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TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO: , 
Zafządzenia Władz Naczelnych 

Poz. 593. Zarządzenie Ministra Informacji i Pro. 
pagaoct'Y z dnia 14 kwietnia 1947 r. o uohyleniu przy
musowego Zarządu Państwowego nad Zakładami 
GraficznymiB.cl Albertynów, przy ul. Grochowskiej 
~l~ , 

' Poz. 594. Zarządzenie Dyrektura Główriego Urzędu 
Kontroli Prasy, ' Publikacyj i Widowisk z dnia 14 

, cz~rWca 1947 r. o odebraniu ' debitu komunikacyjnego. 

'Poz. 595. Zarządzenie Dyrektora Głównego , Ur~ę. 
duKonłroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 14 
czerwca 1947 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego. 

DZIAł. URZł:DOWY. ' 

Zarządzenia Władź Naczelnvch~ 

--000---

593. 

ZARZĄDZENIE 

Kierownika Ministerstwa Informacji i Propagandy 
z dnia 14 kwietnia 1947 r. o uchyleniu przymusowe
go Zariądu Państwowego nad Zakładanli Graficzny
mi B _ ciAlberłynów, przy ul. Grochowskiej Nr 194. 

1 

Na ' podstawie ' art. ' l ustęp 3 i art. 2 Dekretu 
w przedmiocie ' przymusowego Zarządu Państwowego 
z. d-flfa).f),I~ .. !91_.~(N.'.r ?!.! l?ozy~Ia 67. Dziennika Pr,aw) 
uchylam zarządzenię Ministra -lnforinacji .i Propa
gandyz dnia 10 października 1945 r. o ustanowieniu 
przyml1sQwego Zarządu Państwowego nad Zakłada
mi Graficznymi B-ej Albertynów przy ul. Gr:ochow
skier '194 ogłos.zone w Monitorze Polskim z dnia 18 

,paździemika 1945 r. Nr. 36 z po~odu ustan'ia przyczy
ny ustanowie'nia przymusowego Zarządu Państwowe. 
go nad tymi zakładami. 

2 

Z3i1'zą.dzenie niniejsze wchoclzi w życie z dniem 
ogłoszenia go w "Monitorze Polskim" . 
, Kierownik . 

Ministerstwa Informacji ' 
i Propagandy 

(-) Dr F. Widy. Wirski 

594. 

ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publi
kacyj i Widowisk i dnia 14 c~rwca 1947 r. 

. ' o odebraniu debitu komunikacyjnego 
N a podstawie art. 3 dekretu z dnta 5.VII.1946 r. 

o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Pra~y, Pu
blikacyj i Widowisk (Dz. U. R. P. Nr 34 poz. 210) 
w związku z ,art. 8 dekretu z dnia 2\.X1.1938 r; o pra
wie pra&owym (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 608), po
zbawiam debitu komunikacyjnego wydawnictwo w ję
zyku polskim p.t. "PERSPEKTYWY WALKI - zbiór 
artykułów i rozpraw pod r~dakcją Z. Zaremby", 
ukazujące się we Francji (Paryż) i zakazuję ' jego 
rozpowszechniania. 

DYREKTOR 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 

Publikacyj i Widowisk 
(-) T. Zabludowski 

595. 

ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy" Pu
bll~acyj i Widowisk z dnia 14 czerwcat947 r. , 

o odebraniu debitu komunikacyjnego 

Na podstawie art. 3 dekretu z 'dnia 5.VII.1946 r. 
o utworzeniu Głównego Urzędu Kontro'i Prae-y,Pu
blikacyj i Widowisk ,(Dz. U. R. P. Nr 34, poz.2łO) 

w związku z art. 8 dehetu z ania 21.Xl.1938 r. o pra
wie prasowym (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 608), po
zbawiam debitu komunikacyjnego wydawane we Fran. 
<:ji (Paryż) w języku polskim Czasopismo p. t. 
"SWlATLO", oraz zakazuję jego rozpowszechnia-
nia . 

DYREKTOR 
Głównego Uriędu Kontroli Prasy, 

Publikacyj i Widowisk 
(-) T, Zabłudowski 

Ogłoszen'a , 
władz administrflcyjnych , 

UCHWALENIE ' PLANOW ZABUDOWY 

OGŁOSZENIE o P·RZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZDNIA 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO M. ŁODZI 

Na podstawie al1t. alrt. 25, 22i 39 ust. 2 dekretu ~ d·nia 
2 kwj.e!.nia 1946 roku o planowym zagospodarowaniu prze
str~ennym kraj~ (Dz. U. R- P. Nr 16 poz.ł09) Z<irżąd Miejski 
w Lodu - Wydział Pla!llowalnJa Prze<str'zelllnego ·podaje do pu
blicznej wiadomości, że na podstawie art. art. 13 i 14 tegoż de
kretu przys! ą·pH do s.pcwządzertia miejscowego planu zagospo
oorowania przestrzennego dbcszaru mja5>ta Lod'zi w gra,njeach 
adminisu-aey jny.ch, UlSte'!ony<:h rozporiądie>/liierri ' Rady Mi-ni
Slbrów z d:nia 20.12'.1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 4 z 1946 r., poz. 35). 

W myśl art. 5 -cytowanego dekretu miejscowy ,plan ~agoopo
darowania przestrzennego 'm. 'Lodzi ustala: ' ,przeznl'Lczenie tere
n-ów, ' Iiln-ie rozgra,nicz.ająee tere,ny zaletn-ie od :ich ' przeznaeze· 
riia, sposób t3~anra"- ,rer~11'<.Yw;m,irtj·itla,!ną powieroc,hffI~· ;~ir.f. 
lek budowlanYCh, ogrodniczych, rolnych iiimych, tworzonyeh 

prty .pa.rcelaeji lub scaleniu ·na ce:e budowIane, podłu'żne i po
przeczne p r'ó ł tle ' ulic ilhnych dróglądowyćh.- oraz oktesy i ' spo

soby realiueji 'P1.1'1l1u. 
Pow y łSzy miejSoCowy plan zagóspod~rowa.n-ia ' przesLrzenne

go m. Łodz.i będzie jednocześnie zmieniał w ozęśd IUlb ,w ca· 
łości dotyehczas zatwierorone łub uprarwomoonione pleny zabu
dowania, dotyczące ooozaru mia,sla w obeOnyoh grankach ad
ministracy jnych. 

Z,a.inleresow.a:ni mogą lOwajam;ać się z projektowanymi l-a
sadami powyższego planu i ~głaszać co do niego wniooki 
w ciąg·u l mieSiąca od dały ukazania s.ię ' ;nrrriejsżego ogłosze· 

nioa, w .godzina.ch od 10 do 12 codziennie, z wy jąttki.em niedziel 
.i dni świątecznych, w Wydzlale Pla'nowawa PrzesLrzennego 
Zarządu Miejiskiego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 17 (po
przeczna oficyna II p.). M/5088 
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Obwieszczania sądowe 
UZNANIE ZA ZMARtEGO 

STWIERDZENIE FAKTU SMIERCI 

SĄD GRODZKI W WARSZAWIE 
Sąd Groo·zki w Wa.rezawie, Oddzial 7, wzywa Mieczysława 

FHipa Pj6a;fskiego, sy.na Walerego i Józef y ,z, Kra,jmerów, ulfOdz . 
w dn. 26 maja 1901r. w Opatowie Kieleckim, oSolalcio za
mieszkałego w Wal1Szawie, za,gmronego podczas pówiS tania 
warszawskiego, aby w terminie 3-miesięcznym stawi! się do S'I

du, gdyż PO ' tym terminie 'Sąd uzna go za zmarłe.go, oraz 
WLyWa 'Ws'zysikie osoby, które mogą ' ij-dzielić ja,kkhkolwiek 
wiaoomośd o zagirtionym, a'by w ,powy·ższym termj,nie dortiasły 

onJJcłl Sądowi. Z·g. 1516/47. M/5254 

Sąd Grodzki w ' Waszawie, OddLiał 7, wzywa Wiktora Thena, 
urodz. 5.11.1903 r. w Warszawie, syna ' Natana i Estery z Neu
manów, ostatnio zam. we Lwowie, aresztowanego we Lwowie 
w czerw:u 1941 r., by w terminie 3-mlesięcznym stawił się do 
Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go , za zmar1ęgo, oraz 
wzywt! wszystkie osoby, które , mogą udzielić jakichkolwiek 
wiadomości, by w powyższym terminie ~oniosly ,o nich , Sądowi. 
Zg. 890/47. M-3678 

, Sąd Grodzki w Warszawie. Oddz.iał VU,w~yw.a Leona Brit!· 
semeiste,r. syna Leopo:da i Pauliny z Czernych, urodzonegG 
25 listopada 1889 -r. VI Wa.z-s zawie, 05 tęt nio zamje6~kalego 

w War.s zawie, areszlowanego Iprze z ~es tapo w dniu 5 sierpnia 
1947 f .• ahy w terminie 3·mies i ęcznym slawH się do Sądu. 
gdyż po tym terminje Sąd UZ<tloa go za zmarłego, oraz wzywa 
wszystkie osoby. k,tóre , mogą udzielić ja kLchko:wiek w-iadoO· 
moŚ<c.i o zaginiony'm. aby w powyższym tel1mi,n:e dorti06ły 
o nich SądQwi. Zg. 2844/46, ' M/5O@J 

SĄD GROD'ZKI W SUCHEJ 

Na wni9sek Antoniego Nosala. syna Andrzeja i - Wiktorii 
r Kubieńców N0salowej, zamieszkałych w Lachowicach Nrd 
353, iJowiilt Zywicc. wszczęto w tutejszym Sądzie postępQwanie 
o uznanie za zmarłego ich syna Władysława Nosala. urodzo· 
nego dnia 23 lipca ł9ł5 r. w Lachowicach i tamżeost<ltnio za
mieszkałego, który biorąc udział w kampanii wrześniowej IV ro
ku 1939, jako żołnierz 53 pułku piecholy WP miał zostać ran. 
ny w okolicach Przemyśla i od tego czasu zaginął bez WiEŚci. 

Wzywa się zaginionego ' Wła'dysława Nosala, syna Anlo'niego 
i Wiktorii Kubieniec, by zgłosił si ę w terminie 6-miesię:znyin. 
gdyż w przecwnym razic może być uznany za zmarłe~o. 

Wzywa s.ię wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomo
ści o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w terminie wyżej 
oznaczonym. Zg. 3}47. KC-5430' 

U S TA N O W I EN IE KUR ATO R A 

NIEOBECNY ,GH 

SĄD OKR~GOWY W WARSZA WIE 

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie ogla~ 

sza, że wpłynął do tegoż Sądu pozew Orlickiej Melanii prze
ciwko Orlickiemu Augustowi (, rozwód oraz, że dla nieznanego 

' z miejsca pobytu Auguslyna Orlickiego został wyznaczony' 
kurator : w osoOle adwokata Antoniego Niedźwieckiego, zam. 
w Warszawie, przy ul. Siennej 52 m. 12. (l, 2,1: 255/47). : 

, ' M--466$ 

SĄD OKR~GOWY W WDZI 

Sąd Okręgowy "iw Łodzi I Wydział Cywilny (Phic D-ioió'i
skie~o .5) podaje do wiadomości, że na podstawie art , 157 52 
K. P. C. Adwokat Stefan Sztromajer, zam. w Łodzi, ul. Piotr
kowska Nr 78, został uSolanowiony Kuratorem procesowym do 
zastępowania 'nieznane j z miejsca pobytu Elżbiety Klukowskiej~ 

osta·tnkl za mi.ruz.kał e j w LodLi, pOl'wanej w sprawie Nr Co 
728/47 z powództwa Józefa Klukowskiego przeciwko Elżbie' 
de Klukowskiej o ro zwód i wzywa nieznanij z miejsca pobytu. 
aby się ' zgłosiła do uczestniczenia w pomienionym procesie, 

1747/M. 

AMORTYZACJA WEKSLI 

SĄD GRODZKI W GORLICACH, 

Sąd Groozki w Gorlicach wzywa posiadaczy zaginionych 
w Powiatowe j Spółdzielni Rolniczo ~ Handlowej "Sierp" z odp, 
udz. w Gorlicach w slyczniu 1945 roku weksli koa.ucyJnych.in 
blanco, z których dziesięć opiewa po 5,000 zł, a to jeden z pod
pisem Pyzika Władysława, drugi Marii Zabierowskiej. ,lrze;cI 
Longina Mruka, czwarty Andrzejoa Fugla, piąty Rudolfa ' Nieci., 
szósty Wojciecha MiGhalika, siódmy Jana Sellaka, ósmy Stani
sława Czarnego, dziewiąty Stanisławy Wygrzywalskiei,d ziesią
ty Józefa Tenerowlcza; dwa opiewające po 2.000 zł, z któryc/1 
jEden jest podpisany przez Eugeniusza Mruka, a drugi , przez 
Józefa HrYliczuka, w końcu cztery, o'piewającc po 1.000' zł każ
dy. zk!órych ' pierwszy ' jest ' podpisany przez Mariana Mruk~; ' 
drugi przez Czesława Tarsę. tr leci przez Kazimierza N~wei:
kiego, a czwarty przez Stanisława Szta bę, do zgłoszenia się 
IV ciągu sześćdziesięciu dni, licząc.od dnia tego ogłoszenia i do 
okazarJJia Iyeh wekJi wy,ż. wym. Sądowi do Nr akt Nr 1l01'ł6. 
z tym, że w wy'padku niezgłoszen-ia się z tymi wekslami w cią~ 

gu wyżej zakreślonego terminu, Sąd wyda orzeczenie uznające 

przedmiotowe weksle za umorzone. KC-494g 

UMORZENIE 
UTRACONYCH DOKUMENTOW 

SĄD GRODZKI , W SOBOLEWIE 

Sąd Gr<Xlzki w Sobolewie, zgodn~ ~, posIanowieniem swy.m· 
z dnia 24 kwietnia 1947 rqku i na zasadzle ... t. 7 De!uetu z dnia 
10 ' grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. 
U, R, P. Nr 5 z 1947 r., poz. 20). w &prawie z wniosku Romana 
Bieńka, Bronisławy Bielawskiej i Marii Kowalskiej przeciwko 
gminie mie}s'kiej, osada Laskarzew o umorzenie lIcliwały Zg:ro -
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madzenla Miejskiego w Laskarzewie z dnia 2 stycznia 1910 ro
ku, mocą której to uchwały Zgromadzenie Miejskie VI Laska
rżewie wyd{{erżawilo Władysławowi Bereda dzialkęziemi w osa
dzie i gminie Laskarzew, powiatu garwolińsKiego, o powierz
chni około półtora morga z ogólnego pastwiska naprzeCiwko 
;wiatraika Rybickiego na przeciąg lat 25, począwszy od dnia 
l stycznia 1910 roku z3' czynsz dzierżawny po 100rubli rocz
nie, płatny w ratach półrocznych i na innych warunkach w tej
że uchwale wymienionych - wzywa wszystkich roszczących 
sobie prawa do dokU1lTlenŁu tego (uchwały), aby w t'erminie 
trzymiesięcznym od daty ukazania się tego obwieszczenia, zgło
sili swe prawa i złożyli w Sądzie Grodzkim w Sobolewie ten 
dokument, gdyż wrazie niezłożenia, dokument ten (uchwała) 
może być umorzony. Zaznacza się, że Sąd Grodzki w Sobole
wie postanowieniem z dnia 24 kwietniil 1947 r. Nr Ns 10(47 w,y
dał za,bez.pieczenie przez zarządzenie tymczasowe, zakazujące 

pod rygorem nieważności dokonywania jakichkolwiek trans
akcji, dotyczących praw z utraconego dokumentu. Akta Nr: Ns. 
rO/47. 1317/M 

REJESTR HANDLOWY 

SĄD OKReGOWY W CHOJNICACH. 

Sąd Okręgowy w Chojnicach jako rejestrowy . . ,Dnia 23 li-
stopada 1946 wpisano do rejeslru handlowego dział A, pod Nr 14 

. tirmę: . Stocznia Ligi Morskiej Chojnice. Siedziba: Chojnice . 
,'Przedmk>tem przedsiębiorstwa jest budowa łodzi sportowych. 
" Prokuręudzielono Janowi Porębskiie,mu. Zarząd stanowią: Ma
. fia .Jaszczukowa, Stefan Szudziński, Stanisła·w Kiryluk. Zafir-
mę podpisuje zarząd oraz prokurent pod nazwą firmy. KB-866l 

Sąd Okręgowy w Chojnicach jako rejestrowy. Dnia 2 paż
ijzierni ka 1946 wpisa·no do rejestru handlowego dział A, Nr 10 
'firm ę: fv1ateriały Budow\.ane, St. Grabowicz, Sliwice, powiat Tu
chola . '. KB-8660 

Dnia 2 października 19.ffl wpisano do rejestru handiowego 
dział A, Nr 9 firmę: Ma·mao Szyngwelski, Produkty Rolne 
"". Brusach. KB-5736 

Dnia 7 października 1946 wpisano do rejestru handlowe.go 
'B, Nr 3 firmę: Merkur, Spółka z· ograniczoną odpowiedzialno
~cią . Siedziba: Chojn/ce, ul. Młyńska 15. Przedmiotem spółki 

'Jest hande! artykułami spożywczymi I gospodarczymi oraz prze
~wórnia artykułów spożywczych. Sto tysięcy złotych. . Kl:I ż -

ijy spólnik może mieć . dowolną . i·lość udziałów. Jan Nowa:k, 
'Maksymdlian Kwasigroch. Podpisywa;Ilie spółki następuje przez l 
'lłożenie podpi.sów jednoosobowo pod brzmieniem firmy wypi-, I 
sanym ręcznie; lub na maszynie wydrukowanym, lub wyciśnię
'tym stampi1ią. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umo
'Wa 5półki z dnia 29 sierpnia 1946. Czas trwania spółki nie jest 
<Jgraniczony. Ogłoszenie' spółki umde6zcza się w Monitorze Pol
'Skim; KB-:5735 

Dnia 5 listopada 1946 wpisano ;do reje6tru handlowego, dzi.ął 
'A ,pod Nr 13 firmę: Apteka pod Białym Orłem, J. Naatz, Sę

'r>ólno, siedziba Sępólno, Józefa Naatzowa i mgr. farma~ji Ze
lIobia Naa.fzówna jako współspadkobiercy po Józefie Naatw. 

KB-7206 

Dnia 28 października 1946 wpisano do rejestru handlowego 
dział A, pod Nr 12 firmę: Konc: Apteka pod Lwem, L. Prze
woski, Czersk. Siedziba: Czersk, Maria Przewoska w Czer
sku, .ul. Kościuszki 34. KB-7164 

Dnia 18 czerwca 1946 wpisano do rejestru handlowego A, 
Nr 7 firmę: Konrad Kiedrowski, skład , kolonialny; żelaza i ar
tykułów budowlanych w Czersku, ulica Kościuszki 21. 

KB-8616 

Dnia 23 pażdziernika . 1946 wpisano do ' rejestru handlowego 
dział A, Nr 11 firmę: Nowa Apteka mgr. H. Nerska, Chojnice. 
Siedziha: Chojnice. Mgr. farmacji Helena Nerska w Chojnicach, 
31 Stycznia 12. KB-7072 

Dnia 3 grudnia 1946 wpisano do rejestru handlowego B, Nr 6 
. firmę: Czajka i Szma·gliński, Wytwórnia Wyrobów BeŁonowych 
i ·Kamieniarskich, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

m Chojoicach. Siedziba: Chojnice, ul. Mickiewicza Nr 34. 
Przedmiotem spółki jest wyrób artykułów betonowych i kamie
l)iarskich .. Ka.pitał zakladowy wynosi czterdzieści tysięcy złotych. 
Każdy spólnik może mieć dowoiną ilość udziałów. Zarząd 5ta-
1I0wią: Bronisław Czajka, Paweł Szmagliński. Podpisywanie 
.następuje przez złożenie podpisu jednoosobowo pod brzmieniem 

. firmy wypisanej ręcznie, lub na maszynie, lub wyciśniętej stam
pilią. Umowę spółki zawarto dnia 25 lipca 1946. Ogłoszenia 

~-,\lh: i umieszczane będą w Monitorze ' Polskim. KB-9700 

Dnia 30 marca 1946 dodatkowo wpisano do rejestru han· 
dlowego dział A, Nr 3 przy firmie Komunalna Kasa Oszczędno
ści miasta Cllojnic (Nr 77 dawnego rejestru handlowego): Cze
sław Kaźmierski, zastępca dyrektora zarządzającego i Leon 
Wagner, członek Dyrekcji .. zostają wykreśleni. Członkami Dy
rekcji zostali wybrani: Roman Czarnowski, jakq' dyrektor za
rządzający, Bernard Chmielecki, jako członek Dyrekcji, Poza 
osobami z urzędu upoważnionymi udzielono prawo podpisywania 
~irmy kasjerce Małgorzacie Redwancównie, KA-3002 

Dnia I kwietnia 1946 wpisano do rejeslru handlowego A, 
Nr 4 Hrrnę: PrzE<isi~blonstwo robót inżynieryjno - budowla
nych, Stefan Ernest, T~zew , ul. Bałdowska Nr 2. . KA-2558 

"MONITOR POLSKI" - _ Dnia 14 czerwca '1947 t.. . "._ . 

Dnia 10 kwietnia 1946 WpislInO do rejestru handlowego dział 
B, Nr 1 przy firmie: ,.Młyn i Tartak Parowy J. Dullek, Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach". Uchwalą 

spólników z dnia 12 marca 1946 kapitał za·kładowy firmy zOstał 
podwyższony do 200.000 zł oraz zmieniony § 6 tomowy spółkI 

ż dnia 23.7.1945. KA~3f13 

Dnia 6 maja 1946 wpisano do rejestru handlowego A, Nr 5 
firmę : Komunalna Kasa Oszc zędnoŚci, powiatu chojnickiego. 
Siedziba: Chojnice. DO zakresu działalności Kasy należą czyn
ności bankowe wymienione w § 33 statutu wzorowego ogłoszo
nego w Monitorze Polskim Nr IDO, z dnia 1 maja 1937 z na
stępującymi ZIITliana.mi: w punkcie 10 § 33 skreślono słowa .. li
stów przewozowych i irinych dokumentów" a dodano ,.i cze
ków", · skreślono puhkt 11 • . Kapitał zakładowy wynosi 300.000 
zl. Członkowie 'dyrekcji są: Marian Marcinkowski, dyrektor 
zarządzający, Aieks'ander Elas, zastępca dyrektora zarządza
jącego i Aleksy Rejerttówicz, członek. Kasę reprezentuje dy
rektor zarządzający, a w jego nieobecności zastępca dyrekto
ra zarządiająceg6. DOKumenty, mocą których kasa zaciąga 
zobowiązania W'obec osób trrecich oraz pełnomocnictwa, upO
ważniające do zaciągania takich zobowiązań i do " działania 
w imieniu 1(." powinny być zaopatrzone pieczęcią Kasy' i pod

pisane przei; dw.e 06ohy, wchodzące w skład Dyrekcji l\.IIb przez 
osoby upważnione do podpisania za Kasę. koniecznym jest 
jednak zawsze podpis dyrektora zarządzającego lu·b pod'pis jego 
zastępcy w przypad.ku nieobecności dyrektora zarządzającego, lub 
w przypadku, gdy chodzi o sprawy zlecone przez dyrektora za
rządzająceg'o. Uohwałą1! dnia 27 listopade 1945 '1' . Rada Kasy po
woiała na pełnomocników : Branislawę Januszewską - główną 
księgową i Edwarda Remblewskiego - kierownika oddziału 

'IV Czersku do podpisywania imieniem kasy: korespondencyj, 
inkas6wwekslowych l ' czekowych, czeków i zwykłych poleceil 
wypłaty z dobra rachunku, lub na podstawie uzyskanego przez 
Dyrekcję kredytu, oraz do pod·pisywania pokwitowań kasy z od
bioru gotówki, na wszelkie rachunki prowadzone w kasie 
z tym zastrzeżeniem; że za wyjątkiem pokwitowań z odbioru 
gotówki podpis każdego z nich obowiązuje tylko w łączności 

z podpisem dyrektora zarządzejącego lub jego zastępcy. Ogło

szenia Kasy są wywieszane na widok publiczny przez conaj
mniej 14 dOl w lokalu Kasy oraz w lokalu urz.ędowym Wydzia
łu Powiatowego chojnickiego. KA-4526 

Dnia 8 marca 1947 wpisano do rejestru handlowego dział 
A, .pod Nr 20 firmę: Apteka pod Opatrznością w Złotowie, Plac 
Kościuszki 8. Właścicielka mgr. farm. Maria Chojnacka. 

KC-":4557 

Dnia 11 lutego ł947 wpisano do rejestru handlowego dział 
A, pod Nr 19 firmę: Brygida Gatz i S-ka Chojnice, 31 stycz
nia 19. Przedmiotem ,przedsiębiorstwa spółki jest handel to
waramitekstylpymi. Spólnikami są: Brygida Gatz, Kazimierz 
Renk, Zygfryd Renk ... J.;Iwna · Spółk-a . Handlowa. Uprawniony

l1'Ii' doreprezenlowania &PÓłKf jest ~ każdYzpośród&pó\in.i'k()wqI8~ 
m<Jdz,ielni<e. " . . ,' , KQ.....427! 

Onia 26 lutego 1~47 w.pfsano do rejeStru handlowego ' dzi~ł 

A. pod Nr 18 firmę: Apteka pod Białym Orłem w Więcborku. 

Siedziba: Więcbork, Rynek 5. Właściciel: sukcesorzy Przy
bylscy, dzierżawca: mgr. B . . Budnikowski. KC-3504 

Dnia 22 lutego 1947 wpisa·no do rejestru handlowego dział 
A, pod Nr 15 firmę: Apteka .. pod Orłem". Siedziba: Tuchola, 
Rynek 33. Mgr. Zygmunt Koter . l(C-:--3503 

Dnia 22 lutego 1947 wpisano do rejestru handlowego dział 
A, Nr 17 firmę: Sklep Artykułów Piśmiennych i Bławatów, 
Alfons G6tecki i Wanda Górecka. Siedziba· firmy, Chojfiice, 
ul. Kościuszki 36. Priedmiolem spółki jeót prowadzenie ' sklepu 
artykułów piśmiennych i bławatów. Spólnicy: Alfons Górecki 
i Wanda Górecka. Jawna spółka handlowa. Prawo reprezento
wania spółki prżysługuje każdemu 'spólnikowi z osoh'na. ~ 

KC~3502 

Dnia 22 lutego 1947 wpisano do rejestru handlowego dział 
A, Nr 16 firmę: Drogeria, Witold Hubert i S-ka. Siedziba Człu
chów. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest detaliczny handel ar
tykułami drogeryjnymi i fotograficznymi. Spólnikami są: Wi- . 
told Hubert i Józef Hubert z Człuchowa. Jawna spółka han
dlowa. Prawo reprezentowania spólki przysługuje wszystkim 
spÓlnikom. Do' Uistę.pstwa 'spÓłki w każdym poszczegÓlnym 
przypadku uPrawniony ' jest każdy ze spólników z osobna. 
. KC~3501 

SĄo' 'oK,ReÓOWY W JELENiEJ GORZE 

Sąd Okręgowy VI Jeleniej Górze, jako Sąd Rejestrowy ogła
SZiI, że 3 października 1946 została wpisana do rejestru handlo
wego spółka jawna .. Galanteria -Konfekcja" - Michał Tuma
nowicz i Spółka w . Jeleniej Górze. Przedmiot: handel tOWara
mi galanteryjnymi I'konfekcyjnymi. Spólnicy: Michał Tumano
wicz, Jan Tumanowicz i Stanisław Bykowy., Do reprezentowa
nia spółki uprawnieni są wszyscy trzej spólnicy, z tym, 'Że do 
podpisu za firmę wymagane jest łączne współdziałanie dwóch 
spólników. Spółka zawarta jest rta czas nieograniczony z wy
powiedzeniem ustawowym. Kapitał zakładowy wynosi 120.000 
złotych. R. H. A.-22; KB-6953 

Sąd Okręgowy w Jeleniej G6rze, jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza, że dnia 4 paźdzIernika 1946 r. została wpisana do re
jestru handlowe.go pO<! Nr 23 Spółka joawna handlowa, .. pom 
Konfekcyjny~' VI Jeleniej Górze. Przedmiot przedsiębiorstwa : 
handel toviaraml k~Dfekcyjnymi, bławatnymi i obuwiem. Spól-

nicy jawni: Weronika· Paprzycka zastąpiona przez pelnomocl'li 
ka swego Zuzannę ' Paprzycką i Antoni Przybylski. Do ' repre
zentowaniaprzedsiębiorstwa na zewnątrz, zawierania umów, 
zaciągania zobowiązań oraz podpisywania dokumentów 'upo
wazmem są: Zuzanna Paprzycka, dzialająca w imieniu i na 
rzecz swej mocodawczyni Weroniki Paprzyckiej oraz Antoni 
Przybylski łącznie lub każdy z nich oddzielnie. . Spółka rozPo
czyna swą działalność z dniem 15 września 1946 r. na c2:as 'nie
ograniczony. Rozwiązanie spółki może nastąpić w wypadku 
ogłoszenia upadłości spółki lub jednego ze spólników Iistem ' po
leconym w terminie dwutygodniowym. Spólnicy nie ma'Jł pra
wa . odstępować swych praw do spólki bez zgody drugiego spóJ
nika. Kapitał zakladowy wynosi 200.000 złotych. RHA-23; 
. I(B-0952 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. jako Sąd " Rejestrowy 
ogłasza, że dnia 25 październiki' 1946 roku została wpisana do 
rejestru handlowego, dział A, pod Nr 24 firma:"AptekaMa~ 
zowiecka" w Gryfogórze, powiat Lwówek. Przedmiotem przed

siębiorstwa: sprzedaż leków i kosmetyki. Do reprezentowania 
przedsiębiorstwa na zewnątrz upoważniona jest wyłącznie Ka
tarzyna Sicińska. RHA-24. K8-6951 

Sąd Okr~gowy w Jeleniej Górze, jako .Sąd · Rejes:fowy 
ogłasza, że 2 pażdziernika 1946 została wpIsana do rejeStru 
handlowego w d2.iale A, numer rejestru 21, Spółka jaw.na, Hur
towa sprzedaż Cukrów i Czekolady, WI. · DyrJ.acz i M. Balut, 
w Jeleniej Górze. Spólnicy: Władysława Dyrlilczowa I Maria 
Bałulowa. Do reprezentowania spólki upoważnione są ' obie spól
niczki: Władysława Dyrlaczowa i Maria Bałutowa. Spółka za
warta na czas nieograniczony, każdy spólnik ma prawo wypo
wie<izenia umowy spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obro
towego - wypowiedzenie spółki nastąpić może również, kiedy 
Jeden ze 'spólników ścigany jest egzekucjami ' ponad 5.000 z1, 
lub zgłosi postępowanie ugodowe lub konkursowe. RHA 21. 

. I(B~736 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, jako Sąd Rejestrowy 
ogłosza, że 28 września 1946 została wpisana do rejestru han
dlowecro, dział B, Nr rejestru 8, firma .. Dom Handlowo - Prze
Illysło;"y Feniks", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Jeleniej Górze. Przedmiot przedsiębiorstwa: kupno' i sprzc· 
dać hurtowa i detaliczna przetworów papierniczych, mat~riałćw 
piśmiennych, przyborów szkolnych i urządzeń biurowy::h, .oraz 
prowadzenia przedsiawicielstw w tym zakresie', jak . również 
pośrednictwo . przy dostawach dla instytucji przemysiowych 
i· panstwowycb. Kapitał zakladowy wynosi 100.000 zł i podzie 
lony jest na 50 udziałów po 2.000 zł każdy udziat Reprezen· 
tuje Spółkę zarząd w osobach: Władyslawa Pozowskiego i Ka· 
zimierza Czapelewskiego. Umowa zawarta 24 września 1946. 
Pismem do ogłoszeó jest Monilor Polski. Czas trwania spółki 

.ilieograniczony. RHB-8. · 1<8-6735 

, 'Śąd ' ()kręgowY'wJ~leniej .' Góriei "'jakoc Sąd Rejestrowy 
' ogbiśza;że ' 6 lIistopada 1946 została: wpisana do rejestru han
dlówego w dziale A, pod Nr 26" firma: Apteka ;,Pod Orłem", 
·Mgr,M. Pańczyszyn . z siedzibą w Miłosnej, powiat Lw6wek. 
Przedmiot przedsiębiorstwa : sprzedaż leków i receptura. Ku
piec jednoosobowy: Mgr. Maria Pal1c zyszyn. Do reprezento. 
wania firmy na zewnątrz uprawniona jest mgr. Maria Pańczy
szyn. RHA-26. KB~7626 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze . jako Sąd RejestrowY 
ogłasza, że 22 listopada 1946 r. wpisał do rejestru handlowe
go dział A, .pod Nr 27 firmę: Apteka "Pod Zamkiem", .Z. Za
grodzki w Ch~jnastach, powiat Jelenia Góra. . Przedmiot, .Pr.zed
s,iębiorstwa : sprzedaż leków i artykułów kosmetycznych . . Ku
piec jednoosobowy Zygmunt Zagrodzki. Do reprezentowania 
przedsiębiorstwa na zewnątrz uprawniony jest wyłącznie Zy g
munt Zagrodz.k;. RHA-27.KB-8689 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza, że 26 listopada 1946 r. została wpisana do rejestru 
handlowego w dziale A, pod Nr 27 firma: Apteka .. Pod Orłem", 
M. Retzlaffówna we Wleniu, powiat Lwówek. Sprzedaż lekąw 

: receptura. Kupiec jed'1oosobowy: Monika Retz)affówna; Do 
reprezentowania przedsiębiorstwa na zewnątarz uprawniona 
jest wyłącznie Monika Retzlaffówna. RHA-27, ·KB-'"8688 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, jako Sąd Rej~5trowy 
ogłasza. że 29 października 1946 . została wpisana do rejestru 
b'andlowego w . dziale D, pod . Nr2 firma : .. Państwow~ Fabryka 
Chemiczno ... . Farmaceutyczna w Jeleniej Górze" • .. .Przedmiot 
przedsiębiorstwa: wytwarzanie środków · leczniczych, chemiczno· 
farmaceutycznych, sprzedaży tychże i zakup surowców dla ce
lów produkcji. Do reprezentowania firmy upoważniony jest 
Jakliński Józef, dyrektor naczelny i administracyjno-han~lowy. 

RHD/2. KB-:-8216 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza, żeli grudnia 1946 została wpisana do rejestru han
dłowego dział B, numer rejestru 12 firma: Wy lwórnia Tryko. 
taży i Pończoch .. Klim", spólka z ogranlC ZlJllij uJpowiedzia1no
ścią w Popławach na Dolnym Sląsku. Przedmiot przedsięblor

shva: prowadzenie przedsiębiorstwa wyrobu trykotaży. I . poli
CZ9ch sposobem . wytwórczym i zarobkowym. Kapitał zakłado

wy wynosi 150.000 złotych i podzielony jest na 150 .udziałów 

po 1.000zl każdy udział. Udziały te zostały wplacone do spółki 
przez sp6lników: Czesława Klimowicza w ilości 50 udziałów 
t przez Jana Kozickiego w Ilości 100 udllalów . Każdy ~pólnil< 
może, mieć więcej niż jeden udzkJ!. 1)0 r"pr " lń'1ło\v8nia spółki 
up:rawniol1Y , je.s l zarqd w 06obach' Czp , hw;I KI 'TIowicza i Ja· 
ha i<.ozickie~o., .Do świadczeń lmieniernsj>ółki wy'magaDe jest 



Nr 88 

współdz iałanie łączne dwóch członków zarządu pod stemplem 
firmowym, z wyjątkiem aktów notarialnych · i hipole<: znych, ' 
kló.re podpisywane będą liez użycia stempla. Każdy jedn~k , 
z członków zarządu samodzielnie ma prawo w imieniu· spółki: . 
inkasować należności , przypadające spółce od ko;;olw;wick bąd ż . 
i z jakichkolwiek bądź ty tułów, otrzymywać przyc hOdzące pod . 
.~dresem spółki: towary, · bagaże, ładunki, Ii.sty polecone , prze· 
syłki wartościowe, pieniądze z przekazów, reprezentować spół· 
k ~ wobec władz i urzędów, składać - gdzie Jego zajd zie po' 
trzeba prośby, podania , skargi, rc kmsy i odwoła nia oraz ol rzy 
mywać wszelkie dowody i dokurrnenty ni ezbędne spółce, prowa
dzić sprawy sądowe spółki i przy pro wad zeniu tych spraw ko
rzystać z Ulprawnień, przysługując ych stronie z art. 91 Kod. Post. 

.Cyw., wreszcie czyni ć oświadczenia notarialne i pod pi sywać ko
respondencję nie zawierającą zobowiązań. Spół ka z ograniczo· 
ną odpowiedzialnością. Umowa spółk i s porząd zona w dniu 
6 września 1946. Czas trwania spół k i nieogra niczony, z tym, 
że każdy ze spólników ma prawo wystąpienia· ze . spół ki i żąda 

nia jej likwidac ji po u~rzednim 6 . miesięcznym · wypowiedzeniu 
na . piśmie. RHB-12. KB-10058 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza , że 27 listopada 1946 została wpisana do rejes tru han 
dlowego, dział B, numer rejestru 10 fir,;na: "Termit", K. Pa 
s zyński . Spółka Budowlana z ogra·n i czoną odpowiedzialnoś cią 

w Jelcniej Górze. Przedmiot: prowadzenie biura techniczne
go to jest wy·konywanie nadzorów budowlanych i ek spertyz, 
r lanów i projektów budowlanych, kosztorysów a nalilycznych, 
obliczeń !Statystycznych i wszelkkh prac teoretycznych, . zwi ąza· 
nych z całokształtem budownictwa podziemnego i nad ziemne
go, jak również robót wodnych, instalacyjnych i kotlowo - ko
vIinowych. Prowadzenie biura inżynieryjno - budowlanego, to 
les t wykonywanie powierzonych robót budowlanych z ca* 
k s ztałtem prac budowlanych. Kapitał zakładowy wynosi 120.011 
z łotych i podzielony jest na 12 udziałów po 10.000 złotych każ 

'dy udział. Każdy spólnik może .poiSiadać więcej niż jeden udział. 
Do reprezentowania firmy uprawniony jest zarząd w osobach: 
Kazimierza • A~bina (2 im.) Ostaszewskiego, inż. Kazimierza Pa
szyński2go i Tadeusza Fonferko. Umowa sporządzona 26 listą

pada 1946. Czas trwania· spółki nieograniczony. QHB-IO. 
KB-10059 

Sąd Oluęgowy w Jeloeniej Górze, jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza, że 13 listopada 1946 została wpisa'na do rejestru han
dlowego w dziale B, pod Nr 9 firma: "Dolnośląskie Towarzy
stwo Przemysłu i Handlu", spółka z ograniczoną odpowiedzial
'n oś cią w Jeleniej Górze. Przedmiot przedsiębiorstwa: prowa
dzenie zakupu ziemiopłodów, przeróbka pszenicy i żyta na mą-

(I kę , jęczmienia na kaszę i sprzedaż tych artykułów odpowied
nim kontrahentom. Zakup i sprzedaż materiałów budowlanych 
i opałowych. Kapitał zakładowy wynosi 200.000 złotych . i jest 
podziełony na 20 udziałów, każdy po 10.000 złotych. Do repre
zentowania . spółki uprawnieni są członkowie . zarządu : Stefan 
Padochol6ki, Andrzej Milde . j JanuszWernik . .. Do oświadczeń 
\\' imieniu spółki wymagane jest wspóldziałanie łącznedwóc.h 

członków zarządu, przy czym jednym z nich musi być koujecz
nie Stefan PadocholskJ. Umowa sporządzona dnia II listopada 
1946. Pismem przeznaczonym do ogłoszeli jest Moni tor Pol
ski. Czae trwania si>ółki nieograniczony. RHB-9. KC-1901 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, jako Sąd ...Rejestrowy 
ogłaBZ8, że 18 stycznia 1947 do rejestru handlowego w dzia·
le B, pod Nr l firmy: "Dolnośląski Dom Iijndlowy "Siles!a", 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Gór ze, zo
stał dokonany wpis treści nastę.pującej: czł<lUek zarządu Mgr. 
Gahrie1a Dębczyńska, wobec wstąpienia w zwi ązek małżeński, 

przestaje używać nazwiska . .. Dębczyńska", a podpisywać bę
dzie nazwiskiem ,,Mycielska". RHB-1. KC-1515 

Sąd Okr~owy w Jeleniej Górze, jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza , że 17 stycznia 1947 została wpisana do rejestru han
dlowego w dziale A, pod Nr 32 firma: Apteka pod .. Orłem" 
W · Szymrychu, powiat Kamienna Góra. Przedmiot przedsiębior
stwa: sprzedaż leków i receptura. Kupiec jednoosobowy: Jan 
Mazurkiewicz. Do reprezentowania firmy na zewnątrz upraw
niony jest Jan Mazurkiewicz. 32jRHA. KC-1432 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza, że 17 !Stycznia 1947 została wpisana do rejestru han
dlowego w dziale A, pod Nr 33 firma : Apteka pod "Lwem", 
prQwadzący Lu~i.wik Czaplicki w Kamiennej Górze. Przed
fIliot przedsiębiorstwa : sprzedaż leków i receptura. Kupiec je
dnoosobowy Ludwik Czaplicki. Do reprezentowania firmy na 
zewnątrz uprawniony jest Ludwik Czaplicki. RHA-33. 

KC-1434 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza , że 30 grudnia 1946 r. została w.pisana do rejestru han
dlowego firma: "Pierwsza Krajowa· Wytwórnia Trocin Prze
Inysłowych "Przetro" , Spółka z ograniczoną odpowiedzialno
ści ą w · Rasz:ycach, 'powiat Jelenia Góra. Przedmiot: wytwarza

. nie i . handel trocinami przemysłowymi oraz wytwarzanie in-
nydlartykułów z odpadków drzewnych. Kapitał · zakładowy 
\~· ynosi 300.000 złotych i podzielony jest na 30 udziałów, po zło
!ych 10.000 każdy. K.:Iżdy spólnik może mieć więcej niż Jed~n 
ud ział. l,Jdziały wpłacone . Do reprezentowan ia spółki upraw
niony jest zarząd w osobach: Henryka Dudka, Stanisława Uch
marma i Alojzego Dubskiego. Do oświadczeń w imieniu spółki 
'wymagane jest współdziałanie łączne dwóch członków zarzą
du. Spółka z ograniczoną odpoWiedzialnością. Umowa spo
rządzona 19 grudnia 1946 roku . Czas trwania spółki nieogra
niczony . z tym. że o ile umowa z obecnym spólnikiem Stanisła 
wem Uchmannem na trzl miesijce ~rzed uplvwem trzech lal 

"MONITOR POLSKI" - Dnia 14 czerwca 1947 f. 

n i~ będzie zawarta pl zez s półk ę c dalsze eksploat9wanie jego 
patentów - umowa la rozw i ązuje s ię po upływie trze ch lat. 

. RHB-13. KC-2452 

Sąd Okręgowy w J ele,niej Górze, . jako Sąd Rejeslrowy 
ogłas za , ż e 16 s tyczllia 1947 zos tała wpisa na do re jestru han · 
dlowego w d ziale A, pod Nr 31 firma: Apteka pod .. Koron ą", 

prowad z ąca Mg ". Jadwi ga Balicka w Kamie nne j Górze. Przed
llO io t przcds i ęb io r s lwa: s pr zedaż leków ,i receptura. Kupjec je
dn'oosobowy : Mg r. Jadwiga Balicka. Do reprezenlo wania fir
my na zcwnątn uprawniona jesl mgr. Jadwiga Balicka. 
RHA-3 1. KC-1 23 1 

Sąd O k r ęgowy w Jelenie j Górze, jako Sąd Rejestrowy 
oglasza, że 31 stycznia 1947 została wpisana do rejes tru han· 
dlowego w dziale A, pod Nr 34 firma : .Skle p ga!antery jno • tek 
stylny. He lena Mierosławska i Spółka w Cieplicach. Przedmiol 
p r z ed s i ębior s twa : zakup i .sprzedaż towarów galante ry jnych, 
tekstylnych i trykotażowych . Spólnicy: Helena Mierosławska 

i Mo nika Kalwajtis. Do repre zentowania spółki uprawnione są 

obie spólniczki raze m i ka żda z osobna, do zawie rania umów, 
z aciągania poż yczek upra wnione są: Helena Mierosławska 

i Mo nika Kalwajlis raze m. Cza·s trwania spółki nieograniczony. 
Rozwiązani e może nas tąp ić za trzymies i ęcznym wypowledze
:niem, IV wypadku skierowania egzekucji do spólnika za jedno
miesięcznym wypowied zeniem. RHA-34. KC.-2542 

Sąd Okr.ęgowy w Jelenie j Górze, jako Sąd Rejes trowy 
ogłasza, że 16 stycznia· 1947 iostała wpisana do re jestru han · 
dlowego w d ziale A, pod Nr 30 fi rma : Apteka pod "Koroną".' 
prowadz ący mgr. Habrows ki Stanisław w Kamiennej Górze. 
Przedmiot przedsiębiorstwa : sprzedaż leków i receptura. Kupiec 
'jednoosobowy: mgr. Habrowski Stanisław. Do reprezentowa
'nia firmy na z ewnątrz uprawniony jest mgr. Habrowski Stani
sław. RHA-30. KC-1232 

SĄD OKRęGOWY W LUBLINIE 

Do rej€15 tru Handi:ówego Sądu Ok>ręgowego w Lu:bl inie, DLiał 
B, Nr 194, wdą·gmęto 23 stycznia 1947 , . - j)rzy Hrmie: · .. J. 
P1asota i J . Orchowski" , Spółka z ograniczoną odpowiedzialno
ścią w LIJJblinie, wpis: Kapi tał za kładowy . zos tał ·podwyższony 

do 121.000 złolych. Każdy udziałowiec mo ż e posiadać większą 
ilość udziałów. KC-Z259 

SĄD OKRĘ:GOWY W SOSNOWCU 

W Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Sosnowcu do
konano następujących wpisów: 

dnia 20 listopada 1946 

Dział A 

513. Zakłady Hand,lowo - Przemysłowe S. Tobiasz i Synowie 
0/ Sosnowcu. Nazwa firmy brzmi : .. Zakłady Handlowo - Prze
mysłowe, S. Tobias z i Synowie - Spadkobiercy". Rojza Tobiasz, 
Cypora,' Zylberszac- s.pólni::zki. Prawo reprezentowania spół" 
ki przysługuje Rojzie Tobiasz i Cyporze Zylberszac, każdej od
dzielnie. Rojza Tobiasz i Cypora Zylberszac każda oddzielnie 
może podpisywać zobowiązania spółki, weksle, skrypty dłużne, 
odbierać korespondencję, przesyłki pocztowe, kolejowe, podej
mować pieniądze z banku, reprezentować spółkę wobec władz 

administracy jnych, skarbowych, ustanawiać prokury itp. Simon 
Tobiasz Herszel Tobiasz nie żyją. ChiJ Tobiasz wystąpi! ze . 
spółkI. 

