
jewlcz. 

Sąd Grodzki w Zduńskiej Woli, Oddział HipOteczny, b. Ałcie-Gorldzie z SzajeWiczów, córce Ieka i Pessy, zmall'-
e>głaSUł, ze po Rachmie z Knopfów Cha·rchot l Ma,rkugle łej w Częstochowie w dniu 4 .październiika 1942 roku, i Abra-
WM'SZa'iIJ'Sikim, właścicielach nieruchomości położonej w mie- mje - Berze, synu Hersz1ika i Frajdy z Cymennanów, zma.rłym 
ścic Zduflsk~ Wola, starostwa siera.dz:kiego, oznaczOnej Nr 859 ', vi Częs1ochO'Wie : -tv ' 'dniu · 4 ~ty(7.nla · i94:ł irokt1; ' małżonkach 
r~pertorium hlpotecmego, zmarłych: Rachma z Knopfów" ." Szajewic:z, ~~ła,Ścicielachniel"i.lchomosci w '·Tomas1.dW'ie 
Charchot dnia 25 llierpnia 1942 roku, a MMkus Warszawski Mazowiook~m; ozn.aOlOnej Nr pol. 143, Nr hiip: 129. :';-~ · 
VI miesiącu rna.rcu 1943 roku, zost.ało otwarte postępowanie 7) Azylu Kolskim, synuMaje.ra~Beera i ' Blimy z Rozen- , .• .. 
spa.dkowe, tennin zarnknię<:ja którego Wyz:n3ez<my został na bergów. zmarłym w Tom.aszowie - Mazowieckim w dniu '1lI 
dzień 28 czerwca 1947 roiku I we wskazanym terminie O9óby kwietnia 1942 roku. ws,półwłaścicielu nleruchomo8cl, połozo- ' 

zAinteresowane winny ?,głosić swoje prawa w teok.retariacie nej w m. TOImaswwie - Mazowieckim, oznaczone:i Nr Nr pol. 
Oddziału Hipotecznego Sądu .Grodzkiego w Zduńskiej Woli. 144 i 145, Nr hiIP. 273. 
osobiście lub przez pełnomocników, pod skutkam.\ prekluzji., 8) a . Mieczysławie Steinmanie, synu Samuela i Pela lit 

KC-4999 II z domu Makow, zmarłym w Bliżynie w dniu 15 kwietnia 1944 
roku. . 

Slld Gtodżki ~r Zduńskiej Woli, Odd7.iał Hipoteczny, b. Alfredzie Steinma'llie, synu Samuela i Pe,lagii z domu 
cglMza, ~ po Mordce i Taubie z Comberów małfonkach Bau- Makow, zmarłym w Bliżyinie w dniu 5 ma,rca ' 1944 roku, 
mat, . tmarłych: Mordka Batimac dnia 15 ll!rtoPada 1941 rokl.1 ~vspółwłaścicielach nieruchomości w TomaszQl\vie-Mazcwiec';' 
i Tatiba 7. Comber6w Bautnac dnia 20 rrudnła 1'932 roku. kim, oznst7.onej Nr Nr pol. 265 i 265A, Nr hip. 195. 
wła.ścidelach nieruchomości połO'wne' W mieście Zduńska , 9) Pelagii Steimoi!lowej, córce Jonasza i Estery z Rechens~ 
Wota, starostwa sieradzkiego, oznaczonej Nr 488 repertorium I manów, :MlM'tej w dniu 2 llstop~da 1942 roku, wierzycielce 
hipotecznego, t.ostało otwarte t>Ostępowaftie spadkowe, ter- I sumy 10:000 rubli zaberz.pieclOnej w dziale IV pod Nr 4 na 
m.in zamknięcia którego wyznaczony rosłA' na d2.ień 28 czerw- . n;t'Il'\lchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, ozna
ca 1947 roku ł we wskżo-3ltlyin tenninte O!łOby zain,teresowane l' . cronej Nr Nr pol. 265, 265A, Nt' hip. 195. 
Winny zgłosić swoje prawa w kancela!'il Oddziału Hipotec7.- I 10) SU1'Ze Hoppe 7. Rm.enberg6w, córce Josefa-Szlamy ł 
nego Sądu Grodzkiego w Zduńskiej Woll osobiści'e, ' lub przez ł Bajli z MOrd!kowiczĆ1W, zm8lt'łej w Tomamnwie Mazowleddm 
pełnomocników. pod skutkrunl prekluzjt KC--4998 VT dniu 1 marca 1941 roku, wierzycielce sum 4500 2łotyeh z 

Sqd Grodtki W Z<luńllk1ej Wol1, Oddział Hipoteczny, 
OlłatWl, ze po zmat'tym w dniu 21 sierpnia ·' 1940 rOikulclru 
Taubetttblacie, , współwłaścicielu nIeruchomoki poło1Jonej w 
mieście Zduńska Wola. starośtwa slerad7Jklego, Ożnaczone.l 
Nr 790 repertorium hlpotec7.Jriego, zostało ~ postępowa
tUe 9J)adkowe, termin zamJknięc1a którego wy?JMczony został 
na ~eń 30 czerwca 1947 roku i we w8>kazanym tennin1~ 
OEIOobY U\inter~vllrie winny zgłosić swoje prawa w kancela
rii Oddzlahi Htpatecmego Sądu Grodzkiego . w Żduńakie~, 
Wo1ło~biście lub przez pełnomoC!ników pod śkutkam1 pre
kluzji. KC-4996 

. Sąd Gir!Xlzki w ZduńsJclej Woli, Oddział Hipoteczt!.Y, 
ogłQ~, ze po Lajbie i CYPl"le-Fajdu~ z MajOCćZYk6w. małżon
kach P~owiC7Alch. zmarłych: Lajb Perecowicz dni~ 3 sierp.
n.hl 1921 roku, Cypta-Fajga PereOO\lTicz dnia 25 $ierpnia 1942 
tokuj WlJ>Ół'Właśdcielach nieruchomości połol.onęj w rrt1eścl~ 
Zdttń8ka Wola, śŁarośtwa sieradzkiego. oznaczonej Nr 101 
repertOl1'iutn hipotec7.nego. O/Pisanej w dZ:łale I-szym ~ka
Z'U hlpotec2lIlego pod lit. A.. 7.ostało otwarte poot~(łJn!e 
spadkowf!. tertnin 7~'lmknię<:ia którego wYttlaczony tostuł na 
dzień :10 cterwca 1947 roku i we wM:azanym terminie osoby 
tal1ltere8OlWane Winny zgbosi~ swoje prawa w sekt'etarl~cle 

Oddziału Hipotecznego Sądu Grodźklego w ZduńAk:l.ej Woli 
osobiście, lub przez pełnomOOCil:ik6w. pód skutksmi prek1UZ1". 

KC-4997 

kaucją 450 Z'łotycll f 1300 ' złotych Z kll!ucją 200 zł. zabezpieczo
nych w dziale IV pod Nr 4 i II na nieruchomości położonej . 
\V Toma9Z0wie Mazowieckim, omaczone.l Nr pol. 389b (ros.), 

i NT hip. 454. 
\ 11) E;t~ Beli vel Bajli z Fiszów Winerowej, córCe Elia
! sza i RuchU z Neufeldów, zms!rłej VI Tomaszowie Mazowiec-
: kim w dniu 10 maja 1942 roku, ws.p6łwła§cicielce nlerucho- . 
: mości w TomaszoWie Mazo·,\;Jec'kim, oznaczonej Nr pol. 188a, 
~ Nr hip. 336. . 

Tetmi:n zamknięcia tych postępowań spadkow'Ych wy
znamxmy został :tul d~ień 18 września 1947 roku, w którym to 
terminie osoby zainteresowane wiimy zgłosić swoje prawa w 
ka11ceLarii wyżej powoła'nego Oddziału Hipotecznego pod. 
skutkami prekiu21ji z ari. 134-160 Prawa Hipotecznebgo z 1818 

~ roku. KC-ll063 

Oddział H:j,poteoczrty Sądu Grodzkiego' w Tomaszowie
MM.OWillC'kim obwieszcza, że otwarte zostały postępowania 
spadkowe po :IlllloM'łydh: 

1) Iz-aaku vel leku Szep~e synu Dawida l Machli z Rajch
I mBnów, 7.m8t'łym w TOIITla~zowie - Mazowieckim w dniu 2 
• lis{;o.paua 1942 r., współwłaścicielu nie,ruchomości. położonej 

\ w mieście Tomaslf.ow1e - Ma:>'.<lIWieck.im, omlaczonej Nr. pol. 
28 Nr hip. 122. 

2) MirJi Rywce CUkier, żonie Mos7Jka Cukiera, córce Nu
ohyma i Sunr małt. Feldman, zmarłej w Końskich w dniu 
3 kwlełnla 1942 roku, właśclcieo1ce nieruchomości połatonaJ 

Sąd Girodlld w Zduńskiej Woli, Oddział ltlpoteCUlV. · w mieścIe 'I'omMzowie-Mazowieckim, omaC7JOnej NT pol. 274a 
orłll!tta, te po BM"ku i Sozejwle ze SP!Ilik6w. małronkachBe- Nr hip. 277. ' . 
nedyltt, włftśclełe13ch niepodzielnej połowy nll!1l"Uchomokł . . , 3) Bejryszu vel Bernardzie, synu Laj~era i Fajg1i z Po-
potomnej w mieście Zduńska Wola, IrtarooIItwa Sleradzld~o, plń&k!ch, zmarłym w T~s1:ow!e - Marow1.epkim w dniu 12 

l. oznaC2lOnej Nr 315 repertorium hipotecznego, zmarłych: Be- Pllździerni>ka 1942 roku i S1lPryncy vel Chero vel Chanie 
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Szpryncy vel Bronisla\vie, c.órce Moszka-Palata vel Moszka I e. Samuelu Berlinerze~ synu Chaima Josefa i Rywki vel 
Pelty vel Majera PaJeeta i Cypry z Fajgenblatów, zmarłej w Rewe<ki z Sw:awiczów vel SurowiCZów, zmarłym w dniu 3 
dniu 1 listopada 1942 roku małżonkach Judkiewicz vel Jud- marca- 1942 roku w Tomaszowie - Ma:rowieckim. 
kowicz, właści.cielach nieruchomości położonej w mieście To
maszowie - Mazowieckim, orz;naczonej Nr pol. 323 Nr hip. 305. 

4) Zuldenie Bajrychu vel Cukienie Bejrachu vel ZUik.ienie 
Bajruchu Dutkiewiczu, synu Efroima i Rywki ze Szwarców 
zmarłym w Tomaszowie-Maz. w dniu 15 września 1942 roku, 
wspó!właśc. nieruchomości, położonej w mieście Tomas.zowie
Mazowieckim, oznaczonej Nr pol. 430 Nr hip. 287. 

5) a. Nechamie Ziółkiewiczównie vel ZiółkowiczóWll1a, 

córce J~'.nkla i Chai z Nysenbaumów, zmarłej 28 lipca 1942 
roku w Tomaszowie-Mazowieckim. 

b) Surze-Hindzie Zułkowicz vel ZióNtow.icz vel Ziółkie
wicz, córce Jankla i Chai li: Nisenbaumów, - zmarłej w Toma
szowie-Mazowier-..kim w dniu 14 sierpnia 1942 roku. 

c. Moszku-Josefie Ziólkowiczu, synu J3.kóba i Chai z Ni
senbaumów, zmarłym 5 września 1942 roku, właścicielu nie-
ru.chomo-ści, położonej w mieście Tomaszowie-Mazowieckim, 
oznaczonej Nr pol. 120, Nr hip. 268. 

6) a. Rywce Szeps z Wołkowiczów, córce Abrama i Numy 
z Wajnbergów, zmarłej w Tomaszowie-Mazowieckim w dniu 
5 grudnia 1941 roku. 

b. leku Szepsie, synu Moszka i Rywki z Wołkowicz6w, 
zmarłym w dniu 10 lutego 1942 w TomaszoWie - Ma7JOwiec
kim. 

c. Izraelu Szepsie, synu MOSZika i Ryw~i z WOłkowiczów, 
7.ma.rłym 15 marca 1942 roku w Tomaszowie Mazowieckim. 

d. Fa1jdze Szerps, córce Moszka i Rywki z Wołkowicżów, 
zmarłej w dniu 12 września 1942 roku w _Tomaszowie Mazo
wieckim. 

e. Łai z Szerpsów Breslerowej, córce Moozka i Rywki 
z Wolkowiczów, zmarłej 2 listopada 1942 r. w Tomaszowie, 
właścicielach nieruchomości w TomaszoWtie Mazowieckim, 
oma-czonej Nr pol. 110 A Nr hip. 163. 

7) Hindzie z Zerykierów Gelbfiszowej, córce Hendla Cu
deka i Łai ze Zmigrodów, współwłaścicielce nieruchomoścI 
osady Cekanów Nr VII rep. hip. 202 u w m. Tomaszowie
Mazowieckim. 

8) a. Gedalii vel Gdalii Szullmie Mazelszajnie,synu _ Ma
jera i Tauby, zmarłym w dniu 30 maja 1942 roku w Pio.tr
kowie. 

b. Jakubie Slamie vel Jakubie Mazelszajnie, synu Ma
jera i Tauby z Fryszerów, zmarłym w dniu 7 marca 1942 1'0.

ku w Tomaszowie - Mazowieckim. 
c. Fajdze-Gitli z Mazelszajnów Rubinowej, córce Majera 

i Tauby z Waldów, zmarłej 5 marca 1942 roku w Tomaszowie 
Mazowieckim. 

d. Małce z Mazelszajnów Lewińskiej, córce Majera i Tau
by z Wałdów, zmarłel w dniu 5 marca ] 942 roku w Tomaszo.
wie Mazowieckim. 

e. Moszlku vel Mojżeszu Mazelszajnie, synu Majeral 
Tauby, zmarłym w dniu 6 czerwca 1942 roku VI Tomaszowie 
Mazowieckim. 

f. Sarze z Mazelszajn6w Foge1manowej, córce Majera l 
Tauby z Waldów, zmarłej w dniu 18 kwietnia 1942 roku w 
To.maszowie Mazowiecld.m. 

g. Rojzie vel RÓŻy z Mazelszajnów Wajsbergowej, córce 
Majera i Tauby z Waldów, zmarłej w dniu 14 lipca 1942 ro
ku w Tomaszowie -Ma:rowieckim. 

h. Frajdzie Mazelszajn, córce Majera i Tauby z Waldów, 
zmarłej 28 paździenlika 1942 roku w Tomaszowie Mazowiec
kim, współwłaścicielach nieruchomości, połorroneJ w mieście 

Tamaszowie-Mazowieckim, O:mlaCZlOnej Nr pol. 187b (ros.) Nr 
hip. 254. 

9) Herszu-Josefie, synu Maniela t Perli z Luftmanów, 
zmarłym w dniu 18 października 1937 roku w Tomaszowie 
Mazo-wieckim i Chai, córce Jakuba Majera i Gitli z Salomo
nowiczów, zmarłej 27 kwietnia 1942 roku w Tomaszowie Ma.;. 
7.iowieekim, małżo!llkach Wajsman, właścicielach nieruchomo
ści, oznaczonej Nr pol. 142c, Nr hip. 664. 

10)Matli Łai z Waj!llsztadtów KQlPlowi,czowej, córce Her
sza i Frajdli z Eisenfeldów, zmarłej w dniu 4 sierpnia 1942 
roku w Tamaszowie Mazowieckim, współwłaścicielce nieru
chomości w Tomaszowie Mazowieckim, oznaC!':onej - Nr pol. 
102, Nr hip. 164. 

11) Łai z Honigów, córce Izraela leka i Chany, zmarłej vi 
dniu 3 styczmia 1942 roku w Toma·szowie Mazowieckim. Mo
szku Aronie, synu Abrama-Icka vel Abrama i Cha!lly-Fajgi 
z Gotcha.i1ów, zma,rłym w dniu 10 czerwca 1942 roku w To
maszowie Mazowieckim, małż. Landau, współwłaścicielach 

nieruchomości, oznaczonej Nr pol. 149, Nr hip. 341. 
12) a. Esterze Rajzli Bondkower, córce Chila i Perli z Ko

siaczów. małżanków, zma-rłej w dniu 29 czerwca (12 lipca) • 
1909 roku w TomaszOI\vie-Maz. 

b . Ruchli Rozencwajg, córce Chila i P erli z Kos'ia,rnów 
małżonków Kwart, zma,rłej w dniu 20 sierpnia 1942 roku w 
KOl'tskich. 

c _ r::hai-Ruchli Kwart, córce Borucha Ieka i Zeldy z Lioh
tenbergów m9_!żonków illman, zma-rlej w dpju 16 wrzęśnia -

1942 roku w Końskich , współwłaściciela,ch nieruchomości, o
znaczonej Nr pol. 188, Nr hip. 283. 

1.3) a. Izraelu reku, synu Eliasza i Fajgi z Rozencwajgóvl, 
tmarłej 12 sierpnia 1936 roku w Tomaszo'.vie Mazowieckim_ 

I:: . Binie, córce Szla my Lajba i Gitli F a jgi z Zawadzkic.1-t, 
,madej w dniu 16 grudnia 1942 roku w m. Końsldch. tnał
tonków Marlwwicz, właścicielach nieruchomości w Toma
szowie Mazowieckim, oznaczonej Nr pol. 136, Nr hip. 317 i 
w~półwłaścicielach nieruchomości pod Nr 188, Nr h ip. 71. 

15) a. Rywce ve·] Rebece z Surawiczów Berlinerowei, 
'(lTIarłei w Tom1.'.szowie-lVIazovrieekim w dniu 5 grudnia 1937 
'roku. c6rce Chojkla i Gołdy z Goldbergów. 

b _ Juliauie-Judelu Berlinerze, s.u Chaima-Josefa i Re
beki vel Rywki vel Reweki zmarłym 7 maja 1942 roiku w To
ma·szowie Maz-owieckirru 

d. Ryjz1i vel Rejz1i Berliner, córce Chaima Josefa i Re
weki vel Rywki z Surawiczów vel Surowiczów, zmarłej w 
dniu 5 kwietnia 1942 roku w Tomaszowie Mazowieckim. 

e. ZeJiga vel ZWJb Berlinera, syna Cha ima Josefa i Re
wekii vel Rywki z SUMWticzÓW vel Suxowiczów, zmarłym w 
dniu 3 maja 1942 ~u w Tomaszowie Maz. 

f. Passie Rajgrod:zJkiej z Berlinerów, córce Chaima jose
fa i Rewek! vel Rywdti z Surawicz6w vel Surowicz6w, zma-r
łej w dniu 5 czerwca 1942 roku-w Tomaszowie Mazowieckim. 

g. Sarze z BeIl"linerów Brojdo, córce 0ha1ma Josefa i Re
weki vel Rywki z Surawiczów vel Surowicz6w, zmarłej w 
dniu 7 lipca 1942 roku w Tomaszowie Mazowieckim, -współ
właścicielach nieruchomości w Tomaszowie Marrow., oznaczo
nej N!" pol. 73, Nl' hlp. 177. 

16) Juliana-Judela, syna Chaima josefa i Rebeki vel 
Reweki, zmarłym 7 maja 1942 roku w Tomaszowie Mazo· 
wieckim. Leontynie z Gold&taubów, córce Mendla i Etli Rej· 
zE z Borensztajn6w, zmarłej w dniu 7 maja 1942 roku w To
maszowie Mazowieckim, małżonkach Berliner, współWłaści
cielach nieruohomości w Tomaszowie Mazowieckim, oona
CZO!llej Nr pol. ' 62 Nr hip. 34. 

17) Moszku BTe!ll.erze, synu Abrama i Sury z Bermań-" 
skich, zmarłym w dniu 10 września 1942 rolru w TOInaSZOlWie 
Mazowieckim, właścicielu nieruchomości w Tomaszowie Ma
zowieckim, oonaczonej'Nr pol. 185 Nr hip. 316. 

18) Lejbusiu-Mendlu vel Lejbie Mendlu Pisarskim, synu 
Gerszli vel Herszli vel Herszku i RYWki z Obsaców _ vel Ob
satzów,zmarłym w dniu 8 października 1942 roku w Toma
szowie Mazowieckim, wspćłwłaścicielu nieruchomości w To
maszowie Mazowi.eckiim, oznaczonej Nr pol. 187, Nr hip. 
119. 

.19) Leonie vel Liejbie vel Lejbusiu Sztejmanie vel Sztejn
manie, synu -Ma;rlkusa vel Mordki i Ity z Albergów, zmarłym 
w dniu 10 lutego 1942 roku w 'Tomaszowie Mazowieckim., 
właścicielu nieruchomości w Tomaszowie Maz., oonaczonej 
Nr pol. 33, Nr hip. 142. 

20) Gołdzie, córce Izraela-Ieka i Leji -z domu Weinrot, 
zmarłej w dniu 19 kwietnia 1915 roku i Jakóbie, ~ynu Mo
szka i Rijzli z Nachmanowiczów, zmarłym w dniu 18 stycz
nia 1942 roltJu w Tomaszowie Mazowieckim, małżonkach 

Szymbach, współwłaścicielach nieruchomości w Tomas:rowie 
Mazowieokim, orznacZ9Ilej Nr pol. 114, Nr hip. 492. 

21) a. Dawidzie 2ółtowskim, synu Izraela-Lajba i Hindy 
z Betrllrowlczów, zmarłym w Tomaszowie Mazowieckim w 
dniu 6 Hpca 1942 roku. 

b. Szulernie vel Szulimie 2ółtowskim, synu Izraela-Lajba 
i Hindy z Berkowiczów, zmarłym w Tomaszowie Mazowiec
kim w dniu 10 sierpnia 1942 roku, współwłaścicielach nieru
chomośoi w m. Tomaszowie Maz., oznaczonej Nr pol. 105, 
Nr Mp. 290: ' 

22) Rywce Szeps z Wołkowiozów, córce Abrama i Nomy 
z Wajnberg6w, zma.rłej VI Tomaszowie Marrowieckim w dniu -
3 grudnia 1941 iroku, wierzycielce sumy 14.000 rubli i 1000 ru
bli z procentami i koSztami, zabezpieczonych w dziale IV pod 
Nr Nr 9 i 11 na nieruchomości hip. Nr 163. 

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyzna
czony został na dzień 17 września 1947 roku, w którym to 
terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w 
kancelarii wyżej powołanego Oddziału Hipotecznego pod 
skutkami prekluzji z art. 154-160 Prawa Hipotecznego z 181S 
roku. ~-KC-5064 

SĄD GRODZKI W MIŃSKU-MAZ. 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Mińsku-Ma.z. ob

wieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczy się postę- -
pawanie spadkowe: 

1) Lejbie i Surze z Fiszów małż. Rozenberg, właścicie
lach części nieruchomości w Mińsku Maz., Nr hip. 6/M i 64/M. 

- 2) Da.v:idzie Grynszpanie, współwłaścicielu nieruchomo
ści w Mińsku Maz., Nr hip. 65/M . 

3) Józefie Walewskim, właścicielu połowy nieruchomości 
w 05adzie Latowicz, Nr hip. 1706/Z. 
- 4) Szlamie i Surze Łai z SiekierkóJ rr,ałŻO..Tlkach Janu

szewskich, właśc. części nieruchomości w Mińsku 1\1:az., Nr 
hip. 7231M. 

5) Jospie z Papierowiczów Bergier . właścicielce nierucho
mości w Mińsku-Maz. Nr hip. 431M i 56JM. 

6) Nachimie Bencjanie Berger , właścicielu nieruchomości 
w Millsku Maz., Nr hip. 197 iM. 

7) Mo-szku-Wulfie Finkielsztajn, Dreizli z Finkielsztai
nów Feldman, Abramie i Szyi Feldmanach, współwłaśc. nie
ruchomości w Mińsku Maz. Nr hlp. 54/M . 

8) Izraelu-leku vel Izaku-Iaku Felnerze, własc. n ieru
chomości w Mińsku Maz. Nr hip. 13B/M. 

9) Libie-Rywce i Szmulu-leku małż. Raduszyńskich, wła
ścicielach nieruchomości w Mitlsku-Maz_, Nr hip. 139/M. 

10) Chaimie-Rubinle i Abramie Felnerach. wlaśc. połowy 

nieruchomości w l'/Ii ńsku-Maz., Nr hip. 173/M. 
11) Cywii z Kędziorów Felner, wsrpółwłaśc. części nieru

chomości vi Mińsku - Maz, Nr hip. 16/M. 
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych 

wyznaczony został na dz:eń 9 września 1947 r. w którym to 
terminie zainteresowane osohy winny zgłosić swe prawa w t.u
tejszej kancelarii hipote=ej pod skutkami prekluzji. 

2-KC-4744 

SĄD GRODZKI W ZAMOSCIU 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Zamościu ob

wiescza, że na dzień 8 czerwca 1947 r . został wyznaczony ter
min zamknięcia postępowania spadkowego po: współwła

ścicielach części nieruchomości "ZamoŚĆ 143" - Szm\llu-Mo
szce Szynelu, zmarłym 1.8.1908 r. i Chemii i Łaji małż. Korn, 
zmadych: Chemia Korn w 1933 r. a Łaja Kom w 1940 r.; 

~, 3 

Hel'ffianie Rubinsonie, wierzycielu sumy 8.050 zł., zabezpie
czonej na nieruchomości "Zamość 600", Rywki Cwirn, zmar
łym w 1940 ;r.; właścicielce części nieruchomości "zamo-ść 52" 
SU1'Ze Małce Waksowej, zmarłej w 1933 r.; współwłaścicielu 
części nieruchomości "Zamość 14" leku Majerze Blatt, zmar
łym w 1933 r.; -współwłaścicielU nieruchomości "Szczebrze
szyn 770" Rachmilu Zylbennanie, zmarłym w 1942 r. W tym 
terminie osoby zainteresowane winny zgłOsić swe prawa pod
skutkami prekluzji. KC-5425 

Oddział Hipotecw.y Sądu Grodzkiego w Zamościu ob
wieszcza, że na dzień 2 czerwca 1947 r. został wyznaczony 
termin zamknięcia post~wania spadkowego po: 1) Współ
właścicielce nieruchomości "Zamość 46" Ruchli-Fajdze Perel 
zmarłej w 1942 r., 2) Właścicielce nieruchomości "Z'amość 583" 
Cha! Finkenberg, zmarłej w 1942 :r., 3) Współwłaścicielach 
nieruchomości "Szczebrześzyn 629" Szlomie i Fajdze mruż on· 
kach Majman, ZIDa\t'łych w 1942 T., 4) Właścicielu nierucho
mości "Zamość 295" Maje~ Mekler, zmarlym w 1938 r. W 
tym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swe pra
wa pod skutkami prekluzji. KC-3561 

SĄD GRODZKI W BRZESCIU KUJAWSKIM 

Sąd Grod7lki w Brześciu Kujawskim na zasadzie ar-t. 71 
par. 2 i 3 art. 72 i 73 Dekretu z dnia 8 -listopada 1946 1'. Q po
stępowamu spadlrowym (Dz. U. Nil" 63/46 po.z. 346) w~ywa, 
aby w ciągu 6 miesięcy tj . do dnia 25 Wtrześn.ia 1947 r. zgło
sili się do tut. Sądu spadkobiercy ostawo zamieszkałych VI 

Brześciu Kujawskim współwłaścicieli nieruchomości w Brze
ściu Kujawskim przy ul. Reymonta Nr 2, mieszczącej w sobie 
olej~rnię, szczegóło.WO opisaną w spisie inwentarza, sporzą
dzonego w dniu 14 lutego 1947 r ., stanowiącej niepodzielną 
własność Mojsze Dancygera zmarłego w Brześciu Kujawskim 
w dniu 15 lipca 1915 r. i Jakuba Dancygera, zmarłego w dniu 
18_ maja 1940 r., 1 udowodnili swoje prawa do spadku, gdył 
w przeciWiTIym razie mogą być pominięci w poSItanowieniu 
o stwierdzeniu praw do spadku. GB-315 

SĄD GRODZKI W SOKOŁOWIE PODL. 

Sąd Grodzki w Sokołowi e-Podlaskim w celu rozpoznania 
wniosku Rafała Lipskiego, zamieszkałego :na kol. Przeździatka, 
gminy Kudelczyn, działającego w imieniu i na rzecz Masl 
Kluczkosztein o stwierdzenie praw spadkowych, na zasadzie 
art. 71, 72 i 73 _przepisów o postępowaniu spadkowym (Dz. U. 
Nr 63 poz. 346) wzywa spadkobierców zmarłego w din. 6 maja 
1941 f. W mieście Sokołowie Moszka-Lejby Platnera, syna 
Jankla i Cwej{el z domu Mąka, aby w terminie sześciu mie
sięcy od daty o.głoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa 
spadkowe do majątku pozostałego w mieście Sokołowie przy 
uUcy Długiej Nr 58, a stanowiącej jedną trzecią część nieru
chomości hipotekowanej mającej urządzoną księgę hipote
czną "w OddZiale Hipotecznym <przy Sądzie Grodzkim w SD- )~ 
lrolowie,oZln3.ezorią Nr hipotecmym Nr 61, w pr7.eciwnym 
iażie - mOgą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu _," 
T,)raw siPadkowYch. KC-5296 

SĄD GRODZKI W ŁOWICZU 

Sąd Grodzki, Oddział Hirpoteczny w Łowiczu ogłasza, żts 
po niżej wymienionych zmarłych otwalrte są postępowania 

spadkowe: 
l) Nudel Szlama-Lejb l Małka-Chejwet małżonkow i e, 

współwłaściciele nientchomości w Głownie rep. hip. 351, 
2) Zemler Josek-Lejb vel Józef, współwłaściciel nieru

chomości w Gło'.vnie N rep. hip. 360 i 397, oraz właściciel 
działek N 17 i 35 w osadzie Bocówka N II rep. hip. 31-4, 

3) Bretsztejn Moszek właściciel dział7ki N 10 w osadzie 
Borówka N. II rep_ hip. 31-4, 

4) Kac Aron, Kon Nacha, Kroj Chama i Kroj Szyfra, 
w~pólwłaściciele nieruchomości w Łowiczu pod N hip. 458, 

5) Fass Fiszel, wSiPólwłsściciel nieruchomości w Głownie 
N rep. hip. 360 i 383, oraz właściciel działki N 12 w osadzie 
Borówka N II rep. h ip. 31-4, 

6) Fass Gołda vel Estera-Gołda ws,ppłwłakicielka nieru
chomości w Głownie N rep. hlp. 360, 362 i 383, 

7) Cwajgenbaum Josek ws.półwłaścidel placu N 3, po
wierzchni 60 mtr. kw. w osadzie Borówka N I, rep. hip. 
31-3. 

