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ZarząqzeniaWładz Naczelnych 

-000--

704. 

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 
1941 r. wydane w porozumieniu z Ministrem OŚwiaty 
w s.prawie stypendiów udzielanych studentom szkół aka· 
delllickich i wyższych oraz uczniom szkół technicznych 

. , . komunikacyjnych. 

N a f,odstawie art. 9 i 13 ustawy z dnia 18 marca 
1933 r. o państwowych stypendiach, oraz innych formach 
pomocy dla młodzieży szkół wyższych (Dz. U. R. P. 
N:,\, 25,. poz. 207), zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Vstariawia się na rok szkolny 1946/47: 

' ł);"'12.0 '$typendiów dlastudentów(tek) szk4$1 akadelDick'ch' 
i wdszych, 8 mianowicie: 

a) 4 · stypendia dla studen tów(tek) Un~wersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie - 2 dla Wydziału Prawa i - 2 dla Wy-
działu Lekarskiego; . 

b) 5 stypendiów dla studentów(iek) UniwersyietuWarszaw
skiego w Warszawie - 2 dla Wydziału Prawa i - 3' dla Wy-
działu Lekarskiego. jo .,.' 

r) 4 stypendia dla· studentów(tek) · Akademii Gómiczej 
w 'KrakoWie WydziałÓw : ElektI'o-Mechanioznego 1 Inżynierii 
Lądowej i Wodnej; . 

s) 8 stypen4iów.' dla stdde~tów(tek) Wy~zej Szkoły Inży
nierii W PożIlaniu; 

, t) i3 stypendiów dla stucienŁów(tek) Wyższej Szkoły Inży
nieril w Warszawie, z których ' 5 dla ,studenlÓwze , specjal
nością ' lotniczą. 

2) 140· śtypertdiów · dla uczniów Ilceów t~chfticimych ~ ko-
m'unikacyjnych i bi,nd!owycb, ";. Dil'allowici~: . , . 

, . ~ 

a) 35 stypendiów · dlauc:zniów Pa~twowego Liceum Ko
rriuni~acyjnego VI Warsźawie; 

b) 15 śtypendio1;' dla~bmiów 'j>8ństwowego Liceum Komu~ 
nikacyjnego w OlSztynie; · "". . ' 

c) 1. stypend;ów dla uczniów 'ipaństwowego Liceum Dro
gowego w Rndomi1l; 

d) ·17 stypendlów dla . uczni.ów Prywatnego Liceum Dro
gowegQ w ' Lublinie; 

e) 14 stypendiów dia . uczn~ów Państwowego Liceum Dro
gowego w P oznaniu ; 

:t) S Irtypendiów dla ·uczniówP-ańlltwowego ' Liceum Dro-
I 

II go;e:: :Vl:~:;:~; ma tlc7.niów· PjlństwowegQ , Liceu.m ,Dro-
goWo-Wodnego 'w Jal'()sł ... wi:u; . ,:,., . . 

. ,.. . ; . 

I h) 10 stypendiów dla · uczniów P~I'>.stw(jwego LiceuJll S.a-

I Il).Qlqt~l'\:vęgO,: wW!łt:szawie.;,' . 

i) li ,st~~'endfQW dla 1i,~;~p..~,~~WQW$~Lic.:Um aant~lo
i we,go .wWw .awie.·: ~'(tó~'51Yą*~ ,·U.~ :.~ .. -.,~ ,.l' .:,. ~ i , 

' jr 5 st~p~6ał5w il1a\i6ih:aW P~i~t~i5,(ftg~ Lie~~ ' Adfńi-
nistracyjnego 1m.· Hoeslerow w v.;ai:;~~awi~ ; · '" .. 

k) ··15 stypendiów dla 1,l~zrii(iw; Pa t!J~.,~;,ąwego . Li<;eum H:,łn-, _, " : ,... ... ·,t. , ." ... ' . . .... . .... , ': ".'.: .. , .. , . 
dlowejp "W' Pfzemyśolu; " , .. ' ... . ... ' . . . . , .. ,. ' 

l) :I stypendiów clla uczn iów Mi~j'ske~o t.iceum Admi
nistracyjnego .· w Poznaniu. 

2. Stypendia dla studcntów(tek) pła tne są zasadniczo od 
1 paź~iernika1946 r. do 30 ~erwt~ 1947 roku, a dla ucz
niól" zasadniCzo przez 10 miesięcy trWania roku szkolnego 
i wynoszą miesięcznie: , 

.c) 4 stypendia dla studentów(tek) Uniwersytetu Poznań- 1) dla student.ów(tek) · ; Wyższych szkół technicznych l-go 

I 
Z-go roku studiów, ol'a~ stud<'!n tów(tek) Lnnych uczelni skięgo w Poznaniu - 2 dla WydZiału Prawno-Ekonomiczne-

go ~ 2 dla Wydziału Lekarskiego; , . akademi{)kich i . wyższych b~ ~ględu na rok studiQw -
. 1.500 zł.; 'l d) 2 stypendia dla studen tów (tek) Uniwersy,tetu im. Miko

łaja Kopernika w Toruniu - Wydziału Prawno-Ekonomicz-
nego; 

e) 4 stypendia dla studentów · (tek) Uniwersytetu Wrocław
słóiego we Wrocławiu - 2 dla Wydziału Prawa i Admini
stracji i - 2 dla WydZiału Medycyny; 

f) 1 stypendium dla studenta (tki) Uniwersytetu im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydziału Lekarskiego; 

~) 2 . stypendia dla studentów(tek) Akademii Medycyny 
w Gda!'lsku; 

li) 2 s typendia . dla studentów(tek) Szkoły. Głównej Han
dlowej w Warszavrie; 

. i) 2 stypendia dla studentów(tek) Akademii Handlowej 
w Krakowie; 

j) 2 stypendia dla studentów(tek) Akademii Handlowej 
w Poznaniu; -

'k) 1 'stypendium dla studenta(tki) Szl;:oły Głównej Han
dlowej w Łodzi; 

l) 1 stypendium. dla studenta(tki) Akademii Handlu Za
granicznego w Szczecinie; 

, l) 12 stypendiów dla studentów(tek) Politechniki Warszaw
~iej w Wanszawie - dla Wydziałów: Inżynierii i Elektrycz
nego; 

, ~) ' 15 stypendiów dla studentów(tek) Politechniki Łódzkiej 
w , Łodzi - 10 dla Wydziałów: Mechanicznego i Elektryczne
go i - 5 dla Wydziału Mechanicznego ze specjalnością lot
niczą; 

n) · 12 'stypendiów dla studentów(tek) Politechniki ("..dań
;sklej we Wrzeszczu dla Wydziałów: Inż)"nierii Lądowej 
i Mechanicżno~Elektryczl1ego. 

· 0)10 stypendiów dla studentów(tek) Politechniki Wrocław
skiej we Wrocławiu dla Wydziału Budownictwa, Oddziałow : 
Irlżynierli Wodnej i Lądowej ' i Wydziałów : Budowy Maszyn 
i Elektrotechniki; 

p) 16 stypendiów dla studentów(tek) Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach dla Wydziałów: Mechanicznego, Elektrycznego 
I~; 

I 2) dla studentów(tek) , wyż'Szy~ szkóltechnicznyclf~ 3-go 
! . roku studiów - 2.000 zł.; ;., 

! 3) dla studentóW(t~k) wyżsZyCh szkół technkznych. 4-go 
roku stud,iów - 3.000 zł.; 

4) dla uczniów liceów zawodowych ostatni-ego roku nau
ki - 1.400 zł.; 

5) dla ucznjów liceów zawodowych pOwstałych ni~zych 
roczników nauki · - 1.000 zt 

§ 2 . • 

1. Stypendyści, którym' Ministerstwo łCOmunikę.cji pqy
zna stypendium na . rok szkoln»' 1946147, będą Zgodnie z po
stanowieniami niniejsźego · rozporządz~n ia otrzymywać sty
pendium również . w . następnych latach . szkolnych, aż do 
czasu ukończenia studiów, jeżeli pru·dstawią we włakiwym 
czasie (§ 4 ust. 1) . zaświadczenie z,akł~du nflukowel?o, do 
k tórego uczęszczają, stwierdzające, . i;e są jego stu~entami I 

(uczniami) i czynią co najmniej do'Statecz,ne postępy W nauce. 

2. $typendyści ,którym 1,'4inisterstwo Komunikacjj przy
znało stypendium w · roku szkQln~ 1945/46 będą j, otrzy:
m:;-wać. także w r oku szkolnym 1946/47, w wysokOŚCi;) ustalo
nej i , na warunkach przewidzianych ~i~ięj\Szym zarzą

dzeniem. 

. § 3. 

1. Stypendium może być przyznane studernom i .tudent
kom, Ooraż uczniom nowowstępującym do zakładu hauko·· 
wego lub uczE:szczającym. do danego zakładu naukO.wego - . 
przede wszystkim kandydatom spośród dzieci prac9~6w 
działu komunikacji, według uznanl~ Ministerstwa . ~Qmuni
k.acji i w poro:z:umieni~ .· ~ 'Zarząąem, Głównym Zwi~~ Za
w~dowego, Pracowników ~olejowych (Z,Z.K.) . P~;;wszeń
stwo zasadniczo przysrugufe kandydatóm bardziej '~awan-
sow~nyffi w studiach. . . 

:!I. ' Studentom. studentkom oraz · ucłlftiom n()wows~~-

" 

cym do zakł~naukoweao może być Pl"Z7.mane sty.pendi.wa, 
jeżeli prze;dstawią zaświa~enie o przyj~iu do danego za
kładu rwmkowego, a .tudeMlom(tkomr 1. uczniom Z8łlW8IlSC>
w~ym, - jeżeli pnsedstawią zaświll'liazenie o złożenIU, egza- ' 
minów, pr.zewidzianyeh za odbyty okIres studiów. 

3. O stypendium. mOSIł się ublega~ jedynie kandvdeci,~
rzy nie otrzymu}łl żadnych tnnydl ~<l.i6w. 

14. 

1. Podania '·0 przyznanie stypendium ubiegał.,. się po
w inni składać do Ministenstwa XormuUkacji za pośrednie
"lwem zakładów naukowych, do kt órych uczęszczeją, lub do 
których żostali przyjęci w terminie do 15 stycznia 1947 r. 
W tym samym terminie studenci i u{)Zffiowie, którzy pobie
rali stypendium w ubiegłym roku szkolnym, winni przedsia·
wić zaświadczenia o postępach w nauce M tiliegły lOk 

• s:zJk:olny. 

2. Do podań ubiegający się o &typendium ",iłmi tło-

łączyć: 

1) świade.ctwo obywatelstwa polskiego, lub "II JIUie braw 
świadectwa obywatelstwa. - polską kan. ~ 
w odpisie. 

2) metrykę urodzenia; 

3) zaświadczenie zakładu naukowego, stwierdzające od
byte . studia i dotychczasowe postępy w nauce wraz z opinią 
zakładu naukowego co do stapu m.ajątkowego, a nowowstę
pując~ . świadectwo szkolne i zaświadczenie o płQIFj~hl !lo 

, za;kładu .,.nauj{o~e,o. ' -'.':" 
, . . . . ~ , 

4) żYCio,rys; 

, 5). opinię władz.ądminiStracji ogólnek ltib też opmię Switp
k~ ' Z~W6dó~~gQ Pl'aćoWników , K61ejoWych · wz!łl. PatWwO~ 
wy'ch, .,' . . 

3: Przed przyznaniem stypendium kandydaci poddani bę
dąbadariiom prZez lekarza urzędowego, celem stwierdzenia 
fiżyc:mego Uzdolnienia do służby w dzi6.1e ikormmikacjl. · 

4. Badania lekarskie będą powtaHane COl"OCZ~ pneci 
rozpoczęciem roku szkolnego, przy czym stypendium może 
być przyznane jedynie tym kaooydartom, którzy poza d0-
statecznymi postępami .w nauce wykaż" się dodatnim wy,ni
kiem badania lekanskiego 

ł 5, 

1. W czasie ferii . letnich w zakładzte 'naukowym ~
dyści obowiązani są do odbywania najnmiej II-oto. tygodnio
wej praktyki wakacyjnej, przewidzianej przez :z;akład nau
kowy, we właściwym dziale komun~kacji. Miejsce prakt)lki 
wyznacza Ministerstwo Komunikacji lub podległy _ .... 

2. Od odbycia praktyki wakacyjnej wolni są: 

1) ~typendyśd - studenci(tki) i uczniowie, któmy jui 0d
byli przewidziimą przez dany za!da41 ' nfllłrow7 ~ 
wakacyjną, 

2) stypendyści - studenci(iłIk~, którzy zełosi:li się do ejJH

m inu dyplomowego, o ile przedstawią ~owiednie zaświad
czenie zakładu naukowego ·stwieroza}ące, :M! praktydta wa
kacyjna jest zbędna. 

3. Za czas odbywania praktyki wa®a.cyjnej sitypendy4cl 
otrzymują wynagrodzenie miesięczne, · w wysokości ustaloneJ 
dla innych praktykantów wakacyjnych nieeiyperulrwtów. 

ł II. 

1. · Osoby pełnoletnie, którym przymane będzie stypen
dium, podpisują ·przed jego otrzymani~m deklarację (zobo
wiąmnie) wg. Wzoru podanego w załączni1ku Nr. 1. 

2. Jeżeli stypendysta nie jest pełnoletni, wówG:J:as OJ~HIC, 

matka, opiekun, lub osoba, która zechce przyjąć na siebi/! 
odpo~iedżialność materialną za zwrot stypendium, a którą 
Ministerstwo Komunikacji uzna w tym względzie za odpo
wiedzialną, podpisuje deklarację (zobowiązanie) wg. wzoru 
załącznika Nr. 2. 

3. stypendysta, po dojśełilol do pekloletności, po4pisu.je de
klarację (ZObowiązanie) wg. WZOl'U załącznika Nr. 3. 

4. W razie odmowy podpisaNa d~la,raejt po dojści,u do 
pełnoletności lWt. 3), stypendyoMa trad pł'IIlW&oo dIł!III;'" 

DObierania stn:Jendium. a cała WY'Pł8eOfta Jm:l do tego cllHt: 



., 

kwota stypendialna podlega 2'JWrotowi przez osobę, która pod
pisała deklarację wg. załącznika Nr. 2, w terminie rocznym 
od daty pozbawienia go stypendium. 

§ '7. 

1. St,ypendysta traci prawo do dalszego pobierania sty
uendium w razie: 

1) niedostatecznych postępów w nauce; 

2) przerwania studiów; 

3) wydalenia z zakładu naukowego; 

4) uchylenia się od odbywania praktyki wakacyjnej, oraz 
n iedostatecznych wyników tej pracy; 

5) utraty obywatelstwa polskiego. 

6) utraty uzdolnienia fizycznego do pełnienia służby (§ 4 
ust. 3 i 4) ; 

7) stwierdzenia, że oprócz stypendium Ministerstwa Ko
munikacji pobiera równocześnie inne stypendium (§ 3 ust. 3). 

2. We wszystkich przypadkach, WYMienionych w ust. 1, 
stypendysta lub osoba, która podpisała za niego deklarację 
wg. wzoru załącznika Nr. 2, obowiązana jest zwrócić całe 
pobrane stypendium najpóźniej w terminie .rocznym od daty 
pozbawienia stypendium. 

3. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględ
nienie Minister Komunikacji może 2lwolnić stypendystę częś
ciowo lub całkowicie od obowiązku zwrotu stypendium. 

§ 8. 

Zawieszenie wypłaty stypendium na pewien okres czaSIU 
następuje w razie usprawiedliwionej przerwy w nauce, prz,. 
czym jeżeli stypendysta po upłyWie tego okresu nie wzn')\vi 
studió~, traci prawo ' do ' dalszego pobierania stypendium, 
z zastosowaniem postanowień § 7 ust. 2. 

§ 9. 

Stypendysta może zrezy,gnować z pobierania dalszych rat 
stypendium pmyznanego na dany rok szkolny lub z pobiera
nia stY'pendium w dalszych latach nauki, pomimo posiadania 
warunków do otmymywania stypendium, - z zachowaniem 
obowiąziku odsłużenia stypendium po ukończeniu zakładu na
ukowego, zgodnie z postanOwieniem § 10. 

§ 10. 

1. , stY1pendysta' '~b~ązapy' 'j~$t, ~ie p6źni~j' n1* . w ciągu 
••• ~"11 • _' '. ,.. _" •• '~: . ~'1 ..... ..: _, __ ' , ' , M' • • _ . ,. ,.' ._ ..... . . ...... : ~ ~! - ~> • ' 

3-ch miesi~cy od . daty ukończenia zakładu naukowego, zgło-
sić się do Ministerstwa Komunikacji, bez specjalnego we-
2'JWania ze strony tego Ministerstwa, celem odsłużenia pobra-' 
nego stypendium na wyznaczonym mu' stanowisku, w stosun
ku 12 miesięcy za każdy rok szkolny korzystania ze sty
pendium. 

2. Stypendysta, który ukończył studia, obowiązany jest 
zwrócić Ministerstwu Komunikacji, najpóźniej w terminie 
rocznym, całe pobrane stypendium w przypadku: 

1) niezgł&;zenia ' się do odsłużenia ~branego stypendium 
(§ 10); 

2) nieobjęcia wyznaczonego mu stanowiska . służbowego, 
w ciągu 15 dni od daty powołania do, służby; 

, 3) zwolnienia na własną prośbę ze służby przed odsłuże
niem, pobranego stypendium (1 . 10). 

4) wydałenia go ze służby w · drodze dyscyplinarnej przed 
odsłużeniem pobranego stypendtum (§ 10). 

3. Jeżeli stypendysta jest niepełnoletni, wówczas do zwro
tu pobranego stypendium, we wszystkich przypadkach wy
mienionych w ust. 2, obowiązana jest osoba, która podpisała 
Qeklarację wg. wzoru załąaznłka Nr. 2. 

ł 11. 

1. Na polecenie Ministerstwa Komunikacji, Dyrekcje 
Okręgowe Kolei Państwowych ~biura personalne) sporządza
ją listy płacy 1 zarządzają wypłaty stype~ium przez biura 
finansowe. 

2. W przypadku jeśli uezewa,do której uczęszczają ' sty
pendyści, znajduje się nie w sie<hibie właśdwej D.O.K.P.' 
wypłata stypendium może być zarządzona przez kasę stacyj-
ną vi siedz~bie uae1n1. . 

3. Stypendium wypłaca sią w ratach miesięcznych, płat
nych z góry za pokwitowaniem w listach płacy. 

4. Każdorazowo, podejmując ratę miesięczńą, winien sty
pendysta wykazać się zaświadczeniem uaelni, BtwlerQzsją
cym . istnienie warunków uprawniających do korzystania ze 
stypendium (§ 13 ust. 1). 

5. Raty stypendialne powinny ' być podejmowane przez 
st)"Pendydów, w tenninle 15-dniowym od dnia powiadOmie
nia uczelni przez D.O.K.P. o przygotowaniu wypłaty. 

§ 12. 

1. Zakłady naukowe powinny sprawdzać, e:z;y stypendYŚCi 
nie utracili wymaganych kwalifikacji (§ 7 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 
5). 7), a w razie stwierdzenia ich utraty niezwłocznie zawia
domić o tym Mtn1sterstwo Komunikacji i właściwą D.O.K.P. 

,2. W ten S8m sposób winD1 postąpić zakłady naukowe 

w przypadku, gdyb7. stypend;rsta po dojściu do pełnolętności 
nie podpisał deklaracji przeWidzianej w § 6 ust. 3. 

3. Ponad to zakład naukowy winien powiadomić Minister
stwo Komunikacji o ukończeniu studiów przez stypendystę. 

§ 13. 

Ministerstwo Komunikacji prowadzi sząe,ółową ewidencję 
stY1pendystów, w której każdy stypendysta posiada oddzielny 
rachunek (konto). 

§ 14. 

Niniejsze zarządzenie wcl10dzi w życie z dniem 1 września 
1946 r. 

Minister Komunikacji 

(-) J. Rabanowskl. 

D e k l a r a c j a. 

Załącznik Nr. 1. 
. do § 6 p. 1 

1. Ja niżej podpisany(a) . . . . . .. . przyjmu j/l od 
stypendium w zło-Ministerstwa Komunikacji tytułem 

tych . . . .. (słownie) 

mie.sięcznie, na warunkach ustalonych w zarządzeniu Mi
nistra Komunikacji z dnia 28 listopada 1946 r ' ogioszonym 
w Monitorze Polskim Nr. t'07 z dnia 8 sierpnia 1947 r., których 
obowiązuję się ściśle przestrzegać. 

Przepisy tego zarządzenia są mi znane i oświadczam, że 

przyjniuję na siebie wszelkie obowiązki, jakie przepisy te na
ldadają na stypendystów. 

2. Ponad to zobowiązuję się , pod;:zas odbywania studiów 
w. . . . . . . . (nazwa zakładu naukoweg,», do ści słe
go przestrzegania obowiązujących w tym ząkładzie nauko
.wym przepisów, oraz do sumiennego przykładalll:!. się do 
nauki. 

(podpis) 
Miejscowość, data . . . . . . . • • 
(urzędowe poświadczenie własnoręczności podpisu). 

D e k' l ar a c ja. 

Załącznik Nr. 2 

do § 6 p. 2. 

1. Ja mzeJ poqpisany(a) .......... OJCIec, matka, 
opiekun uznany przez Ministerstwo Komunikacji za osobę 
odpowiedzialną (niepotrzebne skreślić) ............• 
(nazwisko i imię studenta lub ucznia) zamieszkały w .•.•.. 
przy ~l~cy .. . ' .. \ '. ~ • : '.: pragnąc' dopomóc wymienio
nemu niepełnoletniemustudentowi(tce) (ucmiowi) do ukoń
czenill studiów w ............, (nazwa za
kładu naukowego), ·obowiązuję się: 

l) zwrócić Ministerstwu Komunikacji wszelkie kwoty, po-
brane przez .............. tytułem sty>pen-
dium, jeżeli wymieniony po dOjściU do pełnole1;ności w aa
sie odbyWania studiów odmówi podpisan:a deklaTacji wg. 
załącznika Nr. 3, zobowiązującej go dośdsłegoprzestrze
gania warunków i obowiązków, ustalooych w zarządzeniu 

Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1946 r . ogłoszonym 
w Monitorze Polski1ll Nr. 107 z ąnia 8 sieropnia 1947 r. 

2) ;Zwrócić Ministerstwu Komunikacji wszystkie kwoty, 
pobrane przez ... ,. . . . . . . . . tytułem. sł:ypl!ndium 

przed dojściem jego do pełnolebiości, jeżeli wYmieniony: 
a) zostanie poZbaWiony stypendium na podstawie § 7 za

rządżenia Ministerstwa Komunikacji Nr. P. 4.167-21/46 z d·nia 
28.XU8 r. ogłoszonego w Moniłorze -Polskim Nr. 107 
dnia 8 sierpnia 1947 r., lub też jeieli dobrowolnie 
zrezygnuje z podejmowania dalszych rat. miesięcznych przy
znanego mu stypendium (§ 9). 

b) nie Wykona po ukończeniu zakładu naukowego i pr7.ed 
dojiciem do pełnoletności zobowiązań, przewidzianych w § 10 
ust. 1 zarządzenia Ministra Komunikacji Nr. P . 4J67 -21/46 
z dnia 28.XI.48 r., ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr. 107 
z dnia 8 sierPnia 1947 r. ' 

2. Z obo\viązków wymienionych w ust. 1 wywiążę się 
w terminie przewidzianym w § 7 ust. 2 i w § 10 ust. 1 zarzą
dzenia Ministra Komunikacji Nr. P. >! '!67-2l/46 z dnia 28.XI. 
1948 r., ogłOlllZOnego w Moni1lone Polskim Nr. 10'7 z dnia 
8 lrierpnia 1947 r. 

3. Oświadczam, że postanowienia zarządzenia Mini'3tra 
Komunika.cji z dnia 28.XI.46 r ., ogłoszonego w Monitorze Pol
skim Nr. 107 z dnia 8 sierpnia 1947 r ., w sprawie udzie
lania stypendium są mi dobrze zna~e. 

(podpis) 
Miejscowość, data . . . . . . 
(urzędowe poświadczenie własnoręczności podpisu). 

D e k l a r a c j a. 

Załącznik Nr. 3 
do § 6 p. 3. 

1. Ja nlZe] J)odpisany(a) .. .• .. . . . student(tka) 
(nazwa zakładu naukowego) urodzony(na) dnia . . . . . . . 
po dojściu do pełnoletności przyznaję, że pobrałem z Mini
sterstwa Komunikacji na podstawie deklaracji z qnia . . . 
. . • • . • . • . . • . podpisanej przez mego ojca, matkę, 
opiekuna U74lanelo przez Minister~two Komunikacji za osobę 
odpowiedzialną (niepotrzebne skreślić) tytułem stypendium 
przez czas studiów moich w . . . . . . . . .. . (nazwa 
zakładu naukowego) og6ln~ kwot~ zł. . . ' . . . . . . . 
(słownie) ............, i nadal przyjmuj ę od 
tegoż Ministerstwa stypendiurr:, w k wo:;le z1. . . . . . . . . 
{słownie) ...•.• •... . (m;eslęcznic) na War Ui1-

kach ustalony~n w ZlłNąU2.efil!U <VUJ.U"""" AumumkacJl l. uw .. 

28.XI.46 r., ogłoszanym w Monitorze P~T N~ 1~ 
z dnia 8 sierpnia .4Wr" ~ea,y. tłlo zarz~zema 
są mi dokładnie znane i waTI .. .,'lc:6'it...., ••• h zobo.wl'll~ 
ruję się ściśle przestrzegać. 

Oświadczam, ze przyjmuję na Sleme wszeNtie ObOWH!40.ł(l, 

jakie przepiSY te nakładają na stypendY1/tów. 
2. Ponad to zobowiązuję się podczas odby,waniai studiów 

w . . . . • . . . . . .. (nazwa zakładu naukowego) do 
ścisłego przestrzegania obowiązujących w tym zakładzie na
ukowym przepisów, oraz do sumiennego przykładania sie 
do nauki. 

(podpis) 

Miejscowość, data • • • •• o • • ' 

(urzędowe poświadczenie własnoręczności podpiSU). 

Publikacje Urzędowe 

ZARZĄDZENIE 

Prezesa Głównego 'Urzędu Pomiariw l\.raju 

z dnia 16 lipca 194'7 r. 

o częściowej zmianie zarządzenia z dnia 31 liel'lPnia 1948 r. 
w sprawie opłat katastralnych. 

Na podstawie ust. 2 lit. e rozporządzenia Prezesa Rady Mi
n;strów z dp.ia 12 maja 1945 r. o ol'lganizacji' Głównego Urzę
du Pomiarów Kraju (Dz. U. R. P. Nr. 1B, poz. 102) w porozu
mi~~iu z Ministerstwem Skarbu zarządza się co nast®uje: 

§ 1. 