21 Hstopada 1946 
6221. Apteka Mgr. Janusz Wo jdacki, Olkusz, Rynek 30. 

Właściciel Janusz Wojdacki. 

22 listopada 1946 
6222. Hurtowy handel ziemiopłodów, zboża i paszy Włady

sław Galiński, Dąbrowa Górnicza, Koś:iuszki 32 i magazyn ko
lejowy N. 2. Właściciel Władysła·w Galiński. 

29 Ustopada 1946 
6223. Apteka H. Caspari w BoIesławiu kJOlkusza , wlaść. He

lena - Marta Casp.a·ri. 
6224. Apteka Sikorski Alek~nder, Sławków, Rynek 27. 

Właściciel Sikorski Aleksander: 
6196. Hurtowa i detaJiczna sprzedaż manufaktury i ga·lanterii 

Irena MHler i Henryk Libermensz, Sosnowiec. Udzielono lącznej 
prokury Reginie Igra. 

Dział B 
14 listopada 1946 

872. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Autobusowych w Zagłę · 

oiu Dąbrowskim, spółka z ograniczoną odpowied zialnością 

z siedzihą w Sosnowcu, ul. Warszawska 10; Prowadzenie przed
sięb iorstwa komunikacji autobusowej. Kapitał zakładowy wyno· 
si 512.000 złoty:h . Każdy spólnik może posia.dać dowolną iJość 

udziałów. Zarząd: Paweł Michakzyk, Antoni Zelazny, Józef 
Lasoń i Leon Sobociński. Korespondencję zwyczajną i poleconą , 

przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe i kolejowe oraz wszelkip. 
wogóle dokumenty, niezawierające zobowiązania ze strony 

spółki , może podpisywać i kwitować z odbioru takowych pod 
pieczątką spółki - każdy z członków zarządu samodzielnie. 
Wszelkie zaś zobowiązania i dokumenty natury pieniężnej winny 
być podpisywane przez wszystkich członków zarządu, pod pie 
ezątką spółki. Spółka z ograni:zoną odpowiedzialnością. Urno· 
wa spółki zeznana 11 czerwca 1946 przed notariuszem Boguckim 
w Sosnowcu za Nr. rep. 263. Ogłoszenia spółki będą zamiesz· 
czane w "Monitorze Polskim". Czas trwania s półkl nieograni· 
czony. 

Dział A 

31 grudnia 1946 

6207. Hurtownia papieru Buderawski Tadeusz. Sosnowiec . 
Wykreślono firmę z re.iestru wobec zli kwidowania przedsię · 
biorstwa. 

• • 

Dział B 
4 grudnia 1946 

873. Dom Handlowy Rolniczo . Spożywczy spółka z ogra • 
niczoną odpowiedzialności ą . Sosnowiec, Narutowi:za nr. 22. Hur
lowa i de taii,czna sprzedaż :1;iemiopłodów i · artykułów spożYW
czych oraz dostawa artyk ułów przemysłowyctJ dla rolników. Ka. 
pitał zakładowy 200.000 złotych. Spólnik może posiadać dowC)~ 
ną Hość ud ziałów. Zarząd: Bolesław Fersteri Stanisław Blaje!:. 
Ka żdy c z łonek zarządu uprawniony jest do samodzielnego re~ 

prezenlowania spółki ora z do samodzIelnego podpisywania W. 
imieni u s pó łh'i i pod stemplem firmy wszelkich zobowiązań, jak~ 

weK s li, czeków, a kceptów, indosów, umów, pełnomocnictw, 
\vs zelkiego rod za ju i prokur. Spółka z ograni:zoną odpowie- . 
dzialnośdą . Umowa spó łki zeznana 25 listo pada 1946 roku przed 
notariuszem Raczy ńskim w Sosnowcu za Nr. 649. Czas trwania 
s półki nieo.gr.:lni.czony. 

874. Przedsiębiorstwo Transportowe, spółka z ograniczon, 
odpowiedzialnością w Wolbromiu, PiHcka 23. Przewóz towarów, 
bagażu i osób. Kapitał 320.000 złotych, wniesiony aportem. Spól .. 
nik może mieć większ ą ilość udzia łów. Zarząd: Jan Barczyk'. 
Feliks Barczyk i Józef Barczyk. Każdy c złonek zarządu upraw" 
niony jest do samod zielnego repre ze ntowania spółki. Weksleł 

czeki, pełnomocni;:twa, prokury, umowy, akty i wszelkie zobo
wiązania spółki winny być podpisywane pod stemplem firmy. 
przez dwóch zarządców lub jednego zarządcę lącznie z proku
rentem. Każdy · zarządca lub pro kurent ma prawo otrzymywaĆ 
dla spółki od kogo i skąd wypadnie wszelkiego rodzaju korespon
denc ję, pr zes yłki, sumy pieniężne i ws zelkie wartości oraz podoi 
pisywać pod stem plem firmy korespondencję nie zawierającą 

zobowiązań . Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa 
s półki zawarta 26 lis topada 1946 roku przed not. T. Staśko 
w Olkuszu za Nr. 729. Czas trwania spółki nieograniczony. 

II grudnia 1946 
875. ..Zgoda", spółka z ograni~lOną odpowiedzialnością, Ol. 

ii.usz. 'Rynek 24. Handel hurtowy artykułami kolonialnymi" i spo
żywczymi. Kapital zakładowy 100.000 złotych . Spólnik mQże 
mieć większą ilość udziałów. Zarząd Jan Gregorski i Bronisła

wa Bigaj, Każdy członek za r ządu samodzielnie uprawniony jest 
do reprezentowania spółki, przy czym Gregorski prowadzi dział 
zakupów a Bigajowa dział sprzedaży. Spółka z ograniczoną od
powiedzialnością . Umowa spółki zawarta 12.10.1946 przed not~ 

Swołkieniem w Olkuszu za Nr. 514 na czas od 15. \0.1946 do 3l: 
grudnia 1947 r. z automatycznym przedłużeniem z roku na rok~ 

31 grudnia 1946 
876. Chemi - Okaz, Wytwórnia artykułów chemicznych 

technicznych oraz handel tymi artykułami , spółka z ograni::zoną 
odpowiedzialnością , Sosnowiec, Roli Zymierskiego 25. "Wytwarza
nie różnorodny~ artykułów ·chemkzno-technicznych i prowa
dzenie handlu tymi artykułami. Kapitał 30.000 złotych. Spólnik 
może mieć większą ilość udziałów. Ha'lina Komarnicka i Barbara. 
Maria Zatońska łącznie · reprezentują spółkę. Weksle, czeki. 
pełnomocnictwa, prokury, umowy, akty, wszelkie zobowiązania 

spółki winny . być podpisywane pod stemplem Hrmy przez oby
dwóch ' żarządoców. Każdy zarządca ma prawo otrzymywać dl. 

. spółki od kogo i skąd przypadnie wszelkiego rodzaju korespon
dencję, przesyłki, sumy pieniężne, wszelkie wartości, oraz pod .. 
pisywać pod stemplem firmy korespondencję nie zawierającą za. 
bowiązań . Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa 
s,półki zawarta 4 maj.:! 1946 roku przed not. Krauze w Sos·now. 
cu za Nr 285. Czas trwania spółki nieograniczony. 

19 grudnia 1946 
791. Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dębrowskim, 

Spółka Akcyjna w Sosnowcu. Zarządzeniem Ministra Komuni
kacji z dn. 29 lipca 1945. (Monitor Polski Nr 2l,poz. 66) zO<l 
stał ustanowiony Przymusowy Zarząd Państwowy. Do podpi" 
sywania w Imlemu Przymusowego Zarządu uprawment Sił 

łącznie: mgr Stanislaw Ja'siński jako p. o. dyrektora eksploa
tacyjnego Kolei Elektrycznych Zagłębia Sląsko - Dąbrowskiego. 

inż. Marian Zembal jako p. o. zastępcy dyrektora eksploatacyj_ 
nego tegoż przedsiębiorstwa. M-2364 

W Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w SosnowclI 
dokonano wpisów: 

Dzlal A 
8 stycznia 1947 

4631. Jerzy Załuski, apteka w Bobrownikach. Firma brzmi: 
.. Apteka J . ~aluskiego w Wojkowicach Komornych". 

13 stycznia 1947 
6225. Hurtowllilil artyk ułów spożywczych i ziemiopłodÓIw 

Józef Jezierski i S-ka , Sosnowiec, Marsz. Roli Zymierskiego 20. 
Hurtowy hand el artykułami spożywczymi i ziemiopłodami. Spól. 
nicy: Józef Jeziers ki, Bolesław Flasza, Alfred Barcik, Janina 
Sierpniowa . Spółka jawna. Czynności prostego zarządu przy~ 

sługują wszystkim spólni kom. Zobowiązania spółki pod rygo:
rem -nieważności muszą być podpisywane przez Józefa Jezier. 
skiego i któregokolwiek z pozostałych spólników pod stem
plem firmy. 

17 stycznia 1947 
6226. Doin Handlowy Ro lniczo - Spożywczy, Stanisław 

Blaj i f i S-ka, Sosnowiec, Warszawska 22. Hurtowa i detalicz
na spr zedaż ziemiopłodów i artykułów spoi;ywczych . oraz do
stawy artykulów przemysłowych dla rolnictwa. Spólnicy: Cze
s ław Magner, Bolesław Ferster: Stanisław Blejer, Włodzimierz 
Blajer. Spółka jawna. Czynności prostego zarządu przysługują 

wszystkim spólnikom. Zobowiązania spółki pod rygorem nie.
ważności muszą być podpisywane przez trzech ' spólników, pod 
stemplem firmy. 

18 stycznIa 1947 
6227. Hurtownia ziemiopłodów iarŁyk"'ów spożywczych 

w. St.:lrnawski, W. WiaŁrowski i S-ka , Sosnowiec, Targowa 20. 
Handel ziemiopłodami, owocami, artrkułami ISp'oż~wczy'mi. Spól-
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nicy: Władysław Starmi\vski, WaCi",w Wiatrowski, Eugeniusz 
Majos, Stanisław Dziurowicz, Michał ' Wiatrowski. 'SpÓłka' jaw
Ila. ' Prawo' reprezentewania' ' spółki przysługuje kaŹdemil spoI-

' nikQwi. "Weksle, czeki, łndesy, przekazy, umowy, pel nciirrioc ni c- , 
twa, i prokury. ,winny być podpisywane przez' dwóch 'spólnIkÓw 
pod stemplem firmy, w każdym wypadku: a) pfzez" Wlildysława 
Starnawskiegołącznie z MichałemWiatrowskim ' lub ' stariisfawem 
Dziurowiczem lub Wacławem Wiatrowskim ib) ' przez ' Wacława 

'Wiattowskiege łącznie z Władysławem StariJawskirITi 'llib Sta'rii
sławem Dziurowiczem lub Eugeniuszem Majosem T ,tylko"'v ten 
IIpośób podpisywane będą obowiązywać ' spółkę, ' 

20 stycznia 1947 ' ,' ,. 
6228. Hurtewnia ' ziemiepłodów i artykułów ,spożywqych 

Micha\ezyk, Barczyk i S-ka, ,Sosnewiec, Targewa 20, ,: Hurtowy 
handel wszelkimi artykułami spożywczymi, zie miopłodami Uch 
"przetworąmL " Spólni'cy , Paw:eJ Michalczyk, Bolesław Barczyk, 
Józef, Gonderowicz. Spółka jawna. Prawe zarządu interesami 
spółki przysługuje wszystkim spólnikom w najszerszym tego 
~łowa znaczeniu. Zobowiązania spółki , muszą być ,podpisywane 
prze~ któregp'kolwiek ze spólników pod stemplem ,spó!kiKup
no .' Qieruchomości oraz ich sprzedaż mogą nastąpić jedynie za 
zgodą wszystkich sEólni.ków. 

" 22 stYcznia 1947 ' 
6229. " fIui-townia ' ' ziemiopłodów ' i artykilłów spożywczych 

'Marczak I3ronisiawa, Sosnowiec, Targowa 14. Hurtownhi ' zie
mi'~piod~~ i artykulów spożywczych. Właścicielka Broriisła\va 
',Marczak. . ' . - . '~ . 

6230. Leon Zawadzki, skład paszy, zboża i produktów rol
nych. Będzin;Browarna 2. Skład paszy. zboża, produktów rol
nych. Właścic~ Leon Zawadzki. 

6231. ' Hurtowa sprzedaż mąki, zieiniopłodów i artykułow 
IIpo~ywczych "Agricolo" wl. Chaim Klajnberg, Sosnowiec; ' De~ 
kierta 5. ' Hurtowa sprzedaż mąki, ziemiopłodów. artykulów spo-
bwczych. Właściciel Chalm Klajnberg. ' ' 

6232. St. ,Kubański i S·ka, Olkus z, Parczewskal. Handel 
żiemiopłedami i artykułami gO\Spodarczymi. Spólnicy: Stefan 
Kubański, Jan ' Lydka, Mieczysław Banyś. Spółka jawna. 
Wszyscy spólnicy mają prawo reprezentacji prowadzenia 

spraw spółki. 

25 stycznia j 947 
6233.A. Rączaszek - Ziemiopłody, Czeladż, Bylomska, 35. 

H'urtówa sprzedaż ziemiepłodów ' (ibÓż. przetworów ' zbożowych 
lpasi). Wła,ściciel Antoni Rączaszek. 

Dział B 
17 stycznia 1947 

873. Dom Handlowy Rolnicro - Spożywczy, spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością, ~l1owiec. Wykreślono firmę z re
j~tru napoostawie , prolokółuogółnego zebrania ., spóiników 
21, dnia ,~H stycznia ' 1947, stwie~zająt~góhie 'rozpocżęcie "pro'; 
wadzenia ' pnedsrębiorstw~. ,"': , • . ~ , ' , ; ," " '. "' ,""''::' ' '' : l90G/M:' 

·,'W';Re.jesŁrzeHandlowym Sądu Okręgowego w ,Sosnowcu 'do

konano: wpis6w: :' 

D ~, t. I A 
, '5 lutego ' 1947 " ' 

3019. Lewek GOldberg i Syhowie w Sosnowcu. Sąd Grodz
ki' w Sosnowcu postanowieniem z dn. 28,8.1946 Sygn. akt. Co. 
220/46" wprowadził Tauhę Kerner w posiadanie majątku 'Opusz
czonego, mającego za przedmIot ' prawo własności , przeQsię· 
biorstwa ' '"Lewek Goldberg i Synowie". ' Tauba Ker~er, peł
nomecnictwem ż dnia 25 kwietnia 1946 przeniosła wszystkie 
awo'jeptawa, pr'zysługujące Jej w niniejszym przędsiębiorstwie 
ha rzecz 'Jóiera Kernera l na mecy tego pełnomocnictwa ;rozef 
Kern~r jest zarządcą spółki. ' 

6 lutego 1946 
' 6234. Apteka Mgr. Janiny Górbiel w ZarnowctJ n!pilicą -

.pleka, właścicielka mgr. Janina Górbiel. ' 

6235. AJ>t~ka Mg,r, Zofii . Luąkiewil:z w Plliey - a J>iek<1 , ' 
właścicielka mgr. Zofia Lunkiewicz. 

' 6236. Apteka Mgr. Zofii Lunkiewicz w OgrodiieiJcu - , ap· 
teka, 'Wlaścicielka mgr. ' Zefia Lunkiewicz. ' ' , 

" . . , 19 lutego 1947 , 
, 6231. Hurtowa sprzedaż artykulów 5pożywczych 1 ZIemio
plęd,tlwEdwardDrygała, Sosnowiec, ModrzejoWska" 4. ' Wlaści- ' 
e!e. Edwa.rd Drygała. 

6238. Aleksandra Wilczyilska - wytwórnia win owocoWych . 
I 'miOdu, Dąbrowa Górnicza, :3 Maja Nr 14. Wła§ci~ielka : Alek
' sandra WtJezyńska. 

Dział B 
li lutego ' 1947 

'd77. Centralna Spółka Handlu Trzodą i By<:!łefn , s półka 
~ ogranICzoną ' 6dpowledzlalnoścLl, Sosnowiec, 3 Maja' 15.Han~ 
dd bydlem; tr'zodą',końmloraz Ich przetworami na rynki.twe~ 
wnętrzny a także eksport ' l ' Import powyższych ! artykułów. 
Kapital 500.000 złotych. I<aMy 'sp6Inik może posiadać'w.iększą 
ilość udziatów. ' Za'rząd Kazimierz Kazoń i Roman Kazoń. Wek
sle,cieki, przekazy, pelriomoenlćtWa. prokury, ' umowy, oferty, 
aktynótarialne, wnioskl ' hipoteczne l wszełkiezobo;';iązania 
sp'ółki powinny być 'pooplsywa'ne ' prze7 dwóch ciłÓhków i~r~ąłru. ' 
Każdy czlonek' zarządu lUD prokurent władny jest ' otrzymyviac, 
dla ' spólki' Od ;kogo i skąd przypadnie wszelką korespondencję, 
przesyłki, towary, ~my plenlęine l wszelkie wartości oraz pod: 
plsywać' kdrespondencję niezawierającą zobowIązań. Udzielono 
łącznej prokury Leonowi WJodarsklemu, Spałka ' zogran!czo
ll~ " odEowhidżialności~..:Umewa s~ółkl 'zez. d'oia ' 16 kwie-

"MONITOR POLSKI" - Dnia ,14czerwcaJQ4-7, f. 

tnia 1946 r. przed nat. Tarnowskim w Warszawie za ,Nr rep. 322. 
Czas trwaniasjlółki -nieogran1czony. ' Aktein rep " 613 i orila 
24.9.1946tJastąpiła zmiana §§ 7, 8 HO zasadniczeVumewy spół
ki. Aktem 'rep. '1345' z dnia 31.12:1946 zmieniony §2 umowy 
spó~id (prżeniesienie siedziby spółki z: \Varszawy do Sosnowca), 

;,;&'S 

,10 lutego 1947 ' : .. 
, 878. S~ład DrZewa i Maleriałów Budowlan-ych "Drz~~{) ,

Blok" w Będzinie, PlilC ,3 Maja 6, spółka z ograniczoną ' odpo
wiedzialnQścią: , Prowadzenie przedsiębiorstwa drzęwnego ( .ma· 
teriałów budowlanych. Kapitał 600.000 'złotych. Każdy . spólnik 
posiada " równą ilość ud4iałów. Zarząd: Franciszek Kadłubięc 

i Boleslaw , Dubinie-:: , Z arząd repreze ntuje spółkę w Sąd z ie i Po~ 
za Sądem. ' Każdyz cz!-Jnków zarządu samodzielnie może za 
swoim podpisem " odbierać dla spólki pieniądze, koresponden· 
cję. towary i rzeczy z , telegrafu, poczty; kolei, komór celnych~ 

kantorów, ' przewozowych. i innych insty tucji i , osób; udzielać 

pełnomocniotw osobom i w ' granicach według swego uznania ; 
oraz , podpisywać pod stemplem firmy wszelką koreSpOl1qencję, 

Spółka z ograniclOn ą · odpowiedzialnością, UmO\vasl'ółki i za: 
warta 20 stycznia 1947 r. przed zas:' not. Maleszewskigeó 
w ' Kielcach "za Nr 42. ' Czas ', trwania , spółki nieogfaniczony, ' Ogło~ 
szenia sp'6łki będą zamIeszczane w Monitorze Polskim," 

15 lutego 1947 
: ', . . : .. 

844 , "Tęc,hnos" Biu(o Techniczno - Handlowe, spółka z ognh 
niczoną odpowied zialnl)ś,cią w Sosnowcu. Odd ział w Gdańsku , 

zlikwidowany. Piotr bórnikowski odwołany. Zarządzon() wy~ 
kreślenie oddziału i kierownika tego o<Idziału w, Sądzie Okrę ~ 

gowymw Gdańsku. , 

20 lutego i947 ' 

880. "Sosnowieczanka"" Odlewnia Metali, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Sosnowiec, l .. Maja 23. Wykenywanie, odle
wów ,z wszelkiego rodzaju metali, obróbka metali . i , sprze4i1ł ' 
wykonanych wyrobów. Kapitał zakładowy 90,000 złotych . Spój
nik m~że~siadać większą ilość udziałów. Tadeusz Kowals~) · 
c.zlonek , zar'ządu. Udzielono samodzielnej prokury I'iotrowi Ku: , 
liberdzie. '.Spółka z ;gr.;iniczol1ą odpowiedzialnością. Umowa 
spółki z d,nia , 1 5 '.lutego 1947, zawarta przed not.. Roslkiem 
w Katowic~~h za Nr .335. Czas' trwania spóŁki n-ieogr,anI~~ony , 

26, lutego ł947 

879; "Grykor" Warsztaty Tkackie, spólka z ogranicżon'l. od-, ' 
ppwiedziainością , Sosnowiec, Głowackieg,o 9. Predukt ja i sprze~ 
daż wyrobów tkac'kich i dziewiarskich . Kapitał zakładowy 80.000 
złotych . Każdy spólnik może lInieć większą ilość udziałów. Za
rząd Andrzej Grygieł i Władysław Kornacki. Weksłe, czeki, 
przekazy, pełnomocnictwa, prokury, umowy, oferty; akty neta
",i1oe, wnio.ski hipoteczne i sądowe oraz wszelkie zobowiązania' 
spólki powinny być podpisywan~ przez dwóch członków :taiią

duo Każdy członek zarządu lub prokurent władny jest otrzy ~ 
mywać dla spalki od kego i sk1dptzypadniewszelkiegor6dz~ 

:, ju ,fr0i-_e5~~~encrę .. przes~ł~i;, _ t?w:aj,Y; }~'~Y.: :p}~?~~żri~ : .t\vs~'Ś\~,i;> 
wartoscl oraz podplsywac Koresp'óndencJę' , nie , ta\1{letaJ~,cą ,'t,(F 

" bówiąZai'i, Podpisy winny być : 2:iY!iiorie - p(;()'Merrtpletfi , ' fi~my'. ' 
Spółka ' z ograniczoną odpowiediiatii,oŚCij{.'trrńówi spÓłki za'i\;ar- ' 
ta 141ulego 1947 przed not. Boguckfm w Sosnowcu za Ni 86/47. 
Czas trwania spółki nieograniczóny. ' Ogłoszenia s'półki umiesi~' 
czane będą w Monitorże Polskim. ., 

Oz lał O 
8 lutego , 1947 
2. Południowe Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego w SO-' 

snowcu, , 0~hielono , prpkury , /ącznej Władysławowi Zakowi. 

l 887(M 

SĄD , 0K.R~GOWY W SZCZECINIE 

Wpisano dnia 11.10.46 r. do Rejestru Handlowego pod 's 
Nr 19 Hl'mę: "H yd rod ź wi.g". Siedz i bą spółki jest ' obecnie Szr.~e~ 
dn, ul. Aleja Pomorska NI!' 25 m, 6, Prostuje się omylkl pisars:ki~ 

"Marian Fiedorowski" ma być Marian Fedorowski oraz ",~To-, 
milSław Wytszewski" fn.a' byĆ Tomistaw' Matyszew5ki. KB~I:?2' 

Dnia 25 lu,tego 1946 r. do ' rejestru ,handlowego 5 d,ział A 
wpisano: ' Rt'stailracja Obywate!ska , Gunler i S-ka. Śied iilJą, 
spółki jest miasto Szczecin . , Przedmiotem spójki jest pruwa
dzenie jadlodajni wrat z wyszynkiem napojów wyskokowy~li. 
Spólnikami s'ą: Edward Gunle!", Paw~ł Skomski obaj ze Szcze
cina. Spółka jest ' jawna. Pra~o reprezentowania i uprawnieni 
są do zaslępowania spółki obaj ,spólnicy łącznie~ Do przyj~~: 
wania oświadczeń pochodzących od osób trzecich uprawnioni 
jest każdy spólnik. Każdy spólnik upoważniony j~st wykony: 
wać czynności wchodzące w zwyk1y zakres czynności ' p;'zed
siębiorstwa ~ W stosunkach wewnętrznych iapadają uchwa.!y j~: 
dnomyślnie. ' "Przyjmowanie pracownikÓW i wymówienie pr~cy 
przysługuje spólnikom łącznie. Każdy . spólnik ma ptawo rąz • . 
wiązania spólki na 6 miesięcy ' przed rokiem obrotowym. l~qk 

bilansowy jest f'okieim kalendarzowym; u<lzialy. wżyskadi 
i stratach są równe. Spólników obowiązuje zakaz konkuren~ 
cy jny. Wszystkie wkłady i pożyczki lub spółki od spólników 
będą oprocentowane w'len sam sposób jako zobowiązania, ' ci po- , 
chodzące 00' osób lrzeckh: Udziały s'pólnikówsą nieoproCento- " 
wane . Podział udziału , w części lub calości udziału lub innych ' 
prawwynikllJących i omów y ' spółkdwej z wyłączeniem reszczeń, 
do spółki już żawattyć-h, ' jest bezskuteczny bez zgody pdzósta: 
łego spól,nika. Rotwrązlllli'a spÓłki nde ,powoduje śmierćl5t>dłn~ka. 
je,st ' uprawniony , spółłłę wypowiedZIeć naty.chmiast ; po dowie· 
dzeniu się o otWarciu śpadku. ' KA~2230 

Do Re'jestru Handlowego wpisano dnia 27.6.1946 r. Dział ę~ 
Nr 25 ' firmę: •• Pómorskie ZrcXIło Gala~te~ii, .. Ozdo~aU; ' Spół~il 
z 'Ograniczoną' odpowiedzia l nością. Siedzibą spółki ' je'stmia
sto Szczecin, Aleja WojSka Polskiego Nr 14. Przedmiotem dzia-

Nr 86 

łalności spółki jest zakup i sprzedaż wszelkich przyborów woj
skowych, galanlerii ozdobnej. kosmetyków i dewocjonalli na ra, 
ćhunek własny ' l komisowy. Spółka meże zakładać oddziały; fi : 
He, agentury : poza ' siedżibą spóild, Kapitał . zakładówy określa 
,się n~ , ~to t y S1'ęC y (100.000) złotych, tj . dWadzieścia, udziałów 
'po pięć tysięey : (5,000) złotych każdy. ' Udzialyte zostałyobję~ 
te i do majątku spółki wniesione w następującym stosunku: 
spólnik Kazimi~rz Czerkawski diiewiętni1ścieudzialów po pięć 
tysięcy . (S.oodf' zlotychw łącznej wysokości dziewięćdziesiąt 
pięć tyśięcy (95.000) zł i Mieczysław Gałecki jeden 'udzial VI wy
sokości pięć tysięcy (5.000) złotych . , Udziały są , niepodz!elne. 
Każdy spólnikrrlOte posiadać większą i1ośćudziałów,Zarząd 
s pó!ki 'stanowi'J~en członek zarządu, który, \V razie konlec~nO
śc i może powół~ć zastęptę; ' a do najbliższego Walnego Zgro
a'had'zen'ia spóh;lków w roku tys iąc dziewięćset , czterdziestym 
sioomyn1, . powQiuje ' ~ię na ' członka zarządu, Kazimierza Czer
k~wskiego. kt~ry będzie podpisywać ' pisma zobowiązujące 
spólkę ' w ten _ '~posób, te pod wypisanym lub odciśniętym pi~. 
ctęciąhrzmieńiem firmY podpisze się wyłącznie. Spólka z ogra
niczóiią . odpoWiedzialnością zawarta na zasadzie umowy nota: 
r'i~lncj z ,Gnia '7 maja 1946 roku przed notariuszem Kwapisiewi
cżoo,i itr. rep, ' f88/ 1946~ Pismem ogł05'zeń jest Monitor PolskI. 

. , KB-:-3490 

Do R~jestru Handlowego wpisano dnia 12 czerwca 1946 ro· 
k'u' Dział A, ' Nr 25 firmę : Sklep Spożywczo • Kolonialny, A. 
G~~wo1ińsk~ i ·'S-ka w Szczecinie. Przedmiotem przedsiębior
stwa Jest ha;ldel towarów mieszanych Spożywczych i kolonial
nych. ' Spółka jest jawna. Siedzibą spółki jest Szczecin, ul. Roo
sevelta 52. .Sj:iólnikami są: Garwolińska Anna, zamieszkała 
VI. Szczecinie, ' przy ul. Słowackiego '8 i Ignacy Skora'siilski, za· 
mieszkały w Szczecinie, piZy ul. Wojska Polskiego 55. Prawo 
,p~e~n.towanią spółki przysługuje każdemu spó!nikowi t osobo 
na. ' 00 ,za,st~powania spółki na zewnątrz upoważniony jest Igna·, 
cySkora~iński; który podpisywać będzie wszelkie pi.sma spół
ki, ~aciągać zobowiązania i zawil'rać wszelkie umowy w ~wiąz

ku z prowad,z~niem spraw spółce potrzebnych. Spólnik Ignacy 
Skera~iński podpisywać będzie spółkę w ten sposób, że pOd 
wypisanym, wyd'rukowanym lub pieczęcią wyciśniętym brzmie
n,iem firmy umieszczać będzie swój podpis. Spólnik ten ,upo
ważllienyjest również do ustanowie nia w każdej chwili swe
go zastępcy, Jdóry na czas zastępstwa przyjmuje wszelkie 
prawa i, ohowi~zki zawiadowcy. KB-71! 

~Rejestru Handlowego B 9,wpisano dnia 20 lu lego 1946 r, 
F:r~a spÓłki ,brzmi: "Mikron", warsztaty mechaniczne. Sp6ł~ 
ka z Qgraniczoną odpowieazialnością. Siedzibą spółki jest mia· 
sto Szciecin, Spółka może otwierać , oddziały na , terenie Rze
czypospolitej. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest reperacja ma
szyn przemysłowo - fabrycznych oraz wyrób wszelkich art y
kułówż~lazno - metalowych~ Kapitał zakładowy wynosi 25,000 
zł. pO,dzielonych ' na 25 równych udziałów po 1.000 zł. , : , Każdy 
Spólńik może mieć , .więk&Zf!iloŚć , u<!lIałów; ' Kapital , zakładowy, 
ZQstąłpokryty w' lm' sposób;" ' Ź(! · każdy.>ie- , spólników: objął :: po 
5 ,u~'ziilłów ,i $płaęćnQ , goŁÓwką.. , , Członkowie zarządu " są: Kazi
mien Ba1cerewiez," 'Ryszard ,'.Paradows'ki i mgr. Marian Wierz' 
ch<JJskL, Zarząd reprezentuje ;spólkę \V ten sposób ,że ·podwy
pisany~ ,wydrukowanym lub pieczęcią ' wyciśniętym brzmie
niem firmY ,spólki umieszczają · swoje podpisy dwaj członko
wie ", zar.ządu · łącznie, albo jeden czlonek zarz'ądu łącznie z pro· 
kurentem. " Członków zarządu ' mianuje zgremadzenie , ~póJni · 
ków, zaś prokurenta zarząd spółki. Spółka z '' nieograniczoną 
odpowiedzialnością; 'Stalut spisany został dnia 24 listopada, 1945 
roku , przed notariuszem Antonim Sobolem w ,Szczecinie, nr rep. 
42/45: Czas spółki jest nieegraniczony. ' 'KA-2281 

Do, Rejestru Handlowego wpisano dnia 5 ·czerwCa 1946ro· 
ku, Dział B, Nr 19 firmę: "Hydrodźwig", Przedsiębiorstwo Ro· 
bót Inżynierski~h. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Siedzibą spółki jest Szczecin, ul. Słowackiego" Ni" D, a Oddziały 
spółki mieszczą się w Poznaniu ; ul. Cieszkowskiego 8· i, 'w Byd , 
goS'!-czy, 'ul. Chodkiewicza Nr 21 b. Przedmiotem przedsiębio r · 

stwa jest wykonanie robót wodnych, portowych, mostowych, ko · 
lejQwych; drogowych. budowlanych, melioriwy jnych, ; ' mierni , 
czych, urządzeń' leśny-ch, oraz projektów i kosztorysów do po' 
wyż'szych robót. .. Kapitał zakładQwy spółki wynosI 4ro.bOOzlo· 
tych , i , podzielony został na dwadzieścia · równych (J~zialów po 
dwadzieścia tysięcytłotych kaidy, każdy ze spólników może ' 
posi.aaać i:Iowolną ilość udiiałów. PoszĆ'zególni spolnicy obkłi 
następujące udziały w kapiiale zakładowym spółki: Jan Mik , 
f;ięWitz trzy.. 'udziały po d\vadzhgcia : ty sięcy " złotych, . ratem 
60,OOO.' 4łotych, Stanisław Pierecki, ' trzy udżiały po d'wadziesci~1 
tysięcy ' 'złotyćhl razem tiO.OOO złotych, Stanisław ' Piskdzub trzy 
udziały pó dwad'zieścia ' tysięcy żlo!ycłi; ~azerri · 60.000 zlo'tyćlr, 
Madall :Fioool'Owski; trzy udziały po dwadzieścia tysięcYzłÓlYcli. ' 
raze11l - 60.000 złotych, Władysław Skrzypiński, " trzy udziały pu 
dwadzieścia tysięcy złolych, ra1,:em 60.000 złotych, Henryk 
Szy;ulański, tr.Zy' udziały po 20,000 złotych, raz'e rJ1 60;000 zło· 
tych, · Marian Lustig, jćden udział po dwadżieścia tyslęcyitłri. " 
tych; razem 2O~000 złotych, Tomislaw " Matyszev.:skl, jedell 
udział po dWadzieścia tysięcy złotych, rażem 20:000 iłotycn, 
Miećz.YlSław GóreCKi, jed'eń udział po dwadzieScia tysięcy żło· 
tych, .razem 20.000 zło-tych. W ten sposób został cały kapit",1 
zakładowy Ii<>kryŁy. Sp6lnicy pokryli przypadające na nich 
udziały Vi całośCi przez wniesienie ' ich w got<iwiźni~ do ~asy ' 
spółkowej ' przia podpisaniem umowy. Władzami spółki są: Za
rząd r ZgrOlluadzeniesp6lnik6w. Zarząd Spółki jest czterooso-,' 
bowy. --'"rn, reprezentowania spółki jest , każdy członek ' i~tzą· 
du samoistnie upoważniony. Członkami Zarządu u~tanawia-ją 

spółnky inżyniera StahisiawaPiereckiego: zamieszkałego w Po
znańiu; 'ut SzHąg6wska ni1me~ jeden, inżyniera Mieczysłai,;'iit ' 
Górecki~go; iamieszkałego w Poznaniu , ul. Grunwa1dzkatlU; 
'mer ~iętnaścfe, : ihżytiiera ' 'Mariana L~Stiga, ~~mj~zk~łego ' 
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'VI Skwlerzynie, ut:, Kaszta'nowa numer ' 06lemnasty, , : inżynlera 
i:Ienry~Szymańskiego" zainieszkałego w BYdgosiczy,ul. C~· 
kiewlcza numer 21b~ Hydrodźwig, Przedsiębiorstwo Robót .In

' iyniel'6kich, SpÓłka z ograniczoną " odpowiedzial~ścią. Cza~ 
trwania spólki jest nieograniczoIlY. Pi.6mo Ili'zezp,actotie ' do 
ogloSzeń jest .. Monitor Po15ki". Spółka została , zawarta na, ta
sadz.le ak~u notarialnego w dniu 14 maja 1946 , róku; numer 
272/1946 przez no~riusza Sądu Okręgowego w Poz:d.1niu ~ri~ 
na Sroldrskiego. ' , KB-7?8 

" ' ' 

, " 

Dnia 22 lutego 1946 roku do Rejestru Handlowego 
Nr 4, dział A wpi:sano spółkę jawną : Bar Fraszka, Kaz:iin~ri 
Górski i S·ka , w Szczecinie, Siedzib.,. spółki mieści się w , Szcze· 
cinie, ' prz:y Al. Jedności NaroOOwej 35. Przedrruotem działalno
ści jest prowadzenie baru, Spół,kę zawiera się na C,~/l nieogra· 
rikzony z wypowiedzeniem sześciu miesięcy prred u~iywem ro
ku obrotowego. Spólnikami są : Zofia Schul, Leszek Moter, 
Kazirni~rz Górski. Wkłady wynoszą 1.000 zł i zOsiały gotówką 
pOkryte; Każdy spólnik jest uprawniony i upowaińiony pOde} ~ 
mować " samodzielnie ' czynności nieprzekraczające normalne~ó 
rozmiaru w ' zakre.sie swego przydziału pracy. Prawo repreżen· 

tóWania I spółki przyshlguje Leszkowi Mozerowi, który pOdpisu
je spółk~ w ten sposób, że obok pieezęci o brzmieniu firmy p.jd
łoży , Swój podpis. Zgody wszys tkich spólników wymaga udzie
leniektedytu weksI()wegolub' poza wekslowego, ' zaCiuiarua po
życzek ,na rzecz , spółki, udzielenie prokury i , angaż<)wanie ' per
sonelu prze<J.siębiorstwa. Udział zysków i strat jest r6wny. Pie
nięd;m przynależnymi do spółki nie wolno dOkonywać tra~ak
cjl poza spółką. Spólników obowi ązuje zakaz, konkurencji. , U · 
\..-widacja odhywa 5ięwed/ug Zasad kooek/lu handlowego: 

KA"':':22~7 

Dnia 24 lutego 1946r. do Re jes tru , Handlowego' Nr 7. dział 

A, w.pisano firmę : Wytwqrnia Wód MineraJnych, '- a()rowi~a ~ 
H. Swierczyński i S-ka w ' SzczeCinie. Siedzibą , miasto Szczecin, 
ul. ' Szopena 34. Przedmiot: wyrób wód minerai'nych, ~ków 
i ,przetworów owocowych oraz roilewnia piw. Spólnicy: Szej
ner , Fraaciszek, zam, w Szczecirtie, ul. Szopena Nr 46, S:wiei-
czyński Stani.6ław ' w Szczecinie, al. PiastÓw ' Nr 5, ' $wierczyn
ski Henryk, urn. w Szczecinie, al . Pia6tów 'Nr 5, Borowiec An
drzej" zam. w ·, Szczecinie, al. ,Piastów Nr 66. ' Wszyscy spóini,
ey są pełnoletni i ' w zdolnoł.ci de dzlałatl " prawnychnje<igra~

czeni. , ' ~eprezentują spółkę spólnik Szejner , Franciszek lub 
Świerczyński Stani.6ław ' jednoosobowo w te.n/lposÓb, że składa
;ą wł';l:snoręczny podpis obok pieczęci finny z pełnym brzm,ie
niem firmy. Spółk,a jawna. Wytwórnia Wód Mineralnych -
Borowina - H. Swierczyński i S-ka w Szczecinie. Akt sporzł
diony I,rzez adw., Lyczyw.ka w Szczecinie; dnia 19.9.1945 r . • ' 

, KA-2228 

., Dnia 26 lute'go i946 r. do Rej~~tru ' Handlowegó Nr 6, dział 
A wpiSano: , Restauracja - Hotel .. Syrena", Spółka . , jaw!JS 
w Szczecinie. , Siedzibą , spółkije6t miasto ,Szczecin', WałyChro-: 
brego,róg ul. Małopolskiej. Przedmiotem spółki jest pr9wail~e
nie p/"Loosiębiorstwa restauracyjnego i hotelu. Spólnikami są: To
polewski Antoni, Dusyl Maria; oboje w Sz,:zecinie, ul. Wały 
Chrobreg(). Czas trwania nieograniczony z prawem .dla każ
dego spólnika wypowiedżeoia napr'zód 6 miesięcy przed końce~ 
roku kaleńdai-zowego. W razie śmierci spólnika spólklJ trwa 
nadal ze spadkobiercami ' spólnika. Prawo reprezentowania spół
ki M zewnłtrz przysługuje każdemu spólóikowl, do reprezen
towania spółki na zewnątrz upoważniona jest DUllJI Maria,któ. 
ra , upoważniona jest do podpisywania w imieniu spółki jako 
zawiadowczyni z pra'wem podpi6ywania wszelkich pism, zacią
gąnia robowiązań i zawierania ' umów w zWiązku z prowa<lze
niem przedsiębiorstwa oraz zamianowania zastępcy. Zawia· 
dowczynl podpisywac b~zie w ten ' sposób, że , pod wypisanym, 
wydrukowanym lub pieczęcią wyciśniętym o brzmieniem' firmy ' 
umieszczac b~zIe ,swój podpis. Likwidacja" odbywać, 6i~ . bę · 
d:de wedle , zasad kodeksu handlowego z, wyłączeniem , wydawa
nia zaświadczeń ' i wypłat na rzecz spółki zlikv..idowanej. 

KA--'222g 

Do ' Reje6łru Handlowego Dział ' A, Sądu Okręgowego 
w SzczeCinie firmy:' " Hotel Pionierów,W;- Olecoowski i S-Ki" 
w Szcz~,Cinie, dnia~.12: 1946 r.pod Nr 52 wpisano następujący 
wpis.' Na zwa firmy obecnie briini: , .. Olechowski . Wacław". 
Właściciel Olechowski , Wacław. Spólnik Wieczyóski , Stefan , wy,· 
6tąplł ze spółki. Spółka , została,' rozwiązana. KB~lo6oł 

00 Re~truHindlowego wpisano " ditia 30.9.46 r. , Qział 
NrŻ') firm~: ,;Spóldzlelnia Pracy. Autopomoc" z odp~ udziała· 
mi. Udział , obećnie wynosi 20,000 {dwadzieścia tysi~cy zło.tych) , 
Całkowite pokrycie udziałÓw do wYsOkośc'i 20.000 zł ma nastą
,;fć nie póżniej jak 2.10:46. ' lkhwaią walnego zgro~adi:enia 
l dnia 14 ' września 1946 r. zmienlono§ 7' stat, ,KB-5874 

00 Rejestru Handlowego Sądu ' Okręgoweg~ "ł( Szczecinie 
wpisano dn. 17.7.1946 r: Dział A, Nr 52 fiim~: ;,S. Cynader i A. 
Katimierczak, Sklep Kolonialno - Spoźywcz'y w Szczecinie. ' Si~
dzibą spółki jest ' SzczeCin; ut Wilwna Nr 33: Prz:edmlot~ 
dział~lności jest handel towarami ' kolonialno - spożywczymi. 
Spólnikami są: ' Cynader Samuel i Kaziinlerczak Adolf. ' Spółk~ 
jest spółką jawną. Uprawnionymi de ' 'reprezentowania spół'ki 
5ą obaj spólnicy, którzy reprezentują spółkę l , podpisują fimię 
spółki w {en sposób, że pod wypisanym r~cznie, lub na maszy

nie wydrukowanym, albo ilieczęcią wyciśniętym brzmieniem fij-· 
l1'y podp!5zą się, wylącznie. K~3404 

Do Rejestru Handlowego 'wpis.ano dńia 8 maja ł946 , roku, 
Driał B, Nr 15 firmę: Slelinia, Spółka Spedycyjno . TranspOr. 
lowa, Spółka z ogra.niczoną odpowiMzialnością . Siedzibą spÓł . 
ki ~t Szczecin. PrzedlTdotem erzedsi~biorstwa je&t: . z.alaiwia· 

,,MONITOR POJ.,SKI" ~Dnia 14 cze~c~ 1947, r. 