8) Bennet Abram Lajb właściciel nieruchomości w Gło

",;nie N 4, r ep. h ip. 60 - m. 
9) Pinczewska Sala vel Sura-Gołda, współwłaścicielka 

nieruchomośei w Łowiczu p;d N hip. 133, 
10) Koźmiński Mordka-Herszlik, właściciel trzech pla-ców 

N 34, 36 i 37 w osadzie B orówka N III, rep. hiLp. 31-18, 
11) Natan Hendla i Natan Zyssa, właścicielki nierucho

mości \V Łowiczu pod N hip. 403, 
12) Natan Szoel, Natan -Abram i Natan MOl'dka-Hersz 

włe.ścidele nieruchomości w Łowiczu pod N h ip. 227. 
13) Szaja Ryfka i Szaja, małżonkowie, współwłaściciele 

nieru-chomości w Głownie przy ulicy Łowickiej N 22, ozna
czonej N -34 i 35, 

14) Hiałek Gabriel, właściciel niepodzielnej poło,wy 

działki N 67 w osadzie Zabrzeźnia N VII rep. hip. 78-9. 
Termin zamknięcia tyeh spadków wyznaczony jest na 

dzień 16 lipca 1947 r oku w kancelarii hipotęcznej w Łowi
czu, gdzie zainteresowani winni zgłosić swoje p.rawa pad 
skutkami prekluzji. 2-GA-1136-II 

SAD GRODZKI W BĘDZ1NIE 
Od'd-zlał tHp'oteciny Sądu Gro-dz!kiega w Będz ini-e pawila,. 

tu będz ińskiego, o'bwies'z,cza, ż-e otwarte wstały pastępawa-
nia spadkawe pa zmarłych: iJ 

l) Abramie Rudole-r, SY-f11.1 WaHa, Ćha,;-Dynie z Ruclaile
rów Openheim, żonie Jalq.lba i Chanie z Rudolerów Elha-ul11. 
żonie Rubina - wspólw~aścic-ie l aClh niemchomoŚ'Ci Bę.dz:1I1o 
Nr R.ep. H:~. 726, 



2) Chi!lu Arii Skoczy!a6.ie, synu Joeka. i Tauby z Bll\llDel1-
felJdów S1coczyla8 - wspólwlaścłcie4achnl~rucA10m0ści Ujej
see, Nr Rep. Hip. 5. 

3) Mo!'ld1Ce - łfersZ'll Laitneme, SY'I\'Il Icka - wso6lwla
ŚCliclelu n; eruclJomośc! Ni'e:mce, Nr Rei). Hip; 5. 

4) Ma.rgU'li vel Ma.!1&,ll'lesle Erliclt, tonie Hmdła - wlll.
śOicidce nieruchomoŚC i Będzin, Nr Ret). Hi". 1024. 

·5) Abramie -La,jbi!e S]lberszatw v·el Zy)bersza-ou, synu 
Berka i OharlY - w~,półW'laośÓocj.e;lu lJieruohomośot DłlIhro. 
wa Górn icza, Nr Rep. HiiP. 93. 

. I 

6~ Surze ~ Preg'terów Brauncrowei jAronie Bra1ftleno:e. 
SY1l1'U S~lamy - WSiPÓ'fwlaści'Clelaclt n;emob~ci Będzin, 
Nr Rep. Hbp. 613. 

7) Gr.oi[Joci'e z R:1.l'do1erów SZ'll'ster, Prymecie z SzusŁe
rów Up.ner, 01J.a1 SZ'UMer, córce Abrama i uromety, Baci
RuchliSZJUster, córce .Nbrama f urometr i Lemell\l Szu\tcr. 
rz'e, synu Abrama i Grojnety - W'SIP6Iwłaśc.łcf.e'Iaoh mem
onomości Bę,(}!zi;n, Nr Rep. HilJ), lOS. 

8) Berku S:lbersza'01l vel Z'YIlberszatzu, symt Noeoha 
i Chany Si:lhersza,c vel Zyt,ber,gzatz, córki HersZllika - ,,"'8p6/
wla·ś ciciela'ch nferucltomośc:i Będz!n, Nr Rep. HIo. 288. 

9) Groinecie z RooQ1erów SZ'USter, Pf'YII\'fjCie z Szusl!e
rów Lipner, Ohai Szusoter, córce A-bra.ma ~ Grojnety, Ba.ci
Ruchli SruMer, córce AJbra.ma i 8roinety .1 L~eIu Szuster, 
synu Abrama i Oroinety - wspólwlaś:ołcielac.1l nieroobomo
ści Będ!z!t1, Nr Re«>. Hbp. 104. 

10) GrolJ1ecie z Rud()llerów Szuster - WSIl61właścioiel
ce nieruCihomośOi Będz;1I, Nr Rep. Hiip. 187. 

11) Berku Laitnerze, synu Icka - w:soólwła'dciełu n:e
ru<:ibomości Dą,browa Gómrcza, Nr Rep. Hlp. 174. 

lZ) Jakubie Reohni:cu, SY'IW Berka • Cymy - wS'l)61-
wła!Ścllcielu niel'1l'Clhomośo: Dąlbrowa Górnleza, Nr Rec». WP. 9. 

13) Szmelku Zad eII , sy:rm NMa1Ia j Simabl - WS'Pólwraś~i
lełem nleru·o'homośC'i B ę<l zrn , Nr Rep. Hip. 760. 

14) Efroimie BIOCihu, synu lewka ~ Matli z Blochów 
~z.montier, żOOie Szmula - wSiP61\Vraśc'ci~lac1t ~ien.t~ho
mości Czelru~, Nr Rett>. H;p. 86. 

15) Michelu Wams.ztoku, ISJI1!!'U Berka i Sury - Blimy, 
Jele Wa'itlszłok. c6l'Ce Dawida l Prymety - ws:pótwfa~ci
c!eolalC!t ni'eruc'OOmoścl Będztn, Nr ReIP. Hip. 55~. 

16) loku Pra:imanie, svnu Mendla '! R'tlohl' - wsp6twla
~kielaoh ńterudhorności StrzemfeszYce Wielkie, N.r R~. 
Hip.6. 

17) 1. WoUie - Zys.1 Laitne"'Ze, synu Berka, Z. I~esie 
. ~ La,jtner6w EJ'IIkIh - żO'IIle Mord1c;-Wolfa, 3.' Berku Lajtne

rze, SY'IIU Ich, 4) Mordce .- HersZlll u,jł1nerie, sytrU leka 
i 5. Bad z Na:jerów La;J,tner, córCe Izrada - w9pólwhtŚcl

clelaoh n!eruohomośo! Dijlbrowa Górnkza, Nr Rt1). H~. 370/16. 
18) Me-nd1,u 5!umens.ztylJru, synu Madera i Sur.ze-Brar.r

dll z Br3[JdY'9Ów, Blumemztyk, córce J.a.ktJ,ba-L~bttSia -
wSPÓłwlaścic;elach. nleruoharrlOŚci Będzin, Nr Rep. Hrz,. 459. 

19) Na·ftuli BrandYSie, synu Jadruba·L~~s:a i Praindli 
- WSIlółwlaśdclela'ch nieruchomości Bę.dzm, Nr Rep. HiO.349. 

ZOl JoSlku S1_pj'gelma'nl>e, synu MaiJlY ,; Pa·r,~\j : Praimtu
Ru·chli SZIP!llrelman. córce Joska i ZYIS,li - wsvólwr.a~cicle
lach nleru-cnomości Bę.d'ZFn, Nr Rep. H~. 598, 

ZI) 1. Chaiimi'e-WoIfe Rudo!erze, synu A.brama~MosZlka 
f Perli i Z. Ruohli z SzuS1erów Rudoler - w~6Iwra5~lcie
łaclt nieruchOO1ośoi BędziIJ. Nr. Rep. , H~p. 2'60. 

T~nmiill zamknięc:a postępowalI s.padkowych wyzna~z'O

ny na dzień 15 czerwca 1947 roku i w tym terminie O'So:by 
za;interesowane winny stawić sfe w kancella'rH Oddz:a~u Ht
potecznego w Będz~lIi:e dla zgłos.1Jell ! a swoich praw' '.led 
skutkami prekluzji. 2KB-5781-II 

Oddział Hi-pot.eczny Sądu Grodzkiego w Będzin ie P<1W'; ::i~ 
fu będzińskiego, Obwieszcza, że otwarte zcmaly ,postępowa

n.a spadkowe po zmarłych: 
1) HoooCh'll i Chawie1Dwolrze z RechŁmanów, marżoo

~alClh Hambul'g - w.,>,pólwla'śdddalCh u:~. ruc.h(Jmoo~i Dą'bro

wa-Gómicza Nr ~e'P. Hdp. 380/26. 
Z) ItkRa,j~l! z Liwerów Kowa.lskiej, ż()'I1.ie Chilla-Wo,ua, 

~aścicielcetf:eruchomośoi Będz in Nr ReP. łł ip. 377. 
3) Szulimie Uwerze, SYnU Rwbina, w$,pótwłaś;ic:.elu nie

rudhomośc; Będz.i'n - Nr R~. Hi'!>. 499. 
4) Marie:m ze Szwajcerów Gliks·n'.an, żOI11i e Sa~om(JlT1a

Z "lmaTIa. wlaś ci ci-elce nieruchomośc i Będzin Nr Rep. Hi'P. S6. 
5) tlenocblu Zylihers'z3,eu, sy!nu Jc!ka .1 'Rachel:' , Vel! Re.chli 

z ZylbeI'SloaCÓW - Szenbel'\g. \V~pótwla~"ic:eJ.a()h n1eruO'łw-
mości Będz in Nr Rep. mpo 697. , 

6) Efraimie - Jak:erze Sz!ezyn>gier.ze. synie W"ib. wla
ścici·elu n :ernchomości Będz!n, Nr Rep. mp. 696. 

7) Pa,jbH Plotek, Córce Izraela - Jakuba, 2) Itli Płotek, 
córce Izraela - Jakuba, 3) Surze - B.a~ll! Pfołe-k, córce IZlra
eJla-JakUlha. 4) tle'l'sze:tu Plotku, synu .Jaska i 5) Izraelu
Jakubie Plotku. synąl Jos'ka i 6) M.ariem·I~udzfe Pł01tek, cór
ce Izraela - Jak~lba ,v:s,pólwlaśdICfCl1ach n·i-enrohomości 
Będz;n Nr Re!). hi'll . 569. 

8) ArD'n'e-Symsze Gryngras . SY lI'U Jcsoka i R'lIdh!i Gry:n
gra.s, córce Jo'S,ka - wSipólwlaśoici'ela'C'h nieruchomości. Be
dziiJI, Nr~ep. Hip. 87. . 

9) Pa,jgli Plotek, córce lzraela-Jakuiba, Z) !tli Plotek, 
córce Izraela-Jakuba. 3) Surze1Ba,j!\iPlotek, córoe Joz'raela
Jakuba 4) Izraelln Jakób;e PI<rl>ku, synu Jos.'ka rl 5) Marian 
Rudzie· Plotek . córce' Izraela Jak óba - ws.pólwlaśc!'e!elach 
n;eru"homości Będ z irl, Nr Rw. mpo 7&5. 

10) Rrwce z uli'ksman6w Igra. tonie Natana l Jernni:e 
Igra. synu Naiana - W'SlDólw!.a§Ciclelao'h niemohom()ŚC! Niw
ka Nr Rep. Hip. t 1. 

Te:rmi~ zamk,ec'a Tl o~tępowań S\lladkowy-cl'n wyzna~z~
ny zostalna dz 'e~30 czenV'Ca 1947 raku ~ w tym tennlme 
osoby za:ntereSOwa'l1 e w powyżs'zy"h spadkach wiJrmy !li~ 
stawić w kancelarii Oooz'al'!l H!tpo>te·czne.go w Bę-dz.ln i.e, d1a 
.loszen!a Dra w ' swokh . pod ~kutkami prek;luzll. (209146). 

t-KB.-6362-U 

.. VONlITOR POLSKI" - Dnia 18 mar,ja 1941 r. 

Oddzial ~y Sądu Grodzkiego w B~e obwlie
$zeza, że otwal'lte wstały postc:powania spadkowe po zma.r

Irch: 
l) Natanie Zagelu, synu Szymcba i P'rajdli, wtaściciel.ad1 

nien.tChomości Dańdówoka Nr Rep. Blp. 2-

2) Moszku Fiszer, synu SUi, WI!Il)Ół'W~eJu nierucbo
moścl ~ Nr Rep. Wp. 212. 

3) Jochynie Foglu, synu Berszlika i F&jwusiu Foglu, 8'9-

nu Herszl!ka właścidelam nierucbiomollcll Dańdówka Nr Rep. 
Hip.3. 

ot) Nattuli Laaka. .,nu Abrwna Majera i Rywce z Lu
ków Brand)"llOwej, żonie M~ ~ła8c:lclelach niem
cbomo8ci . Dąbrowa-Gómicza Nr Rep. Blp. 22. 

5) Danieiu i Michale Erlich, syrnach MoBzka WlpÓł'łlriu
cicielach nieruchomości BędzIn Nr Rep. Hip; 868. 

6) Danielu i Michale ErJiClh, syna'Ch Moałta wła6c1cie
lachnieruchorności BęózIiIn Nil' Rep. Hip. 323. 

'7) Danielu i Michale ErUcb., synadl Mosr.ka wła6clde
lach nieruchomości Będzin Nr Rep. Blp. 750. 

8) Mk:hale Erlldl, synu Moszka właścicielu dziaBd JrUn
tu o powierzohni .68,6 mtr. kw. z nieruchomości Będzin Nr 
Rep. Hip. 957. 

9) Dawidzje-Sandelu, synu loka i Ruchli z BrodeJ:ów 
małż. Fe1'l!lZtenfeld vel Fenzt właścicielach działki eruntu o 
powierzcłmi 17,59 saź. kw. z nierucllom~ BędziD Nr Rep. 

Hip. 180. 
10) Abramie LidzbM"Skim. ~cielu nierucbomo

lei Będzin Nr Rep. Hi:p. 715. 
11) Aronie Brauner, synu Szlamy i jego dzieciach: Ryw

ce R<YZetlC'W"ajg, żonie SZiUlema, PerU Płotek, żoole Józela. 
Chanie Brauner, Alcie Brauner, Szlamie - Józefie Brauner 
współwłaścicielach nieruoh<>mości Będzin Nr Rep. Hip. 1113. 

12) Kazimierzu Czerw, wspóliwłaścicielu nietl"U'Chomo8cl 
Ni'IJ.'ka Nr Rep. Htp. 26. 

13) Fajgli z Szusł.erów Fiszerowej, wsp6łwteścicielce m.
ruchomOilci Będzin Nr Rep. Hiop. 695. 

14) Judee Lajzerowiczu, synu Abrama-Aby i Chawy z 
Fis.llów i Chanie-Surze z Fisz1ów Lej:zerowitczowej, 1fII,pÓł

właś~..cielach · nieruchomości Będzin Nr Rep. Hip. 682. 
15) Jórefie-Antoninie ze Stanków Jeleniowej, wdowie 

po Ludw]Jru Jeleniu, właścicielce nieruchomości Bęchin Nr 
Rep. Hip. 876. 

16) Izaaku Fiszer, synu Abrama-Mot'dki l Swrze-Cym.ie 
Landau, c6ree MoSZJka-Jakuba, W\II,PÓłWł8ŚC'kielach nieru
chomości Będzin Nr Rep. H ip. 1165. 

17) I~~ku Fi.s7.er, synu Abrama-Mordld, ~ła§c . 
ni eruchom. Będzin Nr Rep. Bip. 1177. 

18) Izaaku F.is.zer, synu Abmma-MOI1'dki,. współwłaści

cielu działki gruntu o JlO'Wierzchni3190 mtr. kw. i Izaaku 
P'is2er, synu Abrama-Mordki i Surze-Cymie Landau, córce 
MOSl?ka Jakubg wsp6.łwłaścicielach dzialek gruntu o ogólnej 
przestrzeni .292 mtr. kw. z nieruchomości Będzin Nr Rep. 
Hip. 366. 

19) Antonim Toll, synu Adama, właścicielu nieruch<>
ści Bf:d,zin Nr Rep. HLp. 904. 

20) Antonim Toll, synu Adama, współwłaścicielu lIlieru
chomOŚi:i Będzin Nr Rep. Bip. 912. 

21) Abramie i Surze-Rajzli z BinszWków małż. Binsztok, 
właścicielach nieruchomości Będzin Nr Rep. Hlp. 297. 

22) Moo.zku Fajbergerze, synu Szlamy i Udli z Fajer- . 
man6w właścicielu nieruchomości Będzin Nr Rep. Hi,p. 1105. 

23)' Bajli-Jentli Płotek, z domu Lewi. żonie Hersz1a, 
współwłaścicielce nieruchomości Będzin Nr Rep. Hip. 569. 

Termin zamknięcia postępowań spadkowyc:h wyznaczon,v 
wstał · na dzień. 17 li!pca 19.7 roku i w tym terminie osoby 
zainteresowane w powyższych spadkach wilnlny stawić się w 
kancelarii Oddziału Hipotecznego w Będzinie dla zgłiOaze

nia swoich praw pod skutkami prekluzji. 2-KB-8805-It 

Umies,7,CZone w Monitorze Polskim z dnia 21 stycznia 
1947 r. za Nr 8 na str. 3 ogłoszenie Sądu Grodzkiego w Bę
dzinńe odnośnie ~cji • i 5 prostuje się następująco: 

4) Abramie-Majerze Szwarcbaumie, wieayC1elu 8\Im hi
potecznych, zapisanych w Dziale IV nieruchomości BędzIin 

Nr Nr Rep. 111 i 263. 
5) Baci z Gmerów Szwarcbaum, współwłaścicielki nieru-

chomości w Będ7jnie 'Nr Nr 111 i 263. KC-2.'554 

SĄD GRODZKI W HRUBI~SZOWIa: 

Sąd Orodz'ki w Hrubieszowie -Oddz:af tIi~teczny 
obwJes,zcza, że otw,,;rte z~ta'ly postępowania ~oW'e 

po 7,marfych: 
1) Ma,jerze Waldll1la1nie, · wlaścilcie,lu praw do 17/24 czę

ści p'la'C11 w HmMeszowie 'l}!':ZY ulicy Lubelskiej i domu 
drew'It;,a'l1e\gO z zalJit~dowa .ni'am l J){)Id N. N. pdlicyjnYlTl B3 
ł hipotec'Zlnym 456 : 

2) Surze KHng:el, fra;jdzie Harf.i'n. Herszu - NaC'hma:'lle 
Cyme.cie i SZJ/mO'llie-fa jwh! Cymeci.e, współwłaśckielac:łI 

n;eruohomoś-ct w HruibielSz:Jw.ie przy uli:cy Sz.p!ta~rrej 'Pod 
N. N, llO\i,cyj,nJIIID 448 i hilPOIteczl1ym 466: 

3) Chai - Surze Klin'g:lel , Noolmmie KII:ngiel i CYlrii Ler 
ner, wSlPórwłaśctci e'la'C1h n i e·ruCJhcmości w Hrubieszowi'e pny 
u);cy LU'belsk!ei pod N. N. poJicYinym 143 i hipotecznym 476. 

Termin za:mknięda pO'Słępo'wań s'J)adikowyc'h ± regulacji 
spadku wyznaczono nadtień 21 czerwca 1947 rolru, w k.tó· 
rym to łerrn1:n i e zai'l1terc!sowa'ni wilnni zgłOSić sW0ie p .rlWJ 

w kancelari; h;,potec7/uej w fi.rllbieswwFe pod skut'kami pre
kluzj i. 2~KB-7642-n 

SĄD GRODZKI W KUTNIE 
Na zasadzie art. 71 Dekretu z dnia 8 listopada 1946 r. o po

st~()Wandu spadko~vym Sąd Grodzki w KUJtnie zawiadamia, 
że na wniosek Piechotki Abrama zam. w Kowalu. ul. Reja 
2. wszczęte 7-Ostało postępowanie o stwierdzenie praw spad- ' 
kowych po surze-Fijdze Domanowicz, właścicielce nieru-

Nr: 70· . 

choIno6ci połoDJej w ltutIl~ przy ul. SienkiewilC2a 24, zmaI'

łej 38.12.190ł0 r. 
Wrrwa się tp8dkobiercóW', by w ciągu azeliciu miesięcy 

od dnia ukazania liię ainiejszeeo ogłoszenia zgłosili się do Są
du ~o w Kutnie i udowQdnli.Li swe prawa do spadku 
pocll'TP'em pominięcia w postanowieniu o stJwi.erdz,eniu praw .;_ 
do 1IJ)adku. 2-GB-361 

SĄD GRODZKI ·W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
~ ftjpotear,oy Sądu Grodzkiego w Rawie-Maz. 

obwieucIa po ns druCI. że otIwute zostało postQPOWani. 

~ .. po: 
l) Dwojme :r. Lebeotaiów Zylberi>ergowej wapółwlaści

cielce n1suc:Domo6ci w mie6c:le Rawie-Maz., hil). Nr 186, 

rzmariej w Rawde - Ma&. 18 mcc:a 1942 roku; 
2) Łai 1 PilJ,kQsie mełixmIk:acIh Bialek, W!PpÓlIWłaścicie1acb 

Diet"ucłwmości w m. Rawie Maz.,hlp. Nil' 144, zmarłych w Ra
'Wie-MaL - pie1'lWllZa 8 'WI'ZC!tJnia 1942 roku, drugi - 15 paź-
dziemilal 19012 roku; . 

3) Chairnie Sonenbergu i Łat Sonenberg - właścIi.cie1ach 
nieruchomości w m. Rawie-Maz., błp. Nr 164, zmarłych w 
RaWlie - Maz. pierwazy 25 patdziemika 1942 r ., druga - 2ł 

października 1~ roku. 
Terminy zamltnięciatych~6 spadkowych wy

maocrt.orlie ZOIItały: pieJ:1war.ego na dzień 23 . maja 1947 roku, 
drugiego na dzień - S czerwca 1947 roku, 1lrŻeciego na ~ 
II czerwca 11K7 rokIu 

onz że na dzień 6' czerwca 11147 roku W)'IIlDIłCZOlly JIOIńał 
·termin odtworzenia zaein10Dej w czasie działań wojermyell 
K. W. dla lIliel'UCllomośd w m. :Rawie-Ma%. o powienIidad 
C5~7 m1l'. kw. p1eou r. zabudowanłam1 - naileIŻąced do mutrlydi 
Jakuba Lejba l Sary . II: GrosbaTd6w ma&. H.akmajer - mil 
WoIliOlJek IGwY Wenarowa - 1 że !!Ul dzień II czeot"WCIl 194'7il'O'" 
lru wy.maczooy 7JOfItał termin pierwiastlrowej ~cjl bIpooo 
·teki dla nieruchomości w m. Ratwie Me., .hip. Nr 283, pl_ 
o pawierzchn1 542 metr .•. , nabytej przez Tadelueza Heyma. 
na od lCabnana Apfe1bauma jako .ukce&ora DD8dych D8IWd ... 
da i Dwojry malto A4lfeJbaum. 

W OUl8ICZOIlycb terminach oeoby zainteresowane wi~ 
zgłaszać swoje prawa w tymd:e Oddziale HipotA!cznym. pod 

s1rutkam1 prekluzji. ---kor. 

SĄD GRODZKI W KONSKICH 
Sąd Groddd, Oddział Hipoteczny w Końskich, obwiefiZ

cza, że na ~eń ~ lipca 1947 mitu, wyznaczony zostal tennira. 
7,amkJnięcia postępowań .spadkowych po zmarły'Ch: 

l) 'Sza! i Bajli małŁ Niepamiętnych, właścicielach części 
nieruchomości w mieście Końskich hip. Nr 307; 

2) RuchU Szaijewicz, właścicielce męści nieruchomości 

w KiOńskit.:ih rup. Nr M; 
3) MaklSymil:llllrle vel M.ajene-Seulimie Blurnmcwajau. 

właśoi.cielu nieruchomości w KofuIIkich hiip.Nr 318; 
ot) J06kU Tel .TOeefie LJpce,włUCicle1unierudl<lmollci.w. '. , ~ 

Pn:eabbrz.uhiP.Nrot7: .. . , . fi:; 
5) R3ClhmiJlu MOl'lgensztemie, właścicielu części nieru4i"" 

chomo8ol w Szydłowcu bip. Nr 58 i 113; 
6) Nojechu, AIronie-Hej:nochu, Eke-Chai, Az.ry1u, MOlIz" ' 

ku, Abramie-Mordoe, Rywce, Sume - Rar;enbel"gach, E&tew . · 

rze Ktitner, Turnie Lancberg, Ruohli Zyskind, Fajdze Wod- , 
nik, 0Cl'8Z Gitl:l, Benoj8llllie - Bericu, Jak6bi0-Herszu 1 Sura 
- Szmedraoh, wsp6bwłaŚClicielach nieruehomoilci w Koń
skich, hip. Nr 97; 

7) Szlamie i JOCIh.wecie małż. Groskopf, właśoIde1adi 

części nieruchomości w Końskich hip. Nor 57; 
8) Janklu Krygie:rze, leku Krygierze, M<lS1Jru-Dawidz!. 

Krygierze, Dynie Frydman, Rywce Kopf, Fajdze RuchU Mar .. 
kowicz, Perli Bach i Szpryncy Dom, współwłaścicielach czę
ści nieruchomości w Końskich blp. Nr 146; 

9) GE!I'SZOInle Cwa;gu, właścicielu części nieI'uohomoeci W' 
Końskich hip. Nr 69; 

10) RuchLi Bok, właścicielce części nieruchomo8ci w Koń.. 
skich hip. Nr 179; 

11) Josku-Da'W'.idlzie RorLeInie, Marii Hoppenstend, SaTz9 
ZyUind, Nasze Gurfinkiel, &Jpryncy Berger, Sane Majero .. 
w.licz, Szyfrze Blau&tedn i Perli Rozen, współwłaścicielach 

części nieruchomoeci w Końskioh hdp. Nr 72 i ~; 
12) Reginie Ro7.Jner, właścicieilce C7.,ęśol n1enlchomości W' 

Skariysku-Kamiennej bip. Nir l; 
13) Wolfie i Łai małŻOlnlkach Zylberstlac, właśc:icleladi 

nieruchomości w Przedborzu hip. Nr 187; 
14) Ester.ze Rafarowicz, właścicielce części nieruCibomo

ŚCi w Koński'Ch hip. Nr 2; 
15) Herece i Chawie-Dynie małżonkach Szwan:ojg vel . 

SzwM'oog, właśoicielacll części nńeruchomości w Końskich 
hip. Nr 176; 

16) Łai Wiślickiej , Esterze Cyna, Pe!'li Grubs:ntajn, Roj
zie-Mirli Grubsztajn i Kra.jn<Ui Wiślickiej, współwłaściciel .. 
kach części nieruchomości w Końskich hip. Nil' 178 i 140; 

17) Ruch1i Rajchman, Perli - Rywce Klajn, Herszlfku.,. · 
Nucie vel Natanie Mincu, Srulu-Majerze Mincu, Maxu BerIi
ner j Chanie Minc, współwłaścicielach nieruchomości 'W 
Końskich rop. Nr 104; 

18) K<lp].u i Chanie-Taubie małżonkach RoLndk, właści

cielach części nieruchomości w Końskich rup. Nr 148; 
19) Machelu i Łai małż. Dońskich vel Duńskdch,' Mindli 

Duńskiej, PerIi Marguli Duńskiej i Rubinie i Rajzli mał.żon
kach Dońs.kńch vel puńskich, właścicielach CZE:ŚC nierucha- ' 
mości w Przedborzu hip. Nr 121; 

20) Izraelu-Moszku, Hers.zu-Majerze, Fiszlu i PerliZu'" 
zowskich, Fajgli-T,obie Gin,gier, Rywce Zułtow.sk:ie;' Cyrli 
Ro1n.lk i Esterze Mo.rens:ztajn, współwłaścicielach części. nie
ruchOl'lUliŚCi w osadzie Gowarc:z.6w, powiatu KOII1eckiego hip. 
Nr 6; 

21) Szmulu-Hersz. Bram.dIi małżonkach Gotlib, W'łaś
cicielach części nieruchomości w Koń~ich Mp. Nr 126; 

22) Izraelu i Rywce małżonkach Chęcińskich, właścicie
lach części nieruchomości w Ko·ńskdch hip. Nr 26; 



Nr: 70 

23) lzaaiku, Lazarze-Lejbie, Raahmilu - Chalimie, lcie, 
Brosze, Gitli - MirLi i Samuelu Pizycach i joannie Bexman, 
współWłaścicielach nieruchomości w Końskich rup. Nr 242. 

W oznaczonym terminie osoby m:i.nteresowane wiJnny 
zgłaSzać prawa swoje w tymże. O~dzia1e Hipotecznym pod 
a1ru1lkami prekluzji. . 2-KC-3410-II 

Sąd Grodzki, Oddmał Hipoteczny w Końskich, obwiesz
cza, że na dzień 30 maja 1947 r., wyzIllacmny został termin 
zamknięcia postępowań spadkowych po zmarłych: 

l) : Jarue Bakalarzu, Herszu-Dawidzie i Szpryincy małż. 

Dylanan, wła&Cicielach nieruchomości w Przedborzu hip. Nr 
1'14: 

2) Janklu i Surze-Łai małż. Chęcińskich, właścicielach 

części nie3:Uchomości w mieście Końskich Mp. Nr 199; 
.3) Pejsacl1u-Josku i Chai małż. Siedleckich, właścicielach 

części nieruchomości w Końskich rup. Nr 253; 
4) leku-Izraelu Tenenbaumie, ~aścicielu części nieru

chomości w ·Przedborzu, hip. Nr 139; 
5) Motlu i Surze małż. Rolnik, ' właścicielach nierucho

mości w osadzie Gowa,rczÓw, pow. koneckiebgo rup. Nr 12; 
6) Abramie-Chaimie i Janklu-Joslm Zommerach, właści

cielach ' części nieruchomości w Końskich hLp. Nr 152; 
. 7) Ojzerze Zylbermincu, właścicielu nieruchomości \y 

Przedborzu hip. Nr 116; 
8) . Abramie i Nasze-Perli małż. Lichtensztajn, współ

właścicielach ' części nieruchomości w' Przedborzu hip. Nr 50; 
, . 9) Szlamie i Nisli małż. KrakoWskich, właścicielach nie
ruchomości 'w Przedborzu hip. Nil" 156 - oraz 173; 

10) Moszku Aleksand~owiczu, właścicielu nieruchomości 
w J>rzedborźu hip. Nr 171; 
. ' 11) Machlu, Fajgli, Fiszlu, Szai-Zeliku, Abramie-Mosz
ku, Machlu i Marguli Dońskich vel Duńskich i Blimie Szpi
f O, właścicielach njeruchomości w Przedborzu hip. Nr 133; 
_ 12) Szyi .i .Fajdze-Idesie małż. Tenenbaum, właścicielach 
części nieruchomości w Szydłowcu rup. Nr 26; 

13) Czarnie Balzam, właścicielce części nieruchomości w 
Końskich hip. Nr 217; . 