W Zarządieniu z dnia 31 sierpnia 1946 r. w sprawie opłat 
katastralny oh, p-kto 3 C. § 1 (Monitor Polski z 25.XI.1946 r. 
Nr. 131) otrzymuje brzmienie: 

Za sporządzenie odbitek światłoczułych, map zarysów po
miarowych i t . p. z posiadanych lub dost arczonych matryc 
pobiera się następujące opłaty: 

Wyszczególnienie 

l a Za odbitki z dostarczonych 
I matryc 
I b Za odbitki z matryc własnych 

I c ~r ~i~~~ózw ~:t:::~:::::~l 
dla rysunków VI skaiach mniej-
szych od 1 :5000 . 

opłata za- I za każdy 
sa?nicza od dalszy dem' 
pIerUJszych !pol1ad 6 dcm' 

6 dcm2 

15 zł. 1.50 z ł. 

30 .. 3.00 .. 

20 2.00 " 

Uw.,a: do cen obliczonych według tej 
taryfy dolicza się koszty zuży

tego papieru światłoczułego . 

§ 2. 

Zamówienia na odbitki światłoczułe należy przeprowad:ać 

przez księgę zamówień. 

Zamówienia powinny być wykonywane zasadniczo w go
dzinach służbowych; w ra:rJ.e nagromadzenia się większej 

ilości pilpych zamówieó, można je wykonywać również w go
dzinach pozasłużbowych. W tym v;y,padku wykonawcy przy
sługuje wyn~g~enie za pracę akordową w wysokości 10% 
od należności, obliczonej według podanych w § 1 stawek. 

Zamówienia oraz zaliczania i wypłaty wynagrodzeń akor
dowych dokonywać należy w ramach przepisów ogólnych, 

. przewidzianych w Instrukcji o sposobie pobierania i zaracho
WyWania op'łat za czynności urzędowe organów podległych 
Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju (Monitor Polski 
z dn. 31.XII.46, nr. 1<18, poz. 301). 

§ 3. 

Za:-~ąi~en~e n:L~e~3ó/:e obowiązuje od dnia 1 $ił!l'Pnia 

1947 r. 
wiz prezesa 

(-) Inż. W. Nowak 
Zastępca Prezesa 

OGŁOSZENIE 

Zgod:J,a :: art. 24 ust. 3 roZlp<m:ądzenia Prezydenta ltzeczy
p;Jspoli:tej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu admini
stracyjnym (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 341) Minlstentwo Skar
bu zawiadamia, iż pisma zawierające decyzję o pozbawieniU 
koncesji i postawieniU w stan Ukwidacji przed6i~1IDnPtw 

bankowyCh: 
"Polski Bank Komercyjny S. A. w Warszawie", 
"Dom Bankowy Dr. Józef K1.1gel i S-ka Spółka Komandy

towa \V Gdyni" 
wobec niemożno.tci doręczenia , tych pism pozostawiono 
w Ministerstwie Ska·rbu. 
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Nr 107 

Obwieszczenia sqdowe 
UZNANIE ZA 

STWIERDZENIE 
ZMARLEG 0 , 
F A K T U 's M l E R C l 

SĄD GRODZKI W KĘTRZYNIE 

Sąd Grodzki w Kętrzynie podaje do wiadomości, że Pan
c1akowska Józefa, zam. ' w Elżbietowhi, gminy Wtnda zło
żyła do Sądu wniosek ó uznanie jej mężaWładyslawa, uro
dzonego w 1914 roku w Gudaliszkach ,gminy Wantuchy,- za 
zaginio:\lego. Wzywa się wyżej wymienionego, aby w ter
minie trzymiesięcznym od dnia ogłoszenia zgłosił się w Są
dzie Grodzkim w Kętrzynie, gdyż w przeciwnym razie mo- o 
że być uznany za zmarłego. Jednocześnie ·Sąd wzywa wszyst
kie osoby, które mogą udzielić wiadomości o Panciakow
skfm, a.by w termilIlie powyższym doniosły Sądowi. 
.Ze. 24/f07~. M-8648 

SĄD GRODZKI W KUTNIE 

S,d Grodzki w Kutnie zawiadamia, że na wniosek Hadzic
kiego Bernarda .zam. 'VII Krośniewicach Pl. Wolności 8 wszczę~e 
zostało P()s~powanie o stwier-rlzeuie zgonu Radzi.ckiego Moj
aie-Hersza syna Lajbusia i Sury Frad:!l urodzonego 1884 r., 
który w mareu 1942 r • .zos'tał wywieziony z Krośniewic do -maj. 

' Chełmno, ,pow. Koło i do tej pory nie powrócił; 
Wzywa się zainteresowanego, aby w przeciągu trzech mie

sięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosit się, 

gdyż w prz'eciwnym razie może być uznany za zmarłe.go. 

Wzywa się 'Ponadto wszystkie osoby, które mogą udzielić 

wiadomości o zaginionym, aby w 'terminie powyższym donio
sły o nich Sądowi. ZG. 267/47. M-S897 

SĄD GRODZKI W LEGNICY 

Sąd Grodz.ki w Legnicy zawiadamia, że Regina Szyszymar, 
zam. w Legnicy, uJ. Kasprowkza 74 wniosła o uznanie za zmar
łego jej męża Józefa 'Szyszymara, syna Jana i An,ny z d. ży
dowicz urodz. 19 marca 1894 1'. W Ra,tyńcach, 'Pow. Mołodecz
DO, osta'lnio zamieszkałego w źołudzie pow. Lida, który b~dąc 
żołnierz.em polskim w, 1941 r. rzekomo miał umrzeć. . 

Wzywa się Józefa Szyszymarę. aby w terminie trzech mie
sięcy od o,głoszenia zgłosił się do Sądu, gdyż po tym termi
nie Sąd uzna go za zmarłego. 

Wzywa się 'wszystkie osoby, kt61'e mogą udzielić wiadomo
ści o zaginionym, a'bY w: terminie powyższyin do.niosły o nich 

' Sądowi Grodzkiemu w Legnicy. ZG. 33/47. M-7374 

SĄD GRODZKI W LESZNIE 

Mikołaj Szady, ur. dnili 6 grudni;t 1896 r. w Buko.wcu Gór-

"MONITOR POLSKI" - 8 sierpnia 1947 r. 

bywał do dnia 25 stycznia 1940 r. po czym brak a nim wiado
moścl.ZG.173/46. 

Na wniosek Pelagii Staśkowiak z Krosna · nad Odrą,wszczy
na się postępowanie <i uznanie za zinarłego jej męża Franciu
ka Staśkowiaka ur. dnia 14 stycznia 1887 r. w Powldzu, 'Pow. 
Gniezno, syna J6zefa i Marianny z domu I{ażmierska, ostat
nio -2am. w Lesznie, który jako funkcjonariusz Policji Pań
stwowej w Lesznie, udał si~ w pierWszych dniach września 

1939 r. na ewakuację po czym wszelki ślad 'PO nim zaginął. 
ZG. 21/47. 

Na wniosek Marri Markowiak z l{ąkolewa pow. Leszno wszczy
na się ppstępowanie o uznanie za rmarłego jej męża Kazimie
rza Markowiaka ur. dnia 29 grudnia 1889 r. w Widziszewie pow. 
Kościau os1atnio zam. w Gronowie pow. Leszno. który został 
aresztowany przez Gesta'Po w dniu ' 11 lutego 1940 r. i osadzo
ny w więzieniu w Lesznie, poczym w~zeI\d ślad po nim zagi

nął. ZG. 15/47. 

Na wniose,k C~cylii Bajon z Niechłodu pow. Leszno, wszczy
na się postępowanie o uzua·nie za zmarłego jej męża Stani
sława B.ajona ur. 16 listopada 1913 r. w Niechłodzie pow. Le
sz-no, syna Stanisława i Katarzyny z d. Konieczna, ostatnio 

/ zamieszkały ,w'. Niechłodzie p~w. Leszno, który zOSrlał areszto
wany w dniu 11 czerwca 1944 r. i osadzony w ohozie VI' tabi
kowie, 'Poczym wszelki ślad po nim zaginął. ZG.~,n1/46. 

Wzywa się zaginionych . Ignacego Gidaszewskiego, Stanisła

wa Cichockiego, Franciszka Staśkowiaka. Kazimierza Mar.ko
wiaka i Bajona Stanisława. by do dnia 31 października 1947 r. 
zgłosili się ·w . Sądzie Grodzkim w Lesz,nie pok6j nr. 108, gd)"ż 
w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych. 

Wzywa się wszystkie osob)' , .które mogą IIdzielićwiadO'mości 
o zaginionych aby w powyższym terminie doniosły o nich Są
dowi. M-8911 

SĄD GRODZKI W Ł:Ę;CZYCY 

Sąd GrodzId w ł.ęczycy na podstawie art. 5 § 1. DekretlU z 
dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. U. R. P '. Nr. 40/45 poz. 226) 
w sprawie ZG. 4/47 ogłasza, że na wniosek Franelszkl Iwanolll', 
zam. w Ku'tnie, ul. Warsrzawskie Przedmieście Nr. 46 ' wszczęto 

postępowanie o uznanie za zmarłego zaginionego Eugeniu
sza Iwanowa, srna Piotra i Olgi z Gałownych, urodzonego w 
Kole w roku 1906. Zaginiony od 1942 roku zamieszkiwał w Łę
czycy. - 'V miesiącu lutym 1942 r. zabrany zo.stnł przez ge
'stapo i do obecnej chwili brak o nim Jakichkolwiek wiadomo

ści. 

W związku z 'Powyższym 'wzyW!l się zagin iónego, aby w ter 
,minie trzymiesięcznym 'od ukazanl l\. się niniejszego ogłosze
nia zgłosił się w Sądzie -Grodźkim 'tV Ł~czycy. gdyż w przeciw
nym' r~~ie może być ,uźnany za zmn .rłego, łcdnoczcśnie wZl'wa 
się wszystkie osoby.które mogą l1dz\cIić wiadomośel o zaginio~ 
nym. a:by w terminie powyj.szym doniosły o nich Sądowi. 
ZG. 21 /47. \1-7357 

Sąd Grodtz>ki w Łowi"cZ'Il ogłasza, te na wll~ek Xata~y I Skowrońskiej, zam. we wsi Niedzwiadil, gm. Bąkow~, pow . . l..o
~ wickiego. zostało wszczęte postępowanie o nz'na~ie za zmar

łycll jej soynów: 1) SrlallisłaWla Sloowi'ońs.kiego, sylla Jama 
I i KaŁarzymy z d. Piorun, ur. 8 lwte;g.o 1920 1'. w Niedzwiad,zie, 2) 

Stefa·na Skowro.ńs>kiego., s.yna Jana , i Katarzyny !Z d. Pi.Ol'lW, 
ur, 11 września 1922 r. 'W N<iedzwiadzie, M6rzy w dniu 15 sty
cznia 1944 r. z.ostali areSJZtowarnl w Niedzwiadzie pr,z,ez gesta
po łowiolUe i wywiezieni na Pawialk, ,gd.Z'ie ślad o nich 7iaginął. 

Wzywa się S,tan\Jsława SkOWTOils.kiego I Stefana Sko.wroń

skl~, a'by 'W terminie 3-ech JnJiesięcy od daty niniejszego 
· o.gł.oszenla srtawili się w Sądzie Grodzkim w LClwiez:u lub w in
ny sp·osób darli z,nać o ,gOJbie, gdyż w pl'zeciwnym Il'.az.ie mogą 
być uznani z.a zmarły~h, oraz wSiZystkie osoby, posiadające 

jakiekolwiek wladol1l1Oścl o zaginionych, aby w ,powyższym ter
minie do,niosły o tym Sądowi. z.g. 58/47. M-8979 

Sąd Grodzki w Łowic~u ogIasza, że na wnio.sek JulianllY 
Szymails<kiej, zam. we w 'si PSZ.oZrOllÓW, gm: Ły5iZkowice, ~ow. 

Lowieki. z'ostało ws<zczęte 'j}ostę.powanie o 'IIl~nanie z.a zmarłe

g·o męż.a jej Stanisława' Sz.ymailskiego, syna IIIarcina i 1\1 a 1'

cjan,ny z Taluchów, ur. 30' tk!wietrnia 1896 ł'. w · P,szczo.no·wie, 
który w dniu 20 s.tyoznia, 1944 r. ILOstał , aresz.towany .w Pszczo
nowie ·przez gesrla,po łowickie, nasrtępnie wywieziony na Pa
wiak, ,gdzie ślad o nim zaginął. 

Wzywa się Slan·Lsł.awa SZ'Y'~ańskiego, aby w terminie 
3.:.ech miesięcy od darty lIliniejszego ogł<lszel}ia stawił się w Są

dZ1ie Gl'o(łz.kim w Lowiczu lub w inny sposób dał znać o sobie, 
gdyż w przeciwnym razie może być uzmany za zmarłego, uaz 
wszyst,kie os,oby, posiadające ' jakiekolwiek wiadom.ości o z.a
ginio.nym" aby w POWy21s·zym te\"II1lnie doniosły o tym ~ądo

wi. Zg. 91/47. M-ł!978 

Sąd Grodxki w Lowiezu o,głasza, że na wni·osek Anllly Ku
ciilskiej , zam. we wsi Jamno, gm. Dąbkowice, pow. Lowicz, 
zostało wszczęte postę.powanie o Urźnanie lia llmarłego D'ęża 

jej Ig,nacego Kuciilskiego" s.yna An,toniego i Katarzyny :r d. 
Gajda, ur. 5 sierpnia 1875 r., który we ,wrzeŚniu 1939 r . w cza
sie ucieczki, ze wsi Jamno. z·agl-nął. 

Wzywa się Igna,cego Ku.cińJskiego, arby w terminie 
3-ech miesięcy od daty niniejszegrO <lgłoszenia stawił ai~ 'tV S,
dzle Grodzkim w Łowicru lub w inn'y sposób dał znać o sobie, 
gdyż w przeciwnym Ta'rie moŻ!e być uznany lZa zmarłego, oru 
wsz:i'stkie os·oby, posiadające j.akiek.olwiek wi .adom,ości ·' 0 lia
ginlonym, aby w PowyŻls.zym te\"II1inie cloni.osły a tym Sądo
Wi. Zg. 117/47. . M-1I977 

Sąd Grodz.ki w Łowi01Jll o.głasz.a, lie nawniol~ Agnies:zki 
Brodcekil'j, zam. we wsi Boboownikd, gm. Dlłhkowice, pow. Ło
wickiego, zostało wsuzęte IPO-stępowanie o umanie lE3 zmarłe-o 
go jej męża Józefa Brodeckieg.o, syna Franciszka i Katar~yny 

z Palmerów, ur. 13 marca 1903 r: w Mysłak'Owie, któr; w dniu 
16' "S:tyeznia 1944 r. zo~tał aresZ1lowany w Bobrownikach I'ri.ez 
gestapo łowickie i wywieziony -D'a ,PawillJk, gdzie ślad o nim 
zagi,nął. 

. Wzywa si\\ Józefa BTodeekiego, aby w terminie 
nym pow. Leszno, syn Marcina i Elżbiety z domu Halajczak - 'I . 

w chwili wybuchu wojny 1939 - 1945 pełnił funkcje stra;żnl-
SĄD GRODZI;:!. W ' LO'lż\" S-ech miesięcy od darty' .niniejszego ogłoszenia , stawił si~' w S,

dzle Grodzkim w Łowiczu lub w inny spo·s6b dał znać osobie, 
gdyż w przeciwnym Tazie mOrże być uZIllany lZa.,pnarłego, Graz 
,,'szyst.kie osoby, pOSiadające Jakiekolwiek wiadomoki () za
gi.n io.nym, aby w ,powy'ils.zym fenninie dooiosły a tym Sllda
wi.Zg. 39/47. M-S976 

ka granicznego na pograniczu polsko rumu"lskim W mjejscowo- I 
ści Sobótka, wieś po\v.Kos6w woj. stanisławowskie, i 'lamie 

w ::ź~~~::~~u :::: r~I:;i~in::~da z Bukówca Górnego pow. I 
Lesz·no O uznanie Mikołaja Szadego za zmarłego Sąd wzywa: , 
Mikołaja Szadego, by w ciągu 3 miesięcy od dnia niniej- i

l szego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Lesznie, PO" 
k6j 108, ,gdyż w' przeciwnym razie może być uzuany za Zlnar- I' 

lego. 
Wszystkie osoby, kt6re mogą udzielić informacji o zaginio

'nym, aby ' w terminie powyższym do 'niosły o tym ~ądowi. 
ZG. 39/47. M-8481 

! 

. Sąd Gl'odzld 'w ŁOlll,ż~' ogła~n. że na l\'niosek Szybitl skiej 
Felicji zamieszkałej w Warszawie. przy ulky Sprz~cznej Nr. 
8/1, wszczęte zostało postępowanie sądowe :o uznanie za zmar
łego Aleksandra Szybińskiego, ,syna Lucjana i S'tanisławy z 
l\Iikołajczyk6w, urodz.onego 26 hltcgo 1900 rnkn, ostatnio za
mieszlla.łego w ł.omży. W roku 193f' Aleksander SzybiiIski w 
-czasie w?jny polsko-niemieckiej 7.aginął i dotychczas nie daje 

o sobie żadnej wiadomości. . 

Wzywa si~ zagini·onego Aleksandra S~;ybiJlskicgo. aby si~ 

zgłosił do Sądu w terminie tnymicsięn;nym od dnia dzisiej
szego, gdyż w przedwnyni ra.~ic mo:;;e być \lIn any El zmarłe

go . Wzywa si~ wszy,stkie osohy. które mogf/ udzielić informacji 

Sąd Gl'odZ'ki w 'Łowiczu ogłasza, ile n ·a wniosek Sllllllisławy 

Maca.nder, zam. w Hucie Szkła Nleoorów, !Piu. Nieborów, lY)w
Łowickiego, zo.s.Lało wszcz.ęte lpostępowalllie o umanle lZa zmar
łego mę.ia jej Stanisł.awa Macalldra, syna J6zefa i' Józef y z d. 
Mozychó~, ur, 24 październi'ka 1905 r..,ktÓ1'y w d'niu 6 grurd- ' 

I o zaginionym~ aby w terrrJinie ~lska!.nynl doniosły Sądowi o 
Na wniosek FranCiszka Grzywaezyka wszczyna si'ę postępO"-" zaginionym. ZG. 79/47. M--7845 

, nia 1944 r. z·osŁał a~es'Z1lo~any w Nieool'rOwie przez gesta.po 
łowiokie i wywieziony do oIbo.zru koncentracyjnego 'tV KaselI. 
gdme ślad ' o n~m zaginął. 

Wz,y"'a . si~ Sta,nisława Macandra, aby '" terminie 

wanie celem uznania za zmarłego J6zefa Grzywaczyka, syna 
Franciszka i Jadwigi z domu Grześkowiak, urod7.0nego . dnia 11 
marea 1914 Il'oku w Skoraszewicach powiat 'Gostyil, który w 
końcu sierpnia 1939 r. został powołany do 55 pp. w Leszh le, 
razem z 'Pułkiem tym brał łUdział w kampanii wrześniowej i 
omatnio widziany był , 17.9.1939 r. nad Bzurą i w okolicy 

Pilltka .koło Lęczycy - i o~ tego czasu wszelki sla-rl po nim 
zagtnllł. 

Wzywa si\!: 

al ~agini.onego JÓz.efa Grzywaczyka, by w terminie 3 J1lie~i~- ' 

c:y od da'ty niniejszego ogłoszenia z.głosił się w Sądzie Gl'odz
ktm ... Lesznie, pokój 108, gdyż w przeciwnym ralie może być 

unIany za zmarłego'. 

b) wszystkie 'Osoby, które . mogą udzielić informacji o zagi 

nioDym, aby 'IV terminie powyri;szym doniosły o tym Sądowi. 
za. fil~47. l\l- 8480 

Na .wniosek: Srtanisła'wy Gidaszewskiej z Csieczn y, 'pow. Le
szno wszczyna się postępowanie o uznanie za zmarłcgQ jej liwi a 
Ignacego Gidaszewskiego ur. dnia 23 lipca 1880 ,r. w Racocie, 
pow. Kośclan !Syn.a Wojciecha i Agnieszki z d. Eliasz, mis'lrza 
murarskiego ' zam. ostatnl,o w ' Osiecznie pow. Leszno. Zaginio
ny I~acy Gidaszewski, zos.lał w dniu 28 czerwca 1944 r. are
'3ztowany przez Gestapo i osadzony w obozie konc.entracyjuym 
w .tabikowle, skąd przewieziouo go do obozu w Gross-Bosen. 

poczyni wszelki , ślad po nim zaginął. ZG. '246/46. 

Na wniosek Łucji 'Cichockiej ż Leszna wszczyna się postępo
wanie o uzn'anie za zmarłego jej męża Stanisława Cichockiego, 
Ul'. 5 listopada 1909 r. w Hochlar, pow. Recklinghlllusen, syna 
Fram iszka i Marianny z d. Prałat, piecownika, za m. ostatnio 
w Lesinie, który został w dniu 12 listopada 1939 r. areszlowa
IIY przez Ge:;rlapo i osadzony w więzieniu w Lesznie, gdzie 'nr ze-

Sąd Gro-rlzld w Ł cw i c~u ogłaszi<, że na wniosek .Marianny 
Kaczl1)arel" zam. w ł:.owic ~ 1l ul. '''YfoJa '10. zostalo wszczęte 
postęopowallie o uznanie za zm:n-łcgo nl <:;ia jej Józefa Kaczmar
ka, sy.na Klemensa i Katarzyny z Nowakowskich,. ur. 30 sierp
nia 1897 T'., który w dniu 26.5.1944 r . zos'tał aresztowany w Ło
wkzu przez gestapo łowickie, na~tcpnie wywieziony na Pa
wiak" następnic do o'bolU Gros.s\.Ro scn, gdzie ślad o nim l:lgi

nął. 

Wzywa się J6zefa I\aczmarka, aby w terminie 3 -micsi~tl

nym od daty niniejszego ogłoszenia stawił się IV Sądzie Gl'odz
kim w Łowiczu lub w inny sposób dał znać o sobie. gdyż w 

przeciwnym raz.ie mo'że być u znany za zmarłello, oraz wszyst
kie osob"y posi,adając'e jaldckolv .. ick wiadomoś.ci· Q zaginionym, 
aby w powyższym terminie doniosły o tym Sądowi. ZG. 114/47. 

M-8!183 

Sąd. Grodzki w Łowiczu ogłasza. że na wniosek Anny Wiś
niewskiej, zam. w Lowiczu, ul. Ułallsl,a 18, zostało wszcz~.te 
pos.tę.powa,nic o uzna.nie za zm.arłt·go m~3 Jej Władysława 
Wiśnil'wskiego , syna Józ~fa i . Józef y z Rud'zińskich. urodzo
nego 8 września 1899 r., który w dniu 13.",1944 r. zoslał aresz
towany w Lowiczu ,przez gesta,po łowickie i wywieziony do 
Wa-r5>zawy na Pawiak, gdzie wsz~J.ki ślad o nim 2laginął. 

, W.zywa s·ię Władysława Wiśniewskiego, aby w terminie 
3-ech miesięcy od daty n~nlejszego. ogłrOs~Mia sUl.wił si~ w Są
dzie Grodzkim w Łowiezu lub w inny sposób dał, znać '-0 so

bie, gdyż' w przcdwnj'm razie morie być , uz,nany za zma.rłego, 

ora'z ws.zy,st-lde osoby, posiadające jakiekohdek wiadomoŚoCi 
o z-agini,onym,aby w powyższym termiuie doniosły o tym Są

do,,"i. Zg. 103 /47. M-8~82 

3-ech l!Diesi~cy od da,ty lIliniejszego. ogłoszenia stawił sie w Są
dzde Grodzkim w Łowicru lub w inny sposób dał _ć a ·sobie. 
gdyż w przeciwnym uzie mD!że być umany,za zmarłego, oraz 
wszyst.kie osoby. ' posiadające jakiekrOIwiek wiadomośd o 1rI.

ginio.nym, a'by wpowy<Ższym terminie donio~ły II tym Sądo

wi. Zg. 49/47. , M-897l'i 

Sąd Grodz.ki w Łowiczu ogłasza, te na wniosek : Józefa 
i Jo'raucisz·ki maLi. śliwińs'kich, um. we wsi Ni~zwlada, gm. 
Bąków, pow. Łowiokie,go., zosrlało wSlZcz~te ipOsŁępowante o u.z.na
nie za zmarłego syna ich Franciszka Sliwiitskicgo. syna J6ze
fa i Francisz,kiz d. KaŻ'Dliersldej, ur. 20 lute,go 1921 r. w Nie
drwiadzie, ktÓTy w dniu 15 slyeznia 19U r. Eostał aresztowa
ny w Niedzwiadzie przez ges,tapo łowickie i wywieziony na ·Pa

wiak, gdzie ślad o nim 'zagin·ął. 

'VzYlll'a się FramcislZka S].jwiń~kiCi!lo , a,by w lerminie 
3~ch miesięcy od ddy lIIiniejszego ogłrOszenia staw)ł się w Są
dzie Grodz.kim w Łowiczu lub w inny sposób dał znać o sohie. 
gdyż w przeciwnym Tazie może być ullTlany ,za zmarłego., (lral 
wszystkie osoby. posiadające j.akiekolwic.k wiadnmnści o Z-3-

gin ionym, a'by w .powy'ir.;.zym ' t.erminie do.nlosły o tym Sądo· 
wi. Zg. 59/ł. 7. M--897·1 

SOłd Grodzki w ŁO'wicru og·ła,gza, że na ' wnj.os·ek Zofii Wojcie
chowsldej, zam. w ł.owiczu, ul. Bratkowice 25, zo.'stało WSZC1.ę

te postępowa,nie o uz,nanie' za zmarłego. m~t.a jej 'Vła(lysław: ' 

Wojciech.ows,ldcgo, syna Stanisława i Marianny IZ d. Ciarko,,', 
s'kiej, ur. 4 czerwca 1900 1'. W Go.rzewie. .który VI' d.nlu 13 czerw 
ca 1'944 r. został aresztowa.nY w Łowiczu przez gestapo łowic
kie i wywieziony do oboru .koncentracyjnego w Gros.~-R()sen. 

gdzie ślad o nim zagLnął. 
Wzywa się Władysława Wojciechowskiego. aby w ICI·mi.ni,' 

3-ech mie.sięcy od daty ,niniejszego ogłoszenia stawił się w Sll
d:de Grodz·kim w Łowieru lub w inny sposób dał z.nać o .~ obie . 



rd1j w pllzeciwńym rade mQŻe być u1Jllany ~a zpta.!'łego, or:az 
w~z.Ystskie . oSi?by, posiad.ające j.aki~kolwie.k wi!ldomości o za
gmiOillym, aby w powYilszym terminie dOil1Losły o tym Sąąo
wi.Zg.60/47. · M-8973 

S,dGrodz~i w ŁowiCi!:'Il ~łasZla, Ze na wni4J)sell: Anto-~i:ny 

Bl'odeckiej, um., we wsi B~r()wnl~i, gm •. Dąbkowice, pow. Ło
wi"ldego, ~st.ało wszczęte po.sŁępowa'Iiłe O ~nanie za zmarłe
lI> m~a jej Heronima Brod~ki~g;" syna F~aD~Is~a' ł . K~ta
r~YJlY , z Palmerą~: nr. 13 pa~~i~rDilka 19.0~ ~. W: My~ak<!'\,:ie, 
któ~ w ' dniu 16.1.1944 r. został aresztowany w Bobrow·nikach 
PNtz g~st;tPO ł,owioki~ i ~wieziony na Pawiak, gdzie Ślad 
o nhn ~glnął. . . . 