• czynności spedycyjny.ch"charterówanie okrętów na wlasny 
i : obcy ' rachunek, uskutecznianie trans;x>rtów lądowych i mor · 
~kich, oraz przewozÓw lokalnych, 1)lAI ~lerstwo ' ókrętowe; oraz 
reprhentawanie linij ' okrętowych ' i innych finn, prowadzenie 
~ge.ncj; celnej, magazynowanie towatów 'i innych ruchomości, 
inka50 zaliczeń i innycli naleiności kllehtówskich, zaliczkowanie 
konos.amentów, poza tym handel , paszą i ziemiopłodami pastew
nymi Oraz warzywami. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł 
i pOdziei<my jest na 50 równych udziałów po 1,000 złotych. Każ
dyspólnik ino że mieć większą ilość Udziałow. Spólnicy objęli 
kapitał zakładowy w ten sposób, że każdy obj~ł ~ udziałów 
po 1.000 zł z tym" że wszystkie udziały zostały wpłacone gotów· 
ką. Członkami zarządu są: Stanisław WaJczak i Andrzej Hil1er . 
Żarządreprezentuje spółkę w ten spOSób, że pod wypisanym lub 
wydrukowanym lub piecz!cią wyciśniętYm btzn'lieniem firmy 
s półki, umieszczą swoje , podpisy fjrmowe dwaj ciłónkowie z,arzą' 

du; albo jeden człon~k zan:ądu łąeznie z prokurintem. Pro· 
kuryudziel~no Stanisławie Wakzakowej. Sp6łka jest z ograni
czoną odpowiedzialnośCią udziałami na mocy aktu notarialnego 
notariusza Sobola, z ,dnia 26 stycznia 1946 roku (nr rep. 28/46). 
Czas" trwania spólki jesŁnieograniczony. Pi&tnem ogłoszeń ~t 
Monitor Pol6ki. " KA~4057 

Dcia , 21 lutego tił46 r ~ do Rejestru Hand~wego Nr 3, dział 
A w,piSano: ' Sklep 'Spożywcro -Kolonialny I. Pryzner i F. Maj~ ' 
dariiec, SPółka j.3wna w Szczecinie, ul. Norwida II. przedmio· 
tern spół'ki jest prowadzenie , sklepu Spożywcro - , Kolonialnego 
w Szczecinie. , SpÓlnikami są: Majdanlec Filernon i Pryzner, Ire
na" Uprawniony.m do reprezentowania spółki jest Majdaniec 
Fjlemon,ktory reprezentuje spółkę j (>odpisuje firinę w ten ' spo
sób, że pod brzmieniem firiny wypi$anym ręcinie, lub ·na ma
szynie, aibo pieczęcią wyciśniętym umieszcz,ać będz.le swój pod
pis"posiada prawo ustan~whinia ' ~a~tępcy z, grona spólnikÓw. 
Spc$łkę , ~wi~ra się na czasnieograniciony, z praViemwypowie· 
dzeniaspółki na trzy miesiące przed końcem roku obrotowego. 
Po(lział zysków i ' strat j~t równy: Spólników obowiązuje' za· 
kaz ' konk~r~ncyjny i nie wolno Im pieniędzmi naltiącymi do , 
sp'ó!,ki dok',"ywać , transakcji poza spólką. Przelew , udziału 
w części lub wcąiośd bez zgody spólników jest bezskuteczny. 
Ukwi~~ja następuje , w myśl przepisów Kodek$u Handlowego. 
Na wypadek likwidacji Irena Pryzner zobowiązuje się odstąpić 
swoje uprawnienia odnośnie nominacji i pełnom<'ictiietwo do pro
wadzeriL3 ' przedsiębiorstwa ' na Majdańea Fblem'ena bez odszko
dowania : SPory rozstrzyga ' Sąd Polubowny wedł'ug ' zasad § 20 
ult1<lwy. ' KA-2234 

Do ~ejestru Handlowego wpisaoo. dnia 1~.7.19ifg r. Dział B, 
Nr ,30 firmę.: .. BaltyckiDom Handlowy .. Agricola", Spółka 
z ' ogt~niczonł, odpowiedztałno~,ciił w Szczecinie. Siedzibą ' spÓłki 
jes.t Szczecin, ul. JlIgiellorls,ka 91. Przedmiotem przedsiębiorstwa 
je~t hurtowy zakup i sllrzedąź zieini~płodÓw 'pnetworowych 
młyńskich, artykułów spoiywczych i , materiałów " opałowych , 
S'półka , może otwierać f.i1ie na terenie RzeczyPospolitej Pol· 
skiej. 'Kapiłałzakładowy wynosi sied,emdziesiąt pięć tysięcy zl 
i podzielony jest na siedemdzi~iąt , plęć udziałów . Każdy spólnik 
może mieć , więktiią ilość' Udziałów. Zarząd spół,kl jest wielo· 
osobowy. Upoważnionymi do reprezentowania spółki są człon· 

kowie utrządu w osobach: Sylwester S!araroorat i Władysław 

Bacal~ki, którzy ' reprezentować będą w ten sposób, że pod wy
pisanym, wyd.rukowanym lub pieczęcią wyciśniętym brmlie
niem finny spółki umie6zczą swoje podpisy firmowe obaj spól
nicy wyłącznie', albo jeden członek zarządu łącz.ni~ z prokuren
tem. Członków zęrządu wybiera zgromadzenie spólników, zaś 

prokurenta mianuje zarząd spółki. Spólka z ogtanic~onąod· 
powiedzialnością zawarta na zasadzie umowy notarialnej 
i , dnia 7 grudnia 1946 r. przed notariuszem A. Sobolem nr rep. 
84/ 1945. Pismem ogłoszeń ,jest MOńitor Polski. ' Czas tr Nania 
spółki jest nieogrankzony. KB-3495 

' Do Rejestru Handlowego wplsano dn . 12 sierpnia 1946 r. 
Dzieł B, Nr 27 firmę: "Baltavia':; Oom Spedycyjno - Handłowy, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Siedzibą spółki jest 
m. Sżczecin-, ul. BOlesława : 15 m. I. Przedmi<>tem przedsiębior
stwa jest: przewóz lądowy, śrc5dlqdowy i fnoMki, ' oraz ,handel 
materiałami ' budowJanymi. opał(Jwymi, ' surowcami, maszynami 
i innymłproduktami ' przerilysłowymL. Spólka 'może otwierać 'od· 
działy. ' Kapitał uk łaoow y , spółki wyMsi sto tY6ięcy złotych, 
i dzieli się na dwad zieśc i;) , ' udiia{ów ' • po, pięc tysięcy żło : 
tych. " Każdy "spólnik może mlec większą ilość udziałów. 
Ci:łonkarnł ' zarZądu są: Kuimierz Olimpitisz, Lęmpart-Barczyll · 
ski I ~erzy ' - Cze.slaw : Giziński, ' , którzy też reprezentują sPÓłkę 
w Sld'zie' i poza Sądem. Do składania ,oświadczeń i podpisywa· 
nia 'w imieniu spółki, wyńlagane jest ' współdziałanie dwóch 
członków zarządu : Spółka zograniczóną ' odpówiedzialnoScią 
zawarta M zasadzie umowy notarialnej z dnia l lipca 1946 r. 
przed notariuszem ' Bogdanem Stasińskim ' w Poznaniu nr ' rep. 
186/46. Pismem og!06zeń jest Monitor Pole ki. , Czas trwania 
spółki jest nieogrimicrony. KB-3494 

Dnia 24 ,stycznia ' 1946 r. do rejestru handlowego Nr 8 
Dóał A, : wpiSano ' firmę : ' Sklep spoiywcZ() ' . galanteryjny, 
E , Jarariowski I C.' Kwiatkowski. Siedz.lbą firmy jest Szczecin, 
ul ~ Wamlitzer 4. Spółka ' jawna. PrUdmiotem przedsiębiorstwa 
jest prowadzenie sklepu spożywczo - galanteryjnego. Spólnikami 
są l;:ugeniuszJaran()wskl i Czesław Kwiatkowski. Obaj spól· 
nicys. nieogranicżeni w zdolńości do działań ,prawnych. Uwie· 
rzytelnio'ne wZ()ry poqpisów , epólników zostały' złożone do pro · 
tokółu : sądowego: Obu spólnikOm służy prawo reprezentowa-, 
nia spółki I każdy :ze spólników może z.,a spółkę podpisywać 
obOk pieezęci z brzmieniem firmy. Akt dokonano przed Są · 

J
, dem Okręgowym w Szc:tecinie dnia ł5 pażdziernika 1945 r. 

KA-223 I 

00 Rejestru Handlowego wpisano dnia 5.6.1946 r., Ozl&l A. 
Nr 28 , fi rmę Kawiarnia - Jadłodajn ia "Maryla". Siedzibą ' sj)6ł
ki jest mias lo Szczecin, ul. Aleja Woj5ka . Polskiego Nr 411. 
Przedmiotem dzialalnosci spółki ' jest: prowadzenie kawiarni 
i jadłodajni. Spólnikami s ~: Bocian Maria w Szczeeinie, ,' ul. 
Ale ja Wojska Polskiego nr 40 i Ciesielski Stanisław w' Szczeci· 
nie, ul. M.ałkowskiego L. 5. Spólka jest społką jawną. Prewo re-' 
prezentowania spółki przysluguje każdemu spólnikowi z osobna, 
natomiast do repreze,ntowania spółki na zewnątrz ,upowain!6n1 
jest Ci p.sielski , Stanisław, ktory wyst~pować b~zie Imieniem 
spółki. W szczególności tenie zawiadowca spółki upowdDion" 
jest do podpisywania wszelkich pism spółki, ucIągania zobo
wiązan, zawierania wcszelklch umów w związku z prowadze
niem spraw spółki. Pomieniony zawiadowca podpisywać ~zi.' 
s półkę '"Ol ten sposób, że pód wypisanym. wydrukowanym , lult 
pieczęcią wyciśniętym brz.nHeniem firmy. umieszczać ' bedzie 
swój pódpis, , KB~776 

00 Rejestru Handlowego wpisano dnia 28,8.l!H6 r. Dzlał ,A~ 
Nr 92 firmę: Mirkowski i Ska w Szc:zech'ie . . Siedzibą ' firm, 
jecst Szczecin. Aieja Jedności NarOdowej 42. Przedmiotem 

, przedsiębiorstwa jest: hurtówy ' zakup l sprzedai produktóW' 
rolnych i przetworów tychże. Spólnikami są: Feli,ks Mirkowskii 
Maria Borodzikowa. Uprawnionymi do reprezentowania spólld 
są obaj ' spÓlnicy, kŁórzy , podpisywać będą firmę spółki w ten 
sposób, że ' pod wypisunym, wydrukowanym lub pieczęcią 'łly
ciśniętym brzmieniem spółki , każdy ze spólników umieści swoje 
podpisy . , KB:-5121 

Do Rejestru Handloweg6 wpi~no dnia 2.10.46 r.Dział A~ 
Nr 122 firmę: .. Artykuły Biurowe I Stkolrte, F. Zaręba i SIM'!'. 
Siedzibąspólki jes t Szczecin, Aleja Wojska Polskiego Nr 34. 
Przedmiol\~m dzialalności spółki jest zakup i sprzedaż artykU
łów biurowych j szkolnych. ' SpÓlnikami sł: a) Zaręba Franc;i
szek, b) Jaźwiński Francisżek, c) Napierala Jadwiga. Spółk. 
jest spółką jawną. Upra~nionymi do reprezentowania spółki są 
wszyscy trzej s.pólnicy, którzy reprezentują spółkę i pod pisu,j , 
firmę spółki w {en sposób, że pod wypisanym, wydrukowanym 
lub pieczęcią wyciśniętym brzmieniem firmy ' podpiszą się wy
lącznie . KB-5822 

Do Rejestru l:Iandlowegó wpisano dnia 4.10.46, Dz!ał. 'A.. 
Nr 124 firmę: .. Bałtycka Hurtownia Artykułów żywnosclo
wych". Siedzibą spółki jest Suzecin, Aleja Wojska Polskiego 
Nr 3t. Przedmiot~m działalrtości jest zakup i sprzedai wszel
kiego rodzaju artykułów żywnościowych. Właścicielem jest A,,
toni Różycki. Uprawnionym do r~prezentowania firmy jest 
Antom Różycki jako ' kupiec jednoowbowy. KB-:5875 

Do Reje stru Handlowegowpilseno dnia 10.10.1946 r." Dział A 
Nr 13J firmę: .. Sklep Towarów ~pożywczych, i Delikate'sów, 
J . Kosiorek i S-ka. Siedzibą , spółki ~st Szczecin, ul. P<X'ito.w.a 
L. 7. Przedmiotem działl!lności spółki jest handel towar"mi sPo
żywczymi i delikatesami. Spólnikami Sił: a)" Kosiorek ,Józefa, 
b) Koc Stanisław. Spółka jest spółką jawną . Uprawniona do re. 
,prezentowa'nia spółki jest Józefa ' KoSiorek, która reprezentuje 
spółkę i podpisuje firmę spółki w ten ,sposób, że podbrzmle

,niem firmy wypisanym r~cznie lub na maszynie. wydrukowa
' nym albo pieczęcią wyciśniętym podpisze się wyłącznie. 

KB-6131 

00' Re~tru Handlowe~o wpisano dnia 24.7.1946 r. Dział B, 
Nr 33 firmę: Wytwórnia Mydła .. Alba", Spółka z ogranlc'zon, 
odpowiedzialnością w Szczecinie. Siedzibą spółki jest miasto 
Szczecin. Przedmiotem przedSiębiorstwa jest: wytwarzame 
i sprzedaż ' mydła. Spółta .noże ' otwierać filie i agentury Pou 

_ siedz.lbą spółki. Kapitał zakładowy wynosi 90.000 (dziewięćdzie
" siąt tysięcy) złotych. Uprawnionym do reprezentowania spółki 

'jest zarząd , którego członkami są : Jan Antczak, , Leon Butli 
i Tadeusz Zabrytytlski. Członkowie zarządu reprezentują spół
kę '"Ol ten sposób, że pod wy,pisanym, wydruko~nym lub , pie
częcią wyciśniętym ' brzmienl~m firmy , spółki umieszczą swoje 
podpisy firmowe obaj którzykolwiek członKOwie zarządu. , Spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnością zawa,rta na z3lS3dzie UOlO

wy notarialnej z dnia 19.7.1946 r. przed notariuszem Kwapisie
wiczem Nr rep. 430/1946 r. Ogłoszenia , umieszczone btdą w Mo
nitorze Polskim. Spółka jest zawarta .na czas dwuletni to jest 
od dnia (9.7.1946 roku do dnia 19.7.1948 · roku, z tym, że jeżeli 
nie zostanie wymówiona przez: jedneg6 ze spólników na ' trzy 
miesiące 'przed końcem tego terminu spółkę przedłuża się , aute
maŁycznie o ' czas dwuletni. KB-3492 

00 Rejestru Handlowegowpisanó dnia 29.7 . ł946 r. DziaJ' B, 
Nr 34 firm~: .. Tówarz}'$two Spedyeyjno - Transporto~e 
"Trans·Atlantic", Spółka z ,ograniczoną odpowiedzialności, 
w ' Szczecinie. Dla celów administracyjnych i handlowych spÓłka 
'Używać b~zie skróconego brzmienia .. Trans-Atlantle, Szcz:e
ciil". Siedzibą firmy jut Szczecin, Plac ' Królewski Nr , 5. Przed
miotem działalności jest: przewóz, spedycja, ~gazyno'1lanie, 
odprawy celne, załatwianie ubezpieczeń, transporty morside, 
rzeczne 'i lądowe,oraz przedstawicielstwo krajowe I zagra
niczne. ' Spółka może otwierać oddziały. Kapitał zakładowy wy
nosi 100.000 zlotych. Uprawnionymi do reprezentowanIa firmy 
s ą członkowie zarządu: Aleksander Porzeziński j' Józef Grubow
ski, którzy reprezentują spółkę w ' Sądiie I poza ' Sądem. Do 
składania oświadczeń I podpisywania w Imieniu spółkI. wyma
gane jest współdziałanie dwóch członków zarządu ałbo , też 
jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. ~rząd podpi_ 
suje pod stemplem firmy. Pokwitowania z odbioru przesyłek 
pie niężnych i towarowych l , wszelka w ogóle korespc;Ddeneja 
nie zawierająca zobowiązań dla spółki podpisuje każdy z za. 
rządców samodzielnie lub IJrokurent. Spółka z o.ranlcwn, od , 



• 

··8 .. - ' . '. ~ -~,~ . ......... ...... . -. . " .... _.~ . '1' _ ..... # o . ' • 
. poy.riedzialno~ci4 . zawarta 'iia'uSadtloe 'umowy nóła'rl'alnej z driia : 
:19 września 1945 roku pried noŁafiu5zem dr M.Drwiega. Nr 
'n:P. '184)45. CzaL'! t&anlas.pólk~jestHnieograilicioriy: · KB~3493 : 

Dnia 21 lutego 1946 r. "do Reje~tru' Handlowegb pod N!' l . 
Dział ' A wpisano: Bałtyckie Zjednoczenie Handlowe Mirwit . 
S. Mirecki, P. Witkowski i Ska. Siedzibą firmy jest Szczecin, : 
ul. Filipa 24. Firma irtófe zalHlIdać ' oddziały . . , Przedmiotem ' 
przedsiębiorstwa jest prowadzenie hurtowego handlu artykiJla- ' 
mi pierwszej ~otrzeby; ' z ' artykułami priemysłowymi. Spólni
kami są : Mirecki Stanisław, Witkowski Paweł,Symo'rlowicz 

Henryk i ' eugeniusz BartosiekSpółka je6t jawOii. Reprezehto
wać 6półkę może każdy · . zespółników i każdy z osOona jest 
uprawniony do podpisywaniafirmy ' obok pieczęci z: brzmieniem ./ 
firmy. Wsz'f6cy spólnicy s, tiieógrahiczerii w żdolriośCi dO' dzia
~ń prawnych. . KA~2232 

Do Rejestru Handloweg()wpisąno dnia 8 maja 1946 r. Dział 
'A, Nr 23 fii-mę: Biuro R9bót Budowlanych Konstruktor, M. 
'Bartnicki i K. Nowakowski. Siedzibą jest m. Szczecin; Terenem 

· .działalności jest obszar Rzeczypospolitej ' Polskiej. Spółka" ma 
" łlraw6 otwierać Oddziały. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest 
' pooejmowańfe . się robót zsakresu budownicŁwanadziemnego, 
budownictwa drogowego i budownicŁwawodneg01 to zarówno 

l.«Ila o~Ób prywatnych jak i' dl.1 władz państwowych,samomi-
dowych, przedsięhiorstw państwowych i innych instytucji pu

'łllictnych. Spólnikami są: Bartnicki Marian z BydgosKzy· i No
lWskowsklI<ązimier.z z , B.ydgtl6z<;zy., Spółka jest jawna. ·Prowa

· dtei'tie spraw spółki przysługuje. ,\{ażdemu spólnikowi samo
dzielnie. Zgoda obu · ISpqlni~ów wymagana jest do zadągania 
kredytów gotówkowych. zarówno prywatnych jaLi bankowych, 
CJrazdo zaciągania , zobowiązań weks~wych , imieniem spółki. 

'jako leż' ustanowienie: prokury ' i pełnomocnicŁwa . handlowego 
· 'jaki odwolanie. ' Upra~nionymf.. do reprezentowania spól-ili są: 

Kazimierz NowakoW8kl i ,Marian . Bartnicki, którzy reprezen
' łują spó/kt ł podpisują Firm~ w ten I!!posób, że pod b~zmie
łlJem 'firmy wypisanym ręeznie lub ,na maszynie wydrukowanym 
'elbo pieczęcią wyciśnirtym ~pis~ą się wyłącznie.KA-4/24 

00 Rejestru Handlowego wpisano dnia 17 kwietnia ·1946r. 
Dział A, Nr 19 farmę·: Sklep a'rtykułów piśmiennych, M. Wit
kowiak ' iI. .Białkowski, . Spółka. Siedzibą Spółki jest Szczecin, 
IAleja Wojska Polskiego!!r S.Przedmiotem spółki jest. skład 

'.rtykułów . piśmiennych j. . gąlłlnt~ria, Spólnikami '. są: . Helena 
AVitkowia·k i 'Ignac·y Blałkcwski. .' Spółka · jest spółką jawną. 
!Uprawniony do repreuntowanie spółki jest Igriacy . Białkow
.ki, który reprezentuje i podpi~łlje \ fjrmęw ten sposób, że pod 

· brzmieniem firmy wydrukowanym ręcznie ,lub na maszynie albo 
~ieczęcią wyciśniętym podpi5ujesię wyłącznie. . KA-3847 

y: 

są obaj ' spólnlcy",'~ któ!<i~ teprefentują ' spółk~r podpiSUj, liitnt 
spółki ~i lerl :'spaSob,' " Ze pod ' brzmieniem firmy 'wypi<sań)'m 
ręcznie, lub na maiszyMe ' wydrukovianym albopieci~cją' wyći~ 

' śnię~tym podpisżąs1ę': 'wyłącżnie : KB~582t 
. , " , ':.: . ' ' . . :-" 

Do Re Je'sf tu Ha:ndlowego wpisano 17.6.1946' r. DtiałA, 
Nr 33 firmę : ' E. Woźniak j W. FOjud, Spółka.PrzMsi~biótstwt> 
'Robót Budowlanych, Sl:ciecin, " A~ja Pomorska 25. Siedzibą 
spółki jeSt n'fiasfo 'SzCiecin, ul. ' 'Pomorska 25. .Przedmiotem 
działalności spółki jest "prowadzenie robót · budowlanych ' :":"wy
konywanie kositorySów, projektów i obliczeń statyciJiYch. 
Spólriikamis;i:' Edmund" Woźniak i Witold Fajudob3j ze ' Szcie~ 
ci ria , ut.' Pomorska Nr 25. Spółka " jest spółką ja'wną.Upraw: 
nionymi do reprezentowania spółki są: Edmund Woźniak i Wi
told Fojud ka'zdy" z osobna, którzy reprezentują I!!półkęipOdpi
sują firnięs'półkl w ten' sposób, że podbtzmieńi~m firmy ' wy'~ 
pisanym 'rę cz"ie lub r1a maszynie, wydrukowanym ' albo pi~cię
cią wyciśliiętym 'pOdpiszą się wyłączrile. KB:':"3330 

00 Rejestru Handlowego wpisano dn . 17.6.1946 r., Dział A, 
Nr 31, firinę'< ,SKlep Sp6ŻY~CZY i Delikatesy, 1\1'. Sożyk ri 11-
ci uk" . Spółka I jawna w ,Szczecinie. Sied zibą spÓlki ' jeSt l11ias{ó 
Szczecin, ul. Jagiellot15ka L: 71. Przedmiotem działalności ~pół~ 
'ki jest handel' towar6w spożywczyd'li delikatesów.1 Spólriikami 
są : Marian Bożyk i Jan l!czuk, zamieszkali w Szczednie, przy 
'111. Jagie11onśkiejL.71: · Upoważniohym do reprezentowania 
spólki jest ' każdy · spólrtik, który wysiępować ' będzie' linienieit; 
spóik'i; podpisywać . będzie imieniem ' spółki każdy sp6inik 
z osobna:' W ' szctególMśCi lak p: Marian' Bożyk jak j. ' Jan 
nczuk . upoważńienł są ' każdy i osobna do uciągania ' iobo~ 
wiązań , zawierania wsż.elkich . umów w związku z prowa~ 
dzeniem ' spra\v sp'ó/ki potrzebnych. Kafdy zawiadowca ' pOd: 
pisywać ' będzie spółkę VI ten sposób, że pod wypisanym; 
wydrukowanym lub pieczęcią wyciśniętym brzmieniem firmy 
umieszczac b'ędzie. swój podpis wyłącznie . ~pólka jest" ~półką 
jawną ' '. . KB-3331 

' 00 Reje'situ 'Handlowego wpisano dn. 17.6.1946 r. Dział A
Nr 32 firmę : 'SIUep Kolonialno - Spotywczy i De1ikatesów, "M~
ciaszek Władysław i S-ka w Szczecinie. Siedzibą spółki " j~st 
miasto Szczecin, ul. Lukasińskiego 6. Przedmiot('m d:dałalności 
spółki ' jest: ' h:andeftdviaró~ spożywczych i delikate's6w. Spul: 
nikami są ! ' Maćia'szek' Wiadysław i Raupuk Wiktor obaj ' ~amie
\Szkali w Szc.ze'cińie, przy ut' LukasińlSkiego 6, Upoważni9ny'!11i 
00 reprezentowania spółki ' są: M,!ciaszek ' Władysław . i RauPIJk 
Wiktor. Obu śp6lnikom ' przysługuje prawo 'zastępowania ' spół
ki , w kaidym pOszczególnym wypadku i to w ten s~ób; te 
każdy ze $pÓlników ' zastępuje spółkę wyłączriie i podpisywać 
będzie firmę pod wypisanym, wydruko'wanym lub pieczęc:ił .. WY-
ciśniętym bninleńiem ·firmy. · K8""':3333 

,', ' r . 

Nr '86 . .. , ........ r= . . ... . 

nieni' j,odpilly.wae będ.ą każdy óddzielnie spółkę w tenspos&. 
że 'poo ; wypfsanym, wydrukowanym lub pieczęcią wyciśniętym 
br'imie'niem fibny umieszczać będą każdy' z osobna swojepod~ 
.pisy; . ~pOłka jest' spółką jawną. KB-33~ 
~, ' : ',:i. • • "! .' 

: '. bo 'Rejesho' Handk.wego w'pisallo ' dnia 28 . marca 1946! 
, biiał A; .N"14; firmę: Sklep Spożywczy, B. Brzeźnic.ki i Spółka . . 
i $"~żjbą 6'półki Jest Szczecin. Przedmiotem przedsiębior6twa j est 

liailclel · towaró~. spożywczo - koloni~lnych; SJtI~ika~i są: TII!.
Im ' Jan, . Brzezntcki Bogusław, Mlzger C~oJQackl M1tonl. 
Uprawnionymi do reprezentowania spółki są : Bogusław Brzeź

nicki , i Mizger 'Chojnacki Antoni, 'którzy reprezentują spółkę 

i'pbdpisują firll1ę spółki w ten sposób, że pod brzmieniem, firmy 
wypisanym ręcznie lub na maszynie, wydrukowanym albo' pie
cię'c'ią w.ydśnięlym podpisują się wyłącznie KA-:-::-3745 
: ' . . ~ 

" Do~e~:stru ' Handlowego wpilSano dnia 2.7.1946 r. DziałA. 

Nt 44 finnr: ' "Wytwórnia Wód Gazowych i Rozlewnia , Piwa 
..Wiei .... L. Piekarski i S-ka. Siedzibą spółki jest Dąb Stary. po-,. 
wiat G\-Yfin. Przedmiotem działalności spółki j~st: prowadzenł& 
wytwórni wód gazowych i rozlewni piwa. Spólnikami są: Leo
pold .. Piekarski, Franciszek Górecki, Jan SŁrZemb.ała, Józef Woj
nar i Józef Slr zembała . Prawo reprezentowania spółki przysłu- , 
gu'je każdemu spólnikowi z osobna, natomiast do · reprezento, 
wania ' spółki ' na' , zev.mątrz, upoważnieni są : . Leopold Pi e~arskl 

: I 'FranCiszek Górecki, którzy występować będą imieniemspó!ki, 
e VI szczególności .. upoważnieni są każdy z osobna dopodpf- . 

· syll'aniac ' wsz~lkich pi6m spółki, zaciągania zobowiązań, z;łw ie-

'; r.snia 'wszelkich ' umów, w związku z prowadzeniem spraw ' $pó/-
· ki 'polrtebnych. 'Wymienieni zawiadowcy poopisywać ' będ'ł ' każ .. 
; dy oddzie,lnle spółkę VI ten sposób; że pod wypisanym, wydry; 
I kowanym lub pi~częcią wybitym brzmieniem ' firmy. umieszcza.~ 
: będtka'Żdy z osobna swoje podpisy. Spółka jest spółką jawną. , 

.KB-,3327 
. ," : ' ~" . 

,'.'00 Rejestru "HahdJowego wpisano dn. 12.7.1946 r. Dział A, 
· N"r ' Sl firmę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ~ Budowla

nych, Inż . J. Kark i inż . J. Wozaczyński i Spółka. Siedzibą spół
ki · jeśt Szczecin:, ul. Bolesława Smiałego L. ,21 . Przedmiotem 
dżiałalnościspólki jesl :' prowadzenie wszelkiego ' rodzaju robót , 
bMowla·nych·;j. inżynieryjnych . Spólnikami s ą : ińi . Jakub Kark, 
111z; Józe;' W()zaczYli~ki i Feliks Arski. Prawo reprezentowania 

• spółki przySługuje ' . każdemu spólnikowi z osobna, 'nalomiast 
~'prez~ntuje firmt'. na zewnątrz w każdym poszczególnym wy. 

· padku' inz: Jal<ub Kark lub inż. Jói ef Wozaczyński, każdy 'wy
łąci"ie, pOdpisując firmę pod wypisanym,wydrukowatiymlub 
pjecz~c/ą wyciśniętym brzmieniem firmy wyłącwie . Spółka ją,; t 
6'p6łkf jawną. ' K8'-'-3328 

· ' ''DoRej~~truHimdlow@go wpisano dn. 13.7.1946 r. Dział 'A, , Do Rejestru Hand1owego WpisaM dn. 13:8.1946 r. D~iał A, 
1bI't:;77 .fi~:: ;.'Cteśław · ,Styłka= 'f S~l{a. 'Ziemioptódf' w "Stctetj,. 
oIft!e/ 'SlM'ilb'f ''lpótkt ' ~Ś't>'mlast~ \ rszhecii'f; ~ AI~ji ~:Wój5klf <,tynl
.!eRg'(! cb :21:: Przedmiotem d%iała:l~'Śd jil's:ti.- hauii'el ' iie·mlopło
tlami : f.rprtetworemi · mJyńskimL SPólnlka'inł są: Czesław ' Bryłk~ 
ł : Florian M.'rchleWlSki: · Spółk:a ' jeSt· spó1ką jawną': Uprawnio
lIymi ' do reprezeritowania: spółki. l5ą ' obaj spólnicy; którzy 'repte

' Mntować będą spółk~ i podpieywac firmę sp61ki w tenspos6b~. 
~e pod brzmieniem firmy, wypisanym ręcznie lub na " riJ,1styńie 
!Wydrukowanym albo pieczęcią WyCIśniętym podpiszą się wy· 
~ącznie. . { : 'KB~3564 

' " . "' .' . \ .. " . ' . ,. . . ' . . N;r. ,· .5~ .fi,~irie:: : . ,/.ąot~t.P. i.o~i.e. ró~ , :W:l;az .~. ia .. dlo1a.jnią , W; ' 61ec}}. OW~ : 
. ..: ~, pp Reje$tru Harydlo,\V;ego , wpisano. (jn -: ~L6.46 , r; . D7;iał : . A~ k' S 'k S ., ' S d b ' ~ . 
,N~ ; 31? fJ,rrTlę: ' Przedsiębiorstwo Instalacyjne .. Insłalatos~\ . ~~.n~ . s, ( ii .. ;~: ~~; ~ j~: z~,~~~!,Jlh . ,i~ ~i ~ . . ~p~! · i/ 'lesr , ~1i.isto. ~i.cz.~:. 

c tralne ogrzewanie wodą , gaz, instalacje elektryczne E. Bilobran . C1ft; P~c )~r~01~ portowej, , ~r 4')'r.zedl~110.tem d.z.1ał~lnoscl Jest: 
i S-kił . w SKzecinie. Sied~i~ąspółki . jest .Szczecin, ul. ,Aleja . p~dwad~!'tle , ia,~tadu ho,t'el?'f.ego L jadł()d~jnLSp§lnikamLsą: , 
PomOrska 2.4ć: Przedttiio.tem działa. lnóśCi spÓłki J·estprówa.dze- . Wieczyąs.ki Stefan' i OJecąowski Wach.l\..< praw6rePrezentQwa~ 

riia ' 'spółki przysługuje obu spólnikom: Do zastępowaniii spóiki ' 
nie przedsiębiorstwa '. ifn~ talacji . cenfralnegoogrzewania, i~tała-

" ': 

. Do . Rejestru Handloweg-o wpiJsa!no dn. 13.8.1946 r. ' 'Oiiał A, 
łlr 78 'firm~: .. Zakład Szk~rski Mikolaj Mam06i, 'S-ka wSzcze
dnie. Sied~ibąspółkl jest Szczedti, : Aleja Wojska Poiskiego 
L. 31. Przedmiotem, ' dtialąlnOŚlti "jesf: ' w§konywanierobót szkl.1r-

· .kich, oprawa obrazów," l!!zlifowal1ie 'szkla i Podlew luster. 
Spólnikami Sł: Klementyna {)elong i Mikołaj MimlOs.Upraw-: 
llionymi do reprezentowania «półki·. są obaj spólnicy; którzy re
"r'ezentuj, spólk~ i podpisuj, firmę w ten sposób, że pod 
brzmieniem firmy wypisanym ręcznie lub na maszynie, wydru
jawanym albo pieczęci~ wytiśnięt~m ' podpiszą się wyłączni!!. 

' I' .. : , , " . KB~3565 
.' -:- : ... . 

Do Rejestru Handlowegowpiśano dnia 23.10,1946 r . bilał A, 
tir 152 firmę: .. BIa'Wa1y .. • .. r .. AdalT15 ki i Ska. Siedtlbą sp6łki 'jest 
m14sŁo Szczecin, ul. Aleja' Piastów·4. Przedmiotem działalności 

;.p6łkl ' Jesthandel ·, towa"ramfteksfylnym! f bława'lnYmi. Spól
nikamfsł: a) Susickl AntOlIi, b) AdarnskiTadeuśz. S!!6łka jest 
'p6łką jawnll· Uprawniony do reprezentowania sp6łki jest Ta
ijłQl&Z : Adamski; , kt,óry :reprezentuje 'I!!półk~' i podpisuje' firmę 
.półki w ten · sposób, że pod brzmieniem firmy 'wypisariym ręci
nie, lub .na .maszynie : wydrukowanym ' albOpiećz~C1ą ' wyciśnię
tym podpisze sięwyłąc'żnie~ . '. ; 'KB-6948 

" !, ' .. .. 

',' 00 Rejestru Hat1dlow~go wJ'll'salKi 'dnia 1.10.46 1', Dział A, 
Nr 121 fjrm~: .. Etektrot(.·, 'Przedsi~biorst.wo RobófElektrotech
~ic~nych, ZygmtliltGórecki ,I ' Cz~ław' Szlachcikowski: ' Siedzi
b, .. półki jest" SKucirt, " ul. ~leja' Wojska Polskiego ' nr tE,. 
-Przedmiótem przedsi~biot~twa ' będą ' ws'zelkieprilce, twlązane 
~ ~l.DstaL1C\j.a.1ni elektro~chnlcznymt: Spólnikami są: a) ' Górecki 
·Zygmunt, b) iStlachelko.wski Czesław. Spółka jesf społką jawną . 
Uprawnionymi do :' rep~zei1tdWai!la spófki s'ą oliejspólnicy ra
,zem i każdy z ósObtta:któtzy ' reprezentuj;i ,f ' pOOprsująfirńlę 
spółki w ten sposób; ' ze pod wypisanym,wy(frukowanym Job 
pieezęcląwyciśmętyn1 brzmieiliehl fir.myumieszczą swe pod
łtisy. . .. .. .. ' K8-58ł9 

Dfl Re je s t'r,u Handlowego wpisano ' dhia 30.9.46; .. Dział A, 
Nr 1~ firmę: .. Sklep Spoż)"Wctd - K6loriialny. J. Wolo s 'i Ska". 
Siedzibą ' sp6łki. je6t · Szd~cln, ol. ,'sa~en Powella Nr 7. Prżed~ 
miotem " działalności je6f hindel tOWarami spożywcio ' - kok)c 
nialnymi. Spóln i kami is ą: <i)Wółos ' Jan, b) ' Szu IJe rl;i 'w!.idysla~ 
Spółka jest spółką jawną . Uprawnionymi do reprezentowania 

. , , . . .. w każdym ~szcz~gólnym wypadku, uprawnieni są obydwaj 
cyj gazowych; 'wodo<:iągowych i elektrycznych. Spólnikami ' ~ąl spólnICy' za\'>.iśze kó!ektywnie: Do przyjmo\vafl ia ś\viad czeń: po_ 
Biiohr~n Edwa'rd, zaitiied<:ały w Szczecinie, przy uf. AlejaPla- chbO'iąc. 'ychod · o.sób trżecichuprawniony jest każdy spólnik, J'ak ; 
sŁów L. 54; 'i ' Ghólria ' Jari, ~ami€'szkały w Szczecinie, ul: Aleja P~~ . 

. nIe mniej Każdy spólnik uprawniony jest wykońy~;aćczynriości 
morsk~ L ' 24. Opra'w.nionymi do reprezentowania 'spÓjki 6ą : wclioo. zące,' wi ź. wykłY - zakres czynnosci przedsiębiorstwa, Do 
I) Biłobran EO~~rd, 2)' Choina Jan; każdy oddzielnie, każdy' ~pisywarii .. fmieniem spółki uprawnieni są : Stefan Wieciyń-
z 'nichpcidpi~Y-va~ l?ę!3iie fi'rmę spółki w ten sposób, i~ pod' . ·ski" i'wacław 'Olechowski, którzy poopisują spóikę vi ' ten spo
brzmieniem ,' _fi.rmy~ . wypisanym r~znie, łub wydruko\\l~nYlTI~ .s6D, , 'że' pM-brimieniem firmy wypisanym r ęcznie lub ria ma. 
albO stemple·~ . wyCiśniętym podpisze Się każdy wyłącznie. &pól.: I szynie, wYdrifkowanym lub stempl€m ";;'y'ci śniętyni , podpis~ą się 
kajesł sp6ł~{ja"'.ną .. , ." . KB::-;3,334 . ł~cwie. , S'pół\.ia ' jest spółką jawną, ' KB~3329 

',,: -, 

Do RejesliU Handlowego wpisano 17 kwielnia 1940 r. 
Dział A, Nr . ~l,8 firmę:· Wytwórnia wód gazowych i rozl,e~nia 

piwa " Krynica .. ,. Jan Czyż i Ska w Szczeci.nle. Przedmią.tem 

działalno~i . ~pó,ki jest, prowad~enie przedsiębiorstwa ,wytwór~ 
.ni wód gazowych i 1;a~wni piwa::w Szczecinie. Spólnik~mi są : 

'Jan Czyż" Mlchał Szydłow~ki i Tadeusz Maziarek w Szcnci, 
nie. up~~1Nnionym do. Jeprezentowania spółki ' jest Jan , Cz.yż, 
który reprezentuje spółkę i , podpisuje firm~, w. ten spos6p, i~ 
pod brzmieniem , {inny . wypisanym na maszynie lub, wydru'
kO)'lanym al'bo : sŁampilią wyciśniętym podpisuje się wyłącz.nie . 

.', " . K~-38ł8 
;l ' 

. '00 Rejestru Handlowego A. 21/46 wpisano dnia ł maja 
1"946 r. Resta'urac'ja . Spt>rtowa, Władysław ' SrokaIskii ' S-ka; 
Spółka jawna" w Szczecinie. Siedzibą Spółki jelst ' Szczecin, 
'Przedmiotemdii.ałalnoscf Spółki jest: prowadzenieprzed~i~biór

etwa restauracyjnego wraz z wyszynkiem napojów alkoholo
wych. Spólnikami są: Władysław Szukalskiw Szczecinie "! Anna 
Michalewicz.. ,w Szczecinie.. , Uprawniońy do reprezentow_nia 
Spółki ' jest \lIład.ysl.1w , Szukalski, który .reprezentuje · Sp6łkt . 
i podpisuje firrąę Sp.ółki w ten sposób, że pod brzmieniem m
my wypisanyw :: r~cznie.' lub na ·· maszynie wydrukowa·nym albO 
pieczęcią ' w.yciśniętym . podpisze .się wyłączni~. . KA-3568 

Do Rejestru Ha.ndJowegowpisano dnia 3.7.1946 r., Oiial A, 
Nr 36 firttW' ;;Sklep Rzeźniczo - Wędliniarski", J. Rozlach i J~ 
Karpiniak · w Stct~nie. · Siedzibą · s'półki jest miasto ' Stczecin. 
Przedmiołet:~1 dzlab.!lńości 6półki jest~ Ubój i sprzedaż" wyrobÓw 
rzeźniczo <" wędlłl1iarsklch . SpÓlnikami są: Jan ROllach,uniie
szkały wSzde"Cinie,-ut Podgórna L. 60: i Karplniak Jótef; ia~ 
mieszkały : \li ·:SzczeCiRie,uJ.o Podgórna L: · 141. DoreprezerifÓ':
wania ISpółkr.iJFzewnąlrzupoważnieńi są obaj spolnicy; katdy 
oddiielnie, " którzy ' występować będą j,mienlem ' spółki, j.3k r6w: 
nici upow~żriieni są katdy' z osobna do podpi sywania \yś i~lkjch 
pism spólki; z~Ciągari.ia ' zooowiążań: iawfe raiiia ' ws'ze i irh 'um(h; 
w związku z prowadzeniem SpiąW spółki potrzebnych. Wymie· 

. " ' , I , ~ ~~ . . . . 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 25.7.1946 r. Dział A 
· Nr 8 fi rmę: 'Sklep spoiy'wczo -galanteryjny, Czesław "Kwi~l ~ 

kOW!5ki: SiMtibą firńiy . jest Szczecin, - ul. ŁUkaS ińSkiego 4. 
Przedmiotem: przedsiębiorstwa jest pro\vadzenie sklepu spo~ 
ży~cto - ~ala!ltery jnego. Właścicielem jest CżesI'awKwiil tko'w'; 

· ski~ ' Upróawllionym do reprezentowania firmy jest Czesław 
KWiaf~owski;KB-'-3332 

' bo Rejestru Handlowego wpisano dnia 27.9.46 Dziat .j.: 
· Nt 1\4' firm!: '"Hurtownia Kolonialno - SpoŻYwcza, . ·Fbltjrt 

Ed'fi'ard_ Si~diibą ' przedsiębiors twa je~t S z c żecin . ul. Boius !~- ' 
· w. ' 15. Priedmiolem przedsiębiorstwa jest sprzedaż' to\varow 
, spoiywczyc~ i . kolonialnych. Właścicielem jednoo?ob.owYm " 'j~~t 
· Folty~ Edwatd. Kupiec ~dn?osobowy. U!,rawnionym do<repre. 
zentów~nlafitrnY jest Foltyn Edward, który podpisywaĆ firnię 
bjdzie)od wypisanym, wydrukowanym lub piec z.ęcią · wyciśnir 
tym brzmieniem firm} . KB ...... 5745 

~ ' . . " .~. 

. Dó Rejestru Handlowego wpisano dn. 13.7.1946 1':, Diiał A, 
Nr 58 firmę: .. Concordia" Franciszek Szci ukowski i S-ka 
w Stefecinie," 'przedsi~biorstwo Techniczno - H~ndlowo c Komi
sowe:Siedzibf 'spółki jest mia~to Szczecin. Przedn1io'temdzia. : 
ł.1lnośei spółkI- jeat: wspólne prowadzeriie przedsiębiorstwa ' ha ri -.. 
dl()wo ~k()mi66wo - tec~nicznego . . Spólnikami są : Franćisz~ k 
Stczukowski fi Stef~n Gawroński. Upoważnionymi do reprezen
towania spółkl ' są obaj wspólnicy; którzy łącznie podpishją za 
sp6lk~" z tym jednakże, że ' do podpisywania pism nie zawiera'
j.cyclf zobowiązań P!a:wl7ych ~p~łki, a więc zwykłejkorespori. 
denSjł ,hąndlowej, listów przewozowych, . przekazów Pocżlo' 
wyeh;- pokwitowali odbioru pieniędzy hib towaru i tym podob~ ' 
nych dokumentów, ' wymagany jest podpis jednego z reprezen- , 
tantów. 'Spółkb')raksamo· Wobec . władz ' i urzędów zastętj~je 
sp6łk~ ' tylko , jeden 'reprezentant: . Upoważ nie ni podpisują firmę ' 
spółki W · teil :~sób, ze rod brzm i~ ń i e>l1l firmy \vypisanym r~cz'
nf~. ' 1ub: ; !tł: maszynie, ' w ydrukow·.a il yni · ~ rhrl ' 1'; ,' , , ,, . :; ą wYCiśnię. 
tym podpiszą sił wyłącznie . Spółka j€s t s półk i} Ja wną. 1(8-3320 



Nr86 

Do Rej~tru HandlOwego wpisano qnia 12 ·kwiet~~ .!946. r. 
Dział A,Nr' 17 firmę : Piekarnia Z. Shichowsld i ·.spółka .~półka 
jaw~ w Szczecinie. Si~zjhą . Spółki jesfSzczecin, ·ul. $.wjat~
wida Nr 66. Przedmiotempriedsiębiorstwa jest pr,owadzeme 
piekarni. Spólnikami ~ą : l) Zygmunt Stac~ows~i,. 2~ Waleria 
Obrębalska. Uprawnionym ' do . reprezentowama. sPołkl. J~st . ~yg
munt Stacllowski; który reprezentuje. spółkę I podplSU~ fIrmę 
spółki w ten sposób, że pOd brzmienietrI firmy. 'WYpi~nym :.ę~z
nit'. :luh na maszynie;· wydrukowanym albo . pleczęc~: \Vyc}~n~~ 
lym pOOpisuje Bię wyłiłcznie. : KA,...3751 

Do . Rejestru Handlowego wpisano d?ia . 30.9:49: . Dział ' .A, 
Nr 117 firmę: Sklep Spożywczy. J . Remiszewska I Ska. ·SIC
dzibą spółki jest Szczecin, ul. Armii Czerwonej 31a. Przedmio
lem działalności sp.ółki prowadzenie sklepu Bpożywczego .· Spól
nika1l11i są: a) Remiszewska Janina; b) Jag\iński Wacław. Spółka 
jest spółką jawną. Uprawnionym do reprezentowania firmy Jest 
Wacław Jagliński, który pcw:lpi6ywać firrrię ,spółki. będzie : pod . 
wypisanym, wydrukowanym lub pieczęcią wyciśni~tymbrzmie
nieIiI firmy. KB-5737 

Dnia 21 lutego 1946 r. do rejestru handlow~go Nr · 2, Dział A 
wpisan'o: Restauracja .. Radomianka",Jan . C~.u~'ziós.ki i Ska 
w·'Szczednie, ul. Krótowej Jad'Wigi ' Nr 39, SpolOlkanu są: "K::r 
roI Sterba iJan Chud zit'is ki: Spólka jawna. Prawo reprezentowa
I;ia spółki przysługuje każdemu ze spólników. Dorep:~ze~tow~
I;ia ' spółki na zewnątrz upoważniony. jest Jan Chu<ltllli?kI, kto
ry ' występować będzie jiJko zawiadowCa ' spółki, uprawnJ()~y 
jest' do pOdpiŚ'ywania wszelkich pism spółki, zaciągania zobo~li
zaó, za·więr.ania wszelkich uąiów w związku zprowadzeme!V 
spółkLZawiadowca podpisywać będZie spółkę w ten. Bposób,~e 
pOd wypisanym, wydruk?wanym lub pieczęci~wyci~niętym 
brz.mieniemfirmy umieszczać będzie swój podPIS. ZaWIadowca 
upowazruony jest również do ustanowienia w każdej ' chwili 
swojego zastępcy z grona spólników, który na czas zastępstwa 
przyjinuje wszelkie prawa . i obciwiązki zawiadowcy. Likwidacją 
następuje ' według zasad Kodeksu . Handlowego. KA-2233 

DÓ rejestru handlowego B 12 . wpisano ' driia 25 lutego 
1946r. Restauracja Coctail -Bar SaV?y,w SzczeCinie, Sp .. z' o~?, 
spÓłka. z ograniczoną odpowiedzialnośclą~ Siedzibą Spółki ~$t 
Szcieein, ul. ' Jedności NarOdowej .31 vi lokalu Hotelu .Savoy. 
.przedmiotem Bpółki jest prowadzenie przedsiębiorstwą Resta.u
racji j B:,!ru Savoy. Kapitał z.akładowy spółki . określa się na 
60000 zł podzielonych na 6 udziałów po \O~OOO zI.J<ażdy · spólnj~ 
może posiadać wlęk6zą ilość udziałów, KapitałspQłki zoątał 
w ' chwili' zawarcia · spółki 'priei spólników .w ,~łości ; objęty. 
Spólnicy Walczak Henryk i Wokulski Jerzy przyjęli po 3 U<,l;i?ly 
golówką pokryte . . Spółkę reprezentuje Zarząd . w osobie pierw
szego członka Zartądu ', bądź jego . z.astępcy.Henry,k \,Valczak 
jest pierwszym członkiem z.arządu;a · Jerzy.'Y0kl!l~ki, d~ugi 
c złoneki z.astępca. Członek iaqądu pOdpisuje·firm~()~.~ pi.Il-. 
<:zęci firmy., Firma 'jest . ~pÓłki :;z~gra_~tć.~~~·~ ·c:)(ł~.~le~~~iiln~: 
ścią powstałą na zasadzie umo",}' no~rtalneJ. ,z ~sna , ~" ,n~{?p.a ; 
<la 1945 r. przed nolariuszemKwaplszewićżem , .lJr .~ep: . ll~5. 
Spółkę zawiera si~ Dl czas nieoKrańiczony KĄ-2283 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia30.9.19~ D~iai ,A, 
Nr 118 firmę: .. Telimena", Konfekcja Dam~ka,J • . Procl)o"\\(~ka 
i Ska. Siedzibą firmy jest Szczecin, ul. Aleja Woj.ska Polskie
go 32.Przedniiolem działalności spółkI jeBt prowadz~nie s~lepu 
z manufakturą, galanterią i konfekcją damską· Procho,wska . Ją
i1ina I Maria Szczeblewska_ Spólka jest spółką jawn,. Upraw
nionądo reprezentovlanL1 firmy jest Janina Proeho'W:ska, .która 
reprezentuje spółkę i podpisuje firm~ spółki w . teD spoSÓb, że 
pod brzmieniem firmy wypisanym ręcznie lub ' na maszynie wy
~rukowanym podpisze Bi~ wyłącznie. KB-5738 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 30.9.1946 r. ' Dział B; 
Nr 48j4Ufirmę: Wytwórnia Chemiczna .. Ursus"" Spółka. z ~gr;ł
nicroną odpowiedzialnością. Siedzibą spólkijesŁ . &żczeein, ul. 
Mieszka Pierwszego Nr 3. Przedmiotemprzedsięl:>iorstwa jest 
produkcja i ' sprzedaż ..artykułów . , chemiczn.yeh . .. . ' Spółka ... może . . 
otwierać oddziały. Kapitał zakładowy spółki wynosi '. 200,000 
, łO\~'nie dwieście tysięcy zł-oty,ch i dzieli . się na dwadzieśda 
udziałów. · Każdy spólnik thoże mieć większą ' ilość · . udzi<łłów. 
Uprawńionym do reprezentowarua spółki jest zar~ąd, : w' skład 
którego .. wchodzą: a) Eugeniusz Grebieniew, b) 'J?~.f. Sct.JrOl\el 
re) . WladyB/aw Leśny. Zarząd reprezentuje . spółkę w· sądzie 
I poza' sądem: Do składą'nia ' Oświadczeń i ,podpisywania w imie
niu · spółki wymagane ' jest współdl:iałanie dwóch · e~łonków ' uj. 

r .ządu. Spółka z ograniCzoną odpowiedzialnością zawarta. tła ,za
sadzie umowy notarialnej z dnia 3 września . 1946 ' r. przed~
ta'riuszem Bohdanem ' Stesińskim w Poznaniu nl~ rep. 310{46. 
Pismem do ogłoszeń ~st Monitor PolBki. Czas trwańia spółki 
jest nieograniczony. ' :, KB-t5740 

00 Rejestru Handlowego wpisano dnia 17.6.1946r' i Dzjał A; I 
Nr 35 firmę: "Owocarnia j . Delikatesy Taurogióska Henryka I 
i S·ka. Sied7.ibą spółki Jest. miasto Szczecin, ul. .SląSka N. r, 38;' 1 
Przedmiotem działalności . spółki jeBt: prowadzenie. sklepu: .Owo ~ 
carnia i delikat~y. SpÓlnikami są: a.) Bentkowska Jadwiga, za: 
mieszkała w Szczecinie, ul. 3 Maja L. t,b) Taurogińska HeilrY- I 
ka, zamieszkała w Szczecinie, ul. Kard. HozjusZa L. t. upraw-' I 
nionado r~prezentowania Bpółki jest TaurQgińskaHenryka. ' k~ó
ra upow.aż"nlona jest do z.astępowania spółkl . przed urz~atńi 

oraz do podpisywania pism i dokumentów. KB-3312 

Do. Rejestru Handlowego wpisano dn . 13,7.1946 ' r:; Dzial ' A. 
Nr 56 firm~: .. Sklep Spożywczo - Gastronomi~~y ' i DeHkiiłe. 
sy·.' r. Kła~;yńskii W. Kuźmil'iski w Szctecinie:' Si~tibą spójki 
jest: . Szczecin. ul. Le~h:0v.:S~ieiQ 17. PrzedmIotem · dzi<ł!<ilnośtl 

~ " ~. 
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~półki jest: · prowadzenie sklepu spot,.t~~, . gastronomiel:' 
negąj delikateB6w. Spól~ik~mi są: Franclszek Kłaczyóski i Wi 
toki ' Kuimiński . . Prawo ,reprezentowania ,spół~i przysługuje 
j(ażdemu~·pólnjkowi . z o~bńa . . Do ' reprezentowania spółki na 
zewnątrz upoważniony jest, jako ·jego zarządca Witold • Sta 
nisław Kuźmiński, .który . występować będzie imieniem spółki. 
W sz~zególno~ci tenże ' zarządca u'poważniony jest do podpisy
wania wszelkich pism spółki, z.aciągania ZQbowiązań, zawiera· 
nia 'wszelkich umów , w związku z prowadzenieJ11 spraw Bpółki 

potrzebnych. WY!nieniony ' zarządca podpisywać będzie spółkę 
w ten Bposób, że pod w:ypisanym, .wydrukowanym lub pieczę

cią wyciśniętym brzmieniem firmy umieszczać będzie swój pod
p·is. 'Spółka jest spóiką jawną. KB--3313 

'. Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 7.8.1946 r" Dział A, 
Nr.4. firmę .. Bar Fraszka, Kazimierz Gorski", obecnie spólnikami 
firmy są: Zof~ Szulc obecnie zamężna Mozerowa, Leszek Mo
zer,Kazimierz Gorski, Jerzy Gajewski i Irena Gajew6ka. 