, i4) Usze.rze i Gnendli małż. Szpiro, właścicielach częś<'i 

nieruchomości w Przedborzu h ip. Nr 92. . 
W , QmacZ'Onym terminie osoby zainteresowane wiruny 

zgł~szać ,prawa swoje w tymże Oddziale Hipotecznym pod 
&kutkami. prekluzji. 2-KC-3357-II 

SĄD ORODZlKI W LUBLliNlIIE. 
Na' mocy art. 72 i następnY'ch Dekl'eltu z dn;:a 8 lilsto.pllid·a 

. 1946 roku o pos'tępowaniu SiPadkowym (Dz. U.RP. Nr. 346), 
Są.d Grodzki \V Lu1::no.i'e (ul. OkO'PO'Wa Nr. 11) O'glalS,za, że Ja
kub - Zelman ' Uberman, zanniesZkaJy w Lubliure UlI. Kowaliska 
Nr. 4. ~ll'łos i 'ł wni.osek o s'ńwierdz.enie, że praJwa do Sillad:ku 
'po m'eszkań,cach Os. Piaski, mCi'łż. Be'TS~Jj'n\gach: Mo,l'dce-J,o
sefie r zmarłym 1 IllIlte,go 1942 roku i ~chli-Ohanj.e, zma,rle1 
31 ' \i~ca 1916 roku, ws:półw!:aśdcielaoh nierucoho.tuooŚci w os. 
P ias'ki, powia,~u l'ulbellSkiego, o obszarz.e oKolo 130 prętów 
wraz z budynkami iprzes,z'!y na nilego w nastęlpuj.ąc'y siposób: 
po śmierci Moroki-Jos,Clfa i RuchlLOhany Bers:zllingów pozo
stała ' cói.ka Rywka-Szaj:ndla, a po jei śmIe'rci w dniu 15 ma-r
ca 1942 roku; slP:adek ' przeszedł na córkę Dwojrę z Hochm'll .. 
nów Libennan, ZI1l1arłą 30 ~rudnia 194,2 roku, po niej za'ś na 
6y.na Sr,u!1:a-Icka Lilbermalf13., z.marłego 15 ,Iuteg.o 1943 roJWl, po 
którym dz :;edz ',czy wn·i.oskodawca iako stryi. 

W związku zipowy'ższym Są,d Grodzki w L1lIbliJIlie wzy
wa, alby wszyscy spadkooiencywyJŻle'j wymilooiony.ch w ciągu 
swściu miesięcy od Olf1ia ulfazarua si'ę niłl.iei'Slzego OIgl()tSzenia 
zg.losilli , się d.o SąJdJu Groozlkiego w L'\IibJinie (lU,t. OkOiPowa 
Nr. 11) i udówod'tli:Ji sW'oj,e pr<lJwa slPadlkowe, gldY'Ż w prze
c:wnym razie mogą być ]lOiItlilf1'ięci w postalllowieniu o stWiier
dUt1:iu p.raw 00 spad:klU. (Sp. 9/4.7). KC--4;379 

SĄ:D OROOZlKI W CftIEtMfIie LUB. 
Sąd Gr·oo'Z'ki w Chełmie Lubelskim wzywa lS1>a.dJrobier

eów Rajzli z Pavier6w Malf1detowed, córki JCM1'k>la iMałki, 
ostatnio zamieszkałej w Ohełmle, zma'rlej w 1936 roku, po 
której pozosta,ła ni,eruchomOiŚĆ w at'elmie przy ul. Reforma,c
ki,e i. pod Nr. 6, OZ'llaCZOl1a Nr. hipotecznym 57, by w ci'ą,gu 

6ześciu m iesoięcy od dnia ukau'nia s-ię n,illiejs,zego ogł:osz.ent'ł 
zglosi'Ji się i ud'owOld.niU swoje p,ra;wa do spadku. gdyt \"" 
przecWl1ym razie mogą być pOiminię'Ci ' w pOSitanowieniu o 
stwiel'drenie praw do spadku. h<C-5657 

. Sąd Grodzki w Chełmie Lub. wzywa SiPad,kobie'J1Ców 
Be'nciana f Sza'jnd14 z · Phrman6w, ma~ków NilSefllbaum6w 
osta,tnio zamie.sZikalych w mieś~ie Chełmie, właściciel! ~'ie
ruchomości, zmarłych: 1) Bencjan NiSielllb3JUm - w grudniu 
1939. roilru, 2) Sza!jndqa z P i:rmanów Nfs'enb3JUm w~wietniu 
1941 roklU. kt6rzy bY'li właścici'elami nieruchtOimości, porożo:
nej w Oher.mie przy uHcy LulbelsJdel Nr. 1\26, hiqlotecznym 
numerem' . Phlichonki Nr. 2 oznacronei - arby w term:nie 
sześci'omiesięcznym od dnia ogłolSzenia, zgłosili swoje wdo
wodniooe prawa d.o spad,ku, pod rylgorem pominięCia iah przy 
~ pc>stQPowani'U. KC-6161 

Sąd GrooZ'ki w Ohetmi,e .LuJbelski.m wzywa spacd,'kobier
ców: Moozka Ban>da, zmarłego w 1941 roku, Hendla i Chany 
ma-lż. Ban.dó\v, zmarlych w 1941 roku oraz Nusyna i Bmehy 
ma'tż. · Ba~,dów, ZI1l1arłych w 1941 i 194e roku, wszystkich za
rniesżkałyoh osta,tnio w Che łmi'e , po ·który·ch pozosbla nie
ruch{)TnośĆ w Ohełmj,e, przy uL Póoztowej pod Nr. 58, ozna
cŻona Nr~ ' hipoteczny m 178, by w ci'~ sześciu miesięcy od 
o'liia ,ukazan.ia się nillli'e,jszego oglosze,nia, zglosil i 6łę i udo
wOdnIJi swoi'e pra,wa do s·padku, gdyż w przeciwnym razie 
mogą byĆ pom inięci w postalf1owie'niu o stwierdzeniu ,praw 
do spadlk1u. ~C-5658 

Sąd Grodzki w Chełmie Lulb, wzywa sipadkobi,erców: 
'JanJcla-Ohi.Ja Bttrsztyna, Perli .z Nusenlbaumów Bursztyn 

.• ,MONITOR POLSKI" - Dnia 18 . maja 1947 r. 

i Rajzli z Bursztynów DZięciolowej, ostatu io zamieszkały,eJ! 
w Chdmie, a zmarłych: Jank i'e,I-Ch,j;! Bursztyn w 1921 roku, 
Penla Bu·rsztyn w mll!j'll 1942 i R<tjZlla Dz ięCioł w lipcu 194e, 
po ilctóry,ch pozostalla nieruchomość niehipotetkowalla w Oheł
mi'C iprzy ulicydaw,ni,ej Czarnej, ohe'cnie Pirackielgo Nr. 36-
alby w cią.gu sz'eściu mi'esięcy od dn'ia uka za.hJ się (l iniej. 
sugo ogłoszenia, z,&1łoS'iH się do Sądu i wdowodn iąi swoje 
prawa do slPad~,u, g'dYJi; w pfZ'eoiwnym ra,zie mogą b.yć po
mnnięci w pO'stępo,wanllu ISpadiko:wym. KC-4835 

Sll'd Grodzki w Chełmie Lub. wzywa spa<!kobierców 
Kilwy i Btli-Rywy :z~ellelohóWi, maJ!~. B1st'er, QlSIVa:tuio za
mieszkałyoh w Chelmile, właJŚcideU nieru,chomośei, zmarłych 

1) Etla-Rywa - 30 Hstqpada 1942 roku, 2) Ki'Wa Elstex - 31 
g,rudn i.a 1942 r,oku, którzy ·byli wlaścide1:ami nieruchomoki~ 
lI>ołOlŻonej w Ohetmie p.r,zy uUcy Zamojskiej pod Nr. 8, hip, 
465 ozn<lJczonej - alby w termini,e sześciomi·esi ęc.znym od 
dlf1 i'a ' oglos.z,enia zgloosi,Jj się ''W Są.dzie Gl'Odzkim w OheJmie 
i udowodni'li swoje prawa do sPad~u, a to p.od ry,gor,em p.o
minięcia i'eh przy tym postępQlwanilu. K~36 

SĄD GRODZKI W PUŁA W:ACH . 
Sąd Gr·od2)ki w Puławaoh, z,godnie z wnioskiem Boru

cha-Hersza Lewina i na zalSadzi'eart. 72 DebeliU Q po's tęjJo

wan 'u i'lpadkowym z 8.11. 1946 (Dz. Ust. Nr. 63 ipoz. 346) po
daje· do wia'domOlŚc i : 1) że W' spraWie SP. 5/ 47 po Le:j'bie Po
merań,cu i Ede - Ma!.ce Pomer,ańc, dz i'eci.ac:h M'l,dki : tJiin
dy-Bru'CllY z Borel1hoków, maŁż. P'omerańc, zmarły,ch 5 
gnudni'a 19412 r. pozos-ta,ła w s.p".d~u nie:nI!chomOlŚć w Koń
skowCI~ ' , 2) że w sprawie Sal. 6/ 47 po Symsu PomerańClu, 
synu Mordki i łEll'dy-Bnuchy z Bor'enhoków maIż. Pome
rańc, z.marly'lli 5 grni:d'll'la 1942 r. po·zos!aJa w Slp.ilJdlku nie,ru
chomość w Końsk'O'w e,l i, przy ul. Kościelnej i Rynek (dom 
z placem), 3) ż'e w sl!Jrawie SP. 7/47 po Meaaahimi·e Porne
r<lJńcu, synu Mordki i Hindy-Bruchy z BOlrenhoków maIż. Po .. 
merańc, Z'marlym 5 gfUirun ia 1942 r, pozostCi'!a w ISpadku nie·
ruohomość _ w Koń.skowo,li przy ul. Lulbel'Skiej ('<lom parte ro
wy murowany z j}lacem) , 4) że w sprawie Zg. 8/41 po Moszku 
Bajerze Z'ma:d ym 2 czerwca 1942 r. i żonie jego 011':1,,1 z Pome
rańców Baj,er, có rc e Mordki i Hindy-Bmchy z Borenho~ców 
ma~ż. Pomerańc, Zlmarł'e!j 5 gmdl1 ia 1942 r.!pozostała w spad
ku ni~ruchOimoś,ć w Końskowoli (p\.alc nie:zaJbudowal1:Y), i 5) 
,że w s:pr3Jwie Zg. 9/47 po Ohainnie-J05e.fie MaI1ou, synu ATO'
na i Dwojry z ~uib':nsz1a jl1ów, zma:rlym 2 cu'rwca ' 19412 r. 
poz.ostała w slPadk,u nieru chomość w Końskowoli przy ut 
Lubelskiej - w~.a spad,kobi'er,cóW' wymi'el1!onYClh wyżej 
osób, aby w cią.gu 6 (s'z.eściu) miesięcy od dnia wskazalleg,() 
w oglosze.niu Z1&'f.os ii\'i i udowodni'U swoje p.rawa do 6padiku 
po ni1cb, Igoyż 'w przeciwnym ra:zie mogą być pomin.ięci w 
ipostanowilelf1iu ~ stwierdzeniu pralw do slPadlku. KC-515e2 

:~. ~-

SĄD QROQZKJ W KŁODZlKU. 

Są.d Grod:zlki w KłodZikJU lPoda:j,e do puiblioz,nej w'i llidomoś
ci, że ś.!p. iuż;ynier Stefan Soibtkow, ur,otd,z'ony 24 Hstopada 
1914 r. w Trytbu.:fuowcaJClh, pow. Buczacz, woj. TMOOPO!, za
miesikaly (\10 dnia 22 sieJ1)l1ła 194{ir. w Podantcy-Zdlroj:u pow. 
Kłodlzk,o, mlaJrt dni'a 27 s'ie.rpnia 1946 r. Poz.oSitale po ś.p. 
il!lŻynierze St1eIfanfe Sobkowier:uchomośd (garderoiba) roe
panOWMlO w Są,dzie Grodzkim w Kłodzku. 

Wzy'wa si'ę s'padkolbieroów PO ś,P. Stefanie Sook Qlwie, 
3iby wcia;gIU sl~e'śc1lu miesięcy od dnia QIg./olSzenia z·glosm się 
:w Sądzie GrodJzkiim w Klodzku ,i udowodniH IS'we prawa do 
SilladJkiu, g.dY'Ż w II>rzecilWl1'Y'ltl razie mogą hyć pomi;n~ęci, w 
posta:",owi;enilU o s.twierdzenie praw do slJ)iadku. KC---5428 

SĄD GRODZKI W SIER:ADnU. 
SlIJd .. Grod7Jki w Sie'radzlł ogłalS'Z3i. że na wniosek majora 

W.IP. Lwdwilka MonilC3! toczy sIę postępowanie ° stwierd,ze'nie 
pr3lw do SiJ)a<liku po Józdi'e Moniou, mlaclym w Sieradro oo,ia 
24 maooa 1934 .Tok,u, wl3JŚ·cicie1u Ili·eruchomościl, p'}lożo!1'ej w 
Sieradzu, przy :ut~cy Rym.ek 15. o ogólnej powler.zohni 1330 
m. kw. z domem mUf()Wan:ym iednOiPiętroWY1lTl, ofi:cy:ną ITIIU

rOlWat1ą jednopiębrową, iSlZOlPą dtrew:n~aną, komórkam i i s,t'Ud
nią. oZ(Ja,cwlIle! Nr. rep. hip. 68. 

W zwią:zJru Z powyższym wzywa 6ię sp.rudkobi:erców wy
mileuio(Jie'go Józefa Monica., a:by w cią'gIU sześciu mi'esięcy od 
dnia l\l,!mza'Iliia się ntnh!Usz.e,go ogłoszenia zgł'osini i ud,owod(JH~ 
swoje praJWa do spad,knt, gTd~ w p.rzeciwnym razie mogą 
być pomini:ęci w poSltalll,olwioo'iu o IStwiel1dzelni'e s,padiklU. 

KC-5702 

SAlD OROOZlK.I W RAWIE MAZOWIOOKIEJ. 
P,eJi:cja Dom zamieszka,la w Rawie Mazowieckied uHc:a 

Rynk,owa 1 wystąp i'l.a z wnios,kiem o stwi:erdzenie prruw do 
lS!Padku po zm1łrły,m dnia 30 wrześn ia 1918 r. Ar,onie Icko
wi'czu, kupcu, Q·statnio .zamLesl'Jka.lym w Rawie Mawwi,eIC
kiej, właścrcielu 1) niemchomo,ści w Rawi,e Mazowie,ekLei 
przy ulicy dawni,ei J,eroz.oJimski,ej o:beCllie T Oipola.wei, ure
&'U'lowanej w księdze Hiipotecwei Nr. Ret!>. 139 i 2) n i'e'ru
chomości w Rawie Mazow~ecki'e'i przy uli'cy da'Wll~e;j P iotr
kowskiel, obecni'e KośC'ilus.zki, Il're'glul\.owanei w ks i ędze HL 
potecz.nej Nr. Re:p. 106. Są,d wzywa, aby sViIJcLkolbi·ercy w 
ci ą,glu sześciu miesięcy od dały ni'niejlSz'ego numeru Monitora 
Polskiego i ROibotn:ka z'głos·Ui i udowodnili swoje prawa do 
spadiku w liUtei-szym Są,dzi:e, g,dyż w przeciwnym ra'zie mOlgą 
być pomin i ęci w ,postanowieniu o s.twi,erdz enie prawa do 
spad'ku. KC-599l 

SĄD GRODZKI W JĘDRZEJOWIE 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Jędrzejowie, 

obwieszcza, że otwarte zostało postępowanie spadkowe 
l) po zmarłych w dniu 31 października 1942 roku Szlamie Le
dermanie i Esterz.e Lederman, wIaści cielach części nierucho
mości Jędrzejów Nr hlp. 79, 2) po zmarłym w dniu 10 paź-

dziernika 1942 r. Szai Go,tlibie, właścicielu niemchomooci 
Małogoszcz Nr mp. 8, 3) po ZiffilaTłym w dniu 20 sierpnia 1942 
r. MoszJlm Chaimie Księskim i po zmaJrłej W dniu 22 sierp
nia 1942 r. Frymecie Księskiej, właścicielach połowy nieru
ahomoś-oi Jędrzejów Nr hip, 162 i 4) po zma'I'lych w dniu 
22 sierpnia 1942 r. Chanie GO'ldfeld, właścicielce niepodziel
nej połowy, Fcajdzie - Libie Rozenholc, Dawidzie - Herszu 
Rozenholc, Moszku Ro~holc i po zmarłym w dniu 20 sierp
n~a 1942 r. Hilelu Goldfeld, właścicielach drugiej połowy 
nieruchomości Jędrzejów NT hlp. 153. Termin zamknięcia 
tych postępowań wyznaczony został na dzień 18 lipca ' 1947 
roku i w tym dniu oooby zainteresowane w±nIny zgłosiĆ swoje 
prawa w kancelarii Oddziału Hipoteczne,go w Jędrzejowie 

pod sIrotkami prekluzji . 2-KB-9925-II 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Jędrzejowie, 
obwieszcm, że otwarte zostało postE:IPowanie spadkowe 
po zmarłych w dniu 15 września 1942 c.: 1) Ksylu HoTOWiczu, 
właścicielu 571/2/100 części, 2) Geni Horowicz, wła'śdcielce 
5/100 części, 3) Macheli z HolI"OlWiczów Mauer, właśdciel
ce 171/

2
/100 części, 4) Dwojrze Łai z Horowiczów Sztern

feld właścicielce 5/100 części, 5) :po zmarłej w dniu 25 grud
nia '1941 roku Feli z Horowiozów S2ltemfe1d, właśdcielce 
5/100 części, i 6) po ' zm3Jl"łym w dniu 27 grudnia 1942 roku 
Moszku Horowiczu, właścicielu 5/100 części nieruchomości Ję
drzejów Nx hip. 165. Termin zamknięcia tego POIStępowania 
wyznaczony został na dzień 24 lipca 1947 roiku i w tym dniu 
osoby interesowane wilnny zgłosiĆ swoje prawa w kancelarii 
Oddziału Hipoteczmego w Jędrzejowie pod Sikutlmmi prekluzji. 

2-KB-9887-Ir 

Oddział Htpoteozny Sądu Grodzkiego w Jędrzejowie, 
obwieszcza, że otwarte zostało postępowanie spadkowe 
1) po zmarłym w dniu 4 sierpnia 1943 r. Ch.aimie Josku 
Szachlte:rze i po zmarłej w dniu 30 ~eśnia 1943 r. Racheli 
Szachter, właścicielach części nieruchomości Jędrzejów Nr· 
hip. 115, 2) po zmarłych w dniu 12 pażdziernika 1942 ro:!m 
Małce Saiks, Idesie FrydmanóW1Ilie zamęiJnej Saks i po zmar
łym w dniu 5 grudnia 1942 mIm Mordce Saks, właścicielach 
części nieruchomości Jędrzejów Nr hip. 127. Termin zamknię
cia tego postępowania wymaczany został na dzień 18 lipca 
1947 toku i w tym dniu osoby interesowane winny zgłosić 
swoje prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego w Jędrze

jowiepod Sikutkami prekluzji. 2-KB-9886-II 

PIERWIASTKOWA REGULACJA 
HIPOTEKI 

S4.D OKRĘGOWY W W ARS'ZA WIE 
Wydział llipolteczny Slłidu Okręgowego IW Warszaw'le 

oowieSiZCrz:a, że na weń 1 lJi!pca 1947 11". wymaczony został 
termin pierwiastkowej regwlacji dla ni'eruchomości .. Plac Bu
galskicj z Miejskich L!}ik Slkaryszewskich" V! Wanszawie o 
pow. 948,30 m 2 przy uL Obroń'ców 52 i Nieikłańskiej, własność 
Stefanii Stanisławy Bugalskiej. W termini.e tym osoloy inte
resowane winny stawić się w Kancelarii Wydziału i udo
wodnić swe prawa pod rygorem prekluzji_ KC-5390' 

S4.D OKRĘGOWY W KIELCACH 
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kiekacll zawia

d8lIllia, że wywołana została pierwiastlkowa reguLacja hijpotekd. 
dIla sześcIU oddzielnych działeik piacu zapisanych w tabeli li

kwidacyjnej osady Pienlcooica, gminy Drugnia, og6lllJego 
obsz,a'I'll 1 morga 164112 pręta, nabytY'Ch przez Bron!il;;ława Bi
łowickIiego od Leona S'Z/Warca vel SZIWarczyńskiego 11.: mocy 
aikJtIU NocariuszaSlka1skiego w Kielca'ch Nr Rep, 4512 pod na
zwą "Kol<llllia Pierzchinica", pow. Kieleakiego. Termin regu
lacji wy.zmaczony został na dzień pieft"'.Wzy po upływie ' g-ch 
mieSięcy od o3lty piellWszego oigłoszenia w D2Jienniiku Uil"'Zę

dIowym. KC-4922 

SĄD GRODZKI WGRAJEWIE 
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzldego w Grajewle, wo

jewództwa białostockiego, na miasto i powiat szczumyński. 
obwieszcza, że niżej wymieIlliQlIlill nieruchomość wywołana 

zestała, wobec 2llliszczenia w czasie WOIjny kJsięgi rupotecz
nej "Grajewo Litera L. Place Budowlane" do ponownej 
regulaoji hipotecmej i że termin regulacji wymaczono na 
dzień 15 lipca 1947 roku. I 

W m. Gl'llij.ewie przy uUcy li Listopada pod Nr miej
skim 7, obejmująca placu 3125 metrów kw. 11: budynkami, 
nale-żąca do Władysława Dębowskiego z tytuŁu kupna i wy
dzielenia z głównyoh dóbr GiI"ajewo lit. M. 

W terminie powyższym wszyscy zaiJnteresowani winni 
się zgłosić do Oddziału H~po,tecmego Sądu Grodzkiego w 
Grajewie pod skutkam~ prekluzji. 2-KC-3589-II 

S4,D GRODZKI W RAWIE ' M~OWIEOKIEJ 

Od!d!2liał Hipoteczny Sądu Grodzfkiego w RaWlie Mazowiec
kiej obwieszcza, że na dzień 5 ' lipca. 1947 roklu wyzmaczony 
został term:iln pierWiastlko\Vy'Ch regtlllacj-i hipotek oO!nOŚlIlie: 

a) pięciu nieruchomości w mieśclie Nowym Mieście nad 
PHi/cą, powiecie raWSJkim: 

pielI'WlS!Zlej- prny ulicy Tal1gowej pod Nr 43 - pław o 
powierncłmi 245 metr, kw" domu murowanego pal'te.roweg.o 
i k'OmóI'ki, hip, NT 58/28ę - na wniosek Mos'zka Sza'ca s!pad~ 
kobiercy zmarłych, JOSika, i Krajndli małż. ROItsZltajn; 

drugiej - przy ulicy Targowej pod Nr 3'3 - placu o po
powier2lchni 189 metr. kw" domu murowanego piętrowego, 
komórfki direwmianej i ustępu, hi[>, Nr 57/285 - l~a wniosek 
Mos.2lka Szaca spadlkobiercy 2J!llarłej Maszy Kozłowskiej; 

tmeciej - przy ulicy Mostowej pod Nr 14 - placu o po 
wier2lChni 179 metr. kw" domu drewnianego i kOm6nkil, h'lp. 
Nr 59/287 _ . na wlll'iosek Mos:2lka Szaca, spa.dkobiercy 2lIllar. 
łej !ty Waj5manj 

, I 
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czwartej - przy Ullcy h llewej pou Nr 'ł - placu o po

wjer~chni 2C8 m etr. k w., domu mu.rowano-drewnianego i ko
mórki, hip. N r 60/289 - na wniosek RY'Wiki Brumer lWad1ko 
bierczyni zmarłych Ilywki i Eli Monilki małżonków Brumer 
Ol,'az GiUi Borus:zek i Abego Brumera; 

piątej - przy uHcy Szerokiej pod Nr 4 - placu, gu-anl
c:zęcego z uli c 1:~m i Szeroką, Tylną, ulicZiką bez nazwy i lIlieru

chomością F alkowieza oraz d om u murowanego parterowego, 
bip. Nr 61/292, nabytej p rz ez Wiltolda świerczyńskiego od He_ 
ny z Gronel'ów Rubinsz tajn spa cl.kobierczyni Arona Gronei'a; 
b) 1I<:eśc1u nierllcl1omosci w mieś'cie Rawie Mazowieckiej: 

pierwszej -- przy u.Jiocy Rynek pod Nr 4 - placu o po
wlernahni 1505 metr. kw., domu frontowego murowanego 
parterowego z poddaszem i ofucyn murowanych parterowych, 
hip. Nr 284 - na wllloseik Mosz!ka Bronera S(9a<likobiercy 
l1lll1arłyc.h Beniamina i Min dH. małż·on'ków Wolrauch; 

drugiej - przy u licy Bożnicznej - placu o powierzchni 
630 metr. kw., hip. Nr 288; nabytej przez Irenę Heyman od 
Swry Szmulewicz spadlkobierczyni znnarłej Frajndli z KiBZlkÓ'W 
S7lmulewi'ClZowej; 

trzeciej - pr zy z!biegu uli,c Kolejowej i JeżoWBkiej -
placu o powierzchni 4571 metr. kw. i szopy drewnianej, h~. 
Nr 29~ - na wn iosek R~chli z Herszkowi0z6w Nysseooaum 
spadkobierC'Zylni Mot ela Lewkowicza; 

c~wartej - dz'ialki g.ru~tu z łąką, ctą,gnącej się od grun, 

tu Galińskiego Andr..leja do rzeki Rawki, graniczącej z jedD.ej 
BtJrony z gruIlltami Jurk')wskiego, a za szosą. wiodącą do Skier 
nlewic z gruntami F'ronczaka, a 'z dl'UJgi·ej strony z gmmtaml 
Ponomar enllli wraz z budynkami mi esZikalny mi i gospodar
skimi i t arta k iem z cał'kowitym urząJCl'zeniem, hip. N~ 293 -
na wniosek R udlU z H erszkowiczów Nyssenbaum spadlko
bic l'czyni Motela Lewkowicza; 

piątej --'- w miejlScowości OhrU\Sty w obrębie gmilIly mia.. 
sta Rawy Mazo ..... liec'ld ej składającej się z grrun4ru. ornego po
wei r zchni około 10 mórg, hip. NT 295 - na W1I1i06ek Zygmun· 
ta Białka s padk obiercy Manela i Gl,tli mahlonków Białek; 

szóstej - p r zy ulicy Warszawskiej - placu oraz domu 
rn'\l l'owane,go miesz,kaJ,nego, hiJl. Nr 201 - na wnl06ek SzuH
m a Hel'sza KJ.e inbarba srpacllkobierey Rywlkil BekennUlSowej 
W!' ,półwłaścicioe lki t ej nieruchomości w 4/6 czę.śc.!ach, zmarłej 

30 września 19·10 r oku po której równocześnie otwiera się po 
raz drugi postępowanie srpadlkowe; 

c) trzech nieruchomości w mieście Białej Rawskiej: 

pierwszej - przy ulicy Rynek - placu oraz d'OIllIU mu
S'Qwaneg.o, htp. Nr 35/290 - na wmiosek Lai z Zysblat6w Hof_ 
immg spa,dkobi'erezyni I cka N ajfelda; 

drugi ej - owac'zonej pol. Nr 45 - placu i domu mul'O
wano .. drew!l1ianego, h~p. Nr 36/291 - na wniosek Lai z Zys
bla.tów Hofnung. spadlkobieTC.zyIlli zmarłych JaOkiela 1 Tauby 
małżonków Boguckich; 

trzeciej - p.rzy szosie Babslk-Biała - placu o po
wier2lChni 86 metr. kw. I domu, hip. Nr 37/296 - na w:n.106ek 
Cały Knechm spadJw biel'CY Chai z Parwi;mów i Fajw-ela ma
żon]{ów Litman, 

oraz poraz drUlgi, że otwarte zoostały postętpowania spad
kowe po: 

1) Rywce-Mariem i Lejb usiu Pinkusie małż. Borensztajn 
oraz Lai i Mos;akJu małż. Rozerubaum - właścicielach nteru
chomości w m. Białej -Ralwsikiej, hip. N'!' 221294, zmarłyclh tam
że - pieTWIBza 2 m a rca 1941 roku, drugi - 15 września 1940 
roku, tmecia. - 15 llipca 1942 roku I CZ'.varty - 28 gruodln.1a 
1941 roku; 

2) Jan.kl~Lu vel Jakubie l Ruchll mal1ż. RoIkIitO'WLcz, wia;-
6cicielach nieruchomości w m. Rawie-Maz., hlp. N~ 4{), zmar
łych tamże - pleTWIBzy 15 stycznia 1942 'liOku, dlI'Illg1a - 5-ego, 
etycznla 1942 roku; 

3) ZeImanie Dawild~le Targu, Właśdcielu IIlteruchomoścl 
w m . Rawi e-Maz., h ip . Nr 83, zmarłym 25 września 1941 ro~ 
ku w Tomas·zowie Maz.; 

, 4) Chai I Abra mi e Cha imie małż. Kozłowskich, ~ł

właśckielach nieruchomości w m. Nowym Mieści·e nad PiHcą, 
powIecie raws k lim, hip. Nr 21, znnarłych w Ujeźdlzie kfI'oma.. 
fJ"ZiOwa pierwsza - 2 m arca 1942 roiku, drrugI. 29 maja 1942 
roku; _, .. 