· :W,zy"a ~,i~ Hero:nl:ma . Brodeckirogo, ' aby . w . termi.nle 
3~~h ,nti,eslę~y od d!lty lIl.iriicjs~go ogłos~en'ia stawił się ' w Są
d~~.e Grodz!kjm w Łowic~ l11b w in.nY. ~Po9~dał Źt\ać , (, sobie, 
ild,y'Ż w pllz~iwIiym , .. aziF ~oiie py~ uzni~JiY ,za z.m~rlego, ór~z 
I'I'szy'SJbkie os,oby; posiadające ja'ki~kohvl~k ' wiadomości ': e za_ 
~ioUym, aby w ,powY\iJs.zym t-ermi~ie doSiiosły G tym ~ądo
wio Zg. 70/~7. · M-8972 

" 

· ,slld .Grodzki w l.owicz·u ogłas"., że na wIlIosek Marianrity 
Kewabklej, z.am. we~si Dzierąów, g·rn. Niebor6W, pow. Ło
wjckiego, z.oSlldo wszczert:e ' po-~t~p.o,wanie ouma·nie z~ zmarłe
,~ !ilę:ża ' j,ej Józefa Kowalskitigo, syna j ·ana i AnlaS.ta'zji 1'; ' PIta
sińskiCh, ur. 11 października 1915 r. w Dzierzgoivie, który 

, "" 'J. ! . ,'- . . . . 

W' 'dniu tą'.' eiCrwca · 19ło{ r. został aresiitowmy w Dzierz.g~ie 

prillet gestlllPo łowiokie i . wywiezi>ony na Pawiak, gd~ie ślad 
,,~jm zaginął. . 

.. W.zy.a·. się . Józefa Kowalskiego, . aby . w ter,mlinre 
a .... cJi miesi~ey: Ód d3lŁy iIliniejszego ogłoszeltia stawił'- się w Są
d:dl, Grodzkim w ~owiczu lub w inny sposób dał znać o sobie, 
Id:Fż wpI"z~ciwnym T'lIiEie m~ być umany !Za zmarłego, ,oraz 
"'Zy~ie osoby, posiad.ające j.akiekolwi& wiadomości o 7Ja

(i,D~OIisym, ,~ w ,powy<2lsżym terminie donios.ły o tym Sądo
wi. Z,.IOOt47. M- -8971 

" .S~ Gr~dżki w Łowiczu o.głasza, że na w,nios~k Hele.ny Anto
li'k,. ZIIID. we w.si PaNDa, gm. D(bkowhie; pow. 'łowickieg6, zo- I 

..t:ało ;"'~1lczę.te postęPowa'nie celem uznanja za zmarłego Jana 
AlltOsilka, syiba An'tonieg·o ·i ELZbiely z Bę.dkows'kich,ur. '13 ,p 'aż
tbiemilka 1919 1'. W Parmie, k.tór~ wdnilil 16.1,1944 r. i!:os,tał 

~" ceata!po ł:Owickie ares7Jł,owamy. lIIa's.t~pnIe wYwieziony na 
Paw1a.k, g~zie 'WSzelki ślad o nim , zaginął; . 

Wl'1Ywa .się J.ana Anl\:.()silka, alby w terminie 3-l1).ie

tyeb.c~ą.s nie . wt:óe~ł .40 swegomiejaca zamiesżkania we wsi 
Kazn6w, . 1!lJY zgłosił si~ do Sądu w" termi~ieS-miesięoznym 
od 'daty wydrukó'l'ania ninieJszego obwieszczenia, gdyŻ po 
.pływie tego ter~ilJu ·.bedzłe u;B*nyza ; zmarłego. W~wa się. 
w9zyst)deh kt6rzyi:ly : o zaginionym mieli Jakieś wiadamości, 

aby .!lajpóŻDiej .". opctJłanymter~inie . donieśli o tym Sądowi. 
ZG. 126/47. ' M-6932 

.Sąd Grolj.lzki w LuJ;>artowie na wnio~ek Anny Czeberakzam. 
we 'wsi R?zkopa.cuw, gminy Ludwin, pow. Lubilttowskieg() 
""zywa nieznanego z miejsca pobytu Igłl~ego. Czeberakasyna. 
Piotra i ' Fr,nc~s~ki z Szalast6w mającego lat 21 zam. w R~z
kopaczewie, gminy Ludwi.ń, jx,w. LubartOlwskiego, który w 
19~9 roka został powołany na ~ojnę, ' aby !Zgłosił 'się dó Sąóu 
':V terminie 3-mies'i~c~nym od daty w'yqrukowania ninlejsz'ego 
obwieszczenia, gdy\!: ,P11 . upły:Wie tego te.rmińu będtie uzna.ny 
~a zm~łe~o. Wz.ywa' sIę wszystkich :klórzyby o ~aginionyri1 
mieli Jakie,ś wiadomości. aby naj'Póiniej w podanym terminie 
·donieś1io tymSądo~i. ŻG. 68/47. ' M-8924 

SĄ·D GRÓi)ZKI W LUBAWIE 

Ws.żcz~to ·pos.~pó~a·~ie o uznanie za zmarłego na wniosek: 
l) $usmarS'kiej reofili w GmuIu, pow. Lubawa odnośnie Le

onI/. SumarSki~go, ur,odzonego 27.6.1893 r~ w Naptomku, pow. 
~u.bawa, syna Jana i Wiktorii z, d0tnu Zal)łbtnej, kt9ry zosiał 
zabrany 6.11.1939 r. przez niemcó'w i zag~nął ZG. 16(47. 

2) Kińskiej A'nastaiji w Radomnie. pow, Lu'bawa odnośnie 
WłildY$ła~a ' Kiń!kiego" ur6d'zonego 31.1.1908 r~ w RadÓmni.e 
pii~. Luba:,:va, sytJ~ ĄdiiJlla i Madanny ' z: d. Nieehcińska, ' ktÓ

' ry w lisłfo1>ad~i'e t939 r. z6stał zabrany przez niem,ców i za
gi~ął. za. 34/47. . 

3) Kośeil\ski'l~j W:uidy .w Cz~rlinie.pow: LQ.bawa odno śnie 
Ja·na Kościńśklejo" ul'Ódz6neto 1.1.1902 r--' w Kie·Cwałd~il!, . p~w. 
Ostróda; syna MicIlda i Annl 11 domą R6.czyńśkin zaginio
nego podczas działali wojennych w 1939 r · ZG. 43/47. . . .' 

4,) Gross 'Ai'1icszka wOfuuw, pow . . Lubawa odl1Ośńie Jana 
Bl)dziąga, 'urodz.Qpego 25.1.1911 r . w Gni~ie i FeUksa Badzią
ga . urodzonego 13.1.1921 1:. w .Gmulu, synÓw Józef1/. i Anasta.zji 
z dómu Kiel'bratowskiej, .kt'órzY hrali udziiłw bitwach w Kro-
acji i zagiI'l~Ii, ZG. 18j17; . 

si~Zlliyim od dl\lty niniejs~o .ogłoszenia sŁawił ~ę ' vi S~- li) ij'a~r07 Marty z .Moch, pow. Wols~lyn .odnośvie Floriana 
dme Grod~kian w l.owiczn lub . w inńy '8J'p,sób dał '~~ać o sobie, Hamrol, nroqtonello ł.Q'.1'906 . r. w Nowej Dąbi;ewie, pow. Wol-
~dyi ,;. PN~ciwnYJJl Tarle ~oiJe być · nz.nanY ,ta zmarł.e·go~ {)raz szt",n; s~na Plot!'a i MićhaUny z. domu Barskiej, .lrtóry osadzo-
wszYSltdd .. -: .o~by, . posiadające j,akiekolwiek. wiadoriloki ~ za- ny J'lr~ez ÓkUpą:lH:a 'IW . ó;'o~ie koncentracyj.nym :w Stu't:tłi'6fieza-
,illlfMiy;m, aby W ,POWY2lS<zym te~.inie donio:;ły G tym sąd fi- gin.'. ZG.5.2/ł7: . " ' . 
~. Z.l :!łt~r:~ ~' .. : . ,: ' , .:'.'"",:":1 ,.<' .'. ·· · ·· · · ~t.:.:.:-'f7s2- Wspompial1y:eIi 2iail1iltnlyoil·~.ywa: ~'łł;' :.by'" :w~ 'Gzh-

.... ,' .• ~., . czonim.:~dżie.ta;Vilł 1il-c .'if !ttr~inJ. tr~Y'Olie~l~Ol!n~ta ,*;uka-
iłd Grod.7lki w ŁowiC1lU ogłuza,,' : '~"' ;~' ~i~s~ii 'M~rli L~- . . z.:i1iasię. nini~jsie.o ; ojł~~~~ia, gdyz itilleuj z;c)sU!t)1l uZnani. 

. ",ińSfdej, ~ąm. w Ł&wicw, ul. Zduń9.ka 12, liIstlił.o 'Wszcięte ' za zmlrłyeh.w'szy~cy. :któi'zyby mieJi jakje wiadomości ,sa-
~~waoie o UiIInamie z.a 2lIl1arłe,go ~ęia jej St·a,nisława Le- gi!liónyehw'i~lii o tym do.nieść Sądowi ńaJP6iniej w t'erminie 
mańskiego, sYIIla .Michała i Kriarz',Y.ny 11 Anl\:.Cz:aJ.ów; ur. 31.mar- PÓwY8~~ym ~ , . ' ,' M-69ś1 
.. . 1001 r. '" K'Il.tnie, !k!tóry '" dniu lf gor\ttcbia 1M3 r. io.!ltał 
aNll!lZtowany w Łowiazu pi'2lez gesŁapó łówickie i wywiezio.ny SĄj, JGl\9bEKI W ~IAKO'\VlE-MA.Z. 
11~ 'PawIIi:k, gdzie ślad o nim ~~iłlłł. 

, Wzyowa . !I~ Stalll 1isława Lemańs.kieg,o, aby w " terminie 
ł-e.ch miesIęcy <Id da.ty niniejszego O;,łoszenia sta~ił się .W , Są
im'e Grodzkim w Łewiero lllib w mny 6Po:sób dał ~aćo .sobie, 
'dY'Źwpllzeciwn~ . Ta'aie ~0Iile być UDany a:aZl)ta~łego, ~ru 
_szystkie esoby, posiadające j.a'klekolwiek wiadom;óści o ' za
,miOillyM, aby w lpo~ym terminie do.niosły G tym . Sądo
'!t Zg. Uff? . ,. M-SS77 

Sid Gi6d;,-ld W'.},{łko~i~-I,Ja'Z' . . lI'~a . niewiadomego z mleJ
~ cl/.l'0})ytnb~. Szie~a j6~., syn Jana l Ze>fiiz domu Bud
na, '1Jroli,zo.rte;e dnia li! k.wi~'Ilia 1915 roku w 5.zweHcach, pc>w. 
Makó~l który. j.ą~e ŹXlb,-ierz ~., P. pole«ł w· o~a.siedziałań w~
jennYOhwl939. r6.k'l1 Ba teretJie:powlan ł.o:widdego, aby 
w ter:mtB'ie .3 nHesieey od ~i. wydmkowania niniejszego ogło
s~!Jla' S<taw'ił s;ę , w tJaltej5zym s.cw ..... pTIIeoi'Wll-J"IIl rade zo- · 
stanie u;nany za zmarłego. Zg. S21"'. :, " M-7.m 

SĄD GRODZKI '\'IV LUB4CZÓWIE (': / 

Sąd 'Gł'~zJd w Makowie-Mul. ~wzywa IIlewł;adomelJo I , ~leJ
" 1,1ł G~Odzki w Luhaezowiews~ezął . Da w.niJ~~ek Ewy Ji)u4~o, \ . sqa ~!tyiu . ob. SLwejka ~lekN!ldH, -YIU IMła l Zofii z domu 
I Łu~~w~a postępowanie . Gum~nie za. zmarłego jej męia Jana , I B.'U4n~, .,1"o.Q.~~WO dnia 10 'e!er:pnia 1915 ~ku w Szwel1cacb, 

, D~~k~, syna Teodora i Katarzyny Leonlo~iez urod7;onego 18 pow. lI~'kGw, który, j1l.ko Zoł!nieN: W. P. w , walu .z Niemenmi 
. stY.,nia 1909 w Łukaweu i tam ostiltnio · zamieszkałego, który zgiIt,ł. ~ d:ni,n :4 wrz~śl\ia '1931 roku l'olłModlinem,a:Dy w ter-
jakli ~ołnierzsowiec)[i w . dniu wyb~chu wojny nie~iecko-so- lJlińie:, . ~iesięey od' ' dIn~a wyd1"D.'kowanialDl'!)i~jszego ~łosu-
~i~c~jej . 19~1 , r.został ra~nYp()d .()pak~ i , od ·t~jpory ślad.po nia st~wił si~ w łiu,,-e}s.~ S~ie, w P'1lZ~eiw.nYm razie !Zosta-
ll~lIt~alil~łł. ", ' ni~ .uDany Zla zm.ar~ tg. SS!}', M-72'39 

' Sąd Gi".Odzlj;i w Łuhaczowie wZY'lWazllginiollęgo .Jan. nud~o, 
: aby zgłósił się w terminie trzech miesjęcznym, licząc oa'-dnia 
· ~gł~szeuia, gdyż .w przeciwnym razie może być ' uznany z~ 
~~rłego. Wzywa .się rów.nieżwuys'.kie Qsoby, które mog, 
u4~!~lić wiadomo ści o ~aginionym , aby w P~~ylŻsz)'m· terminie 
d~ni{)5ły o ni~h tUtejszemu Sądo·wi. ZG. 11;(7. ' ~-6951 

SĄD GI;\ODZ.KI W LUliAł\TG'o/IE 

$,4 Grodzki w LlJłl",\'Ilo:Vo'ie. na wnj(js~kRO,.;alii m<!l~~kiej , 

l;,iSt·. w Annollorze, gminy Łnc~a, pow. LUb,ą.rtowskiego wzy
-!ll';nie~n,,~egQ z miejsca pobytu K,zimierz~ , U;J:l>an" s.Y", Mi
e~ał~ i . ){arlanny z Zarzyckich, uro~zoDego ' dn~" 27 sierpnia 
~~łł rollu w~{ąjdanię Kozłowieckim. g~. Niell'l ;e' powil/.·tą ~u
ba~to:ws~iego i 'tamże ostatnio zamies~kałego. który w -ipiesią. -

. Cu MąjU 1!H5 roku Wyjcch",.ł lłoRosji i do <;Ibeenej ch~ili nie 
I ~i:6cił, aPy st;jWił się do Są4u w termini~ 3-miesi~z,nyrrt orl. 
.' d,ty w,Ydl'IJko~agia uiniejsz!ło ~"lfies~ozenia, gdy~ 'PO lupły-

r-'i~ tegl;) terminu nąstąpi stlwierdzenie fa·ktn jego zgonU. W~y

~., si~ ' ws~ystkie oSQ"~ k:t4reby o zagigionym miały hkie~oI
wł,.k wiaQomośei dÓl1iosły () tym w · ~wyzsz;v~ terrńi,n~ SiJ
''''''i. l ŻG;· 127/47. ' . ~';:':7S86 

i I • • , . " \ ' ł, •. ' 

, , SJ~ . 6ro9zki WL~bl/:l"Ł0'f.l~ naw~ic:)Sek qenow.fyF61t~n , 
m ,\:t 'c .w l'.tuow ie. gminy Sęrniki, l'~w . 1.-ubartowsfi w~ywa 
,ił~n~'I'I,gl!l 'z miej~ea' p~yt1l- $t~,n i sł41/l~ F6Hy,~~, sY1'l1/. Każ i 
", j~r;!;a i ' Katarzyny z Ryl;licldch, utodżollego we wsi Kazllc;w. 

.• 1.ti~y Ser~ iki, pow. Lubantówski, który w dnin 1 w~ześri i lJ 
l ~ S!! l'Q.ku z o ;; tał powołany ~a w.~jnf Polsko nieJiJie·ch i 11.0-

S.\D &1tODZK1 W MIELCtJ 
'.. '" ' / . 

. Na . ~~<!J~ Fr~nci;'fki Kopaez c B~ia WSZCllęt~ po.st~po-
watli~ e 'Ilin.:jli~ u ,m-..ąrłego Józefa K~paoza, syn'a Jaona i Ka~ 
roli~Y lnl Ś. ur. ' 9;;11'.1912 W BłOcum, ~6ry miał zgi~~ć w obo-
zie "li La-1i4slf~rf. .·.. . 

. ~~ywa Gif . Zł.tni~egGd~ j1lwienla się w Są.:ll:ie. a os{)by 
maJ~~ wj.dęo~~ G !po~~ by , d()nio~ły SądoW;i w cilł$ll 
tr~c~ mi«rsi,~~~,d~ ipG ul'ł:ywie telO t.rmi~n S,d ol'~elmie 
ostat~~nieó ~niGsku. Zg. U/47; M:-75U 

N Ij. ~1?Jo.sek G.I'Jąnld . A;o.I()~i1 w J ~U'l!a~h, poeńa Wadowjce 
Górn,~~;tl!l post~po,+,~re :0. uznanie za ~.arłłtgo Wojcie
~l!~ Grz~nk~ 1J~.19l·f ~.,. lIYn.Jal!1a i A'11~y z rizi~bkow z Jam, 
j(,ló~y ~·iał~i!!'~ ~ ~~wlęeitniu w s,tyezniu 1943 r . . 

WzY,Wa ~ię Nłi·i1!oneg~ d~ stawienia si~ w Sąd.zie, Za.6 ()ISoO

by, ~ają~ więd~~śi o ~8łi~ionym, by do,niosły Sądowi 
~ . eią~n t~~h mle~i,oY,ł.qyi po Q~~ywie tego term inu sąd 
OrZIi~ij!i~ii.t.te~~e o ~io.i&u. Zg. '·30/47. M--7710 

: l ,. . S.~ ~i~~ :~ ~!eIjn 8' .",?iosekW~~~ysł'''''' . . I<.~Hd~iej. 
~.~~z~ł PO~~,w:.,~~ U~~~ li .• ~a~łe~o St~l\lshV/lJ I,<~
l I<;k 1"0, , &Y'!a !)~Ut," ł ~itril. ur. ~U.190ł W ' Ulmach Hl!-
lycl1, ~t.ry . 2<lst.ł · ,l!'eiiitowa!iy ' .p~u aesU,po " w r. lllH i Wy-
~' ie?;j~ny 'd~ ~;';"'\~!l . . . ' l , . " " ~' . 

, w~:.y, ~i, '~f~ini~. neB~. ~e .t.t.V/j~~i.~lf w Sąe:zie, ząś ()S'O. -

i ~y,~~'j,~ ~~~fO~~~ ~~ ~powiacł~~ien!e . tut·· . ~ą!ł'U '!l" ~ią
. g~ trZlf!eh niJ,~'l~ly, etI:Yi .]MI U1JIły'Wie ' t. e~as'&kresu 'sild I;)r,że-
~i,e ~ŚIt.t~e7:1lje ~ ~ili~s'kU. ze: łOlU, " . . M:'--'8!)98 
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Na wniost'k Wojciecha Mtgi II: Plątkowca wszcz~to po!<ŁępOoo 
wanie 0 , uznanie za z.niarłegoFranciszok.a Migi, Ia.t 76, .reI. l'IZ." 

kat., syna Jan.a i Miuii z Kozików z Plątkowe~,który cd 1911 1'. 

pr.zebywa w 'Ameryce ł ślad :po '111m uginlłł. 

Wzywa się zll!gi'1liolllego do jawienia alę w Sądzie, zaś oso- · 
by, mające wiadomość o zaginionym, by doniosły Sądowi 

w Ciąg·u .trzech miesięcy; gdYiŻ po upływie tego termi,nu Sąd 
o1"zeknie o.s.tateomie o .wniosku. Zg. 49/47. M-7207 

SĄD GRODZKI, W MI~DZYCHODZIE 'li/W. 

Pelagia Gn-aczOlWa z d. Firlej~ zam. w Międzychod,zie, wy- ' 

stąpiła_ z WIIliośkiem o uznanie za Z'marłego jej syna ŻYllmulII
ta Graoza, urodzbnegG .driia 26 kwietnia 1923 r. w Między>Cbo

'dzie, syna · Kordia·ria i Pelagii małil. Gracz·, zamie'sz:kał~go 
ostatnio w Międzychodzie, !przy ul. 17 Stycznia nr. 108, który 
zos<~ał w dniu 7 lLpca 1943 r. przez gestIlIPO w Międzv.chodzie 
aresztowany i wywie'ziony do Poznania fort VII, -.oikąd' wywie
ziony Z'ostał w dniu 18 lutego 1944 w kierunku Wrocław, 

Gros.s-Ro.sen. Od tego cza.su nie daje zagIniony ~na'k1l żYeia. 

Wzywa się zaginionego, aby najpóźniej 'IV !przeciągli trzech 
miesięcy od chwili U!kaz,aniasię niniej,szego ogłoszenia a:głiosił 
się w Sądzie Grod~~im 'W Międ:tychodzle Bad Wartą, pc'k6j 
Nr. 4, gdyż w ,przeciwnym I,'a.żie lo~tanie lIZ1DAily .a rmarłego, 
óraz wszystkich, . którzy mogą udzieli~ wladom,ości o !:Iaginio
n~m , aby najpóźniej w wyiej zakreślo,nym e~a,SO'kresie donieśli , 
o tym tutej.sremu Sądowi. Zg. ł3;ł6. M-8246 

Maria wehowa it d. Bren.c, za·m. w ChrzY.psk'l1 Wielkim, !pow. 
międzychodtkiego, wyśtljlpiła z wnioskiem o .'IIznalllie za IIQar
łego jej męża Jańa Lucha; ur. 14.7.1888 r. w Łęicczkaob, pow. 
międ,zychodzkiego, syna StaniJsła'Wa i Marii z d. Srolezyńs'kiej, 
ostatnio zamieszkałego. w ChrzYps.ku Wielkim, !pow. między-

• ch6dzkiego, który w grudniu 1939 r.został wy<siedlo-ny do G. G., 
.nast':'pnie w sierpńiu 1944 r. zM,tał w Warszawie aresz:t-~any 
i wywieziony do Qbl'lZl\llkoncentracyjneg·o w Hamburgu, • o k"ł
rym od grudnia 1944 roku nie ma Żad·nyeh wiadomości. 

. Wzywa się zaginionego, a,by naj:p6iniej w !przeciągu trzech 
miesięcy od chwiJj"til;.az .. allia .się 'ninieJszego ogłoszenia IZgłlo.sił 

się w Sądzie Grodz,kim w Międzyehodzie nad Wantą, pokój 
Nr. 4, gdylŻ w .. ,przeciwnym ra.zie zostani. 'I1Z111a,ny --z·a zmarłego, 
oraz W,s!zystkich, którzy mogą udll:jeli~ wiadomości II .ginio
nym. aby najpóźniej w wyżej zakreślonym e1lasokresie donieślł 
o tym tutejszemu Sądowi. Zg. 13/47. M-825' 

Wojtaszek Wikloria z Kwikza, pow. mię.dzych<ldzkiego, wno
si o ,uzóanie za zmarłego jej syna ,Jana Mencwelda, ur. dnia 
13 maja 1:916 r.w Kwj)c2'Jl1, pow.międzychodzkiego, 05itatnio 
zamieszkałego';' Kwikzu, który jako ' żołnierz 58 P. P. " Po
maniu brał uąiał .w :WaJ.\iach II: 6<ktLpantem niemIeckim w en
~Je : ka~.i>anii ~rz.eślliowej .It 1939 1' ... .. któl,'yb1 od 12 W1'ftlŚ-

.. nia: HI~ r:; ' t: i; : od::,nitafłcie:'tił~~ititrO 'pod KułAnem 
nie : posiada ~dnej wia4omo·ścl. : o ć:' :': ~~ " : '. -- : :;, 

Wzywa się zaginionego, aiby 'najpóź,niej " ,przeciągn trzech " 
miesięcy od chwili ,nlkazania się ni'lliojsze.gft ogłoszenia /Zgłosił 
sil; "w Sądzie GrodJ;lkim w Mriędzyehodzie lIlad Wamą. pak6j 
Nil'. 4, ' gdYiŻ w prżeciwnymrazie zostanie .. u·ma,ny za zmarłego, 
oraz w'S1Zys<lkich, którzy mOBIł udzieli"- wiadomości o zaginio
nym, aby najpóŻDiej w w:Y.iej zakreślonym _SOIkres'i. don~§Ił 
e tym tIitej.śzem'l1 Są.dOfW'i. Zg. 27 t47. M-8482 

Ja·nina ZtnIbryCika, l!alDiesllkała ... l\f'!łdzychodrie, 'Wyeł·/łPn. 

z WlIi-oskiem' o 1LŻInanie za ~all'łeftt jej ' m~ta PlPłk. wojsk. pol. 
Władysława Z'Ubrydkiego, ur. · dnia 9.XI,.18!!8 r. w Wilnie. ą
na Jma i Rozalii z Kolesińls;lńch, sam. 06tawill ... Wihlie. ktd17 
w czerwcu 1941 r. zaginąŁ 

. Wzywa .się. zaginionego, aiby na.w6źitiej w przeciąga treecII 
miesięcy od chwili nlkazania lI'itl ni,nlejszegoogłoszenia "głosłł 

si~ w Sąd'Z'ie GrodzIkim ' wMlitl<łzyehodzte ud Wam, .. po-k6j 
Nil'. 4, ~dylŻ w- przeciwnym razie zMtauie 'IIamauy ZA Imarłego, 

oraz w.5IZystkich, którzy mon udzielili wiadomo·~ O H .ginio
ńym, abynaj'później w wy;iej zakreślOłlym eza·sokre&ie dottielU 
o tym tutejośzenw Są.:lowi. Zg. ł3~47. ' 11-80&88 

MaTia Walkowiak z WituchoIWa, paw. mi~zy'chodżkieg·o, wy"; 
&tą.piła z wniosikiem o n1Jl1anie lZazmarłego jej męiŻa JÓZ'efa 
Walkowiaka, ur. dnia 2UI.1906 1' .... Rozbitku. pow. miedzy
chod'zikiego, sy'na Ludlwjka i lIicbaHny _ do Bari'lrowiak. Il'aliil, 
Walkowiaków, ik,tóry jake> źohłiers 15Pułkll Ułan6w 1 uwa
dronu brał udział w walkach :z o\'lljpantem niemieckim w cza· 
5ie ·k~pal\lii wrześniowej z 1939 r., a o ~tórym od ieg·o czasu 
nie ma żadnej wiadomości. 
W~ywa się zaginionego, aby na.tp6inlej w pł'ze.nągu trzech 

miesięcy ,od chwili ukaz,ania si~ nl!niejszego ogłoszenia !Zgłosił 
s i~ w Sąozie GrodZ1kim w . Mię.dzyobocbie nad Wantą. pokój 
Nil'. 4. gdYlż w Iprzeciwnym ra.zie zostanie uznany 'Ia zmarłego, 

oraz wszystkich, . iktórzymo-g, udzieli~ wiadolDoścl o z.aginio< 
.nym, aby naj'Później w wyi;ej zakreślonym cza.sokres",e donieśl! 
(, tYIn ,tutej ~ze.m1U Sąd~wi. Zg. 33/47. . M-8491 

SĄD GRODZKI WMIKOŁOWIE 

Sąd Grodllki w Mikołowie, Oddział IV wzywa ,Pawła eipS 
(Cipa) , ·sYna 'S~y mona i Zofii z: domu Sornek, ul'odzonego dnia 
17 .kwietnia 1904, a ostatnio zamieszkałego w Podlesiu, pow, 
Pszczyna, aby w terrnil)le trzech . miesięcy stawił s ię do Sądu • 
'g~Y1Ż 'w Iprzeciwn~ razie, Sąd uzna go ~~ ~mąl'łe·go. - )-
" Wzyw~ się wstYs'tki.e o.soby; 'które mogą udzielić wiadomo.' 
śc:i . o ~ę.gińionym, aby ~powyższym termin ie don i o.sły to 
$ądowi~oakof: IV'. Z,g. 369/47.M-8926 

. , ',,' . 