KB-3314 

Do Rejestru Halid~owego wpisano dnia 16.7.194Ur., Dział A, 
Nr ,61 firmę: . To,wa~zystv.:o Handk~we .. l?om~rania", S!. Bergan
dy.i Sk!!. Siedzibą spółki jest Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 

., Nr 56. Przedmiotem diiała)ności . Jest: ' pr~edstawicielslwo " firm 
wszelkiego rodzaJU ' i. branży, ' krajowych ' i zagraniqnych, oraz 
€ksportów wszelkich tow~rów. 'Spólnikami Bą: .Bergandy Ste· 
fan i Z<Jgórska Irena. S,póika jest jawna. Uprawnionym do re· 
prcze~towania ' spółki jeSt Bergandy Stefan, który reprezentuje 
i' podpisuje fiflllę spółki .w tell sposób, że pod brzmieniem fir
n1Y ,wyp,isanym . r~znie lub na . maszynie wydrukowanym, albo 
pieczęcią 'v,yciśniętym poopiszeBię wyiącwie. DO .' zaciągania 
zobowiąz.ańprzez spólkę wymagana je~t zgoda obydwóch spól· 
nikow. . . KB-3315 

Do Rejestru Handlowego wpi6ano dnia . 10.9.1946 r. Dział A, 
Nr 101 finnę .. Poler", , Przedsiębiorstwo, prace cumownicze 
w Portach Szczecina i Swinoujściu. Siedzib~ przedsiębiorstwa 
jest Szczecin, ul. Swiatowida Nr 27. Uprawnionym do repre
zentą~aniafirmy jest Karol Bariia, który reprezentuje firmę 
I podpisuje ·rceznie. . . KB-521O 

D<i Rejestru Handlowego wpisano dnia 17.7,1946 roku, Dział 
A, Nr 13 firmę: Sżtzecińska . Wytwórnia Wód Mineralnych 
i Rozlewnia Piwa, Felicjan AuguBtyniak i Ska w Szczecinie. 
Sied~iQą spółki . jest · . Sżczecin. Przedmiotem przedsięb;orstwa 

jest -";"yróblemoniady i rozlew, piwa i sprted~ż tych . artykułów. 
Spólnikami śą: Aug~styniak Felicjan ~ S~cz~inie i Zbigniew -
Janusz _. Zygmunt PrąwiCki w Szczecinie. Uprawnionymi do 
reprezentowania spółki ' są: Felicjan Augustyniak ' i Zbigniew -
JanUsz > ZygmiJnt Prawicki, którzy reprezentują Bpółkę każ
dywyłąciniei podpisują finnę spółki w teo sposób, te pod 
brzmieniem 'firmy wypisanym ręcz~ic lub · na maszyni~, . lub 
wydrUkewahytn ' alllośterriplem ' wydŚniętym p6dpisze każdy 
wyl~~'iie> .. ,. . ,. . .. . .. " 1(8":;"3340 

. : .. '. ,. -. 

Do Rejest;u Handlowego ,wpiSa_no , dnia 27.6.1946 r. Dział A 
Nr 43 , firmę: ,,sklep Delikatesów .. Władja"; W. Wieczorek 
! 'Sk:! .. Siedzibą przedsiębioretwa jeBt miasto Szczecin. Przed
miotem działalności spółki jest prowądl:enie sklepu spożyw

czego ' i delikatesów, sprzedaż detaliczna deHk,atesów j. artyku· 
łów spożywczych . Spólnikami są: Jan Boch<lanowicz, zamiesz-' 
kały w Szczecinie, ul. Bolesława Smialego B m .. 2 i Władysław 
Wieczorek, z.amieBzkaly w Szczecinie, prty ul. Bolesława Smia
lego 8 m. 93. Upoważnionymi do reprezentc)waJiia firmy są : 

Jan Bochdanowicz i :WładysIa w Wieczorek, obaj zdólni do dzia 
łań prawnych, a podpisywać firmę będą w ten sposób, że obok 
wypisanego lub pieczęcią odbitego brzmienia firmy podpisze 
jeden ze spólników. Spółka jest spółkąjewną. KB...,...334 I 

, Do RejeBŁtu Handlowego wpbano dnia 5.6.1946 r. Dział A, 
Nr 27 firmę: "Produkt", W. Fukier i S-ka. Siedzibą spółki jest 
m. SzczeCin, ul. 5 Lipca 20. Prz~miotem działalności spółki 
J~st: zakup i · sprzedaż artykułów. żywllO\Ściowych. · Spólnikami 
są: " FlikierWłidysław: Szczecin, 5 Lipca Nr 20, Korkus Broni
sław, Sz'czecin, ul. 5Upca Nr 20 i Bujanowski Wacław, Szcze
ein~ ul . . 5 Lipca Nr 20. UpoważnionYmi do reprezentowania 
spółki 'są: Władysław Filkier i Bronisłilw Kork UB , którzy wy, 
stępować' będą imieniem spółki każdy . samoistnie: W slczegól. 
tióścf ci wspólnicy upoważnieni są do podpisywania każdy od· 
dzielnie wszelkiCh pism ' 6półki, zaciągania l:obówiąt.,ań, zawie 
rania.·wszelkiCh umów ' w ' związku ' z prowadzeniem spraw spół · 
ki, a podpisywae :bę<Ią spółkę w ten sposób, ' ie pOd . wypisanym, 
wy<lrukówanymlub pieczęcią 'wyciśniętym brzmieniem firmy 
timies'zczą swój podpis. Spółka je6t 6półkit jawn~. K8-773 

.' DO 'Rejestru Handlowego wpi~no dnia 5 czerwca 1946 roku, 
, Dzial. B, Nr 20, firmę .. Ekspedytorska, Atom, Spółka z ograni . 
~zoną odpowiediialnością w Szczeciriie".Sied·zibąsrX5łki je6t mia· 
s ł~ Szczecin . . Prz~mjotem przedsiębiorsŁw'a j~t: ek~pedycj.3, 
lrari ~; . J l't. i przeładunek ' wszelkiego rodzaju ładunków i towa· 
rów; tak ·W kraju jak i . za granic:-t, oraz maklerstwo okrętowe . 

Spółka !TI()Ż~ ot~ierać filie na tere.nie całei Rzeczypospolite j 
Polskiej I zagranicą . '· Kapitał zakładowy spółki wynosi dwa· 
dli~śCia tysięcyzłolych i podzielony jest na dwadzieścia rów
nych Udziałów po . tysiąc złotych. Każdy t.pólnik może mlee 
wię~szą ilość udziałów. SP91nicyobjęli kapitał zakładowy w len 
sposób, że każdy z nich objął po dziesięć udl:iałów po 1-000 zł 
z tYl11, , że wszystkielldziały ' wpłacone z<lstałygotówką. Czlon , 
karni zariądu ' są: Konstanty Jacynicz, zam, w ·Siczednie.ul 
5łą5lca 38' i Kazimierz Dąbrowski, zam: w Sżciednie; ul. Aleja 
Pomorska 38. ' Zarząd spółki jest jednoosobowy, Na ' członka 
ta.rządu Mwolany został Konstanty JącYQicz , . Zarząd repre· 
~e"tuJ€ ·sP.ółkę 'w ten sposób. te pod wypiSau~m, ~ydrukowa . 

. , 

nym, lub pieczęcią wyciśnięt-y,m . brz:mieniem firmy spółki, . umie· 
ści swój podpis firmowy jeden czlonek zarządu. Sl'ółka I og.re· 
niczot;tą odpowiedzialnością, z.awarta na tasadzie umowy DOU· 
rialMej z dnia 15 stycżnia 1946 roku, przed notariuszem . Jawor" 
s kim Nr r€p. IJ46. PiSllnem ogłoszeń jest "Monitor Polski". 

, . . ' KB-n. 

, Do Rejestru Handlowego v.,·pi6ano dnia 5.4.1946 roku 
Dział A, Nr 26. · firmę Bar Janusz, Spółka i MurCZo1k 
i Ska. Siedzibą spółki je.st Szczecin, ul. Polonii Zagra· 
nicznej Nr 28. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowa
dzenie restaura cji w Szczecinie. Spólnikami są: Zaremba Januszj 
zamieszkalyw Szczecinie, Polonii Zagranicznej 28, Murczak 
Jan w Szczecinie, ul. Jagiellońska ,91. Spółka jeBt spółką jawną· 
Spółkę reprezentuje spólnik Murczak Jan, który jest upoważ· 
niony do zastępowania spółki i podpisywania pism I dokl!~ 
mentów. KB:""'77S 

Do Rejestru Handlowego wpisano dn. 12.8.1946 r., Dz~1 A, 
Nr 75 firmę: .. Dom Rolniczo - Handiowy, .. Pionier", HeleM 
Winczowa w Szczecinie. S~ziblt firmy jest Szcl:ecln, Ale~ 
Wojska Polskiego Nr 20 m. 4. Przedmiotem działalności jest: 
zakup i sprzedaż ziemiopłodów, zboża i pasz. Właścicielem , jest 
Winczowa Helena. Uprawniona do reprezentowania m'my Jest 
Winczowa Helena. KB-356S 

Do Rejestru Handlowego B 3: wpisano dnia 24 stycznia 1946 
r, firmę: ,;Granitoporl", Spólkaz o~'raniczoną odpowiedzialno
ścią. Siedtiba zakiadugłównego Szczecin, ul. · Aleja Wojsk. 
Polskiego 57. Siedzibą oddziału Bydg05zcZ, ul. Jagiellońska . Nr. 
24. Przedmiot działalności spółki: Dobywanie, obrabł:anle, ZU .. 

żvtkowanie i transportowanie kamienia, oraz materiałów p>moe~ 
n[c zych, jak również skup maszyn i środków transpor.Łowych, 
potrzebnych .do tego celu . . Kapital za·kładowy spółki . wynosl 
zł 50.000.- ' (pięćdziesiąt tysięcy) j . został podzielony ńa pięć
dziesiąt udzialów równych i nie podzielnych po ty6iąc złQtycl'i 
każdy udział. Udziały objęli spólnicy: a) Niewiteckl Stanisław 
...,... trzydzieści .udziałów . po tysiąc złotych na łączną sumę trzy
dzieści tysięcy złotych, b) CegielSki Heronim, - dziesi~e 
udziałów po tysiąc złotych, na łączną sumę dziesięć tysięcy zło
tych, c) Grolewski Józef - dziesięć udziałów po - lYBiąc złQtych 
na łączną sumę dziesięć tysięcy . złotych. Każdy członek może 
posiadać dowolną ilość udziałów. Kapitał zakładowy zostal 
przez Bpóiników . pokryty w całości gotowizną i wniesiony .' do 
spółki. Zarząd spółki: Niewitecki Stanisław, z Bydgoszczy, ul .. 
Kościuszki 53, Cegielski Hieronim I Bydgoszczy, ul Jagielloń
ska 24. Grolewski Józef z Bydgoszczy, ul : Jagiellońska 24. Za· 
sfępstwo spółki: Każdy . członek zarządu ma prawo zasł~Po" 
wa~ spółkę samodzielnk ' i jednoosobowo, ew. 2 prokurenci.ża. 
rząd skład,j·. się 'z jf!dnego lub wię.cej członków. Zarząd podpi
Bywaćbęd,zie za spółkę w . spOsób uwidoczniony we wzorze 
podpisów. Zarząd spółki j~f przedstawicielem 'w . S~dzle j ' Pau 
Sądern,pFowadzi ' wszystkie interesy , spółki i reprezentuje' ją we 
wszystkich ' stOsunkach I spra-w.ach IIwład.zami, Sądalnl 'I: Oso
bami trzecimi. ..Granitoport", Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością w SzczeCinie. Akt notariałny notariusza dr Czesław .. 
Nieduszyńskiego w Bydgoszczy, Numer Reportorium 675/1945, 
sporządzony dnia 29 września 1945r. Czas trwania spółki nie
ograniczony. KA-22BO 

Do RejeBiru Handlowego wpisano dn. 24.6.1946, Dział A; 
Nr 39 firmę: "Kresowianka", J. Grywaczewski, Resuuraeja 
z prawem wyszynku napojów alkoholowych. Siedzibą firmy jest 
Szczecin, ul. Barn~m Nr. 65. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest 
prowadzenie restauracji z prawem wyszynku napojów alkoho
lowych, piwa oraz wydawaniem na zamówienie ,potraw i zaką" 
sek. Właścicielem przedBiębiorstwa jest Józef Grzywaczewski. 
zamieszkały w Szczecinie; przy ul. Al. Piastów Nr. 65: Właś
ciciel po6iada nieograniczon'l zdolność do działań , prawnych. 

· KB·-3318 

Do Rejestru Handlowego wpisano dn. 10.7.1946 r. Dział A, 
Nr. 50 firmę: ' Wytwórnia ' Wód gazowych . i Rozlewnta Piwa 
Zdrój, Władysłalv Marczak. Siedzibą firmy jest Szczecin, Ale
je Jedności Narodowej 14. Prze.dmiotem przedsiębiorstwa JesŁ 
wytwarzanie wód gazowych i ' rozlewnia piwa, tudzież sprzedaż 
tychże wód i piwa. Władysław Marczak, zam. w Szczecinie przy 
uL Wielkopolskiej 25. Uprawnionym do reprezentowania firmy 
jest WŁadysław Marczak. KM-3325 

Do Rejestru Handlowego B;. ·Nr. · Ił wpisano ' dnia B maje 
t 946 roku Spółkę Pehete ' ~ .. ograniczoną odpov.· dzialnośćią: 
Przedsiębiorstwo . handlowe i techniczne Pehate, Spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnoścIą . Siedżibą Za-kładu Głównego jest 
Szczecin, ul. Bolesława KrzywoustegO 17. Oddziały znajdują 

Bię w Bydgoszczy i w Warsz.pwie. Oddzialynie posiadają 'osobo
WOSCI prawnej. Przedmiotemdziałalnośd Spółki Jest: a) pro
wadzenie przedsiębiorstwa · hańdłowego, towarami spożywczy

mi, tekstylnymi, technicznymi I chemićznymi , b) prowadzenie 
statystyki firm · handlowych i , obejmowanie · przed6ta~icielstwlł 

firm krajowych i zagranicznych, e) . prowadzenie działuspedy
cy jno . transportowego na z.asadzie l:ezwolenla władzy państwo
wej, . d) prowadzenie diiału technicżnego, w szczególności za
kladaniei prowadzenie warsztatów fabrycznych w zakresie .~ 

warów wyszczególnionych . pod a'), prowadzenie warszt_t6w 
', ; prawczych i ob5ługi samochodowej. Kapitał zakładowy wy
nosi [70.000 zł, podzielony ńa ł7 udziałów niepodzielnyeh . po 
10.000 zł. Spólnik posiada jeden udział, który stanoWi ' jeden 
glos, . Udziały zostały wpłacone do Spółki gotówką przed Za
rejeBtr<Jwani~ . <:;;łonkami Zanądu są : Dekowski Stanisław, 

Broniec Ludwik i Glab - Oieoowic:z:, Kozłowski Wojciee!t I MOro 
']akowski Piotr. Kierownikiem Óddzi~łu Warszawskiego jel5 l 

Bo:eslaw Jerzański, Warsz.awa; Hou 33, WiŚ je~o ust,p.cą Frar,· 
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cllSzek Bartczak, Dominikańska Nr. 8. Pełnomocnikiem firmy 
ustanowiono Antoniego G~oS5iego (Grossy) w Szczecinie, Ale-
je Wojska Polskiego 61. . . 

Spólkę zastępuje Zarząd Spólki w sk!.odzie cona}mnteJ 
trzech osób, z tym, że do repre7.entowania Spółki, skladania 
oświadczeń i podpisywania imieniem Spólki uprawnieni są dwaj 
członkowie Zarządu łącznie lub ' jeden czlonek Zarządu łącznie 

I pprokurentem lub pełnomocnikiem handlowym. 
Kierownicy Oddzialu Warszaw.skiego są upoważnieni do pro

fladzenia w6zystkich czynności w myśl umowy Spółki . i zakre
su Oddziału, nadto Sł uprawnieni jako pełnomocnicy do Wystę
powania w imieniu Firmy, wobec władz i urzędów państwowych, 
komunalnyc:h, instytuc~ społecznych, zawodowych i gospodar· 
czych, z prawem przenoszenia pełnomocnictwa na osoby . trzecie 
~ prawem su,~tytucji i dalszej suhstytucji. Pelnomocnicy mo~ą 
.... ylStępować tylko łącznie, o ile chodzi o zobowiązania pisem· 
ne; poza tym . jest każdy spólnik uprawniony do działania sa· 
modzielnego. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na za'sa· 
dzie umowy notarialnej' dnia · 10 września 1945 r. przed nota· 
riuszem Nieduszyńsklm nr rep. 585/45. CzalS trwania Spółki jest 
ftieograniczony. Pismem ogloszeń Spółki jest Monitor Polski, 
ewentualnie prasa miejscowa według uznania Zarz·ądu. 

KA-3849 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 11.9.1946 r. , Dział A, 
Nr. 103 firmę: "Sklep gaianterYJny, Maria Chrzanowska i S·ka. 
Siedzibą spółki jest Szczecin, ul. Bolesława Krzywoustego 
Ur. 28. Przedmiotem spółki jest prowadzenie sklepu z galan· 
terią. Spólni.kami lSą: a) Jan Konieczko, b) Maria Chrzanowska. 
Spół~ jest s.p6łką jawną . Uprawniona do reprezentowania spół 

'kl jest wyłącznie Maria Chrzanowska, która podpisywać firm~ 
Ipólki będzie pod wypisanym, wydrukowanym lub pieczęcią wy· 
ciśniętym brzmieniem firmy. . KB-5208 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 6.9.1946 Dział A, Nr 
·99 firmę: .. SpHt Droszcz - Pasze - Produkty Rolne". Siedzi· 
bą firmy jest Szczecin, ul. Krzysztofa Kolumba 79/80. Przed· 
miotem działalności przedsiębIorstwa jest zakup i sprzedaŻ" pasz 
ł produktów Colnych. ~p6lnikaml są: a) Maria Splittowa, b) 
Stefan Droszcz. Spółka jest spółką jawną. Uprawnionym do re· 
prezentowania spółki jest każdy ze spólników z osobna. Re· 
prezentuje i podpisuje za spółkę każdy spólnik samodzielnie pod 
brzmieniem spółki firmy v,:ypisanym ręcznie, wydrukowanym lub 
pieczęcią wyciśniętym. KB-5200 

Do Rejestru Handlowego wpisąno 2.9.1946 roku, Dział B, 
Nr 40 fjrm~: .. Regina", Wytwórnia materialów l Mebli WYŚCie. 
lonych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie". 
Sieddbą ISpółki jest miasto S~czecin, ul. Niemcewicza Nr 9. 
Przedmiotem dzi,a\alnoścl spółki jest: prowadzenie wytwórn! 
materaców I mebli wyścielonych w Szczecinłe. Spółka moż~ 
rakładać oddziały, filie I składy konsygnacyjne pou siedzibł 
',łówną spółki. Kapitał zakłado;';"y wynosi · sto tysięcy ' złotych 
t jest podzielony tli sto równyc.h udziałów, po tysiąc złotych 
każdy. Spólnik może posiadać większą ilo~ć udziałów. Upraw
Ilionym do reprezentowania spółki je$t zarząd . jednoosobowy, 
cło którego wybrany został Makowiecki Eugeniusz. Zarząd re· 
prezentuje spółkę w ten sposÓb, że ·pod wypisanym, wydruko
wany·m łub piecz~cią wyciśniętym brzmieniem firmy ISpółki umie. 
jciswój podpis członek zarządu. Spółka z ograniczoną odpo· 
.... iedzialnością zawarta na mocy umowy notarialnej ż dnia 12 
lipca 1946 roku przed notari\J$zem Kapisiewiczem nr rep. 280/46. 
Pismem ogłoszeń jest dziennik urzędowy Monitor Polski. Czas 
trwania spółki jest nleogra·niczony. KB-5199 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 25.9.46 r. Dział A 
Nr 107 firm~: .,Piekarnia", W. Kołodziej i S·ka. Siedzibą przed· 
.i~biorstwa jest Szczecin, ul. Sikorskiego 7. Pnedmiotem 
przedsiębior6twa jest: wypiek i sprzedaż wszelkiego. ro
dzaju pieczywa. Spólnikami są: a) Tadeusz Koźlik, b) \Vłady. 
tław Kołodziej. Uprawnionym do reprezento.wania spółki jest 
Władyslaw Kołodziej, który reprezentuje spółkę j podpisuję fir· 
m~ ISpólki w ten sposób, że pod brzmieniem firmy wypisanym, 
.... ydrukowanym lub pieczęcił wyciśniętym podpisze lSi~ wy· 
łącznie. KB.,-S198 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 14.9.1946 roku, Dział 
'A, Nr 106 firmę: .. Albalros", Chem. Wytwórnia Artyk. Piś
miennych, M. Czapliń5ki i S-kl!. Siedzibą spółki jest miasto 
Szczecin, ul. Królowej Jadwigi Nr, 4S. Przedmiotem działaino· 
tei spółki jest: chemiczrta wytwórnia artykułów piśmiennych, 
:jlk atramenty, tusze, kleje i Inne wyroby w za·kres .branży pa· 
pierniczo • piśmiennej wchodzące. Spolnikami , są : a) Czaplicki 
Mleczy\Sław, b) Jaku'bowski Aleksander. Udziekmoprokury Wa· 
Ientynie Czaplickiej. Uprawnio:1ym do reprezentowania spółki 
jest Mieczysław Czapli~ki, który reprezentuje spółk~ i pod. 
pisuje fjrm~ spółki pod wypisanym, \1fydrukowanym ~ub piecz~' 
ci, wyciśni~tym brzmieniem firmy - wyłłcznle jak iWalen· 
tyna Czaplicka, prokurzystka. K8.,-5202 

Do Rejestru Ha~lowego wpisano d~ 2S.9.46 r. Dział A, 
Nr 108 f1rm~: "Bronisław German, Laboratorium Chemiczno. 
Kosmetyczne "Lotos". Sieddba firmy Szczecin, ul. Sląska Nr 
51. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: wytwarzanie i rozpro· 
wadzenie wód k?lońskich I perfum. Właścłcielem przedsi~bior. 
atwa jest Bronisław German. Uprawnionym do reprezentowa. 
nia przedsiębiorstwa jest właśdciel Bronisław. German. 

KB-5201 

Do Rejestru Handlowego wpisano dn. 13.7.46 r. Dział A, 
Nr. 54 firm~: "Makulatura I odpadki" Szaralowa i S·ka w Szcze· 
cinie. Siedzibą spólki jest Szczecin. Przedmiotem przed~iębior

stwa jest: zbiórka i zakup makulatury i odpadków wszelkiego 

,;MONITORPOLSKI" -O' Dnia 14 czerwca 1947 f. 

rodzaju I dostawa stosownie do zleceń Centrali Odpadków Mi~ 
nisterstwo Przemysłu w Lodzi. Sp61nlkami są: Janina ' Szaralo
wa, Zbigniew Lamnan i dr Stanisław Bauman. Upoważniona 

do reprezentowania :spółki jest' Janina Szara-łowa, ; kttSTlI b~zle 
kreślic firmę w ten ISposób. że pod wypiSanym . lub wydrukowa· 
nym brzmieniem firmy kreśUć swe nazwisko. Sp6łka Jesl spół· 

ką jawną. K8-3324 

Do Rejestru Handloweg<J wpisano dn. 17.6.46 r. DzIał A. 
Nr. 34 firmę: Cukiernia - Kawiarnia "Cichy · Kącik", Kośclow 
Józef. · Siedzibą kupca j~l miasto Szczecin, ul. Bolesława Smia
lego 27. Przedmiotem przedsi~biorstwa jest: prowadzenie lo· 
kalu gastronomicznego, jak wyszynk wódek, plwa i napc;ów wy· 
skoJ<owych oraz sprzeda·ż detaliczna. \Vłasćlcielel11 jest Kościow 
Józef. zamieszkały w Szczecinie. ul. BoJ.esława Smiałego 27. 
Uprawnionym do re.prezentowanla firmy jest Kościow Józef. 
który podpispwać te! będzie Imieniem firmy. KB-3323 

Do Rejestru Handlowego wpisano dn . 25.7.46 r. Dzi/d A, 
Nr ·65 firmę: . "Sklep Spożywczy i Delikatesy S. Sutkowski 
i S·ka. Siedzibą spółki jest Szczecin, u\. Jagiellońska 71. Prz~d· 
miotem spółki jest handel towarami spożywczymi i delikatesami. 
Spólnikami są: Sutkowski Stanisław I Panillcha J6zef. · Syółka 

je~t spółką jawną. Uprawnionymi do reprezentowania spółki są 
obaj spólnicy, którzy podpi5ują firm~ spółki w ten sposób, że 

pod brzmieniem fi rmy wypisanym ręcznie, lub na maszynie, 
wydrukowanym, albo piecz~cią wyciśni~tym podpi6zą sl~ wy
łącznie. K8-3319 

Do Rejestru Handlowego wpisano dn. 13.7.1946 r. Dział A, 
Nr 53 . firmę: "P&morski Dom Delikatesów" - Jan Sawickl 
i S·ka. Siedzibą spółki jest miasto Szczecin. Przedl11lot~m 

przedsiębiorstwa jest prowadzenie sklepu spożywczego Ideli· 
katesów. Spólnikami Sił: Jan Sawicki, Aniela Duli, Józef No· 
wakowski i Jadwiga Krawl;zyk. Uprawnionymi do reprezento· 
wania spółki jest Ja'n SawiCki, jako jedyny członek zarządu sa· 
modzielnie, bądź też w jego zastępstwie spólniczka Aniela 
Duli, działająca jako wyłączna prokur~ntka w pełnych grani
cach spólnika reprezentującego przedsiębiorstwo. Pisma I do
kumenty zobowiąz,ują spółkę jeżeli są podpisane przez spól
nika Jana · Sawiekiego lub spólniczkę Aniel~ Duli jednoosobowo, 
obok wypisanego lub odciśniętego brzmienia firmy. K8-3321 

Do Rejestru liandlow.ego wpisano dnia 11 .9.1946 r. Ddał A, 
Nr. 102 firmę: Sklep Spożywczy i Delikatesów, W. Fryze I S-ka 
Siedzibą spółki jest Szczecin, ul. Jagielońska Nr 6. Przedmlo
. tem przedsiębiorstwa jest prowadzenie sklepu spożywczo • de· 
likatesowego. Spólnikami Sił: a) Wiktoria Fryze, b) Moraweh: 
Jerzy. Uprawnionym do reprezentowania I podpisywolnla spół
ki pod wypisanym, wydrukowanym lub piecz~cią wyclśnl~lym 

brzmieniem firmy spółki jest .wi:ktoriaEryz~ • . ~pół~ą je~t .. $pół· 
~. ką·jliwną. .. .. . . ... .. .. ,. . '. " ... . ~ - :-. ~ ~ i o . '; :." , K~~~or 

-.::: " , 

Dei' Rejestru Handlowego wpisano dn. 13.7.1946 . r . . D1;iał ' A, 
Nr 55 firm~: "Sklep Kolonialno· Spożywczy "Zgoda", Koso. 
liński - Rosenwa·ld I S-kol w Szczecinie. Siedzibą spółki jest 
SzczeCin, u\. Aleja Wojska Polskiego 22. Przedmiotem przed
si~biorstwa jest handel towarami spożywczymi I artykuła,ml 
pierw.szej potrzeby. Spólnikami są: a) Kosollński Michał, b) 
Haas Marian, · c) Strauch Leon, d) Tfirkenkopf Leon I e) Dawid 
Rosenwald. O<J reprezentowania spółki na zewnłtrz upowat
niają spólnicy Dawida Rosenwalda, który wyst~pować b~zie 
mieniem spółkI. W szczególności tenże · uwiadowca .półki 

upoważniony jest do podpisywania wszelkich pism spółki, za
ciągania zobowiązań, zawierania wszelkich um6w w związku 
z prowadz~niem spraw spółki potrzebnych, Tenże zawia®wca 
podpisywać będzie spółk~ w ten sposób, że pod wypisanym, 
wydrukowanym, lub piecz~cią wyciśniętym brrotleniem firmy -
u.mieści 6wój podpis. Zawiadowca upowainlony j~st również 
do ustanowienia w każdej chwili swojego zastępcy z grona 

, spólników, który na czas zastępstwa przyjmuje wszelkie pra
wa i obowiiłZki zawiadowcy. Spółka jest spółką jawni(. 

K8-3322 

Do Rejestru Handloweg-> wpisano dnia 25.9.1946 r. Dział 8 
Nr 44 firm~: Szczecfńskie Zakłady Chemiczne "Sfinks", z ogra
niczoną odpo.wiedzialnością. Siedzibą spółki jest Szczecin, u\. 
Krzysztofa Kolumba Nr ~4. Pnedmiotem przedsi~blorstwa jest 
prowadzenie fabryki mydeł i. środków chemlcznyeh. Sp6łka mo
że otwierać filie i agentury poza siedzibą spółki. Kap!tał za· 
kładowy siedemdziesiąt tysi~cy zlotyeh. Każdy spólnik może 
mieć więk6zą ilość udziałów. Uprawnionym do reprezentowa
nia ISpółki jest zarząd, członkami którego są: a) Romuald Pa
sławski, b) · Franciszek · Malestewski, c) Antoni Switalski, d) 
Ludwik Antonowicz. Zarząd reprezentuje sp6łk~ w ten sposób, 
że pod wypisanYtn, wydrukowanym lub plecz~ciłwyciśni~tym 
brzmieniem firmy sp6łkl w sprawach korespondencji · nie z,a

wierają~ej żobowl~zat'i wszelkie pokwitowania, odbiór plenie' 
dzy, przesyłek f towar6w, podpisze jeden z członków zarzłdu 
natomiast zobowiązania, weksle, czeki, umowy, pełnomocnic
twa, akta rejentalne I wnioski hipoteczne oraz ustanowienia 
prokl)ry podpisują dwaj członkowie . zarzi(du łącznie. KB-~197 

Do rejestru Handlowego wpisano dnia 2O.7.i946 r. Dział B 
Nr 31, filrunę ,,\Vłady6łatW Szwed i &pólka z. ogra,nIcvoną odpo. 
wiedzialnośCią". Siedzibą spółki je6t mi.a6to Sleze<:ln, ul. Ledo· 
chowskiego 10. Przedmiotem spółki jel5t::. pakup, sprzedaż i roz
prowadzanie wyrobów . Państwow.ego ZjednoczeniaPrzemy.słu 

Cukiernkz,e.go,podle.głego Ministerstwu AproWiloalCji i H.Mlu 
na przyznanym tlpółce tere.nie na Ulsadz.ie . układu . konsyłJ1,l' 
cYJn,ego. Spół,ka nia · prawo otwierać odd~iały w iqnych, milej· 
.scowoŚ\::ioac.h. Kapitał iakładowy wynOS'i 200.000 (dwieŚCie ty· 
sięcy) złotych. Spółkę reprezentuje zar.:ząd, który składa ·6it 

Nr 86 

~~póln,i,kó~:: WładY6ława S:uwed'a I Mi,uITa · Zajdla. Każdy czło. 
nek zarz.łdu uprawn.iony jest do s.amodziehl,ego reprezentowoa· 
nia spółki w sądzie i poza sądem. \V wypadku. gdy weksle, 

czeld. żyra na wektllach i czekacl! i w ogółe zobowiązania prze. 
kraczają kw6t~ zlotych 300.000 . (trzysta tysięcy) . wymagany 
j&t p(ldpilS obu zarządców łącznie, lub jedne,go c złonka Ulrzą' 

dułącznie z. prokure.ntem.Ud-zi~k)l1o proku,ry samodzielnej Ma. 
ro Zieliń&kiej , Sp6łkl z ogra'Okzoną od'powiedzialnością, 'la' 
warta na zasadzie umowy ootarialnej" z dnia 4· czerwca· 1946 r. 
przed notariuszem Piotrem Eydziałt : Zubowiczem w Warsza· 
wie, nr cep. 702/46. Pismem ogł'OlSzelijest Monitor Polski. 
CU6 t'rwania &p6ł.kl ~I rueograrnczony. KB-3485 

Do Reje8tru HandJ<'Wego Wi~sano dni-a 24.6.1946 r. Dzioał B 
Nr 22, firm~: "Dłoń", Robot'llk7...i Linia Zeglugl Rzecznej i 
Przy:br.zeŻMj". Spótke z ograniczoną od.powiedzialoością w 
S&czednie. Sied~l'bą spółki jest miasto Szcze-ci.n, ul. Ja.gielloń. 

skaL. 77. Pnedmiotem przedsiębiorstwa jest: \IraOlSport p6&a

. ż~rów I wsze1.kiego rod'uju towarów po rz.ece Od~ze i Wareie, 
oraz na P'Obruż~ch Bałtyku. Kapitał zoa,kledowy s,półki wyno.si 
sto tY151ęcy złotych i je61 podzielony na sto równych udziałów 

po · ty6iłc złotyeh ka·żdy. Każdy sp6lnik może 'mioeć więklSzą 
ilość u~hiałów. Człookami zarządu są: Bolesław Sa,biński, Mak . 
symilla'll Lewenlbel'g i Andrzej Wiatl!'. Zaorząd &półki jest trzy 
osobowy. Po reprez.el1·towa.nia 6:póIlki na zewnąt:r2'i uprawnieni 
1511 dwaj któnykolwiek członkowie ur.ządu łącznie. W stosan· 
kadI w~netrznych lSp6łki ··ka,źdy członek zarząd'lJ jest upra·w· 
niony do .samddtiel,noego zala~wiania spraw, nie przek'l'alczają· 

cycih ,z;wykłye.41 czynności spółki, a w 6vczegól,ności przyjmowa· 
nia oświadczeń, pochodzących od osób trzecich, oraz inkaso· 
wania wszelkich należności spółki. Wydawanie pieniędzy oraz 
przyjmowanie i vwa!nia'nie pracowników nie nale.ży do zakrC6u 
zwykłych czy.nnoSICI. W &prawach pr zek raczających zwykły 
takr411S czynności, de<:ydują czJ1onkow'ie zalTZądu uchwałoami za· 
p;ldająoeYIl1i zwykłą więklSzośdą głosów . Spółka z og'rankzoną 
odpowiedzialnością, zawarta na zasadzie umowy notarialnej z 
dn,ia 22.(j.1946 roku przed oo!ariu6zem Kwapisiewicze01-, nr rep. 
349/1946. Czas trwania spółki jest nieograniczony. KB-3486 

Do Rej~t<ru Handlowe.go wpisallO dn. 26 .6.\946 r. Dział B 
Nr 23, · firlt11~: "Crudia", Szczecińska Hurtownia Surowców, 

6pól.ka z Qgran'iczoną od'p()wiedzialnością . Siedzibą spół :<i jest 
m. Szczecin, ul.. Slą5ka Nr 8 m. 7. . Przedmiotem d:zia.ła'!ności 
sPólkl jest \Sk\JIp i S1przedoa'iws·ze'lkich surowców :przemysłowY'c'h 
orali ew~ntualny id! przerób, spólka ma cha:raMer handlowo· 
pr.zeillY'6łowy .. ' Spó~ka może otwierać fme na te're.n:ie Rzeczypo-
6politeoj Po16kiej. Kapitał zakładowy wynosi sto tysię>:y (100.000) 
zlo1yclt i pod'zlelotiy jest na dwadzie'ścia równyc;h · ud-riałów po 
pfęe . tysi~y złotych każdy. Spół.n,ik mote mieć więksąHość 
udzIałów. SpóltiLcy objęli kapitał zakladowy w · ten 6posób, że 
każdy z nich objął po pi~ć udziałów po pięć ty&ięcy (S.OOO) zl 
lo · tym, że wsz~tkie udziały wpłaconez05tafy gotówką . Czł'o-n
ka.ml zarzłdu ~ł: Inż. Jakubow5ki 'Stefa.it;· Ciriż . ' Kra,kowski Ma· 
ri~t Bake.rOo/ą:z Kazimierz. Zarz,ąd s'półki jest wieloo.sobowy. 
za.ii,d reptezen'lujeśpółkf w' ten 'sp066h,ie poo wy'pIsanym, 
w~ru\i'owai1yrń I·isb .. pieÓZęcillwy.cfsniętym . brz.mi6qienn firmy 
spółki umie6zC'zą swoje podpisy fi'nnowe dwaj czlonkowie za· 
riild-u .łąeznie, .albo jeden członek zarządu · łącznie z; prokuren· 
tem;.' Spółka z ogra'n~czQną od·powied-zie~n'o·ścią, zawal'ta na %a 
!iad.z,ie u.mówy nota'rialnej z dnia 20 W1Tześn il'l ' 19415 roku przed 
notarhJSzem E. Sta,ropem, , nr rep. · 3664/194'5.' P l6mem ·ogłoszeń 
je6't dziennik . up:~dowy "Monitor Polski", Spólka zawa.rta zo
s!.lje na ·ctasnieognn:czony. . KB-3487 

·00 Rejeslru Handlowego wpisano dn. 7.8.1946 .T. Dział A 
Nr 72, f1rm~: Wy.twórnia Mydła "Tęcza" . N. Maje'W\S·ki 1 S·ka 
w Svcze;cionie: ' Siedz.ibą ·fi,l'my jes·t Szczeci,n, ulica Orląt Nr 18. 
Przedthł'Ot~ działalności fi.rmy je6t: prowadzeOle wY'twórni my. 
dła, to z·nacty fabrykacja j sprzedaż takowego. Spólnikami są: 

Siut11:an He.rvrYk; Paias Stoan:lSław i Majewski Norbert. Spółka 
jawna . . Uprawnionym do · reprezentowania . spółk i jest Norbe ,: 
Majewski, kfóryrepre3eJltuje spółkę i podpisuje firmę ISpólki 
w ten ' &pOsób, że pOd bnmieniem firmy, wyipisanym ręczni~ IU'b 
na ilIaszynle wydrukowanym, ai·bo pieczęcią wyciśniętym pod. 
pisze sl~ wyłącznie. KB-3567 

Do Reje!ltru Raud·lowego .wpisano ·dnia 21 czerwca · 1946 r. 
Dział 8, nr. 21. flrm~: "Bałtycka Centrala Handlowa", Spółka z 
Oi'r,·rn(~nł dd'powiedzlo!l'!nośclą w Svczecini-e. Siedzibą IS'półkl 
jest: Si.t~in. ul. Ale.ja Wojska Pol6kiego 20. Przedmiotem 
pi'ied-sl~ior05twa jes-t: zakup i ISprzedaż w. &posób hUrtowy i de· 
t~nciny; na rachunek własny oraz na rachunek osób I firm ob· 

cych, łodzid ek6port I · itn.port wszelkiego rodzaju ziemniopło· 
d6w, . ~iOn . i owoc6w I ;eh przetworów. mateTlałów potrzeb. 
n~h rolmctwu l mi~łu, jak ISZltu-czne nawozy, narzędzia rolni· 
c~e oraiwszelkich innych artykułów gospodarstwa przemysłu 

wi~j,skieio i miej5kiego. tud-zie,ż ,prowedzenie przed.sta'Wi;ciel. 
stw", firm olJcycl1: krajowyoh i za,granicznych. jak również wy. 
konywahie dóst.łw dJ.a załóg okr~towych. Kapita1ł zakładowy 
WYMeI 96.000 (dziewi~ooziesiąd \Sześć ty>5 lę<:y) zlotych j dzieli 
slf ni dwa6żJekia cztery udlZiały .po cztery tysiące (4 .000) zl 
kaidy.Pod'WyUze.n1e kapitału zakładowego może nastąpić w 
Q'rodz.epodwyi6zenla wy>5okośd udziaMw. Keżd y ze spólników 
obejmuje w .-p6ł~ sreść udzIałów w łąc:unej wysokości dwa· 
dz~j" ei!«y ty&iłce (24.000) t.ł.Członkami zarządu są: Br<,· 
niaław Wlśn.iew8ki, Janusz Antoni Ihnat'O'Wicz, Ta le \JIS z' Józef 
WojqYÓ05ki I Helena Ma'Tlaz Gornickkh WLnczowa. Do repre· 
~owa.ni.li spółki na zewnątrz uprawnieni są dwaj którzykol· 
wiek c~łonkowie Z<frządu, lub jeden którykolwiek czlonek za· 
rz,du łłcznie , Z prokurentem. \V stosunkach wewnętrznych spół

ki każdy członek Ulrządu ~t uprawniony do samodzieLne,go u· 
łatwianla spraw nieprzekraczającyclr zakresu zwykłych czyn· 
ności spółkl, • . w &ZOzególności priy jmowan·ia oświadczeń, po. 
chod~ących od osób trzecich, oraz in:kasowan!oa w5zelk.ich należ· 

.oośei l'ip6łki. Wydawanie pieniędzy oraz przyjmowanie ,i zwaln i~ . 