5) Chai Kiszce 1 J 'ochwecle z Goldlbergów Wolfowej to
:nie 'Lewfka, 'Współlwłaścicielacl1 nle<ruchomości w m. R8JW1e
Maz., hlip. Nr 107, zmarłylch ta.mrbe, - pierwsza - 18 liJpea 
1942 roku, druga - 15 maTCa 1942 roklu; 

6) Chilu Lejbie BlUlffibeegu wS[)ÓłwłaśCicielu nieruchomo
tei w m . Rawi,e-Maz., hip. Nr 81, znnarłym tamże 15 l1pca 

\940 roku; 
7) Dymitrym LeowUwwiic~u i Józefie z Lopu.szyńskich 

l voto LewkcwiJcz li voto Kazmierozak, właŚ'cidelach nieru_ 
ehom<>ści w m . Rawie Maz., hlip. Nr 185 (pierwsze og'łos~e 
sa.mieczczone było w NI' 94 Amt1lcher AnzetgeT' z dnfta. 18. 12. 
1944). 

W oznaczonym terminl'e osoby zaiJnltereBowane willlIly 
~łi08ić swoje prawa w tymże Oddziale HlJlotec'2'Jllym do :oiLe
'"' eoomości 1 spadlku pod skutkami prekluzji. KC--5218 

SĄD GRODZKI W ALEKSANDROWIE KU.J. 

Sąd Grodzki w Aleksandrowie Kuj. Oddział Ksiąg Wie
t"zystych Sądu Grod zkiego, obwieszcza, że wyznaczony został 
~rll,li.n 

a) p ierwia stk owej r egulacji hipoteki dla: 
1) niemchomośoi w Radziejowle - Kuj. przy uJ.. Objezdnej 

łl6d Nr 18, przestrzeni 3.36 ha, należącej do sukcesorów Ma
nem z Grojnowskich Er dwajn - na dzień 15 kwietnia 1947 r., 

2) osa'ly włości lińskiej we wsi Broniszowo, gm. Służewu, 
oz:naezonej Nr 2, przest.r z,eni 1 ha 9.595 m. kw. pod nazwą 

"Kol0lI1ia Mi.eczysławowo", należące:i do Mieczysława i Marii 
małż. Biał~wwsJdch - n a dzień 15 kwietnia 1947 r. 

3) nieruchomości w Piotrkowie - Kuj. przy ul. 3-go Maja 
Hr 22, p rzest rzeni około 700 m. kw., należąoej do sukcesorów 

.,MlQNlI'1X)R POLSKI" - Dnia 18 ma.ja 194.7 ,., Nr 70 
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zmarłej RuchU vel Rutki vel Sary z Ła~łch 17Jbiakiej - na 
dzień 20 crrerwca 1947 r., 

4) nieruchomości w RadziejOWli.e-Kuj. przy ·ul. Pierackie
go Nr 3, przestrzeni około 1.400 m. kw" naleiącej do Stefana 
i Elżbiety małż. Matuszak - na <iMeń 20 (2~ 1947 r., 

5) nieruchomOŚC'ie w Radziejowie-Kuj. : a) przy ul. Pie
raclciego Nr 9, przestrzeni około 2.100 m. kw. i b) przy ul. 
Pierackiego Nr 16, przestrzelIlli około 8.000 m. kw., naleiącyclJ. 
do sukcesolI'ów: w połowie Naftala Łęczyckiego i w drugie, 
połowie JoSika Oohna - na dzień 10 lipca 1947 r., 

6) nieruchom~i w PiotrkOWlie - Kuj. przy ul. Piłsud
skiego Nr 2, prresłlrzeni. 378 m . kw., należącej do sukceso
rów: Hi."1dy Płockiej vel Płooki.er - na dzień 10 lipca 1947 r., 

7) nieruchomości w Pioivkowie-Kuj. przy ul. Sienkiewi
cza Nr 3, przestrzeni. 483 m . kw. należącej do sukcesoil'ów po 
Szmulu-Lewi i BajU małż. Szumi'!'aj----na. <łz. 10 lipca 1947 r. t 

8) nieruchomości w RadzliejoWlie-Kuj. przy ul. Rynek Nr 
28, przestrzeni około 120 m. kw., należącej do 8I.1.kcesorów 
.Józefa Kumera - na dzień 25 kwietn4a 1947 l". 

b) odtworzenia zaginionych podcza8 działań wojennych 
ksiąg Wlieczystych dla: 

9) nieruCJhomości "Willa Zabikowo" w Aleksandrowie 
Kuj. przy ul. Piłsudskiego Nr 12, Nr rep. hip. 63, przesbrrzen1 
1,412.52 m . kw., nal~ącej do sukcesorów Józefa Kamińskie
go - na dzJień 20 czerwca 1947 C. , 

10) nieruchomości w CiechooilUJku przy UlI. Widok Nr 5, Nr 
rep. hip. 55, przestrzeni 145 saa:. kw., należącej do Michała 
i Franciszki vel Frani małż. BibeTSZJtajn-na dzień 20 cze1W

ca 1947 r., 
11) nieruchomOOcl w Ciecll<.Jcilllku przy ul. Przechodniej 

Nr 2, Nr ł'ep. hip. 40, przestrzeni 3.465 m. kw. :należącej do 
sulocesorów MaIki Bromberger i Bera Jelenkiewicza - na 
dzień 20 czerwca 1947 r., 

12) nieruchomości w Ciechocinku przy ul. Zelaznej Nr l 
i Targowej Nr 1, Nr rep. hip. 15/126, przestrzeni 2.883 m. kw., 
należącej do AntOlniny PasZlkiewiC(?, nabytej od Chadma
Lajoo Ejlenberga vel Ejlenburg~. sukcesora bJraela-Majera 
Ejlenberga vel Ejlelnburga - na dzień 20 czerwca 1947 Il'., 

13) nieruohomości w CiechocipJku !przy zbiegu ulic Zdrojo
wej Nr 4 i Zelaz:nej Nrr 1, Nr rep. hip. 15/126, należącej do 
Pauliny Chmielewskiej, nabytej z więikszej nierucllomoścl 

;00 Ohaima-'LajM EjlenbergJa vel Eejlenburga, S'llIkoorora 

Izraela - Majera Ejlenberga vel Ejlenburga - na dzień II 
maja 19:47 r ., '. 

14) nieruohomości "Willa Julianówka" w Cieahociniku 
przy ul. PiłS'lldskiego, Widok i Nowej, przestrzen1 6.059 m. 
kw., wydzielonej z więikszej ni·eruchomośoloznacr.onej Nr 
rep. hip. 118, należącej do Władyosława Magosana na dzień 
15 kwietnia 1947 r., 

15) Illieruooomośc:i w Aleik.s8Jndrqwie-Kuj_ przy ul. Łąko
wej Nr 3, prz.esm,earl 604,48 m. kw. wydzielonej z ruerucho
moś·ci "Troj-anów", Nr rep. hi.p. 55, należącej do Stanisław!l 
i Wandy-Ma.rii małż. ZaTemba - na dzień 10 kwietnia 1947 r. i 

16) nieruchomości w CieclJ.oclniku przy ul. Narutowicza 
Nr 7 Nr rep. hiJp. 134, przestrreni 932,60 m. kw., należącej 
do sukcesorów Wojciecha GOOcińskiego - na dzień 10 lipoa 

1947 r. 
W o:zm=ym terminie osoby zainteresowane wi.nny 

zgłosić gwe prawa w kaneclarili hipoiec:zlIl.ęj pod skutkami 
preklUZJji. KC--II21' 

PONOWNE ZALOZENIE 
ZAGINIONYCH 

KSIĄG HIPOTECZNYCH 

SĄD OKR·ĘGOWY W WARSZAWIE 

Wydział Hipoteczmy Sądu Okręgowego w Warszawie ob
wies2JCza, że na zasadzie ustawy z dnia 19 m.area 19~ r. (Dz. 
U. R. P . Nr 38, poz. 254)'zos1:ało wszx::zęte postępow8lDde w ce
lu odtwo<rzenia następujących ksiąg hipoteomyclJ. w terminie 
3-mles1ęCz:nyYn od daty ogłoszenia w Monitorze Polsldm. 

l) Osada Pelin II w powiecie warsza~, g:m1nie Je
ziorna, powierzclm.t 20 ha 2342 mtr. kw. należącej do ZofU 
Cieleokiej. 

2) Na żądanie Ajzensztata Fanmy, zagiffiony tom III nIe
ruchomości Nr 1253-1258 Praga został wywołany do rekon
stru!k<cji. 

3) Nr 4782 Peaga przy ul. Finlandzkiej położonej, po
wierzchni 932 i l /lO mtr, kw, należącej do Romana Podos
kiego. 

4) Willa Mińsk Nr 53, 54, 55N w powiecie mińskim, po
łoixmej w Mińsku Mazowieokim, powiernchni 4949 mtr. kw. 
należącej do Feliksa-Antoni~ Zeberek. 

5) Willa SłużewieC 206, położonej w Służewie, w powie
cie warszawskim, powienchni 903 mtr. kw. należącej do Cze
sławy Mahlerowej. 

6) Osada włoścla.ńska Nr Sa we wsi sfużew, w powiee1e 
warszawskim, położonej na Służewcu, ul. 'Wiejska 28, po
wierzchni 5 ha 8796 mtr. kw. nal-eżącej do Fr8lll,cisz:ka Łagow
skiego. 

7) Willa DaIi1.uta w powiecie błońskim, położonej w Cko
dzisJru IV, powierzchni 1562 mir. kw., należącej do Bajorek 
II voto Osmólskiej, Danuty z Bajo["ków Kosoowskiej, Haliny 
z Bajorków Mathia. 

8) Willa Zagroda A, w powiecie bło-ńsiki·m, połomnej w 
Grodzisku ul. 3-go Maja Nr 3, powierzchni 3125 mtr. kw., na
leżącej do Floren1y:ny Marcinh"'Owskiej. 

9) Nieruchomość w Zyrardowie Nr Z 275/1, w powiecie 
błońskim, połoŻ<JlI1ej w Zyrardowie, powier~chni 1 ha 1271 
mtr. kw., należącej do Augusta de Lazzarini. stano,wiącej 

działki Nr Ne 16, 17, 30-35 i część Nr 7. . 

10) Kolonia Ruda L w powiecie bŁońskim, połoWinej w 
ZyraroO'Wie, powierzchni 3 ha 1534 mtr. kw., należącej do 
Augusta de Lazzarini. 

11) Kolonia Umiastóv.ek, w powiecie warszawskim, gmi
nie Ożaców, powierzcllni 10 ha 8837 mtr. kw. należącej do 
Edmunda Wodzińsik.iego, .Anieli Wilkoszew Slkiej, Zofii Beer, 
Zdzisława - Juliana Pawłowskiego, stanowiącej działlki. Nr Nr 

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. 
12) KoIOlnia Dobrowil A, w powiecie wa["szawskim, gmi

nie .Jabłonna, powierzchni 1 ha 6616 mtr. kw., należącej do 
Stefana Skalskiego, .Józ"efa Jordana. 

13) Willa Nina Nr 2, w powiecie błońskim, gminie Mila
nówek, powier7lChnI 61218,4 mtr. kw., należącej do HerJJrYka 
StaIIl.kiewicza, stanowiącej działikę Nr 2. 

14) Osada Zacisze Nr 9 w powiecie w!llI'Szawskim, gmi
nie Pruszków, powierzclmi. 178,5 saż. kw. nal~ącej do Bu
tłomieja Kobi~ego, stanowiącej dział!kę Nr 9. . 

15) Komia Szeligi S w powiecie warszawskim, gminIe 
BlWle, powie17JC'hni 5 ha 5987 mtr. kw. należącej uprzedni G 
do Władysława i Ale~l11.dira SzelleIlJbaumów, darowalIlej .Jani
nie Szczecińskiej. 

16) Willa Shlrżew 1068-71, w powiecie wall1SZ8lW'S1dm, w 
Służewie, powierrohni 3522 mtr. kw. należącej do Seweryna 
Ludkiewicza, Jana i Henryki małżolIlików Łączyński.ch, Wła
dysława Hałasińskiego i Czesława Zanockiego. 

17) Willa Emilln, w powiecie grójookim, grnLn.ie Kasty, 
powierzchni ldzies. 879,78 saż.kw. nal~ą'Cej do Spółdzielni 
"G«'upa Techniczna" z ogI'. odp. w Warszawie. 

18) Nr 8347 położOIIlej w Warszawie przy ul. BałucldegG 
Nr 21, powier2JChni 621,80 mbr. kw. należącej do RuwilIla vel 
Roberta AjrLensztat, HenJrYka-Ohaima i Esf1ry małżoników 

!:sers. 
19) Niecki G1.liStawówka w powiecie warszawskim, gmi

nie Piastów, powie.I7JC:hJm 4 ha 351 mtr. kw. należącej do Gu
Btawa Pahl vel Pal. 

20) Willa Elin w powiecie błońsikirn, poroiŻOala w Mila
nówku, powier7JCooi 14697 łokci, pierwo1nie należąca do .Je
lI'Zego-Sylwestra Mu&zyńskiego, następnie odo WładysŁawll 

BedT18J."Z3. i Zofii. Leśniak 
21) Nt' 10198 w Wa.TSzaIWie przy ul. KrotoszyńsJciej, po

wierzchni 484,15 mtr. kw. pterwOJ1Jnie należące'j do Kazimie
ry DwOlI'Zakowej, następnie sprzedanej Malriancw1 i Stefanii 
małżonkom Zarembińskim. 

22) Willa Jelonek Nr 15/14 w powiecie warszawskim, gmi
D.I.e Bl.ime, powierzchni 900 mtr. kw., należącej do Tadeusza 
i Regirny małixmków Rokickich, stanJOwiącej działkę Nr 15. 

28) Nr 4686 Praga przy ul. Lipskiej Nr 26, powier1JC:hnl 
797,25 mtr. kw., należącej do Sewerr-yna Kall'pOwicza. • . 

24) Ko1.otrle Ruda M w powiecie błońskim, położonej w 
2yrardowie, powier2lChni 20 ha 7397 mtr. kw., należącej do 
Leona Matyjek, Au~ de La7Jzarim, Henryka F1ronC'7~ika> 

Tadeusza · Swlallowskiego, RyszaTda Jadkiewiocza, Witolda 
.Jaokiewicza. 

25) Willa Macierzysz M-IV w powiecie wamza~ 
gmmie Bl1zne, powienx:łmi 8724 mtr. kw., należącej do Ma
riana-Wacława t Aleksa.mky-Aniny mał:iloników Bucholc. 

26) Osada Mag6wek, w powiecie warszawskim, gminie 
Blirme, powiemchni 17 ha 9159 mtr. klw. na,leżącej do Feli
cjana-Kwiryna CholewińSkiego, 

27) Willa Wypoczynek Nr 160b, w powiecie błońskim, po
łoł..ona w Milrun6wku przy ul. GraboiWej NI' 6, powierzclmi 
2516 nWr. kw. n:a,l~ąeej do MaiI'ii ' Rohoziń.skiej. 

28) Nieruchomość MariampOll Nr 688 w powiecie błoń
skim., połoiJoln.ej w ZYiI"aroowie przy ul. Siet'llkiew1cza Nr 16, 
powte:rzchn1 655,2 mtr. kw. należącej do Gminy Miasta Zy
rardowa. 

29) Nr 8018 przy ul. Malczewskiego Nr 13, powierZIC<hni 960 
mtr. klw., należą<:ej do Stanisława Pless. 

30) Wina Moja w powiecie błońskim, poło:iJonej w Brwi
nowie przy ul. Bi.slrupickiej Nr 47, powi~chni 3 ha 9358 
mir. kw., należącej do Czesła.wa Michałowskiego. 

31) Sru~ew Służewiec NII' 682, w powi·eocie warszawsk,im, 
połOOoinej w Słu!i.ewie przy ul. Skxzetuskiego, powierzcllni 960 
mtr. kw., należącej do Anny Wd.zieko-ńskiej . 

S2) Willa W:lktoIria A w powiecie warszawskim, położo
nej w Skolimowie przy ul. Kościelnej Nr 28 należą<:ej do 
Norberta HochtmalIla. 

33) Nil' 3587 Praga położonej przy ul. Ka~j na Pracl?e, 
powierrrehni 509,52 mtr. kw." nal~ącej do Lubomiry Renaud. 

34) Willa Nałęcz6wka Nr l w powiecie błońskim, po
wierzclm1 3972 miflr. kw., położonej w Milanówku przy uL 
Kraslńs..lclego Nr 10, nałeżącej do MarU Turowsikiej, stano
wiącej działkę Nr 1. 

35) Nl" 3915 Pra·ga, położxmej przy ul. Budrysów, powierz
chni 644,27 mtr. kw., nalcl:ące'j do Władyosława i Marli mał
ronków SawiClk1ch. 

36) Osada Jeslon6wka w powiecie błońskim, w gminIe 
Grodzisk, powierzchni 3 dzies, 240 saż. kw. czyli 3 ha 3867 
mtr. kw., na,leżącej do Janiny Radziszewskiej. . 

:m Willa Kłopot Nr 19 w powiecie błońskim, położonej 
w Gro&i.sku Ma.zIOIWieoklm, powiea-zchni 1549 mt'!'. kw., na
leżącej do StanisłaJa i Heleny Zientala. 

38) Willa WaweIT: Anin litea-a I w powiecie walI'szawskim, 
położonej w Anill'lie przy ul. Odrodzenia i Odsieczy Wiednia, 
powie\I7jchni łąCZlllej 7927 mtr. kw., stal110wiącej działki Nr Nr 
387, 388, 389 i 390. 

39) N~ 4276 Praga, połoiJoo.ej przy ul. Czeskiej, należącej 
do Leokadii Mischal. 

40) Nr 12639 położonej przy ul. Idźkowskiego Nr 4, po
wierzchni 998,30 mtr. kw., należącej do Stefana Bonieckiego. 

41) Zabki Nr 176 w gminie WaweIT:, powier z.chni 1325 mtr. 
kw. 2705 mtr. kw., 2234 mw. kw., 1457 mtr. kw., 1224 mtr. 
kw. należą-cej do HoolJ"ka-F.eliiksa i StefanH małżonków Ga-



wrysiak, Wacława l Aleksatndry - Marli małżonków Perou
biń&kich i Janiny SWladzińskiej, stanowiącej działki Nł" Nr 
2, 7, 6, 4 i 3. 

W ternUnie 6-ciQ miesięcmym Od daty ogłoszenia w Mo-
nitorze Polskim. ' 

1) Kolonia Leamo-ZosJnek w po!Wiecie błońskim, ~e 
Radzlków, powiernchni 2008 mtr, ' kw. należącej do zm.aa:i.ego 
J lIllIkla: Zyk. 

2) OtwookaWilla Nil' 9/8 Marcella w powiecie warszaw
akim,. pQłotżonej w otwocku,JlIOIWiermłmi 672,3 ło1rei kw. na
~j do zmarłego Lejzora Ape1bauma. 

3) Osada Ruszkówek w powiecie pułtuskim, gminie Na
lI1elsk, powier.rehni 39,76 ha, należącej do zmarłych Pejsacha 
1 RuchU małŻOlnków Wajnsztok l Ch'lllllY, Mendla, Bencjana 
Waj.M7;tOków. • 

4) Willa POiPOWO W. w powiecie pułtugkim, l!D1nie Ze
grze, naaeżącej do zmadej Leokadii-Janiny Wolskiej, stano
wiącej działki Nil' Nr 11, '816, 1130-1133. 

B) Willa Swoboda A w powiecie warszawskim, położonej 
w otwooku, powierzcłmi 2490 saź. kw., nałeżącej do zmarłe
go Chaima-8ymchy Nudelholc. 

6) Willa Włoohy C Nr 1 w powiecie warsmwskiim, poło
t.onej we Włrehach, powierzchni 23'16 mtr. kw. i 681 mtr. kw., 
należl\cej do mtarłych ~ilhelma 1 EmilU Wuttke, stanowiącej 
dzda&i N,r Nr 1 1 2a. 

7) Wolomin Nil" 1144 w powiecie l'ad:tymińsk.im, powierz
chni 670 mtr. kw., należącej do zma.rłych Jankla i ul mał
żonków Ta1blum i Icka Tajblum. 

8) N1eruchond~ w 2ynrdowie Nr Z 282, 28~, 2~4, 285, 
\IV powd.ecie błoń..ek!m, po.1'Dionej w mieście 2y.rardQw1e, po
wierzchni 922~ mir. kw., nalei:ąoej do Zotli Siedleckiej i zma
rłej Cecylii Siniarskiej. 

9) N!l" 12658 w WarszlllW1ie, powierzclmi 760,16 mtr. kw., 
należącej do zmalJ:'łyC'h Szymona i Józefa Steir.Jberg. 

10) Willa Rachmiłów w powiecie warsz:arwskim, położonej 
w mieście otwocku. powieroohni 3463 mIir. kw. należącej do 
zmarłego Suohera-Bera Kun:. . 

11) Osada PQlanka w powiecie wanzawskim, gminie Je
ziorna, powierzchni 408 sa~ kw., należącej do stanisława 
Skirzyniarz i zmadego Walerego P~c:zIIrowskiego. 

12) Nieruch<lmość Sklemiewka Pirawa Nil" 11/4 w powie
cie skierniewickim, położonej w Skiemiewl.oach przy ul. Le
lewela Nr 11, powienchni 825 mtr. kw., naileżącej do zmar
łej Estery Abramowicz. 

i3) Willa Ojców!ka w powiecie W8!"SlJ8.wsldm, polożomel 
w Otwoclru-&6dborowie przy u1. Fred!"y, powierzchni .2 mO.r
gi należącej do zmarrłej Basi Liindnetr. 

, 14) Willa Gllni.anka Nil" 38 w powiecie warszaw&kim, po
łożonej w OIiwOCiku-Sródborowle, powier:zclmt 5599 mtr. kw., 
należącej do ztna!l"łyoh D-ra Alfreda Gruszkier.vticza i Heleny
Bogumiły Szmindlino. 

15) Kolonia Rakowice Nr 2 ' D w powiecie W8Il"SZaIWskim, 
gm:IJnie Okęcie, pow:ierzchni 1 ha 4053 mb". kw., należącej do 
zmarłego Aleksandra Wieniew1cw. 

16) Willa otwocika Nr ' 10 Fajgenbaumówka w powiecie 
warszawskim, . położona w otwooku przy ul. Poniatowskiego 
Nr 3, pow:ierzchni okolo 265 mł4'. kw. należącej do zmarłego 
leka Fajgenbauma. 

17) Willa Wawer-Anin D, w powiecie waa"SmVfSkim, gmi
nie WaJWer, IY.mierzcbni 32400 mtr.kw., nale7.ącej do zmall"-
łego Bolesława Chodkiewicza. . 

18) KolOinia Esplanada Nr 9, w · powiecie warszawskim, 
gminie Fałenica, polożona w Swiarze, powierzchni 28222 m~r. 

\ kw., należącej do zma'l'lego Sendera Zylbe'rberga. 
19) Osada Adolfin w powiecie błońskim, położonej w Gro

dzisku Mooowieckim przy ul. 'Draugutta Nr 42, lX'wierzchni 
505,98 saż, kw., należącej do ztnarłych Majleoha i St1iI'y mał
żonków Hajdenkruk. 

20) Willa Adamówka C w powiecie w84"SZalWSkim, gmi- ' 
nie Wawer, powi~ZI{'hni 4356,20 mir. kw., należącej do :zmar-
łego Cstela-Lejby Strooberga. , 

21) Nr 3290 Proga, przy ul. 2ymiersk,iego Nr 109, powle<rZ

chni 951,49 mb'. kw., należącej do ztnarłycil Jehudy i Estery-
Rojzy małżonków Bogaty. . 

22) Osada. Zdzisławówka Nr 11, w powiecie warBZal\\'Skim, 
połiożona w. PI"IlS7lkowie przy ul. Szopena Nr 20, powierzch
ni 663,32 mtr. kw., należącej do Bogumiły KowalskIiej 1 Eu
geniusza Kowalskiego jako spadkobierców zmarrłej Kazimie-

ry Kowalskiej. .. ,. 
23) Willa Mariampol Nr 31 i 31a w poiWI1eCle błO~Lm: 

połOlŻOIlej w ŻyrardO'Wie przy ul. l-go Maja Nr 12 naleząc:eJ 
do Ieka vel Izaaka LipsrlYca i :mnarłego Lejbusia Bronsrzte]n. 

24) Dobra Oltarzew N!' Nt' 154/5/9, 160/174/6, 193 w po
wiecie w8lt'sZ3wskim, gmiInde OŻMÓW, powier:llChni.h~o 4 ha, 
należacej do Jana i Stanisławy małżotnków Kochanowskich, 
StalIli~awa Gorntaa'czyka, Jadwigi Studzińskiej, Anieli Smo-
lińskiej, Michała i Marii Chruścińs1cidl. . 

25) Willa Służewiec N!' 13 w powiecie warszawskIm, 0-

becnde włąC7Jona do miasta Wa.rszawy 1 ocmaCZOJl8 Nr hipo
teozInym miejskim 15507, położonej przy ulicy Zaolziańskiej, 
nawierzchni 1855 mt:r. kw., należącej do Marii Binder 1 zmar-
łego Stefana-Józefa Binder. . 

26) Willa K!l"zewkowianka w powiecie wmszamsk:im, po
wierzchni 1313 mtr. kw., należącej do. zmadego Kazimierza 
Krzewskiego. 

27) Willa ŚródbOlrów Nr Nr 10, 11, 12 i 15 w powiecie war
szawskim, należącej odn0Ś:l11e działek N!' 15 w okr~gu 52 do 
Nusyma Szora i Nr Nf> lO, 11, 12 z okiręgu 52 do zmarłych 
Sendera i Tauby małżonków Szor. 

28) KolOlIlia Glasmalll.ówka działka Nt' 5 w powiecie :vall"
szaws!dm, położonej w Ursusie, gminie Skorosze, nale?;ącej 

"o zmarłych Jana i Anny małżonków Złotowskich. 
29) Osada Hanerówka-Zacisze, w powliecie warszawskim, 

gminie Brudno, stanowiącej dziaH!:ę o powierzchni 1070 mtr. 
( kw. z nieruchomości "Folwail'k Zacisze" w poN\Tiede warszaw-

slcim, i działkę NI' 56-a z nieruchom.o.ścl "Osada Hanel'Ówka" 
w powiecie wa.rszawskim, należącej do zmarłego. Władysława 
Luty. .. 

Osoby za:iIllIteresowane wIDny się zgłosić do Wydzjalu Hi
potec7m~ Sądu Okręgo.Wego w Warsmwie, ul. Kapucyńska 
6, pod sku1:1karni preklJua:j1. KC-4882 

WPROWADZENIE VI POSIADANIE 
SPADKU 

SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE 
Sąd 03m'ęgowy w Lublinie Wydmał I CywillIly, zgodnie 

z postanowieniem swym z dnia 6 grudnia 1946 roku wy
danym na skutek wniosk.u Sylki-Rywlci Ansztajnowej o 
wprowadzenie w posiadanie ~u po Ohanie AnsztajnO'Wej 
składającego się z połowy nieruchomości w osadzie Piaski 
k. Lublina a mianowicie z placu i murowanego jednopiętro
wego domu mies2Jkalnego, zapisanego do tabeli likwidacyj..; 
nej pod Nr 192/112 - :nr policyjny 76, numer rejestru po

miaJl'OlWego 179 i 180 - na zasadzie art. 770 K. C. i 1682 UPC. 
wzywa spadkobiercÓW wymienjpnej Chany Ansztajnowej, 
aby nie później ja1k w ciągu miesiąca od daty opubliko.wania 
ostatniego ogłoszenia, zgŁosili do Sądu Okręgowego w Lubli
nie, Wydział I Cywilny, do spraJWY Nr 1 C, 183/46 swoje pra
wa do wymienionego wyżej ~adku. 3-KC-756-U 

Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział I CywiLny, zgodtnle 
z pooI;anowieniem swym z dnia 8 grudnia 1946 roku wy
danym na skutek wniosku Anny Bachowej, działającej w 
imieniu Brany z Fede!l"ÓW Stempelbm-g o wprowadzenie w 
posiadanie spadtku po SzJpmle Federze, Obejmującego poło
w~ sumy rupotec=ej 1,250 doi8["ów, zabezpieczonej pod Nr 7 
w dziale IV -tym wykazu hipotecznego nieruchomości "Lu
blin 833" W!l"az z prawami dod8Jtlrowymi dQ tej sumy - na 
zasadzJie art. 770 K. C. i 1682 U. P. C. wzywa spadkobierców 
wymienionego Szllomy Federa, aby nie później jak w ciągu 

miesiąca Od daty opublilkowania ostatniego ~oszenia, zgło
sili do Sądu Okręgowego. w Lublirl,ie - Wydział I CywiLny 
do sprawy Nr ! Co. 189/46 swoje prawa do wymieniOlleg<) 
wyżej spadku. S-KC-757-II 

Sąd Oktręgowy w Lublirnie, Wydlz.iał I CywiLny, zgodnie 
z postanowieniem swym z dnia 2 lipca 1946 r. wydanym na 
skutek podania Józef y Paptzycldej z Lublina o wprowadze
nie Józef y Paprzyckiej z KonikO'Wskich vi posltadanie spad
ku pozostałego po jej mężu ś. p. Franciszku Paprzyck:i.m, 
składającego się z Iliepodzielnej połowy placu o obl'Z81'Ze 
1447 i pół łokci kw. położonego w Lublinie, przy ul. Sierocej 
10 i zapisanego w księdze hipoteClllIlej ' pod nazwą "Lublin, 
Nr 488" - na zasadzie art. 770 K. C. i 1682 U. P. C. wzywa 
spadkobierców wymienionego Franciszka Paprzyckiego, aby 
nie później jak w ciągu miesiąca od daty opublikowania 
ostatniego. ogłoszenia ~ili do Sądu OkręgO'Wego w Lu
blinie, Wydział I Cywilny do sprawy Nr I. Co. 117/46 swoje 
prawa do wymienionego wyż~j spadku. 3--KB--4334(dm)-II 

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE 
Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Częstochowie <: 

głasza, że Sz1ama KierkO'WSki, zamies7Jkały w MyszkOWle 
ul. ,1' Maja Nr 19, jako. spadkobierca po zmarłym Luzerze 
Kierlkowskim, w dniu 1 lipca 1946 r. wystąpił do Sądu Okrę
gowego. w Częstochowie (Nr spr. 00. 87/46) z wnioski~ o 
wproWadzenie go w posiadanie niepodzielnej połowy meru
chomości połoimlej w Mijaczowie, gm.. M~ów, pow. za~ 
wie!l"cie przy ulicy Okrzei pod Nr pollc. według aktu 84, zas 
obeoni~ N!l" porządkowym 26, a w tabeli likw1dacyjnej wsi 
Mijaczów pod Nil' 37/34. 3-KC-2544(1 m.)-II 

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

dnie z arl. 770 K. C. N. ogłasza, że Józefa GrzegO!I"CZy'k z 
Kielc, Rajtarska 38, dnia 14 listopada 1946 r. złożyła wniosek 
o Wtprowadzende jej w posiadanie spadku, pozostałego po 
zmarłym jej męż;u Władysławie Grzegorczyku, stanowiącego 
nieruchomość w Kielcach przy ul. Rajtarskiej Nr 38, O7JIla
czoną vi Wydzi.ale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Kielcach 
nazwą "Kielce" N!l" hip. 904 obejmującą plac z murowanym 
domem m~es~1lIlym. Wzywa się spadkobierców Władysława 
Grzego.rczyka, aby w ciągu miesiąca, licząc Od dnia .~a 
się trzeciego ogłoszenia, zgłosili swe prawa 00 wylmenl<mego 

~-KC-5339 spadku. 

SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH 
Wydział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej 

W Wydziale Zamiejscowym Siedleckiego Sądu Okręgo
wego w Białej Podlaskiej txx:zy się postępowanie o wprowa-

l dzenie w trybie art. 770 Kod. Cyw. w posiadanie polowy nie
ruchomości w Białej Podlaskriej przy ul. Terespolskiej Nr 
23a położonej, a hipotecztnym DUme!l"em pia-wszym ~aczo
nej Jose1a-Bera Feldmarna jako jedynego spadkobIercy po 
wcześniej bezpotomnie 2lm81'łej właścicielce - żonie jego Ne
chunie vel Chanie z Gotlibów. 

Wzywa się WJ;zys1Jkich zainrteresowanyoo, by w terminie 
miesięc2l!lym od dnia ogłoszenia zgłosili swe prawa do spad
ku po NechunieFeldman do wyżej wymienionego Sądu w 
Białej Podl. pod skiUtkami prekluzji. 3-KB-9069-III 

ZATWIERDZENIE TESTAMENTÓW 

SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU. 

Sąd Okręgowy w Torun iu Wydzia ł Cyw;111lY t1il1iej~ z y'lTI 

o!bwheslzcza, ż,e p'ostanowieniem Sądu Okręg,owego z dni,a 5 

Lutego 1947 r. testament notaria,j.ny Kazim:e~y Stall i.ewi,Cz.~ 
Ily sp'o" ;z<jJruzony dnia 7 ~tY'cż!1ia 1943 T,oku zostal z.atwJer-
,. ,I KC-ólOCi 

d~ooy do wY1konama. Co,. 4,47. 

UZNANIE ZA ZMARŁEGO 
I STWIERDZENIE FAKTU SMIERCI 

SAlD OI~O[)zjKI W W .NRSZA W!tE, 
Sąd Grodz!ki w Wa:rs,la'Wi,e Odldzi,ail 7 wzywar . . 
1) Emestynę Retginę z domu NewgoLdibeng G~blańsk .. 

ur.odlz. 16 Jipca 1897 r. w Kazimierzu n, Wisłą, CÓl~kę Jakób& 
i MariJ-BLmy z domu Mi'nc. 

2) Ce'cY1lię z domu Ne'llgoldlber'g Gol:ld/bengową, urOOs. 9 
grudnia 1901 r. w Kazimiervu n. Wislą, córkę Jak<fua i Marli
BHtmy z domu Millc, 

3) lieI.enę z domu 
1904 r. w Wa,rszawie, 
Mi:nc. 

Neug,oll,dJberg Milynek, umd~. 16 mala 
córkę Ja:kóba i Marii-Bli.my z domu 

4) Józefa Neugo!dberga, urodz, 26JL 1927 r. w War
sZaJwI,e, syna Jakóba i Mal"ii-Slimy z domu Mil1c, OIstatJn;i!o 
wszy<'iCY z<lim:leszkali w Wars,za\\Zie w cza~ie HkwildtatQJll 
I!lIhte,tta zostalli wyw i'eZ'ieni dlo o,bol?;U w Trebl'inc:e, aby w ter
mirllie trzyun.fesięcznytm stawftH si,ę do Są,du, g'dyż po tYIIl 
termi:nie Sąxi uzna iuh za zmarl:Yi:h, ora,z 'Wzywa w&zyStkit 
osdhy, kibóra mogą udz i,e'lić jakcihkol;wi,ek wiarlomooul o ~ 
gin!'onY'ch, alby w PO\Vylż'Szym t,ermil1 i,e dooi:osly o nictt SI\
dowL ro0-6087 

SĄD GRODZKI W PLESZEWIE 
Sąd Grodzki w Pleszewie podaje do Wliadomości, iż na

st~'.ljące osoby wystąpiły z wnios!k:iean o uznanie za ZtlllJU"

lego: 
1) III. Zg. 72/46 - BrOlllLsława Bartczak z Droszewa, pooo 

wiattu ostrowskiego, odnośnie jej męża J,ana Bart.czaika, uro
dzonego 18.V1.1904 r., w EliZlan:kach, pow, ostrowslciego, sy
na Adama i Józef y z d. Duster, ostatnio zam. w Drosrewie, 
lPow. ostrowskiego, kt6ry podczas kampanii wrześniowej 1939 
r. walczył przeciwko Niemcom w szeregach Kaliskiego. 22 
lP· p, i był widziany jeszcze w połowie września 1939 r. w 
oko.licach Warsxawy, po czym wsze!k.i ślad po nim zaginął. 

2) III. Zg. 73/46 - Atnna Domi.niczak, z Pleszewa, Bata
Il"ego 27, odnośnie jej męża Jana DomiruiC2'~ka, urodz. .6.12.1902 
r. w Sadowicach, pow, mogileńskiego,syna AndrzeJa i Ma
rianny z d. Wo joiechowskiej, ostatnio zamiesztkałego w Ple
f,7.ewde który jako posterunkowy P, P. ewakuowany we wrze
ŚIIl.iu 1~39 r. z PlesZ!ewa w kier:wnku na wschód, znalazł się na 
terenie ZWią7ku Radzieckiego, gdzie w grudniu 1939 r , prze
bywał w miejscowości Ostaszów, skąd nadeszJ:a ootatnia o 
nim wiadomość. 

3) III. Zg. 75/46 - Ludwika Ja\\'01"ska z Czerminka, pow. 
iarocińSildego, odnośnie jej męża }/[ichah Jawa.rskiego, ur. 
29.9.190f. T. W ZagórzynSe, pow. kaliskiego, syna Jakuba i Ka
tarzyny z d, Łucmk, ostatnio mm. w Plesz,ewie, który all"e
S2.towapy przez gestapo i osadz'OOlY w więzieniu w Piesze
wie przebywał tam je<>...z.cze jesienią 1939 j'., po czym bez śla
du z.a~nął. 

4) III. Zg. 2/47 - Antonina Ryży z d. Chojnkka z Ple
szewa, Podgórrna 18, odnośnie jej mGża Walentego Hyżego 
(Ryży), urodz. 4.10,1904 w Pleszewie, syna Michała i Natalll 
z d. Smolińskiej, ostatnio zamieszkałego w Ple"zewie, który 
al'esztowatrly we wrześniu 1939 r. pnez gestapo przebywał 
kolejno w więz:ieIllu w Pleszewie i Środ7Jie , a w koń·cu w f 011"

oie VII-ym w Poznar>iu, gdzie po jednodnIowym pobycie, a 
mia'llOWlicie 14 grudnia 1939 r., 7.Jostał z w spólnej celi wt'aZ 

z bratem ~Qlim Feliksem Ryżym i tnnymi więźniami WY
prowadzooy, pI'ZY'Pus=a1nie na egzekucję, gdyż Odtąd wszel
ki ślad po nim zaginął. 

5) III. Zg. 3/47 - Władysława Hyży z d, Reg~iska z ~le
szewa Podgórna 20 . odnośnie jej męża Feliksa Hyrego (Hyzy), 
uro<iz: 26.10.1900 r. w Pleszewie, syna Michała i Natalii ~ cI. 
Smolińskiej, ostatnio zamieszkałego w Pleszewie, który &re

sztO'Wany we wrześniu 1939 r. przez ges,tapo, przebywał kc-
. lejno w więzieniu w Pleszewie i Środzie, a w koń~ w ~e 

VII-ym w Poznaniu, gd:me po jednodniowym pobYCIe, 8 nua
nowicie 14 grudI1lia 1939 r., został z wspólnej celi wraz z bra
tem swoim W.al~ltym Hyżym i innymi więiniami wyprawa
dzotny, przyJPu=z8'lnie na egzekucję, gdyż odtąd wszelki ślad 
po nim ~ął. 

6) III. Zg. 12/47 - Gertruda G8["s1Jkowiak z Grudzielca, 
pow. ost:ro,,;skiego, odnośnie jej męża Ludwika Garstkowia
ka, urodz. 5.7,1912 r. w Grudzielau, pow, ostrowskiego, syna 
Ludwika i Józefy z d. Szczepaniak, osta<tnio zam. w Grud7lieł
cu, pow. ostrowskiego, który podczas kamtpanii wrześniowej 
1939 r. walczył przeciwko Niemcom w sZffi'egach Pleszew
sk:iego 70 p. p, i był widziany jes=e w drugiej polowłe 
września 193ł1 r. pod Warszawą, odtąd- jednak bez śladu za-

~~ . 
7) III, Zg. 14/47 - Antonina Florczak z Turska, pow. Ja

rocińskiego, odnośnie jej męża Stanisława Florczaka, ~ 
6.4.1907 r. w Tumu, pow. jarocińskdego i tamże ostaJtnio za
mi€'S2Jkałego, syna niezamęŹlnej Józef y Florczak, . który pod
czas kampanii WiTześniowej 1939 r . walczył przeCIwko Niem
com w S7.ffi'egach gnieinieńskiego 17 p. ar tylerii polnej, na
stępnie dostał się do niewoli n iemieckiej i w ~a~~erniku 
1939 r. przebywał jeszcze w tymczasowym ohoz.1,e Jenców w 
Łowicru, po czym wszelk;i ślad po I1lim zaginął. 

Wzywa się wszystkich wyżej wymienionych zaginionych, 
aby najpóźniej dnia 18 sierpnia 1937 r. godzina 12 zgłosili si~ 
w Sądzie Grodzkim w Pleszewie, pokój 29, gdyż w przeciwnym 
razie uznani zostaną za zmarłych, Wzywa się wszystkie 0so

by, które mogą ud.?,ielić wiaaomości o zagin ionych, aby naj
później w terminie powy;i;szym doniosły tut, Sądowi. 

' '\.~~88 
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USTANOWlENIE ~ATORA I~IEOBEONYCH UNIEWAZNIENIE UTRACONYCH 
TYTUŁóW. NA OKAZICIELA 

SiW OKRĘGOWY W WARSZAWIE I W Z B R O N I E N I E ~ Y P L A T 
Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego W Warszawie I l 

Wzywa się przeto wszystkich roszczących prawa do po
wyższych tytułów aby w ciągu lat dwóch licząc od daty 
pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim złożyli tytuły 
w Sądzie lub zgłosili sprzeciwy. 3-KC-5392 

~~łasu:: że w~łynął ~o te~ Sądu pozew Piłatawskiej Ma- SiW OKREGOWY W WARSZAW1lE 
ru-Zofu przecIwko PIłatowskiemu Piotrowi o rozwód, oraz .. . ł 
.. . . , 'Wydział I CYWIlny Sądu Okręgowego w Warszaw e 
ze dla meznanego z ffileJsca pObytu Jozefa~Piotra Piłatow- ł . . d . K .. H kI Sąd, 'edze 
skieg tał kur tor b' d t og asza, ze na zą arue aZlmlerza y a na pOSI -

o, zos wyznaczony ' a w oso le a woka a ' Wła- . dn' 14/21 list d 1946 tanowił' W2Jb . • 
dysława Żywickiego, zam w Warszawie przy uIl. Puław. mu w lU opa a r. pas • roIUc 
skie' 12-a. . K0-482- wypłat i tronzakcji z następujących tytułów na okaziciela: 

J O-Kor. 1) z obligacji VIII·ej 6010 pożyczki konwersyjnej m. st. 

SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU ' 

W spraWlie Tadeusza Szymulskiego, mmieszkałego we 
Wrocławiu ul. Madeja Rataja 3 m. 11, powoda zastąpionego 
przcz adwokata Mgr. Pawła Neumana we Wroclaswi:u ul. 0-
firur OświęcimSl!dch 19 pmeciwko Helenie ze SkwaT'ków Szy
mulskiej, ostatnio zamieszkałej we Wilnie i niem:tanej z miej
sca pobytu o roe.wód małżeństwa, Sąd ustanowił w myśl art. 
157 k. p. c. lrura1Jorem pozwanej adwokata Jana Kulerskiego 
we Wrocławiu ul. Kołłątaja 32/3 w celu ochrony praw -pozwa
nej. (I. C. 109/47). KC-5834 

SĄ[) O~RĘGOWY W W CHOJlNICACH 

W sprawie z lPowódZltwa Łucii Schmidt UrOdzOłlej SzyJ
man z Choiuilc Ul. GimnaziaJlna 1, przeciwko TadeUiszowi ł 
Sc:hmud'towiootartio zamies;zlkałemu w Gdyni oibecnie nielz.na
nemu z mi,eisn pobytu o M.zwód, ma być doręczony pozw-a
nemu poz'elw. Na podstawIe, arlt. 157 k,pc. Sąd ulSlt3JlJl()wił ku
rator'em pozwanego Tadeusza Scl1Jmldta nieznane-go !l mieis.aa 
po,byt Dr Ferdynanda Grzęskiego adwokata z ChOljnllc w celu 
ochl'ony praw poozw.a;nego ,aż do c'hwiibi zgłoszenia si'ę po-z
W3Jnel~O IUlb oooby upowatnrone:j do }ego z8stę,powania i: za
rząd:z,jJ doręczenie pO-ZlWU d-o rl\lk kuratora. Doręcrenie uwalŻa 
srę za doko!llane z chwilą doręcz'cm!a POZWIU kuratorowi. 

KC-2444 

REJESTR MAŁZENSKICH 
p R A W M A J Ą T K O VI Y CH 

SĄD GRODZKI W CHEŁMZY 

Do tutejsz.ego Rejestru małżeńs.kicll praw majątkowych 
nr 1 wpisano, że Cwiek Władysław, rolnik z ZelgJna powiat 
Toruń i jego żona Marianna z domu TwOll'U5, umową z dnia 
4 marca 1939 !r. ustanowili ogólną WSlPÓlność majątkową, 

która kończy się z chwilą śmierci jednego z małżonków. 
KB-9828 

Do tutejszego Rejestru małżeńskich praw majątkowych 
Nr 2 wpisano, że Kurkowski Stanisław i jego ron,a Łucja 
z Kamińskich z Bis1rupic pawiaJt Totuń umową ż dnia 12 
października 1943 r. ustanowili ogólną wspólność majątlrową. 

KB-9826 

Do tutejszego Rejestru małżeńskich praw majątkowych 
~,r 3 wpisano, że Ignacy Bi€!"Zyński i jego żona Franciszka 
z domu Ba,rtosińska, oboje z Kamionek powiat Toruń, umo
wą z dnia 18 sty.c:z;n:ia 1939 Ir. ustanowili ogólną wspólność 

majątkową, kiOńczącą się z chwilą śmierci jednego z, małWn
ków. KB--9827 

SĄD GRODZKI W SZAMOTUŁACH 

W tutejszym rejestrze matieńskj.ch praiW majątkowych 

wpisano na stronie 14 99, że Matus.zak Antoni, robotnik w 
Kożlu i Ainna z Maókowialków umową notarialną z dnia 12 
sierpnia 1946 r. postanowiono zupeme rozłącrrenie majątkowe 
z wyik1U1CZeniem prawa zawiadywania i pobierania użytków 
z majątku żony przez męża. KC-1914 

W tutejszym rejestrze tnałżeńskich praw mają1i1rowych 
wpisano dziś na stronie 1503, że Proszak Józef, ślusarz w Sza
motułach i Ma,ria z Szewczyków umową notarialną z dnia 
15 styC2ll1ia 1947 r. zawarli ustrój ogólnej wstP41ności mał
żeńsko - majątkowej według przepisów prawa małżeńskiO
n1ajątkowego. KC--3087 

W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych 
trpisano dziś na stronie 1504, że Siąkowski J&zef, rolnik w 
Czyścu i Bronisława z Pachciarków umową notarialną z dnia 
17 stycznia 1947 r. zawarli ustrój ogólnej WSlPÓlIIIOŚci mał
żeńsko - majątkowej według przepisów prawa maJ:żeńsko
'llajątkowego. / KC--3088 

W tutejszym reje;s1lme małżeńskich praw majątkowych 
wPisano na stronie 1502, że Włodarczak Józef, rolnik w Czy
ścu, l Joanna z Pręt.kich umową notarialną z dnia 22 listo
pada 1946 r. zawarto ustrój ogólnej wspólności majątkowej, 
według przepisów prawa małżetisko-madątkowego. 

KC-1917 

W tutejszym rejestrze małżeńskich praw mają~ch 
wpisalllO na stronie 1500, że Sza~ata Stefan, rolnik w Dobro
gostowie i Leokadia z Kmlowskich umową not.arialną z dnia 
31 października 1946 r. zawarto ustrój ogólnej wspólności 
majątkowej, według przepisów prawa małżeńsko - majątko

wego. KC-191~ 

W tutejszym rejestrze małżei).skich praw majątkowych 
~pisano na stronie 1501, że Biała-sik Józef, rolnik w Wieloo
ku i Anna z Chojanów umową notarialną z dnia 5 listopada 
1946 r , zawarto ustrój ogólnej wspólności majątkowej, we
dług pr2.episów prawa małżellsko-mająt.1towego. KC-1916 

Warszawy 1926 roku za NN 348837, 3m528, 352852 razem 
trzech sztuk każda na zł. '11 wartości nominalnej, 2) z ob
ligac:ji IX 6fl/o pożyczki konwersyjnej m. st. Warszawy 1926 
roku za NN 359775. 3ó9776. 360411, 3&2228 razem sztuk 
cztery, każda na złotych 228 nominalnej wartości, 3) obli
gacji VIIII 6°/ó pożyczki konwersyjnej m. st. Warszawy 
1926 roku za NN 314212, 314213, 314500. -3141501, 314533, 
314661, 321450, 328804;. 328853. 329,659, 329833. 329834, 
329835, 330954, razem sztuk czternaście, każda na zł. 42.6 
nominalnej wartości, 4) obligacji VIII 601o pożyczki kon
wersyjnej m. st. Warszawy 1926 roku za NN 3612439, 332440, 
[132,472, 332473, 332474, 332475, 332476, 332477, 332478, 
332479, 332480, 3132481, 332672, 332897, 333215, 335131, 
3315749, 335750, 335751, 335752, 3315753, 335754, 335755, 
335756, 335758, 337533, 337922, 339479, 341188. 341616, 
341617, 341782, 341783, 341784, 3415214, 346016, 347059, 
347060, 347319. razem trzydzieści dziewięć sztuk; , każda 

na zł. 142.- wartości nominalnej, 5) 60/0 obligacja m. sto 
Warszawy N. 270915 na zł. 125.- wartości nominalnej. 

Wzywa się przeeto wszystkich roszczących prawa do po
wyższych tytułów, aby w ciągu lat dwóch, licząc od daty 
pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim złożyli tytuły 

w Sądzie lub zgłosili sprzeciwy. N. Co. 429/46. 
3-KC4985 

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warsmwie 
(lPraga, ul. Szeroka Nr 38) ogłasza, że na żądanie Sewery 
Tymienieckiej, Sąd na posiedzeniu w dniu 18/26 czerwca 
1946 roku postanowił relem zachowania praw Sewery Ty';' 

mienieckiej do 1076 sztuk akcji na okaziciela firmy ,;Dom 
Towarowy Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. w, Warszawie" po 
100 zł. każda, oznaczonych Nr Nr 1870 - 2895. 3571 - 3600, 
4504 - 4528 oraz do 800 sztuk akcji iminnych tejże firmy 
również po 100 zł. każda, oznaczonych Nr Nr 25708 -
25759, 25850 - 2&598, 26911, 28923 - 26924. 26928, 26929, 
26959 -- 26960, wzbronić wszelkich wypłat z tytułu powyż
szych akcji, jak również wzbronić dokonywania tymi akcja
mi jakichkolwiek tranzakcji. Wzywa się przeto wszystkich 
roszczących prawa do powyższych tytułów, aby w ciągu lat 
dwóch, licząc ód daty pierwszego ogłoszenia w "Monitorze 
Polskim" złożyli tytuły w Sądzie IUłb zgłQSili sprzeciwy Nr 
I. Co. 261/46. 3-KC-5782 

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie 
(Praga, ul. Szeroka Nr 38) ogłasm, że na żądanie Feliksa 
Jabłkowskiego Sąd na posiedzenieu w dniu 18/25 czerwca 
1946 roku postanowił, celem zachowania praw Feliksa Jabł
kowskiego do 1542 akcji na okaziciela -firmy "Dom Towa
rowy Bracia J,abłkowscy Sp. Akc. w Warszawie" po 100 zł. 

każ,da, omaczonycll Nr Nr 309--310, 1383 - 1386, 1850 -
1852, 647'5 - 6480, 8704 - 8780, 17001 - 17710, 19161 -
19900 oraz do 1045 akcji imiennych tejże firn)y, również po 
100 zł. każda, oznaCZOll1ych Nil' Nr 24009 - 24012, 26667 -
26683, 26912, 28930 - 216932, 28501 - 29520, wzbronić wszel
kich wypłat z tytułu powyższych akCji, jak również wzbro
nić -dokonywania tymi akcjami jakichkolwiek tranzakcji. 
Wzywa się przeto wszystkich, roszczących prawo do powyż
szych tytułów, aby w ciągu dwóch lat licząc od daty pierw
szego ogłoszenia w ,:Monitorze Polskim" złożyli tytuły w 
Sądzia lub zgłosili sprzeciw Nr Co. 200/46. 3-K0-5783 

Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie ogła
sza, że na żądanie Eustachego Bogackiego Sąd na posie
dzeniu w dniu 24 stycznia 1947 r. postanowił: wzbronić 

wszystkich wypłat i tranzaikcji z akcji fihny "Przemysł my
dlarski i perfumeryjny Fryderyk Puls Spółka Akcyjna w 
Warszawie" (Szczekocińska 4-a) oznaczooych numerami: 
25 do 34, 39-42, 56 do 72, 77 do 80, 93 i 94, 11 dol24, 128 
do 148, 156, 588, 591 do 601, 607 do 671, 676 do 721, 801 
do 874 ,882 do 903, 970 do 991, 994 do 1007, 1101 do 1145, 
1151 do 1318, 1351 do 1412, 1499 do 1500, 1505 do ,1615, 
16416 do 1700, 1751 do 1800, 2001 do 2006, 2121 do 2124 
2355 do 2430, 2433 do 2449, 21690, 2711 do 2760, 2817 do 
2821, 2827 do 2850, 2856, 3056 do 3065, 3072, 3127 do 3203 
4411 do 4419, 5741, 5765, 5780, 5787, 5788, 5794, 5795. 
6636, 6673, 10740 do 10744, 10700 do 10764, 10784 do 10791, 
10812 do 10816, 10904 do 10906. 10939 do 10941, 11053 i 
11054, 11127 do 11136, 131234 do 13239, 14663, 147'56 do 14'163, 
14770, 15499 do 15790. 15816 i 15817, Ui831 ,do 15848, 15851, 
15881, l!5882, 15893 do 1('>900, 16941 do 16145, 16971 do 16978, 
16999 do 18071, 18098 do 18101, 19444 i 19445, 19901. 20114, 
20374 do 20376, 2042. 20424 i 20425, 20415 do 20417, 20442, 
20458, 20471 do 20478. 20489, 20491, 20497 i 20498, 20500, 
20523; 20594 do 20597, 20603, 20607 i 20608, 20623 do 
20025, 20679, 20714, 20721, 20766 do 20771, 20798 do 20872, ' 
20874., 20889, 20900 do 20904, 20925, 20933, 20950 do 20953, 
20962, 20963. 20965 do 209S7, 20973 do 20997, 21075 do 21083, 
21086 i 21083, 21094, 21104, 21107, 21111 i 21112, 21116, 
21117, 21123 do 21126, 21132, 21166 do 21168, 21179, 21200, 
21217, 21224 21232, 21233, 21237, 21239, 21263, 212B6, 21273 
do 21277, 21268, 2126'9, 21289 do 21292, 21295 do 21297, 
21313, 21315, 21316, 21318 i 21335, 

Wydział l CY'Wtlny Sądu Okręgowego w Warszawie, (Pra .. 
ga, ul. Szetoka Nr 38) o-glas-za, że na żądanie Józefa Ja.bł

k9w8kliego, Są.<! na p05iedrleniu w <lIniu 18/25 cze~a 1946 r. 
postanowił, celem zachowania praw Józefa Jabłkowskiego, do 
6338 S2ltuk akcjI na oikaz:!dela firmy "Dom Towarowy Bracia 
Jablikowscy Sp. Aare. w Warszawie", po 100,- zł kawa, OZllla.. 

czonych Nr Na." 9-308, 315, 321-593, 1348--1382, 1494-1498, 
1816--1549, 1853--1874, 2911-2-91ó, 2956--2967, 3011-3005, 
3111--3118, 3121--3125, 3248--3570, 4272--4273, 4529--4533, 
4580--4602, 4610--4613, 5651--5656, 5670--5713, 6408- 6469~ 
6471, 6510, 6485, 5922~942, OO~962, 7193-7196, 7230. 
7234--7235, 7286-7300, 7415--7459, 7616, 7740-7750, 7761---
7787, 7895, 7913., 7921-7922, S076---8088, 8336-S345, 8418-
8419, 8450-84J52, 8954-8~2, 8007-8970, 9014-9016, 9072-
9079, 9112-9114, 9100-9137, 9147.-9148, 9157-9159, 9161-
9100, 9197, 9216--9217, 9220-9229, 9233-9261, 9292--9296, 
9326,9332-9333, 9358-9365, 9443-9444, 9447-9462, 9507-
9524, 9549-9562, 10271, 1062(}-'10630, 10638-;-10639, 10654-
10661, 1069(}-,10704, 10897-10899, 10914, 11000--11001, 11028 
-110%9, 12121-16250, 16990-17000, 18441--19160, oraz do 
197 S7Jtuk akcJ1 imieDlllych tejże firmy rÓW'llież po 100 zł każ· 

da, oZllac:ronych Nr Nil' 24977-26158, 26915-26920, 26933-
26938,26957-26958, 26997- W2Jbronić wszelki,ch wy~at z ty~ 
tuIłu powyższych aJkcji, jak rÓWlIl:i:eż wzbronić d~konywania 

tymi aJocjami jakoicłm'olWliek tra=aareji. Wzywa się przeto 
wmystjkich ros~ych praw do powyż:sz)'ICh tytułów, aby 
w Ciągu dwóch lat, liciąc od daty pie'l"'l\lS~go , ogłoszenia w 
.. MOIIl~tor~e Polskim", złożyli tY'tuły w Sędzie lub zgłosili 

~rzecilwy. (Nr l. Co. 260/46). 3KC--{j781 

SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE 

Na wniosek Gminy miasta Myślenice podejmuje się po
stępowanie celem umorzen.iJa wymienionych niżej papierów 
wartościowych, które wnioskodawczyni miały zaginąć. Wzy
wa się posiadacza tych papierów, aby je w ciągu 6-ciu mIe
sięcy od dnia piell'Wszego ogłoszenia zarządzenia przedłożył 
Sądowi. Także inni interesowani mają zgłosić swoje zarzuty 
przeciw wnioskowi. W razie przeciwnym U7lIlałby Sąd po u
pływie tego temtialu te papiery wartościowe za umorzone. O
znaczenie papierów wartościowy,ch: ' książeczki Komunalnej 

,Kasy Oszczędności Powiatu Krakowskiego Oddział w My.;. 

ślenicach: 

1) Nr 206 na nazwisko Fundusz Kościoła Miejskiego -
na 5.248 zł 50 gr. 

2) Nr 230 na nazwisko Gmina mias-ta Myślenice z z,ast.rze
żeniem na spłatę długów przedwojennych na kwotę 13.030 
zł. 20 gł". --3) Nr 272 na namvisko Gmina miasta 
strzeżeniem na budowę dróg i mostów na 
211ft. 

Myślenice z za-
kwotę 22.268 zł. 

KC-5793 

SĄD OKRĘGOWY W SOSNOWCU 

Sąd Okll"ęgowy w Sosnowcu, Wydział I Cywilny, ogłasUl, 
że na posiedzeniu w dniu li marca 1947 r. w sprawie z wnio
sku Gminy miasta Sosnowe-a postanowił: celem zachowania 
praw Gminy Miejskiej w Sosnowcu do akcyj na okaziciela 
emitowanych przez Elektrownię Okręgową w Zagłębiu Dą

browskim Sp. A-1{c., a mianowIcie: 5152 sztuJk akcyj nomi
nalnej wartości 100 złotych każda od Nr 91849 do Nr 97.000 
włąCZll1ie i 91 sztuk akcji nominalnej wartości 100 złotych 
każda od Nr 104401 do Nr 104491 włącznie, ~bronić wszelkich 
wypłat z tytułu powyższych alt!cyj, jak również wzbronić do~ 
konywania jakichkolwiek tranzakcyj. 

Wzywa się przeto wszystkich roszczących prawa do po
wytszych tytułów, aby w ciągu dwu lat, licząc od daty pierw
szego ogłoszenia w "Monitorze Polski,m" i "Dzienniku Z!\
chodnim", -złożyli w Sądzie Ok-ręgowym w Sosnowcu tytuły 
lub zgłosili sprzeciwy. 3-KC-600B 

SĄD GRODZKI W ŁODZI 
Sąd Grodzki w Łodzi, Oddział CywiLny na mocy i pod 

skutkami art. 96 prawa wekslowego z dnia 28.4.1936 r . (Dz. 
Ust. R. P. 37/36) wzywa posiadacza 10-ciu weksli in blanco 
pła1me w Łodzi, a mianowicie - 6 weksLi po 1000 zł. i 4 we
ksle po 500 zł z wystawienia Tadeusza Kozłowskiego i za
wierały każdy z nich podpis T. Kozłowski położony pod stem
plem finny "Autoryzowane Przedstawicielstwo Ford Motor 
Chmpany A/S Tadewsz Kozłowski, Kutno, ul. Sienlcewicza 
Nr 20, aby w ciągu 60 dni od dnia ogłQszenia stawił się i o
kazał powyższe weksle Sądowi Grodzkiemu w Ło.dzi, Oddzdał 

C'ywUny. KC-528B 

SĄD GRODZKI WRYPINIE 
Sąd Grod2lki w Rypinie ogła-sza, iż wpłynął do tutejszegt. 