Sąd Gr0-4zki w M~l<ołowie, Oddział IV wtywa Fra!lds.zka. Ho
in,ki~~, ~yna Kar ola i Ąn'lSYz domu Zdziarek, urodzon eg o. dn ia . 
~7 ;ierpn!a ' 1906 ' "IV Pi<i.tTPwica'ch, , a ostatnio. zam ie , ~!( n l ~go 
w Podlesiu, po~, f-.;,:ezYna; z,achł,g·niętego przylnusowo d t; "r m il 
liiemiąekiej w d.nią22 sie!jpnia 1944, ahy w terminie ll'2Pc~ 
miesięcy s-taw j ł się do Sądu, gdyż w ;przeciwnym razie 3::td 
uzna go za zmarłe'ło . 
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Waywa się wszystkie osoby, które mog. udz:ieH~ wiadomo- • 
Acl • zaginionym. aby w powyższym terminie do.nio.sły o tym 
S,dow·i do akt IV. Zg. 370/47. M-8927 

SĄD GRODZKI W MOGIEL.~ICY 

N. 'W1Diosek adw. Jerzeg,o Siltkiewic.za, ·zam. w Grójeu, u~. 

Wal,ki Młodych Nr. 4, pem. Heleny Pietrusińskiej, zam. .we wsi 
Racibory, gm. KJomorniki W&zcz.ęt<l postę.powailie o uznanie za 
zmarłego. Henry,ka KD.peia, syna Michała i Marianny IZ domu 
Bedyńs-ka, ur. dnia 18 lipca 1910 r. ~ Sadkowie, g~. Belsk, 
~atnio um. w Go.szcz.Yillie, gm. Rykały, który w czerwcu 
1939 r. ros,tał [powołaillY do w<l}ska na ćwicz,emia i dotychczas do 
domn nie powrócił ł nie daje o ~()bie wiadomości. 

'Wzywa się zagini<lneg'o, 'aby w cią.gu trz.e·ch miesięcy od da
tyrnlniejszego ogł,oszenia zgłosił 'się w Sądzie Gro.dzkim w Mo.
gielnlcy, w IPrzeciw,nym h<lwie.m razie uZIIlany zostanie za 

· zmarłego. Osoby, kt6re mogą udzielić wiado.mości ozaginio.
nym wzywa 8i~ a,by W teTminie :powyższym d<Jniosły o tym 
Sąd<lwi.Zg. 70~47. M-7273 

SĄD GRODZKI WMYŚLENICACH 

.w • . 'Wniosek Danuty' Jurowej, za:mics.zkałej w MysIenicach 
· Zarabie 10 wSZlCzyna się IpOstę.powanie, celem ollzlnania za zmar

, łego Dominllk'a Jrur~ nrodzOillego. dnia 16 Hpca 1910 w Kętach, 
· 'Iy'na Dominika i Marii z Burlan6w, zamieszkałego ostatnio 
w M-y§lenlcach, który dnia 30 kwietnia. 1944 zastał aresZJt<lwa
ny i . wywieziO!DY d,o. więzienia Mon<Ł elupich w Krak<lwie i o.d 
teg~ ezas:n nie ma o nim ż~dnej wilidomDścl. 

Wzywa .się W'S·zyM:kich, kt6rzy mogą udzielić wiadomości 

e za'giill-i<lnym, aby do jednego miesiąca donieśli o tym Sądowi, 
Po. upływie teg<l terminu, Sąd roz~trzygnie o.sta,tec·zon ie O' wnio-

I®U. Zg. 22/17. M-900ł 

Na wnio.sek Salomei Dzidek, zamieszkałej w Rudniku Nr. 141, 
pow. Myśleni~ ws,z'czy;na -się pos tępowanie celem nznan-ia .za 
.zmarłego. J6zefa Dzidka, urDdz<lneg.o dnia 15 grutl,nia 1914 r. 
w Rudniku, syna J6zefa i Marii Krzywo4, ostaLnio. zamiesżka
łega w Rudniku. 

WymieniO'llY zo.,stał dnia 28 marca 1938 r • . powo.łany do 12 
p. p . . w _Wadowicaoh i w roku 1939 wra·z z lP'Ilł.kiem został wy
słany na Górny śląsk ,po.d P.szczynę, ,skąd di) tej pory nie wr6-
cił i nie daje o .sobie żadnego znaIm mcia. 

.- Wzywa się w s·zystkk h, którzy mogą udz,iclić wiado.mości 

II zaginionym, aby d,o Jednego miesiąca do,uielili o tym Sąd-owi. 
Po u.pływie tego terminu, Sąd r<lzs.trzygnie osta,tecznie D wnio-

,sku. Żg. 15/46. ' M--9003 

.' 
.,MONITOB POLSKI" - 'a lieqmi& 19ł7. f. 

S40D GRODZKI W · OSTROWCU SWlerOKRZYSKIM 

Sąd · Grodz·ki W · Ostrowcu łwięto.krzy.~kill1 ogłasza, że Stanl
sław - S,niguls!ki wszc21ął jpOsłfIPowanie .: O urna·nie z,a zmarłego 

Mariana 'Pa'lltkow-sklego, ~odz<litegl)-' w . Sł')J<pi-Nowej, . powiatu 
Kieleckiego, . w dniu 9 kwietnia 1887 r<lku, z _ojca Piotra i 'mat
ki Teodory z KowaIskich; -1'iCywiezioJ;lego. w . 1943 r. do o.bo.zu 
'W Oświeroimiu . . 

Wzywa się zagini<mego,ally w ęiągu trzech miesięcy 04 da
ty ogło.szenia zgło.sił się dO Sądu, a o' oso.by, mo.gące ,udz,ielić 

wiadomości, aby dOilliosły Sądowi,gdy;ż w przeciw,nym razie 
uznany zosta-nie za ~marłego. ·Zg: 1}2/'47. . M-8600 

SĄD GRODZIKI W . S,IERADZU 

Sąd Grodzki wSieradZIU ogła-sz,a, że na wnio.sek: Marianny 
Lugowskiej ze wsi Ulim, pow. Gorz6w, , Stefa'llii G6ralczyk ze 
Wisi WoLnica Nichmierowska, Floren,tyny SkiJbińs.kiej ze wsi 
Charłupia Mała, Stanisławy Sjpych, ·ze wsi Smuls.ko pow. Tn
rek, Anny JanIak ze wsi ,Czartki ' Wie'1kie, 'Bronisławy ' Sobczak, 

ze wsi Mied:Zno, Helen-y Klełibaska ze wsi Grz,yb; Po.w. Sieradz 
i Kazimiery Fraszki zWielunia~ zostały wszcz,ęle po.s-tępowania 
o n·manie za zmarłych: ' 

1. Apolonilusza Lug~ieg.o. <;IIl,-,&i:zonego S 'kwietnia 1918r. 
' we ~si P~~telńik; gm.Brze~i~"p,ó~; Sieradzkiego; syna Wa
lentego i Mariamlily ~;' domy' -Piesyk ,~t6ry 8 ci:erwca ' 1942 r. 
został zabrany przez riandann6w ' xi'iemieckioh ze w,si Ostrów, 
gm. Brzeżnio, a w Pllżdzj.e~iku: tego~ ro~n przesłał list , z wia
domo.ścią, rie znajduje się w · obozie w Oświęcimiu. To ' była 

, os,tatuia wiadomość o nim. 

2. ' Wincen~ego G6ral~zyka, D,rodzOOlego 15 stycznia 1916 r. 
we ,wsi · Szcz.~wno, gm. Majaozewioe s. Józefa i Magdaleny z do
mu Kopka, który w 1939 r. wstał IpOwołany do czynnej służ,by 
wojskow(lj do 31 pp. Slrzelców Ka,niows'kich i , w puł.ku tym , 
sł1ua:ył w czasie . wo.jny 1939 r. Ofi>tatnio wi:ncenty G6ralczyk 
był widziany w cźasie odwrotu w Dk<llicacJ:1 Strykowa. 

. . . , , 

3. Piotra Sk~bińskiego s. Feli'ksa i ' Marianny z Gromadków, 
urodzonego 8 marca 1907 r.we wsi' Tru~kaw gm. Zaborów pow. 
Warszawskiego, kt6ry 8 ,maja 1943 r : zOstał areszt~~any IPr~ez 
po.licję .niemiecką we wsi Tro,skaw i wywieziony do Warszawy 
do więzienia, a Sltamtąd do Ob.DZIU w_ Gro.ss-R~sen, Od tego cza-

, su wszelki ślad on!:nizagipął. . 

4. Stanisława Spycha, s.Andrzeja. i Franciszki zWarzychów, 
nrodzonego 2.4. lis,(OiPada .1902 r. we w.si Tyczy;n, gm. Majacze-

, Na wniosek Janiny Klima's, zamieszkałej w Wysokiej,gm. wice, pow. Sie.radz, 'który w sierpniu 1939 r. powołany ~ostał . 
_Mi!)rz!)ąz.Y'n, wszczyn a się .PostęPOWllllię,celelnuz 1l-'dlUill' zllz.nt11-tt..- dów.oh:k.a,- ;~i_< w.ł: ·,w:r~p;\u-lą;l»":;l',._d~sIt'ał się do ' niewoli - nie
łegą _JaIla Klimasa, ur. dnia 24,8 .1898 W Lubniu; ~yna MrchalU" '- mteeki~jd'O · W~isSelldlJt'f .. : (P~~j :Wsc'hQante};]-.,tąń),- ,'pr~ebY-
i. fi-lanny,lZ~mieszkaiego' osiaJtnio w Lubnlu Nr: 426 ." wał do 1941 \< 6(I tleg(j:'et~.su ~ . ~tm 'n'ie b~/ło . ~i~d~~oŚ~I: '. 

Wymieniony zo.s-tał . areszt<l'Wany w d'lliu 30.4.1944 przez . _ .. ' , . 
NiemCów w Lubniu i odstawiony do więzienia .Montelu,pis,ch . 5. Antanieg<l Jani~ka s. Aintolliego ' i Franciszki z domu Szew-
w Krakowie, a illaslę,p.nie figurował na liście skazanych na ka- ~zykur<ldzQriego i6 --sty'cż,~ia 19i2 ' r . we wsi Czartki Wielkie 
rę śmierci. miał zginąć d'llia 25 nl:\ja 1944 r. gm. Bartochów, ,kt·6t:y .2 września 1939 r. został powołany do 

wojska i od lego czas_ u nie ' ma .(, nim wiadomości • 
. W,zywa się ws·zyst·kich, którzy mogą udzielić wiadom.ości 

II zaginionym, aby do. jednego. miesiąca · donieśli o tym Sądowi. 

Po npływie tego terminu, Są-i roz;.,>trzygni~ osbtecz,nie o wnio-

łJ\n. Zg. 11~46. M-9002 

Na wnlo.sek Wiktorii Machał, zamieszkałej w Trzemcśni 

Nr. 28, !Po.w. Myśle,nioe wszoz,yilla się p.ostępowanie, celem uzna
nia z.a zmarłego J6zefa Machała, urodzonego dnia 2 stycz.nia 
-1900 t. w Gn-ojllliku, pow. BrtZesko, sY'lla Wojciecha i Agaty 
• Migdów, ostatnio zamieszkałego. w Trzemcśn'i Nr. 28,. M6ryzo
siał areszto.wany w r. 1939 przez policję niemiecką i wywiezio.
ny do więzienia M~nttelupich w Krakowie, na,stępnie do Oświę
cimia, gd·zie IPrzebytWał około trzech tygodni, a n:lJs-tWl'llie od-

. • traiulpor<towany do RZe5lZy "Gusson" io.d r·oku 1944 nie daje 
e . sobie ~ego mak-ll !życi'a. 

WlI!!ywa ·sf~ wszystkich, ikt6rzy mogą udzielić wiadummi.ci 
• ugiuionym, aby do jednego mi~siąca donieśli o tym Są.dmvi. 

Po u,pływie tego terminu, Sąd roz.sllrzygnie ostatecznie o wnio-
••• Zg. 6!7. . M-9001 

Ma WDfoM'k Wikt'orłi Winianklej, zamiesz,kałej w Pcimiu 
•. l ' ".czyna ai-t jp.oslępowanle, celem uznania za zril:a~łego, 
Tade._ Winlal'lSlkie.go. uro.dzonego dnia 13 grudnia 1913 r. 
'" Nłepołomlea'Ch, ay.na W-ładydawa i Wiktorii Twor.zydł.o, 
zamlelt~ałego ostaIW.~e w Pcimiu. 

Wymie_ło.ny " cz'asle mobilizacji w !'o.ltu 1939 został powo
' łaD7 do W. P. Iprzyd,zielony do 26 p. p. w Gródku Jag., a '[\a_Ie llrał Ddsłał w IW-alkach pod Warszawą, gdzie iPrawdo
.......,. .. zgm, .. 
~ II,. "zystkicll, kt6rzy mogą u-d ~ ielić wiadomośCi 

• lIIICłn~onytm. aby do jedn ego miesiąca do-nieMi u .tym Sądowi. 

" Pou,pływie (;ego terminu, Sąd roO~strzygnie o.sta,tec·znie o wnio
....... .,. M-9000 

lĄD GRODZKI W OSTROWCU 

s.a Grodzki w Ostrowcu ogłasza, że Helena Tkacz, zam'iesz
. ~ła w Brelyli, gm. Bodzechów, wy,stll<piła D uznanie Kazi
mi_ Gaib. syna Wojciecha i Marianny z Wielg,u,sów, 'I1Jl'U

d"nego 8 grudnia 1911 roku w Denko.wie, gm. Bodzechów, po
_ wołanep '1J , 1939 roku do armii polskiej na wojnę 'za 
ZIMIl'łeg,o. 

Sąd . wzywa zaglUlOnego. Kazimierza Gaika, aby zgłosił się, 

żd osoby, mo.gące o lIlim udzielić informacji, by dały z-uać, 

gdy! fIlO ęływie 3 miesięcy od dnia ogłofi>zenia za~iniony zo
s.tallie ......". .. :zmarłego 9 majl. 19ła .. M-8601 

( _. --- -

6. JÓzefaSo.bczaka s. J6~efa I Małgorzaty z Klirneckich, uro
dzonego 1s-tycznia' i908. ł' . we wsi · Mi-ed1lno, gm. Męka, który w 
1941 · r.był o$adzony w <lbozie koncentracyj:nym w Da·chan 
i' tam rzeko.mozmarł 2 lute.go 1945 r. 

I 
, . 7. Władysława Dziadka s. Fraorlol.uka i Marianny z To.maui-
I k6w 'llrodzoneg<l ' 25st~znla 1920 r. ·w Sujkach gm. Klonowa, 
, kt6ry jako członek "AK", dnia 7 li.pca 1944 r.zo.stał aresztowa-

ny ,przez ża:ndarmerię nięmieck.ą i osadzOllly w -więz,ieniu w 
Wiel1i'niu.Gdy po kilku dniach Helena Kiełbaska 'zgłosiła się 
do gest!IIPo w · CzaJkach, to jej oświadczyli, że WładysJaw Kieł
baska. p ode z llJS usiło.wań ucIeczki ,z~stał zaibity • 

8. Ludwika Fraszki, s. Michała i Magdaleny z Szydłówskich, 
urodzonego 14 sierpnia 1895 r. , wZduńs;kiej Woli, kt óry 1941 r. 
z'ostał wcielony do. organizacji Tódta . i wysłany na 'front 

, ws-chodni, skąd w 1943 r: wysła!ny~ostał do I,wowa i ';d lego 
czasu .wszellki ślad oni~ ' z!lgi,nął';' : 

. W ' związku ·z powY'Źs~ym' wtywa ' sięzaginionydl, aby w ter
minie -sześcio-roiesi~znym od ' ukazania się niniejsze.go ogłi>
SlZenia zgłosili się w Sądżie Grodzkim w S;eradzu. 

Jednocześnie wzywa sję wszy!.'ł:kich, kt6rzy mają wiado
mości o zaginio.nych,aby .w terminie po~yższyD1 donieśli Są

dDWi. M- 8985 

Zg. 27/47 Józefa Jano~sk~, zam. _we wsi Wola-Korzeniowa. 
gUl. Szydł'owiec wystllipiła z wnioskiem D uznanie za zm arłego 

jej męża Józefa .Janow l;;kie.go., ,s. _ Ąn~oniegD i Marianny, ur. 4 
lipca 1886 r. w Woli Ko.rzenio.~ej ; który ~ 1907 r. został wy
wieziony illa SY'be~ię_ i do.!ychczas nie ,powr6cił. 

ZG. 50;47. Wła.dysł~wa Choj:1!l C'k;ł1 z·am.wc. Wrocławiu, ul. 
Monte Casino Nr'. 57 m. 1 wystą·piła· z wnIOskiem D u 1lnanie 
za z'marłego Jej męa;a Jana Coojn-ackiego, S. Bronisława i Sta
nisławy z Derlatk6w; ur. 25·. i~I,1908 r., który w dniu ·12.8,1944 
r. lIi-ostał aresz,towa'ny prźez gel+tapo ' i do. obe"nej chwili .nie 
po.wrócił. 

Wzywa się zaginionych, aby w terminie trzech miesięcznym 
zgłDsili się do. Sądu GrDdzkiego w Skm'iysku-!blllienFlej w 
przeciwnym razie mogą być . uznar, i za z.;~ arłych oraz osoby, 
-roogące udzielić wiadomoŚci o zaginionych, a,by w [powY'ższym 
termlniedocniosły .0 nich Slłd~wi. M-nu 

I 

SĄD GRODZKiI W SKIERNIEWICACH 

Zofia Sumienlowa, flam. w S'kierniewicach, ul. Sienkiewicza 
22 złożyła wniosek do Sądu Grodzkiego w Skierniewicach o 
uz·nanie za .zmarłego jej męża Michała Sumienia, który w 1939 
r. !l!a.ginął 

Przeto Sąd wzywa kjpt. Michała Sumie.nia, ur. 20.9.1896 r. w 
Przemyślu, s. S,tanisława i Jrustyily Bacher, ZllJm. w Skierniewi
cach, przy ul. Micltiewicz~ Nr. 34, by w ,terminie 3-mies ięeznym 

zgłosił się, gdy>Ż w przeciwnym razie może być uznany za zmar
łego.. Sąd wzywa wszystkie o.soby, 'któr e mogą udzielić wiado
mości o zaginionym, aby w terminie Po.wyż,szym doniDsły o 
nich Sądo.wi. ZG. 95/ł.7. M~992 

Zofia Rauch, zam. w Skier.niewicach, ul. Zadębie 60 złożyła 
do Sądu Grodzkiego. w Skierniewicach wniosek o uznanie za 
zmarłe.go jej męlŻa Władysława Raucha, który chociaż uro
dzony i wycho.wany w P·olsce w 1940 roku. wst ą,pił do żandar
merii niemieckiej i na skut~k przeniesienia wyjecha ł na 
wsch6d. Puez rok 1941 o.d czasu do czasu przyjeildżał do. 
Skierniewic, a od 1942 roku wszelki słuch D nim zaginął. 

Przeto. Sąd Grodz'ki w S'kierniewicach wzywa Władys ława 

Raucha, urcdz. w Skierniewicach 23.2.1918 r :, syna Józefa i 
Anieli z Wieprzkowiczów, by w ' terminie 3-miesięcznym zgło
sił się,gdy>Ż w przeciwnym razie może być uznany za zmar
łego, oraz wszystkich klu murie udzielić wiado.mo ści o zaginio
nym, alby w terminie powyższym dDnieśli D nich Sądowi. 

ZG. 86/47. M--6991 

Marianna śliwa, zam. w Łodzi, ul. Daszyńskiego ~r . 67 m . 13 
zł()Żyła wniosek do Sądu Grod7.kieg~ w Skierniewicach o uzna
nie za zmarłego jej męża J6zefa Sliwę, ;kt6ry w 1914 r ., c ,puścił 

swój dom i wyjechał w nieznanym kierunku. Od tej po.ry nie 
ma o nIm żadnej wiadomości. 

·Przeto Sąd w.zywa J6zefa ::iliwę, ostatnio zamiesz'kałego w 
Dębowej G6rże, pow. Skieruiewickiego" ur. w 1893 r., syna 
Franci.szki śliwa, by w t'erminie S-mies ię~znym zgło s ił się, 

gdyż w przeciwnym razie mo.że być uznany za zmarłego, oraz 
wszY1st'kich kto. ' może udzielić wiadomości o zaginionym, aby 

, w terminie powyższym do.nieśli o nich Sądowi. Zg. 65/47. 
M-6990 

Zo.fia Bergier, ZaJD. w Skiemiewicach, ul. Batorego. 31 ,zło żyła 

do Sądu Grodzkiego w Skierniewic:tch wniosek D uznanie za 
zmarłego jej mę.ża Stanisława Bergiera, który"'! 1918 r. po
szedł na wojnę, jako. o·chotnik. Z wojny niepowr6cił i do tej 
pory nie dał o sobie żadnej wiado.mDści. Prz·eto. Sąd w zywa 
Stanisława Bergiera ostatmio. za.mieszkałego w Skierniewicach 

. Batorego. 31, urodz-onego we wsi Borów, ~3 marca 1895 J'o·kn, 
syna Celestyna i Marianny z Dobrzynskich, by w terminie 3-

iniesięczJlym zgł<lsił się" gdyż w przeciwnym razie m-oże być 
uznany . ~a 'zmarłego, .oraz wszystkich kto. może 1Jdzielić wia
don-;-o..ści o za-ginionym, aby w terminie powYższym donieśli 
o nich Sądowi. ZG.84/47. M-6939 

SĄD GRODZIH W SLUPSKU 

Sąd Grodz,ki w Sł'1lipsku podaje do. public.znej wiadomości, że 
Piotr Hewiak, zamieszkały w Starym Flinko.wie, gm. Brzosl'
kOWD, pDW. Słupsk, wniósł D uznanie za zmarłą Marii Hewiak, 
o.statnio zamieszkałą we wsi Szwajcaria, gm. Sienukowce, pow. 

Podchajce. 
Wymienioną wzywa się, 3by najpóźniej w termin ie w dniu 

19 ~istopada 1947. r. o godz. 12 zgło.siła się w powyższym Są· 
dzie, pod rygorem uznania jej za zmarłą. Wszystkie osoby, któ~ 
re mo.gą udzielić wiado.mości o zaginio.nej wzywa ~ię, aby w ter
minie wyżej wymienionym doniosły D ty,m Sądo.wi. M-734S 

SĄD GRODZKI W STRUMIENIU 

SQd Grodzki w Strumiellliuna wniosek Władysławy Za.płata 
w Ra·ciborzu, ul. Mariańs.ka 46 w,szczął: postę.powanie o u ·zna
nie za zmarłego Pio.tra Zapłaty, nrodzonego 26 czerwca 18811 r. 
w Wyskoci, p:owiat Kościan, wojew. Poznańskie, ,.t. postcrU'll· 

- k'owego ·policji, zamIeszkałego. w Strumieniu, sY'lla Wa'W'l'~yna 

i Barbary z domtU J a:k.u!bi aik. 
Dnia 1 Wif:zesnia 1939 Piotr Za,płata ewakn.ował "swo,M 

Komendą do Tarno.pDla. gdzie zaginął • 
Wzywa ~;ję Pio.tra Z!llP'ła,tę, aby w terminie tŁrzech miesięey. 

-od daty ogło.szeniaz,gło.sił lIię w Sądzie GTod'z-kim w· Stl'lUmie
niu, gdyż w 'przeciwnym .razie może być uznany zazmarkgo .• 
Wzywa się wSlzys,tkie osoby, k.l/.clre mogą ndzielić 'Wiado.mo.ścl 
o zagi-.nionym Piotrze Zapłacie, aby w terminie 3 miesięcy od 
daty ogłoszenia d·oniosły o nim Sądowi Grod'z'kiem-u w Stru-
mieniu do sygn . Zg. 24/47. M-6933 

SĄD GRODZKI WSTRZELNIE 

Ga!briela St,ęczniews.ka w St-rz.elnie, Rynek, wystą,piła z wnio
, Idem, by: 

1) jej męlŻla Michała Stęczniewskiego, urodzonego dnia 
7 września ·1885 r. w Sulmierz,yca,eh, powiat Od,olanów, -5yna 
Władys·łRlWa i Pela.gii z d·omu KaZl1ł·owsIta, wyznania rzym~ko
ka,tolickie.go, aptekarz'a, ollltaŁinio zamies,z.kałego wStrzelnie. 