Nr 86 

nie pra.cawtlllków nie na:eżą do z-3,kore5u ~wyklyoh ctynności. 
W sprawach 'pr,zekraczaj,!cych zakres zwykłych .czynności decy. 
dują c'z.łonkowiezenądu uchwałami zapadającymi twykłą wię/<.. 
szośc i ą głosów, He.zoną wedł1J,g g,lów. Spólka z. ograniczoną 00-
,powied,uaLn9śclą, zawarta na zasadzje umO'Wy notarialnej z. dn'. 
17.6.1946 </'. przed 'notariuszem Kwapisiewiczem nr rep. 270/1946 
roku. Czas trwa,nia spólkJ ~t nleogra.niczony. KB:...34S8 

Do rejestru Handlowego wpi~ano dnia 13.7.1946 r. Dział B, 
Nr 29, firmę: Dom Spedycyjoo·Ha,ndlowy, K. Lehman i S·ka. 
Siedzibą spółki jest miasto Szczecin. Prz~miotel11 działalności 
spółki jest: zaku,p, sprzedaż i wY'ładunek węgla, Orat wszeIkic,h 
materiałów opaJowych, załatwianie czynności spe.dy.cyjny':h, 
pr.z.eładu,nek rowarów l ~przedaż towarów ~a rachunek własny 
i komisowy. Sp:Słka uprawniona jest do z.akładania filii. Kapitał 

zakładowy wynosi sześćdtiesiąt tysię<:y złotych (60.000) i po. 
dzielony jest llia s'ześćdz:iesiąt udzialów po ty5ląc (1.000) tło· 
tych. Każdy ,spólnik posiadać może więcej udziałów. 1) Kazi. 
rnier?; Lehman po.siada dwadzieścia udziałów po tysiąc (1.000) d. 
2) W6j<:.iwh M~nzel ·p<:tsiada dwad-zieścia udZiałów potY61ąc 
(1.00ó)ZJłotyoh, 3) Ma·rian Czechowski . posiada również dwa· 
dz.ieśoia uduał6w po ły.!iiąc (1.000) złotych. Udzi.uyłe w ca
łości wpłacono do kasy firmy. Cdonkami zarządu są: ' Kazimierz 
L~hma.n., Wojd«h Men,~~ i Marian Czechowskl. Zanąd &tano· 
wią wS~Y!iCy bnzej ISpóinhcy w ten ~posób, że każdy ~ <:f&obnc 
jest upowatniony i uprawJliony do zastępowania spółki wyłąct· 

, nie, netomia&t do odwoływanta da~6~ych członków zarządu, pro. 
• kurentów i p!'łnomoonłków spół,ki, wyma,ga,ne jest wspólne po. 

rozum~e W6ty&tkkh tr,z~h spólników i jednomyślna ich 
. OOhwalę. C~łonek ~rzą<lu ,reprezentujący spółk~ podpisuj. ją 

, salUOi,stnie,umie6zczając swój podP:5 pod brzemieniem wyp~' 
nym r~tnie lub na ma\Szy,ni.e, wydrukowaJlym lub wycj,śnię:tym 

,5'temp1em. Spółka aJ ogra.niczoną odpowJedliaJno$cią" Ul wa'r la . 
'"tI U&adtie umowy .notaria1-nej IZ dnia , 16 lutego 1946 roku 
.prred notu'ill6%elT1 Cislo nr rep. 3ł/I946 r. PiSll1Qm ogłoszeń 
jest Monitor Polski. KB"";34S9 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 27.8.1946 r. , Dział B. 
( Nr 39 firm, .. Omega", spółka t ograni<:zoną odpowiedzialnością 
~ Szcz:eeln.te. Sledz.ibą spółki jest Sz.czecin. Przedmiotem dzia· 
ł.lnośei' jest: sprzedaż materiałów spawania i inny.:h materiałów 
technictnych. Kapitał zakładowy wynosi 100.000 złotych i po· 
dtielony . jest na 200 równych udz.iałów, po 500 złotych. Każdy 
spólnik moie posiadać wi~kstą ilość udziałów. Uprawnionym do 
reprezentowania firmy jest Zanąd, w skład którego wybrani ~o

sta1i Jerzy Dtiembowski i ZdzJsław Wałkowski. Zarząd repre
zentuje flrme spółki w ten sposób, że pod wypisanym, wydruk!)· 
wanym lub piectecią wyciśni~tym brzmieniem Zlrmy umiesci sw6j 
podpis kaid y członek Zartlldu wyłącznie. Spółka z ograniczon~ 
Odpowiedzielnością, Ulwarta na mocy umowy notarialnej z dnia 
26 cu.!'wea 1946 roku przed notariuszem A. SQbo!em r!!p. nr. 
327/1946. ', Pismem ogłoueń jest .. Monitor Polski". Spółka za~ 
warta na eaas nieogranlęzony. . " , . KB-.,;.5-122 

.. , - .-.. ~ ~ >: .•.. '.. ; 
. . .'; ,' _ ... - " " .. _ .... ~ /. . .. . , <'<;" , ;,.:;~ ;. _.; 0.- ~ 

' Do Rejestru HandlowegQ w·pisano " d,nią2M.1~4.6, ' , i'. [)ziat B: 
Nr. 32 f&rmi: .. Remo", Zbiornica i Warsz4lty Ręmontowe Uty!~ 
koWeg'o Złomu na Pomorze Zachodnie,na$'tępujłce dane: człori. 
kami Zanąduobecniesą: Stefal) Mrokow,skl. " Stefan Fleszer 
i Kulmierz Bakerowiez. Czeki i weksle i iobowiąZania finan
sowe, przekraczające normalny zakres zarządzania przedsiębior

stwem spółkJ obok podpisu drugiego 'c~łónka zan~du lub pro· 
kurenta muszą być zaopatrzone w podpis ;nlonka Zarządu Kazi. 
mJeru Balcerowicza. KB-5123 

Dei Rejestru Hand,Jowego wpisano dnia ł czerwca 1946 roku 
Dz.iał B. Nr. 1S .. Baltica", Bałtycka Agencja Morska" spółka 
z ograniczonli odpowiedzialnością, Gdańsk ~ Wr~eszez, ul. Woj
sk.i P~kiego 29. Wszelkie czynności wchodtące w zakres 
maldera (pośrednika) okt~towego, w sli:zególnoś'~i pośrednictwo 
przy zawJeraniu wszel'klego rodzaju umów o prżewózokrętami 
(frachtowanie) na rachunek własny lub osdb trzeoich, obsługa ' 

regularnyeh linii okrętowych oraz tak zwane klarowanie stat· 
ków. Oddtlały w Gdyni ul. Portowa 13lU; i w Szczecinie ul. 
:Jacka M.,lczewskiego Nr. 8. 500.000 zlotych. Spólnik może 
mieć w1ekS%ą ilość udziałów. Dr. Roman Giers;ewski jako u· 
rz,dca jednoosobowy. Zarząd skład<! si~ z jednej lub wi~cej 

. osób. O Ile Zarząd jest wieloosobowy, mają z.astosowanie prze- . 
pisy ustawy. Umowa spółki uwarta zOstaTa 7 marca 1946 roku. 

KB-23 

Do Rejestru Handlowe~o wpisano dnia 2Z.8.1946 r. Oiiał A. 
Nr.' 86 firme: Sklep Spoiyw-,zo - kolonia'lny i OeUkatesowy, J . 

, stoezyński i M. Liszewski, Siedzib~ spółki jest miasto Sm:e· 
Cil1, ul. Traugutta Nr 101. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: 
prowadzenie $klepu spOżywczo - kolonialnego i delikatesów. 
Spólnikami są: Jan Stoczyński I Maksymman Liuewskl. Upraw. , 
'nionym do reprezentowania , spółki jest spólnik Jan Stoczyński, 

samod~ielnie, podpisując obok wypisanego lub ' wyciŚni~tego 
brzmienia firmy. Spółka jest spółką jawną. KB-3SS7 

Do Rejestru Handlowego wpisano dn,ia 23.S.1946 r. Dz~ł A. 
Nr. 8::1 firmc: .. Er te", Elektro. Radio - Te:hnlka, Zesezyńskl 
Z. I S-ka. Siedubą spółki jest Szcncln, ul. Krzywoustego Dr. 
65. Pr~e4miotem puedsieblorstwa jest prowadl:enie sklepu 
i wars~t,tu elektro • radio • technicznego. Spólnikami Sil: inż. 
Zasczyńsld Zbigniew, ł inż. Kuźniak Józef. Uprawnionynu do 
reprezentowania firmy są obaj spólniCy razem, którzy podpisywać 
b,clą firmo' w ten sposób, że pod wypisanym, wydrukowanym' 
lub pieel~elą wyciśni~tym brzmieniem firmy umieszczą swe 

.. podpisy. KB.!....3885 

Do RejestruH;andJ.owego wpisano dnia 22.8.1946 r. Dz1ał A: 
Nr. 87 firm~: S~czecińskie Zakłady Chemictne .. Bowi", właści:i e ; " 
le Bosak Teodor i Wialica Marian. Siedzibą spółki jest StctecIn, 

"MONITOR POLSKI" - Dnia 14 czerwca 1947 r. 

ul. Mierosławskiego Nr. 5-7. Przedmiotem działalności spółki 
jest: produkcja i sprżedaż farb, lakierów i chemikalii. Spólnika. 
mi są : Bosak Teodor i Wia:ica Marian. Prawo reprezentowania 
spółki pn.ysluguje obu spólnikom łącznie. KB-3885 

. ; Do Rejestru Handlowego wpisano dnla 22.8.1946 r. Dział A. 
Nr. 88, firmę : Skład Ziemioplooów, R. Biittner w Szczecinie. SJe· 
dzibli przedsiębiorstwa jest Sz~zedn, ul. Martynowa 38. Przed· 
miotem przedsiębiorstwa jest: z.akup i sprzedaż zboża i produk· 
tów przemiału . Właścicielem jest Bilttner Rafał. Uprawnionym 
do reprezentowania firmy jest Biittner Rafał. KB-3884 

Do Rejestru Hand!owego wlpisano dnia 23.8.1946 r. Dział A. 
Nr. 90 firmę: Obsługa Portu, Biuro Techniczno - Handlowe 
i Maklerskie, inż. Władysław Radyski. . Siecltibą przed&i~bklrstwa 
jest Szczecin, ul. Matejki 29/1-2. Przedmiotem przedeięblor. 

stwa jest: usługi i pośrednictwo w sprawach I tranzakcjach han· 
dlowych oraz morskich w charakterze agenta lub maklera okr~· 
towego, handlowego, transportowego, towarow€.io, aukcyjnego, 
! asekura~yjnego - komisanta, konsygnatora, aukcjonatora lub 
faktora . . W szczególności: klarowanie statków, clenie, wydawa. 
nie konosamentów. inkasowanie frachtów. rezerwowanie miejsca 
w porcie, pnyjmowanie i rezerwowanIe załadunkÓ'W, ochrona 
i reprezentacja interesó'il!, reklama, ufrachtowywanle I czartero· 

, wywanie statków, zaopatrywanie statków, I!!zŁauerka i trumerka, 
ubezpieczenie morskie , itp. Właścicielem przedsiębiorstwa jest 
inż. Radyski Włodzimierz. Uprawnionym do reprezentowania fir
my jest inż. Radyski WłodzImierz. KB-3883 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 1 czerwca 1946 roku 
Dział A. Nr. 24: Przedsi~biorstw(l Budowlane "lelbet". Sieddbą 
spółki jest Szczecin, ul. Sląska Nr. 9. Przedmiotem spółki jest 
prowadzenie przedsi~biorstwa budowlanego. Spólnikami są: 
Czesław Koroi ze Szczecina j Kazimier~ Mazurkiewicz ze Szcze· 
cina. Spółka jest jawną. Każdy ze spólników ma prawo samo· 
dzielnie repretentować spółk~, z.acią,gać zobowiąz.ania I zawierać 
umowy obowiązujące spółk~, oraz podnosić wszelkie należności 
spółki, tj. sumy z banków, i11!tytucji i od osób prywatnych. 

KB-22 

Do Rejestru Handłowego wpisano dnia 1 czerwea 1946 roku 
Dział b·17 .. Polska Bandera, Przeładunki Morskie", spółka z. ogra 
niczoną odpowIeddalnością. Gdańsk - Wrzestcz, Al. Wojska 
Polskiego 29. Przedmiotem przedsiębiorstwa Sił wszelk!ego ro· 
dzaju cz;ynnośc i ekspedycji i przewozu jako też przechowywa
nie oddanych przedsiębiorstwu na skład rzecty ruchomych przez 
osoby trzecie w magatynach własnych bądź cudz.ych, eksploato· 
wanych we wlasnym zakresie. Oddziały: w Gdyni przy na
brzeżu Francuskim i w Szczecinie, przy ul. Jacka Malczewskiego 

' Nr. 8. 100.000 złotych. Kaidy spólnik meie posiadać wie:ej 
udziałów. Michał Hanasz. Na drugiego członka zarządu wybra
no Henryka KomiŁala. Zarząd jest obecnie dwuosobowy. Repre

'. ~entOjąspółkę dwaj cuonkowie z.auądu łącznle lub je4en członek 
, zan~a łącznie z ,prokurentem. Antoniemu Strzyrze'\'lski~niu , u~ 

dzielono prokury lącznej t Zarządcą. Spółka z ograniczo'ną' od ~ 
: pOwledzlalhości'ą,' . Aktspółkl .-' z<lIStał zawarty 21 ,lutego 1946 
. roku. . . «B-21 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 8 maja 1946 roku Otiał 
B. Nr 16 .. Dom Przemysłowo· Handlowy .. Technochemia", Spół
ka z ograni:zonł odpowied~alnością. Siedzib, spółki jest miasto 
Szczecin. Spółka może otwierać filie i agentury na terenie 
całej Rzeczypospolitej Polskiej i za graniCIi. Przedmiotem przed
sj~bior5twa jest zakup i sprzedaż materlalów technicz.nych i che
micznych. Kapitał zakładowy wynosi 100.000 d. (słownie sto ty· 
sięcy złotych) i podzielony jest na dziesi~ć równych udziałów po j 
10.000 złoŁy.::h każdy. Kddy spólnIk może mieć wlększ.ą /Jość 
udzIałów. Spó!nicy objeJj kapitał w ten sposób, że każdy t nich 
obją! po 5 udziałów po 10.000 żlotych każdy, z tym, że wszystkie 
udziały zostały gotówk~ wpłacone do Kasy Spółki. Ctłonkami 

, Zarzildu są: Jan Rajewski i Seweryn Tyczkowski obaj ze Szcte· 
cina. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony l upoważniony 
do zastępowania Spółki samodzielnie, natomiast do z.acląganla 
zobowiązań, z.awierania um6w, podpisywania weksU wymagana 
jest zgoda ws~ystkich spólnikó';'l. Członkowie Zarządu repre~en

tują Spółkę w ten sposób, że pod wypisanym, wy4rukowanym 
lub piecztcią wyciśnietym brzmieniem firmy Spółki umieści swój 
podpis firmowy jeden członek Zartądu, kaicły samodtleli1le. Spół· 
ka z ogniniczoną odpowiedzialnością uwarł.a na zasadzie umowy 
notarialnej notariusza Kwapi~liewlete ze Szc~l"" nr rep. 
128/1946 dnia 25 kwietnia 1946 roku. Cus trwania spółki jest 
nieograniezony. Pismem do ogłosz.eń jest .,Monitor Polski" 

, KA-4673 

Do Rejestru Hand.\owego wpisano dn. 10.7.1946 r. Dual A. 
Nr. 48 firm~ : .. Budownictwo", · Przedsiobiorstwo Inżynieryjno -
Budowlane i "1echaniczne Zakłady Stolarskie, Inż. Marian Ber· 
ger i inż . arch. Józef Ow!eŚniak. Sp6łka. Siedtlbil spółki jest 
mi.asto Szczecin, ul. Aleja Bohaterów Warszawy Nr. 31-32. 
Przedmiotem przedsi~biotstwa jest: prOWadzenIe robót budowla· 
nych i zakładów stolarskich. Sp61nlkaml s~: in!. Marf4n Berger 
I inż. Józef Owieśniąk. Prawo reprezentowania spółki przysłu
guje obu spólnikom I każdemu wyłącznie. Obaj uprawnleni ., 
do zast~powania spółki w keidym poszc:n,cSlnym wypadku, każ· 
dy wylilcznle, a t chwi'lą, gdy ustanowiłni zosł.an~ prokurzyścl, 
zawsze kddy spólnik ł,cznie z prokunyst •. Ustanowienie pro
kunystów należy do obu spólników, uś Qdwołać prokurzystę 
mOże kaidy spólnik. Spółka jest spół!<ą jewną. KB-3405 

Do ReJe5tru Handlowego wpisano dn. 23.7.19'6 r. D~ial A. 
Nr. 63, firm~: Biuro Techniczne Z.U.S., Aleksander Zurkowski 
I Edward Sindut. Spółka jawna w S~czeclnie. Siedzibą spółki 
jestmiastó Stcze<:in. Pr~edmiotem działalności jest wykonywa· 
nie robót instalacyjM - budowlanych I prowadzenIe warsztatu .. 

9 

Spólnikami są: Aleksander Zurkowskł i Edward Sindut. Spólka 
jawna. Prawo reprezentowania spółki, przysługuje każdemu 
spólnikowi z osobna. Każdy spólnik z osobna upoważniony jest 
do podpisy\vania wszelkich pism sp6łki, zaciągania zobowiązań, 
zawierania utnów w związku z prowadzeniem spraw spólki po· 
trzebnych. Poopisywać spółkę będzie każdy spólnik z osobna 
w' ten sposób" że pOd wypisanym, wydrukowanym lub pieczęci, 
wyciśniętym brzmieniem firmy umieszczać bcdą swoje pod
pisy. " " KB-3407 ' 

Do Rejestru Hand.lowego wpls'lno dnia 5.7.1946 r. Dl!iał A. 
45, firmę: Sklep SpożyWCZy, L. Tusznic i S·ka. Siedzibą spólki 
jest Szczecin. Przedmiotem dzialalnoś:i : handel towarami spo· 
żywczo· - kolonialnymi i delikatesami. Spólnikami są: Józef Lu
blński i Leokadia Tusznic. Prawo reprezentowania spółki przy
sługuje każdemu spólnikowi z. osobna, w szczegól ności upowat
nieni Sil każdy z osobna do podpisywania wszelkich pism spółki, 
uciągania ' zobowiąz.ań, zawierania wszelkich umów w związku 
z prowadzeniem spraw spółki potrzebnych. Pomienieni zawia
dowcy podpisywać będą każdy oddz,ielnie s-półkę w ten sposób. 
że pod wypisanym lub pieczęcią wyciśniętym brzmieniem firmy, 
umiest;;zać będli każdy z osobna swoje podpisy. KB-3408 

Do Rejestru Handlowego wpisano dn. 10.7.1946 r. Dział A, 
Nr. 47 firmę J. Banasiński i S·ka. "Bławat ł Galanteria". Siedzłb, 
spółki jest Szczecin, ul. Aleje Wojska Polskiego L. 16. Przed
miotem działalności spółki jest: zakup I sprzedaż towarów bła
watnych I galanteryjnych. Spólnikami są: Józef , Banasińskł. 
Edward Banasiński I Stefan Banasiński. ' Upoważnionymi do re
prezentowania ,spółki są: Józef Banasińskl ł Edward Banaslńskl. 
którzy reprezentują spółkę i podpisują firmę spółki w ten spo
sób, że pod brzmieniem firmy. wypisanym ręcznie lub na ma~ 
szynie wydrukowanym albo pieczęcią wyciśniętym podpiszą , siC 
wyłącznie. KB-3406 

Do Rejestru Handlowego wpisano dn. 3.7.1946 r. Dtial, AA 
Nr. 38 firmę: .. Przedsiębiorstwo Budowlane", .. Zjednoczenie", 11. 
Nogala, W. Orwat i E. Konieczny, spółka. Siedzibą spółki jest 
miasto Szczecin. Dzialalno~:ią spółki jest prowadzenie robót 
budowlanych. Spólnikami są: Witold Orwat, J6zef Nogala I 'Ed. 
mund Konieczny. Upoważnionymi do reprezentowanIa spółld 
są: Witold Orwat, Józ.ef Nogala, którzy uprawnieni są każdy sa" 
modzielnie do uwierania w ImienIu spółki umów, zaciągania z~ 
bowiązań, składania wszelkiego rodzaju oświadcteń I podnoszenlll 

, naleinych spółce sum, umieszczająa swój podpis pod stemplem 
, spółki. [(B-3376 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 26.5.1946 r. Dział A', 
firmę: .. Cukiernia Kawiarnia - Piekarnia Marian Kamkński , za .. 
mieszkały w Szczecinie, Aleja Piastów Nr. 74. Przedmiotem 
.puedsięblorstwa jest prowadzenie cukierni kawiarni i piekarni 
Ilłcznie. Właścicielem jest Marian Kamleńsk!. UprawnIonym do, 
reprel:entowania przedsiębiorstwa jest Marian KamieńskL 
, " KB--3378 

. ' - . ". -. - . 
' " . ': . .;: ~ ... . 

- ':~Do ,R~i~'~tru Hand'lo~~g~ wpis~no dn:',9.7:1945 r. fIYiial · N4 
Nr. 49 firmę: .. Auto Trans", Sp6łka Me'chanik6w ' SatrtochodOOl 
wych W. Około· Kulak i S·ka. Siedzibą spólkl- miasto Szcze. 
cin z prawem z.akładania oddziałów w innych miejscowościa:l1~ 

Przedmiotem działalności jest: uskutecznianie transportów lądOo' 

wych . i przewozów lokalnych samochodami oraz prowadzeni. 
warsztatów mechaniczne - reperacyjnych dla wszelkiego rodzaj .. 
pojazdów mechanl:znych. Spólnikami są: Okolo· Kułak Wacław. 
Roman Wilskl, Piotr Około - Kułak I Henryk Gniewowski. SpóJ" 
ka jest spółką jawną. Uprawnionym do reprezentowania spółki 
jest: Wacław Okolo • Kułak, który reprezentuje spółkę i podpl. 
suje . firmę spółki w ten sposób, że pod brzmieniem firmy wypl" 
sanym r~cznle lub na maszynie wydrukowanym, albo pieczęci, 

wyciśnl~tym podpisze wyłąc~nie każdy. KB-3371 

00 Rejl!6tru Handlowego wpisano dnia 25.7.1946 r., Dział A. 
Nr 64 firmę: "Restauracja .. Zak". Włodzimierz Uszaldewicz 
i Włady.!iław Dariliec,ki ł S·ka w Szezecinie. SiedzibiJ spółki jeet 
miasto Szczecin, ul. Krasińskiego L. I. Przedmiotem spółki 

Jest; prowadzenie restaurącji z wyszynkiem napojów aikoho
lowych. Spólnikami 5'1 : Włodzimierz U.szakiewicz i WładY5ław 

Oamiecki. Spółka ' jest spółką jawną. Uprawnionyml do repre~ 
zentowania ISp6łki są obaj spólnicy, którzy reprezentują 5półk, 
I podpisują spółk{! w teli spos6b, że pod brzmieniem firmy wy .. 
pisanym r~znie lub na maszynie wydrukowanym, albo piecz,-

. cią wyciśnie tym podpiszą się wyłącznie. KB-3316 

Do Rejestru Handlowego wpi&1no dnia 4.9.1946 roku, Dział A' 
Nr 100 firmę: ,;F. Kazimierczyk I M. Marchiewicz. Sklep Art y" 
kulów Piśmiennych w Szczer.inle. Siedzibą firmy jest: Szczecin', 
Aleja Pomorska Nr 13. Przedmiotem działalności sp6łki jest: za
kup, sprzedaż materiałów biurQwych j pisemnych. Spólnikami 
są: Marchiewicz Michał I Kaźmierczak Feliks. Spółka jest spół· 
kił jawnli·Uprawnlonyml do repretentowania spółki są obaj 
spólnicy, którzy podpisywać firmę spółki będą w ten sposób, że 
pod brzmie'nlem flnn~ ' wyplsa'nym recinie lub na maszynie wy
drukowanym albo piecz~cią wyciśni~tym podpiszą się wyłącz
nie. KB-5209 

Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 6.9.1946, Dział A, 
Nr 98 firme: Sklep Spożywczy j Delikatesów, J. Szymańska 
I S·ka. Siedzibą spółki jest Szczecin, ul. Pocztowa Nr 40. Przed
miotem działalności jl!6t handel towarami spożywczo • kolo. 

' nialnyml. Spólnikami są Szymańska Janina I Ołesiński Zenon. 
Uprawnioną do reprezentowania sp6łki jest Janina Szymańska, 
która reprezentuje sp6łkę w ten sposób, że pod brzmieniem 
firmy wypIsanym ręcznie lub na maszynie, wydrukowanym 
Albo pi~ct~cią wyciśniętym podpisze elę wyłącznie. Spółka jest 
~p6lką jawn'.KB-5211 
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. Do Rej.tru Ha-nc:Ik>wego wpisano dnia 29.8.1946 r., Dział A, 
Nr 91 flrme: .. Sklep Spożywezo - Kolonialny, Czesław Rychlik 
, Sb " Szczecinie. Siedzibł spółki jest Szczecin, ul. Krzy
.~Of. Kołumba Nr 7. Pr:tedmiotem działalności !Spółki . jest: 
handel łMlarami spożywczo - kolonialn~i . SpólnikaiTtf ' są: 
Ryehlik Czes!.aw ł Rychlik Józef. Spółka j~t spółką jawną : 
ł,JprawnioDJmi do reprezentowanie spółki sł obaj spólnicy, ' 
którzy reprezentują spółke i podpisują firmę spółki w ten spo
.ob, . że pod brzmieniem firmy, wypisanym ręcznie lub na. ma
.~ynłe, YJdrukowanym albo pieczęcią wyciśniętym . podpiszą 
lit wyłlłcznie• . KB-5119 

,Do R.,jeabru Handtl~o wpi6ano w sierpniu 1946 roku, 0z.i61 A 
Nr 94 firmę: "Dom Handlowy Ex-Import W. Taclinowski 
ł S-ka". Siedzib, firmy jest miasto Szczecin, uL Sw. Wojciecha 

. Nr 1m. 4. Przedm~m pn:edsiębiorstwa jest: prowadzenie 
handlu hurtowego ziemiopłodami, materiałami budowlanymi, 

"'1' prz~tami og6in~o użytku, prowadzenie handiu o cha· 
rakterze eksportowym i importowym, hurtowej sprzedaży korni· 
.owej i przedstawicielstw w tym samym zakresie. Spólnikami 
ec: Starowiejeki Ludwik, Tacuno~skj Wojciech, Sobiech Cze
.ław. Sp6łka jest spółką jawną. Uprawnionymi do reprezento
wania firmy s~ wszyscy trzej spólnicy. Podpisywać firmę · spół
ki ~z~ d~óch :E pośród trze<:h spólników, bądź też .. jeden 
c. prokurentem pod wypi6anym, wydrukowanym lub pieczęcią 

Wyciśniętym brzmieniem firmy. KB~5120 

Do rejesbru HaodloW"qo w:pisano dnia 20.7.1946 r. D.z.ial · B. 
Nr 32, . firl11ł: .. R~o", Zbiornica i Wa,rszltaŁy . Remontowe, 
Ut}'ltkcnregó Złomu na Pomorze . Zachod,nie, Spóhka1' ograni. 
ezón; odipowied.z,ia~nością· Sj,erl .z.ibą 6IPó1ki j0e6t Szczecin. Przed· 
IItJ.o.tem pr,zed&I~iorstwa jest: 81} ~biórka, Itwózka,eegregllcja 
i doprowadzen,ie do stanu używ.a.lno~, oraz: sprzedaż -~omu ' 
'lJżytk<Wrego oraz wal"to!eiowych przedmiotów ł oopadków do
ł.ychezas niezabez,pie<:zonyC'h, a znejdują<;:ych !Się na ulicadh, pla
teeh .. na po!ru::h oraz w zniszczonych budynkach, kt6re to bu· 
ey.nki nie b~ą objęte planem odbudowy w ciągu najbliiszego 
póHoia . roku, b) utworzenie składów nil' ten cel ,przez.naeronyeh, 
e) ulwórzenie własnych warszhrtów reparscyjny.ch, d) utwor.ze-
• ie pU'llktów . sprzede,iy wyremol?lowalny<:h przedmiotów. ' Spótka 
może układać oddziały i filie poza siedzibą spółki. Kapital la
k~y wyOOl'li 240.000 zł.otyoh (dW1e1ście czte·rdz,ieŚ<:i' tysięcy 
'Złotych). Kaidy spólnik może posiadać większą ilość udziałów. 

Uprawnionymi do reprezentowania spółki są: inż~ Stefan Mro· 
kowski i mgr Stefan Fleszer, którzy też stanowią zarząd spół
ki. Sp6łk~ reprezentuje zarząd w 050bie dwóch członków lub 
ilei jednego członka wraz z prokurentem. W ten sposób winny 
być podpisywane ' pisma tobowiązują<:e sp6łkę, które winny być 
nadto zaopatrzone .... odciśnięte lub wypisane brzmienie firmy, 
dotyczy to międty innymi wszelkich umów, zobowiązań pienię

żnych, weksli, indosów, czek6w ł pełnomocnictw. Koresponden· 
_je , 'zwykłe nie zawieraj~oo .zobowiąz.ań, pokwitowanie ~ odbioru 
pieni~zy, należności, towar6w i korespondencji l1)a prawo 
podp!eywać kaidy członek zarządu ·· samOdzielnie, ' Spółka .j~\Vna 
aOIT"DiezOnł odpowiedzialni)ści" zawart. ; na · żasadżle " umó
wy' notarialnej z 'dnie 17.7.46 r. przed notariuszem' Kwapisłewi- ' 
ezem, nr rep. 367/19ł6. Pismem ogłósżeń jest Monitór Polski. 
Czas trwania sp6łki ;est nieograniczony. KB~3491 

Do rejestru handlowego wpisano dn. 25.7.1946 r. Dział A. 
Nr 68 firmę "Hurtownia kolonialno - spożywcza", Eugeniusz 
Bartoszek. Siedzibą firmy jest: Szczecin, ' Al. Wojska Polskie
'10 3. Właścicielem firmy jest Eugeniusz Bartoszek . . Uprawnion"" do reprezentowania firmy jest Eugeniusz Bartoszek. 

K8-3308 

Do Rejestru Handlowcgo wpisano dnia 25.7.1946 r. dział A 
ł)/r 67 firmę: "F. Iwański i Cz. Piechocki - Drogeria w Szcze
'cinie. Siedzibą spółki jest Szczecin, ul. Polonii Zagrani<:znej 23 
"rzedmiotem działalności jest: prowadzenie drogerii. SpÓlnika. 
'mi ' Sł: Leokadia Iwańska i Piechocki Cz,esław. · Upoważnionym 
GO reprezentowania sp6łki jest: Czesław Pie~hocki, który jest 
'r6wniei upow.żnionym do zastępowania spółki przed .. urzędami~ 
oru <lo podpisywania pism i dokumentów w granicach. normal. 
nero' zarządu przedsiębiorstwa. . "l<B-3306 

Do Rejestm HKndlowego wpisano dn. 25,7.1946. r. Dział A, 

Nr 66 fir~ę:k'''''!''S ?arms~'ed' ~rbzYbor!łkiw~litiJiasrskie.1 hanlde~ jedlit, .1 
'S. Dobrzyns 1 · 1 -1\a. I ZI ą. spo JeIS . zczecm, u. "ar y-
'nala Hozjusza L. 14. Przedmiotem . spółki ~t: handel jelitami 
ł . przyborami wędliniarskimi, oraz solami konserwowanymi . . 
~pólnikami Sil: Dobriycki Stanisław i Szpajvman Józef. Spółka 
jesŁspółk, jawn~. Uprawnionymi do reprezentowanie spółki eą 
c,&~j . wspólnie y, którzy podpisuj, firmę sp6łki w ten sposób, 
te ' pod brzmieniem firmy wypisanym ręcznie, lub na maszynie 
w.ydrukowanym albo - pieczęci'ł wyciśniętym podpiszą' się wy
ł,etnie. . KB-3305 

Do Rejestru HandlO'lVego · wpi6ano dnie 28 marca, 1946. r., 
Dział A, Nr 13 firmę: Szczecińska WY:Łw6rnia Wód Minerąllłych 
i Rozlewnia Piwa, Felicjan AugusŁyqiak i Ska ' w Szczecinie .. 
Siedzibą Spólki jest Szczecin. Prze<kUiotem przedsiębiorstw;! 
.;tst wyrób lemoniady l rozlew piwa I sprzedai tyeh artyku
łów. Spólnikami są: Augus1yniak Felicjan W · Szczecinie i Je
ny. Piórkowski w Szczecinie uprawnionym do reprezentowa
niA spółki są Felicjan Augustyniak i Jarzy Piórkowski, którzy ' 
repruentują spółkę kaidy wyłącznie ' i . podpisują firmę w ten 
sposób, że pod brzmieniem firmy wypisanym ręcznie ' lub na 
maszynie lub wydrukow;anym albo stampili~wyciśniętym pod. 
l!i~"ją każdy wyłącznie. 

· l(A-3747 

I 
~. Rejestru Handlów~go wpit.ano dn'a 29 marea 1946 r , ' j 

Orlał A, Nr 15 firmc : Wi':twóraia Cukiernicza, st. Dorn.ański 

i P. Pokropińsld. Spółke jawna. Siedzibą spółki jest miasto 
Szczecin. Przedmiotem działalności jest wyrób ciastek, . tortów, 
pierników, keksów i wszelkich innych wyrobów wchodzący~h 
~ zakrescukrownic,twa, Spólnikami ' są : Stanisław .' Domański 
iPi~tr Pokropiński. Uprawnionyrru doreprezento'Wania Spalki 
sąStanisla:w Domański i Piotr Pokropińsld, którzy reprezen< 
tują spólkę i podpisują firmę spółki w ten 'sposób, że pod 
bnmieniem firmy wypisanym ręcznie lub na. maszynie wydru
kowanym 'albo pieczęcią wyciśniętym podpiszą $ię wylącinie, 

, KA-374fj 

00 Reje6!ru Handlowego wpitano dnia 25 marca 194fj r., 
Dział A, Nr 10 firmę: Jadłodajnia Staropolska R. Kolacki 
i H. Janiecka, Spółka w Szczecinie. Przedmiotem przedsiębior
stwa jest prowadzenie jadłodajni wraz z wyszynkiem na·pojó"" 
wyskokowych. Spólnikami są: Romuald Kolacki w Szczecinie, 
Parkowa 62 i Helena Janiecka w Szczecinie, ul. Parkowa 60. 
Spółka jest jawna. Uprawnieni do reprezentowania Spółki są: 
Romuald Kolacki i Helena Janiecka, podpisują spółkę w ten 
;:posób, że pod brzmieniem firmy wypisanym lub na maszynie 
wydrukowanym lue wyciśniętym brzmieniem umieszczają pod
pisy łącznie , KA-3748 

00 Rejestru Handlowego wpisano dnia 17 kwietnia i946 r. 
Dział A. ' Nr 16 firmę: "Przedsiębiorstwo Przewozowe", "Wy
gc.da" w Szczecinie właścicielka Stanisława Madej;owa. Przed
siębiorstwo mieśd się ' w Szczecinie. Przedmiotem przedsiębior
sl wa jest działalność spedy<:y jna·. Właścicfelem . przedsiębiorstwa 
jest Staniisława Madejowa wSzczccinie. Właśdcielka posIada 
nieograniczoną zdoi IlOŚĆ do , działań prawnych. KA---384fj 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 
w Szcze.cmie, dnia 16.2.1947 r. \ pod Nr 226, wpisano firmę: ' 
"Owocarnia .j Delikatesy,A. Chmielo\V\S-ka i S·ka". m. SoczeCin, 
Bo!e6ława . Krzywoustego 78. Zakupi !S'przedaż owoców ideli. 
katesów. Anna Chmielowska i Zenon-Józef Chmielowski. Spół. 
ka jawna. Spółkęreprezentu~ sp<>Iniaka Anna ' Ghmieło\V\Ska 
samoIstnie . . ' KC-3508 

Do Rejestru Handl0wego Dział,u A Sądu Okręgoweą,o 
w Szczec.inie, firmy: "Elektron", P~żedsi~b. Robót Elekt,rycz
;iych, Zygmunt Górecki i . Czesław Szlachcikowski dnia 28 .2 
1947 r. pod Nr. 121 wpisano następu'jący wpis: Spółka została 
rozwiązana. KC-4114 

Do Rejestru Handlowego Dilialu A Sądu Okręgowego 
w Szczecinie dnia 30.12.1946 r. pod Nr. 188 wpisano firmę: 
.,Skl.ep . Spożywczo- kolonialny ' i ' delikatesy, . SI. Ogr09niczak 

I J. Popie,I, Spółka". Szc~<:j.n: ul. NiemcewICza 33. H~ndel a~
tykulami 6!l>0żywcz~-kolonleJnymi i delikatesami. Spólnikami są: 
Jan PopIel i Stefan Ogrodniclak. Spółka jawna. Spółkę repre-
zentilje I;,pól.nik Ste!ao Ogrodniczak samodżielnie. . KC-41 1'5 ' 

~: ." . . 

Do Rejestru Handlo';"ego ' DHałir IJ, '''Sąau '' Okręg~~-ego " 
w Szczecinie dnia 20.12.1946 r. pod Nr. RHB 59 wpisano firmę: 

.. Towarzystwo Ha,ndlQ'we "Pomerania", Spó!kaz ogll'ankz.oną 
odj)Owied:zlalnością, m. SzczECi'n, Aleja Wojska Polskiego ' 56. 
Przeds!awiciel6t'o/a fl.rmy wszelkie.go rodlaju i branży,k,rajo
wych i zagranicznych oraz, eksport wszelkich towarów. Kapitał 
zakładowy . 50.000 ·z!. Każdy !SpólnJik może mieć Większą ilość 
udziałów. Członkami Zarządu są: Jan : Jabłkowski, Ja<:ek Ja.nu
szewski: SpÓłkę II"eprezentują obaj członkowie łąanie, lub jeden 
łącznie z prokurentem. Spółka z; ograniczoną odpowiedzialnośda 
.zawarta dnial;ł . wrześma i 30 lis!~pada 1946 r. K C-f369 

Do Rej€6lru . Handlowego Dzialu B Są<lu Okręgowego 
w Szczecinie, dnia 21.2.1947 ,r. pod Nr 74, wpisano firmę .. GryI". 
Polska Zeglu,ge Przyhrz,eż,na na BaHyk,u, Sp6łka z og,rankzoną 
od powiedLi,a,!nością, z siedzl·bą w Sz<:zcci.nde: wykonywa.nie pyze. 
wozów morskich pomiędzy por ta mj baltyckimi(kabotaż), a w 
szczególności: prżewożenie drogą n1Ol'6ką na statkach ",,-łasnych 
ltAl dz,ierżawlonych pas.a,żerów, pocz~y oraz wszelkich ładunków, . 
wykonywanie wszelkicliz iymzwią'zany~h <:iy n ności , ()II'az; PO: 
mocniczych ,operacji" organizowanie turystyki, wczasów i wy
,cieczek morskich oraz związanej z tym propagandy polskiego 
wybrzda, budowanie ł 'I1łnymywan1e wiasnych przystani i ma
gazynów z, .odPowiednimi urządzeniami, pof,rzelbnymi do prze
ładunku! składowania, przyjmowanie ba,ga.ży, towa,rów. i ,tn,nych 
ład'~n'kow , na skład; ' ułatwianie wszelkioh' . formal,nośc;" cel~y~h. 
ubez;pieczeni;wych i i,nnych, 'LWiązanych ~ przyw<lz~m podrót
nych, ·jak. również z przewozem I przechowaniem towarów i 
bagażu . Otwarto Oddziały: w Gdańsku i SwinouJściu. 22.000.000 
zł . Każdy ~pólnik może mieć większą ilość udziałów. Stanislaw 
Dobrzyński, . Stefan Nehiebecki i Ignacy Kuczkowski. Spółkę 
reprezentuje naczelny dyrektor samodzielnie lub obaj pozostali 
członkowie Zarządu łącznie. Spójka z ograniczoną odpowie· 
dzialnością zawarta dnia 20 listopada' 1946 roku. KC-4440 

Do Re~,;Lru Handloweg<l wpi-sano dnia ' 2Ś marca 1946 r. 
Dział A Nr!. 1.1. firmę: Sklep kolonialny, W. FJantowicz;l . Ska 
w . Szczecinie~ ' Przedmiotem prz;edsięb'io~slwa ' jest prowa(izc~ie 

sk:epu ko:onialnego. Spólnikami .są: ' Flantów'iei Waleria W Sz~ze
dnie,ulica Emilii Plater Nr. I, Lysiak Genowefa w Szczecinie, 

uL Dłulgosla 24. Spółka jest jawna. Prawo reprezentowallia 
$ półki .przysługuje ąbydwóm spólnikom, prawo do z.as'tę;powenia 
spółki priysługuje w każdym poszczególnym wypadku Walerii . 
F:antowkz, kt(jra składa swój 'podpis na pismech i dokumentach 
obok ow'aaeni6 i firmy, wypisany ręcznie lub wydrukowany na 
ma6zynie. . . KA-375? 

Do Rejestru Hand!O"wego B, ' 10. ~'pl&lno dnia 22 lutego) 
1946 r , Fjrin~ brzmi: "P6liSkand", Polsko·SkandynaW6ka spółk" 
Zeglugowo::Maklerska, Spółka z og,raniczoną odpowiedz.ia,!nością 

_ .. PoI5k~!1d : '; POli6h Scand l;la'v:a,n ~ I1 : flP;n ~ C0. . ~.I d . . Prz~ó : 
mi9te~ " przoosięblorstwa '. jes t maklerstwo okrętowe. 5pedycJa, 
morska ; o't"az aseku racja i ", geil'~ ja awary j llJ . SIedzl1bą spółkI 
je~t :niiasto SzczeCin. Spółka moie' otwierać filie na , t.erenie ca· 
łej Rzecżypos.;oiitej i ' zagranicą . Kapitał zakładowy wynosi 20' 

.• tys. zl. i podzielony zostal na 20 równych udziałów po \.000 
złqtyeh. Spólnik mOże .mieć więcej udziałów, kapital z06tał pod
jęty w ten sposó!J, że każdy s.pólnik 'przy jął 5 udzialów i spłaCił 
je gotówką. Cz,łonkami Zarząd.u .są: . Nils A\1orantz i , Jerzy Tar 
noweki. Ząrządreprezentuj€ s,półkę w ten sp06ób, . że pod wy 
pisany,m, wydrukowanym lub pieczęcią wyciśniętym br~mie •. 
niem firmy spółdzielni umieszczą swoje podpisy . firmowe dwaj 

czlonkowi.e, lub jeden c z łonek zanądu łącznie z. proku·relllŁem. 
Prokurent~ . mianuje Zarząd. Spółka. z ograniczoną odpowie
dzialnośdą. Umowę spółkową z.awarto aktem no!ariaJnym no- . 
tańu!S.za ;Sobola w Suczeeinj'e dnia 16.12.1945 r. nr. rep: _ 97 . . 
194'5 r. Sp6łkęzaWl3rto na czas nieogran1czony . KA....,.m2 

. Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 23, 10.1946 r., . D.ział A, 
Nr. 149 firmę: .. SklepSpożywczy- Delikatesy, Anna Orłowska 
i Ska. Siedzibą spółki jest miasto Szczecin, ul. Długosza . Nr "" 
Przedmiotem działalnosef spółki jestlakup . i , sprzed<lŻ . lawAl.· 
róW spożYWczo ' - delikatesowych. Spólnikami są: a' Orłowska 

f 

Anna, . 1:1) Woźniąk Jgnacy. Spółka jest spółką jawną · Upraw·, . 
niona do . reprezentowania spółki jest Anna Orlowska, która re- . 
pr:ezenliljespółkę i podpisuje firmę spółki w ten spos~b, te pod . 
brzmieniem ' firmy wypisanym ręcznie, lub na maszYOle wydru
kowal1ym ałbo pieczęcią wyCiśniętym podpisze się wyłączńie. ~ 

KB-,.6947 

00 Rejeshu Handlowego wpisanodn~a 23.10,J94fj r., Dział A, 
Nr 14s ' firinę ·i,Techilika", Przedsiębiorst\vo Budowlane w Szcze
cinie. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Szczecin, ' ut. . Jagielly 10, 
Przed~iolem .' przedsiębiorstwa je'st wykol1ywanie robót wod
r!y~h, po~tow.ych,mostowych. kolejowych, . dr?gO\vych, budo
wlartych, meiioracyjnych · oraz projektów i kosztorysów do po. 
wyższyćh robót. Właścicielem przedsiębiorstwa lest: Turek 
Władysław. Przedsiębiorstwo jednoosobowe. Uprawnionym do 
rep~ezentowani~ i podpisywania firmy podbrzmieoicnl wypi~ . 
nym, . wydrukowanym lub stanlpilią wyciśniętym jest wyłąc:z:me 
właśCiciel jego Turek Władysław; . KB:.....6946 

.00 Rejestru Handlowego wpisano dnia 28 ,9.1946 .r. dział A. 
~r ·\09/46. Firma ' obecnie brzmi ;,Marwa", Sprzeda z Kawy: 
Herbaty j Delikatesów. Wła~ciciele : Marszel Stefan, Wąs~wsk~ 
Bolesław, . Siwczyński Stanisław - Spółka jawna. Spółmkaml 
~becriiesą: a) M~rsielSiefan b}. Wasowski Bolesław, Siwczyń· 
~kj. Stanis1.aw .. Upr~wnieni do reprezentowania spółki są: . Stef~n . 
~rszel, Bolesław Wasowski i ' Stanisław Siwczyński, kt6rzy re· ' 
pr.e~~nhlją, sp~kęwyłąc~nie i. podpisują firmę 5Pó}ki ~ ł~n spo: . 
są~, . że pod _ brzlllieniem finrtJy wypi5.!!nym ręcznie. lub na~~' 
szynie , wydruk.owariYm·a1bo stampiIią \Vyciśniętym ""pbdpis.zą . ~Ię . 
wyłą~z_l!i~. . . . '. ". . ..' K8:""'5364 

. Do Rejestru Handlowego . wpisano dnia 26.9.~6 r . .. D~iał A 
N~' '.109 ' fi~mę: .. Marwa", Sprz'edaż ·l(a~y, '" Herbaty :l · Oe~ik<l -. 
tesów Marszel Stefan i Wasow6ki Bolesław, Sredzibą przedsię · 
biorstwa jesi Szczecin, u\. Aleja Wojska Polskiego nr. 51. 
Przedmiotenl przedsiębiorstwa jest: sprzedaż " kawy, herbaty 
i de.łikalesów. Spólnikami są: a) Marszel Stefan 'b) WasoW'ski" 
BGlesław. Spółka jest spółką jawną . . Uprawnionym do repre· 
zentowania i podpisywania za . spółkę jest każdy ze spólników 
indywidualn'ie obOk wypisanego lub wyciśniętego ' brzmienia, fir· 
my. KB-536:1 

Da .Rejestru Haildlmvego Sądu Okręgowego w Szczednie 
\\'pisano dnia 9.10.46 Dział A. nr M!46. Firma obecnie brzmi: ' 
,, 2ródło po.lskie", Sklep piśmienno - galanteryjny i 'nuty, Emilia ' 
Feidman I S-ka. Przedmiotem działalności Spółki jest prowa . 
dzenie sklepu artykułów piśmiennych, galantery jnych i nut. . 

. KB-{i08J' 

po , R~jestru Handlowego 'ilipisano ;dnia 4.10.46r. Dział. RHA 
123 fjrm~: .. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Szczecina". · 
Siedzibą Kasy jestmlasto Szciecin. Przedmiotem Kasy jest roz
wiJani~ w najiszerszYch . warstwach ludl1oś~i ' zmysłu oszc7;ędnoś
dbw~,uMtw:ianie gromadienia oszczędn09ci. gospodarClwa -. 
nie' nimi w sPosób laPewniający ' całkowicie ~zpieczeństwo ' zło
żon~g6 kapitału i sluszne ;odsetki, .oraz; popierailie produkcji . 
przez udzie);!n/e ', kredytu najszers~ym warstwCłm ;s.p<>!eczf.lym . , 
Koinimalna' Ka6i Osżcz~ności mo'że używać skrót.II . K. ' K. ' 0 . . 
Dy·rekcJę . 1(; Ko.; miasta ·Szc~ećina · stanowi' jako tytnc.za"so?iY 
dyrektor . zarządzający ' Seweryn Krzyżaniakz Siczecina: Upraw . . 
nionym do rep~ezentowania izas!ępowania .K. K. O., orazpodpi 
s)'\Vania za K .. K. O. obok wyciś~iętego lub wypisaneg~ hrzmi~· , 
ITia .·firmy, jesttYll11czasawy ' dyrektor zarządzającySew~ryn 
Krzyżaniak . KB':":58~O . 