Sądu wniosek Wacława Strusia zamieszikałeg-o w Sikorach, 
gminy Pręczlk!i, powiatu rypińskiego o umorzenie-zaginionego 
wekslu na sumę 500 złotych, pła1mego dnia 27 sty.cznia 1940 
roku, wystawionego przez Adama i Antoninę małżonków Do
magalskiah na zlecenie Heleny Domagalskieoj . Wzywa się po
siadacza zaginionego wekslu do zgłoszenia się w ciągu sześć

dziesięciu dni od dnia niniejszego ogłoszenia do Sądu Grodz
kiego w Rypil1lie i do oka2lania wekslu Sądowi, gdyż w prze
ciwnym razie Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umo
rzony. Nr Co. 17/47. KC-4931 

SĄD GRODZKI W MIECHOWIE 
Sąd Grodzki w Miechowie, na wniosek Wolfa HO!l'Owic2a 

zam. w Miechowie ul~ Kilińskiego 8, wszczyna do Sygn. Co: 
63/47 i Co. 64/47, postępowanie amortyzacyjne trzech weksli 
in bloo.oo, każdy na 1000 złotych z wystawienia Józefa i Marii 
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małż .. Rydzewskich z Mie<:howa, oraz trzech weksli, in blall'lco, 
każdy na 1000 ' złotych, z wystawienia Józefa Rydzewskiego, 
wSzyst.lGe w walucie Banku Polskie,go i wzywa posiadaczy 
wJm!eniooych . wekSli, aby w nieprzekraczaLnym czasokresłe 
60- dni od niniejszego ogłoszenia, to jest do wia 17.7 zgłosili 
się z tymi wekslami do Sądu Grodzkiego w MiechOlW'le, gdy~ 
~' orzeciwnym wypadku wydane zostanie orzeczenie =a
jąeeprzedmiotowe weksle za umorzone. KC-5863 

SĄD GRODZKI W CHEŁMIE 
Sąd Grodzki w Chełmie w sprawie C. 126/46 z wniosku 

Paumy Donajkowej o U7lllallieza umorzone weksli zaginio
n~h, wystawionych dnia 11 maja 1939 roku przez Jana Stu
dzif>Skiego w Chełmie, na zlecenie Pauliny Donaj,lrowej, płat
nych w Chełmie: dl1lia 5 stycznia 1940 r. na sumy 500 zł i 50 
~., dnia 5 lutego 1940 r. 50 zł, dnia 5 mM'lCa 1940 r. - 500 z.ł. 

i 50 zł., dnia 5 kwietnia 1940 r. - 500 zł i 50 zł., dnia 5 maja 
1940 r. - 50 zł., dnia 5 grudnia 1940 r. 500 zł, ooia 5 paździer
nika 1939 r. - 200 zł i 50 zł., dnia 5 liBropada 1939 r. _. 500 
zł. i 50 zł. i dnia 5 grudnia 1939 r. - 500 zł. i 50 zł.-wzywa 
posiadaczy wymienionych weksli do zgłoszenia się w ciągu 

sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia do tutejszego Sądu, ce
lem okazania tych weksli. KC-:2866 

WYWOŁANIE LISTóW 
HIPOTECZNYCH 

S~D GRODZKI WWODZISLA wm 
Maria Koczy,!. v. Horaczek, z d. Deutchmall'lek, żona 

strażaka w Ps zowie, pow. Rybnik wniosła do tut. Sądu o u
morzenie hipoteki, zapisanej w księdze wieczystej nieruch 0-

~ościPszów Wyk. L. 364 w dziale III pod l. Wp. 8 w kwo
cie 1.917 zł. na rzecz firmy J. Aronade, hurtownia towarów 
ltolonialnych w Rybniku. Wzywa się wpisanego wierzyciela, 
aby w terminie sześciomiesięcznym od dnia ogłoszenia w pi
śmie zgłosił swoje prawa i złożył oświadczenie co do żąda
nia wniosku, gdyż w przeciwnym razie hipoteka może być ! 

umorzona. (III. Nr. 22/47). KC-5474 

POZBA WIENIE MOCY PRAWNEJ 
LISTOW HIPOTECZNYCH 

SĄD GRODZKI W POZNANIU 
IV. Co. 22/46 Sąd Grodzki w Poonaniu wyrokiem z dnia 

17.12.1946 r. pozbawił mocy list gruntowy wystawiony dla 
kupca Herscha (Hirscha) oraz jego żony Heleny vel Chaji 
Henny Jakubowicz zam. ·w Łodzi, ul. Śródmiejska nr 46 m. 16 
dla długu gruntowego w wysokości 5000 dolarów USA zapI
sanego w ks. wieczystej Poznań - Stare Miasto k. 258 dz. 
III. poz. 15. KC-5441 

SĄD GRODZKI W KOSCIANIE 
Sąd Grodzlti w Kościanie po roZlpOznaniu w dniu 14 lu

tego sprawy z wniosku małżonków Stanisława Michałkow
skiego i Antoniny Michałkowskiej z Jerki pow. k06ciańskiego 
o wywołanie listu hipotecznego. orzekł: Pozbawia się mocy 
list hipoteczny wydany na hipotekę z pożyczki w sumie 6000 
ZłotyCh w złocie z 12 pt'oc. odsetkami, wpisaną na 5/8 ideal
nych c.zęsciach wnioskodawców w księdze wdeczys'tej nieru
Chomości Jerka powiat K06cian, wykaz L. 15 A w dziale III 
pOd L. 10 na rze<:z Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu 
Kościańskiego w Ko'ścianie, KC-60~\; 

Sąd Grodzki w Kościanie po rozpoznaniu w dniu 20 gru
dnia 1946 r. sprawy z wniosku małżonków . Ludwika i Józef y 
Szyinkowiak6w z Miąskowa, powiatu leSZICIZyńskiego o wy
wołanie listu hipatecznego orzekł~ Pozbawia się mocy listu 
hipoteczny wydany na hipotekę z pożyczki w sumie 5.500 zł. 

w . złocie z 12· procentowymi odsetkami, wpisaną w księdze 

wieczystej Miąskowo, powiat leszczyński, wykaz L. 27 w dzia
le III pod Il1' 3 na rzecz Powi'atu Kościańskiego - Komunal
na Kasa Os~ędności Powiatu Kośoiańskiego. KC-5617 

Sąd Grodzki w Kościanie po roą>oznaniu w dniu 14 lu-
1ego sprawy z wniosku Stanisławy SZłapczyńskiej z Rąbinia 
pow. kościańskiego o wywołanie listu hipotecznego orzekł: 
Pozbawia się mocy list hipoteczny wydany na hipoteikę z po
ZyC7'.ki w sumie 10.000 złotych w złocie z 12 proc. odsetkami., 
wpisaną do współodpowiedzialności w księdze wie<:zystej nie
ruchomości Rąbin powiat Kośdall'l wykaz L. 38, 121 i 151 w 
dziale It! pod L 49 wzgl. 3 na rzecz Komunalnej Kasy Osz
czedności Powiatu Kościańslciego w Kościall'lie. KC-6027 

Sąd Grodzki W Kościall'lie po T02po:ananiu w dniu 14 iu
tego sprawy z wniosku Weroniki Kokocińskiiej z Kościana 
o wywołanie li~ów hi!poteomych, QIl.·zekł: Pozbawia się mocy 
listy hipoteczne wydane na hipoteki z pożyc2kami w sumie 
4000 zł w złocie z 9 i pół proc. od:setkami i w sumie 10.000 zł. 
w złocie z 9 proc. odsetkami, wpisane w księdze wieczystej 
nieruchomości Kościan. powiat Kościan, wykaz L. 903 w dizia
e III pod nr 2 i 5 na rzecz Komunalnej Kalsy Osz~ędnoścl 

"'owiatu Kościańskiego w Kościa:nie. KC-6023 

Sąd Grodzki w Kościanie po ro7JPOznall'liu w dniu 14 lu
~go spraWy z wnioeku J6zefy BącZ)'lk z d . . Wojtkowiak ze 
;gbęeh pow. kościańskiego o wywołanie listu hipOtecznego 
orzekł: Pozbaw,ia się mocy list hipoteczny wydany na hipo
ł.ekę z tytułu reszty ceny kupna VI sumie 3000 (trzy tysiące) 

rnk. z 5 proc. odsetkami, wPisaną w księdze wieczystej nie
ro,chomości Zbęchy powiat Kościan, wY'kaz L. 292 . w działe 
III pod nr 1 na rzecz Banku Parcelacyjnego w Kościanie, a 
odstąpioną wraz z odsetkami na rzecz Karola S1Jatlka w Po

.~ KC-6024 

Sąd Grodzki w Kośc.ianae po r<>ZJPOOllaniuw dniu 14 lu
tego sPrawy z wniosku Michała Ml1uga, rolnika z Rąbinla 

• 
powiatu kościańskiego o wywołanie listu hipo'tecznego oczekł: 
Pozbawia się mocy list hipoteczny wydany na hjpo.tekę z po
ży,czki w sumie 5000 złotych w złocie z 9 i pół proc. odse<lJka
mi, wpisaną w księdze wieczystej nieruchomości Rąbin, po
wiat Kościan, wykaz L. 19 w dziale III pod nr. 5 na rzecz 
Komunalnej Kasy OSQlczędności Powiatu Koś'ciańsikiego w 
Kościanie. KC-6026, 

Sąd Grod2lki w Kościanie po !roopoznaniu w d. 29.12 spra
wy z wniosku, Bernarda Stefall'lowicza i Józefy Stefanowicz 
z Kościana o wywołanie listu hlpotecm.ego onekł: Pozba
V\>ia się mocy list hipoteczny wydany na hipotekę z pożyczki 
w pierwotnej sumie 20.000 złotych w złocie a ostatndo w su
mie 9160 złotych w złocie z 9 i pół proc. odsetkamI, wpisaną 
do wSlPÓłoclJpowiedziaLności w księdze wieczY'srtej nierucho
mości Kościan powiat kośCLa.fJ.siki, wykaz L. 63 i 238 w dziale 
III pod nr. 11 względnie 4 na rzecz Komunalnej Kasy OS7Jczę
dności powiatu kościańskiego w Kościanie. KC-5616 

S@ GRODZKI W żNINIE 

W sprawie wywoławczej małżonków Henryka i Agnie
szki Tylewskich zamieszka~ch w Gąsawie powiat żniński 
Sąd Grodzki w Żninie p!l'ZeZ sędziego grodzkiego Stanisława 
Kuczkowski.ego w obecn06ci protokóląnta rejestratOTa są

dowego Stanisława Małeckiego - orzekł: 

1) List hipoteczny dla hipoteki 1000 złotych w złocie 
z 7 proc. odsetkami rocznie, zapisanej w księdze wieczystej 
Sądu Grodzkiego - Gąsawa tom V karta 169 w dziale III 
pod liczbą 8 - pozbawia się mocy prawnej. 

2) . Koszty postępowania ponoszą wnioskodawcy. 
,KC-5802 

W sprawie wywoławczej ks. profeS()!['a Dr. Władysława 
SlliSzyńskieg~,zamiJeszk<tłego w Białymstoku, działającego 
przez Stanisława Radomskiego, rolnika w Wójcinie pow. 
żnińskiego, na podstawie notarial'1ego pełnomocnictwa z 
dnia 8 lutego 1946 r. not. Ignacego Kołdrasińskiego ' w Bia
łymstoku _ zastąpionego przez adwokata lIudwika Smoczy
ka w Żnlnie. Sąd Grodzki w Żninie w osobie sędzie'go 
grodzkiego Stanisława Kuczkowskiego w obecno~i Proto
kólanta rejestratora sądowego Stanisława Małeckiego - o
rzekł: 1) Dwa listy hipoteczne odnośnie hipotek zapisanych 
w księdze wieczystej Sądu Grodzkiego w Żninie - Wójcin 
tom I karta 13, w óziale III pod liczbą bieżącą 17 w sumie 
40,700 marek, (czterdzieści tysięcy siedemset marek)' prze
rachowa..'1.ej na 7.6UO złotych oraz hipoteki zapisanej pod 
liczbą bieżącą 18 w sumie 13.500 marek, (trzynaście tysięcy 
pięćset marek) przerachowanej na 2.300 złotych wraz z od
setkami i świadczeniami pobocznymi z tytułu pożyczki w 
listach zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego -
pozbawia się mocy prawnej. 2) Koszty postępowania ponosi 
wnioskodawoa. KC----5803 

ODTWORZENIE ZAGINIONYCH 
DOKUMENTóW 

SĄD GRODZKI W WARSZA WIE 
Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I Cywilny podaje do 

wdadomośd, że: 1) Edward Weychert, 2) Henryk Malanowski, 
3) FranciSZEk Tymiński, 4) Wacław Krzyszkowski i 5) Kon
stanty Krupowicz złożyli wnioski o odtworz:enie dekretów 
na miEmIliczych przysięgłych i że na mocy a,rt. 4 Dekretu 
z dnia 7.7.1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z u
kończenia nauki (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 27 poz. 164) za
rz.ądza: Dokonać ogłoszenia w Monitorze Polskim. o złożeniu 
przez 

1) EdJwarda Weycherta zam. w Warszawde, ul. Odolańska 
lS-A wtlIioslru o odtworzenie za,gimOlIlego dolkumentutreści 
następującej: "U-rząd Wojewódzki w Białymstoku Wydzial 
Komoo. Bud. Białystok dnia 7 maja 1929 r. Dekret Na zasa
dzie ustallVY z dnia 15 Lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 97 poz. 682) 
nadaje Panu inż. Edwardowi Weychertowi zamieszkałemu w 
Grodnie, powiatu, - tytuł, orall prawo wykonywania zawo
du mierniczego przysięgłego. Pieczęć. Wojewoda. Podpis. 
P,rzepi:sa.ną przysięgę złoŻOlIlO w dniu 6 maja 1929 r. Podpis. 

2) Henryka Malall'lowsikiego mm. w Warszawie, ul. Nowo
grodzka 48 wnioslru o odtworzel1lie zaginionego dokumentu 
treści następującej: "Mmisterstwo Robót Publicm.ych w War
szawie. Wa:rszawa, dnia 30 sierpnia 1919 r. Dek!r€t. MiItlista-
stv:o Robót Publicznych nadaje Panu Hehrykowi Malanow
&kiemu tytuł oraz prawo wykonywania :b,wodu miernIczego 
przysięgłego. MJ.nista- G. Narutowicz m. p. Pmepisaną przy
sięgę złoriJono w dniu 30 sierpnia 1919 r. PoclJpis. 

3) Franciszlka Tymińskiego, zam. w Wm-szawie, ul. No
wogrodzka 48 vmiooku o odtworzenie zagdnionego dokumentu 
treści następującej: "Komisariat Rządu na m. sto Warszawę. 
Warszawa, dnia 13 maja 1929 r. Dekret. Na zasadzie ustawy 
z dnia 15 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 97 po~. 682) nadaje 
Panu FTancisrlkowi Tymińsldemu zamieS2lkalemu w Wal'Sza
wie tytuł oraz prawo wykonywania zawodu mierniczego 
przysięgłego.. Komism-z Rządu JaToszewicz. Przepisaną przy
sięgę złożono w dmdu 13 maja 1929 r. Podpis. 

4) Wacława KrzyszJrows..ldego zamieszkałego w Warsza
wie ul. Złota Nr 38 wniosku o odtworzenie zagilnionego do
kumentu treści nastę"l)IUIjąoej: "Komisariat Rządu na m. st. 
Warszaw~. Wrursmwa, dnia 23 maja 1932 r Dekret. Na z,asa
dzie ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 46 poz. 
454 z 1928 r.), nadaję Panu Krzyszkowsiki Wacław Jan za
mieszkałemu w m. st. Warr-szawie tytuł oraz prawo wykony
wania zaWodu mierniczego przysięgłego. Komisarz Rząd'J 

01:piński. Odcisk pieczęci okrągłej Godło Państwa i na[)Is 
Ko.misflriflt Rządu m. st. WaTs,zawy Przepis'lną przysięgę zło

żono w dniu 23 maja 1932 r. Podpis Ol\piński 

IJ 

5) Konstantego Krupowicza zamieszkałego w Warszawie, 
ul. Klrechowiec:ka 5 wniosku o odtwoczenie .za,ginionego doku
mentu treści nastąpującej: "Urząd Wojewódzki Pole'ski w 
Bl'lZeś<ciu n/B Wydział Komun. Budow. Bl'lZeść n/B dnia 30 
maj!a 1936 r. Dekret. Na zasadzie ustawy z dnia 15 lipca 1923 
r. (Dz. U. R. P. NT 97 poz. 682) nadaje Panu Konstantemu 
Kn.JiPOWi.czowi, zamies2lkałemu w Brześciu n/B powiatu - ty
tuł ora~ prarwo wykOlIlywarIlia zawodu miemicrzego przysię
głego. Pieczęć. '- Woj.ewoda Radwański Vicewojewoda. Prze.. 
pisaną przysięgę złożono w dniu 30 maja 1936 r. Podpis in!. 
Sokołowski, i w związku z :powyższym wzywa się wszystkie 
instytucje i osoby po'siadające jakiekolwiek wiadomości w 
sprawie o nadsyłanie Sądow,i na piśmie .lub zgffi~n\e do 
p1'otokóhl doniesIenia co do bezzasadn8ści wni()\<:k~. 

KC-5415 

REJESTR HANDLOWY 

SĄD OKR.ĘGOWY WE WROCŁAWIU 
Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny we Wrocławiu posta· 

r..owieniem z dnia 21 mMV'"a 1947 roku odnoś:nie spółki jawnej 
o firmie: Dolnoślą91l:a Hurtownia Manufaktury i Qa[anterU 
L. Solski i Spółka we Wroclawiu, ul. Wita stwosza 33/35, 
zapisanej w rejestrze pod :numetrem rej,estru 17 wobec rorz
wiązania spółki zostaJły wszystkie dotyohczasowe wpisy wy
kreślone z rejestru. KC-5830 

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny we Wrocławiu wpisał 
dnia 28 marca 1947 r. do rejestru handlowego dział A, tom 
II numer rejestru 78 firmę jed:noosQbową o nazwie: "Przed
siębiorstwo Pll'zeWOi?U Towarów, Jan Kal!iP~ński, we Wrocła
wiu", z siedzibą we W!I1odaw1u. ul. .Asnyka 5 (Karłowice). 
Przedmiotem przedsięhiors'twa jest prz.ewóz towarr-ów samo
chodami. Właścicicl Jan KalJ.'Pińs~i. KC-5856 

Sąd OIDręgOWY Wydział I CYVv'ilny we Wrocławiu wpi
sał dnia 24 mall"Ca 1947 r. do !rejestru handl0wego dział A. 
tom II numer rejestru 77 fi'I'ln.ę jednoosobo'wą o na2lWie: 
"Hurtov.>na sprzedaż Mąki - Maria Wiś[li~l\,-ska we Wrocła
wiu" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ogrodowa Nr 40/6. Przro
mjotem przedsiębiolt1Stwa jest hurtowna sprzedaż mąki i ~bo
ża. Właśoiciel: Marr-ia Wiśniewska. KC·--5855 

SĄD OKRĘGOWY VI SZCZECINIE 

Do Rejestru Handl. Działu A Sądu. Okręg. w SZCZEcinie 
dnia 18 marca 1947 r. pod Nr 275 wpisano firmę "Polonh" 
Restaumcja i Kawia'rnia K. RuSikowiak i J. Chmiel", Szcze
cin, A. Pomo!I'ska 25. Prowadzenie pt'zedsiębior'stwa restau· 
racyjnego i kawiaTrli. Krystyna RuSlkowiak i Józef Chmiel. 
Spółka j.aWtIla. Spółkę reprezenuują obaj sp6inky samoistnie. 

KC.,.-5925 

bo Rejestru Handlowego Działu A Sądu OIDręgowego ' 

w S7lozecinie Dnia 19 marca 1947 r. pod Nr 277 wpisano fiIl"mę 
"Warsztaty Instalacyjno - ME'charri<cZll1e i Odlewnicze inż. M. 
Radłowski, ilnż. E. Niedź-mecki, M. Bluma, S-ka", m. Szcze
cin, ul. ParkJowa 64. Prowa,dzenie prcedsiębio:rstwa instalacyj
no-mechanicznego i odłewniczego. Michał Radłowski, Hen
lyk Niedźwiecki i MaJksymilian Bluma. S1)Ólka jaWllla. Spółkę 
reprezenrtują MIchał Radłowsiki i Henryk Niedźwiecki, każdy 
oddzie1nie. KC-5927 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 

w SZiczeci:nie Dnia 19 =ca 1947 r. pod Nr 279 wpisano firmę 
,.Sprzedaż DodaiJków Szewskich i Rymarskich TadE'U:Sz Zim
mer i S-ika", m. Szczeci:n, Aleja Piastów 65. Sprzedaż dodat
ków szewskich, rymalt1Sikich, skór oraz lru:plliO i sprzedaż skór 
niereglamentowanych. Anastazja Skl'zyp,czyń3ka i Tadeusz 
Zimmer. Spółlka jawna. Spółlkę !reprezentuje spólnik TadeusE 
Zimmer samodS'llnie. KC--5929 

Do Reje'stru Handlowe,go Działu A Sądu Okręgowego 

w Szczecin1e dnia 19 maTca 1947 r. pod Nr 278 wpisano firm~ 
"P!rzedsiębiorstwo E~~edycyjno - P!I'zerwO'lJOWe P. Chyrek i 
S-ka", m. Szczecin, ul. Bolesława KrzYWOiUJStego 18. Wy!kony
wa:nie wszelkdch c7.jTn:llości spedycji lądowej; przewóz towa
rów, przeprowadzki, magazynowan1e, przeładunki towarów, 
inkasa, oraz in:ne pt'a'ce, wchodzące w zakres spedycji lądo
wej. Paweł Chyrek i FeIiks Kędziora. Spółka jawna. Spółlkę 
repre~entują obaj spólnicy, kaMy oddz1ielnie. KC-5928 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 

w Szczecinie dnia 20 marca 1947 roku pod Nr R H. A. 280 
wpisano fill"mę "Wytwórnia Pudełek i Opakowań Sto Górecki 
i M. Sabiniewicz w S:oozecinie. SZJCZocin, ul. 5 lipca 27 .. Bre
wadzenie wytwórni wszelkiego typu pudełek opakowań. Sta
msław Górecki i Mieczysław Sabiniewicz. Spółika Jawna. 
SpÓłkę reprezentują obaj spólnicy łącznie, lub jeden z pro
kurentem łącznde. KC-5930 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 

w Szczecinie dnia 19 mail'ca 1947 r. pod Nr 276 wpisano firm~ 
"Apteka Minerwa" Mgr. Jadwiga Łempicka", S~czedn, ul. 
NlłiI'Uszewicza 11. P!I'owadzenie Apteki Ml?)r. Jadwdga Łempic
ka. KC·-5926 

Do R.ejestru HandLowego Działu A Sądu Okręgowego 

w Szcze<:inie dn.1a 19 maTca 1947 r. pod Nr 274 wpisano fi,rm~ 
"Skład Skór i Brzyborów Szewskich St. Sobolewski i T. Nu
rowskJi i S-ka", m. Szcze<:in, ul. Plac Zołnierza Polskieg? 
(Teatralny) 16. Zakup i sprzedaż skór, towail'ów skórzanych, 
doda<1Jków i przyborów szewskich, Wi..<;zelkIch artykułów żela-

I znych i illJtlych artykułów poikrewnych. Stanisław Saholewski 
I i Tadeusz Nurowski. Spółka jawna. Spólikę rep~':' I uj ą obaj 
L spólnicy kaOOy' z ni'ch oddZii.elnia KC-5924 
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W S21czecinie dnia 18 mall'Ca 1947 r. pod Nr 273 wpisano firmę 
"Mgr. Bogusław Torbe" Apteka Piastów" Szczecin, ul. Al. 
Piastów 80. Prowadzenie Apteki. Mgr. Bogusław Torbe. 

przedsiębiorstwa: Apteka. Właściciel Mgr. lirena SłOOllClZ,)'ń-1 marca 1947, że przedsiębi~Stwo ~jduje się po~. z~rządem 
ska. Data \Vpi.su 10,2.1947. K0--6645 pańsłlwowym.. Dyrektoraml są: M&Jrlan RUtkOWSiU l Stefan 

Mul.owaki. PrzedsiębiOlI'Stwo reprc'Zentują obaj dyrektorzy 
Sąd Okręgowy w Rze6zowie postanawia: wpisa~ do reje- I łęamt.. KC-6109 

KC-5923 

Do Rejest.ru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 

1V S2lczooinie dnia 18 marca 1947 r. pod Nr 272 wpisano firmę 
"Burza" Wytwórnia Wód Gazowych i Rozlewnia Piwa Hie
ronim Menoc i S-ka". Szczecin, ul. Ks. Jaromira 13. Wytwór
nia wód .gazowych i rwlewnia piwa. HierOiIlim Meller i Jan 
Kolski.. Spółka jawna. Spółkę r~rezentują obaj spólnicy łą
cznie. KC-5922 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 

w Szczecinie dnia 17 marca 1947 r. pod Nr 271 wpisalIllo firmę 
"Sklep Towarów Krótkich - Sabina Urbańska i Anastazja 
Skrzypczyńska", Szczecin, ul. Al. Piastów 65. Sprzedari to
warów krótkich 1 galanterii. Sabina Urbańska i Anastazja 
Skirzypczyńska. Spółka jaJWlIla. Spółkę reprezentuje Anasta
zja Skrzypczyńs:ka samoistnie. KC-5921 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 
w Szczecini·e dnia 17 mall'Ca 1947 r ; pod Nr 270 wpisano firmę 
"Sklep Kolonialny i Delikatesy H. Grabowski i W. Mikulski, 
m. S2iczecin, ul. Jagiellońska 25. Zakup i spnedaż towMÓW 
kolonialno-delikatesowych. Wacław Mikulski i Henryk Gra
bowski.. Spótka jawna. Spółkę reprezentu~ spólnik HflI!ll'yk 
Grabowsk.i samois1m.ie. KC-5920 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 

w Srezecinie dnia 15 marca 1947 r. pod Nr 269 wpisano fill'Illę 
,.Kawa u Telimeny" J. ProhQws'ka i S-ka" m. Szczecin, ul. Al. 
Wojska Polskiego 32. Prowadzenie pijalni kawy o fonna~h 
baru kawowego. Janina Prohowska i lrerna-Jadwiga Zag6r
l'Ika. Spółka jawrna. Spółkę reprezentują obie SPÓlniozkl. łącz
nle. . KC-5919 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 

w S:zJczecinie FilITIly: "Bławaty i galanteria "Gebe" Jan BOIr
kowsld i S-ka". Dnia 17 marca 1947 r. pod Nr 179 wpillarno 
następny wpis: Piotr Bocko'.'rski wstąpił do spóUti. KC-5918 

stru handlowego Dział A. III 159. Firma: Apteka pod Opatrz
nością spadk. Mgra Otmar·a Slawomirsk!i.ego Izydora Sławo
mirska. Siedziba: Tarnobrzeg. Przedmiot: Apteka. Właści

ciel: Izydora Sławomirska. Prawo repre!l.entowanda tlrmy 
przysługuje kierownikowi Adamowi Sławomirsk'iemu MagI
strowi Farmacji w T~brzegu. Data wpisu 10.2.1947. 

KC-5646 

Sąd Okręgowy w Rzesz.owie w sprawie Komunalnej Ka
sy Os7Jczędnoścl powiatu pr1JeWOl"skiego w Plrzeworsku po
stanawia: wpisać do rejestru handlowego III 45. OzłiOInkOlWie 
Dyrekcji: Henryk Zbijewsk:i - dyrektor zanądzający, Jan 
Czech - zastępca dyrektora zarządzają<:ego, Józef Pawłow
ski. - CZłOiIleik dyJ:'clrejl. Data wpisu 10 marca 1947. KC-5653 

Sąd Okl"ęgowy w Rzeszowie postanawia: wpisać do reje
stru handWweg10 III. 160. Finna Sprzedaż Ziemiopłodów 1 O
woców Kalita MaJteusz i Spółka. Siedziba Rz.esz6w. Pt'zedmiot 
przedsiębiorstwa prowadzenie handlu ziemiopłodami i OW'Q

cami. Kapitał zakładowy 150.000 zł. Spólnicy Mateusz KaUta, 
Stanisław Zagórski, Stanisław Grzebyk. Spółkę reprezentuje 
każdy spólniJk. Do zastąpowania spółki w ka.żd3m poszczegól
nym Wypadku uprawmeni są dwaj spólnicy łąCZln.ie z chwilą 
gdy zostaną ustanowieni prOlkurenci 'Zi8JW5re jeden sp6lnik łą
cznie z prokurelllJtem. Jarwna spółka handlowa. Data wpisu 
21 lutego 1947 r. KC-5651 

Sąd Okręgowy w R~owi.e postanawia: wpisać do re
jestru handlowego dzi:ał A. III. 157. Firma: Apteka pod 0-
pa:tr=oścl.ą Boską "MaTja Bieoh'Oń.ska" w ~. Siedziba: 
Zołynia. Prnedrniot przedSiębiorstwa Apteka. Właściciel Ma
ria Bieohońska. Data wpisu 5.2.1947. XC-5647 

Sąd Ok.ręgowy w Rzeszowie postan.awi~: wpisać do re
jestru hantlloweg'O dział A III. 153. Finna: Apteka pod "Mat
ką Booką" w Łańcucie dzierżawca M.gir. Czesława Zarzycka 
Tymoszyk. Siedziba Łańcut. Przedmiot przedsiębiolrstwa: 

Sporządzanie leków według recept lekarzy i sprzedaż lelk6w 
gotowych (specyfików) .. Dzierżawa. Właściciel Dr Wło<lzimier.z 
K!ndraczuk nieobecny. Apteka pozostaje pod zarządem okrę
gowego Urzędu Likwidacyjnego w Rzeszowie. Data wpisu 
24.1.1947 r. KC-5648 

Sąd Ol{!l'ęgowy w Rzeszowie postanawia: wpisać do re
jestru handlowego, dz,iał A. III. 1M. Apteka pod Qpa1lrm<lOOIą 
Boską Mgr. Ewa Ludwika Turzyńska. Siedzi·ba: Rofl;wadów. 