Z.g. 25/47. 
2) syna Feliksa Stęczuiewskiego, urodzonego dnia 20 grud

nia 1918 r. wStrzelnie, sy,na Mi.chała i Gabrieli z domru Stę

czniewsk'a, wyJlIlania rzymslloo - katolickieg~, o,statnio' zamiesz
kałego ' w Strzelnie. Zg. 26/47, 

a za.giniOlllyoh jako. riJołinierzy polskich na sku.tek d·ziałań wo
jennych w 1939 r. uaać za .zmarłych. 
Wyżej wymienio.nych wzywa ~ię, by najop6żniej w t ermi

nie wyzna,czonym ,na dlZleń 28 pa:bdziernika 1947~. godz. 10 
stawrIi się w powyższym Sądzie, w przeciwnym razie mogą być ' 

uznani za .zmarłych. 

.. :W~1~~ill ,~~ ,~ lir "'17 jałIIt ",ładomoN e r!y.cia 
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lub - śmierci wymienionych, winny o tym donleś6 SlIdowi naj
później do terminu wyżej wyznaez.oneg'l. M-8280 

SĄD GRODZKI WSTRZELtNIE 

Natalia SzypMka, ~amiesZ'kała w Strzelinie, :przy ul. - Bolesła

wa Chrobrego Nr. 18, -w-oj. Wrocławskie zgłosiła W!Dlosek 
w Sądde Grodzkim w Słrulinle 'o uZDanie za .zmarłego jej 
meża Marcina SZYiPółka., ~. Francl.ulta l Olgi Z d. Zlellń.'lkleh, 
urodzonego 11 listopada 1889 w -Przemyślanach, pow. Prze
myślany,woj. Lwowskie i łam ostatnio zamieszkałego, który
w - dnIu 1.9.1999 wstał powołany do Wojska Polwlego i od 
te-go czasu ślad :po nim ~aginął,~l)stają.e, rzekomo, zaobltym 
na froncie. 

Wzyw.a się zaginionego, aby w qkrelie 3 miesitcy od daty ogło
nenia zgłosił ~i1ll, gdyż w przeciwnym razfe mate by6 Wlna-
ny za zmarłego. -

Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzieli6 wiadomośeI 
o zaginionym, aby w terminie powy:i:s-zym doniosły o nim 
Sądowi. Zg. 18/47. M-8923 

SĄD GRODZKI W STRZnOWIE 

SlId Grodzki _ w Strzyżowie zarzlldza dOkonanie _ ogło~zenj:1' 

o wszczęciu postępowania o uz.nanie za zmarłegoJ6zefa Sitka, 
syna Andrzeja i Kabrzy-ny Pa-sternak, urodzonego 8 marea 
1897 w Przedmieściu Crodecklm, nlbowlem -wedle treści wnio
sku jego siostry Fra-nciszki ze Si\.Jtów Czarn;lwwej w Przed.mie- -
śclu Czudeckim istnieją IPrzesł U!nki do uznania zaginionego !la 

zmarłego. M-819ł 

Sąd Grodzki w Str~y:i;owie na wniosek Franciszki ze Sitków 
ezarnlkowej, zam. w Przedmldc!u Czudeoklm wszozął postę
powa·nie o I\lZillanie za ZIIlIarłego Józef:. Sitka, urodzonego 6 mar
ca 1897 w Przedm. CZIIldeckim, lIyna Andrzeja i Ka-tarzyny Pa
sterna-k, ~tóry wyruszył lila WOJIIl~ .Jako woźnica ze 6W01DU 

koilmi w .iel'1Pnlu 1914. I od tego czuu wszelki §tnd po nim 
zaginął. 

Wzywa aię za-gi-nicmego Jailla Sitka, aby w terminie 3 mi e- _ 
s1111CY zgłosił 1I1ę, gdyti w rprzeciwnym razie może być uznany 
sa smllll"łego, a -zarazem wzywa się wszystkie osoJJy, które mo
gą udzielić windomości o lZa,ginionym, aby w t ermi-n!-e powyż
uym donlo.sły o niin -Sądowi. Zg. 12/47. M-8194-a 

\ 

SĄD GRODZKI W SUCHEJ 

Na wniosek Anny Bober, zarobnlcy w Suchej WS"z(lto w tu
tejszym Sądzie iPostClPOwanle o um anie za ZIIlIarłego jej męża 
Wa~enrtego Bober, ayna J6zefa i Magdaleny Zawiła, urodzo.l1c
go dnia 30s<tyc~nia 1909 r. w Suchej I tamże ostatnio zamlcsz
kałego, który aredtowlllny w Suchej pruz Nlemc6w dnia- 6 
września 1989 r. I wywieziony w niewiadomym ,kieruuku za
,llIlął bez wieścl, a wedle zawiadomienia lIladesłanego w cza
Ile o~ac:ji lIliemieckiej do Magistratu- w Suchej /przez władze 
!Diemieckie miał _umrzeć na aerce dnia 13 listopada 1939 r. 
W obozie koncentracyjlllym w Buchelwa1dzle. 

Wzywa się zaginionego, ażeby w terminie trzymiesięcznym 
sgłosiłslę, gdyiŻ w przeciW\llym raziemo21e być umany -za 
zmarłego. Wzywa alę -ws,zystkle osoby, które mogą udzle1l6 wia
domości o ~alginlonym, bi w wyznaczonym wyżej terminie 
doniosły o nichSądQwi. Zg.10/47. M-738r. 

SĄD GRODZKI WSZCZEKOCINACH 

Na wniosek Marianny -Proko,powicz, SlId GrodZIki w Szcze
kocinach wszczął !pOStępowanie celem uz-nania za zmarłego 

Stanisława PrO'kolPOwlcza, urodzonego w Szczekocinach 7 kwiet
nia 1912 roku i ostatniozamiesz-kałego w Szcze,lwcinach, -który 
będąc iPow,ołlllIly do wojaka w 1939 roku, miał zginąć- pod Brzu
chowIcami w 'WaUe ~ NiemlCami. 

Wzywa ait wlzy8llklch, kt6rzy mogą udzielić wiadomości 

o wytej ws.pomnlanym Pro~wicZ1U, aby do trzech miesięcy 
donieśli o tym Sądowi. iPoupływie tego terminu Sąd roz:strzy
su'ie OSitałecZ'I1ie o wniostJu. Zg. 39/47. M-7222 

SĄD GRODZKI W SZCZYTNIE 

iNa wniosek Janiny Chomik, zamieszkałej w Szczytnie, ul. Cu
is.-Skłodowskiej Nr. 7, woj , Olsztyń5kie, wszczęto postępowanie 
_0 •• umle llazmarłego Władysława Chomika, laŁ 33, syna 
\1-- ł Katarzyny, 1Ż0łlnierza W. p., zamiesZlkałego ostatnio-

"" l..aoku. 
Wsywa &ię Wł~ława Ch.amioka, aby w terminie do dnia 

30 września ·1947 r. z,głoelł alę, gdy t w _pr.z.eciwnym ra-de moie 
byc! 'limany ~a mnarłego, !DadltQ wzywallit - wszy,stkle osoby, 
kt6re mQgą 'Ildz>ieli6 - wiadomości o -zaginionym, aby w termi
nie powyższym donl()Sły o lIiIch wyżej podanemu SlIdowi. 
Zg. lł/47. M-6102 

SĄD GRODZKI W SZTUMIE 

Ludwika Grnnenberg, Tro!Py, pow. SZIŁ'Ilm wnio.sła o 'Uzna
nie za _zmarłego męża Franeiszka Grunenberga, urodzonego lł 
kwietnia 1912 w Wuzlak, ostatnio zamieszkałego w Tropach. 
Grunen~ergzostał zabrany 25 kwietnia 19ł5 na roboty, nie 

dając od tego czasu znaku życia. 
Wzywa sit wymienionego, -Zeby w terminie do- 1 lierpaia 

1947 r. 2l!!ło.sił IIlt 'W Sądde Grodzkim w Sztumie, pod 1'1'0-
rem uznania go ~,a iZJIlarłego. 

Wzywa -się wszystkich" maJileyeh o zaginionym 
ścl, aby w te1'\lIlinie po~~ donieśli to Sądowi. 

SĄD GRODZKI W SWIDNICY 

wiadomo
M-8925 

Podaje sio do publicznej wiadomości, że w sprawie Zg. 29/47 
wslClfle ~Ilało " dnia 28 CJeNca 1947 r. na 'WDiotlk AlIn.. 

Kurciak postępowanie o _ uznanie za zmarłego Pawła l~ill'cia

kil. syna Bazylego i Pelagii z domu Wawnyniak. u r . 5 kwiet
nia 1905 r. w tellchowie WielkIm. pow. I{aqlionka Struml
łOWił, woj. lwowskie, który w patdziernllm 19ł9 r . w Uzbek
stanie został zmobilizowany i wcielony dl) twonącej si~ na 
terytorium Z. S. R. ł R. armii polskl\'j, a następnie w czasie 
walk z armill niemiecką zaginął, eo zostało ogłoszone rozka
zem dziennym Szefa Sztabu .JeQn ·Hlld Wojskowej Nr. 2729 
z dnia 8 lutego 1945 r. Nr. 42. 

Niniejszym Sąd wzywa zaginiol!ago do zgłoszenia się w ter
minie 5 miesięcy od ukazania się ogłoszenia w Sądzie wzy
waJącym, gdyż w przeciwnym razIe bl!'}zie u~nany za zmar
łego. Równocześnie wzywa się wszystkie osoby, l, tóre mają 
jakiekolwiek wiado_mości o zaginionym, aby w pow )' ż ,. zym 

terminie doniosły o nich S!Jdowi. Z~. 29/47. 111- 8571 

SĄD GRODZKI W śWIEBODZINIE 

Zg. 14/ 47. Chrzanowska Joanna zSQlechow~ v.'l1io s ła o u ~ nft

nie za zmarłego jej męża Chrzanowsklcgo Franci~;r. ku, uron zo
nego 9.X.189ł w Kołomyi, syna l<lIrola i Madi z domu lirk. 
kt6ry ~ąc kolejarzem w Kołomyi, wyszedł w dniu 27 mnr
ca 1944 do służby I zaginął w momencie, gdy Niemey mtę
powali, a Rosjanie wchodzili do mias ta. 

Zg. 20/47. Piaseczna Wanda z świebodzinn wn iosl" o U ~ D1.

nie za zmarłego jej m~ża Plasocznego Aleksilndl·a. urodzone
go 1904 w Wólce - Pl'efecklej; powintPuławy, syn n Mkhn łn 

i WiktorII z domu Małecka. który jallO znworlo",·y _plutotlowy 
26 pułku ułanów Bnranowicze. bIorąc udzla ł w wnlltnch 1 ~3!); 
dostał się do niewoli niemieckiej, był w Sto!a!ll1 III fi i tam
~ od roku 1941 zaglnt)ł. 

Zg. 47/47. Stankiewicz Zofia z $wlebodzilla wniosła o uzna
nie za zamrłego jej męża pOdporucznil; !l Woj s"" Pol8kiego 
Michała Stankiewicza, urodzonego 28 wrześnitl l!')Of> w Pod
świJu, województwo Wileńskie, syna J6zef/! i ~lftrii z domu 
Huszcza, który w 1989 roku zaginął. 

Zg. 48/47. Ka ro lina PhiUpps z Świcbód z ina wn i o s ł.t o u zna
nie za zmarłrgo jej męb Edwl\l"ri!i Henryka PhTppsa, uro
dzonego 6 kwietnia 1'900 w Stanlsłl\wuwle. synn Janll i Jó~efy 

z domu Górska, kolejarza, który zg i nął T dn iu 10 s ierpnia 
1944 w_ Stanisławowie krótkI) po przejściu fronlu. 

Wzywa sle uginionych j -vuy!tk'ie osoby. Itt6rc mogą udzie
lić o nich wiadomości, ahy 'IV ci/lgu trzech IJliesięcy zgłosili slO 
w Sądzie Grodzkim w śwlcbodzinle. gdyż w przeciwnym ra
zie nastąpi uznanie ich za r.marłych. M-'i676 

SĄD GRODZKI -w TAH~OBRZEGU 

Sąd Grodzki w Tarnohrz~gu. na wr.losck Ewy Walskicj, ZA

mieszkałej w Stalach, pow. Tarnobrzeg, ~'dra±a- poslęppwanle 
o uznanie za zmarłego Włady~ł u v.: a Wah ..: jrgo, urod1.Onego 27 
czerwca lbu' 't. w' -Stih~}Il . si·no ;:raW~' f I~,~:y /' l(~"-t~~ld ch . 
Władysf:lw -'Wnlski"'; l~!l'i }: ; dljY'Y~lł ci;'nn" słu±he\vr:j s lto
wą w 39 p. p. w jaro .. łnwiu; '" lM9 r . br .lł ucltiał w ,,' ::lkneh 
z Niemcami, po czym śJ~d po nim . <;t ghlli t 

Wzywa -sil! Władysława Wtllsl, jcg-o, - by w ter minie trzech 
m!esl~cy zgłosił się w tut. 'i 'ldzie. Q~oby ~.i ~ mnj:!cc o nim .in
kIekolwiek wiadomości, by zgło ~ Hy Sildowi. gdyż po bczslm
tecznym upływie . podanego terminu. Sąd orzeknie osta tecznie 
o wnio sku . Zg. 22/47. :\1 -7132 

Sąd Grodzki w Tarnobrzegu na wni()scIt Stefanii Gł()~'nckiej, 
zamieszkałej w Poznaniu. III. Dauyl"lsldego 109 fil. 3 wdraża 
postępowanie o uznanie za r.marłeuo, zaginionego Wojciecha 
Głowackiego, urodzonego 13, stycznia l!)U r. w Złotnibch. 

pow. Miele::. syna Jana -i ' Magdalenv l{o śdelnej, ao czerwca 
1942 r. urzędnika kolejowego, ostatnio zamie~zkał('go w Witle
wsi. pow. Tarnobrzeg. który fi stycznia 1!143 r. _",·ydnlit się 

z domu i do tej pory nie wrócił, ani nie dawał żadnej wia
domości. 

Wzywa się zatem Wojciecha Głowackiego,- by w terminie 

zl!.m. w Krakowie, ul. Lublez 24 m. 7, wdraża postępowanie 
., qzna!lle za zmarłych: 

1. Chał Dwojri Birnbaum, recte Margulies, nieślubuej żo

ny Salomona MargUiliua, e. Dana Birnbauma i Ity z d. Zncker, 
ur. 30 stycznia 1858 r. w Baranowie. 

2. Sary Welchman z d. Blrnbaum, liony Szajmana Welchma
na, c. Chai Dwojrl Blrnbaum, re;)te Margulles i Salomona 
MarguJlesa, ur. 14 marca 1890 r. w Baranowie. 

S. Sujmana Welchmana, s. Matysa I Szpriney Welchman z d. 
Weich\TIan, ur. 27 lutego I 1698 w Krzeszowie. 

4. Szprincy Welchman, c. Szajmana i Sary z d. Birnbaum, 
!' ecłe Mnrgulies, ur. 17 paidzlernlka 1922 r. w Bnranowie. 

5. Matysa Welchmana, s. Szajmana i Sary z d. Birnbaum. 
recte Margulies, ur. 16 września 1926 r. w Barnnow:e. 

6. Ity Rojlman .Ii d. Blrnbaum, c. Salomon'a I Chai Dwojrl 
Birnbl\um, reote M;lrlulies, ur. H kwietnia 1899 r. w BaranowIe. 

7. Dawida Hojtmana, s. Pinkasa i .Hudcsy z d. Grube!·, ur. 
8 czerwca wTarłowie, -powiat Opatów. 

8. Pinkasa Rojtmana, I. Dawida i Ity z d. Birnbaum, ur. 
1:J września_ 1927 r. w Baranowie. 

9. Józ~fa Blrn-bauma, s. MOic6a .Jakuba i Cyli z d. Czop, 
ur. 13 lipca 1919 r . w Baranowie. 

10. Samuela Blrnbauma. s. Sel1la I Sary I d. Tenur, lIr. 
~7 listopada 1878 1'. w Mielcu. 

Ws zyscy wY\TIlenlcnl, zamieszkiwali ostatnio w Baranowie, 
gd zie Chaja Dwojra Blrnbaum recle MargulIes, oru Samuel 
Blrnbaum zostali rzekomo w lipcu 1942 r. roz ~trzęlanl, ,aś 
wymienieni w punktach 2 do 9 włlłcz-nie ~ostali wywlezle.ni 
do oboZQ koncentracyjnego w BeŁtcu w lipcu 1942 r., Idzie 
rzekolllo zo stali straceni. 

Sr,d Gl'od :o l; i w Tarnobr~egu, wzywa wymienionych, by 
fil terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłodll .Ił 

w tut. Sądzi e, OSOby maJllce o wymienionych wiadomości, by 
doniosły () nich Sądowi, lidyt po u'pływle tego term1111l, hd 
orzeknie ostatecznie o wniosku. Zg. 88/46. M-8574 

SlId Grod ~ki w Tarnobrzegu, na wnios.It. Regmy Blllm, 
zam. w Dzierżoniowie, ul. Rzeinicza 18 wdrata pOltępowat1ł• 
o uznan ie za zmarłą! 

1. Dory z Hauserów, Hauserowej, c. Chaima l GltU z Pell
sterów, InAłżonk6w Hauserów, urodz. 24 Itycsnla 1884 r. 
w Popowicach.. pow. Tarnobr2ieg. 

2. Reginy Hauser, c. Slschego I Dory II Hauser6w, lIrolł •. 
1 marca 1903 w Tarnobrzegu. Wymienione do pa!dzlernłka 

1939 r. ~amicszkiwały w Tarnobrzegu, skąQ zostały wysiedlo
ne do fiadomyśla, pow. Tarnobrzcg od tej pory ślad po Jllch 
zagin~ł. 

-- Wzyw d s i ~ wymienione, by w terminie trzeoh ml~sl,ci J!ło
siły ~ię w tut. Sądde, zaś osoby, m,ające o nieh jakiekolwiek 
wladolnoścl, by doniosły w podanym terminie Sądowi, .dyż 

po bezskutecznym upływie tego terminu, S.d orzeknie olb.
tceeznie o wniosku. Zg, 29/47. M_76 

Sąd Grod zki w Tarno_brzegu na wniosek Efroima Hallien, 
zam. w Dzierżoniowie, ul. Rzeźnicza a, wdraża po.topowanl. 
o uznanie za zmarłą Malcie Hauser z domu Safier, ur. "\IV 18S8 r. 
w Tarnobrzegu, c. Mojżesza i Szyfry z Eng-elberg6w, mał!cm

k6w Safierów, ostatnio zam. w Tarnobrzegu. Wymlenlolia 
w 1942 została osadzona w ghetci. w Dobley. od t.,o ..... 
brak o , niej wiadomo~ci. 
Wzywą się Mnlcię Hauser, by w terminie trzech miesi,e, 

zgłosiła się w tut. Sądzie, zaś osoby, majlłce o niej wiado
mości, by doniosły w podanym terminie S,dowl, lidy"! po h ..... 
skutecznym upływie tego terminu, Sąd orzek'ole oltatecmle 
o wniosku. Zg. 30/47. M-8576 

:rz=~: :iie:~~:;;O::i~o~; ~:n:s:;:' :ą:;~~:n;:: ~::!~n jem;~~~J: 1 Sąd Grodzki W Tarnobrzegu na wniosek Eeltery oS Man.dor
rów Fogcl, zam. w Sz'czecinie, Uil. Słow,ackiego 19 m. 12 o Itwler
dzenie zgonu bł,p. Hersza Majera; urodz. w dniu 4 czerwca 
1871 w Tarnobrzegu. syna Wolta i Łai Gotweis i Bruchy Mans
dorf, ur. 1874 5 maja, córki Majera Wehlla I Beili Wehił 
w Tarnobrzegu. Wymienieni rzekomo zmarll w czasie swego 
pobyiu w Rosji w 1941 r. 

wi, !ldy,ż po beezskutecznym upływie tego terminu, Sąd orzek
nie ostatecznie o wniosku. Zg. 18/47. lIł-7527 

S,d Grodzki w Tarnobrzegu, na wniosek Zofii z Hałat6w 
Drykaw Stalai.-h wdraża postępowanie o uznanie za zmarłe

go Adama Dryki, synn Walentego i Antoniny G rdeń. urodzo
nego 23 września 1910 r. w Stnlach, pow. Tarnoh rzeg i tam 
ostatnio zamieszkałego. 

'Vymieniony w dniu 1 września 1939 r . został powołany 
do woj'ska polskiego, w czasie działań wojennych, -dostał sir
do niewoli niemieckiej, przebywał w obozie jeńc6w, slt~d 

podaw.łł ",·iadomości. Od 1944 t. brak o nim windolIIości. 

Wzywa się Adnma Drykę, by w terminie trzech mies i ę cy 

zgłosił się _ w tut. Sądzie, osoby zaś mające o nim .iaki ~ kol

wiek wiadomości, by doniosły w podanym terminie Sądo""i, 

gdyż po bezskutecznym upływie tego tcrminu Są d orz~i;n ie 

ostatecznie o wniosku. Zg. 31 / i7. M-71;11 

Sąd Grodzki w Tarnobr·zegu. na wniosek F-ranciszka Janecz
ki z Wydrzy, gm. Gręb6w, wdraża postępowanie o uznanie za 

zmarłą Ludwiltę Janeczko, urodzoną 15 lutego 1915 r. w .Jr

ziórku, córkę Jana Kuchty i Franciszki z Kozłów . Wym ienio
na 5 marca 1941 r. wyjechała do Niemiec, przehywała w szpi
talu_ w NIemczcch, skąd rzekomo w dniu - 21 patdzlernika 
1941 r. miała być odtransportowana do Polski. Od tej pory 
ślad po niej zaglnllł. 

Wzywa się wymienioną, by w terminie 6-ciu miesi~sy zgło
aiła si~ w tut. SlIdzle, zaś osoby mające o niej jaklekolwirk 
wladomoścl, by w podanym terminie doniosły Sądowi, gdyż po 
bezskutecznym upływie tego terminu, Sąd or.zeknie ostatecz
nie o wniosku. Zg. 25/47. M-7130 

Wzywa się wymienionych, by w terminie trzech miesięcy 

zgłosili się w tut. Sądzie,zaś osoby, mające o nich jak:ekJowiek 
wiadomo ś ci, _ d>y doniosły w podanym terminie Sądowi, 

gdyi po bezsliutecznym upływie tego terminu, Sąd orzeknie 
ostatecznie o wnioku. Zg. 45/46. M-8980 

SĄD GRODZKI W TARNOWIE 

Na wniose-k Olgi Wiatrowej, zarniesl':'kałej w Zukowlcach 
Nowych. powiat Tarnów, wszczyna się postępowanie eelem 
uznania za zmarłego Jana Wiatra, urodzonego dnia 4 styez
nia 1902 r. w Z'Ilkowicach Nowych, syna Józefa i Marii, -po
~terunkowego P. P., ostatnio zamiesl;kałego w Nieświerzu, któ
ry jako re zerwist a :i0 p. p - wyrwsz.y ł w roku 1939 'Ila front 
i od tego cza su nie daje znaku ,żyda. 

Zagi-nioneg(} .wzywa się, aby wczasokresie tr·zech mIesIęcy 

zgłosił się w tutejszym Sądzie, gdyż w IPrzeciwnym razie może 
być uznanym za zmarłego. Wszystkie osoby, które mogą udzie
lić wiadomości o zaginionym, wzywa eię, aby w terminie pn-
wyższym doniosły o n!eh Sądowi. I. rg. 164/47. M-6947 -

Na wniosek Zofii Mróz, zamieszlkałej w Rzuchowej, powiat 
Tarnów, wszqyna się ipO-stępowanie, eelem u-znania za- zmar
łego, Teodora Aleksa~dra 2 im. Serednickiego, urodzon ego 10 
października 1882 r. w Tarnowie. syna Wilhelm:l i Hozalit 
z Piotrawiczów, ostatnio zamieszkałego w Tarnowie, Plac Św. 

S4d Grodzki w Tarnobrzegu, Jla wniosek DOI! Birnballma, , Dnclla 7, -kt6ry aresztowany przez gesta,po w dniu 2 wr-ze&nia 
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19ł2 r., !przebywał w obozie ikon<:entracyj,nym w Oświęcimiu, 

a od roku 1944 w Ora,nienhurgu, l od tego oza·su nic dał wię
cej "władomośc:i o sobie. 
. Zlłillllonego wzywa się, ahy w cz~sokresie trzech miesięcy 
z,łosU się w tutejs·zym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może 
by6 uznanym za zmarłego. Wszystkie, osoby, które mogą' udżie
li6 wiadomośc:i o z/lJginionym, wzywa się, aiby w terminie po
wyiszym doniosły o nim Sądowi. I. Zg. 144/47. M-{j95 O 

Na wniosek Józef y Mkhalik, zamieszkałej w Tarnowie, ul. 
Wigury 2 wszczyna siępostf!powanie, celem ulinania za zmar
łego, Kc>nrada Micha1.ika, urodzonego dnia 26 grudnia 1897 .r. 
w Stanisławowie, ·syna Wi'lhelma i Marii, ostatnio zamie·sz·ka
lego 'W Tarnowie, który aresztowany :prżez gest3Jpo w dniu 
1 czerwca 1942 r., wywieziony z!>stał do Oświęcimia, .skąd dał 
ostatni" o sobie wiadomość w rok,)u 1944. 

Zagilllionego wzywa się, ahy wczasokresie tr.zech miesięcy 

zgłosUslO w tutejs~ym Sądzie, gdyż w [przeciwnym razie może 
by6 uznanym za zmarłego. Wszystkie osoby, które mogą udzie
li6 wladomokl o zaginionym, wzywa <się, alby w terminie po
wyDzym doniosły o nich SądowI. I. Zg. ·107/47. M-6949 

Na wniosek Flo·rentY'llY Slab, zamieszkałej w Tarnowie, ul. 
Dauynskiego Nr. 22, w.szczyna się post~powan~.h celem uzna
ala za l'DlarłegoJózefa SiaŁa. 'I1rodzonego dnia :l3 września 

1916 r. w Tar:nowie., syna Florenltyny, ostatnici zamiesZlkałego 
w Tarnowie, który' oda>ywajlliC czynnlł służbę wojskową 

w pierwszym baonie mostów kolejowych w l{rakowie, wyru
..,,1 l1a fron,t we wrześniu 1939 r. i od tego czasu ślad o lI1im 
eagm,I. 

Zagmionego w.zywa się, aby w terminie . trzech miesi~y 

7..głoslł sio w tutejszym SIł~zie, gdyż w !przeciwnym razie mo
że ~ć uZll1any za zmar1ego. Wlszystkie osoby, które mogił 
udzielić wiadomości o zaginionym wzywa sie, aby w terminie 
powyższym doniosły o iIl)eh Sądowi. I. Zg. 65/47. 