Do Rejestru Handlowego. .wpisano dnia 30.9.1946 r. Dzial A. 
Nr. 119 farmę Sklep Towarów Mieszany..:h J. Głowacz . i S'ka 
Sie~zibą spółki j~st Szcze~in, ul. "hzurs~a 42. Przedmtot~.n dzia
łal~~śd jest handel- towarami spożywczo - ko!onialilyrrii; ' Spólni
k~mi ~ą Bi~.1aStefan, b) Głowacz Janina . ' Spóik~ jesŁspółką 
jawną. Uprawnioną do reprezentowania spÓl~i . jest Janina 'Glo-" 
wat;z:, : kt6ri . reprezerituj~spÓłkę l podpisuje firmę spółki -1,,' ten 
~posób; :' ~e pod brz.mienie.m firtllY wypisanym, wydrukowanym ' 
albo . pjeczęci~ . wyciśniętym pądpisze się wylącz nie. KB-5744 

.DQRęje~tru Handlowego wpisano dnia 3181946 r .. DriałA . 
Nr. 95 firmę: Sklep . Spożywczo K010nialny , T. Fik i T. Wojnaro
wicz,' Siedżibą śp6,1kijest .miasto Szczecin, ul. Dębógórskie'j . nr . 
26,. Prz.edmiotem działalności spółki jest prowadzenie 5kiepu 
spążywczo - Kolonialnego , SPó.loikalnlsą : · a) Wojnarowia Ta 

• 



deuiZ.b) T.deusz Fik. tJprawilióny do reprez~l2tOlrinia '!Półki 
jest Tadtusz' f:'lk; który reprezentuje firm~ spółki' w 't~ń sposób; ' 
że po.i brzmlenieUl firmy wypisanym r~czi1ie. wydi'ukOVitnym lUb ' 
lUecitcl, *yeiśnl~tym ' podpisze ~ wyłąeznle. ' :, 11::~'52Ó8 , 

"o ... ,0' : . , 

. Do Rejestru Handlowego wpi,sa1lQ d!1i.a 14.9.1946 r. Dzieł A. 
~r~ - i05' fiTm~ R.stauracja .. Tłwołi". Cz. Wegrowskl ' : i '$kl: 
Siedzj15ą spółki jest Szczecin. ul. Jag~lk>ńska 85:~.' Pt~jotem' 

dzia'~dnoścf spółlii jest prowadzenie spółki. restauracjlz 'pOd!!- ' 
w~';'iem ', potraw gorą~ych j dmnych. Spólnikami są : ,a) S\tgóirSrcl' 
J<ołemens. h) W~growefi Gzesław. c) Chwast Czi!sł'aw. Upraw
nidnYmi cIoieprezentowania spółki są wszyscy trzej spólnky, k16'-' . 
rtyreprezentować b~d:r spóJk~ i podpisywać firme ' spółkiw t~l'I "'1 
sposób .. te pod brzmieniem firmy wypisanym rętzhie lub na: ma·' 
szynie wydrukowanym albo piec~cią wyciśniętym' podpisią : ' si~ ' 
wył~eznle.~B-'-5~i I 

Do Rejestru Han&owego wpisano dnia 4,9,1946 r. DzIał A. 
Nr. 91 łi}mę: ~,Hurtownia Artykułów Spożywczych, Win l Deli
kateSów. J. Handke i Fr. ' Czerniecki w Szczecinie. Si~tibą. 
spółkl jeS-t Sr.ezecin. ul. Armii Czerwonej Nr. 37_ Prz,ed inioŁem 
dz.iała1n~i · jesf proW'adzenie hurtowni artykułów spoiywczy.;:h. ' 
wini delikatesów. Spólnikami są: a) Randka ' Józef. b) C1;ernie, . 
cld Frandsz!!k. Spółka jest spółką jawną , . Prąw.o reprezento
wania I podpjsywania za spółk~ ma każdy ze spólników z ,osó~- . 
na ®ok wypisanego wydrukowanego lub pieczęd~ wyqsm·ęteg,o . 
brzrrrienlafi.rmy. .' KB-,5206 ' 

00 Rejestru Handlowego wpisano dnia 27,9,1946 / D~jałA: 
Nr. 115. firme "Dukla". Sklep Spożywczy, B. Duczkowski j T, 
Duklanowski. .Sjedzib~ spółki jest Szczecin. ul. Bolesława Kr:r.y
""ollstego są· Pr:r.edmiotem działahlośd spółkl je~ t pr<fwadżenie 
sklepu spoży'wczo - kolonialnego i deiikatesów . . Spólnlk~ąl!lą : . 
a) Duczkow'ski Bolesław. b) Duklanowski Teodor. Upraw'liO~ym ' 
do reprezentowanta spółki i podpisywania jest ka'żdyie~pólm~ ' 
ków z osobna obok wypisanego lub wydśni~tego brtmienia fir
mJ:' , ' . . KB~574Ż 

Do 'Rej~ Ha~go A 9, W'pisal1(.l dnia 2461'y<:~iiii 
1946 roku ' firmę: PrtedslCbiorstwo SpedycyjnePo~piech' 

- M. Paul l E. L9J., ~ sdedz~bą w ~z:eemie,z ,przedrriiot~in 
działalności '\li zakresie wszelkiego rodzaju zlece~ przewozó- ' 
wych .I spedycyjnych. drog~ lądową i wodną. Spółka jawn.!. 
Spólnikami są : ł-\Ieczysław . Paul. zam w Szczecinie': przy ul. 
Jagiełły 12 '1 EWjlrysł Łoj. zam. w Szczecinie, przy u\. St~beck ' 

"3, obaj ~pólniey posiadajlł pełną zdolność . do działańprawrtyClL ' 
' Członkan,i zarząd'u spÓłki uprawnionymi Slł obaj spólnicy, przy 
czym do zobow.lązariia spółki wystarcza podpis jea ne go , te : spó1~ 
ni~6w Obo~ pieczęci firmy. Wzory podpisów upOważi'lionyćh' do 
zast~powanJa ' spółkl zostały z!o;one do protokółu s~doweg6: 
Spółka jawna. Firma Przedsiebiorstwo Spedycyjrie .;PMpieehi " ,,/ 

~zoĆu.eióie,pr:~y . ul. j.,gi~lIy Nil' 1'2., Protokół.s:pdrz~&iOnydrul ·· 
l7.list~ 1946 t; 9ftedSłdetri ' Oki~owym :' VI' S Żc%edl'iie. 

, ' . KA~2395 " 

Do Re}estrii. HendJow~ B 7. ~p~a~ , dnill 24LSlyc?-n.ia 
1946 T. firm,: "Fa,rma"ChemilC~ Fabryk!! i Hwtoviiiiaaptecz' 
!1O·drogery j.ria w Szczeei'itie, Spółka z; og.ra,niIC~ną , Odpowie'" 
dtialnoŚ<:i;,. S~ZJ!b. firmy jeSt SDC'zecin, ~l. Ks, Skortl@ki' I ( 2 . . ' 
Pr~miote.in przedsit.bi<'rsŁwajest fabrykacjas'pe<:yfik'ów Iee.i- · 
nic,H'c~. wchOdzących w zakres artykułów aptekarskó" droge
ryjnyehoraz tecnnictnych. sprzedaż wytworów 'wł3~nych 'i ób- ' 
cych i to hu'downie. WylSOkość kapitału zakładowego wynd6i 
100.000 ,s~. 100,000 zł. dzieli się na dwadzieścIa udziałów 'pO 
5,000 dotych. Z kapilału tego przy,jmują Mgr. Mieczysław 
Krzyial1'kiewiez ,pi~~ udziałów po ,pioęć tysięcy 7.łotych. .Bronl
sla'w Mendel pięćti4ziałów po , pi~ć tysięcy złotych, ·Dt. Zygmunt 
Jll~ulbowski ',pIte udziałów 'PO, ,pięć ty\Się<:y 'złotych, ' Edwa.rdJu>ń,k~ 
I~ pici udziałów po ,pięc tY6i~y 7.łoty<:'l;. Zaorząd' spolkl .skla" .. 
da 's~ ~ dw-&h dY,rektorów. wY'br~nyoh uchwaJą6pólnIków"(w 
umowje~tki). a eopółke reprezentują ważnie obaj ' dYll'~ktariY . 
ląc7inie, bąd'i łą-cmie jede.n dy,re-ktor ł prokurent. Prok\JJm: Dr 
m~.ZYgmtl'1łt Je;kubo;w.ski. 'zamieszkały ,w Szczedm~. PI:zy ,u:. 
Jalgi~fu;kje.j Nr ,5 i Edward JllInklewjc~ dypl.d:-og: • .zami~st
kały w Sziz~irnle,przy ul. dawni,ejF;łiken'Walde1"strass.e 1-2; 
Władumi spółki są: a) Zgromadzenie Spólników, li) Zarząo 
Spółki: wybrany na okres 3 lat obrachunkowych 1 to' Mgr. "Mie
czysta... Krzyżanki~wicztta pierw'Srego dyrekŁota; ' Brot'iiśłBw 
Mendel na drugiego , dyrektora. Dr. Jakhbowski ' I1'a: prokufent~, ' 
Edward Junklewicz na dalszego prokurenta . Re'pr~żE!nt&wać ' 

Spółkę na ' zewnątri będzie zarząd w osobach wYbranYthdY' ·' 
rektorÓw , Podpisyw~ będzie Zarząd w ten sposob; ' że ' poo wy- .' 
pisa~ą: wydrukowaną lub staihpiliąwyciśniętą firmą Sp6iki' po.:F ' 
pisuj~sie dw.sjdYrektorowie, albo ~e'n dyrektot :1 prokiJernt. : 
Cus . t'nvania sp6ł.ki nieogranicz.ony. "Farhla ... · :Cheinićz"a Fa- , 
bryka I Hili"townia apteczno,drogeryjna w Szczeeinie, ' spółka z. 
ogr~ OdpowiedziaIn. Akt spółki zawarty w dniu 9paż<liierńika ' 
'1945 ',T. ' Akt notarialny noŁariU6z.a Edward,a Korytows-ki~go w : 
Poznaniu. NrR~p. 212/1945.KA:-2a94 

Do R~je$tru H~ndlowego' wpisano dno 17,6.19\t:6 r : Dzi~IJ:. ; ' 
Nr 3D. firmę: .. Pomorska Filalelia, SŁ. Galkowski (s,ka Vi . Sz.ći.~: 
cinie. 'Siedzibą sp6iki jest miasto S~czecin. Pnedmiotein dzia- ' 
łaJ~ścisp6łki jest ~kup i sprzedaż zn~czkólV pcicifowy~h, ' 
sprzętu fik.telistycznego , dokonywanie szacunku i nabkow ' itP,' ., 
Spójka mote za,kładat ~działy poza siedzibągi~~n~.Spóln(- ' 
kami ,sfSteran Gałkowski i Henryk Terpiywiec. Prawo do r~ : 
prezento1lTlinia spółki służy każdemu ze spólni'kótv o~obno, ' 
Transakcje kupna lub sprzedaży przekraczające 1 0 ,000.zł. :ud,zie
lenie kredytu ponad 5 ODO zł , . za d~ganie ·PQżY~z,ek : ' i : ~~~'a~aWia- . 
nie prokury ,spqlki wyr.mga zgoćy ,obu spólnik..ó\y., PcXl~ i,$ sP?I.,, 
oika , zobo\\;.ią zuje spółkę , jeżeli ~ ł ożotl y jes t oboF. ,wypjs.an,?gr,. i 
lub. odcill1i~tegQ . bnmie)1ia firm y, Spółka ' jest ~p'ó lka: j awiJ~ , ' 

" . ., ,. . . .. 'KB~3339 ~ 

. 00 ' Rejestru HandloweiC ,,:'pI5lno dt!ła 27.9:46 ' r; Dział A, 
, Nr' lli fi.rm~: .. Owocarnia. Per1ińska JO,~fa I S;k<i' w Szcteci: 
nie". ' Siedzibą spółki jMt ITIiasto S~ctecin, lii. EmiUi , PJ.8ter 
Nr 11. .' Przedmiotem działalności ~pOłki jest ha~i oWOc:!mi: 
słodycZami, winem i ciastami. Spólnikami, Sł: ~) Grzybowski 
H.e~ryk. b) PerUńska Józefa, Uprawnieni ' do reprezentowania 
spół~i są oba'j . spólmcy, którzy '· reprezentuj'lpÓłkę' I , P94Pisują 
finnę spółll! w ten sposób. te pod bnini~nlem fi.rmy ,wypisanym 
ręcz.nie lub na maszynie wydrukowanym. 'albo 'Piecz~cią wyci
śni~tym podpiszą się wyłącznie. KB-5739 

c~wek · . ' PlacW~loOłei 2. Sp-6Ińikaml' h~ ~' StanIsław ' Miel1elis, 
Ko~neii' Sul!mierski I Jan ' Pańka': • Spółka, jawna. zawar4: na 
mocy ' akt)J,tei~ariego prt~: " nota'tiu~1:~rh Eugeniuszem Kac~. 
marskim we' Włocławku 4 listopada' Hl46 r. Nr 440 na .'cias ni~, 
().g(aniczo~ny., ' ~rząd interesami " s·półkI '.' należeć'będzie. .. .0&; 
ws~y~tki~h ~ólników ł,cinie.:~epie~~ntować spółkę naze.
wnątrzma , prąw,o każdy ze 'sp.óinikow ' oddzielnie . . Wszelki~ 
ewępbt,lał~ zą!>oV/ią~nia 'spółki. weksle,' żyra. rewersy mo~. 
być pQdpisyw~ne . przez kaZdego ze sp~lnlków oddzielnie, ~ó,,:, ~ 
nlet ;:prz.ez każdego ze spólriikÓw Oddzielnie mogą być podP~~ 

SĄD OKR~GOWY W TARNOWIE. 

Dnie 10 października 1946wplsaDO do rejestru handlowego 
II RHA V 613 firmę Maria Słel1.s Goldf1uu - Topoisk.t. Apteka 
pod GWiazdlł VI D~bicy. Whaśelcielk, Rrmyjesl Maria Stella 
Go!dłl!JL1!8 - TopoM.. ,~2896 

· .ywane . czeki, wysławiane przez firmę. podpisy jednak wInny, 
by~ ;pototone-pod 5templem . firmy;, UifP!>~y zaś i akty notarial. 
ne,zawierane wlmieniutlpółki winny."by6 podpisywane prz:ynaj~ 

· mnłf:J ' przez dv ... óch 'spólnI.k6w. )ąc~nie . 'Spółka jawna) pod nr" 

Dnia 14 sierpma 1946 wpiseno dO . rtjesłru handlowego II 
RHA V 598 prz.y firmie Chemieme artykuły eospodareze .. No
wina". Chrzanowski l. Kozłows~. te otrzymuje 9M ' ohecnie 
brzmienie: Chrunowski i Kozłowski.Chenueiny . zikład Prze
mysłowo - Handlowy "Nowina" w Tar!l()wI.. KB-9117 

Dnia 7 grudnia 1946 wykreślono & ńjestm . haridlowego II 
RHA V 565 firmę Franciszek . PodoMIc. hamel obuwia I skóry 
w Dąbrowie Tarno~kiej. dla braku warunków określony.ch 

w TOzporiądzeniu ,:t dnła 11.7.1946 r. Oz. V. R. 'P. Nil' 36. pen. 223. 
. . 1{C:"'2898 

Oma 13 stycznia 1947 "'Pisano do raje.stra handlowego II 
RHA V 614 spółk~ jawn, pod firmł Bracia Fistek. z siedzibą 

' w Tarnowie, przy ul. Krakowskiej Nr IS.Przedrniotem przed-
5i~biorstwa spółki jest ł!przedaż hurtowna; ~tali<:zna ! komi
sowa towarów 6pożywczych i przemysłoWych. Spólnikami są : 
Mieczysław Fistek, Zygmunt Fistek.Anłoni Fistelt I Stanisław 

. Fistek. Do reprezentowanlasp6łkl uprawnlenl.ł Mieczysław 
Fi>stek f Zygmunt Fis tek, którzy rep~ntuj. · spół-k~każdy 

samodzielnle. a podpisywać będą spółkę w ten sposób, że pod . 
brzmieniem jej firmy wydśniętymplecz~el. łub r~cznie. albo 
na maszynie wypisanym podpisze się którykolwiek z' nich. 

.. KC-USl . 

SĄD OKRtGOWY W TORUNIU. 

Do rejesłru bandlowerc wd"nltło 
dnia 24 września 1948 r. . 

4663; .. Feliks Ulano~ski - Spadkoi*rcy". ~ P~stafiowie
niem Sądu Grodtkiego we Włocławku! 25 września 1945 r. 
i z 14 stycznia 1946 r. firma: "Feliks tJlanowskl - Spadko- .. 
b:er~" zos.t~ła wprowadzona w posiadanie otIpteki we Włoeław
ku, ' przy Starym Rynku' Nr 12 z wyłlłczeniem: l wagi talerzo
wej i Odwa'żnikami. 2 aza,f~k dla s,pecyfikow. t słołu , receptu· . 
rówego oraz towarów. wyszczególnlOnyeh Vi remanencie.spo
nądzoąympq wyjśelu okup.sn!óW. ' , " ~, .:. ' 

l, ,.' - -. .!. . .~. " .••. 

ctnl& i i;aźdzteinlka 1046 r. . ,. , 
288. ..Wytwórnia f s,przedai: obuwia " "Cha-Pe-Ce ... · Spółka 

l!: ograniczonlł odpowledzialnośdą". Przedmiot spółki: wsp61-
ne prowadzenie przed8iębiorstwa 'heI1dlowego wytobu ł spized~
ży obuwia, Siedziba: Włocławek, ul. 3 Ma-ja ' 38. 'Spółka roz 
poczęla działalność 9 września 1946 r. Kapitał zakładowy sp6ł- . 
ki wynosi 200.000 zł. Każdy spólnik móże miec wi~kszą ilość 
udziałów. Zan,d 6półki 6tanowią: CZ>e$ław '('Jhmie~Wlski. Bo
lesław Chmielewski, Mi.-:hał PS7.czó!kows!d i Longin Czerwiń-
ski. ' Kierownictwo .prted6i~blorstw«n należeć będzie do Mi
chała Pszczółkowskiego i Bolesława Chmielewskiego. Weksle, 
żyra, czeki, pełnomocnictwa. prokury i wszelkie pisma, z któ
rych wypływać b~ą z.obowiązant~ 6póll<I. nie przekraczają<:e " 
,stu tysięcy złotych winny być podpisywane. pbdrygorem lt~h 
niewatności w stosunku do spóJki - prz:ez un,dców: Micha- ' 

: ła Pszczółkowsklego I Bolesława Chmie~:Wskiegopod stempl~m 
firmy. na sumę wyższą od 6tU tysi~cy złotyeh -'- winl1Y 'byc 
'podpisywane przez wszystkich r.arządców. Zwykła kore.sl'c)D
dencja. pokWItowania ~ odhioru towarów ' z kolei. pbC7.ty. ko.-
mór celnych, przystani rzeczny~h, pokwitowania z odbjoru ko, 

reSpondencji z.wyk!ej.po!~onej i plerrieżnej. ;2; ocJ.bióru pienie
dzy. z poCzty i z banków - lI1ogą być Podejmow&nepr~z ,każ
degoz.zolrząd>c6\lr ,pod slemplem fIrmy. Spóhka.z ~nioczo.n~ . 
odpow iedzia!nośdą zawarta 2osla'!a na ' mocyektu, zez:rt:a,nego ' 
prze<! t1otari,Iis zem Eugeni'lls.z;em I(aer.mat'&kim 'we Włocł .. wku. · 
13 wrześni .. 1946 r. Nr 335 na czas n,reogra'nieZlOl1Y. . 

dnia 28 patdziernib 1946 r. " . . . ' 
4697. · "Fa,bryka Gwoździ i Drutu "Clav~". bon Bądź

zdrów - Spadkobiercy, d:tierżawca Stefan Knaap'\ ....; Aktem, ' 
'zaznanym przed nolariuszem Eugeniuszem Kaczmarskim we 
:Włoclawku, dnia 19 października 1946 r. Nr , 408 • . udzlelona zo
stała łączna prokura Konstantemu Blochowic7:owi I RYSZirdo- · 
wi Hackmbergowi na czas do dnia 31 meja 1948 roku. 

Dnia 6 listopada 1946 r. 
4699. "Apteka mgr. Jótefa Trz~pióry". Apteka ' z siedzibą . 

w Nieszawie, ul. Pocztowa 3. Przedsi~i;ior5biło istnieje od 1930 
roku, Właśc, Józef Trzepióra. . . . 

mą: '; ,;Produkty rolne i nasiona • St. Mkhelis, K, Sulimierskł 
; I S-ka'~ ' poW5tała ze spółki z . ogranlczo.f1ą odp9wiedzialnośd~. 
I pod . .firmą: , "Produkty rl;)lnei nąsio~a.,St. Michęli s, K., Suli
• mier.ski.,l ' S-ka, Spółka z: ograniezon,ą : odpowiedzialnością". któ" 
: ra ,z: dnieni 1 listopada 1946 .r . aktem, ze~nanym pned notariu" 

szem 'Eugeriiuszem Kaczmarskir.n we Włocławku Nr rep, ' 4401 

została ' przekształcona na . ~pÓikę :' ja.wną • z tym, że wszelKie ak· 
, tywa 1 'pasyWa spółki z ogranicżon,ą odpowied z,ialnością prze~ 
· j~te zostały przez " spółkę ' jawną pod ·firr.n'l: "Produkty j-oln~_ 

i l14lBiona S1. Michelis, K. Sulimierski J S:ka". Prteds i ębl2r::.two. 

spółkowe. jako spółka z ograniczon.ą od1'Owiedzialnośdą byl()., 
· zarejestrowane dna 2 października 1945 r. w rejestrze ' hJndlo-' 
W)'m , dz:łełu B.pod Nr 212. , ' i,' 

272, .. Produkty . rolne , i ' riasion h . SL Michelis; K, , &uli.11)ier~' , 
· ski! S -ka,Spółka z ogr~~iczorią Odpówiedzialnośdą"· ,...,.. Al<,~" 

te01,' feznanym przed tic:ita,riuszem ' r;:ug~niustet:ll Kaczmarsk\tl1~. 
we Włocławku 4 listopada, 1))46 r. Nr 440. spółka z ogran!czon~ . 
odpowioozlalnością pod fir(ną: "Prpdukty rolne 1 nasi~Jna SI • . 

' Micl'telis.. K. Sulimierski i S:~a. spólka i ograniczoną odpo.wie,~ . 
dz.ialnośclą" z dniem 1 listopada 1946 r. , przekształcona zostala . 
na , spółkę ~wną pod fir~il : , ,, Produkty , rolne l nasiona - St. 
Michelis, K. Sulimierski I ~ :ka· · . ~ tym,. że wszelkie aktywa :i pą" 

· syw3 '.dotychczasowej 'spółki . z ogr~aniczoną odpowiedzial,ności" 
przejęte zostały przezspąłkę ja""ną , pod firmą : "Produ~t~, 
rolne i ,nasiona - SI. Michelis •. K. Sulimierskl I S -~ (§§ 2a 
aktu z dn. 4.11.46 r. Nr 4'4Q). Wobe~ , po:wyższego przeksztą~~; 
cema , spójki z ogran.iczoną ~,powiedzialnością na spółkę j!lwn~ . 
spółkę pod firmą .. Prod!lk!y .. rolne. i . nęslona SŁ. Micł]e lis" ·,K. 
SuUmiereki ,I S·ka. Spółka z ograniczoną odpowiedzialności~" 
wykreśLa · tli~ z rejestru handlp~ego • . i. , 

. dnIa 2 grudnia ł 94ii 'r: 
4702. · "Apteczny Dóm Hancllowy, mgr. H. Hube &: . dr ~. 

W~licki".Przedmiotem przedsiębiorstwa jest p,rowadzeniehur., 
towego han4łu futykułaml chemic~l1ą , · farmaceuty~z~y.mi. Si~ .. 
dztba.:' . Wb.:łirwe,k. ul. Sto(iólna ąo. Spó,lnicy: mgr. ,HaQna l:Iu~, 
be i ,dr Lu.bom1r Walicki. .Spj$łka ij!wn~, Zawarła na' mocy ;~ro,!J:I' 

; wy.pr,ywą!l1ej:z d.ni(\, ·39· 1!~~opa.~f1 , 1 ;946 , ~'-~ c C~$; !lieC?~r:il p~,~,~P~l:i 
, ny .,:~~r~,ą4" ,!i'łłciłki"}lal~.ty,, . ~9.: obp , ~,P91.l1lkQY' f, ",~"ą!zą.tt .ję~t2~~~~~:" 
l !tawie~~ :'. sjlt'Słkll ;rna . pray.ra ' ~ro.~adzic ,; wszystkio, iij.ler..es~,!, 
epółkl aru ' reprezentować Jllnaze:wnątrzwe : :wszy.slkich stG4' 
6unkach .z władzami I 05ohamitrz.ecimi. Wszelkie zobowiąza~' 
nia, weksle. Indosy. kontrakty: ti~owy. akty notarialne, peł. 
nomocnictwa i prokury podpisywane będą przez o.bu zarządcóW. 
łącznie , . . Czeki. prlekazY~ koresp() nde.l1cję handlową , odbiór.' 
wszelkiej" korespondeocji. 'I?~zesyłek. , towarów i pieąięd zy , skąd . 
i od kogo wypadnie może, . , podpi1\ywa( i załatwiać kt6rykol • . 
wiek z członko.w zarządu SaJń,~zielnie , Podpisy członków za .. 
rz,!du winny ' być kładzione pod stemplem firmy , prócz podpi~ 
sów na aktach urzędowych. KC-1607 

Do 'rejesŁtiJ handlowego' Sądu Okręgowego w Toruniu. Wy",i 
dzi .. ł Zamiejscowy we Włocławku. wciągnięto następujące: wpisyZ; " 

dnia 15 lipca 1 941f r. 
4682. : "Jan ,Banasiak ,i , Kazimie,r l: Karkosiński, ,~prżedai' 

mi~Sa i ''Iędlin'' z . siedzibą , w~ Włq~law.l<u , Kapituli1a ,,19. Spó.l; 
ka posiada filię puy ul. 3 Maja 40. Spólnicy: Jan Banasiak iKa'" 
zliierz Karkosiński. Spółka jawna .zawarta na ' mocy umo\JJ.t 
prywatnej z 15 lipca 1946 r. Zarząd spółk i stanowią spólnicy, 
Akty "notarialne. zobowiątania ,spółki'. weksle. czeki będą pód. 
pisywane' 'przei obu Sqló41ików łąc tnie ,pod pieczątką fiłń1y. 
Korespondencję ·' póeztową.pokwitowąnia: z odbioru ' pierifędzYi' 
orar-innesprawy, < związane ze zwykłyrii zarządem spólkl 'mb:" : 
gą 'być uskuteczniane j - pOdpisywane.przez kŁóregokolwleR ' źlt 
spólriików' 'sainod:tielnie: Spółka zawarta została do' 30' " cz!!i'~' 
wt:a 1947 ·r. ' 

4683: "Władysław \Viśnie tvski ~ Skup zboża,'zi~rrliopł~~ 
dów, I ~~ila". Siedzib~ : ·. Piotr'k6w . Kujawski. ul.' Włocławska: 
14. : Pnedsi~biorst'Wo istnieje od 1922 roku. Właściciel Wł •• 
dysław Wiśniewski. 

d~la 16łipea1946 r, ' " :" " 
4685. ..Józef Paczkowsid" . . ' Przedmiotem pr zedsiębiorst:wa 

jest sprzedaż mięSa I wędlin.Siedtiba: Włocławek; 'u1.Wie" . 
nieeklllS . . Prze&iebiorstwó is'Łnieje bd 22' czerwca 1945 'to'ku. 
Właściciel józefPaczkowski. ., ~ '. 

drtia 26 listopada 1946 r. 4684. ,;Sprzedaż mi~ i . węd!iti ~ . Stanisław Kamiński". 
. 4701: "Apleka w Skępem. pow. Upno, mgr, Ryezard Ner- Przedmiotem ' przedsiębiorslwa jest pr"lw.dzenle warsztatu rZeź. 

lewski". Apteka w Skępem.ul. Sierpecka 2. Właściciel Ryszard niczeg<5 i 'sklepu ze sprzedażą mięsalw~lin .. Siedziba . . Włp-
Nerlewski. ' Postanowieniem Sądu Grodzkiego . w Upnie z 28 dawek. uh .P. O. W. ;37. Przędsiębiorstwo istnieje od 1 li,Vca ' 
marca 19~ r . . Ryszard ,Nerlewski został wprowaq·zony '\li po- 1945 r. ", W1aściciel Stanisłfw KamińąkL . , , 

siadanie apteki w Skępem. ;. ~nla 19 lipca 1946 r. 

4700. .,Prod uk ty, rolne i nasion.a :-:": St. ~ich~lis .. , K. Su\i- 4687. "Władysław Zieliński" . Przedmio t przedsiębiorstwa: 
mit:rski i S·ka". Przedmio lem spółkij~t pro.'wed i.e nie. , handlu WaTSZ.\At i ,sklep rzeźniczy . , ~i~dzi~: , Włocławek.~, Paple,ż ' 
rr'oduktami rol nymi i nasionami oraz .handlu w~zelkfego , tod:~aju kaSt.; :. ~rzed~iębiQr$ hvó rq 1-p'ocięłpdzj~'!.:;rność 25 liP -~8 I~G., •• 
żywym i martwym inwentarzem roltiym Si~(biba 'spójki: Włó- ' j Właściciel "Władysław Zieli'Oski. " ' . 

~ 



r 

46M. .. Tadeuez- Sf,asiak". Prtedmłotem przedsl~biorstwe 
IjiaŁ , prawadz:enie sklepu ze sprzedaż, mi~sa I wędlin , Siedzi
łIa:, ,Włocławek, ul. Wiejska 8. Prżedsi~biorstwo istnieje ,od lip
• ,1945 r. Właściciel TadeU8Z: Sta6iek. 

dni. 20 lipca 1946 r. 
'68...Stefan BojańCzyk". Prz:edmiot: prowadunie warsz

t.łla frdnicugo i skl~. Siedrlb3: Włocławek, ul. Karnkow
• lMło 17, Przedsl~biorstwo 'istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Stef.n Bo;ańczyk. 

• dni. 25 lif<:a 1946 r. 
~ ... He}ena' Woi!1ię~". Przedmi9tem przedsi~biorstwa je5t 

fJ«1VadMl1ie warsztetl,l i ,sklepu rzefniczego z siedzibą we Wło
*-,ku. ul. Chmielna I. Firma iAŁnieje od 15 czerwca 1946 r. 
Wta ś : icielka Helena Woźniak. 

dnia 27 Upea, 190M r. 
82M. ..Komunikacyjna Spółka Zachodni.!. SPółka z: ogra

Blezonł odpówiedzialt'lóŚci4". Przedmiotem spółki ~st urobko
wy , przewóz: osób ł towa.rów pojazdami mechanICznymi. Sie
cI~be spółki: Ciechocinek. ' pow. ni~z:awskiego. Kapitał ukła
dowy spółki 120,000 z:łotych. Każdy !;pólnik może mieć ,wi~k
.z,ilość u~hlałów. Zarz;ąd spółki stanowią ~ólnicy: Piotr 
Jurewicz, Paweł Dzikowski i Stanisław Skonieczny. , Spółkę 
rAst~puje urząd. Do składania oświadczeń i , podpisywania 
w, imieniu spółki wymagane jest współdz:lałanie dwóch zarząd. 
łÓW albo też jednego członka zarz:ądu łącznie z prokurentem. 
Spółka z: ograniczoną odpowiedzialńością zawarta na mocy 
.~tu. zeznanego przed Ilotańuszem Józ:efem MielCarkiem w To
'l'qftiu, 25 IIpea 1946 ro Nr 1082. 

dnIa 30 lipea 1946 r. • 
4690. ..Leoti Mirzyński". Przedmiotem przedsi~biorstwa jest 

pr;o'Wadzenie warsztatu i 5klepu rz:eźniczego. Siedziba: Wło· 
~ławek, ut. Kapitulna 13. Przedsi~blorstwo istnieje lad 1933 ro· 
Ir , Właściciel Leon Mirzyński. 

8285. ..Pierwsza Krajowa Fabryka Manometrów, Termo· 
.,eŁrów i Prz:yrządów Laboratoryjnych, iłenryk ' Neuman. Spół. 
b Akcyjna". - Postanowieniem Sądu Rejestrowego we Wło· 
'łławku z dni.! ao lipca 1946 r. na za$<ldzie art. 59 Prawa Opie. 
tuńczeJO (Dz. U. R. P. Nr 20/46, poz. 135) kuratorem spółki 
mianOwany został Dyonizy Sztucki, klóremu nadano u-praw· 
.ienla zarz4du spółki. ' KB-U26 

Do rejestru handlowego St<iu Oi(f~gowego w Toruniu, Wy· 
ł!feł , Zamiejscowy we w'łócławku wciągnięto co następuje: 

, dnIa 2 lipca 1946 r. 

4679. ..Wacław Polltułlo" - Zakład rzeźniczo .wędliniar· 
,ki I siet!lzibą we Włocławku, ul. Kaliska Nr 13. Przed~lęblor· 
.tfio !stnleje od 1914 roku, Właściciel Wacław PolitułłO. Pro· 
kare~lein firmy mienowany został Stanisław Politullo: 

dnia 15 liPca 1946 r. 
' 4653. ..Dom Rolniczo - Handlowy. ' Stanisław ' PłoJuj" ~ 

Prz:ed~~biorstwo zostało z:likwldowane l czerwca 1946 roku. 

281. ..Zakład Blachar&ki, A. Olszewski! W. ,&Icerak, Spół
ta z ograniczoną odpowiedzialnością". Przedmiotem spółki 
:je6t dalsze prowadzenie zakładu blacharskiego. Siedziba spół

ki: Włocławek, ul. Kościuszki I. Przedsiębiorstwo roz:poczęło 

Gzlałalność 17 kwietnia 1945 r. Kapitał zakładowy: 20.000 zło

\łych . Każdy spólnik może mieć większą ilość udziałów. Za· 
'nł9 spółki stanowią spólnicy: Antoni Olszewski I Władysław 
'Salce rak. Reprezentować spół~ę na zewnątrz może każdy z za
rządców oddzielnie. Wszelkie ewentualne zobowiązania !Spółki, 

Ioei<ls!e, umoWy urówno prywatoe jako td i notaria!· 
'Ile, winny być podpisywane pod rygorem ich nieważriości w sto· 
_upku do spółki przez obu urz:tdc6w łącznie pod stemplem 
firmy. W aktach nofarialnyeh stempel firmy jest zbyteczny. 
Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością zawarta na mocyak· 
tu, zeznanego przed notariuszem Eugeniusz~ Kaczmarskim 
"i! Włocławku 22 czerwce 1946 r. Nr rep. 203. 

4638. ..Komunalna Kasa Oszczędności, , powiatu włoclaw 

,kitlowe Włocławku". Prokury Tadeusza Wielickiego, i wł!-
4ysława, Pr~gowskiego wygasły. Uchwałą Rady Kasy z 5 li· 
_wpicia 1945 r. Prokurentem OddtiaJ.u mianowany został Wła-
4yałtv Pr~gowski. Obecnie Dyrekcję stanowią: Witoid NO. 
""'aItowski. tymczasowy dyrekłor ' zarządzaj~ćy. ' Witold Po
mianowski - zast~pca dyrektora zarządzaj,cego i Jan Kwiat
~<tW51d -:- członek Dyrekcji. 

9 Upca 1946 r. 
f68Q. ..Dom Przemysłowo - Handk>wy. właśCiciel Leon 

~aielski". Przedmiot przedsiębiorstwa: prowadzenie war'szta
tu ślusarskiego, składu gOl5podarcugd, handluzlemiopłodaml 
i młytta motorowego. Siedziba: Piotrków , Kujawski, ul. Wło· 
cławska 516. Przedsi~blorstwo egzystuje od 1931 r. Właści-
eJell Leon Cie6ielski. ' 

12 ~ 1946 r. 

283. "Kujaws~a Spółka Handklwa, Spółka z ograniczoną 
~powi!<l:lialnośelą". Przedmiot: prowadzenie handlu artyku· 
łaml gospodarstwa domowego i towarami żelaznymi. Siedziba: 
Włodawek, Cyganka 19. Kapitał zakładowy: 200.000 złotych 
".idy sp6lnik może m :eć większą ilość udziałów. Zarząd spój· 
Iti ebtnowią spólnicy: Józef Ck hocki. Edmund Li66oW'Ski. Skła
danie ' oświadczeń i podpisywanie w imieniu spółki wszelkich Z9~ 
bowi,zań uskuteczniane być winno przez obu zarządców łącz. 

lIi~ Pokwitowania z odbioru korespoOdencji uskutecznia każdy 
z urządców samodzielnie. Spółka z ograniczoną odpowiedzial
l!ośCił zawarta na mOcy aktu. uzri.mego pr~ notaruiszel" Eu· 
geniUszem luń6kim we Włodil'~ku 4 lipce 1946 r, Nr 164 na 
czas nieoznaczony. 1<:8-«27 

, "MONITOR POL.SKI" - Dnia 14 czerwca 1947 r. 
• 

4681. .. A. Kaczorowskl. właśc. Ursrula Cichowa". , Prud
miotem przedsl~blorstwa jest prowadzenie , sklepu ze sprzeda· 
ż, obuwia. Siedziba,: Włocławek. 3 Maja 9. Właścicielka Ur
szula Cichowa. ' 

282. ..Skład szkła, S. Stranowski ł S-ka, Spółka J ogr.ni· 
czon" odpowiedzialnością". Przedmiot: prowadzenie ' handlu 
szkłem i wykonywanie robót szklarskich. Siedziba: Włocławek, 

3 Maja 27/29. Kapitał zakładowy 140.000 złotych. ~żdyspól • 
cik może pOslaQać dowolną ilość udziałów. Zarząd spółki sta· 
nowią ' spólnicy: Stanisław Stranowski. Stefan Krygier i Ta· 
deusz Kostecki. Wszelkie zobowiązania, weksle. indosy, czeki, 
kontrakty, umowy, akty ootarialne, pełnomocnictwa i proku
ry podpisywane b~ą przez wszystkich truch czlon!~6w za
rządu: korespondencję handlową. sprawy sądowe, odbiór wszel· 
kiej korespondencji, przesyłek, towarów i pieniędzy skąd i od 
kogo wypadnie. może załatwiać za swoim podpisemktóiykol. 
wiek z członków zarządu . We wszystkich powyższych wypad· 
kach podpisy członków 'zarządu winny być kładzione pod stem· 
plem firmy prócz: podpisów na aktach urzędowych. Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością zawa,rta na mocy akt\), zezna· 
nE'go przed notariuszem Piotrem Walieki,m we Włocławku 

5 ezel"l'Ka 1946 r. Nr 674 M eus niedgranłOZ<)l1Y. KB-#'25 

" DO rejestru handlowego dział A, wpi5ano dnia 29 marca 1946 
pod nr 13:, TorurUlka Fabryka Pierników, J. Ruchniewicz w To· 
runiu. Przedmiotem przedsi~biorstwa jest wyrób oraz. liprze
daż pierników i cukierków. KB":"9S19 

Do ' rejestru handlowego R. H. A. pod Nr 22 wpisano dnia 
13 kwietni.1 1946 roku. Józef Swoiński, wytwórnia wód mlhe
ralnych. Rozlewnia l handel piwem w Chełmnie, ul. Domini· 
kańska 16. Przedmiotem przedsi~biorstwa jest wytwórnia wód 
mineralnych oraz rozlewnia l handel piwem, KB-3296 

Do rejestru handłowego Sądu ' Okręgowego w ,Toruniu, Wy· 
dział Zamiejscowy we Włocławkuwdągnięto na.stwujące 
wpisy: 

dnia 3 sierpnia 1946 r. 
4691. .. F. Falkowski". Przedmiotem przedsiębiorstwa jest 

prowadzenie warsztatu i sklepu rzeźniczego. Siedziba: Wło

cławek, Warszawska 5. Przedsiębiorstwo istnieje od 1921 ' •. 
Właściciei Franciszek Fa'kowski. 

, 4692. "W. Waśniewski", Ekład Wędlin -:- Przedmiot: pro
wadzenie warsztatu i sklepu rzel';n1czego. Siedziba: Włocła
wek. Lipnowska 27. Przedsiębiorstwo istnieje od 1921 roku. 
Właściciel Wacław 'Wiśniewski. 

dnia 7 sierpnia 1946 r. 

, '4693. "Spółka Rolniczo ' . Handłowa .. Plon", ' A. Meletski 
S-ka". PrredmioŁem s'półki je8t prowadzenie ' Iiand~u ziemio

płodami, ich przetworami oraz ' artykułainl, związanymi z pro. 
dukcją rolną pod wz:ględem technictnym i gospodarczym. Sie. 
dziba: Piotrków Kujawski, Włocławska 14. Spółka ' rozpoczęła 
d,rAałalność 6 &1eI"pnia 194fi f_ Spólniey: Alojzy Meleiraki i Sta
nisława W!lśttlew&ka. Prokurentem mianowany zastał Józef 
C~jkowski. Spółka jawna, zawarta na mocy umowy prywat. 
nej z 6 sIerpnia 1946r. Zarząd spó~ki stanowią spólnicy Aloj
zy Mel«.skl i Sta·nlsłewa WiśnieW6ke . Wek.s\e i zaciąganie 'to
bowiązań wymagają podplsl,l obu spólników. Wszystkie inne 
czynoścI handlowe w szc~ególnośd zakup i sprzeddż artyku
łów, wchodzących w zakres prz:edsiębiorstwa dokonywać mo. 
gą samodzielnie spólnik A,lojzy Melerski lub prokuren!. Na
zewnątrz r eprezentują spółkę spólnik Alojzy Me\erski lub 
prokurent 

4694, "Spółka Wędliniarska .. Jedność". Jan Suszynski 
ł S-ka". Przedmiotem przedsi~bior.stwa jest prowadzenie wy
robu j sprżedaży mię~ i wędlin . Siedziba spółki: Włocławek, 
Królewiecka 21. Spółka egzystuje od 15 maja 1946 r. Spólni. 
cy: Jan Suszyńskl I Nikodem Drzewiecki. Spółka jawna za. 
warla na mocy umowy prywatnej z 7 sierpnia 1946 r. ,na czas 
nieograOlczony. Zarząd i kIerownictwo interesami ' spółk'i ' nale. 
ży do obu spólników. Wszel:de z:obowiązania spójki, wek~le. 
czeki i pełnomocnictwa będą podpisywane przez obu spólni
ków łącznie. Korespondencję bIeżącą, pokwitowania oraz do. 
kumenty, nieuwierające zobowiązań. może podpisywaĆ każdy 
ze spólników MmodzieInie~ ... 

dnia 9 sierpnia 1946 r, 

4695. ..JÓŻef Gąsiorowskł j S-ka". Przedmiolem prz:edsię. 
biorstwa jest prowadzenie I'!przedaży mi~sa. Sied~iba: Wło. 
cławek, Królewiecka 2. Spólnicy: Józef Gąsiorowski i Raehmil 
Slraiiński. Spółka jawna zawarla na mocy umowy prywatnej 

l: 7 sierpnie' 1946 t. na czas nieogrankw ny, Zarząd i kierow
"ictwo interesami spółki należy do obu spólników. ~"szelkje 
7.Obowiąz:arJa spółki, weksle, czeki i pełnomocnictwa ' będą pod. 
;l!sywane przez obu lIpólników łącznie. Korespondencję bie. 
ż ącą, pokwitowania oraz dokumenty. nlez<lwierające ' lObowią
!3 lJ , może podpisywać każdy spólnik samodzielnie , 

4b96. "Pinkus Kol~ki". - ProkUl'enlka firmy Ra~ hela Kol. 
si;a upoważnia Tere6ę Andeńe de Sylor do zarz:ądu 
przedsiębior.stV{om w zakiresle kupna 'i ' sprzed.a,ży towa
rów za gotówkę era t dCJceprezen!owania firmy wobec 
władz j osób trzecich. Postanowieniem ' Sądu Grodzkiego 
we Włocławku z 10 września 1945 r. Rachela Ko!5ka 
zastała wprowad ~ona w pctsiadanie pr~edsl ębior stwa pod 
firmą : "Pinkll6 Kok;ki" oraz 'Z towarów i nacz.yń , z.naj. 
d u jących 6i~ w tym przed6iębior.stw ie, wprowadzona ZO° 

s ta ła w P,06i.!danie: 200 beczek, 20 ba:onów. 5 rezer -
wuarów do lerpen!yny. 1 beczki z farbą zieloną i s l<1 ly biu ro
"'ej; I fotela i łóżka ; urządzenie przedsiębio rstwa i towary 
u20ane wstały za , mienie porzucąne. 

Nr 86 
, ' 

dnia te sierPnia 1946 r. 
4697. "Fabryka Gwoźdti l Drutu .. Clavus", Leon Bądź· 

tdr'Ów" - 'SpadkobIercy ' duerżawca Stefan Kns,p"_ ' Celem 
pri~i~biorst~a ' jest prowadz:enie dzierżawionego , p,zeds,ię
bi<i~stwa pOd firmą: .. Fabryka gwoździ 'i drutu "Ct3vus", LeOn 
B4dtzdrów" Sp&dkobiercy", przedmiot którego stanowi fabry
kap'o~dzi j ,drutu oraz handlo~o .. komisowa sprzedaż że

laza i wyrobów żelaznych, Siedziba : Włocławek, Szpkhletna 
71ft Stefan Knaap, 'dzierżawca , Aktem, uznanym przed !lO

t~rluszem Zygmuntem Hjjbnerem w Warszawie, 27 ,czerwC<1 
1946 r. Nr 1248 - przedsiębiorstwo pod firmą: "Fabryka gwo,f· ' 
dzi I drutu ,.Clavus". Leon Bądizdrów Spadkobiercy", zostało 

WYdzierżawione Stefanowi' Kriaa.powl 03 czas od .,1 czerw~ 
19ł6 r. do 31 maja 1948 roku. Dzierżaw.ea nie odpoWiada za 
długi przedsiębiorstwa. pows.tałe przed dniem 1 czerwca \946 
roku. 