Do Rejestru Harndlowego Działu A Sądu Okręgowego 

w Szczecirnie Firmy ,.Modesta" M. Mieliclti i K. Oźminkow
ski" S-ka jawna w Szczecinie dnia 24 marca 1947 r. pod N~ 
116 wpisano następny wpis. Nazwa firmy obecnie brzmi: 
,.:Modesta" G3lanteria i Konfekcja K . OŹIninkowski i M. Fuuk 
w Szczecinie". Maria Funk i Kazimierz OŹffii.rnkowski. Do 
przedsiębiorstwa przystąpiła Ma,ria F<uInk. Spółka jawna. 
Spółkę reprezentuje spólniczlka MaJria Funk samoistnie. 

XC-5917 I 
Przedmiot przedsIębiorstwa Apteka właściciel Mgr. Ewa Lu
dwiJk:a Turzyńska. Data wpisu 25.1.1947 r. KC-5649 

• Sąd Ok:rę.gowy w Rzeszowie postanawia: wpisać do re
jestru handlowego A. III. 151. Fill'Illa: Mgrr. Jan TOIkatt'Zewski 

SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE 

Sąd Ok,ręgowy w Rzes:zJowie postanawia wpisać do re
jestru handlowego Dział B. II 45. Firma Wojewódzka Hurto
wnia "Tkanina" Spółka ,z ogrrani'czoną odpowiecWialnością w 
Rzeszowie. Przedmiot: hw-towy zakup i sprzedaż towar6w 
włóki.enniczych i galan.tocyjnych w pi€ll'Wszym rzędzie ~la 

członków spółki a w miarę zapasów lub ponownego na~u 
towarów i nie <żonkom spółki. Kapitał zakładowy wynosi 
200.000 zł. składa się ze 100 udziałów, każdy udział po 2.000 
zł. Spólnik może mieć większą ilość udziałów. Zarząd Józef 
Brzechowskll przewodniczący, ~aw Nied:zJielsld. zastępca 
przewodniczącego, Tadeusz MeLnhatrdt, Wiktor ltueharsJd. 
Zanąd składa się z amerech osób. Do składania 1 PodPisywa~ 
ma w imieniiU SlPQlki oświadczeń wymagane jest współdzia
łanie przewodnkzącego lub je,go zas,tę;pcy l jednego członka 
zarządu i to pod pieczęcrią spółki. KC-5640 

Są<l Okl"ęgowy w Rzeszowie postanawia: wpisa~ do reje
stru hmdlowego, dział B. B. II. 44. Państwowa Fabryka Prze
mysłu Wemianego Nr 9 w Rakszalwie. Siedzliba RakJszawa. 
Pnedmiot przedsiębiorstwa: Fabrykacja wy;rob6w wemla
nych i sprzedaż Wj'Il'Qb6w welin1arnych n. rachunek wlasny. 
ZaTząd: Paweł Sobuś. Adolf Kręże1, lclfu-zy madą prawo pod
pl.sywanla we dwóch pod pieczęcią firmową. 

Firmę nIDiejgq;ą przeniesiono tu z Sądu Okręgowego w 
Ceszynie dnia 11.11.1946 r. III Blp. 158/<W. Data wpisu 9.12.1946. 

KC-5641 

i 

! , 
Sąd Okręgowy w Rzeszowie postana.wia: wpisać do re- i 

jestru handlowego dział A III 152 Firma "Apteka pod Gło- I 
wą" Mgrr. Kazimierz Tułecld. Siedziba - Rzesz6w. Przedmiot: 
Apteka. Właściciel Mgr. Kazimierz Tułec:ki. Uprawnionym do I 
~ezentowal!l;ta f.irmy Mgr. Kaximierza Tułeckiego CZMOWO l 
nleobeclnego jest .Dr. Teofil Nieć, lruTator ustanoWiony u-. 
ohwalą Sądu grodzkiego w Rzeszowie z dnia 29.1.1940 r. Sygn. I 

I. A. 7/40. Data wpisu 14 stycznIa 1947 r. KC-5642 

Sąd Ol~ręgowy w Rzeszowie postanawia: wpisać do reje
stru handlowego Dział A , III 155. Firma: Apteka, Zofia S1x>e
ger. SIedZliba Strzyż ów. Przedmiot: Apteka. Właściciel Zofia 
StJoeger. Dała wpisu l lutego 1947 r. KC-5643 

Sąd Ok,ręgowy w Rzeszowie postanawia: W1Pisa~ do l'ł!je

!'tru handlowego Dział A. III 156. Firma Apteka pod Orłem 
Mgr. Ferdynand Lipczyński. Siedziba: Rzemów. PirZedmIot: 
Apteka. Właśdciel Mgr. Ferdynand Lipczyńsld. Data wpl!!u: 
l lutego 1947. KC-5644 

"Apteka". Siedziba: Kańczuga. Pnedmiot przedsiębiorstwa -
Apteka. Właśdciel Mgr. Jan TOlkanewsiki. Data wpisu: 7.1. 
1947 r. KC-5650 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie: sprawa firmy Odlewnia Sro
pów wysoko wal"tościowych Im. WładYSław Leaczyński w 
Rzeszowie postanawia: wpIsać do rejestru hendlowego III. 39. 
WY'k1reśla się fia:mę z rejestru na wni.osek wmści<!iela z powo
du jej zl1ikw!dov.·anta. Da.ta wpil!u 10.1.1947 r. KC-56lS2 

SĄD OKRlQGOWY W BYDGOSZCZY 
Do rej.estru handlowego A nr. 103 wpisano dnia 20 mar

ca. 1947 f.lrmę Marian U~banowski HUl"toWIl1da i Wędzarnia 
Ryb. Stoozl.bą przedsiębiorstwa jest BydgoS7lClZ, ul. Kwiato
wa 9. Przedmiotem przedsiębIOIl's11wa jest hurtowa sprzedał 
ryb i wędrzenle t-yb. Właściciel: Marian Urbanowski. Tadeu
szowi W8I1'dzl.ńskiemu udzielono prokury samodzielnej. 

KC~l11 

Do rejestru handlo'M!igo A nr 104 wpisano dnie 2t mańll 
1947 firmę Bydgoską H'Ilrt:own1ę Skór W. Dykier l S- lal Spół
ka Jawna, By~ ul. Jezuicka 12. Przedmiotem spółki 
jest hurtowa ~l'Zedat ' sk6r 1 przybOrów szewslro-slodlamko
tapI~emldeh. Spólnikami 8ą: Wła.dyśław Dyk'ier, Alelksander 
Barbara Fabienowska, zastąpiona przez opiekuna Władysła
wa Dykiera, Aleksander Graczyk. Spółkę reprmenł.uje Wła-

1 

dysław Dykier i AlelMa.nder Graczyk łątznie. KC-6107 

Do rejestru handlowego B nr. 89 wpisano dnia 22 marca 
1947 firmę "Zelmet" Wytwórnia Artykuł6w Metalowycil 1 
Mon.tate Spółka z ograllliCZ<lll1ą odpowiedzialnośCi". Siedzibą 

sp6Hd jest BydgOO1JC2., ul. MaksymIliana Piotrowskiego 10. 
Przedm.io·tem fIl>Ółki. jest ~arzanie l sprzedał wszelkiego 
rod7J9.ju artylrułów telamych i z metali kolorowych, monta· 
że pt'ZY!rZąd6w d aparat6w OII'U urządzeń iMtalacyjnyoh taktf 
poUl samą wytwórnią, galwa.notechnlka, porady kOMtruk· 
cyjno-1:echnic:zro.e I przedstawicielstwa brll!1'l!owe tak krajowe 
jak i zagranicme. K~itał zakładowy wynosi 300.000 u. 
i dzieli się na 60 udzial6w po 5.000 zł. Każdy spólnik może 
posiadać dowolną ilość udziałów. Zarząd stalnOWiIł: Jan Wy
żniikiewicz, Franciszek Kulawski, Tadeusz Wroblewskl. Spół· 
kEI reprezentuje najmniej dwóch c%hmków zarządu łąamłe. 
W r82lie u&ielenia prokury, prolrurent lest upoważnIony 

wraz z lednym oonajmniej członkiem zarządu repretenłlo~ 

wiłĆ i po<lpisywil~ spółkę. Umowę spółki sporządzono dnia 
20 marca 1947. KC~101:l 

Do rejestru handlowe,go A. nr. 102 przy firmie "Pasamon" Sąd Okręgowy w Rzeszowie postan.awia: wpisa~ do reje
,nrn handlowego d7.iał A III. 158. Firma: Apteka pod Białym 
Orłem Mgr. Irena Słomczyńska. Siedziba: Łańcut. Przedmiot l Fabryka Pasmanterii, Taśm I Pasów Eligiusz Franciszek Le

wandowski Spadlk'Obioccy w Bydgoszcrzy wpisano dnia 19 

Do rejestru hai11dl'Owego A nr. 3 (Wy<rzysk) wpisano dnia 
20 marca 1947 firmę Szczepan Dwra Skup ZiemLoplodów, Sło
my i Siana omrz; Detali=a Sprzedaż Materiałów Opał.owych, 

Osiek n/Not. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest skup ziemio
płodów, słomy i sl.aina w celu odSlPI'Zedaży wewnątn Pań
stwa or8!1! detal1ctlJ1lłł SlPrzedari: materiałów opałowy~h. W!aś
Cliciel: S7Jczepan Durra. KC-6110 

, SĄD OKRĘGOWY W RADOMIU 
D'O RejeStru Handlowego, Dzia ł A i B, Sądu t)krr:t;) wego 

w RadOImilu, wpisano: 
7 atycznia 1947. 
A 5729. "Apteka Władyslawa Kali ckiego" z si~dzibą w 

Skaryszowie, pow. Radom. Właściciel Grzegorz-Władysław 

Kaldcld.. 
30 atyC2Dia 1947. 
A. ~32. Fmna: "Zakład Pogrzebowy St. Kusiak i M. 

Góm:iJk w Radomiu" ~ wykireślona z rej estru handlo
wego z powodu rozwiązania spółki.. 

20 S'tyeznia 1947. 
B. 503. Firma: "Piwiarnia - spólli:a z ograniczoną odpo

Wiedzia1nością w Radomiu" została wy!kreślo.n.a z rejestru 
handlowego. 

22 stycznlla 1947. 
B. 456. "Walenty Buchwald i S-ka, spóbka z ogrnniczo. 

ną odpowied7Jl.alJnośoią w Radomiu". FiTnli8 obecnie brzmi: 
"Henryk Zieliński i S-lm, spóbka z ogran1cZOlIlą odpowie
dzialnością". Za.Tząd obecmJi.e stanowią: Henryk Zieliński t 
Eugem.i.a SławLlrowska. 

30 styczmia 1947. 
B. 514. "Odbudowa - DOIstawy Materiał6w Drzewnycb, 

sp6łka z ogrraniCZOll1ą odpowiedzialnością". Sied2iiba - Sta
rachowice - Wierzbnik, ul. Kolejowa 29b. Przedmiot - do
stawy materiałów dl'ZeWlllych. Oddział w Olsztynie. KapiW 
zakładowy 90.000 71. podzielony na 3 udziały po 30.000 zł. 

Sp6lniJk może posiadać tylko jeden udział. Zarząd stanowią: 
Witold Wysocki, Jan Opiła i Wacław Wykin. Weksle, czeki, 
przek:~, pełnomocnictwa l umowy w.Lnny być p od[>isywane 
przez dwóch kt6ryohlkolwiek ozlolIlków zarządu. Każdy 'z 
<:7JłoInków 7All"ządu samodzielnde uprawniony jest do otrzy
my:wand.a dla 8PÓ.l'ki od kog'O i skąd przypadnie wszelkieg'O r0-

dzaju korespondencjI, przesyłek i towarów ocaz do podpisy
wania korespOndencji nie zawierającej zobowiązań. Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnośdą zawarta wstała w dniu 29 
stycznia 1947 roku na =s nieog,raIllicwIlY. Pismo do ogłoszeń 
MOiIliłor Polski. KC-5838 

SĄD OKRĘGOWY W OPOLU 
Do rejestru handlowego dział A Nr rej. 7, Sądu Okręgo .. 

wego w OpoLu, wpisaną wstała w dniu 28 marca 1947 r. fir
ma: Hurtownia Galanteryjno-TekstyLna Jan Ozimek i S-ka 
w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Odrodzenia Nr 4. Przedmio
tem przedsiębiorstwa jest hwrtowy handel towarów tekstyl
nych i gala.nteryjnych. Sp61nikam! 9półki jawnej są: l) Jan 
OZimek. 2) Karol WIlanowicz. Prawo np~·e~ent.owan!a spół

kI przysługuje wyłącznie Janowi ('zankowi, który reprezen
tować będzie spółkę w ten sposób, że p od wypisanym, wy
drukowanym lub wyci~nięt.ym p: ec'l:ęcią I,rzmieniem firmy 
spółki zamieśri swój podpIs. KC·-5968 

REJESTR SPÓŁDZIELNI 

SĄD OKRĘGOWY W OLE~NICY 

Sąd Okręgowy. Wydział Handlowy, w Oleśnicy, dnia 20 
grudnia 1946 wpisał do rejestru &półdzi.9Ini, Tom HI, nr. 53, 
spółdr.aiel.nii4 pod firmą: Okręgowa M1ecza!fl1ia Spółdzielcza 

"Osadnik" lO odpowiledzl.alnood-ą udziałami w Bierutowie". 
~em prmdsiębiorstwa 61PółdzieJni jest prowadze-

M. wapólneco przerobu 1 zbytu nabiału i jaj, dos,tarczOll1ych 
przez człOlllków 0Il'e.Z wspólne nabywanie d. dostarczanie człon
kom arty<lrułów, potrzebnych w gospodartwie hodowlanym 
1 nabiałowym. Spółdzielnia mcie nadto rwszerzyć swą dzia
łalnoŚĆ na produoontów mleka I jaj z terenu swego działania, 
nie będących jej członkami. Spółdzielnia ma prawo zakładać 
na terenIe swej działalności mleczarnie, zbiornice mleka i jaj~ 
śrnietańczam.ie, składy, filie, sklepy, pijalnie mleka oraz za
kłady dla wyrobu aerów i iln.nych produktów nabiałowych. 
Członkowie odpowiiadają do wysokości udziału, który wynosi 
200 złotych, płatnych w połowie przy zadeklarowaniu, a re
szta w ciągu miesiąca. Członkami Zarządu, który składa się 
~ tmech osób, są: K.ozlowsld Teosoe, Szeliga Kazimierz, Wiś
nlewskll. Adam, którzy podpisują za S![)ółdzielnię w ten spo
Q6b, te pod firmą spółdzielni podpisują łącznie conajmnlej 
dwaj członik:oWie Zarządu. Zarząd nie może bezpośrednio ant 
pośrednio u~ielać posrozególnym członkom zaliczek gotów
ką i nabiałem ponad wall'to6ć już dostarczonych przez nich 
prodUktów oraz 8prledawat nabiału i jaj na kredyt bf.'z na
le~eg() zabe:t;piecienia. KI' - 113 

SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH 
Dn.f.a 22 sierpnIa 1946 r. wpisano do Rejestru ' 'dn~ 

Sądu Okręgowego w Kielcaoh pod Nr RS; VII 888. przy fl~ 
m1e: "Powszechna Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa - Nasz'! 
PrzyszłOOć - w Chlewieach z odpowiedzialnośctą udziahml", 
następujący wpis: Firma brzmi: "P'Owszechna Spółdzielnia 

Rolrrlczo-Handlowa - Nasza Przyszłość - w Chlewicach z 
I oclpowled7.ialnośolą udziałami", Siedziba Spółd 7 'elni Chlewt
l ce, pow. WłoSZlczowskiego. Odpowiedzialność członków Z? 

" 



Nr 70 
I 

.. MONITOR POLSKj!" - Dnia 18 mada 1947 r~ 

tlobowiążania Spółdzielni zadekla.rowanymi udziałami. Przed-, a) C7..as trwania Spółdzielni nie~aniC2JOl[ly. b) pismem do I członek Zarządu. a) czas trwania Spółdzielni IllieograniczonY. 
miot: skup od członków, przeróbka i zbyt płodów r&nyoo na ogłoszeń jem centralny OIrgan Z ...... ią.?l.lru RewjrzyjlIlego 5,pół- b) pismo ogłoszeń - centraLny o,rga.'l Zwią,,;ku SamopoIn.0C7 
w~~y i. komiso,wy rar..hUll1ek 0'l'8Z kupno i sprzedaż przed- I dzielni R. P., c) .rok obr~chu.TllroWY---<.1mlendarzowy, d) Za- Chłop[/kiej olraz organ Związku Rmvizyjncmo Spółdzielni R. ~ .• 
lIllotow l towarow, pc>t.rzę:onych C:zJon,kOllIl w ich goopodar- " rząd 5 osób. Zaii'ząd prz.edst<!Jwi.lI. Spół<i2l1elnJ.ę i prowad:z.1 jej I ej rok obrachunJ~c'w'J - ka.lendar:i;owy, d) Zarząd -:- 5 osobo 
s1.wach rolnych i domowych, jak rć>,,'nież prowadzenie za- sprawy w Sądzie i poza Sądem bez osob.nych pełnomocnictw. I Zaa-ząd przedstc;wi.'l Spółdzielnię i prawadz.i jej r,prarwy w Są
kładów wytwórezych. Walne z.gromadzenie może zezwolić na I Z=.-ąd pod'Disuje m Sp6kizlelnię w ten sposób. że pod pieczę-. i dzie i paul Sądem bez osobnych peł,nomocnLct·w. Z8.rząd pod
działalność g'os!poda!'Czą z nieczłonk3mi . Udział wy'!losi sto ! cią Sp6łdzielni podp.lsują .łąCZl!lie COItlajmniej dwaj c7lon.1rowle I pisuje Sp61wcielnię w ten s;po,sób, że pod piec::f:'-:;· ą Spół::J,;.:ielni 
(100) złotych, z czego chowiązkowy wniosek płatny !przy za- ! Zarządu, e) Zaxząó->QI'w"i nIe woln:Q: udzielać kredytu przy pro- l podp.isuJą lą.c7Jn\~ conaj!l1!l'.iej dwć:j ClJ.O.!lkc·vr;.o Za,r'Zq;du, e) Za
pisani~ się do SpĆerdziellIli stanowi z.ł. 25, pozostała S\lIIW. win- I w'.l.dzeniu. dzi&ła1ności haJndlowej Spółdrzielnd, w:hielal.: k,;mu- l' rząd<J\v1 ni'.) woino: udzielać kredytu przy prowada;ęr.iu dzia
na byc wpłarona w ciągu 1>rzeoh lat. Zanąd Spółdzielni sta- kolwiek gwarancji i żyr grzecmośc:iowycll, ll8IbywRĆ t zby- łaJ:nośd handlowej SpóMziew. Uc'.zielać k(}:>:r.u~.;:olw.'ek gwa-
nowią: Jan Puto, .A:nna Szwedowa ~ Stanisław SchaJOOwski. wać nieruchomości bez zezwolenia Rady NadmT'Czej, zacią-

I 
ranejti i ~ grz~x~nośdowyoh, nabywać i 2'lbywat Hiexu.oho-

a) czas trwania ~półdzielini llIioograni.czony, b) rok: obraclum- gać zobow.iąza..; 'bez zet?;WQlen!a Rady Nadzoll'CZej, g) rozwią- mości, bez zezwolenia Rady Nadzo!'CZcj, z.acią,gać zobowlązaA 
kowy od l-go bpca do 30 czea.wca, d) Zarząd składa się z zanie i likwidacja Spółdzielni następuje w wypadkach ok.re- bez zezwolenia Rady Nad::oz'(:zej, g) w,ta,wo-wo. KB-4061 
trzech osób. Oświadc7..enie woli w imieniu S~dzielni skła- ślonych prze,>; Ustawę o Spółfu-jelntach. Rozwdązani.e, llkwil
dają i za Spółdzielnię pod Jla1JWą fLrmy pcdpisują łącznie dacja i postępowall1ie upa.dłIościowe prz.ęprowadr.ra się wedtug 
49/n.j członkowie Zarządu, e) :zawierane prv.ez Zarząd w imie- pr7leIpIsów UBt.awy o SpółdaJle1ndalCb. 1 Ustaw og6J.nyclt. 

Dnia 2 sie['pnJia 1946 il', WIPL<:~no do Rejestru Spółdzielnł 
Sądu Olr.ręg'}weg.o w Kieit'3cll pod Nil" R.S;VII 881, przy fdr-
ml~: "Sp6łd:rJg!:n;i8. W~}jSik/)lWa - CZiwart,alk - z odipowied'Zia1~ 

, nokią ud~:d&M;,rni w Kilf' .. kac!l Buk6\~'\ka", :następujący wpia: 
! FJrm-9. brzm~: , .Spóid;~~ dni.a 'i>Vojf'k-liwa - -- C2.warlak - z od
powied,;:a1nl",;.ki.ą uci."hl:lnli w K!ek~jch-Buk6wka". Siedziba: 

,lu Spółdzielni UIJlOIWY w t;pl'awach kupna, zastawu lub naj- KB-4603 
mu nieruchomości wymagają zatwier.dzenia prze.z Rad.ę Nad
zorczą i dOipiero przy zaohowaniu kl~'J wa.. ... '\.mkl.l Q,bowiązują 

Spółdzielnię, g) sprawę likwidacji SpółdzIelni postanawia 
Zgromadzenie Walne na 2-ch ko1ejn:i"c..'1 :zeba'muach w odstę
pie 2-ch tygodni. LjJn.v.ida-to~·am~ są człOIUl'-.owi€> ~sta,tniego Za
rządu, o ile Wab, e Zg.romadzaIrie nie wybierze im'.ych likwi
d&toIr6w. KB--3671 

Dnia 28 czerwc;t HH6 r. wpisano do Rejeftru Sp6łdzieln.t 
Sądu Okręgowego w Kielc<J.ch pod N~ RS/VII 870. przy :fir
mie: "Gminna Sp6łdzieln-ia .- SamopoI!'lĄ')C Chłq>&kQ .- we 
Włoszczowie z odpowiedzialnością udziałami" ~ nastf8'\1J1.IICY 
wpis: FJ.nna brzmi: "Gmmna Spółdzl.eJnIa - Samopomoc 
Chłopska - we WI03:l1CZOwie z ~okilj ud:l:tała
mi". Siedztba Sp6łdz)elnl: Wboszcrz.owo.. Cdt~edzia~ć 

członk6w 7..a zobowiązania Sp6łdzl&linI zadek.).foł!'OlVroIllyrr.d u
dział.am.i. Przedmiot: zaspakajanie ~ól.·lYmi llliłamJ. met,€;
r1l11lnych i kultUll'alnych potrzeb swoich cW:Ifi"t..ł:&w. Udzl.",l: 
.to (100) 7lotych. Każdy crlonek przy przyttł.ąpien.iu do B{j;)óJ
dzielnd wpłaca obowią:zlrowo jeden u.d.i:1ał nie lm'ępu'll się je
dnak człoIIlków w deklarowaniu wt~j ilojo! ud:r.!ałów. U
działy wpłaca się w połowie przy zad1!lklaTOw!Wi.... zaś resztę 
w dwóch równyoh ratach kwartalnych. Zarząd Spółdzielni: 
Jan Muszyńsld, Józef W~ęczydd. Stefan Stru.s.~i, C2ł ... .sła:w 
Wypychowicz i AleksalIlder SuchockI. a .l CUlS trwa~ia Spół

dzielni nieo.graniczony. b) pl.smem do ogłoox.eń j~1; celJltro.lny 
organ Związku Samopomocy Chropskiej i orglJ."r1 Zwią:łJku Re
Wizyjnego Spółdzieh-J R. p .. c) rok QbroohUIlJkx:>ioil,y - kak"l
darzowy, d) Za!I'Ząd składa aiAt z pięciu osób. Zsnąd p!".red
.t8wia Spółdzielnię d prorwadzi je,1 I~aw;r w Sądzie i pcm 
Sądem bez osobnych pelnomoonictw. ZM'7;.d podipI.anje za 
Spółdzielnię w ten sposób, że pod pieczęcią s'półdzieiai pod
pisują łącznie co najmniej dwaj C7J0nkc:wie Z-3f!'Ządu., (~) Za
rządowi nie wolno: udzielać Jaoedył.u przy prowadzeniu dzia
łalności handlowej s!półd:z.ielni, udzielać komukoliwiek gwa
r/lltlCji i żyr grzec:mościowyoh, nabywać l 7.ibywać nierucho
mości bez ze2IWolenia Rady Nad:rol'<'.%ej, 7.A1ctągać bez '!.eZWo

lenia Rady Nadzorczej, g) rozwl,ązanie I LtJrv,,1dacja Sp6łd.zie1 ... 
ni nastEWuje w wypadkach, okJreśl9nych przez Ustawę <> Spół
dzielniach. Rozwiązanie, lik"Wldacja t postępowome upadło
ściowe przeprowadza się według przepiSÓW Ust.awy o Spół
dzielniach , Ustaw og6lnych. KB-124:1 

Dnia 28 czerwca 1946 r. wpiSalIlo do Rejestru Spółdzielni 
lądu Okir~gowego w Kielcach pod N'!' RSjVI 728, przy finnie: 
"Spółdzielnia Spożywców - Plon - w Bliżyca.ch z odipowie
dzial.nOścią udziałami", następujący wpis: Zarząd Spółdzielni 
obecnie stanowią: Jan Rębak, s. Kazimierza, Franciszek Wój
cik i Stanisław Fąfua. KB-1249 

Dnia 3 czerwca 1946 r. wpisano do ~jestru Spółdz!elni 
Sądu Ok.ręgowego Vi Kie1ca<:h pod Nil' RB. 562, ptty fi.mlie: 
"Spółdzielnia Spożywców w Jędrzejowie z odpowiedziWno
Acią udziałami", następujący wpis: zarząd Spółd.zielinl obecnie 
ltanowią: Zofia Wielińska, BoleslaJW Żelaśkiewiez 1 Tadeusz 
AIlltoniewicz. KB-l:tla 

:oma 2 lipca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni Są
au Olm'ęgowego w Kielcach pod Nr RSm 666. przy flrmie: 
,,Powszechna .. Spółdzielinia Rolniczo-Hen4lowa - Jedność -
w Złotnilalch z odpowiedziaLnością udzl.alami" - następujący 
wpi!: Zaa:ząd Spółdzielni obecnie .tanowi,,: Sta.n:isław TkaM 
czyik, StanisłlllW Łazarski i Władysław Wroń~d. KB-124e 

, Dnia 7 cze\l"Wca 1946 r. \lJIPisano do Rejestru Sp6łdzieln.i 
Sądu Okręgowego w KJielca.ch pod Nr M. 339. przy firmie: 
"Bank Spółdzielczy z o~aniczoną odpc>wiedzlail1no6eią, Spół
dzielnia Kredytowa w Bodzentynie, następujący wpili: wobec 
ustąpienia członków Zarządu: Władysława Ję<lrzejczyka i Ro
mana Czemlkiewicza i powołania na ich miejsce Stanisława 
Plewińsldego i J8JI'la M!ziewicm, Zalrząd Sp6łdzielnl stanowią: 
Stanisław Plewiński - prezes. Michał Pałysiewlcz - IIk81rb
nik i Jan Miziewicz. KB-1247 

Dnia 5 sierpnia 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr M/VII 882 przy tiIl'm.le: 
Gminna SpółdzieLnia Samopomoc Chłopska w Prząsławdu 

~ odpowiedzialnością udizałami" n.astępujący wpis: Firma 
brzmi: "Gminna Spółdziednla Samopomoc Chłopska w Przą ... 
sławiu z odpowiedzia1noocią udziałami". Siedziba Spółdzielni: 
prząslaw, pow. jędrzejowskdego. Odpow!edzlalno8ć udziałamI. 
Zaspaikajanie wspólnymi siłami mater1a1nych 1 kulturalnyeh 
po.trzeb swoich człol'.k6w. Udział sto (100) złotych. KaMy czło
nek przy przystąpieniu do Spółdzieln~ powinien zadeklaro
wać przynajmniej jeden udział. Udziały wpłaca się w polo
wie przy zadeklarowaniu, zaś re~tę w dwóch równyoh ra· 
ta,('h kwartalnych. Zanąd: Nowak Stanisław, Lato lI'rancl
li>Zek, ManiaTa Józef, Sułek Stanisław i Chatys Stanisław. 

Dnia 5 sie:r:pnia 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdziielni 
Sądu Okręgowego w Kielca.ch pod Nr RS;VIl. 883, przy fir
mie: "SpółdrllieWa Sporl}"W'Ców - Snop - w Droch.liJni.e z 00-
powied.z.iall1iOścią udz:iał'ami" następujący wpis: Firma b!rzrni: 

"Sp6łdzlelinia SpOOywców - Snop - w Droohliinie z 0dpo
wiedzialnością udziałami". Siedmba Sp6łd-melni Droeh1in, 
pow. wło&zc:llOwskieg.o. 'OdpowiedztaJność CIZIlonków za zobo
wązani.a Spółdzie1nd zadeklarowanymi udziałami Zaspakaja
nie wspólnymi silami materialnych 1 kulturaJJnych potrzeb 
swoLch członków, a w działalności swej dążenie do zorgani
zowania produl.."1Cji i wymiany w myśl interesów ~. 
Udział: sto (100) złotych obowi~OIWy wn.iceek pł8Itny Iotów
k~ przy zaplsainiu się do Spółdzielni stanowd sto (100) złotych. 
C~{)IIlclr m()Że zadeklarować najwyżej 10 udziałów. Zarząd 

Spółdzi.elni stanowią: Idziak Ignacy, DziJtm'a Piotr l Mj,st Sta
.ni.sła:W, a. czas fa-wand.a Spółdzielni nieo,gran.iC7lOOlY, b) iPis.."l1em 
do ~ń jest ocgan Związku RewizyjlIlMQ Spółdzielni R. P., 
c) rOIk: obr.adharJroW7 - k:ałendarzowy, d) Zaa-.ząd - 3 osoby . 
Oświa.dJCze:nie woli. w b:n:leniu Sp6łd1lie1D. s1dadają 1 za Spół
dzielnię, pod stsnplem tim1y podpisują łą~e dwaj członko
wIe Zamądll, e) 3:aiWierane przez Zanąd w imieniu Spółdziel
ni kai1trakty w sprawach kupna, zastawu lub najmu nieru
chomoś'd wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i 
dopiero przy za.chowaniu tego waTUD.ku, obowiązują Spół

dzielnię, g) likWidację Spóldziclni postanawia Zgromadzenie 
Wa1n.e !!la :'.-c-h i\:Qlejnych zebraniach w odstępie 2-00 tygodni. 
Lik,v.-ic:l..atm-ami są członkowje ostaltn.lego =ądu, o 11e Wal
ne Zg!r(liIllad:,=~j~ r.d.e wyblet7.e innYlCh ltkwl.da1orów. 