M-6948 

Na wniosek Ludwika :t.u'row.skiego, rZamiu~ałego w Tarno
wie, nI. Kaflar,s'ka 277 ws1lCzY'lla lie postępowanie, celem uzna
nia :zazmarłlł An.ieJi :turowskiej, urodzonej dnia , 16 paździer
nika 1907 r. w Przecławiu, córki Franciszka · i Marii · z Swobo
d6w, GsŁaJt·nio zamies'zkałej w Tarnowie, !która w kwietniu 
1940 r. przymusowo wywieziona została do ;pracy 'W Niem
cech, a od czerwca 1944 r. nie daje znaku tyda o .so.bie. 

ZaglniO!l1Ij. wzywa się, a·by w termmle trzech mlesl~cy zgło
siła sle w tutejszym Sądzie, gdyż w 'Przeciwnym razie może 
by6 'I1maulj. n zmarł,. Wszy~tkie Moby, które mogą udzie

, U6 wiadomości o zaginionej wzywa się, ahy 'W termi.niepo-
~zym donlo.sły o lI1ich SądOWi. l. Zg. 202/47. M-8591 

Na wniosek Genowefy Hałnszka, zamieszkałej w Tarno~ie, 
UL ' Brodzlilsklego Nr. 18 wszczyna slO postępowanie, celem 
uznania n zmarłego Jana Hałusrlti, urodzonego dnia 6 marca 
1918 ~.' w RÓwnym, syna Jana i An'ny, ostalnio zamieszkałe
go w :Równym. kt6ry od czerwca 1941 r. nIe daje o 'soble zna
b! Zycla. 

Zaginionego wzywa się, aby W'" czasokresie trzeeh miesięcy 
z.głosił .się w .tllltejszym S,dzle, w przeciwnym razie m(~e być 
uznany za zmarłego. Wszystkie osoby, które. mogą udzIelić 

Wiadomości o zaglnl'onym wzywa sie, aby ~ terminie powyi
Izytn doniosły o n~mSądowi. l. Zg. 197/47. M-8590 

Na 'Wlllosek Janiny Niessnerowej, zamieszkałej w Tarnowie, 
111. Sw. Mareina Nr. 36 wszczyna ·siO postopowanle, celem uma-
12~a za zmarłego lMariana. Edwarda Niessnera, urodzonego dnia 
25 marca 1895 r. w Wygnanee, powiat Czortk6w, .yna. Jana 
I Marianny, osŁatnlo zamlesikałego w Tarnowie, ktOry będ4c 
~łonkfA,m, Podziemnej Organizacji "Z. W. Z." zoatał na tere
Dle miasta Łodzi aresztowany przellgeaŁapo w dniu 6 marca 
1942 1'. 1 od Itego czasu ślad po nim zaginął. 

Z~,tnłonego wzywa ,sit. a'by 'W ezasolU-esie trze~h lIlleslęcy 
zgłosiłało w tllltejszym Slldzie, w przeeiwnym razie mo,że być 
uznany la zmarłego. WszystkIe osoby, kt6re moglj. udzielić 

Yladomoścl O zaginionym wzywa się, aby w terminie powyŻ
ląm d!IDlosły. O nlchS,dowl.l. Zg. 168/47. M-8588 

Na wniosek Joauny Gnladek, zamieszkałej w Tarnowie, ul. 
PIlznenska Brama Nr. 5 wszczyna aię postępowanie, celem 
uznania za zmarłego Antoniego Gniad.ka, urodzonego dnia 
6 Ilerpnia 1911r. w Brzozowej, syna Andrzeja i Katarzyny, 
oltatnlo zamieszkałego w Tarnowie, który w sierpniu 1939 r. 

' powołany do 16 p. p. wyruszył na front i od tego czasu ślad 
po oim zaginął. . 

Zaginionego wzywa .się, a'by w cr.asokresie trzech miesięcy 
Iłtodłlio w tllltejszym Sądzie, w przeciwnym razie m~e byc 
,..aDy za zmarłego. Wszystkie osoby; które mogą udzielić ' 
.tadomóści'o .. ginionym wzywa się, aby w . terminie powyż
.ąm doniOSły o alm ISlłdowl. I. Zg. 151/47.. M-8587 

aa wniosek Marii z MarowEkich Wysockiej, zamieszkałej 

w Tarnowie, ull. Narutowicza 10 wszczyna się postępowanie, 

celem umania sa zmarłego. Stanisława Wysockiego, urodzo
nego dala 8 styeznla .1911 r. w Rzeszowie, syna Wincentego 
l ZofiI. Mgra praw, osłahl10 zamieszkałego w Mościcach, po
włat Tarnów, który jako uczestnik wojny w roku 1939, w grud
niu 1939 r; zaginlll. 

Zaginionego wzywa sle, a:by w czasokresie trzech miesięcy 
zgłosił slO w tutejszym Slłdzie, w przeciwnym razie m0.2:e być 
JPUaDy za zmarłego. Wszystkie osoby, które mogą ~d2ielić 
wiadomości o za~lonym wzywa sle,- aby w termiRie powyŻ-
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kwietnia 1895 'l'. w Słomnikach, córki Dawida i Chany z Ba
derów, ostatnio zamieszkałej w Tarnowie, Aleja Piaskowa 
Nr. 2'5, która w listopadzie 1942 r. wyszedłszy z domu ~ię
cej nie powróciła. 

Nieulega wątpliwości, że jako osoba żYdow3kiego pochodz .. -
nia w czasie akcji antyżydowskiej przeprowadzonej przez aku
panta niemieckiego została zgładzon:a. 

Zaginionlj. wzywa się, aby 'W czasokresie trzech miesięcy 

zgłosiła się w tutej~zym Sądzie, gdyż_ w przeciwnym razie mo- . 
_ że być u~naną . za zmarłą. Wszystkie osoby, któreby miały 

jakiekolwiek wiadomości o zaginionej, wzywa . się, aby w .po
wyższym czaso.kresie doniosły o nich Sądowi. I. Zg. 190/47 

M-8589 

Emilia Ehrenfreund, urodzóna dnia 25 lipca 1877 r.w Bzas, 
córka Zygmunta i Liny Hahnów, Żor.a. dora Henryka Ehren
freunda, adwokata w Tarnowie, ostatnio zamieszkała w Tar
nowie, została w jesieni 1943 r. wywieziona do obozn slrace
nia w Bełżcu, gdzie niewątpliwie żSeie ntraciła. 

Na wniosek Eli Zofii Okoniowej, zamIeszkałej w Tarnowie, 
ul. Brodzińskiego Nr. 17 wszczyna się postępowanie, ("elem 
stwierdzenia zgonu wyżej wymienionej. 

Wszystkie osoby, kŁórehy miały wiadomości o zaglD\Onej 
wzywa się, aby w terminie jednomiesię~znym doniosły o nich 
Slłdowi; I. Zg. 86/47. M-858ó 

SĄD GRODZKI W TARNOWSKICH GóRACH 

Hentszel Gertruda w Piekarach SI. wniosła o uznanie za 
zmarłego swego męlŻ.a Edmunda HenŁszla ur. 25.10.1905 r. w 
Bobrownikach śI. syna Hermana i Julii Trzet13imioch, os-tBt
nio zamieszkałego w Bobrowni'kach Sl. H .. ntsul E . . y.acillg~:~ty 
w roku 1942 do armii niemieckiej, brał udział w wojnie, gd:ie 
zaginął. ZG. 85/47. 

Wyszkow.ska Julia w Suchej Górze w.niosla o uztlanie za 
zmarłego swego męża Wyszkowskiego JÓZfOfa, ur. 8.7.1909 r. 
w Hajdukach, syna Wysrkow.skicgo Karola i Marii z d. Nowak 
ostatnio zamieszkałego w Suchej Górze. Wyszkowski Józef za
ciągnięty - do armii niemieckiej w 1944 r. brał udział w wojnIe, 
został ciężko ranny i w szpitalu w Krakowie zaginął. ZG.95f47. 

Gro.s Rozalia w Nakle SI. wniosła ° umanie za Z'marł~go 

swego me-ŻJa Grosa WincemrŁę.go, ur. 5.7.1909 r. w Nowym Che
chle, .syna Jana ł MarceUny z d. Przykuta, ostatnio zamieszka
łego w Nakle SI. Gros Wincenty za~i,gni~y do armii niemiec
kiej pełnił sł\llŻbę na froncie wschodnim, ,dzie ngin,ł. ZG. 
118/47. 

Rożek Paweł w Piekaram SI. jako opiekun S-ga dzieci za
ginionego, wniósł o uznanie za , zmarłego' Hoink, Henryka, ur. 
15.~ .1910 r. w Szarleju, .yna Jan.a i Marii z ·Machurów, ostat
nio zamieszkałego w Piekarach SI. Hoinka H. zaciłł:nieŁy do 
armii niemieckiej pełnił słu:żbę na froncie wsehodnlm, gdzie 
w 1943 r. pod Stalingradem .zaginął. ZG. 1341'7. 

Czempik Klara w Nakle · SI, wnio.sła o '11manie za zmarłego 
jej m~ Czemplka Józefa, nr. 8.2.1901r; w Połomiu syna 
Piotra lPauIiny z d. Mlnk'l1S, o.statnio zamiesaałeto w Nakle 
SI. Czem,plk J. zosŁał arelJtowany pru ges-ta;po i w obozie_ 
Gross-Roze zagin,ł. ZG.73/47. 

Bujoczkowa Helena w Nakle SI. wniosła o nmania za zmar
łe.go jej męża Bujocrka Pawła, ur. 23.5.1899 r. w Nakle SI. sy
na Bujocz,ka AlnŁonlego I Franciszki z d. Jany, o.tatnio zamiesz:, 
kałego w Na'kle Śl. Bujoczek P. z polecenia PKP wyjechał we 
wrześniu 1939 r. w kierun1w. Kielee I Łam zaginął. ~G. 106/ł7. 

Gryc Maria w Ję.drysk'll wino.słao umanle za zmarlelo jej 
m~a Gryca Pawła; ar. 27.4.1913 r. w Busebhaus·en, syna Gry-

. ca Hugona i Wiktorii z d. Moll ostatnio zamieszkałego w Ję
drysku. Gryc P. zadunięty w 1941 r. do armii niemieckiej peł:
nił słu:żbo na froncie wschodnim, edzie zagin,ł pod Stalingra
dem. Zg.111/47. 

Wzywa Ile pow;yr:ej wymienionych załinłollyeh, aby Daj~ł
niej do 3-ch mlesłfcy od- chwili wydrukowania DlnlejSlelo 
ogłoszenia zgłosili si~ w S,dzie GrodZ'ltim. ·w Tarnowskich Gó
rach, gdyż ~ prze<:iwnym razie ,mon być uznani za ,zmarłych. 

Wz.ywa się 'r6wnież wszystkie oso~y, które !!lO" ndziellć wia
domości o z.aginionych, aby w łerntlnle powyhzym doniolły 
o tym w Sądzie Grodzki~ w Tarnolrskich G6rach M-891 S 

", 
Gertruda Kuchnia z Jędryska WlIIiosła o uz·nani. za zmar-

łego jej zaginione.go mę'ża Ottona Kuchni, ur: 2.10.1909 f. W 

Kaletach, syna Maksymllian'a i Matyldy z d. SZOlPka; ostatnio 
zamieszkałego w J~fysku. Kuchnia O. zacillgniety wron 1N4 
do armii niemieckiej pełnił . słui:bęna trOlIcie połDIłnlowo-

- wschodnim w Rumunii, gdz.ie zagiu,ł. ZG.15/47. 

Franciszka Urbańczyko:wa z Tarnowskich Gór wniosła o 
nznanie z,a " zmarłego jej zaginionego m. Józefa Konrada 
Urbańczyka, nr. 23 listopada 1897 r. w z.a;iewnikaeh. syna!'a- . 
wła ,Urbańczyka i A1blny z d. Janotta, o.statt\ło zamies4ałeco 

w Tarnowskkh GÓra<:h. Urbańczyk jako doZ()rea wl~2lenny 

uchodził w chwili wybuchu wojny w głllh kraju !la teren Lwo
wa, później dp ZSRR, gdzie zaginlłł. ZG. 142/47. 

IlJYM doniosły 1) tym S,dowi. I. Zg. 121/47. M-85M ' . 

EI7Jbieta Bramowska z Tarnowskich G6r wniosła e u.meł. 
za zmarłe.go jej .zagllilonego .mota Jerzego Bramowsldegct 'lir. 
8.5.1920 r. w Piekaiach SI.~ syna Karola ' I RozalU z 'd. Dzlewler, 
osŁatnio zamiesZlkalego w Tarno"I'Vskich Górach. Jerzy Bramow
ski zaciągni~ty w roku 1942. do armii niemieckiej pełnił służ

bę na froncie wschodnim Ipod Stalingradem, gdzie zallnlłł. 
. lila wniosek Romana RogOWSkiego; zamiesZkałeg .) w Tarno~ 
wie. ul. Krakowska Nr. 24 wszczyna ',się po~tępowanie, celem aaai. za ~~łł Sabiny Rogowsk!ej, urodzonej dnia 15 ZG. 143/47. 

'7 

Agnieszka Bryslowa z Lubocka pow. Lubliniec wniosła • 
uznanie za zmarłego jej zaginionego męża Ja·na Brysia ur. 
8.2.1903 w Dralinach PO\v. Lublinicc, s)'na Jana i Małgorzaty 
z d. Pol oczek ostatnio zamiesz.kałego w Tarnowskich Górach. 
Jan BryŚ ares·ztowany w 1944 T. przez gesta.po i wywieziony 
do obozu 'koncentracyjnego w Oświ~imfugdzie zagInął. ZG. 
146/47. 

Wi'ktoria IIłańkowa z Tarnowskich Gór wniosła o uznanie za 

zmarłego jej z.aginlonego brata Józefa Kaczmarka Ul". 12.3.1902' 
r. w Rojowie pow. Kępno, syna Józefa i Knny ż d. Cieplik, ost at
nio zamieszkałego w Tarnowskich Górach. Józef ]{aczmarck I 

chwillł ogłoszenia mobilizacji w 1939 r. wydelegowany jako 
zmobilizowany ·kolejarz w głąb P o l ~ ld do Lwowa; sk ą,d ucho· 
dZlłc' 'Przed frontem dostał się w głąh ZSRR, gdzie zaginął. 
ZG. 159/47. 

WBirtoria Mańkowa z Tarnowskich Gór wnio'sła oll znani, 
za zmarłą jej zaginionej bratowej AnnFBianki Kaczmarek, ur. 
11.71894 r. w Poz~aniu, córki Adolfa i Erncslyny z d, Lampe. 
ostatnio zamieszkałej w Tarnowsk i·~h Górach. Uiallb-Anna 
Kaczmarek aresztowana 15.8.1943 r. ,przez gestapo od stawiolla 
do obozu koncentracyjnego w Oświ~cimill, gdzie zmarła. ' 

ZG. 160/47. 

Jadwiga Dunajewska z Tarhows·kich Gór wniosła o uznan i, 
za zmarłe.go jej zaginionego męża Teodora Dunajewskiego, U l'. 

17.2.1897 r. w Zwańcu - Ukraina, syna Jana i Niconiły z d . 
DO'broszyńska, ostatnio zamiesz:kałego w Tarnow~kich GÓral'h. 
Teodor Dunajewski przebywał osta:nio w KnwIu, gdzie w 194a 
r. zaginął. ZG. 175/47. 

Wzywa si~ powyżej wymienionych zaginio~ych, al,y lIajpóź

niej do 3-ch 'miesięcy od chwili ukazania się niniejszego ogło

szenia zgłosili si~ ,w Sądzie Grodzkim w Tarnowskich Górach, 
gdyż w .przeclwnym razie zostaną uznani z·a zmarłych . WzyC 
wa się również w.szYstkie osoby, ktMe mogą . udzielić wiado
mości o zaginionych, aby w terminie ·powyiszym doniosły o 
tym w Sądzie G'rodzkim w Tarnowskich Górach. ~r-8919 

SĄD GRODZKI W TOnUNIU 

Na W'nio sek Mariana Pędziwiatra, um. w Bydgo~zczy S :~d 

Grodzki w Toruniu w.sz.czął postępowanie o 'uznanie z.a zmarłą 
żony Zofij. Pędziwiatrowej , ur. w roku 1896 wIUodawic, (lg.tat
nio zam. w Toruniu, klóra w czasie ·pow&tania warszawskie
go została wywiezio·na do obozu w Pruszkowie, • IItamt'ld do 
oboZ'U w Ravensbrikk, Idzie zaginęła: 

S,d wzywa zagi.nionlł, aby zgłosiła si~ w ciągu trzech miesię
cy, gdyż w !przeciwnym razie może być u~nanlł la zmarłą, oraz 
wzywa wszystkie osoby, ,które .. mon o niej udr.iell~ wiadomo
ści, aby uczyniły to w ,podańym wyżej terminie. VI. ZG. 82/'7. 

M-7792 

Na wniosek Marty P~kałowcj, zam. w Toruniu' Sąd Grodz,ki 
w Toruniu wszczlłł postę.powa.nie o uznanie za zmarłego meia 
Wawrzyńca Pękały ur. w rO'kIIl 1888 w Głębokich Hubaoh, 
Mtatnlo nm. w Toruniu, slo posterunkowego P. P., który n
gln,ł w czasie ewakuacji w 1939r. do Warszawy. 

- SIjd wzywa zaginionego, a.by z:głosił sie w ciuu trzech mle
si~y, gdyż w przeciwnym razie może hyć uZ!llany ia z:rnarłe&o , 

oraz wzywa wszystkie osoiby, które mogIł o nim ndzieli~ wia
domości, aby ·uczyniły to w poda'nym wyżej terminie. 
VI. ZG. 14,2/47. M-7711 

Na wniosek Praksedy- G,łówczewskiej, zam. w Toruniu SOld 
Grodzki w Torunin wszczął postępowanie o uznanie za zmarłe
go ·m~a jej Jana GłówczewS'kiego, nauczyciela, ur. w roku 
19!Wi w M,kowarsku, pow. Tuchola, ostatn.1o um.. w .Toruniu, 
który wywieziony przez Niemc6w w 1942 r. za.gin,ł od lipea 

'1943 r. 

SIjd' wzywa .zaginionego, ahy zgłosił sie w ciągu trzech mie
sięcy, gdyż VIi przeciwnym razie może hyć UZDany za zmarłego, 
oraz wzywa wszystkie osoby, które mogę. o nim udzielić wia
domości, aby uczyniły to w podanym wyżej terminie. 
VI. Zg. 140/ł7. M-77:ł7 

Na wniosek: Heleny Grzędzickiej, zam. w Toruniu ' Są.d 

Grodzki w Tornniu wszcz,ł !postępowanie ·0 u%·nanle za zmar
łego I:naee,o Gnedzickleg.o, nr. 5.8.1887 r. w Szafarni, pow 
BNrd·r.lta, ostablio tram. w Toruniu, Osiedle im. J. Plłsud~klego 
br. ał, kt6ry zaclunl~y w 19« r. do woj!ka niemieckiego 
}>rz8l!adł bez wideł. 

Siła w~wa .raginionego, aby zgłosił się w ciuu trzech mie
.siecy, ,dyl: w przeciwnym razie morie być uZlllauy za zmarłego, 
or.az wrywa w.zys.tkie osoby, ,które mogą o nim udzielić lI-ia
d_ości, aby 'uclyniły to w podanym wyżej terminie. 
VI. zo. 1"'/~? M-i327 

Na wniMek Eleonory Zelek, um. w Toruniu Sąd Grodzki w 

Toru·nIn 'Wszez,ł . po,t~powanie o nznanic za zmarłcllo Stani
sława :lelka, ur. 15.4.1909 r. w Dnszte~ari ' (Rumunia) ostatnio 
~am. w Tonmłu 111. Mlekiewkza nr. 109, który po dosŁaniu .; i ~ 
de Illewolt llłemleekleJ jake tołnieu ·pol~ki przebywał tam do 
1945 r. po eQ"M wuelkl ślad po nim zaginlJł. 

Słd wzywa uJiniollego, aby lIIłosił sie w c1lłgu trzech mie
sięcy, (dyi w przeciwnym razie może ibyć umany la zmarłego. 

oraz wzywa ",.-iatlde olob,., które mon o 121m udzielić wia
domoki, aby 'I1eayDlq te ,; pocIao)'m wyHl t.rminie. 
VI. ZG. 12.~". . M-73~8 

Na wniosek .&eueun OiJni6łłriej, um. ... ,Toruniu Są. 

Grodzki w TonmS ....... po.t.wa.nie o umanle li zmarłe-
,e Lucjana OtiDit ..... v. f.l.tłU r .... Sbwk~wie, pow. 1'0-
.... ealmł ....... ,: ....... T~ ~ POW'OhDl 



, .. 
y: f1l4:! r . . do. woj~lj.a ni~ilh:kiel!o z3.finął . w ~zas~e 4zi~łań wo
JenQycl'! na froncie zachodnim • 
. 'Sąd ,~vzyw~ z~ginionego, a.!)y z.~łosłł się . w ciągli- trl!ecb rni'e
~ięcy . g.~Ji: w przeci~oym razię mo,ile być uz'oany za l;~arł!'go. 
ora~ w~ywa wszy"tkie osoby, kt';l'e 11lllSł o nim u9,zielić wi.
dpmuliei, ally ' uczyniły to wpoda-oy!h wyżej te~inie. 
VI. ŻG. 114j47. · . M-73;l9 

: N~ '~niosek ł:łeleny SokQło~sldej, zam. w . Cięrpic4ch, P,Qw. 
'fel"li'ń, Sąą Gl'odz·ki w TOI''ł-oiu w~z~i.łpQstępo~anie ouzna~ 
aie za .z.marłego Jana SOkoł:owskiego, ur. 25.6.1909 .w .O)?or<kacb. 
~o"". lDowrocła 'Y. os·tatQio ·zam. w Rejencji, p'o,v. Torujl, kt:)ry 
al'e~;<;towa~y w dniu 17.10.1939 r. przez NiemcóW od tej POrY 
~1~2;~p'adł bel! widci. , . 

Ś,ą.d~zy~a zaginion~~o. ~.by zgłosił . ~ię w ciąllu trze~h mie
~ięcy, .gdYż w przeciwnym razie może być u~an'y' za. lIJllarłt;go, 

ÓI'ą.:.: wzywa wszy~tkie osoby, . ktąre ru~g4, 'eniin ,~dzielić wia
dil.~ości, aby uczyniły te 'IV ,pooanym wytej termiliie. 
VI. Z~. 132/47. . , '" .M-J3$O 

Sąd' G~'odzki w Toruniu podaje do wiaqomo'ci, że D;f wnio
se~ BfonjsławyMucharskiej,za.m. ~ Młyńcu" pow. ' toruńs;ki 

.. ~zczęte zostało pos-tępowalJlie o uz·nanie z~ zmar~egQ Włady
s.ła~~ .· ilucharskiego, . ur. 26 ;ier,pnia 1906 r. w Młyńcu, . . syn~ 
':"ł~,dysłalYa i Rozalii z d. Maqllewskiej; .. ostatnio zamie~zkałe-
119 w · .Młyńc,u, pow. toruński. . 
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WZYl!'a , się; w~zyst~ie ó~o.by. kt6re mogą udzrełić o iaginio
nych; wladfrmoślci, , ~by w terll1inie do 3-ch Jllitsięcy do!\iosły 

e nl~h Sfłdol/li. : ZG.30!47. M-8283 

. S,ĄD GROQ~IH WW.\BnZE,~NI1!' 

, .. 
.. Na wnio~ek Zofii Cut:acj ~ d.Gaal, zą.m. W RY4sku. ·PQw. 
'Yąbrz'e*-no Sądw~.z.ez!łł postępowanie ' celem uznal;lia za zrnar
łegQ jej Ij1ęż': PiotraCzarl)ego, syna Pa~ła i Marii z d. Iwanów, 
II-rodz. ąO.6.190,7 r. ;:~: To'poil : ppw. Pinczów, r~l~iI.;,ostatqlo zą
mieszkałego . ~ Ryńsku. 'JWw. Wą:brzeŻno. kt6ry ~skułek m'!'bi
iiz~cji 29.8.i9:j9 r. p~~oiany został do :Wojska Pąlskiego, brał 
udliał : l'I d~ia'Jan'iach ' ~pjen'nych; nastę;pnie jako je1Jiec polski 
prac(n." .ił na terenie Rzeszy Nięmieckiej u roln*a Fryderyka 
Ą:ł~lai~ę ;"'e WSI G,:~u ;Weissens,ee., .pow:. Wehlau i ostątnią wia~ 
~~1ll0ŚĆ Q' . s.~bi~ dął w grudniu 1944 r. 
Wzy~a ~ię Piotrą C~arnego, aby w terminie trz.l'mie~ięcznym; 

licząc od' daty . uk~zaniif się niniejszegp o.i:łos;eniazgłosił się 
~ Sądzi!l 'Gr~zkifu w 'Vąbrr;einie, gdyż w 'Przeciwnym razie 
może być uzn'any za · zmarłego . 

Wzywa się wszystkie" oso~y, które mogą udzielić wiadomo
§ci o · Piotrze Czarnym. aby w ,powyższym terminie doniosły 
.0 nich S,dowi. Zg, Sł/..7. M,-8211 

, . ; . ' . 

Na :wnio.sek. .Julianrty Szczukowej z -WąbrzeŻTIa, ul. Mickiewi
~za 1 . Sąd, ~szc,zął p~stępowanie celem uznania za 'zmarłego 
mę;.ia . jej Bol~sława . Szczll'kę, urodz. 5.6 .188S r. w Gcigolewie, 
pow. Tcz~w. syna Kajetana i A'ntoniny z d. Dąbrowska, właści-

Sij,d wzywa zaginionego, aby z,głosił się 'IV ciągu trzech. mie
aięc,v. gdyi. )V przeCiwnym razie mote ~yć u~Jllanyza z.marłegil; 
oru ·. wlllywa wszystkie osoby, które· mogą o nim udzielić wia
dOmo~i, . aby uczyniły to w podanym wyżej terminie. 
VI. ZG.123r47. . , M-7:>31 

,Na wniGsek Domiceli Bagińskiej, zam. w Toruniu S~d , .Grodz
ki ,w Toruniu wsz~zął .po.stwlowanie .0 uznanie za zmarłęg,o 
zpzhława Bagińskie.go, Ul' , 24.4.1908 W Toruniu-Podgórzu, 
ostatnio ·um. ~ Torul~ill. ul. Kfrpernika nI". 4S, który zaciągnię-

. ciela zakładów gl'aficz'1lych. ostatnio zamieszkałego w \Vąhrze
zhie, któ'ry 25wj,teśnia 1939' r. został a~esztowany ,przez niem
ców (Selbstschutz) umieszczony w więzieniu Sądu ·Grod~kiego 
w Wąbrzeż'nie, następnie dnia 19.10.1~39 r. wywieziony samo
ćhodem ~ niewiadomym kieru·nku i od tego czasu wszelki ślad 

I :po nim zaginął. 

l ,." • • • 

ty do, wojska nie'mieckiego za.ginął w czasie działań wojennych 
w 1945 r. na fronCie zachodn-im. . ' . 

s,a ' -:vzywa ' zaginione.go, aby zgłosił się w . ~iągu . trzech mle
I~ęey "od chwili ni'niejszego ogło~zcnia w wym. Sądz I e. 
I..łYż ~ p~zeciwnym razie może by~ uznany za .zmarłego, 
."ra;t wzywa wszys,tkie osoby, które mogą p ni1U udzielić wia
~~m'(Jścł, aby uczymiły to w podanym wyiej lerminie. 
vi; 'M. 90/'7. . . . 