, 4675, ' "Fabryka , gwoździ I drutu .. Clavus", Leon Bądf

zdrów - , Spadkóbiercy". - Aktem zeznanym przed notariuszem 
Zy'gmuntem Hu.bnerem w, WarsŻawie 27 czerwca 1946 r .• przed· 
siębiorstwo zostało oddane ' w dzierżawę stefanowi Knaapowi 
nacias Od \ czerwca \946 r_ do 31 maja ł!)48 roku 

dnia 23 sierpnia 1946 r. 
, 3390. ..Jó!ef ,Kaminski"; - Obocnie firma brzmi: "JÓ,zef 

Kamiński .:.... Spadkobiercy". Józef Kamiński umarł 9 pażdzier
nika ' 1944 r. Do czasu uregulowania spraw ' spadkowych po zin, 
Józefie ' Kamińskim do prowadzenia przedsiębiorstwa spadko
wego upóważni~ni zostali: Stanisława Kamińska i Jan , Tuszyń
skiz tym, że, weksle, czeki. przekazy, pełnomocnictwa, ,umowy. 
akty , 1'\otarialri€ ' i hipotEczne oraz ,wsze1kie zobownjzan·la prże<! 
~i~bior~twa bez ograniczeńia wysokOŚci sumy willllY być podpi
sywane !ącźhle przez , upoważnionych Stanisław~ , Kamińsk" 
i , Jana Tuszyń,skiego, przy ' czym za wyjątkiem jedynie aktów 
notarialnych i hipote,cznych, podpisy • te winny być kładzione 
pod wypi.sai1ą lub wyclśniętą piecz~cią firmy. Natomiast każ· 
dy z upoważnionych władnym będzie otrzymywać dla przed· 
!iiębior.stwa od kogo i skąd wypadnie wszelkiego rodzaju ko· 
respondencję. prżesyłki. , towary. sumy pieniężne i wszelkie 
wartości. oraz ma prawo poopisywać pod stemplem firmy 'ko· 
I'espondencję,niezawlerającą zobowiązań , 

dnia 26 sierpnia 1946 r. ' 

ol698, .. Skup Produktów Rolnych i artykułów mącznych, 
Tadeusz Kujawa ' i Mieczysław Lassote"; Przedmiotem spółki jest 
prowadzenie handlu ziemiopłodami rolnymi i artykułami mącz
nymi. SI<!oziba: Włocławek, Kaliska 39. Spólnicy: Tadeu!z 
Kujawa i Mieczyslaw LaS60ta. Spółka jawna zawarta n. mo
cy ,umówy ' prywatrie) z 24 sierpnia 1946 r. na czas nieograni· 
cZćny. Zaiżąd Interesam! spółki należy do obu spólników, 
Wszel~ie ' zobowiąunia spółki, pieniężne, wek&le. czekł I pełno
moc~ietwa oraz' wszelkIe transakcje handlowe winny - 1:!yć pod

'pilŚyWane i załat .... ialleprzez obu Bpó.lnlk6w ' ł4cinie. Koręspon
deńcjęzwykłą, nie zawierającą - ' zobowiązań oraz odbiór ZpoC1:- ' 
ty: gotówkI, :przesyłek , i : ' towarów nlożeuskutecznlac ', każdy 
spólnik samodzielnie. 

B286. • .. Cegieln~ ,i betoniąrnia. oraz handel artykułami bu
clvwlanymi .. Halinowo", Spółka z ograniczoną odpowiedzialno. 
ścią" . PI zedń1iotem spółki jest dzierżawa l eksploatacja beto· 
niarni. cegielni i gospodarstwa rolnego pod nazwą .. Halinowo" 
oraz handel artykułami budowlanymi. Siedziba : Aleksandrów 
Kujawski, Halinowo, Kapitał zakładowy spółki: 80,000 zło
iych" Każóy spólnik może mieć większą ilość udziałów . , Za
rz ąd spółki stanowią spólnicy: Stanisław Ehrenreich, Mieczy
oław Janisżews ki i Amelia 'Ehrenreichowa. Kierownictwo przed. 
si~bior~twa należy do zarządcy Mieczysława JaniBzewskiego. 
Weksle, żyra, czeki, pełnOmocnictwa, prokury i wszelkie pisma, 
zaw ierające zobowiązania spółki winny być podpisywane, pod 
rygorem ich nieważności w stosunku do spółki, prz:ez Stanisla· , 
wa Ehrenreicha i Mieczysława Janiszewskiego pod stemplem 
firmy. Zwykła kor~spondencja, pokwitowania z odbioru towa
rów z dróg żel.1znych, komór celnych, przystani rzecznych. po. 
kwitowania z odbioru korespondencji zwykłej, poluonej I pie· 
llirżnej , odbio~ ' pieniędzyz 'poczty. : banków i ,odbiorców to'we
róW ' mogą być dokonywane przez: każdego, z zarządców pod 
stempl.elTI fi roW, , Spółka z ograniczoną odpowiedziaJności,ą , za
warta' na Cl1QCy ' ,aktu, ' zeznanego przed notariuszem ' Bolesła· 
wem ' Bolewickkn' 'w AleksandroWie Kuj;lwskim , ' 23 ' kwietnia 
\946 r~Nr 7.12 tektu. zeinanego przed tymże notariuszem 
4 maja' 1946 'r. Nr. 773, " Spółka zawarta została do 31 marca 
1950 roku ' ' 

dnia ' 31 sierpnia 1946 r. 

'J8,7 , .,Ziemiopłody Ku~w.sk ie, Wacław IdoW6ki S-ka. 
Spólka z ograniponą Odpowiedzialnością". Przedm:,hm spół
ki jest prowad'zenie wspóln~go przedsiębiorBtwa hurtowego 
i ,<letalicznego handlu ziemiopłodami. Siedziba: PivtrKł)W Ku· 
ja \nki, Mały Rynek 2, Kapitał zakładowy spółki 1VY,t:OS: zł 

125.000.- Każdy spólnik może mieć większą ilość lJozi.tiów , 
Za.rząd BpOł'kl stanowią: WaCław Ickowski, Wincenty Nowa('!,, :. 
Piot.r Waniak, Stefan Gttelak I Erwin BorteL Zarząd I prow .. · 
ezen!e Interesów spółki należeć będz ie do wS7.y~tki('\1 zarzą 
dcówłącz.nie , Wszelkie zobowiązan ia w imieniu spóJk i. czeki , 
weksie, Indosy , pełnomocnictwa podpisywane będ1 pod stem
plem ' firn1y przez dwóch zarządców. a' mianowicie ~rZE' 7 
Wacława Itkow.skjego i Piotra Wariiaka, 0 Zwyczajna koresJX! !1 
dencja, pokwitowania z odbioru pienięd zy i towarów. w~ze ł kl ' 

umowy i kontrakty, do t y czące zaku.pu. jakoteż I spr ledaży zbe 
ta i innych ' artykułów . wchodzących IV za,kres ' ziem iopłodów -
przez każdeio z zarządców samod zielnie, Kaidy z tarządcow 
równi eż ' samodzielnie mocen : będ z ie z prawem ~uhstyłucji od,
h ierać dla spółkI z pocz;ty i tel eg r~ fu wszelkiego rodzaju ko
respondencj~ ' zw y czajną i poleconą , p lel1lęzną , wąrŁoŚciową . 

przekazy pieni~żne i zaliczenia; przesyłki , towary , otrr.ymywat' 



Nr S6 
_. 

z kolei I koo'fór celnych wszelkiego rodzaju ladunkl, przesyłki 
i towary, oraz pieniądze za zaliczenia i wykonywać: wszelkie 
czynności ' ' .celne. Spółka z ograniczoną od,powiedźialnością' za
warta na mocy aktu,"zeznanego przed notariuszem · Zdzi.sławe·iJj 
RadZimierskim v'; Radziejowie Kujawskim 27 sieilprua 1946 f.. 
Nr 282. ' . KB-:4674 

" SĄD OI\R:Ę:G<?\VY WE WROCŁAWIU 

' Sąd Okręgowy, . Wyd'ziaŁ I Cywilny .we Wr~!.awiu , -wpis.ał: 
dnia , 6 lutego 194Zroku do rejestru handlowego dział A, tom II 
numer, rejest,ru 63, spółkę , jawną o firmie: "Handel Zdemiopłoda ~,' 
mi i Nasionami, St.. Bębenkowski 'l S·ka we Wrocławiu" :i; sie
dzib, we Wtpdawiu. Przedmiotem przedsiębiorstwa j~st handel 
tbożem, jego przetworami, nasionami" warzywami!' ,owocami. 
Spólriibmis-ą: Stanisław Bępenkowski, BagdanCz:yśzkow.sk i, 
Wacław Lewelt i Hieronim Jajor. Do reprezentowania spółki ' 
upoważnieni są wszyscy spólnicy a to: Stanisław Bębenkowsk'i: 
Bogdan Czyszkowski, Wacław ' Lewelt i Hieronim , Jajor. W.!>zel
kie UIJlowy, akty notarialne, ' hipoteczne, weksIe, czeki, żyra ' na 
wekslach i . .czeka~h, pełnomocnidwa, oraz , wszelkiego, rodzajti 
zolx>wiązan,ia spółki wymagają do swej ważności przynajmnie1 
podpisów któryc~,kolwiek dwóch spólników. , Natomiast . ws~e:kie 
inne sprawy spółki mogą być załatwiane i odnośne dokumenty 
podpisywane przez któregokolwiek ze spólników ' samodzielnie, 
tak\\.ięc każdy ze spólników samodzielnie będZoie ' miał prawo 
w i mie.rti u spółki między innymi odbienić 1 kwitować wszelkie 
należności. , odbierać prżesyłki pocztowe; kolejowe, z komór. cel
nych, i przedsiębiorstw t.tansportowych, IPrzybywają,eepod ,adre
semspółki pieniądze, . towary: · wszelkie inne przesyJki, podpisy~ 
wać, 'kores~ndencjęhahdłową nie zawierająeą zobowiązań, re- . 
prezentować spółkę nazewnątrz wobe:: wszelkkh wład:;. ' osób 
urz~owych ' i prywatnych, wnosić do władz f urzęd6w, wszejkie 
,podania, skargi i tym podobne pisma., składa~ oświadczenia no
tarialne i na takie , odpowiadać oraz prowadżi'ć sprawy', sądowe . 
spółki.. Spólnicy podpisywać będą firmę spółki w . ten sposób, 
że ,pod jej . brzmleni,em umiesz<:zą swepod,pisy Hrmowe;. l(C-255J 

Sąd , Okręgowy, 'Wydział ( " Cywilny, we Wrocławw ' wlpisał ' 
dnia 8 lutego 1947 roku do rejestru handlowego dział B: t()mll, 
numer rejestru 78 firmę o nazwIe: "Dolnośląskie Biuro Zleceń. 
i Dostaw - spółka z ograniczoną od~wiedzialnością we'. Wro._ 
cławiu" z siedz,ilbą we Wrocławiu. Przedmiotem przedsi~biorstwa 
jeet wykonywanie wsze:,kiego rod'zaju zleceń hand~owych i do
IItaw na własny ' f-eudzy rachunek, oraz w &z<:zeg6Inoścl' ,pro
"adzenieza5!ęPslwa · Centrali . Zaópatrżenia Materiałowego · 
Przemysłu Węg!owego, orazzastę:pstwirtnych firm . . l(a-pitlił za,:. , 
kładowywynosl 450.000 zł. Ka:żdy spólnik może posiadać więk ... 
I!zą ilość udziałów. Człónkiem zarządu jest int. Lucjan Kołudz., . 
ki,któtyJirmę -reprezentuje samodzielnie, W wypad~u 'lls.tano;.,·. 
wienia prokurenta, tenże podpisywać będzie I!amodii,elniepod 
brzmieniem. ,firmy spółki, zaś w wypadku ustanowienia ,prokU-:';'i 
rent6w, ci podpisywać będą w · fen sposób, że '.pod brzmieniem , 
firmy spółld umies~zą swe .podpisy łącznie którzyko!wiek dwaj" 

pro~u-renct .. Umowa ,sp.ółki .~ ,6,;~:~ :47_Nr: Rep. 467/47" KC-2644. . 

, ~,d ' Okręgowy, Wl'dział I Cywilny, we WroCławiu \Vipi~ał" , 
dnia .. 8 IllItego 1947 roku . odnośnie firmy "Zi~mia", Dołnoślą.ski 
Dom Rolniczo ' - Handlowy, spółka z ' ogranicwną odpowiedzia,l
Ilo§dą , we' WrocłaWIu", że podwyższono kapit~łzakład6wy do · 
kwoty ' 25MOOzł . · łCC-2643 ' 

Sąd" Okręgowy, Wydział I Cywilny, we Wrociawiu w~sai 
dnia 8 matclI 1947, toku do rejestru 'handlowego dział ' A, tom II i' 
pod' numerem 14 flrmę: "Dolnośląska Wytwórnia Wyrobów Pa, 
pierowych -- Hurtownia Papieru - H. Botodzickiwe Wro~ła
wiu,", z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ogrodowa 23 . . Przedmiotem 
prledsiębierstwa jes.t ' p:tzehvóTstwo papierów na .serwetlcipod 
torty l, do ust, koronkikredensowe i' do 'pólek, skoroszyty, tecz-
ki biurowe, note"sy, zeszyty oraz hurtowy ' handei papierem. 
Firma Jednoosobowa; Właściciel Herc Borod,?:icki.., I<C~455? 

, Sąd Okr~gowy, Wydział I Cywilny, we . Wrocla~il1 Wipisal 
dnia 10 marca 1947 r. do rejestru handlowego Dział B tom Il 
numer rejestru 81 Firmę: "Mąkopol", Fr. Składileń; ' sp6łka z o
graniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu", z siedŻibą . we 
Wrocławiu, u). Stanisława Dubois 5. Przedmiotemprz~dsiębior
stwa jest: hu.rtowy j detaliczny handel przetworami zbożowymi, 
jakot~:) mąką; krupami i wszelkimi innymi towarami , po~hodny
mi.. . I<:o'!lpi'tal , zakładowy 200.900 zł. Każdy spólni'k może ' pOOiadaĆ : 
większą iaoś~,' udziałów. $pólka . reprezentowatla jest łącznię 
przez Kazi'rriierza Nowakowskiego i Franciszka Składżiep,ia. l!m~'· 
wa spółki z da,ty Wrocław ' 5 marca 1947 roku. Nr. '~ep. : 574. '! 

KC-4783 

Sąd Okręgowy, Wydział I CywHny" we Wrocławiu odnośnie 
firmy .;,A.B,I.", Spółka Inżynierów . W. ' i . M.Grusz<;iyń&cy, B. 
PnyoorowEiki WY!: Wrodawiu", zapisanej w dziale "pod , Ilumerem 
rejestru ,62, zgodnie z, postanowie;niem , Sądu z dnia,.5 marc~ 
1947 rok).! \VIpisałw rubry.ce 2,. 4 otwarto oddziaf vi" l(atowi- i 

eaeh, , ul. $zopetla .6'\ , , I<:C~4,390 

Są4 "pkr§gowy, Wydział I Cywilny, ,we Wr<x;lawiuw!jJisal , 
dnia 4" .rPnre:a. 1947 roku, do rejestru handlowego dZiał B,tom II, 
numer rejestru 79 Lirmę: ,:SpółkaTechnika Budowlana; spó ł ka 
z ograni~zo.ną . odpow,iedzialnością we . Wrocławiu", z . sied~ibą 
we WrOcławiu,uL Czyst,a 3/5. . Przedmiot~m przedsiębiorstwa 
jest: skłaą i h~ndel materi<lłamj budowlanymi, roboty, budowlane , 
i <foz:bIór~ówe. Kapitał , za,k ładowy 150.0<)0 . złotych, ' ta~iąd . 
spółki jest jednoosobowy. Każdy . ze spólników , sąmodzielnie 
tworzyzarz:ąd.SpólnikamI są: Lubczy'ńska , Mieczy"iawa, Ku~ , 
lesza, Mieczyslaw , i .Nowi~ki Ludy,:ik. Firmę spółki 'podPisyw~~ 
b~zie ~tÓryko!;\' ie k ze , spólnik?w w ten sposób, że ~ , ?i~mi< ';i 
omem flrmywyp isa,nym r ęczme . . ma szynowo lub wyc'lsmętypl : 
p'ecię~ą, . ktÓ'ryko~\\';~~ : ze "spólni ków urnieśi:iyvój pod~ls. ,9:0,6, il 
wa sp6łklz daty. S .marca 1947 ,roku, Nr, . Rep. 719/,47.. KC.....:4,140 ' 

, " , " . . . " " . ': ': '~ : :, ' '" .,. ., , 
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Sąd Okręgowy, Wydział l Cywilny, we ~rocławju , WlPisał 
dnia l marca 1947 r, do rejestru handlowego . Dział A tom II 
numer rejestru 73, spółkę jawną o firmie: ,.I<ozłowski Ferdynand 
i S-ka, hurtownia spożywcza we Wro~ławiu, uL KHińskiego 
Nr. 12" z siedz'ibą we Wrocławiu. Przedmiotem przedsiębior-

. stwa ,jest: hurtownia spożywc~ . celem odsprzedaży: artykułów 
&pożywczych i , ko.lonialnych. Spólnikami są : Kozłowski Ferdy
,nand, Szko:-ni,kow ,Eugeniu6z, S pie gel Józef, Herling Ahraham 
i Treiner. Bronisła,w. Spółkę reprezentują " łącznie" ~ozłowski 
Ferdynand i Szkolnikow Eugeniusz w ten sposób, że obaj po
łożą swe podpisy pod brzmienie!1J firmy ~pólki. : , KC-41.41 

Sąd Okręgowy. we Wrocławiu: , Wydział , I Cywil~y: od!1ośn 'ie 
f,irmy "Ąstra", WytwórnIa Artykułów p'apierowych, spółka 
z ograniczoną od'powiedzIalnością we Wrocławiu, zapisanęj 

w dzia'lę B tom li pod numerem 56 WlPIsał dnIa '26 'hitego 19.47 
roku, ~e obernie 4arządcą 'spółki jest Francis;ek Skiba, a do
tychczasowa zarządczyni Helena ' Ehrekreiltz ' z~stała wykr'e
ślona, ' ' kC-395G 

Sąd Okręgowy, Wydział f ~ywilny,we WrocłaW,iu wipisał 
dnia 26 lutego 1947 roku do rejestru handlowego dział A, tom II 
pod numerem rejestru 72, firmę jednoosobową o nazwie: "Hur
towny Handel Zbożem l Mąką Rosenhek Kopel we Wrocławiu", 
z siedz'ibą we Wrocławiu, 1111. Garnarska Nr. 3. Przedmiotem 

. przedsiębiorstwa jest hurtowy handel zł>Ożem i 'mąką. Właśdcie-
' lem przedsiębior"twa jest I<:o»el Rosenhek. KC-3955 

Sąd Okręgowy, Wydział I Cywilny, we WrociawJu w~sał 
dnia 7 sierpnia 1946 roku do rejestru handlowego dział B, tom I 

.. numer rejestru 54 firmę : "Po!ska Zeglu'ga na 'Odrze" spółka z 0-

graniczoną odpowiedzialnością we Wroc!awiu", z siedżibą we 
Wrocławiu. Przedmiot przedsiębiorstwa: spółka dokony\vuje 

,wszelkich czynności związariy:h z prowadzeniem żeglugi a w 
szczególności : a) przewozi na drogach wodnych śródlądowych 

,wszelkiego rodzaju towary, a przede wszystkiem węgiel na po
,trzeby rynku WEwnętrznego i na eksport, b) prowadzi regular
ną komunikację towarową i pasażerską, c) przeprowadza opera- ' 
cje załadunkowe l wyładunkowe towarów w portach rzecznych 
i morskkh, oraz magazynowanie tych towarów i as ekurację, 
d) zakłada i prowadzi magazyny ' wolnocłowe, ,e) nabywa na 
własr.ość łub dzierżawi magazyny, urządzenia, środki przeładun
kowe, trans~rtowe, pomie;szczenie, budynki biurowe, żeglugo
we i mieszkahie, f.) buduje I utrzymuje stocznie i war~ztaty, 
potrzebne do remontu i budowy taboru żeglugowego . . Oddziały: 
we Wrocławiu ul. Trzebnicka 39, w Gawicach, pl. . Wolności 4 
j w 5z~zecinie,ul, Dworcowa 4. Ka,pital zakładowy wyno.si 50 · 
milionów złotych. Każdy spójnik może mieć więcej niż jeden 
udział. Zarząd spółki składa się z czterech osób:. Dyr~ktor NiI
cze!ny - inż. Zygmunt Bęczkowski, Dyrektor Działu - inż. sta
nisław Juniewicz, Dyrektor Działu - Walery Voge! I Dyrektor 
Dz:ialu - Stanislaw Karczewski. Wszelkie ' umowy, zobowiąza
nia, weksle, c~E'ki i pełnomocnictwa podpisuje Dyrektor Naczel~ 
ny ,:samQistnie Jub też dwóch Dyrektorów Dział6w aLbo też je- ' 
geąJ)y[ę~.t9LDiiah~ . łącznie ' z prokurentem. K~respo.ndenc~: 
nie . zawierającą .zobowiązań .· oraz ', pokwitowania zodbiorti ple>.' :', 
niężnych przesyłek i towarów podpisuje każdy z członRÓw : ii~V,' 
rządu samo\volnie lub z prokurentem /ąćzni e . Ud7.lelono proki.i
ry: Władyslawowi Magierze i Wacławowi Kwlatuszyńskiemu. 
SpóIka z ograni-czoną odpowiedzialnością. A,kt notarialny z daty 
WarSzawa 11.5.1946 Nr Rep. 566i46. Czas trwa'nia spół'ki nie-
ogranIczony. ' I<:C-3954 . 

SądOkręgolVy. Wydział I Cywilny, we Wrocławiu Wipdsał 
dnia 11 września 1946 roku do rejestru handlowego dział B 
toin II numer rejestru 58 firmę: "Ajaks", Od'lewnia że!aza i me
tali, oraz hurtownia artykułów technicznych, spółk~ z ogranic7.o
ną odpowi,edzialnością we Wrocławiu", z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Pułaskiego 75. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest produk. 
cja, odlewanie i wykonywanie różny:h części żeliwnych i me
talowych na własny i obcy rachunek, oraz prowadzenie hurto\\>
nI artykułów technicznych. Kapitał zakładowy wynosi 150.00CY ' 
złotych. . Każdy spólnik może mieć większą Hość udziałów . · 

Członkami zarządu są: Inż. Mar,ian Brueha, Władysl~w Makać 
i Stanisław Zdanowski, którzy spółkę zastępować I firmę pod- , 
pisywać będą w ten sposób, że pod jej brzmieniem umieszczą 

swe podpisy f.irmowe którzykolwit:k dwaj członkowie zarządu, 

Umowy spółki z daty Wrocław 2,9.1946. Nr. . Rep, : 1399146 . . 
.. KC-27I6 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu odnośnie firmy "Społeczne ' BIu
ro Handlowo • Budowlane, spółka z ogr. Qdp, we Wrocławiu", 
zapisanej w Dziale B ·tom II pod numererp rejęstr\! fo1 wpisał .:lilia 
II lutego 1947 r,; że otwarto likwidację. Likwidalorem usta- · 
nowiono Wacława Switaja, który będzie zastępo,wa ł . 1 podpisy
wał spółkę w ten sposób, że pod jej brzmieniem z dodatkiem 
"w likwidacji" umieści samodzielnie swój podp!s, I<:C-2792 

'Sąd Okręgowy, Wydział l Cywilny, we Wrocławiu W!piśał 
dnia 14 10tego 1947 roku w rejestrze handlowym ' dział ' B tom II 
nunier r€'jestr-u 4 odnośnie firmy "Przed'sięb lor6two" d~e dostaw 
ilrtykuló\v technicznych i budowlanych · A.T,a:, spÓłka z o. 'o. we 
Wrocławiu, żeooecnie nazwa Hrmy brzmi: ' "Przedsiębiorstwo 
TechnIczno - Budowlane "A T B", spól ka z ograni<:zoną 00 PO' 
wiedżiaInością we Wroclawiu" z siedzi,bą we Wrocławiu" ut SW ld· , 
nicka 27. Prz.edmiolem przedsiębiorstwa obecnie 'ies't;. h3ndel 
-artykułami techriIcznymi i budowlanymi oraz dostarczanie arty
kułów technicznych i budowlanych dla instytucji pailSiwowych, 
samorządowyoh i prywatnych przedsi~biorstw budowlanych, 
orai w-yk<,>nywanie robót budowl'l!jych, produkcje wyrobów be- . 
tonowych i innych materialów budowlanych. Ud~elono pro-: , 
kury sarn()istnej dla Jan'a Bratka. Powołano' 'do' zarządu Barba
rę Drno\vską :. ' Wykreślono z 'rejestru dotychcU!~owy , wpis v., . 
rubryce '2, a , to: .. Prz~d~iębi~rstwodla d6siaw a'd.Ykułów tech· ' 
n'cznych I blidowlanych . A,T , B.,,~półkfl z ogra~cż<>ną 'oó'powi€. 
dzial~oś<cią we Wroc!ev,' lu , uL Sv.iorij(:,ka 'n", Wrocław; ul; ~~d-

" .' . -' . ": ; ;-, ': . ;:: . 
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nlcka ,27. ,Prowadzenie ,h~ndlu artykułatni technicznymi i. lludo
wlanymi oraz dostarczanie . artykuł6w technicznych I budowla
nycn .,dla instytUCji państwo.wych, samorządowych i prywatnych 
przedsiębiorstw budowlanych. Członek , zarządu inż. Kazimierz 
Sokolni~ki ustąpił. .' l(C-2889 

Sąd 'Ok~Mowy, Wydział . l Cywilny; ~ we Wrocławiuw,pisal 
dnia 15 lutego 1947, roku do rejestru . handlowego. dzial"A., tom 
II, · pod . numerem rejestru 68, , spółkę jawną o firmie: "Towar, 
Zelazne i Narzęd zia "Metal", Karpińska i Sattler, Spól~a Joa·w.ti. 
we Wrocławiu, ul. Stal,ina 453". Przedmiotem przedsiębiorstw. 

jest handel żelazem i artykułami 'gospodarczymi. Spólnikami 
są : '. Stefa/lli Karpińska i Stanisław SaUler .. Spółkę reprezentujil 
obyd\Yoje 'spólnicy' tak, żekt6rekolwiek z ,nich pOłoży ,swój .pod
pis 'firmowy pOd brzmieniem firm·y spółki. Jednakże czeki, ba'O
kowe, weksle, rymesy i ~ży~zki ,podpIsywane być muszą przez 
obojga spólników. Udzielono prokury Tadeuszowi Samkowi, 
który, reprezentować będzie .spółkę łącmiez jednym ze s'półDi

ków~tak!że podbrzmieni~m firiny spółki poIoży ~wój · podpi.s 
firmowy prOkurent z którymK~lwiek iespótnikó~, KC-2891 

Sltd Ok~ęgowy, Wydział 'I' Cywilny: ,'we Wroclawju' wpisai 
dnia .12 lutego 1947 rOKu do rejestru handłowego, dzIał ' A, tom 
II, numer rejestru 66 firmę onaiwie:' ,;SpoIeczne Biuro HandIQ( 
wo .. BudqWlane,J . Kasiński, Spółka I<:oniandytow.a" we Wrocia
wiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 2. . Przedinio.t~m. 
prz~siębiorstwa jest: ar handel wszelkiego rodzaju materiałami; 
na~~ędzi'ami I maszynami budowlanymi, b) wykonyw~;i~ rOt 
bóŁ" oraz"~le~eÓ , ' ~szelk'i,ego rodzaju wzakresi~ • b(<l,nży btidÓ;' 
wlano - remontowej iinsŁalacyjriej,c) organizowanie: .eksploa-: 
towanie, dzierżawa i kupno - sprZedaż" zakład6w wytwórct~~ 
i przetwórczych bra,nży budowlanej i 1l1Stalacy i-n~j . Spólnikami 
odpowiadającymi bez ograniczenia są: Jerzy l(asiński , ~o.n. 
stanty ' Dernidżiuk, Komandytariuszami są: . .. 

. Tadeusz,Kowa'lski z wkładem w kwocie 40.000 zł.; Toma5z 
Rogóyski 40,000 zł.; Stanisław · Wolski ' 30.000 zł.; Wacław, 
Switaj 30.000 zł.; Romuald Andrzej '::'",ski 40.000 zł.; Jan I<:ruh. 
lik 30.000 zl.~ Henryk Kasiński 650.000 zł.; Czesław Kulikow
ski , 30.000 zł.; Franciszek Lisiński 20,000 zł.; Aleksander Re. 
dyc!.'1, 10,OOO.,.zL; · Maria F,rYW\V6ka 10,000 ~ł.; Bolesław Grzel., 
czak'20 .000ż.l.; Joanna O:Szewska 10.000 ,zł.; \VISzyscy .z ,wkl~f 
dami wpłoilconymi w ce,łości. 

Henrykowi Kasińskiemu, Tadeuszowi Kowaiskiemu l Toma-, 
szowi, Rog6yskiemu udzielono łącznej prokury. Reprezentujll 
i zaśtępują spółkę łącznie obaj spólnicy odpowiadający bez ogni
ni~zenia a to:, Jerzy Kasiń~ki i Konstanty Demidziuk. W wyp.ld
ku ustanowIenia prokury tub' prok~rent6w reprezento.wanie i za
stępowanie spółki odbywaĆ SIę będzie w ten spoSÓb, · ż e pod 
brzmieniem fdrmy spałki umieszczą swoje podpisy ałbo łącz.nie 

obaj: spólnicy odpowiadający bez ograniczenia, a,lboteż który
kielwiek z nich łącznie z~tórymkolwiek , 'prokurentem, 'l!bo t e 7.'i~ 

którzykolwiek dwaj prokurenci, łącznie. " KC-2888-

Sąd Okręgowy, Wydzbł l Cywihly:, we, .\Vro.cła.'Ylu wlJ»sał 

dn!~ 13 , Illt~~o , !~,4l. r. ,do reję,str,u, ,_~ahdloweg,Q ;:D~i~tA, tQj'U II 
numer~ .. ręjeąth,1 , '67, ,sppłkę j~;?l}W '~ Q , ' (ir,Itlh!:,~J3,ijó.o~h(S~~~.,~:J1}::. 
sta1lacJa Jaroslaw Krakowski ' 1. S-ka Wrocław", z sledzlb~ we 
Wrocławiu, ul •. Bałuckiego 7, . Przedmiotem Przedsiębiorstwa 

jest: . wykonywanie wszelkię.gorodzaju robót budowlanych i In .. 
~talacyjnych., SpóLnikami są: Jarosłavi Krakowski, Wła'dys'awa;, 
Krakowska . i Tadeusz Hombesch , Spółka jawna. Spół kę, re~ 

prezentują nazewnąlrz i śkła<iają . jej imieniem oświadczenIa 
woli . ustnie i piśmiennie spólnicy Jarosław Krakowski i Tade!J~' 
Hombesch każdy oddzielnie w ten sposób, że pOd wypisanym. 
wydrukowanym dub pie:zęcią wydśniętym , brzmieniem firm;, . 
samoistn,ie położy swój firmowy podpis, KC-2890 '. . ~ . . : 

Śąd Okręgo~y, . Wydział I Cywilny, We Wrocławiu w,pis~ł " 
dnia ,20!!Jtego 1947 roku do rejestiu hand!owego dziai A, tom II 
s.pó!kęjawną o ' firmie: .,Winopot't", Henryk Elowicz i S·ka, wY
twór,nia , ~in i mi~u" z siedżlbą we WroCławiu, . uL 'Stalind .35 • . 
PrzedmiOf.em przedsiębiorsfwa jeśt wytwórnia win ' i mi:~~. 
Spóln:ikarrii . są: Henryk · Elowicz, Artur SteiI, Salarnon Fogel; la. 
zarz Elowicz i Rafał Muszel, z ktÓrychkilżdy jest upra\vniony 
do . reprezentowania spółki bez , żadnego ,ograniczenia . . I<:C-:3173 

Sąd Okręgowy, Wydzlai I Cywilny, we WroCla\viu wpis~1 
dr.ia 14 lutego 1947 roku odnośnie firmy "A. Kromołowski i .s'k'a' ~ 
we " Wrocławiu, że. obecj1ie przedmloteJJl przed6iębiorst\V~ ' k,," 
wa~$ztaty:, i remonŁ' wyrobÓw siodlarskich; że ZmleOl0I10 , lm1t" 
spólnika Kromołow$kiego Abramą, pa ,Adam Kr'om010wski':ci'rah " 
że obecnie spółkę reprezentują Adam l(r~lholowski i M<i urycy:- " 
Fajgier. Spółkę reprezentują nazewnątrz oraz. składa ją ,oświad
cz·enia woH pisemnie j ustnie każdy ze &pólników' ?ddzielnie, 
który ma prawo i,tnieniem sp6łki dokonywać . wsze!Idch :z.Yil
nościhapdlowych, zawierać ·. umoWy, 0, , pracę, o dz ie lo, sta.\vaf " 
do prz~targów, 'ipTzyjmowaćprze(argi, ' podpisywać weksle. -' 
cbligi, .· 'cz~,ki, listy. gwarancy jnę, , przęwozowe i iime, , pcxle jmo-wae' 
i kwitować gotÓwkę we ws.zel~ich ' ins,tyŁucjl1chpańs!\vowych. :· 
komunalnych, prywatnych ' oraz zjednoczeniach, ' ,podejtnow~ć 
wszelkiego rodzaju przesyłki zwykle, pole~one, wartościowe, 

p;'zekazy p ieniężne w normainym obrocie pocztowym, oraz kole
jow:,ym. Wykreślono z rejestru ."Wytwórnia i remont wyroM\\.' 
siod,larskich" W rubryce 3 '"A bram" i. w rubryce 5;\Abram 'Kro· : 
mołowski Maurycy Fajgier reprezentują sp6łkę każdy samo: 
dzielnie" , . ' KC~2982 

Sąl6kręg~wy, Wydział l Cywilny, .we Wrocławiu odnośnIe 
firrriy ,.Scarle;t~;, Perfumeria i. Dom Mody, Irena Wdciwi6ska: We 
Wrocławiu, ;zapisanej W rejestrze pod Nr .. Ś3 działu A, wpItar 

. dnia ·lq , lutego ; 1,947 roku,że zmieniono PilZWę Jkmy, kióri O
hi'cni.e 'hrzrni;, ',;Dorri Mody ~&arlet . -Pracownia l(rawreeke'. 
(Jg lantp.ri.a, i, KOf!fek~j:a Damśka,?ofia , Chrysto'wska l S-ka we 
·wr(ld~w;'; " , . PrudiniQ~elTrprz«l6ięq ior.slwa obeenie jest'pro: 
\v~.e~ę~ ~.wiectW8 daruskieió oraz handel arŁyluilll!\i 'amli- ' 
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feryjbo " perfumeryjnemł I kon,!,1ekCją da.msk,. Spółkę repre
tentuje samodzielnie Zofia Chrystowska,kt6ra podpisuje się pod 
~rzm~eniem fllf\my 'spółki. WykrciłollO w l"ubryce dr,ug'iej do
,tychcMsowe brzmienie Hrmy l przedmiot pr.zedlSiębiQfostwaa to: 
~arlet" Perfumerioa i Dom Mody - kena Wdowińoska f S·ka 
iwe Wrocławiu. PrzMmiotem przed5'iębiorstwa jest handel arfy
,kułami kosmetycznymi, gaolanteryjnymi, konfekcją damską oraz 
,prowadzenie gabinetu kosmetycznego. VI rubryce 5 wykreśIono ; 
Spółkę reprezentuje lSamodzielnie Irena Wdowińska, która podpi
łuje się pod brzmieniem firmy spółki. KC-298I , 

Sąd Okręgowy, Wydz·iał I Cywł!ny, we Wrocławiu wpisał 

dnia 19 lutego 1947 roku do rejestru handlowego spółkę jawną 
:, firmie: "Skle:p łowa,rów spożywc z ych "Zywność" Stanisław 

iMatkow50ki ł S-ka" 7i !S Iedzibą we Wrocławiu, ul. Szcz.ytnicka 48. 
Przedmiotem przedsi~b il) r :i t wa jest handel wszelkimi towarami 
spożywczo .. kolonialnymi półhurtowo i detalicznie. Spółnikami 

!ą: Stanisław Matkowski, Jonas Respłer I Herman Dornstreich. 
Spółk~ reprezentuje samodzielnie Stanisław Matkowski. 

KC-3W8 

Sąd Okręgowy, Wydział J Cywilny, we Wrocławiu WJPdsal 
dnia 18 lutego 1947 roku do rejestru handlowego, d,ział A, tom II, 
numer rejestru 69, firmę jednoosobową ° nazwie: "Farbiamia 
ł Pralnia Chemiczna "Irys", Wrocław, ul. Benedyktyńska 26": 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: fj3rbiamia i pralnia chemicz
'IIa. Właśckielką jest Irena Grod~ka. Romanowi Nite~kiemu 

1!dzielono prokury. KC-3109 

Sąd Okręgowy, Wydział J CYM,lny, we Wrocławiu, wpisał 

dnia 6 maja 1947 roku do rejestru handlowego d7iiał A, tom II 
. Clumer rejestru 85 spółkę jawną o fi.rmie: "Hurtownia Artykułów 

Kosmetycznych i Mydlarskich "Kosmetyka", A. Skórecki i H. 
lReicher we Wrocławiu" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 
Nr. 15. Przedmiotem przedsIębiorstwa jest hurtowne kupno 
i sprzedaż artykułów kosmetfcznych, mydlarski:h, galanterii 
,kosmetycznej oraz surowców do tychże artykułów, Spólnikami 
lIą Adam Skórecki l Henryk Reicoor,którzy reprezentują &p6lkę 
·,w ten sposób, że pod brzmieniem f,irmy umieśc,i swój podpis 
ttórykolwiek spólnik samodziehUe. M-2260 

Sąd Okręgowy, Wydział I Cywilny, we Wrocławiu, zgodnie 
Z postanowieniem swym z dnia 5 maja 1947 roku q1nośnie f.ir
my: "Esteoo", Odlewnia Zelazl, spółka z ogr. odp. we Wrocła
,wiu, wykreśUł w rubryce 4 ,.JÓzef Stangierski, z których każdy 
łepreze.n.Łuje s.pólkę samodziell1ie" a wpisał w tejże 4 rubryce: 
.• ,Baruch Eisenstein. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz 
i jej Imieniem składa oświad:zenia woli w ten sposób, że pod 
iWypklanym, wydrukowanym, lub pieczęcią wyciśniętym brzmie
!Ilem firmy, 'POłoż~ łącznie ewepod'pisy fkmo~"_ M--Q2fj9 

Sąd Okr~gowy; Wydział I Cywilny, we Wrocławiu, wpisał 

«fnia 2 maja 1947 roku do rej~stru hand"owego dział A, tom II, 
numer rejestru 83, sp6łk~ . jawną o firmie: "Przedsiębiorstwo 

Budow1ano • Sanitarne "StyJ", inż. Jędraski 1 M. Strze,lecki, 
spółka jawna we· Wrocławiu", z siedzl,bą we Wrocławiu, - ul. 
Stawowa 9. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie ro~ 

bót remontowo - budowlanych i instalacji wodociągowo - kana
eizacyjnych. Spólnikami są: Pranciszek Jędraski i Marian Strze
łecki, którzy spółkę reprezentują łą:znie. 2114/M 

Nr. 90. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest spójne prowadzenie 
współwydzierżawionych przedsiębiorstw hotelu "Gdańsk" wraz 
ze znaj<iującym s.ię w tymże hotdu przedsiębiorstwem restaura
cyjnym i hotelu "Ludowego" we Wrocławiu. Spólnikami są: 
Mgr. Ryszard Opałek, Stanisław Borowski, Mgr. Jerzy Dobrzań
ski i mżbieta Korytowska. Spółka jawna. Do rep! ezentowania 
spółki nazewnątrz ora,z podpisywania aktów prawnych i oświad
czeń zobowiązują,cych spółkę wóbec osób trzecich upoważnieni 
są dwaj (dwoje) którzykolwiek z czworga spólników. 1981/M 

Sąd Okręgowy, Wydział I CywiJny, we Wroc1awiu, wpi5~ł 
'dnia 30 kwietnia 1947 roku do rejestru handlowego, dział A. tom 
II, numer rejestru 82, f.irmę jednoosobową o nazwie: "Parowa 
Pra.lnia Chemiczna i farbiarnia "Maria", M. Tarapatowa - Wro
cław, z sied~ibą we Wro:ławiu, ul. Roosevelta 26. Przedmiotem 
przedsiębiorstwa jest chemiczne czyszczenqe i fl3rbowani~. Właś
cicielką -' dzierżawczynią przedsiębiorstwa jest Małgorzata 

Tarapatowa:. 2034/M 

RIiJESTR SPOlDZIELNI 

SĄD OKRr;::GOWY W CHOJNICACH 

Dnia 15 marca 1946 wpisano do rejestru spóldzielni Nr 84 
firmę: Spółdzielnia Spożywców "Jedność" z odpowiedzaalno
ścią udziałami w Małych Gacnach. Siedziba: Małe G~cno, p~
wiat Tuchola. Członkowie odpowiadają za zobowlązama społ
dzielni zadeklarowanymi udziałamI. Przedmiotem spółdzielni 
jest organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaJu zakładów 
goopodarczych, oraz podejmowanie działalności społeczno·kul
turalnej, w szczególności hurtowny zakup, przerabianie oraz 
wytwarzanie artykułów spożycia i przedmiotów domowego 
użytku oraz gospodarczego i odsprzedaż swoim członkom. 

Ponadto: a) wymiana .płodów rolnych na artykuły spożywcze, 
skup płodów rolnych, przerabianie i zbywanie na rachunek 
własny i komisowy, b) prowadzenie wszelkiego rodzaju dzia-
1alności kulturalno · oświatowej i społecznej, związanej z dzia
ła'nością spółdzielni. Sprzedaż towarów odbywać się będzie wy
łącznie za gotówkę. Walne Zgromadzenie może zezwolić na 
działalność gospcdarczą i z nieczłonkami. Udział wynosi 100 zł 

płatny w kwocie 40 zł przy zadeklarowaniu, reszta w ciągu 

dwóch miesięcy po 30 zł. Zarząd stanowią: Franciszek Chma
ra, Janicki Władysław, Antoni Szczęsny. Organem do ogło
szeń spółdzielni jest czasopismo "Społem". Zarząd składa się 

z 3 członków. Oświadczenie woli w imieniu s·półdzielni składają 

i za spółdzielnłę pod stemplem f.irmy (}odpisują łącznie dwaj 
członkowe zarządu. · Zawierane przez zarząd w imieniu spół

dzielni kontrakty w osprawach kupna, zastawu lub najmu nieru
chomcści wymaga'ją zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 

. KA-2572 

Dnia 19 marca 1946 wpisano do rejestru spółdziełni Nr 86 
firmę: Spółdzielnia Spożywców .. Wygoda" z odpowiedzialno
ścią udziałami w GÓrznie. Siedziba: Górzno, pow. Złotów. 

Członkowie odpowiadają za zobowiązania spółdzielni zade
klarow-anym! u<\ozIalami. Przedmiotem !Spółdzielni ~t organi
zowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju zakładów gospo
darczych oraz podejmowanie działałności społeczno - kultu
ralnej, w szczególności kupno hurtowne, przerabianie oraz wy-
twarzanie artykułów spożycia i przedmiotów użytku domowe

Sąd Okręgowy, Wydział I Cywi,lny, we Wrocławiu, wPi,sał go oraZ goopodarc,zeg~ i odsprzedaż ich !Swoim członkom. Po. 
dni-a 2 maja 1947 roku do rejestru ha.~dlowego, dział B. tom II, nadto a) wymiana płodów rolnych na artykuły spożywcze. sku-
numer rejestru 88 firmę: "Spółka Inżynierska "Zegluga", spółka 

pcwanie płodów rolnych, przerabianie i zbywanie ich na rachuJ: ograniczonlł odpowtedziaInością we Wrocławiu, z sie&z.ibą we 
,Wrocławiu, ul. Norwida 26. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest nek własny i komisowy, b) prowadzenie wszelkiego rodzaju 
wykonywanie robót dła budowy dróg wodnych I urządzeń dla dzie~atności ,kulturalno - oś wialowej i !Społecznej, iwiązanej 

z działalnością spółdzielni. Sprzedaż towarów odbywać się bę· :żeglugi wszelkiego rodzaju. Kapitał zakładowy 100.000 zł. Każ-
dy spólnik może posiadać większą i:ość udziałów. Członkami ozie wyłącznie za gotówkę· Walne zgromadzenie może zezwo-
urządu są: Dr. Michał Mazur j inż . Wiktor Mamak, którzy re- lić na działalność g05podarczą i z nieczłonkami. Udział wyno-
prezentują spółkę samodzielnie w ten sposób, że którykolwiek si 100 zł płatny gotówką w całości przy zadeklarowaniu. Za-
i członków zarządu położy swój podpis firmowy pod brzmie- rząd stanowią: Zygmunt Zołędzierski, Kazimierz Indyka, Ste-
niem firmy spółki wyciśI)iętym pieczątką. Umowa spółki z daty \ .fan Szotek.. Organem przezna';zonym do ~głoszeń spółdzie~ni 
.w cław 30.4.1947 roku. 2115/M Jest czasopIsmo Społem Zarząd składa l!1ę ~ (.rzcc'h osobo 
o ro Oświadczenie woli w imieniu spółdzielni składają i za spół-

Sąd Okręgowy we Wlfocławiu, Wydział I Cywilny, wpi63ł dz.ielnię pod stemp~em firmy podpisu'ją łącz.ni: d.waj c.~ło~ko: 
dnia 23 kwietnia 1947 roku odnośnie firmy zapisanej w dziale A, wIe zarządu. Zawlelane przez zarząd w Imlentu spoldzlelnJ 
tom I numer rejestru 39 "Liliput", Wytwórnia Galanterii Metalo- ko.ntrakty w spraw~ch ku~na, zastawu lub najmu nieruchomo-
,wej i Zabawek Bębenkowski, Stanisław i S-ka we WrocławIu", ŚCI wymagaj, zatwlerdzema przez radę nadzorczą . KA.-2571 
:ie dotychczas·owe brzmienie firmy zostało wykreśłone, na nowe 
łlrzmienie firmy brzmi: "Uliput", Wytwórnia Ga'lanŁerii Metalo
~ej i Zabawek, Teodor;:zyk Jerzy i S·ka we Wrocławiu". Człon
łowie spółki' Bębenkowski Stanisław i Nowicki Marian zostali 
;Wykreśle ni z rejestru, a· w ich miejsce wpisani nowi członko
~ie w osobach: Teodorczyk Jerzy -i Stankowska Wanda. Do
.fych czasowe brzmienie rubryki 5 zostało w całości wykreślone. 

Nowe brzmienie tej rubryki jest następujące: "Spółkę reprezen
tują na zewnątrz i jej imieniem składają ośwIadczenia woli ust
nie i pisemnie ,podpisują umowy, akty notarialne, hipoteczne, 
.weksłe, czeki, żyra na weksIach i czekach, pełnomocnictwa oraz 
)J'szelkiego rodzaju zobowiązania spółki - spólnicy Teodorczyk 
Jerzy i Stankowska Wanda działający łącznie, przy czym podpisy 
składane będą pod pieczęcią z brzmieniem firmy lub pod wydru
kowanym na maszynie brzmieniem firmy. I 983/M 

Sąd Okręgowy, Wydział J Cywilny, we Wrocławiu odnośnie 
firmy: "Dolnośląska Centrala Handlowa, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością we Wrocławiu postanowieniem z dnia 9 kw'iet
lIia 1947 roku w rubryce 5 wpisał, że prokura Tadeusza Włady
sława Kosteckiego została odwołana. I 982/M 

Sąd Okręgowy, Wydział I Cywi.Jny, we Wrocławiu, wpisał 
dnia 24 kwietnia 1947 roku do rejestru handlo\vego dział A, tom 
II, numer rejestru 81, spółkę jawną o f'i'rmie: "St. Borowski 
I S-ka we Wrocławiu" z siedzibą we Wrocławiu, ,ul. Ogrodowa 

Konkursy 
KONKURS 

Za,rząd Miejs,ki w Lllhsku, 'Pa'ł.'. Krosno OdJrzat'Jskie, ogłasza 
. konkur5 na stanowisko ordynatora Szpitala Miejskiego w Luh. 
sku. 