KB-4602 

Dnia 21 sierpnia 1946 T. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
Sądu Okręgowego w Ki.€'looch pod NI' RS/V 773, przy firM 
mie: "Sp6ł.dziednia Teołmiczno--Budowlana - Odbudowa -
w Ki.elcMh z odpo;v.r:iedziaJnością ograniczoną", następujący 

wpis: na skutek wniosku Spółdzielni "TechniCZl1iO-Budowla ... 
nej - Odbudowa - w Kielcach z odpowiedziahlOścią ogra
niCZOlI1ą" o za.rejesflrowande zmiany statutu w przedJniocie 
zmniejszenia udrz!iału z pięciu tysięcy (5.000) złotych na pięć
set (500) złotych i usuatięcie odpawiedz!ałności dodatkowej 

I człOlllków za zobowiązania Spółdzńelni w wysokości dwukrot
i nej sumy zadeklarowanych udzliałów i pozostawienle odpo
I wiedzialności tylko zadeklarolW1!l!Ilyn'.i udziałami OIraz w zwią
! zku z tym zmiany brzmienia fmny - wyznaczyć termin raz
I praw nad zamierzoną z.."llianą Statutu na dzień 26-go paź-

I dziemik.a 1946 r. na godrL. lO-tą w Sądrzie Okręgowym w Kiel
, cach, Wydmal Rejestru Handlowego. Wezwać Zaa:'ząd Sp6łM 

. dzielni oraz w-~ch wierzycieli, którzy mimo zgłoszeń 
swyeh pretensji w terminie z art. 7:1 p. I. ustawy o Spółdziel
niach nie zootali zaspokojeni lub zabezpieczeni. KB-349S 

Dnia 30 lipca 1946 r. Wlp\sano do Rejestru Sp6łdzi.elni 

Sądu Ok1'~ego w Kielcach pod Nr RS/VI 621, przy fir
mie: "GmImI.a Spółdzielnia - Samopomoc Chłopska - w 
Chęcinach z odJpowiedziaJ.n.ością udziałami", - następujący 

wpis: Zamąd Spółdzielni stanowią: Kaaperek Józef - prze
wodniczący, Lisowicz Leon - zastępca przewodniczącego, 
Wroński Stanisł8IW - selm"etarz, Feldman Jan - skl8rbnik 
l OhabJk Jan. - ~an KB-S66B 

Dnia 9 sierpnia 1948 :r. wpisano do Rejestru f;irrny Sądu 
Ok1'ęgowego w Kielcach pod Nr RHA/XIII, 8620, przy fir
mie: "Zakład Elektryczm.o-Teclmiczny Dypl. Inż. Maro Gwi ... 
don", następujący Wlpis: ~ obecnie brzmi: ,,Przedsiębior
stwo Budowy i Narpraw Unądzeń Elektry=ych i Mechani
cznych Dypl. ITIŻ, Maro Gwidon". KB-4607 

Dnia 24 sierpnia 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 

miej-sce l'OIZl.okOlwania j(:rin.os1Jd w.:>jskowej : Kri.eh:·e-Buk6wika. 
OdipC"Niedrzj.alnoŚć - uoziałami. P,rzedmiot: zaspakajanlfl 
wspólnymi siłami gO"'I!:od.a!'c.zy~h i lru1furelnyoh potrzeb 
swoicll członków, ocaz ~gamiZiOwanie produkicji i wymiany 
w myśl !oh inlteresów. Ud7.jał wy:r1,osi trzysta (3(0) złotych, 
obowią2lk:owy WUliosek płatny gotóWką przy Z3iPisan1u sl~ 

do Spół.dizielni, wynosi 50 złotych, p:)o~ta,ła suma winna być 
wpłacona w ciągu nast.ępnych Irjesięcy po złotych 50 miesię
cznie. CU<mek mOlŹe zadeklax<YlllraĆ 10 udziałów. Za·rząd: Star
su.y sięri.ant MUL - gospodarz i ikielI'OlWlIlik handl.ol\\ry Kap!. 
tan Łempl.oki - sklaTbnik i PoruC7Jńilk Abel - ~ 
a) czastrwanlia SpóŁdzielni n1eo'graniczony, b) pismem do ()oo 

gł06Zeń jest czasopismo "Polska Zblrojr.a" i "Społem", e) rok 
obrachunkowy - kaJeIl.da!·zowy, d) Zarz·ąd sld,ada się z 3 0-

sób. Do Zarządu nale~y wy:staJwianie i przyjmowanie weks11 
i in.nyeh zobOlWiązań terminowych oraz w)"konywalnie wszel
kich czynności, 2JWiązanY'ch z reprezentacją Spółdzielni w0-

bec wojskowych i innych władz, oraz ooób 1=ecioh. Koree
pondencję Spółdzielni, weksle, przekarzy, czeiki, pełnomocnic
twa i umowy podpisuje pod pieczęcią Spółdzielini oonajmniej 
dwóch (2) członków Zarządu, g) rozwiązanie i liikwidacja 
Spółdzielni następuje w wypadka,ch przewidzianych UstaJWą, 
o Spółdzielniach. W razie rozwiązania Spółdzielni Walne 
Z~adzenie poleca przeprowadzenie likwidacji ootatniernu 
Zarządowi, lub trzem v<,.'Ybiranym liikwdda,torom i określa spo-
s6b lik'W1daojl. KB-4061 

Dnia 24 sierpnia 1946 r. wpisano do Rejestru s,p6łdzielnJ 
Sądu Okręgowego w Kielca,ch pod Nr RS 201 przy firmie I 
"Kasa Stefczyka Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieogran1-

I 
CZOIIlą w Korzeoku" -- na·stępujący W1Pis: na skutek wniosku 
KES)' Stefczyka, Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieog.ra. 
niczo.ną w Korzecku - o zarejestrowanie zmialIlY statutu w 
przedmiocie przejścia z odpowiedzialności nieogranicLonej 
członków za zobowiązania SpÓłdzielni ,na ogranicz>Oną, ,oraz 
w ZWliąrzku z tym zmiany brzmienia firmy - wyznaczyć ter
min rozprawy nad zamierzoną zmianą statutu na dzień 'Ze 
pa:hdziemika 1946 r. na godz. 10 min. 30, w Sądzie Okrr:gowym 
w Kielcach, Wydtiał Rejestru H andloweg.o, wezwać Z.arząd 

Kasy 0Ir8Z WSl'.ystldch wierzycieli, którzy mimo zgłoszeń 

swych pretensji w termi,nie 'l. a.rt. 73 Ustaw)' o Spółdzieiniach 
r.J.e zostaLi zaspokojeni lub zabezpieczeni. KB- -3670 

DIlIia 5 pażdziernika 1945 r. wpisano d'l Reje-;tru Spół~ 
dzieln! Sądu Okręgowego w Kielcach pon Nr REB 361, przy 
firmie: "Dypl. Inż. Józef SprilIlger i S-ka, Przedsiębiorstwo 
Przemysłowo - HandLOWe, SpóJka z ograniczoną odpowie
dz;ia!noś·cdą w Kielcach", nast!;1PUjący wpis' ustanowiono na 
oddział Spółki w Ka,towicach pod firmą: Dypl. Inż. Józef 
Springer i S-ka Przedsiębiocstwo Przemysłowo-Handlowe, 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, Odt 
dział w Katowicacl1" za oddzdał będą podpisywać dwaj człon
kowie zarządIU Spółki: Dypl. Inż. Jóżef Spri.nge r i S-ka. 
Przedsiębiocstwo Przemysłowo - Handlowe, SpóŁka z ogranł
cwną odpoiWiedzialnoścdą w Kielcach, Inż. górniczy Józef 
Springer- i kupiec JalIl Gawroński. KB-4608 

Dnia 31 lipca 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzlelnł 

Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS 525, przy firmie 
"Spółdzielnia Spożywców - Lesna - z odpowiedzialnością 

ud:zJialam1 w Za'gnańsku", następujący wpis: Zarząd Spół

dzielni oboonie stanowią: Cieślak Wacław - gospoda.rz, Stę
pień WładYsłaJW - sekretar-z i Bimer Czesłarw - skiaJl"bnik. 

KB-46Oł 

Sądu Okręgowego w Kielcach pod NI' RS/VII 890, przy fir- Dnia 12 sierpnia 1946 r. wpisano do RejeSItru Spók)zielnl 
mie: "Gminna Spółdziela1ia - Samopomoc Chłopska - w Ku- Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS/ VII. 884, przy flr
:oozwękach z odpowiedzialnością udziałami", naStEWujący mie: "Spółdzielnia Spożywców - Odrodzenie - w Sucho-
wpi1l: Finna bl'7mli: "Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłop- woli z odpoWiedzialnością udziałami" następujący wpis: Flil'~ 
ska w KUll'OOWękach z odpowiedzialnością udziałami". Sie- ma brzmi: "Sp6łdzielJnia S~ywców - Odrodzenie - w su.~ 
d%lba Sp61dlZte1n1: Kurozwękd, pow. stqpnlcldego. OzłonJrowI!e chowoli z odpowiedzialnośoią udziałami". Siedziba Sp6łd~el. 
odpowiadają za zobowiązania ~ółd~e1ni zadeklarowanymi ni: . pow. stopniaki. Czł'OIIlkowie odpowiadają udziałamL 
udziałami. Pnedmiot: zaspakajaoie ~lnymi siłami mate- Przedmiot: zaspakajanie wspólnymi siłami mate.riaJ'nych t 
rialnych 1 kultm-alnych potrzeb swoich człxmk6w. Udział wy- kulturalnych potrzeb swokh członków, a w działalnOŚCI swej 
nesi sto (100) złotych. Ka,żdy członek przy przystąpieniu do dążenie do rorganizowania produkcji wymiany w myśl int~ 
Spółdzielni powiJIl-ien zadeklarować liC2'lbę udziałów oc1powia- ,. resów członków. Udział wynosi sto pięćdziesiąt :150) złotych, 
dającą co najmniej ilości hektM'ów pos!.adanej :zJiemi OIraZ obowiązilrowy wniosek płatny gotówką przy zapisaniu się do 
sztuk bydła w stosunlw jeden udział za kaMy hektar ziemi . j Sp6łdzieW stanowi zł. 20, pozostała suma winna być wpla
or~ za karżdą dorosłą sztukę bydła. Clzkmkow1e nie posIada- eona w ciągu dwóch lat w ratach kwartalnych pc- 17 zło
jący ziemi ani bydła, obowiązani są zadeklsrować przynaj- I tych :10 groszy. Zarząd stanowią: Mar.ian Oset, Kazimierz 
mniej jeden udz1ał. Ud7Ji.ały wpłaca się w połow.le przy za- . Braclohowicz I Ignacy Wójcik, a czas trwania Spółdzielni rue
deklarowaniu, zaś resrtę w dwóch równych Nltacll kwartal- : ograniczony, b) pismo do ogłoszeń - I)rgan Zwhlz.ku Rewi
nych. Zarząd stanowią: Józef Prokop - przewodniczący, Ma'- j. zyjnego S.PÓłdzieln,i R. P., c) rok ObraCh. unkowy - kalenda
rlan Nledźwieoki - zastępca przewodndczącego, Seweryn Ki- nowy, d) Za't'Ząd składa się z 3 osób. Oświr-ldczenle woll w 
janek - selkretam Paweł Kr6l - skalIbndk l JÓlLef Zak - imieniu Spółdzdelni składa'ją i za Spółdzielni·~ pod stelpplem 
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fił'my podpisują łącznie dwaj członkoWie Zarządu, e) zawie
rane przez Zarząd w imieniu Spółdzielni kontrakty w spra
wach kupna, zastawu lub najmu nieruchomOści wymagają 
zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i do.piero przy zacho
waniu tego warunku obowiązują Spółdzielnię, g) sprawę li
kwidacji Spółdzielni postanawia Walne Zgromadzenie na 
2-ch kolejnych Zebraniaell w odstępie 2-ch tygodni. Likwi
datorami są członkowie ostatniego Zarządu, o ile Wa.Jne Zgro
madzenie nie wybierze innych likwidatorów. KB--4062 

Dnia 24 sierpnia 1946 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RS/VII. 8.;9, przy fir
mie "Spółdzielnia Powszechna - Jedność - w Chrząstowie 

. z odpowiedzialnością udziałami" następujący wpis: Firma 
brzmi: "Spółdzielnia Powsoochna - Jedność-w Chrząstowie 

z odpowiedzialnością udziałami". Sledziba: Chrząstów, pow. 
wloszczowskiego. Odpowiedzialność udziałami. Przedmiot: 
zaspakajanie wspólnymi siłami mater.hlnych i kulturalnych 
potrzeb swoich członków, a w działalności swej dążenie do 
zorganizowania produkcjI i wymiany w myśl interesów spo
żywców. Udział wynos~ dwacme~da pięć (25, złotych, dziesię~ 
złotych płatne g.otó·l\Tką przy zapISaniu ·:l!ę do Spółdzl.elnl, po
została suma wInrna być wpłacona w c!.ągu miesiąca. Zarząd 

Spółdzielni: Józef MtY{,:l1ti - gospodarz, Antoni Nowak -
skarbnik i Stefan Zip,tara - skarbn:k. a) czas trwania Spół
d:~j,elni nieogranicoony, b) pismo do ogloszeń - pismo uznane 
za organ Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P., c) rok obra
chunkowy - kalendaTZowy, b) Zarząd składa się z trzech 
osób. Oświadczenie woli w imieniu Spółd7Jielni składają i za 
SpółdzielJnię pod stemplem firmy podpsują łącznie dwaj cuon
k10wie Za.rządu, e) zawierane przez Zarząd w imieniu Spół- . 
dzielni Ironta.-akty w sprawa,c<h kupna, zastawu lub najmu 
nieruchomości wyma,gają zatwierdJzenia przez Radę Nadzor
czą i dopiero przy zachowaniu tego warunku obowiązują 
Spółdzielnię. Sprawę likwidacji Spółdzieln!. postanawia Zgro
madzenie Walne na 2-ch kolejnych zebraniach w odstępie 
2-ch tygodni. Likwidatorami są członilrowie ostatniego Za
rządu;o-ne Walne Zgromadzenie 1iJte wybierze iIIlnych likwi
datorów. KB--4058 

Dnia 3 września 1946 r. wpiS8lOO do Rejestru Spółdzielni 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RHB/VI. 379, przy fi'l."
mie: "Spółk,a ~.emysłowo - Handlowa - Dźwi,gru.a - Sp6ł
ka z ogranicwną odpowiedzialJnością Kielce, ul. Sienkiewi
cza N'l." 60", następujący wPis. Zarząd SpółIkII. składa się z je-

- dnego cUon:ka, Zarząd obecnie stanowi: Adam Szłagowski. 
KB-4606 

Dnia 3 września wpisano do Rejestru Spółdzielni Sądu 
Okręgowego w Kielcach pod Nr RS/VII. 839, przy firmie: 
"Powszechna Spółdzielnia RoJnicrm-HaOOl.0IW4 ..- Zjednocze
nie"''':';'' w KrZęc:ioach t odpowiedzi~ . Uitłzli!lłmni'f, nast4h : 
pujący wpis: Na miejsce ~6w· ~ądu ;Sp6~elni: An .. 
toniego Ozgi i WładyslawaJ$iCha ~ Eugenit1J.s:l.a .~t;an..,. 
ka wobec czego obecnie Zarząd stanowią: Władysław Paza- . 
ra - gospodarz Eugeniusz Stanek skarbrok 1 Bolesław 
Blasma - sek'l."etarz. KB-4605 

Konkursy 
Konkurs 

Ogłasza się konkurs na stanowisko lekarza naczelnego 
Szpitala św. Józefa w PelpHnie pow. Tczew, woje\'\/'. Gdań-
skie - fundacji kościelnej. , 

O stanowisko to mogą się ubiegać lamdydacl, którzy: 
nie przekroczyli 50 lat życia, pqsiadają obywate1stwo pol
skie, posiadają znajomość administracji szpitalnej, posiada
ją 4-letnią praktykę szpitalną. 

• Podanie wraz z powyższymi dowodami należy złożyć w 

.. MONITOR POLSKiI" - Dnia 18 maja !1.947 1" • 

• 
ciągu 14 dni od ogłoszenia konkursu niniejszego w Monito-
rze. Polskim na ręce Kuratorium powyższego szpLtała. 

/ KC--616S 

Ogłoszenia prywatne 
OgłQszenilł l 

Na podstawie uchwały zgromadzenia spólników z dnia 
18 marca 1947 r., objętej protokółem notarialnym nr. rep. 
296/1947, otwarta zosala l1kwidacja firmy "Przełom" Spół

ka Wydawnicza z ograniczoną odpowiedzialnością w Kra
kowie, ul. Karmelicka . nr 6-

Wzywa się wierzycieli spółki do zgłoszenia swych wie
rzyteLności w ciągu trzech miesięcy od daty lU ogłoszenda. 

3-KQ.......6011 . 

likwidator firmy 
.,/przełom" Spółka Wydawnicza z ograniczoną 

odpowiedzia'lnościl, w likwIdacji w Krakowie 
M. Janowski m. p. 

• Ogłoszenie I 
Jako likwidatorzy firmy "Gryf" - 1;e~uga Przybrzei

na, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnOŚcią w Gdańsku, 

zawiadamiamy o otwarciu likwhlacji. W myśl. art. 268 Ko
deksu Handl!owego wzywamy wierzycieli do zgłoszenia ich 
wierzytelności w ciągu 3-ch Miesięcy od daty ostatniego 
ogłoszenia. 

Jerzy Karpiński, Karol Kopiec, Gdańsk, Ratusz Staro-
miejski, ul. Korzenna. 3-KC-6518 

Ogłoszenie I 
Wobec otwarcia likwhlacji spółki pod firmą ,,Polskie 

Linie Lotnicze .. Lot" $pÓłka s ograniczoną odpowiedzia1noś
dą" likwidator wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia ich 
wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty trzeciego ogło
szenia w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Hożej 39. 
Likwidator ~łtki pod finną ,,Polskie Linie Lotnioze "Lot" 
spółka z ograniczonq odpowiedzialnością". 

Ogłoszenie I 

Zieliński Wojciech 
3-KC-6573 

Likwidator firmy Powiernicza Wspólnota Techniczna 
Sp. z o. o. w KatowicaCh, ul. Francuska nr. 6 :zawiadamia 
o otwarciu likwidacji Spółki. W myśl art. 268 kod. hand!. 

. wzywam wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w cią
gu 3 miesięcy od daty ostatniego · ogłoszenia. 

Maksymilian Michalik, Katowice. ul, Francuska nr. 6. 
3-K~49 · 

. QgłoszęnJe "~i ... :' 
Firma "Wstążka" Spółka z Ograniczoną odpowiedzial

nością w likwidacji wzywa wszystkich wierzycieli do zgło
szenia swoich wierzytelnOŚCi w · clągu trzech miesięcy od 
daty ostatniego ogłoszenia w siedzibie SlP6łki: Łódź, ul . . Dow
borczyków 25. 3-GB-310 

Jako likwidatorzy . firmy Zjednoczone Cegielnie Samo
rządowe Powiatu GliwiCkiego Sp. z o. o. w Gliwicach za
wiadamiamy o otwarciu likwidacji. Wzywamy wierzycieli 
do zgłoszenia ich werzytelności w ciągu trzech miesięcy od 
daty ostatniego ogłoszenIa. 

Franciszek PierońCZYk - Władysław Gace!. 
3-KC--6166 

Ogłoszenie I 
Podaję do wiadomości, iż postanowienim Sądu Okręgo

wego w Łodzi N'l." HC 2/47 z dnia 3 lutego 1947 r.zatwierdzo
na została likwidacja KOIll.Cesjooowanej Sortowni Odpadków 

Nr 70 

Włókienniczych, Szmat i Makulatury Sp. z o. O., Łódź, Sien
kiewicza 28, 

Wob~' powyższego wzywam wszystkich wierzycieli do 
zgłaszania swoich wierzytelności w terminiE' do dnia 1 lipca 
1947 roku. 

" 
Likwidator Sądowy 
(-) Dionizy Draje'l" 

GB-179 

Ogłoszenie II 
Zarząd Spółki .A:k!cyjnej "Nowe Dzielnice" w Wall'szawie 

(Grabowa 4) zawiadamia, że 30 maja 1947 r. o godzinie 1 pp. 
odbędzie się w kancelarii rejenta Hiibnera w Wa.rszawie ul. 
Kapucyńska 6, zwyczajne Walne Zgromadzenie aikcjonall'iu
szów tej ~łki z następującym poIl"ządkiem obrad: 1) wybór 
przewodniczącego, 2) sprawozdanie Zarządu z działalności 
za :rOIk 1946, 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i ra
chunku strat i zysków na dz. 31.121.1945, oraz udzielenie za .. 
rządowi absolutorium, 4) Us,talenie preliminarza budżeto
wego na r. 1947, 5) Wybór 1 członka Zarządu na miejslCG 
ustępujące~, 6) Wybór 5 C2Jłonków Komisji Rewizyjnej, 7) 

Wolne wnioski. 2-GB-370 

Ogłoszenie n 
Zanxd spółki akcyjnej R. Ball'cikowski S. ·A. Poznań, 7JWO

ruje 2lWyczajne walne zgromadzenie ~Cljonariuszów tej spół. 
ki do lokalu ihand1owe~ tej spółki rw POZll'laniu przy ul. Skła
dowej 13/18 na dzień 30 maja 1947 godz. 12, z następującym 
porządikiem obrad: 

1. Za,gajen1e i wybór przewodniczącego. 
2. Ro7Jpatrzenie sprarworoarnia, bilansu oraz ll'achUlllku 

zysków i st.r8l1; :za lam obrotowe 1945 i 1946 i powzięcie uch. 
wał w przedmiocie zatwierdzenia ich, 

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysków. 
4. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia władzom 

spółki pokwitowania i wykonania przez nie obowiązków. 
Właściciele akcy·j imiennych mają prawo uczestniczenia 

w waillIlym zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyj
nej przynajmniej IM. tydzień przed odbyciem waLnego zgro
madzenia. Akcje IM. okaziciela dają prawo uczes1niczenia W' 

walnym ~adzeniu, jeżeli zostaną uolhone w spółce przy
najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia i nie będą 
odebrane przede ukończeniem tego(Ż. Zamiast akcyj mogą był\ 
złożooe zaśw.iadczenia bankowe lub notariaillIle. 

2-KC-6672 

SPROSTOWANIE 
W OgłOSzelllU Sądu Grodzkiego w Warszawie. Oddział 

VII Cywilny, Zg. 2860/46 wydrukowanym w numerze 22 
"Monitora Polskiego" z dnia 201II-47 r. znalazł się błąd: 

zamiast Jana Ryfki winno być Jana Rutki Co niniejszym 
prostuje .się. 

"EKONOMIA" S'P. AKC. GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
w Skarżysku _ Kamiennej 

.. BILANS ZA ROK 1945 
Stan czynny: Kasa 4.486.46 zł.; Banki 160.136.84 zł.; 

Dłużnicy 139.803.78 zł.; Nieruchomości 2.047.724.28 zł.; Ma
szyny 2.004.682.88 zł.; Ruchomości 653.834.50 zł.; Magazyn 
493.191.- zł.; Papiery procentowe 15.485.- zł.; Razem 
5.J519.344.74 zł. 

Stan bierny: Kapitał akcyjny 300.000.- zł.; Kapitał 

zapasowy 18.436.01 zł.; Wierzyciele 5.163.243.55 zł.; Zysk 
47.635.18 zł.; Razem 960.967.11 zł. 

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW 
Straty:: Koszty administracji 583.9153.14 zł.; Procenty 

165.125.01 zł.; Działki pracowników 44.588.- zł.; Kamie
niołom 2.587.40 zł.; Straty wojenne 117.058.38 zł . ; Zysk 
47.005.18 zł.; Razem 960.997.11 zł. 

Zyski: Ta,rtak 912.337.11 zł.; Stolarnia 48.540.~ zł.; 
Razem 960.977.11 zł. KC-4550 

Zagubione dokumenty Zgubiono legitymację służbową nr. 2181, wy
daną przez W. K. M. O .. Pastusiak Włady
sław. Pabianice. GB-34'! 

Zgubi'Ono prawo jazd~ na motocykl kartę 
rejestr. motoru nr. rej. 40!n5 oraz pr~edwoj. 
dowód rejestr. motocykla na nazw. Kulińskl 
WładY:sław, Łódź, Hrabiowska 20. GB-3M 

Zgubiono prawo jazdy samoch. wyd. w OUS 
-Łódź, dowód osobistł'. wyd. w Głownie 
oraz kartę rejestr. i poborową RKU-Łódź 
11a nazw. Tulikowski Stanisław, Łódź. Spor
na 29. GB-362 

SKRADZIONO kartę rejestr. i re1illa.macyj
ną RKU - Lublin-miasto na nazw. Wojcie
szyn Wacław, Łódź, U-gO Listopada ?7. 

GB-MO 

Zgubiono prawo jazdy na samochód, wydane 
w O. U. S. - Łódź oraz dowód osobisty. stę
pień Zenon, Ł6dź, Piotrkowska 120, 

GB-342 
Zgubiono, kartę meldunkową, Mikołajczyk 
Władysława, Zgierz - Średnia 1. GB-348 ZgUbiono dowody osobiste na nazw; Toroń 

Władysława, Marian Irena, Łódź, Stalina 67. 
Zgubiono: 1) kartę rejestr. wojsk. RKU
Ł6dź, 2) legitymację służb. fabryczną, 3) 
zezwolenie na mieszkanie, wyd. w Urz. mie
szkaniowym w Zgierzu, Kołodziejczak Ed

GB-349 

Zgubiono dowód osobisty wyd. w . Warsza
wie, legitym. tramwajową Danko Wanda 
oraz ksiąź. Ubezpieczalni na nazw. Zgórska 
Wanda, Zgierz, Pl. Kilińskiego 5. GB-355 

Zgubiono dowód osobisty, wyd. w Warsza
wie i k~iąż. Ubezpieczalni warszawskiej 
Zgórska M;J,ria. Zgierz, Pl. Kilińskiego 5. 

GB-356 

ward, Zgierz, Aleksandrowska 13. 

Zgubiono legitymację służbową Państw. La
sów Okr. Łódzkiego, Skarupa Franciszek, 
Czajków. GB-350 ----_. 

GB-343 Zgubiono kartę ewidencyjną 
------------------ osobowy nr A-.%202, wyd. 

Zgubiono kartę rejestr. wojsk:. RKU-Kutno 
na samochód oraz dowód osobisty. wydany w Bielawach 

w OUS-Łódź. Kucharski Marian, Piątek. GB-357 
Zgubiono: 1) zaświadcz. rej~str. motocykl. Komenda M. O. m. Łodzi. 
nr. PR 3798, wydane w OUS-Ł6dź, 2) kar
tę rozpoznawczą, wyd. w Warszawie i odpis 
Patentu - H. Grotowska, Romaniuk Franci
szek. Łódź, ŻElI'omskiego 39. GB-344 

GB-3S8 

ZgUbiono prawo jazdy (zielone), wyd. w 
OUS-Łódź, Kerszner Jerzy, Łódź" Stalina 
28. GB-359 

Zgubiono legitymację służbową" wyd. przez Zgubiono ksiąź. wojsk. rejestr. RKU-Łódź 
Narodowy Bank Polski w Łodzi, Kabat Ire- i legitym. tramwajową Grabicki Henryk. 
na, Łódź, Widzewska 51. GB-346 Łódź, Anczyca 22. GB-352 

Zgubiono wyciąg z Rejestru handlowego, 
Sądu Okręgowego w Łodzi, Dział A. nr. 
727/47 oraz kartę rejestr. nr. 56, wydaną 
przez Urząd Skarbowy w Zgierzu na nazw. 
Olbromski Zdzisław, Zgierz, Sienkiewicza 
43 oraz dowód osobisty na nazw. Olbromski 
Franciszek. GB-3li1 

Zginęło Postanowienie Sądu Grodzki;g;;-; 
Zgierzu w sprawie rehabilitacji z dnia 9.7. 
1946 r. nr. 31/45 na nazw, Falcman Wacław, 
Zgierz, ul. Łódzka 61/55. GB....:...363 

Zgubiono kartę meldunkową, wyd. w Zgie
rzu na nazw. Wałęsiński Roman Zgierz 
Leśna 21. ' GB-364 

Zgubiono książ. rejestr. samoch. G. M. C .• 
nr wozu C-41220, wyd. w OUS Centrala 
Produktów Naftowych, Łódź, Gdańska 70. 

GB-366 

~ubion~ . świadectwo ukończenia Szkoły Pod 
ofIcerskIeJ M. O. w Kielcach 11a nazwisko 
str:!:. Miernik Władysław. • -Kor 

Unieważnia się kwit Nr 7()2 z dnia 13.11.1939 
r. wydany przez Muzeum Narodowe w War
szawie Bronisławie MutermiJchowej. -Kor 

!:'IRENUMERATA .. Monitora Polskiego" wynosi miesięcznie zł 250.-. Ni' pojedyńczy kosztuje zł 8.-, Numeo: podwójny zł 15. Numery specjalne zł 30.- i 45.-. 

CENY OGŁOSZE~: O zagubionych dokumentach 10.- zł za wyraz. Edykty nadsyłane przez Starostwa (Ref. spraw inwalidzkich) zł 4.- za wyraz. Uznanie za zmarłego zł 10.
~ wiersz mm. SZElI'. 1 szpalty (na stronie 6 szpalt). Odtworzenie zagubionych dokumentów zł 10.- za jeden wiersz mm. szer. 1 szpalty, (na stronie 6 szpalt). Inne ogłoszenia 
sądowe zł 315.- za 1 wiersz mm. s.zer. 1 szpalty (na stronie 6 szpalt). Za przetargi i wszelkie inne ogłoszenia zł 40.- za 1 wiersz mm. szer. 1 szpalty (na stronie 6 szpalt). 

Za bilanse i układ tabelaryczny dolicza się 50% • Za terminowy druk ogłoszeń Wydawnictwo nie odpowiada. 
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