Na wniosek Rozalii Beszczyiiskiej z. ' Tor'uuia, Sąd Grodzki w 
T~~a41lwszcz,ł ,postępowa·nie o u'znall1ie .. za zmarłego Fran
e~zlta Beszc,zyńskiego, ·ur. 4 marca 1902' r. w Toruniu-Mokre, 
Il':n~ Józefa i Cecylii z d. Bonkowskiej, ostatnio zam, w Torun iu. 

:. Szł4 wzywa zaginionego, aby ż.gł!,sił s'ię . IV ciągu ti'4:ę~h inię~' 
.i,ey .M enia ogłoszenia niniejszego, !;dyż ~ przeciwnym razie 

może . .brć:N1J~~I·;.za ;;I~~!łeg~:' \lr,az",V'~.w~~ :W,V .. vst.kiil ·0.5 oby. !;.tó':'., 
" mogł o ni:m:1.l.tJ,Kieli~ ~ia,.doro.~~h, al:>y~ćzYJ.l,ify tą, w .. pCJIlIlPYJ11.· . 

) "y~ej lermiąie. VI'-Zg: i3'7/4f. " ... . . M- 733'3 

,ja,. ;"niose1l.WładysłilWY Krawcz;yńskiej -z Torunia Sąd Grpdz
ki 'Gr T.,rąniu wszczął po81:ępowanie o uznanie za zmarłego Lep
u ~r!l:.vc,zy.\iskiego, ur. 26.9.1908 r: w TOl'un·iu, syna jan'a i~~a
ri~riy ~ d. Chmielewskiej. ostat~io zam·. w Toruniu. 

. Slłd wtywa zaginionego, aby zgłosił się w Ciągll trzech ru i~
liteY od 'daty ninieJszego ogłoszenia, gdyż w pi'zcciwnym razie 
Dl&te być uznany za zmarłego, oraz~zy~a ws~ystkie os:oby: 
któro món ,o nim u·dzielić wiadomośCi, aby uCiyni,ły jo w po~ 
daDym wyżej terminie. VI. Zg. 135/4.; . ' . M-73:!! 

l ' . 

Na -wnio.sek Olgi Przygodzkiej z Leszna S;d Gl'odzki w To
. runlu wszczął postępowąllie o uznanie za zmarłego . jej męża 

Józefa 'Przygodzki~o, ur. 8 ~ierpńia )~91 .r." w. R'adziechowie, 
syna Jana i .Tekliz d. Błoch, ostatnio za~. w Toruniu. 

SIł4 , w/!ywa zllIlinlonego, aby z.głosił .się w ciągU. trzech mie
si~y~ łdYz w przeciwnym razie mo~e .być VZ1t1any za imarłcgo. 
Ól'a~ , ~tywa wszys-tkie osoby, którjl mogą oni.~ udzieli~ wia· 
d~Jh~ŚcI, aby 1ICzymiły to w poda~m W:y!ej terminie. 
VI. ,.EG. 121/41. ' 

INą wni..o~ek- Marii · D6"ro~ielskiej, z~m. w Ttm!~iu Sąd Grodz
ki w ·TOr"Ulią wszcz,ł 'PostłiPowal1i~ . e uznanie za ,zmarłego Jó
zef,. nol>r~iels.kiego, ur. w rol~u 1900 wT~rulJliu, ostatnio zam. 
.T~~'Diu, ul. Wały nr. 18, lrtóry w .1939 r .. /po 'wybuehu w~fny 
zaSblęł . w' Bydgouczy. . 
~d wiy.wa zaginionego, ~.byzgłosił .~ię w ,C~Ił:~U trz~~ lnie

si~y; , ,gdyŻ w przeciwnym ,razili m<l\Że być 1ulIl~·ny za imtarłeg9. 
oraz'liizywa wsżys,tkie osoby, które mog, o nim udzielić wia
Ii~",ośc.i, aby uczyniły to w: podany.m wytej tł!rmi.nie. 
VI. 26.130/47. .; . M-7336 

; i, 
. SĄD G.ÓD~'KI W WADoWIGACH 

.' 
'$4ii, Gróiz)!.iw Wę.4owieachna Wniosek 'BN'bera Są.lo~ona, 

z.~,"IVIf Kl'akowie; ul. Dietlow~ka: Nr. 69, w~zCnł ' iPostWo~al1ie . 
~l~m si~i~rdzellia ' zgonu 1) Rozalii Ehrqha.łt~wej, Ur. w.-1888 
r .• w~do"dcach. córiki Bernarda lp;JuliDY II 'Besteró'IV, 2) Ce
cylii Ehrenhalt, ur. w 1910 r. w Wadowicach. c:órki R~zalii z . 
Beiiier6w Ehrenhaltowej. 3) l\eginy Belili,owej, n. 'W 1891 r. 
_ : Wad6wlcach, eórki Bernai'ds. i Pauliny I Beslerów ~raz ł) 
Szymori~ . Seiingera, ur. 1890 r. 'w · Ciw:kowiila~ ayna : Pinkasa 
t J,tU t BeRerów. . . . i. . ' 

WezySt1dCh ' o&tatnil!ł_~ies*.~ :y " Waido-meaca.: '·PIae 
KIISef'llokowski Nr. 2. . 

Wymienieni zo~tali 'W .ierpnil1 .19ł-a 11ft • . ~iezMł ' .... 
w W,ę.<lowlcach d.,oboz~ w Pś'więehniu. . ,dr:ill i.ch ~ l'łastępaW" ' 
stra~no : .prżez apaienie ' w 'komcne iaiowej~ 

Wzywa się Bolesława' Szczukę, aby W terminie trzymiesięcz
nym. liczą'c od . daty u·kaza~ ia się niniej~zcgo ogłoszenia ' zgło

' liił się w Sądzie Gtod'zkim w· Wąbrzeżnie, g-dyż w .przeciwnYm 
razie może być uznany za zmarłego. 

\ 

Wzywa się wszystkie osoby, kt6re mogą udzielić wiadomości 
o Bolesławie Szczll~e, aby ' wpowyi;szym terminie ' doniosły o 
n'i~h Sądowi. za. 49/ł7., · M-8212 

Na ,wniosek Bencd~kty Rosk?sz\lwc j z d. Kastner Sąd wszczął 
Ilostępowanie Cerem. uZJunia za .zmarłego męża jej Karola Rós
kosza. syna Karola i- MarianlJlY z d. Nor'ck, urodz. 20.4,1886 r: 
w Lisku. ' leśniczćgO' Ilstatriie zamie ·.; zkałego . w Dębowej Łące, 

pow. Wąb'!'zeżno; ' który5 }·ut.tgo19ł5 r.zaginął. i od lego czasu 
nie dał" . sobie ,iadnej 1\'iadomości . . ' 

Wzywa się Kal'ola, ·Roskósza; a·by :'fI. terminie tl'zymies ięcz
I!ym li~ząc oa daty ' ukazania . się niniejszego . ogłoszenia zgło
sił .s i ę 'w Są:dzie .GrOd l:kiń'1w W4'brzeznie,' gd3"L 'w przeciwnym 

, rade n,:9"lecJiyc uznany za · zll1l/..rłt!go. . '~ . F.c ~{: 
.. Wzy~~ si, ' wszystkie osoby, kt6re . mogą ud'ziclić wiadomości 
o Karolu Roskoszu, aby " powy~szy;tl terminie duniosły o 'nich 

- SądÓwi.ZG.ó6/~7. ' M~8208 

Na wnios~k S~19il1ei ŁUl7.Zkowskie ' z d. Gajewska, ekspendent
ki, um. w Wąbr~e:iII\ie. 111', Che.łlinińska: 7 ··S.ltd· :wszci"ł ,postępo
wanie celem uznania u ' zmarłego mria j~j Franciszka Łucz· 
kowsldego, ; sYJ1a " Bole$ła!'jl'ai '. Marii z d. Sza.nkowska, urodz, 27 
~iel'Pllial!łO~ .. ~. "' IM~łych B'!Irl04ziej;ch. pow: · ~y4goszcz . ślu
sarz~. 't?statąiozarrlieszJ:[ałego "!' Wlłhrzeinie, ul. Chełmińs'ka 7, 
który : 25 .p939 r. został . ,01l'ołany de Wojska Polskiego, brał 
udział .'11 ,*dałllJ.1!ach. wojenny. i od tlJia .. su ~ie dał o sobie 
tŻadnej ~iadompści • . '· . . .. . . 

Wzy"'a slę Franciszka . Łw:~ko_~ abJw · terminie trzy
miesię~zf\Y~, licz,ood daą ;~k.zMli. sił Mmiej~l!;ego ogłosze
·nia' 2lgło~ił s\t w Sąd~ie Gfod.kim ... WothneiDie, gdYŻ . w prze-
Ciwnym ' rązie m~e by.c um.ny ... -at'hro. . 

, WzYWa~ił WszysUtie osoby, ltt6re MOR m!~ieli~ wiadomości 
o Fran~iszku l.uclP!~skilft,abY ;;,. po'W3Piszym terminie doni07 

~ły .'~ J1i~hSądo~L M. III". . Y-8209 

Naw~io'sek A'I!a~tarii . .... '2 e.Meekt. pow. Wllhrzeimo 
s4iwszcz~ł ~ost.ę]lOWUli •• __ 1Im .. dl 2M ~.rłe~mę4 j~j 
Józefa Nałęcza. 'l!rod •• lSIr-m_ 1," ]p. y Wlthrzrinie, syna 
Fr~ncisz.ka 'i KaŁilt'ŹyllY z .: Mr'ze1--' lI'obll'hlika. ostatnio Ul

miestkałego 'W Piwnica" ,.,... " ..... . IkŁÓ«'y 2.10.1943 r, 
został .powołallY do, _js1ta.hM~ k 'd .. dział w dzia
łaniach wojen~yeJt lIa. frcMtcł ..... Wte'Mm iesŁatni, wiado-
moŚĆ. o sobie ~ał w ~'!_t.>.ttNi . • ; . 

Wzywa się Jóiefa N~łłeza, ' aby 'W termmie trzYll1iesięcznym 
licząc od ditŁ:r." 1łkuaIJia sit ei1lłeje7Jego egłoszenia zgłosił się 
w Sądzie . Grodzkjm w .WItbl'ftdJat.. .~ w /przeciwnym razie 
mate .hytuznany 1II~ ~arł .. o. . . . . . 
Wz~wa :sił . ... s~ystki. ~oby, łlt6n 1aOft ~dzielić wiadomości 

e Józ:ofieNa~ire, aby ... pewyjszym Mr'mm;e ' doniosły' e nieh 
Sądowi~ Z,. "jU. . . :Y-:-821 O 

Na WJliasek 'M:~rty Nowako';'ejua ..... Wllhrzei:nie vI. Wol
noiei lir. 11 .. S4d .w~,c,~ ,cMt~~o'W~i. : .el.m uman;. 'za zmar-: 
łego m~~ jej ADtOJ1i~,o ~o ... aka. syna Franciszka i ' Anieli z d .. 
Idz·ko'Wska, urOdz. ił grudDla 1890 r. 'W K~nie, wojew. poznań
Irki., ; l'iek~rza,est.tllie ._~*ał.,. 'W W~rzeżl1ie, ul. W~I'7 

: ~ I • . . .. ' . • 

neści nr. 11, kItÓry' I.2.46 1'. · .a,łD,ł. '. 
. Wzy~a sięzagin'ionege aby ... termInie' lrzymiesieeznym li
~z,c · od daty rikaNll1ia si, ' ninieJazeglt ogłoszenia zgłosił si, w 
S,dzi. Grod'zkI1n w Wlthrzeilftie, tdyi 'W lPueciwnym ' razie może 
by~ 1Iz.!l~!lY , H. zmarł.,o. W~a sit ~st1de ' osoby, które 
BU"" ~zielić wiadO:n.ośei e ..,ini;"';M. ahy 'W. ip'own;szym 
terminie doniosły e ' l!~' 1~.Yi. ' M. 45/41.. . M8920 

~ ~ , 

UD ' GRODZKII W 'WBJHEROwn: 
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wie ' wnio5ek o uznanie za zmarłego jej thę.ia Tadeusza Bry
niarskiego, ur. 27.7:a02 r. ·synaMarcina · i Karoliny, ' ostatnio 
zamiesikałego ' w Wejh.erowie, .pow. Morski, który zagiuął. · 

Zaginionego Tadeusza Bryni:arskit;go wzywa się, aby w cza
sokresie 3-ch miesięcy, liczony{:h od dnia ukazania się niniej
sz·ego ogłoszenia z,głosił się w Sądzie Gro(bkim w Wejherowie. 
gdyż w przeciwnym wY']>ad'ku może być użnany za zmarłego • 
Wżywa się jednocze'śnie wszystkich, kt6tzy ' mog, 'l!dzielU 

wiadomości o iaginioIJym Tadenszu Bryniarskim. aby w wy
riej oznaczonym cza,sokresie doniosły o tym S,dowl Grodzkiem'1l 
w WeJherowie na piśmie, lu!b 'przez zgłoszenie lIstno do ~ 
ltokółU sądowego: 

Z akt sprawy wynika, że ' Tadeusz Bryniarskl, ~awodo~ 
, sierżant, . pełniący w r. 193!} słu±bę ' jako szef Kompanii l Ba
onu Strzelców Morskich w Wejherowie' brał udział 'W wal·kach 
o Wybrzeże, w których ' '~agin'ął; 4. Zg.SOj41; 1"-7683 

SĄD GRODZKI W .. WI~ . , 

Na wniosek Cyrli Sobe.J, 21amieszkałej " Wieliczce, 'W~ 
się 'postępowan ie celem ' a.z·nania _ zmarłego I . 

1) RÓii;y z Wietseb.nerów Soblo'IVf>j, 1.&8, e6it0k1 ~ I 
Rochmy z Goldmanów, . 

2) Bernarda.~ Sobla. 1. 20, syn.a Józef~ i ltÓlif • ~Ó99 

3) Cyrli S'obel, l. ~ córki Józef·. l RÓiŻ7 ł W~r61r. 
Wszystkich zamieszkałych ostatnio w Wielic.ce. ktÓl'ą · " 

czasie akcji ekstermiiJacyjnej llUdności żYdow,skiej y Wfelic»
ce !t>rówadzońej od dnia 27 :8.1942 zostali w łra.ns·porcie · '11''
nami wywiezieni do Bełzca, gdzie mieli ponieW .6mieri. 

Zaginionych' wzywa się, aby w terminie' miHi§OJ' .,aoAII 
się w tut. Sądzie lub dali z~ać o sobie, gdy;; 'W prz,eehmJ'łD ... 
zie mogą być uznanI'z,a zmarłych. 

Rów.nież wzywa się inne osoby,' kt~r. e zagtni4la,-oh mGfIł ' 
udzielić · wiadomości, ażeby zgło.siły o tym '" powyższym Ił.,... 

minie Sądowi. ZG.31 i 32/41. M--82t8 

Na wńiosek Ozj.asza Wolfa, zam·ieukałeee W 'Wi.a
wszczyna się postępowanie ,ee.lem umanla za ~madyebł 

1) Eslfi!ry z · Zu c;ker6w Erlichowej, wdovy ł. 43 •. e6rJd I'óHih. 
Cerli Zucker. · 

2) Debory z Landauów Zuckerowej, 'lłr. " Krakowie t.'.Jt06 
córki Basi i Chai~a La:nd~ua. . ' .' 

3) Estery , Lacy z '\V0lfówL'anda'uow~j, M. w l.ocbi 16.5'" " 
córki Blimy i Eh,iga Woliów. 

Wszystkich, zamiesz~ałych osta<Łnio w Wlel~e, ~!'q y 

czasie akcji eksterminacyjnej ludności 2Jydow~·k!.ej 'W . Wlelioz
ce dnia 27 .8.1942 zostali w tra.ns,porcie wagonami 'WywioAelłł 
do Bel.żca. gdzie mieli pouieść śmierć. 

Zaginionych wzywa się, . aby. w terminie J miesi~ .,łotIDl 
się w . tut.-.Sądzie, lub dali mać e <sobie, gdyt w pr~l'VG.JUl .... 

. d 'e :h1~g~" byĆ uznani za zmarłyCh. . .. . . ' 

Rown,iei. . 'Yzy~a . Il~~ . wszys.tkie _ o,5.pb,.. ,. które, :DlOft4"'lldzblP6, 
. ją.kich'koiwiek . wiadomości, aby ' w powyższym terminie dOl1~ 
sły o .tem Sądowi. ZG. 33 i M/47. ~ 

SĄD GRODZKI W WlIElLtJN1ItJ 

Sąd Grodzki w Wialuniu o.głasza. U , .wszcztŁe . aosł«ło ~słJt
powanie ' 0 uznanie .za z·marłychl 

1) w sprawie Nr. ZG. 23/47; na wniosek SŁefana Dawidowi
cZ.·a, ·zam. w Swidriicy, Dolny Sląsk, ul. Oświęcimska NI'. t8 m-
16 _ . brata jego Samuela, ui.ywa:jącegoimienia Zygmnnt, .Dawi
dowic!'a, ·ur. w Wieluniu w dnru 6. 4.1895 r. s. Herszlik'a ('Hw· 
ryka) ·i Rykli ' z KopI&w, ostatnio zamieszkałego w Gaszy'll!.e. 
gm. Kur~w,' pow. wieluńs'kiego, który w czasie oklJd!acjl Di ... · 
mieckiej wywieiiony zosla.łprzez ,niemców do wsi Wierzejka. 
gm. Tnebieszów, ' pow. Łllków, gd'zie rzekom. 2IOItał ... 
mordowany. 

. 2) ~~prawie' Nr. Zg. 34/47, na wniosek Marii Boga{:zykowe.j, 
zam. w Wieluniu, ·przy ul. KaHskiej - jej męta Anło.niego Bo- ' 

. gaczyka,urodzone·go w dntu II grudnia 1907 'I. w Miedztanowie,. 
a. Andrzeja i Katarzyny, ostatnio · zamieszkałego w WiehtDm. 
który we wqeśniu 1939 r. wyjechał do R06ji ido tej lPO!7 'Dłe 

daje o sobie Żad.nej wiadomości. 

3) ~ spra,,' ie Nr: ZG. 36/47, na wnio.selk Hel6Dy-ladwłgi 
Wł·odarczyk, zamieszkałej w Praszce, ul. Warszawska ts -
jej mę±a Bolesława Włodarczyka, ur. w dniu 21.10.1891 !I. " 

Krasocinie, pow. Wło'szczowa, woj. Kieleckie, łyna Ignacego 
i Julii z d. ,Pasow,s·kiCh. ostatnio zamieszkałego w Praszce, pow. 
wieluńskiego, ktÓry w czasie O'kupacji przebywał 'W ' Rosji i do 
tej .porynie daje o sobie żadriej wiado.mośe!f 

4) w sprawi~ Nr. ŻG. 37/47, .~a wnlosekSŁefa.nłi KDwalcą1D. 
um. w Walichnowach. · gm.Sokolnikl, pow. wieluńsklogo ' 

Jej męża ' Kazimierza Kowalczyka, 111'. w dniu 14.3.1908 r. " 
Walicbnowach. ~gm. Sokolni'ki, pow. · wieLuńskiego, syna Józe
la i Jadwigi z -Prottmych, oS'tatnio zamieszkałego w Walichno
wach, gm. Sokolniki, !pow. wieJnńskiego, który w 1939 r. zo
stał zaciągnięty do wojska pols'kiego i do tej pory lilie daje o 
sobie żadnej , wiadomości; .. . 

6) w sprawie .Nr. ZG. 43/41, na wnIosek Janin" Cieślflk, aa1D' 
w Wieluniu, ·u1.Turowska 17 - je{ .mę'ża Waeława Cieśli. vo
dzonego 9 listopada 1909 .r .. w TY'blach.· gm. SokolnIk!.' lPow~ ' 
wieluńskiego, syna Józefa i Antoniny z Winko'W8k.ich, Osił.atnio" 

' zamiesxkałego w Sokolnikach. pow. wieluńskiego, który w 1939 
r . został ,powołany, do wojska polslriego i de tej 'POrJ' DM daje 
e sobie żadnej wb.domości. 

W·zy ... a się zagi~onych, . aby ... termmi. !ft ~. mj .. ~ 
~~'" . &~ w tUlt.Slldzie. !!dyź 'W l"r~ ... ". nom. ... iPe 
~ ł.e'le ~t.rmitt'll .hirieM\';l ·~". · 

~łda ... a' BPj>aiarsk';; _~ ' ... . Dworaeh J:lNr. · 121 

'-łe ~!łeiaM. Chifk ' y s.uh' &edtJ\ha . y W~ · 

6) w sPrawieiNr. ~G; ł6/ł7~ D • .-1!łesek h!9DtB,.. Gihk. ... 
l1lieszkałei w Gromadzłeach, ~ WydrZJ"l',po~. włelunlkłe,. 
- jej męża Józefa Gibka, ' urodz'onego "Gromadzieach. pow. 
wleluńS'k\ego w dniu 7 marca 1912 r. ojca SlIczepana i matki 
Marianny z d. Kołcielnych, ostatnio zamieszkałego w Groma
madz.icacli, gm. W;rdrz~ !po". wiel;mSJd.,c, ktÓ!'J' ... dn'
H .ierRnia :l~,~ _~.aMt..!:.RCł~1ł.~ł. cl~ ~~ ... 
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Łodzi, po czym wysłany , był na front, gdzie zosŁał wzi~y, do 
niewoli niemieckiej i wywieziony do Niemiec i do tej pory Bie 
daje o so,bie żadnej wiadomości. 

Sąd Grodzki wzywa a) zaginione osoby, aby w tei'minie ' trzy
miesięcznym od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgło
siły się. gdyż w przeciwnym razie mogą byc' uznane za Zmar
łe' i b) wszystkie osoby, ,które mon udzielić wiadomości e 
zaginionych, aby w terminie powyższym doniosły o nich Są
dowi. M-7612 

SĄD GROJ)ZKI W W16CBORKU 

Na wniosek Anas tazji Skoczylas, żony F~ancisLka Sk<>czy
lasa. zamieszkałej w Sośnie. ,pow. sępolcński, wszczęto postę

powanie ol uznanie za zmarłeg'o jej męża Franci~zka Skoczy
lasa, k,tóry w 1939 r. został ,przez władze niemieckie areszto
wany i odstawiony do obozu pracy w ]{arolewie, pow. sępoleń
ski, gdzie wszelki SIad po nim zaginął. ' 

Wzywa się zaginionego, aby w terminie trzymiesięcznym od 
daty ogłoszenia niniejszego zgłosił się, gdyż w przeciwnym 
razie może być uznany za zmarłego. Osoby, które mogą 

udzielić wiadomości o zaginionym wzywa się, aby w terminie 
powyższym doniosły o tym Sądowi. lU. Zg. 21/47. M-i337 

SĄD GRODZK,I W WOLSZTYNlE 

Anna WawrzYllowicz z Wolsztyna wniosła o uznani.e za 
zmarłego męża Jana Wawrzynowicza, ostatnio zamiesz,kałe

go w Wolsztynie. Wymieniony zoslał aresztowany 3.9.1942 r. 
i osadzony kolejno w więzieriiu w WolsziŁynie, Poznaniu, śro-

' dzie, Rawiczu, a w listopadzie 1944 r. pisał 1P0ra! ostatni z obo
zu koncentracyjnego w Gross-Rosen, Po tym czasie zag-inął. 

Wzywa się zaginionego, aby w ciągu 3, miesięcy od daty 
ogło szenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Wolsztynie, gdyż 
w przeciwnym razie może być iIznany 'za zmarłego. 

Wzywa się wszystkie 'oso'by, które ' mon ud:i:ielić wiadomo
ści o zagLnionym, ałJy w terminie ,powYższym ; doniosły o' ,nich, 
Sądowi. :!ZG. 1l0/46.M-8464 

, Maria Sz.eczepańska z Rakoniewic wniosła o uznanie za 
zmarłego męża M,aksymiliana Szczępańskiego, ' ur. 16.4.1894 r. 
ostatnio zamieszkałego w Rakoniewicach, pow; 'Wolsztyn. Wy
mieniony został w 'dniu 16 października f939 r. 'f Rakoniewicach 
przez Gesta,po aresztowany i osadzony w Rafii wWolsztynie, 

, skąd dnia 21 listopada 1939 r. wywieziony wstał w niewiado
mym kierunku. Od tego ' czasu zaginął. 

WZY'iva się zaginionego, aby w ciągi! 3 miesięcy ' od daty 
ogłoszenia zgł{)sił się w Sądzie Grodzkim ' w Wolsitynie, w 
przeciwnym razie może być uznany za zm~rłego : 

Wzywa się wszystkie osqby, kt.ót:e, , mogą" udZIelić, wjado,ino
ści o ząginionym, ' aby w terminie powyiszym doniosły o nich ' 
S d • 2ZG 1'00/ '" ' , , ' ,' M'-8465 ą ,Owi. '. ..o. 
Antoniha~'kuHj\V~kai!i' : fariio,*y ~i'a~'ł'i b ' tiinah1~ ' zi{ żmir~-': 

łego męża Marcina Kurowskiego: ostatnio' ' . ;ziiniesz,k~lego ,w 
Tarnowie, ,powiat Wolsztyn. Wymienio,ny ' zoStał w ' dniu 8 
września ' 1939 fr. w Tarnowie przez Niemc6waresztowa'riy ' i 
osadzony w Rafii w Wolsztynie, gdzie wszelki ślad po nim 

zaginął. " ' 
Wzywa się zaginionego, aby 'w ' t!iągu 3 mjesię~y od ' da:Ły 'ogb- ' 

Izenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Wólsitynie, gdyŻ w ' 
przeciwnym raźie 'mOiŻebyćuznany :za zmarłego. 