Wymagane !Są : 

1) Metryka urodzenla. 
2) Dowód obywatel5,twa ,p()'lskiego. 
3) Dyplom :ekar.ski. . 
4) Prawo wykonywania praktyki. 
5) 2·letnia praktyka s'zpi,t<1Lna , . 
6) Co najmniej 6·m~esięcz.naprak !yka kU,niczna IV chorobacl1 

dziedęc y<lh. 

7) Urelgulowany stosunek do s!u,żby wojskowej. 
Warunki: 
a) Uposażenie w/g. VII grupy prac. pań.s! wOlVych . 
b) Dodatek .ro(Ldnny 200 zł na c złon,ka rodz,iny. 
c) WY'żywienie. 
do) Mieszkanie s!uż1xl\ve . 

Term,," skł adania ofe,rt do dnioa 
Miej.skiego w LUlbsku, pow. Krosno 

21.VI.I947 r. do Zanąd ll 

OdU"ząńskie. M/4698 

Przetarli 
PRZETARG NlEOGRANlCZONY Nr 62 i 63 

Dyrekcja Odbudowy WaroszaW5klego WęZlła Ko!ejowego, Watr-
6za~ , Al. WyZIWo!enia Nr 43 ogłasz.a IPrretail"gi: 

a) Nr 62 na wykonanie instalacji elektryc~nej w magazynie 
towarowym na st. Warszawa Główna Towarowa i 

ob) Nr 66 na wy,konanie w stanie surowym żclbetowej haU 
napraw przy paifowozowni na !St lCozrządowej Odo!eny. 

Oferty mleży oskładać do skrzynki ofertowej, UolTJle.s zc zon ej 
w Biur,ze Dyrekcjoi ad a) i b) dnia 28 c.zerwca 1947 If. do go
d'zany 10, gdzie można otrzymać śle,py ,kosz.torys 1 u.zyskać bliż

sze in.formacje. M-52 l 6 

PRZETARG NIEOORANICZONY Nr V-II 
Dyrekcja Okręgowa Kolei PańS'hvowyc'h Gdańsk w Bydgo!z

czy 'Zaprasza do składania <lfert na dostawę druków, ,kolejowych 
według specyfikacji. 

Oferty należy składać przed termi,nem ,rozpoczęcia prretugu 
do osk'fzynki ofertowej, mieszczącej się w gmachu D.O.K.P. 
Gdańsk, w Bydgoszczy. 

Na kopercie winno być napisane: "Oferta dotyczy przetargu 
Nr. V-lI na dzień 12 lipca 1947 r. na doslawę druków kole-
jowych". . 

, Termi'n rozpocZęcia pr.zetargu dnia 12 lipca 1947 ,r. godz. l l. 
Bli,żs1:e i'uformacje, oraz specyfikację można otrzymać w go

dzi·nach ur.zędowyc'h w Wydzia le Zasobów D.O.K.P. Gdańsk " 
Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, pokój 59. 

Dyrekcja zasbrzega !Sobie prawo unieważnienia prze<ta,rgu bez 
u\~,prawiedl :wienia i 'zakupu 'Z wolnej r~ki. M-5069 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytus<1We.go ogłasza 

przetarg nieograoiczony na wykonanie il!1sta,!acji wodociągow{l· 
kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania parowego w roz

·łewni wódek na retenie Wytwórni P.M.S. w Warszawie, Praga, 
ul. Żąbkowska 27-31. 
PodkładkI przetarg<lwe można otr.zymać w Biurze Technk·z· 

nym DPMS, porzy ul. Le.s'zn.o l, pokój 412, tam też można za
sięgnąć w.szeJkich informoc}i .j rz,apoznać si~ TJ obowiąlz,lljącymi 

"Przepi.sami Budowlano-Mon'tażowymi PMS". 
Oferty w za,:akowanych kope,rtach, bez żadnych znaków Hr

mowych"z napisem: "Oferta na wykonanie lnsta,).ącjiwodooią
.gowo-kanaliz:acyjlOej i centralnego ogrzewania w Wytwórni PMS 
w Wans·zawie", należy składać do godzi·ny 11 dnia 3P czerwca 
1947 r. w Kancela.rH Głównej DPMS w Wail\Szawie, ul. Les1:no 
Nr l, pok. Nr 111. M-5215 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 7166 
Zarząd Miejski w Gdańsku ogłas·za prretairg nieograniczony 

na odbudowę blok,u mie.szkaJnego w Gdańsku przy ul. Rudn:c
kiej 2. Przdarg odlbędzie się dnia 24 czerwca hr. o god'z. 11 w 
Wydziale Technicznym ZaifZąduMiejskiego w Gdańs'ku, przy u\. 
3·Ma!a 9, pokój 303, gdzie oferenci mogą ot,rzymać bliższe in
formacje ślepe kosztorysy ·i wzory ofert oraz warunki ogólne 

techniczne wykonywania robót w godz. 9-13 od dnia 14.6.br. 
Oferty należy składać do godz. 10.30 dnia 24.6.br. w pok. 310. 
Wadium 6 tanowi 1 procent oferty. 
Zarząd Miejski zast,rzega sobie ,pmwo wyhoru oferenta bez 

wz,ględu na wy.sokOŚć oferty, podziału robót między ki,!oku oferen
tów, a także u'z.nania, że przetarg nie dał wyniku dodatniego. 

M-4697 

PRZETARG NlEOGRANICZONY Nr l 
Wytwórnia Ope,kowań Blasz.anych i Latarń Ele·ktrycznych w 

Gdańsku , ul. Uł-ańska 13/15 ogłaosza rprzetarg nieo~raniczony na 
odibudowę budynku przemysłowego Nr 15 przy u-l. Ułańskie.!. 

Wadium 2 procent od osumy oferowanej. Termin otowa,rcia ofert 
26.6.1947 r. O godz. 12. Slepe kosztorysy w kwocie 'Zł 400.-
i błższe infDrmacje dotyczące tej samej roboty, jak i przysz· 
lej umowy, otrzymać można w wydziale odbudowy fabr~ki. 

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia w bsie fabrycz· 
I nej wadium, ora·z dowód reje.stracji na prawo wykonywania za· 

wodu budowI. 
Kierownictwo W.O.B. ·zasLrzega sobie !prawo unieważnienia 

przetargu bez podania powodów oraz; wyboru oferenta bez wzglę
du na wysokość oferowanej osumy. M-4713 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Państwowe Zakłady Ole jarsko - Tłuszczowe dawno "Woy

ton" Warszawa, Radzymińska 122, ogłaszają Przetarg Nie· 
o,gra,n:czony IOa: 

a) wY'konanie i dostawę: I) 3 eksbraklorów, 2) deflegmato. 
ra, 3) wiornika na wodę, 4) aspirartoNł, 5) 4 transporterów śH

ma kowych wstęgowyc'h; 

b) wykonanie remontu: I) 3·ch eksbraktorów, 2) 2·ch dwu· 
walcówek, 3) suszalrni z:a rna, 4) slDSzami śrutu., 5) prasy ślima · 

kowej wraz z pra,żnią, 6) 2·<lh destylatC/rów, 7) 2-ch konden
sa,torów ru"owyc'h, 8) podgrzewaczabenzYillY, 9) rozdzielacza 
beonzyoowo - wod'nego. S!epe k05ZJtorY6Y i bliższe informac je 
otrzymać 111oż.na w biurze Zakładów. Tam też należy składać 

C/ferty w za,lakow~ych, bezJirmowYc:h kopertach do dnia 
30.6.1947 f ., w którym to d'ni'u o godz. II-ej nastąpi komisyJne 
otwalrcie ofert. Do oferty za~ączyć na·leży kwj,t na 'lV'płacone 

wadium w wys. 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy). Wadia bez opro· 
centowania zwrócone zootaną pa przetargu. Zakłady zastrze
gają osobie prawo: l) unieważ·nienia przetargu bez pod-ania przy
czyn i bez zobowiąza,nia poniesienia jakichkołwiek od.szk~ań, 

2) zmniejszenia lub zwiększellia' roMt przewidzianych koszto
rysem, 3) dowo~lnego wylboru oferer.ta bez względu na wyni'k 
przetargu, 4) przeprowadzenia doda!kowegoprzetargu między 

ofere!1.Jtami, 5) rozlożenia robót między kiJku oferellitów. 
,_"'/5883 



Nr 86 

OOLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Ministerstwo Zd.rowia <l!gła.sza przetarg nieogTanicrony n.a 
d06taw~: 

L narzędZi! chi"u,~.g.oz.nyoCh. 
n. m~'bH lekars'(,:ll i s.z'P'ita'~ny~h. 

III. przyrządów op:y~Zlnych. 

VI. konfekcji s~:na:!1l!i ('\'y 'oby gumowe) 
7·V. ap1',,:5\\' odmowy. h, 
VI. e.!ld:"~~'i\v I p'zy,rz~(i(jw elei.;irome.:iy.cz," Jdl 

VII. urządzeń laboratoryjnych, 
VIII.. spr,zętu iekarsko • dentystyc2\11e'go. 
IX. urządzeń pralnicz,ych do szpitali, 

X. ma,terac,ów sz-pita:nych. 
Oferty 'na ca,łość lub poszcz.ególnyrodLaj przedmiotów do· 

stl\wyw beZifi:rmowych i za.!akowanyoh kopeMac:h,Laopoatrzo· 
nyc'hnapilSem: "Ofe'rla na Q06tawę sprzętu lekaró>kiego", należy 
składa'ć do dnia, 10.VU.l947r. o godz. 10·tejdo .skrzynki ofer· 
rowej; umiesz.cżonej w hoilu gmachu Mfri:is,terstwa Zdrowia, 
tlI. ChoeL\1lISka 24, lub riadesłać p6cztą . 

Ministerstwo Zdrowia zas!rz.e:ga lSClbie prawo ca-l kowi tego 
wyłączenia n,ektórych ,prz.edmio!ów d06tawy, częściowego .s.ko· 
rZYstania z ofert, wyboru oferenta bez względu na wysokość 
'oferowa'n,ej kwoty, uZJoo,nia" że przeta'rg nie da,ł dooatnle:go wy· 
niku, unieważnienia ptzetar:gu bez poda'rua przyczy.n. i wypłaty 
~kichkolwjek odsz,kodowań. 

Bliższe informacje dotyczące warunków prze,ta'~gowych 

i wylrortyW<l.nia powyższ.ejdostawy, wy\Sokoś.ci, formy i sposo· 
'bu: skłaoo,rua wadiUJm o-a z . wrory ofert, umów i kos vtorys y 
óoferrtowe . otrzymać można w Mmisterstwle Zdrowia, Departa. 
ment tecz.nic1twa, I p . . pokój Nr 41 w godzinach ulJ"zędowydl. 

. Mf5898 

PRZETARG 

Wydz.ia~ .Gospodarczy M,i.nilSterstwQ Zd,rowia oglasZ<ł prze· 
targ na maszyny techniczne do pisaoJa (maszyny buchattery Joe 
maz maszyny . do liczenia). Oferty w zalakowanych kopertach 
z ;napisem "Prrela,rg 00 ma'Szy,ny do ,pisania" na!e,ży składać do 
6krz-Y'rJiki w Wydzla!e GospodalJ1Czym MiIllils!enstwa ZdrOWIa. 
Otwa'rcię ofert w dniu 26 cz:erwca hr. M/6003 

PRZETARG 

Dyrekcja Okrę!50wa Kolei Państwowych w Katowicach 
ogłasza przetarg ptililic7;D~ na doo,tawę sZJCrotek I pędZI!!. otwar. 
~ie ofóert nast~pi w dniu 15.7.1947 ,r. o godz. 1O·lej. Bliższych 

ii1formacJl udziela Wydział Za,sooow (u1. Młyńska 22, III p.) 
\II ~.(xjZlinac,h urzędowych. M/5Z77 

,p,RZET ARG NIEOORANICZONY 

Dyrelrojla Okręgowa Ko!ei Pa·ńst!wowych w K3IvowicaclJ 
ogłasza prze-targ nieogmniczony 00 wykonanIe n<li]l'rawy obrot· 
nicy (/J 26 m wraz z, uzupełnieniem następujących brakujących 
głównie jszych części!: . 

' t}16 kół biegowych · (fj 100 mm wraż złożyskamfrolkowymi, 
2)8 skrzyii. do kół >bie gowych; 
3):2 kola zęiJ.ate et> 600 mm, 
4) 2kda . zębate et> 400 mm, 
. 5} . 1 koło zębate łańcuchowe et> 600 mm, 
6) l 4cołb hamu!cowe et> 540 ' mm, 
7) 2 wałYI!1i8~; et> 80 mm dług. 1200' mm, 
8) ' 1 s!lOja,k Wiraz. ze śHma,klem do nap~u ręczne,gO', 

-<f; 9} napęd powietrwy wraZI z motorem, 
10) wyk'on6lnle budki kierowniczej orazporęc'zy. 
Oferty w 2 za,lakowanych kopertaclhz napisem "Ofe,rrta na 

robOlty naprawcze oIbrotnky et> 26 m" nalelży złożyć do skrzyn. 
"ki ofert w gmaclhu, D j'rekc jd ·na jXl!rterze do d~iIl;I0.Vn.47 do 
-gOOk H .OOpocz.em oośtąpi otwatcle ofen!. 

Dyrekcja zast1rzega sobie prawo uniewa,żnienda przela,r,gu 
. bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek odszkodo· 
wafI ora1z wy!bom oferenlla. . 

Wsrelkie informacje dotyczące Wl3!rtlII1ików przetargowych 
i wykonania ' robót można otrzyma'ć w pokoju Nr 232 w gma
~hu Dyre!rejł ul. Dworcowa Nr l. M/5278 

PRZET ARG NIEOGRANICZONY 

Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego, Zakłady "Sol· 
vay" w Polsce", Fabryka Sody w Krakowie - Borek Fałęcki, 
Pneds!ębiorstwo pod Zarządem Państwowym, ogijasza przetarg 
nie<Jgraniczony 1Il.a . dos teJrcz.eni~: 

1.500 Jrompl. ubrań ro'boczydl z materiału graootowego, 
134kompl. pla6ZJCzy lJiurowych, 
12 sztuk płaszczy białych lekarskich, 
180 szituk płasZJCzy białycih dla q>IllCzkarnd i ,konsumu, 
200, sztuk falrLuchów 2) p.łótna qponowe.go. 
750 m tkani'ny ilT1lpregnowalnej (hrez.elllt), 
20 sztuk koćy wełnianyc,h, 
10 szit'uk prześcierad.eł, 
H) sdukkopert na koce, 
iO sztu,k poszewek na podusz.ki. 

, Podkł~dki ofertowe Qltrzyma.ć możnoa w Biurze Zaku:pów Fa-
l.yki. TeT111m otwarcia 1 hpca god,z. 10·ta. M/5904 

' .. _. -------------<~-
Ogłoszenia prywatne 

Likwidatorzy Spółki z ogranilClOną oopowied.ziaI11iOścią. 
.. Amyl" Wytwórni Chemk'znej w Makowi e Podhalań6kim 

Nr 123 Iwmunik,ują o otwarciu likwlda<:ji powyższej spółki 
i dniem 28 kWietnia 1947 r. i wzywają wierzycieli doz,gtoszeni8 
id1 WI~ifZyte1nos<:i w ciągu tiTiech mieoięcy od daty niniejszego 
·6gaoozenlia,. M/4988 

"MONITOR POLSKI" - Dnia 14 czerwca 1947 r 

Likwidatorzy Mie~kiej PoziITanskiej Kolei Eleklryc'Z<Jlej Spół. 
ki Akcyjnej z .sied'zlibą w Poz.naniu, ut Gajowa l ogłaszają, ż-e 

mocą uchwaly wa:,nego z,gromadz.e,rLIa akcjonari'U6zów ~ dnlia 
17 grudnia 1946 r. ros!ala otwarta likwidacja spół.ki I wzywaJ~ 
wierzyc·ie:J spółki do tJg'ł06zenia swych W'lerzyt!elności w cIągu 

Sz.eŚCIU mie6ięcy od daŁy os,tatniego ogłoszenia. Zdzilsław March. 
Wick'i, Konstanty Sulig'Owski. 2O.37/M 

Dyu"ekcja Ceł w Gliwicoch unie'ważnJa ,kwit celny Nr 1091 
z dnia 3 grudnia 1946 r. wydany przez Urząd Celny w Zebrzy. 
dowkach ObywatelOWI Cy~afuskiemu Henrykowi, . zam!eszkate· 
mu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 124, ,na odprawiony .samo.· 
c.hód 06obowy ma1rki "OpeI - Olimpia", limuzy'na kol'oru jasno. 
zielonego, 4-cyłindrowy, Nr motoru 373828. Nr podwozia 1';;)99 

M/4325 

OGŁOSZENIE. 

Podajemy do publicznej wiadOl!1lości, że na podstawie jed
nomyśłnej uchwały członków Spółki pod firmą: Dom Rolniczo· 
Handlowy K. Grosman I S-ka z ogr. odp. w Radziejowie • Kuj., 
Spółka nasza przechodzi w stan likwidacji. 

Wszyscy Latem wierzyciele winni swe ewentualne preten. 
sje zgłaszać pod adresem wspomnianej wyżej firmy. 

Ukwidator: (-) .Antpni Maleckl 
M-4965 

OGŁOSZENIE I 

Mianowa,IJJ sądownie likwidatorzy spółki ak.cyjnej pod fkmą: 
"Bank TOIwarzys,tw Spółdziekzych Spółka AkCYina" ~ siedZIbą 

w War\SLawie ogłasLają zgodnie z a,rt. 449 Kodeksu Ha,odlowe' 
go po -raz :>ierwszy o zan.ądzonym uchwałą Rady Mini,strów 
~ dnia 4 kwie,liIllia 1946 (Monitor: Polski Nr 52, poz. 91 'Z .drua 
15.6.1946) o otwarciu likwidacji Spółki 1 wzywają wszyst· 
kich wierzycieli do zgło'szenia swych wierzytelności na piśmie 

w ciągu 6 miesięcy od daty trz.eciego i ootat-nie,go ogłoszenia. 

Ukwida'torzy Banku Towarzy6tw S,półdzie'kzych Spółki Akcyj
nej w lIkwidacJi, Biu,ro w Radomiu, ul. Zeromskiego 41. Wła· 
dy\Sław Heinrich, Malrian Kulczycki. KC-5953 

OGŁOSZENIE II 
Zar.ząd Spółk.i Akcyjnej pod fIrmą "Dom Towarowy B-cia 

Jahłkowscy S. A.", nin!'ejszym zawiadamia a,kcjooariusz;,ów, że 
w dniU 27 czerw,ca 1947 li. o godz. 16, odbędzie się w siedzi,b,e 
Spółki ,przy ul. BraICkie! 25 w Wa,rsLawie, Zw·ycz,aj.ne Walne 
Zgromadz.euie . a kc jona<riU\Szów z naSitępującym porządkiem 

obrad: 
l) Zagajenie i wybór prZlewodniczące,go Z g.romadzerua. 
2) Rozpa.kz.e,nie ci utw:erdrenie bHalns'll z:amknięcia ira. 

ohunku Strat j Zys.ków, sprawozdań Zarządu i Komi.sji ReWi' 
zyj,nej z.a rok 1946, oraz udziele'nie władzom Spółki :pokwitowa. 
nia ·z dZla~a,lnośd. 

3) Pod·ział zy5ków Za liok 1946. 
4) Wj'bór wład1J Spółki. 

, 1»Ustal.eIJi.e wyna,grodzeń v.;ład1J Spółki. 
6) WoLne wnioski. 
Akcjonari-u.sz:e chqcy wziąć udział 

Z gmmadrenJ u, willlni z.ast06·ować si'ę 
Kodeksu Halndlow.e,go. 

w powyższym Wamym 
do wymogów art. 399 

M/3163 

OGŁOSZENIE II 

Zarząd Firmy Towail'z~two Pr-zemysłowo-Ha.ndlowe Block· 
Brun. Spół.ka Akcyj,na w Warszawie, uL Białostocka 22, zawia· 
damia" że w dn~u 26 czerwca 1947 roku o godziJlde 11 w loka,· 
lu hi'\lfowym odbędzie Się Walne Zgromadzenie alkcjolnariuszów 
z następującym ,porządkiem obrad: l) Wylbór P['zewodni<:zą~e' 
go, 2) RO'zpa1kzenie r Laitwierdzenie sprostowanego bilansu oraz 
Rachunku Zysków j St,rat na dzień 31 grudnia 1945 roku, 
3) Rozpa,!ifZenle i Laiwi'erdz€lnie Ibi!ansu oraz Ra,chunku Zysków 
i Strat na dzień 31 grudnia 1946 roku, 4) WyMr ciłonków Za· 
rządu I KomIsji Rewizyjnej, 5) Wolne wnioski. M3257. 

OGLOSZENIE II. 

Zarząd Spółki Akcyjnej .. Herbewo" Hediczka, Bełdowski, 
Wołoszyński Zjednoczone Fabryki Tutek i Bibułek, Spółka Ak· 
cyjna zawiadamia P .T. Akcjonariuszy, że ZwyczajIl:e Walne 
Zgromadzenie o.dbędzie się w Krakowie, w biurze Spółki przy 
Al. Słowackiego 64 dnia 5 lipca 1947 r., Q godzinie 16-tej, z na

stępującym porządkiem dziennym: 
I) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
II) Spr~i1o.zdanie Zarządu i Rady Nadzorczej co do roku 

~prawozdawczego oraz przedłożenie I Lafwierdzenie bilansu 
oraz rachunku zysków i strat za rok operacyjny 1946. 

III). Powzięcie uchwał co. do rozdziału zysku, 
IV) Udzielenie pokwitowania Zarządowi i Ra<rzie Nadzor

czej, 
V) Ustalenie odszkodowania dla Członkó\vRady Nadzor· 

czej, 
VI) Uzupełniające wybory Członków Zarządu 1 Rady Nad· 

zorczej (stooownie do przepisów statutu). 
VII) Wolne wnioski. 
Uwaga: Akcjonariusze, chcący wziąć udział w Zgromadze

niu winni złożyć akcje przynajmniej 7 dni przed Zgromadze
niem w biurze Spółki, w Krakowie, Al. Słowackiego 64. 

M-4404 

OGŁOSZENIE [. 

Porządek dzienny Zwyczajnego Walnego. Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Lubelskiego Syndykatu Rolniczego Sp. Akcyjnej 
w Lublinie w dniu 31 lipca 1947 r. o godzinie 4-ejpo południu 
w lokalu Pow. Spółdzielni RO'lniczo - Handlowej, Krak. Przed-

mieście 68. 
I) Zagajenie i wybór Prezydium. 
2) Sprawozdanie Zarządu i Rady za rok 1946. 

1& 

3) Odczytanie ftilansu I rachunku strat ł zysków z;,; ro~' 
1946. 

4) Sprawoźdanie i wnioski l(o.misJi Rewizyjnej. 
5) Zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków, 

I strat za okres sprawozdawczy, przeniesienie nadwyżki na ka .. 
pitał zasobowy oraz udzielenie Władzom Spółki absołutorluM, 

6) Zatwierdzenie preliminarza dochodów I wydatków na' 
rok 1947. 

7) Zatwierdzenie dokonanych sprzedaży: budynków Spółki 

na gruntach dzierżawionych w Zamościu, oraz nieruchOl!1loścI 

położonych w Kraśniku i w Niedrzwlcy. 
8) Sprawa rozwiąLania Spółkł I jej likwidacji, wzgł~nie. 

przekształcenia Spółki Akcyjnej na Spółkę z ograniczoną od

powiedzialnością· 
9) SPI awasprzedaży z wolnej ręki nieruchomości .. Spółki 

w Lublinie przy ulicy Fabrycznej Nr 19 (Bronowice część 85) 
grup!eakcjonari\lszów, względnie instytucji przez tę grup~ 

wskazanej. oraz US.talenie warunków tej sprzedaży. 

10) Wybory do Rady Nadzorczej wzgłędnie Komisji Likwi.; 

dacyjnej. 
11) Wybory Komisji RewiZYJnej. 
12) Wolne wnioski. 
Posiadacz akcji na okazicieła, który chce przyjąć udział 

w Walnym Zgromadzeniu, winien na 7 dni przed Zgrcmadze" 
niem złożyć do Kasy Spółki swoje akcje lub przedstawić ' do. 
wód złożenia ich do którejkolwiek instytucji kredytowej. 

M-4939 

Bilans otwarcia S. A. Książnica Atlas, Zjednoczone Zakłady, 
Kartog'raficzne i Wydawnicze T. N. S. W. na dzień 15 paźdz!er. 
nika 1945 roku. Wrocław, Kraków, Warszawa. Aktywa. I. I, 
Majątek stały i obrotowy znacjonalizowany we twowie w 1940 
roku 13.387.000, 2. Majątek stały i o.brotowy zniszczony w cza
sie powstnnia w Warszawie w 1944 r. 1.180.000, razem 
14.567.000, 3. Ruchomości w Warszawie: a) urżądzenie biura 
10.000, b) Biblioteka podręczna 20.000,-, Razem 30.000.-. If; 
Majątek obrotowy. L Kalki wydawnictw książko 1.-, 2, Czy. 
storysy map i atlasów 3.474.075.-, 3. Dłużnicy: a) zalictki au'" 
torom: l. do wybuchu wojny 97.528.-. nieściągalni 55.406.-'. 
wzem 42.122.-, 2. w cza'sie wojny 185.204.-'-, nieściągalni 

43.271.-, ra'zem 141.933, b) księgarnie 6.201.-, . rilzem 
3.664.332.-, razem 18.261.332.-. Pasywa. r. Straty wOJen
ne 14.567.000.-, II. Kapitał akcyjny 3.000.000.-, III. Kapitał 

zapasowy 335.132. IV. Wierzyciele 359.200.-, razem 
18. 261.332. Dyrekcja: dr. Jan Piątek, Jan Treter. Emil Zychie-

. wicz. Sprawdziłem i uzgodniłem z aneksami. Wrocław, 15 lip. 
ca 1946. Skręto.wicz Józef. Biegły sądowy. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 
3 sierpnia 1946 zatwierdziło powyższy Bilans otwarcia na dzień 

15 października 1945. 
Książnica - Atlas, Zjednoczone Zakłady Kartograficzne 

! Wydawnicze T. N. S. W. Spółka Akcyjna. Bilans zamknięcia 
31 grudnia .1946 r. Aktywa. I. Majątek stały: L Ma'szyny 
i . urządzenia technicwe 166.690, 2. Inwentarzbiurowy:Ru· 
ch0'!l0ści we Wrocławiu l, ruchomości w Warszawie l, Tazent 
166.692.-. II. Majątek płynny: I. Gotówka w kasie i bankach 
4.533.532.-, 2. Papiery procentowe 20.000, 3. Materiały: a) 
surowce papier 1.570.760-, b) pomocnicze 114.221.-, c) do 
o.pakowania 11.965.-, razem 1.696.946.-, 4. Produkcja w to
ku 298.021.-, 5. Półgotowe wydawnictwa: a) książki l, b) czy. 
storysy map 34.957.750.-, razem 34.957.751.-, 6. Gotowe wy
dawnictwa na składzie 2.800.038, 7. Dłużnicy: a) odbiorcy 
3.002.190.-, b) dostawcy 635.835.-, c) rachunki bieżące 

1.077.518.-, d) różni 831.624.-, razem 5.547.167, razem 
49.853.455, Suma bilansowa 50.020.147.-, Sumy pozabilanso
we: Majątek znacjonalizowany we Lwowie 13.387.000.-. ~\a .. 
jątek zniszczony w powstaniu w War~,;awie 1.180.000. razem 
14.567.000.-, Weksle kaucyjne 60.000.-, Depozyty obce 
93,000.-, razem 14.720.000.-. Pasywa I. Kapitały wła sne: I • 
Kapitał zakładowy 3.000.000.-, 2. Kapitał zapasowy: a) z bilan
su otwarcia 314.632.-, b) w ciągu roku dopisano 20.500.-. 
razem 335.132, razem 3.335.132. [[. Kapitał amortYLacyjny: 
l. Odpisy na- maszynach i urządz . techn. 16.669.-, 2. Odpisy 
na czystorysach map 2.420.000.-, razem 2.436.669.-. III . Róż. 
nica z przeszacowania czystorysów map z bilansu otwarcia 
1945 r. 31.451.175.-. IV. Zobowiązania: L Wienyciele: a) ak. 
cepty 1.500.000.-, b) odbiorcy 82.549.-, c) dostawcy 75.142.-, 
d) rachunki bieżące 2.236.805.-, e) .różni 2.602.839.-. ra7.em 
6.497.335.-, 2. Rozliczenia międzyokresowe 209.466. razem 
6.706.801.-, rezerwa na· podatki 1946 r. 6.090.370.-. Suma 
bilansowa 50.020.147.-. Sumy pozabilansowe: Straty wojenne 
we twowie 13.387.000.-, w Warszawie 1.180.000. razem 
14.567.000.-, Różni za weksle kaucyjne 60.000.-, Różni depo
nenci 93.000.- ,Razem 14.720.000.-. 

Rachunek Strat i Zysków za r. 1945/46. Winien. Koszty 
wytwo.rzenia sprzedanych wydawnictw 15.047.614.-. Koszty 
admintstracji ogólnej 7.990.804.- Koszty sprzedaży !.977.751.-~ 
Odpisy na nieściągalnych dłużnikach 65.100.-. Odpisy na urzą

dzeniu technicznym 16.669, Odpisy na ruchomościach 65818.-. 
Nakłady i straty pozaoperacyjne i nadzwyczajne 34.681.-. Od. 
setki płacone 125.169.-. Rezerwa na podatki 1946 6.090.370.-'. 
Razem 31.413.976.-, Ma. Dochód ze sprzedaży wydawnictw 
31.324.046.-. Dochody i zyski pozaoperacyjne i nadzwyczajne 
73.169.'-. Odsetki uzyskane 7.589.-. Różnice kalkulacyjne 
9.172.-. Razem 31.413.976.-. Sprawdziłem zgodność z księ· 
gami. Wrocław, dnia 25 kwietnia 1947. Józef Skrętowicz zaprzy. 
siężony biegły księgowy przy Sądzie Okręgowym we Wro. 
cławiu. Warszawa, dnia 9 maja 1947. Władysław Sidor za. 
przysiężony rzeczoznawca księgowości przy Izbie Przemysłowo. 
Handłowej w Warszawie. Szesnaste Zwyczajne Walne Zgro. 
madzenie Akcjonariuszy zatwierdziło bilans powyższy w dniu 
17' maja' ,1947 z · tym, że całą nadwyżkę bilansową przelano na 
rezerwę podatkową ża rok 1946. M-35 I 4 
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Bilans brutto ,Pocmwej Kasr Os~DOŚei na dżień 31 mar· 
III 1947 r. 

stan czynny: 1. Kasa I sumy do dyspozycji 5.624.814.862.87. 
!. Gotówka w Urzędach Pocztowych 141.432.436.65. 3. Lokaty 
w Bankach 670.000.000.--'. 4. ,Papiery wartościowe .. własne 
250.250.000 .-. 5. Pocztowe .czeki kasC'We . 28.944.282.29. 6 . 
mużnicy · UO.02U26.1O. 7: Ruchomości ,15.559.285.13. 8. Ka· 
pitał zakł . Dzialu Ubez.pieczeń 200.000 .000.-. 9. Koszty .usu · · 
nięcia szkód wojennych 61.249.903.35. lO. Sumy przechodnie 
59.792.489.15. 11. Nieruchomości 20.347.877.83. 12. Nieumo
Tlone wydatki organiz. 1945 T. 10.608.391.33. 13. ,Wydatki ad· 
ll1inistraC)'Ijl1e 59.258.739.06. Razem ' zl 7.082.282.393.76. 

stan bierny: . I: Rachunki 'czekowe a/v 6.434.568.554.58. 2. 
Raohunki oszczęQnościowe 72.556.554.54. 3. Przekazy cz.zkowe 
lIIi~zrealizowane 460.573.554.19. ' 4. Wierzyciele 15.770.682.20. 
5. Sumy przechodnie 8.652.073.89. 6. Fundusz emerytaIn. i ubez
piecz. 2.152.439.50. 7. Fundmz amortyzacyjny 2.368.140.67. 8. 
Nadwyżka bilansowa 6.281.197.26. 9. Odsetki i prowizje pobra
De 79.359.196.89. Razem zł 7.082.282.393.76. M-4234 

K. ZIEMBINSKt, SPOLKA AKCYJNA 
Warszawa., Królewska 51 

Bilans na dzień 31 grudnia 1946 r. 

Aktywa . Kasa 85.309.-. Udziały \.050. - , Urządze nie składu 
40.071.-. Papiery wart. 15.000.-. Dostawcy 339.711, Re· 
manent wyr. hutn. 555.311.-, Remanent zapałek 340.725.-, 
Slraty wojenne 261.000.-, Strata za rok 1945 9.402.-, Razem 
1.647.579.-. Pasywa. Kapilał zakładowy 100.000.-, Kapitał 
zasobowy 37.050.-, Wpl Clt y na , nową emi6ję 500.000.-, Do· 
stawcy 464.967.-. Banki 7.776.-, Sumy zarezerwowane 
56.349.-, Zysk za ' ro k oper. 46.481.437.-, razem 1.647.579.-. 

RACHUNEK STRAT IZYSKOW ZA ROK OPER. 1946. 

Wydatki. K:oszty personalne 437.475.-, Czynsz dzierżawny 
8\.850.-, Podatki i świadczenia 435.129.:'-, Reklamy i podró
te 131.670.-, Koszty transportu 384.912.-, Ogólne koszty 
.,dm. 303.848.-, Zysk za rok oper. 1946 48\.437.-, Razem 
2.256.321.-, Wyływy. Zysk na wyr. huln. 1.953.449.--,-, . Zysk 
Da zapałkach 298.672.-, Prowizja kQlT\i~owa 4.200.-, Razem 
2.256.321. M-3653 

' BILANS 
PRZEDSleBIORSTWA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO 

DRZEWIECKI I JEZIORANSKI S. A. 
w dniu 31 lfT'udnia 1946 r. 

Aktywa: Nieruchomości zł 620.000.-, Narzędzia i rucho· 
mości zł 219.633.-, Gotówka w kasie i bankach zł \.048.800.98, 
'Papiery procentowe zł. 100.000.-, Zapasy materiałów zl. 
600.869.-, Rozpoczęte roboty zl. 2.249.983.68. Dłużnicy zł. 

3.449.868.98, Razem zł 8.288.655.64. 
Pasywa: Kapitał akcyjny źf 900.000.-, Kapital zapasowy 

,17.285.-, Kapitał rezerwowy zr ·10.075.57, : Kapitał amortyza· 
cyjny zł 35.129.-, Wierzyciele zł 6.694.202.47, Zysk za rok 
operacyjny 1946 zł 641.963.60, .Razem zł 8.288.655.64. 

RACHUNEK STRAT I ZYSKOW. 

Winien: Koszty ogólne zł 4.859.177.97, Podatki i świadcze· 
Ida socjalne zł 3.783.918.20, Amortyzacja zł 19.334.-, Zysk 
18 rok sprawozdawczy zl 641.963.60, Razem zł 9.3Q4.393,77. 

Ma: Zysk brutto zl . 9.304.393.77. M-3814 

" STAN CZYNNY, 

R·ki Stare I ł·ki 
1. Kasa I sumy do dyspozycji 225.604.65 

2. Bilety skarbowe -
3. WaLuty zagraniczne 69.618.72 

4. Papiery wartofciowe as. 188.77 1.17 

5. Udziały konsorcjonalne 2.823.927.33 

6. Banki krajowe .2.079.169.42 

7. zagrani~zne 959.199.44 .. 
8. Dyskonto 38.639.697.32 

9. Protesty 3.768.203.57 

. 10. Kredyty w rachun. bież . 23.502.771.36 

11. Pożyczici terminowe 4.367.474.51 

12. Dłużnicy z tytułu remburs. 182.814.36 

13. Nieruchomości 19.102.108.90 
, 
Rachunki Oddziałów 51.352.319.36 14. 

15. Różne rachunki 17.014.039.22 

16. Rachunki wynikowe 19.256.643.48 . I Suma bflansowa 218.532362.81 

l. Dłużnicy z ty tulu g}Varancji 21.945.869.66 

2. Inkaso 5.207.947.37 

"MONITOR pOLSiKI" - Dnia 14 czerwca 1947 r. 

Bilans Zamknięcia firmy Bronikowski, Grodzki iWasilew· 
ski S. A. w Warszawie,Da dzień 31 grudnia, 1946 roku. Akty · 
wa. Nieruchomości 2.179.000.-, Ruchomości 24. \07.-, Kasa 
102.208.57, Towary 2.067.817.-. Dłużnicy 202.047.-, Papie
ry wartościowe 30.000.-, Wydatki 1947 roku 1.950.- , Ra
zem aktywa 4.607.129.57. Pasywa . . Wierzyciełe 2.703.799.-, 
Kapitał Zakładowy 1.600.000.-. Zysk za rok ł946 303.3;30.57, 
Razem Pasywa 4.607 .129.57, Rachunek strat i zysków. straty. 
Amortyzacja ruchomości 1.258.-'-, ' Koszty handlu 233.112.13. 
Pensje i robocizna 446.284:-, Pod atki i świaqczenia 450.521.-, 
Procenty 108.p41.30, Danina na zagospodarowanie Ziem Odzy
skanych 255.l32.~, Zysk netto w roku 1946 303.330.57, Razem 
straty 1.797.689.-. Zyski. Zysk na towarach 1.546.920.-, D0-
chód z nieruchomości 167.434.-, Pro>y.izje i rabaty /$3.335.-, 
Ra zem Zyski 1.797.689.- (J. J. Bronikowski, K. Wasilewski). 

M-4222 

Bilans i Rachunek Strat i Zysków Spółki Akcyjnej Prze· 
mysł Mydlarski i Perfumeryjny Fryderyk Puls w Warszawie, 
na dzieli 31 grudnia 1946 r. Aktywa: Place 1.366.348.52, Bu
dynki 112.311.94, Ruchomośd 23.000.-, Maszyny 200.600.-, 
Kasa 151.326.81, Banki t.'154.497.-, Różni 607.661.10, Towa· 
ry 2.826.629.50, Papiery procentowe 67.000.-, Straty 
1.522.705.47, Suma zł 8.032.080.34. Pass ywa. Kapitały: 

2.8fi9.472.49, Fundusz budowlany, rezerwa z 1938 r . 85.000.-, 
Zysk z 1942 r. 1.309.07, Weksle 290.000.-, Różni 1.552.595.21, 
Zysk 3.243.703.57, Suma zl 8.032.080.34, Rachunek Strat i Zy· 
sków. Straty: Koszty ogólne 3.611.453.03, Spisano na straty 
z R-ku Różnych ' 7.650.-, Zysk za 1946 r. 3.242.703.57, Suma 
zł 6.862.806.60, Zyski. Zysk brutto na produkcji 6.845.063.85, 
Procenty bankowe i zysk na sprzedaży maszyny 17.742.75, Su
ma zł 6.862.806.60. M-3815 

Nr 86 

Biłans zamknięcia Ba'zaru Poznańskiego S. A. w Poznaniu 
w dniu 31 grudnia 1946 zatwierdzony na Walnym Zgromadze . 
niu w dniu 29 maja 1947 r. Aktywa: Grunty 156.905.-, Bu· 
dynki obecna wartość 60.000.-. straty wojenne 340.000.-, 
Urządzenia techniczne 3.000.-. Kasa gotówka 3.326.06.-. 
Gotówka w P. K. O. 91.-. Odbiorcy -:- dł,użnicy przedwojenńi 

21.433.-, Dłużnicy z r. 1946 44 .400.-, Pożyczka premiowa 
\.500.-, Pożyczka budowlana 1 .573.320;~, , Inwestycje wstę 

pne 41.408.-, Odbudowa Ba'zaru 626.680.-, 2.872.063.06, . Su
my pozabila'1sowe. Hipoteka · gwarancyj 440.000.-, . Rachunek 
ro zliczeniowy lokatorów 258.824 .- . . Pasywa: Kapitał 300.000.-. 
Dostawcy za'graniczni przedwojenni 91.704.35, Dostawcy kra· 
jowi przedwojenni 18.914.-, Dostawcy krajowi z r. 1946 
88.227.-, Akcepty krajówe przedwojenne 41.295.-, Banki 
z r. 1938 31.205.-, Hipoteka Banku Gospodarstwa Krajowego 
2.200.000. Kredyty hipoteczne 100.000.-, Zysk 717.7\.

!!.872.063.06, Sumy pozabilansowe, Hipoteka gwarancyj 440.000.--, 
Rachunek rozliczeniowy lokatorów 258 .824.-. Rachunek Strat 
i Zyskćw na dzień 31 grudnia 1946 r . Straty: Koszty organi · 
zacji 129.696.34, Pens je pracowników 56.930.-, ; Swiadczenia 
uslawowe 14.433.49, Konserwacja nieruchomośc i " 37.710.50. 
Konsum wody 295.-, Podatek od nieruchomości 77.675.46, Po
datek dochodowy 2.796.50, Zysk 717.71 320.255.-. Zyski: 
Czynsz 320.255.-, Pcznatl, dnia 20 lutego 1947 r. Bazar 'Paz
na liski S. A., Stefan Twa rdowski, Edward Kujaciński. Rachun · 

ki zbadaiiśmy i zgodność stwierdziliśmy. Komisja Rewizyjna 
Pio lr Kr zysz topcrski, J . Twardowski. Powyższy bilans oraz 

Ra chunek Zysków i Strat potwierdzamy. Rada Nadzorcza S. 
Mi el żY li sh, 1. 

Zarząd 

M-4232 

PARCELACJA GROCHOWSKĄ SPOtKA AKCYJNA 

Bilans na 31.12.1946 r . 
Aktywa: 

Nieruchomości 

Banki - rach. zablokowane 

Papiery wartośc . przedwojenne 

Kasa 

Banki 

Prem. poż. Odbud. 1946 r. 

Straty lat ubiegłych 

Kószty har.dlowe 
Podatki 
Nieruchomości : 

" 

bi,lansowa wartość ust ą pionych praw 
Zysk za 1946 r. 

M-3983 

BILANS SUROWY 

204.2 12.70 

109.695.27 

11 8.500.-

4271.-

100.007.-

90000.-

148.980.05 

775.666.02 

Kapitał zakt.adowy . I 
Rach. Przechodni 
Rach. Zysków i strat zysk za 1946 r. 

Rachunek Zysków i Strat Za 1946 r. 

146.543.69 
75.520.50 

91.286.-
75.431.02 

388.781.21 

Sprzeda,ż praw 

Dzierżawa terenów 

Odphsan e rezerwy 

Procenty 

l . 

• 
• 

• 

• 

Pasywa: 

700.000.-
235.-

75.431.02 

775.666:02 

372.000.-

4.500.-

12.274.21 

7.-

388.781 .21 

Banku Związku Spółek Zarobkowych S. A. w Poznaniu 
w dniu 31 grudnia 1946 r. 

ST AN BIERNY: 

Okupacyjne R·ki Polskie R· ki Stare '·ki Okupacy jne I R·ki Polskie 

23.075.80 233.797.131.79 t. Kapitał zakł<!dowy 20.0UO .000.- - -
230.000.- 30.585.627.40 2. Kapitaly rezerwowe 692 . ~85.67 2.153.209.54 -

8.482.- - 3. Fundusz arrnortyzacy jny nieruch. \.1 64.033.97 - -
265.408.24 33.325.000.- 4. Wkłady 38.077.861.53 2.380.031.30 234.721.985.05 

- - 5. Rachunki bieŻące 10.106.057 25 21.485.05536 376.218.556.«3 
341.678.87 23.184.516.39 6. Różne natychmias l platne 

231.28 996.215.54 zobowiązania 390.479.52 74 .669.07 17.385.993.83 
6.827.986.- 414.940.069.19 7. Banki Krajowe 22.886966.20 2.248.073 .32 160.019.74M2 

141.389.9fj 2.279.059.- 8. Ba nki Zagraniczne 323.679.89 92.75 -
16.249.935.1ó 213.524.633.63 9. Redyskont~eksli 33:753.452.31 - 195.390.88 1.75 

8.500.- 46.784.790.- 10. Zastaw waiorów 2.298.019.46 - -
- - 11. Wierzyciele hipotec zni 1.l11.495. 19 - -
- - 12. Wierzyciele z tytuł. kred . rcmb. 182.814.36 - -

1.943.377.45 79.049.083.60 13. Rachunki Oddzi~lów 50.628 259.54 2.161.726.84 85.007.784.14 
9.752.302.35 33.845.759.95 14. Różn e rachunki 19.844.594.58 I 5.526.521.l6 35.526.356.49 
8.292.581.74 56.767.970.97 15. Rachunki wynikowe 17 .072.063.34 8.055.569.44 . 64.808.554.75 

44.084.948.78 11~.079.857.46 Suma bilansowa 21&.532.362.81 I 44 .084.948.78 I 1.169.079.857.46 

563.366.40 296.578.692.93 I. Zobowiązanie z tytułu 

udzielonych gwarancji "2'1 .945.869.66 563.366.40 296 578.692.93 

850.430.40 49.638.574.57 2. Różni za inkaso 5.207.947.37 850.430.40 49.638.574.57 

PRENUMERATA .. Monitora Polskiego" wynosi miesięcznie zł 250 . ...:.. Numer pojedynczy zł 15.-. Numery specjalne tł 30-45. CENY OGLOSZEN: O zagubionych dokumentach ,d 10 za 
l wyraz. - Edykty, nadsyłane przez Starost. (Ref. Spraw (nwa lidzk.) zł 4 za t wyraz. - Uznanie za zmarłego zł lO za wiersz mm ł szp. (na str. 6 szp.). - Odtworzenie zagubionych doku· 
mentów zł 10 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.). - (nne ogło szenia sądowe zł 35 za wiersz mm I szp. (na str. 6 szp.). - Przetąrgi I wszelkie inne ogłoszenia zl 40 za wiersz mm I $lp. 
(na str. 6 szp.). Za bilanse. I układ tabelaryczny dolicza się 50% . Za terminowy druk ogłoszeń Wydawnictwo nie odpOWiada. Ogłoszenia do ,.Monitora Polskiego" należy kierować wyłącznie 

do Biura Ogłoszeń i Reklam Polskiej Agencji Prasowej PAP w Warszawie, ul. Młodz. Jugoslow. (Pierackiego) II, lub do ' Oddziałów Polskiej Agencji Prasowej pAp. 
. . Nale~ność za ogłoszenia platna gotówką z góry. \ 

Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP • Redaguje Komitp! r?pci::!l<:-v'ny 

Zlożono w Zakl. Graf. .. Ksijika", W-wa, Smoln~ 12, TloczoJoo W uDruk. Państwowej Nr l" W Warszawie, 
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