Wzywa się 'wszystkie osoby, któl'eriiogąudz'ielić ' wiadomości 

e zag!nionym, aby w terininie' " powy2szym ,' dońiosły o' , nich 
Sądowi. 2ZG. 6/47. M;-8466 

Maria Woźniczak z Borui wnios!ą. o uzna~ie" ,za zmarłego 

męża Marcina Woźniczaka, ostatnio zamieszkałego w ,Borui, 
pow. Wolsz-tyn. Wymieniony zoslał ares~owany ,przez GestlIPo 
w dniu 14 wneśnia 1939 r. i osadzony w więzieniu' w Wolszty-

nie., Od tego czasu zaginął. , , ,' , 

Wzy~a się zaginh~Jlego; aby ~ cilij(Jf 3 mies i,ęcy!. ó(lA~ty og~?
szenia zgłosił się wSądiie Gro'dźkim w, Wo'lsi;tynie, .- gd~ w 
przeciwnym ra:zie mOlŻe być uznany za zIlIa'rłe.to. : ' 

Wzywa się wszystkie 'osoby, 'które mogą udzielić wiad"mośCi 
o zaginionym, aby w termiiIie powyi,sZYlu do'niosły o nich 
Sądowi. 2ZG: 5[47.M-8467 

Helena Młynkowiak z Niał'il:a Wielkiegow'niosła ,o uznailie 
za zmarłego męża Ignaćego MłynkO-Wiaki,- ur. 28 ;7.HJl1i-., os1at~ 
oio zam. w Niałku Wielkim, pow. 'Wolsztyn. , ,!,yniieniol1y ,za
sŁał w dniu 24 sierpnia 1939powoła11Y jakO, ~anitariusz do 
69 pułku piechoty do Gniezna' i. ~ tego CZaSU zilgin~ł. 

Wzywa się zaginionego, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ogło
szenia zgłosił się w Sądzie , Grodzkim ' w: Wolszłynie, ; gdyŻ w 
przeciwnym razie mó!Że , być uznany za zmarłego'. 

Wzywa się wszystkie o.soby, które mogą ud1;i,eIić wiado~os"i 

o zaginionym, aby w terminie PO~Y2:szym " donio~ły ' I! ni«h 
Sądowi. :lZg. 29/46. M-8468 

Leokadia Wróblew,ska z ' Widzińlia Starego wni< sła II U,Tna
n ie z,a zmarłegom.i:a ' Stanisława "Wról7Iewskiegl!, oslatnio za
mieszikałegl! w Widzimtu Starym. Wymieniony zosta! pow,ola
ny '6 s iel'\pn ia 1939 r. do' 57 IPdltu piechoty w Poznaniu i ,pod~ , 
,czas działań , wojenych we w~ieśni11 1939 r . pod So~lt'ac~ew~m 

" " ; . 

zaginął. 

Wzywa się zagi~ionego, aby w ci"" S 'miesięcy od daty egło
sZeJlia zgłosił się w Sądzie , Grodzkim .. WoIsrtY!li .. ,d;ri " , 
puułwnym razie 1111. hyc 'lJJ1łany ' la DSarł"o. 

Wzywa się wszystkie oeohy,lt6te meri1ldZieti6 .. iademołei 
o zagill;ionym, aby w terminie, ' po~ 'łlO1liosły . , nich 
Sądowi. 2ZG. 3~/46. M--8ł6!1 

Ann Piotrows"a " tWolftt~, .. wJiłosh • u-allie za _ul-
1(:g.o ,m. ,tp.~.o .. Pi,otrllwskłege, .t'. M.'1.t_ r. estał:l!ie lIiIt-

"MONITOR POLSKI" - ,8 sierpma lN1, ~ 

mieszkałego w Wol,szty.nie; Wymieniony.- zosłał aresztowan~ 

vi WoIsztynie w dniu 8.9.1939 ' r. a w dnia 15 sŁyc:IInla 1940 ... 
z obozu w Komorowie ,pod Wolsztynem wywiezion, \1I'niew'ia-
domym ,kierunku. Od te'go czasu z'aginął. ' 

Wzy wa ,si~ zaginionego, aby w ciągu 3 miesięcy od daŁ, o.gło
szenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Wolsztynie, gdyż w 
'P~zeciwnym razie mOlŻe być uznany za zma~łego. 

t 

Marł. S,piraIska s ~odynia Nowego wniosła o uznanie _ 
zmarłego męża Ja,na Spiralakiego, ostatnio zamieszkałeg!) 'Ił' 

żodyniu. Wymieniony :rosŁał w dniu ' 2.10.1939 r. w :todyniu 
przez Niemców ,aresztowany i osadzony w Kargowie, 'nasto:pnłe 
'IV SmO!lnie, aw d,niu 24.12.1939 r. przewieziony do oboro ... 
Komorowie pod Wolsztynem, skąd 15 stycznia 1940 r. wywie
ziony został w niewiadomym ,kierunku. Od tego czasn zaginął. 

Wzywa się wszystkie o.soby, które mogą udzielić wiadomości 
o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich 
Są-dowi. aZG. 91/46. M-8470 

Wzywa się zaginlo,nego, aby w ciągu 3 miesięcy od daty o.gło
s.zenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Wolsztynie, gdyż " 

, przeciwnym razie ID'~e być uznany Ja ,marłego. \ 

Karolina Białasik z Starkowa wniosła ' o uznanie za zmarbgo 
syna Franciszka B1ałas i'ka, ur. 2 ,kwietnia 1910 r. osta,tnio za
mieszkałego ' w Starko,,:ie, ,powiat Wolsztyn. Wymieniony zo
stał ,powołany z począ-tkiem sier'pnia 1939 r. do wojska -polskie
go i przydzielony do Straży Granicznej w Kaszczorze. Podczas 
działań wojennych we wrześniu 1939 r. widzi.any był w okolicy 
Kulna. Po tym cz,asie .zaginął. 
, Wzywa ' się zaginio.nego, aby w ciągu 3 miesięcy od daty Ogło.

szenia zgłosił się w S'ądzie Grodzkim w Wol sztynie, gdyż w 
przeciwnym razie może być uznany, za zmąrłe;go. 

Wzywa się wszystkie osoby, 'które mogą udzielić wiadomości 
o 'zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły ., nich 
Sądowi. 2ZG.62/47. M-8476 

,Franciszka Bączyk z Adolfowa wniosła ' o uznanie M :rmar-
' łego mę2la Piotra Bączyka, ur. 25.6.1892 r . ostatnio zamieszka
łego w Adolfowie, powiatu wolsztyńskiego. Wymieniony został 
aresztowany w Adolfowie w dniu 17 września 1939 r. IPrzez 

'niemieckie władze i o~adzony naJpierw w więzieniu a n a stę,p
nie w ,Rafii w Wol,sżtynie, skąd w dniu 30 listopada , 1939 r. 
wywiezio-ny został w niewiadomym kierunku. Od tego czasu 
z,agimił. 

Wzywa się zaginio,nego, abY' w ciągu 3 miesięcy od daty ogło
szenia zgłosił się , w Sądzie ·Grodzkim w Wolszłynie, gdyż w 
przeciwnym razie ' może być uzn any za , zmarłe,go. 

Wzywa się w szystkie osoby, 'które mogą ndzielić wiaqom"ści 

o zaginionym, aby w terminie powyższym ' doniosły C, nich 
Sądowi. 2ZG. 61 /47. ' M-8476 

Maria Trawińska z Adolfowa wniosła o IUznanie za zmarłe
go mę.ża S~czepana Trawińskiego, ur. 24 .1Z.1903 r., o ~ Latnio 
zamIeszkałego w' 'Adolfowie, 'pow; Wols~yn. Wymieniony zo
siał w dniu 17 wrzeŚonia 1939, 'r, ' przez iNiemców aresztowa'ny 
i osadzony, w Rafii w Wolsztynie, gdzie .po kUku dniach zagi
nął. 

Wzywa się zagi~iohegó, aby w · ciągu 3 miesięcy od ' daty ogło
szenia' zgłosił się w Sądzie Grodzkim W' Wolsitynie, gdyż w 
przeciwnym razie mOlże być uznany za ' zmarłego. 

Wzywa się ws~y stkie osoby, które mogą udżielić wiadomości 
l! za'ginionym, aby' w terminie ' powyższy'm do'niosły o nich 

r, ~~~H':,! ~" '::" :t. ~ :'",' "''}ł'';',84'7ł 

Gertruda Kazubek. zamiesźkał3: ' w " Srokach, powiat Kl'oto
szyp, wniosła o 'uznanie za 'zmarłego męża Stanisława Kazuib
ka, b. 1P0st.l'01. Jlilńs'tw. o staŁ,nio zamieszkał~go w Kaszczorze, 
,pGwiaf: Wolszltyn. Wymieniony ,został po , wyb~chu wojny we 
wrześniu 1939 r . ewak~owany do Warszawy, ,a, w dniu 2 wrze

, śnia 1944 r. 'p'rzez władze niemięekie, rz'ekolI,lo ' <tam rozstrzelany. 
Wzywa s~ ~agini~ilęgó; ' aby w , cil~gu ,3 Ip ,i~sięcy od daty ogło- ' 

sze.nia zgłosił się w Sądzie, Grodzkim , w Wolsrlynie, gdyż w 
pr~eciwnym razi~ mOlże być ,.uz.u:any ~a z.;Parłego. ' 

, Wzywa się wszystkie osoby: które m~gą ud~ielić wiadomości 
ozagiriionym, aby w terminie powYższym doniosły o nich 
Sądow,i.2ZG.29/47. " M-84.78 

, Wero-ni'ka ,, 'Przynl\Us;!:ał~ ,z G,oźd,;ina, wl,liosła ° u2t!lanie za 
zmarłego męża Kazimierza Przymtl.szałę, ur. 25.2.1890 r.,ostat
oio zamieszkałego w Goździnie, powiat Wolsztyn. Wymieniony 
z,ostał ,przez , Gestapo w dl,liu 26 września 1939 r. aresztowany 
i osadzony w więzielliu w WoIsztynie, skąd 'w dniu 25 paździer

nik~ '1989 r. wywiezio,ny zo,stał w niewiadomym kierunku. 

,Wzywa sjęzaginio,~~go;abywciąg~ 3 miesięcy od d;ty ogło
szenia zgłosił się w SądzieG'rodzkim w Wolszłynie, gdyż w 
prze~iwnym razie ~oie być uinilllY za zmarłeio. 

Wzywa się ~szystkie ()soby~ 'ktÓre ' mogą udzie1i~wiadomości 
o zaginionym, aby w terminie ' 'powyższym ' doniosły o nich 
Sąd'owi. ~iG. 111'/46. ' ' ' M-8463 

' Marta NapieraIska z Tarnowej wn iosła' 'o u'manie za ' zmar- ' 
łego 'męża: Stefana <Na,pleralskiegó', ' ostatnio zamieszkałego w 
Tarnowie, !pow. Wolsz,tyn. Wymieńiony został w dniu 15 wrze
śnia 1939 r • . pr~ez ,Niemców ' w J>ar~ęczewie, ,powiaŁ Kościan 
aresztowany ' i -ośa:dzony w więz.ie,niu' w ', Wolsztynie. Kilka dni 
p6inięjzaginął. 

W~y;a ~ię ~aginionego, aby ~ :Ciągu 3 miesięcy oddaŁy ogło
, s~eni~ ,: ~głosił ~ię ,w Sądzie Gr.odzkimw Wolsz~ynie, gdyŻ w 
, przeciwnym razie inoti:e być uznany za zmarłego. 

Wzywa się wsżystkie osoby,kt'óref;lIlogą ~:dzieliĆ wiadomo~ci 
o zaginionym, ab'y , w terminie po~~szym donio'sły o nich 
Sądowi. 2ZG. 127/46. " , M-8461 

Wzywa się wszystkie OSGby, 'które mogą udzielić wiadom',}śc{ 
e 'zaginionym, aby w terminie powyŻszym doniosły • nich 
Sądowi. aZG. 130/48. M-8459 

Jadwiga Schonknecht I Solca wniosła o uznanie za zmarłego 
męża Michała Schonknechta, ostatnia zamieszkałego w Solcu 
powiat Wo!sztyn. Wymieniony został powołany w ..lniu 2.& 
sierpnia 1939 r. do 'ó5 rprułku ,piechoty w Poznaniu i podcz8l ' 
działań wojennych ,w dni. 17 września 1939 r. pod Kuł.ncm 

zaginął. 
, 

Wzywa się zaginionego, aby w ciągu 3 miesięcy od daly ogło
szenia :rgło'sił się w Sądzie Grodzkim w Wolsitynie, Idyi 'Ił' 

przeciwnym razie morże być uznany za zmarłego. 
Wzywa ' si, wszystkie' osoby, ,które mogą udzielić wlRdom,~śeł 

o -zaginionym, aby' \11' terminie powy:liszym doniolły o nich 
'$ądowi. ~ZG. 135/46. M-845'1 

1) Maria Nadstazik z Tuchorzy Starej wniosła G utnani. ' IN 

zmarłego męża Franciszka Nadstazika, ur. 20.12:'1907, ostatnio 
zamieszkałego w T~chorzy Starej, powiat WolsZiŁyn. Wymie. 
'liony powołany został w dniu 24.8.1939 r. do 58 pułku pie
choty w Poznaniu, a podczas działań wojennych we wrześni. 
1939 r.zaginął. 2 Zg. 44/47. 

'"" 
2) Zofia ' Juszczy'k z Ciosańca, wniosła II uznanie za zmarłe~ 

,go m(lŹ)a Kazimierza J ,uszczyka, ur. 23.2' ~1894, ,osbllltl! :n- ' 
mieszkałego w Kowlu. Wymieniony ,powołany' został w dniu 
1 września 1939 T. do 50 pułka piechoty w Kowlll, jako po
rucznik, a podczas dział:ań wojennyo.h w roku 1939 zgin,ł. , 

2 Zg. 47/47. 

3) iPelagia Kochanek z Nowejwsi, w'nios,ła G uznali i. ,.a 
zmarłego męi.a Ja na Kochanka, nr. 29.12.1906, ostatnio za~ 

mieszkałego w N!l'wejwsi,. 1P0wiat WO!lsztyn. Wym.ieniony , 
ares~towany został ' w iPoznaniu w lipcu 1944 r. i osa4zon1 
w obozie w żałJikowie, gdzie później zginął. 2 Zg. 53/47. 

' 4) Kazimiera Krectk:oz Łąkiego,' powiat Wolsztyn, wat .. 
sła o nznanie za zmarłego męża Stanisł,awa Kreczko, urodz. 
8.5.1908 T., ostatnio zamiesz'kałego w Roś, powiat W:ołkowy'sk. ' 

Wymieniony aresztowany został w Roś w dniu 30 maja 19" 
r. i osadzony w więzieniu w Wołkowysku, skąd w~iezion,. 
został do Niemiec i umieszczony w ró,żnych obozach, ostat
nio wC ołioiie~oDeeińracYjbjmTReełtłfrl';- 'gdUe ;'l'der.1ftr·de :' 

' grlldnlil '1!l44 r;' POł.Ym c-iasl~ ~ zagiil'iCl "!g;· 't3'2ił'6;"~ '~ ,f"" 

Wiywa się zaginionych, aby w ' eiągu 3 miesięcy 04 a'kaza.nia 
się niniejszegl! ogłoszenia zgłosili ,sił w Sądzie GrodzkI. 
w Wolsztynie, gqyż w przeciwnym razie , mog:J hyć ' uznani 'n ' 
zma,rłych. 'Wzywa się wszystkie osoby, które mog, udzielił 

wiadomości o zaginionych, aby w łermi,nie powy'Źuym doni'Oo' 
sły ,o nich Sądowi. M--84'1f 

Anna Zarzecka z KaszcJorII, p<l'Włat'l1 'wolszi.yl\skiego Wlli .. 
sła o uznanie za zmarłego , syna Edwarda Zarzeckiego, 11.1'. 

14.3.1926, ' ostatnio zamiesdiałego w ' Berezie Kartuskiej. Wy.; 
mi~~iony został w lipcu i9~4 11'. zmo'hilizowany do armii ~ 
s'kiej" i przydzielony do jednostki wojskowej nr. 8S689. Poci
czas działań ~ojennY'Ch w ,kwietniu 19ł5 w boju nad Ni!s" .. - ' 
stał ciężks rau'ny i od tego czasu zaginął. 
Wżywa si~ zaginionego, wy w ciągu S miesięcy od ukaz~

nia się niniejsżego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim 
~ W olszŁynie, gdy! w pq:eciwnym razie może być uznan;r za 
zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby; które ' mon ndzieIi~ , 
wiadomości o zaginionym, .aby 1!V terminie powyźszyln donio
sły o :nich Sądowi. :I ,zg. 2'4/47. M.:....s24. 

Helena Dimdajewska z Solca wniosła II uznanie za zmar· 
łego mę.ża Mariana -oondajewskiego; , b. strażnika graniczn .. 
go, os:tatnjo zamieszkałego w Mochach, pow. wOlsztYliskiegil. 
Wymieniony w dniu 1 września 1939 r. wyeofał 8i~ z ~tr. 
graniezną na wschód i ostatnio widziany był , pCJd Ułowam. 

Rzekomo zginął od bomb lotniczych przy przekracZltn'\u "Bnry. 
'Vzywa' się zaginionego, wy w eiągu 3 miesięcy od ,ukaza- , 

nia się niniejszego ogłoszenia zgłosił , się w Sądzie Q;rodzkilll 
w 'Volsztynie, gdyŻ w przeciwnym razie Uloże być uznany za 
zmarłego. Wzywa się wszystkie oSl!by, które mogą lldz\elił 

wiadomości o zaginionym, aby w termiuie powyższym donio~ 
słyo nich Sądowi. 2 Z,. 37/4'1. M-8~ 

Janina Zdanowicz zWielenia, powiatll Wolsztyńskl~g$, 

wniosła o uZJ;lariie za zm'arłego rń~ża Piotra ,Zdanowicza; 'ur. , 
29.6.1911 11"., ostatnio zamieszkałego w ,Sielcu. pow. Pruianl. 
Wymieniony zmobiliz,owany został w dniu 19.5.1941 do ~GJ. 

, ska rosyjskiego, gdzie pełułtsłużb~ w Brześciu ind Bugiem , 
' do chwili wybpchu wojIDy I!iemieck, - rosyjsldej.Od legI! 

Weronika Olszewska ' z: Tamowej ,wniosła o uznanie za zmar- czasu zaginął, 
łego męża Mikołaja Olszews~iego', ostatilio zamieszkałego w Wzywa się zaginionego, wy w ciągu 3 miesięcy od ukaza-
Tarnowie, powiatu woJsztyńskiego. Wymieniony zosŁał w dniu nia się niniejszego ogłoszenia zgłosił si~ w Sądz ie Grodz:kim 
15 września 1939. r. '\IV Tarno.wieprz,ez Niemcówaresztowany w Wolsztynie, gdyż w przeciwnym razie może , być uznany za 
l. osadZlOny w więzieniu w WolsztYlI,ie, gdzie !po, kilkiu dniach zmarłego. Wzywa si, wlzystkie osoby, ,które , mo~ą 1!dzł&lił 

'.agm,l. ' , " " , wiadomości o zagi11ionym. aby W' Mr.ninkl powYŻlSzym doni .. 
, Wzywa li, zaginionego, aby w ciągu S' miesioe'Y od daty 6gło- , : sły o Bich Sądowi. 2 Za. 52/n. M--.:nłł 

,szenia zg.łosił się w Sądzie Grodzkim w Wolszłynie, gdY'Ż vi ' 
przeciwnym razie morże być uZllany ~a ,zmarłeg,o. 

Wzywa ~ wszystkie osoby, które mogą udżielić wiadom~ści 
e -z~ginionyllJ.o .. aby '\IV terminie pą~zym donilis~ et nich. , 
Sadowi. 2Zi~2sl46. , ' ~O 

Anna Żin{:zuk z Kasz{:zorl1. powiatu wolsztyńskiego, Wllło
sła II , J1Zi)anie za zmarłego męża Benedykta Zinczuka, 'yBa 
Antoniego, ~r. 14.S.1910, ortatnio Nmieszkałeg~ \11' Bortacll. 

' 1'09,_ ~9S_6w ,Podle ski. ~~eIl~_1!etHł "'.S.194o! tt. 'lmO:-

~ . . 
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biUzowaIly do wojska radzieckie~o w Drogiez:ynie nad Bu
giem. gdzie przebywał do chwili wybuchu woj'ny niemiecko-ro
syjskiej. Od tego czasu zaginlłł. 

Wzywa się zaginionego, aby w ciągu 3 miesięcy od nkua
nia się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Slłdzie Grodzkim 
w Wolsztynie, gdyż w przeciwnym razie 'mote być urnany za 
zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogił udzielić 

wiadomości o zaginionym. aby w terminie powyższym donio
sły o nich StJdowi. 2 Zg. 25/ 47. ~~82n 

J6zefa Gmiąl z !:iieulca wniosła o uznanie za zmarłego mę
ża Franciszka Gmi'lta, ur. 8.10.1903, ostatnio zamic~zkałego 

w Sicdlcu. powintu wolsztyńskiego. Wymieniony zo~tał przez 
policję 'niemiecką w lutym 1943 r. w Rysiarzewie aresztowa· 
ny I odprowadzony W niewiallomym kierunku. Od tego cza
su zaginął. 

Wzywa się zaginionego, aby w ciągu 3 miesi~cy od ukaza
nia się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w SądZIe Gl'odzk;m 
w Wolsztynie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za 
zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić 

wiadomości o zaginionym. aby w terminie powyższym donio
sły o nich Sądowi. 2 Zg. 49/47. ?'1-8242 

Anna Hewusz z Perko",a, wnill~łił o uznanie za zmarłego 

lDęża Ludwika Hewusza. ur. 10.7.190~), ostatnio za11lie~zkałe

go w Perkowie, powiatu wolsz,tyilskieg.). Wymieniony zodał , 

n' dniu 24.8.1939 zmobilizowany uo wojska polskiego do 55 
pułku piechoty w Lesznie 'i podczas działań- wojen 'nych w po- , 
łowie września 1939 widziany był po raz ostatni w okolicy 
Iłłowa I Sochaczewa. Od tego czasu zaginl)ł: 

.,MONITOR POLSKI" - 8 sierpnia 1947 r. 

ny z domu Florkiewicz, ostatnio zamieszkałego w Wysokiej 
Małej, pow. Wyrzysk. Wymieniony został aresztowany 
w dniu 30 września 1939 r. i odstawiony do obozu w PUe. 

Wzywa się zaginionego, aby w terminie trzymiesięcznym 
od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie 
Grodzkinl w Wyrzysku, gdyż w przeciwnym razie może być 
uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mo
gą udzielić wiadomość ' o zaginionym, aby w terminie wyżej 
oznaczonym doniosły Sądowi na piśmie iub zgłosiły je do 

' protokołu sądowego. Zg. 39/47. M-8620 

Na wniosek H-eleny Kamińskiej, zamieszkałej w Grabów
nie wszczęto postępowanie o iuzna,nie za zmarłego jej mę
ża Stanisława Kamińskiego , urodzonego dnia 8 kwietnia 
19'12 r. w Jezierzanach, pow. Tłumacz ,syna. Władysława 
l.Marii z domu Hemeniuk, ostatnio zami~zkałego w Jezie
rzanach, pow. Tłumacz. Wymieniony został powołany jako 
szeregowiec do wojska w sierpniu 1939 r. do pułku piecho
ty w Stanisławowie pełniąc służbę w taborach. 

Wzywa się zaginionego, aby w terminie trzymiesięcznym 
od ukazania się .niniejszego ogłoszenia zgłosił s i ę w Sądzie 
Grodzkim w Wyrzysku, gdyż w przeciwnym razie może być 
uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby', które mo
gą udzielić wiadomości o zaginionym, cby w terminie wyżej 

_ oznaczonym. doni~s1Y Sądowi ' na piśmie lub zgłosiły je do 
protokółu sądowego, Zg. 24/47. . M-8621 

SĄD GRODZKI W WYSOKIEl\1 - MAZOWIECKIEM 

Wzywa się zaginionego, aby w ciągu 3 miesiccy od ukaz .. - · Sąd Grodzki IN WY50k iem - Md.zowi eckie ~ll podaje, do 
nia się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie' Gro 'Jzkim , ' wiadomości że W1J !ynął wn io ~'E'k o Ll ': ' 1? !1:e za ?:1'?, rlego za-
w WoJ szty nie, gdyż w przeciwnym. razie może być uznany' za ginionego Józefa R~, tl11a r.a, urod [w: jo w 1900 r;:,!-i:u w Ła-

,zmarłego. Wzywa siC wszystkie osoby, l;tóre mogą udzidić pach, syna Józefa i Zofi i z SoboJewsl;:;ch, pre.cownika 
'wiadomości ' o zaginionym. aby w tcrmit!ie powyższym don io- Głównych Warsz~atów w Łapach ' do 1944 ' roku, ostatnio 
sły o nicb Sądowi. 2 Zg. 4S/H. :\1~8243 wywiezionego do obozu koncen1.!·acyjnego w Niemczech. 

Broni sława BOl'tnow~ka z Tło!, Nowych. powiat u wolsił:,,' . 

sldego. wniosła o llznanic za zmarłego mę;' a Józefa Borłnow- I 

skiego, syna Michała, ostatnio zal11ie ~z lw łl'g ') we wsi Wi~in, ' 
pow. PrllŻana. Wym,ieniony został zmobiliwwany ~ dniu 
30.7.1944 r. do wojska polskiego i przyd,lielony do jecinosłki 

wojskowej nr. 83694 E" skąd ostatni list pisał 20 ,4.1945 r. Od 
tego czasu zaginął. 

Wzywa się zaginionego, aby w ciągu 3 miesięcy ol! ukaza
nia się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w S:jdzie GI:odzk im 
w Wolsztynie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za 
zmąrłego. Wzywa się wszystkie osoby, Idore mogą U(izielić 

w'iadomości o zaginionym, aby w terminie pO~) ższym ' donio
sły O nich Sądowi. 2 Zg. 101/46. lII-8~·n 

SĄD, GRODZKI WE WŁOCŁA WI, U 

Zg. 81/47 Rana Szteinberg, 'oraz Ii'ena -Krakowsl,a Czapni
kowa z Włocławka wysląplły z wn ioskiem, by Fajilusia ,'e) 
Felikąa Chęclńskiego, syna Michała-Dawida i RuchIi z domu 
Kluske" ur. 3i .I.1893 r. 'W Luhraticu: ostatn io przebywającego 
w Warszawie, (podczas wojny w ghecie w 1!)42 r.) uznać za 
tmarłego. 

Zg~ 82/47 Rana Sztei~lberg, oraz Irena Krakowska Czapn i
kowa z Włocławka wysląpiły z wnioskiem, by Chaję-Surę vel 
Helenę z 'Kowalskich I voto Zakrzewską, II , 'oto , Chęcińską, 
llr. 14.1.1900 r. w Koninie, córk.; 'Abr:lDu i Liny z Frajerów, 
0rtatn10 przebywającą w W:lr;zawie (19-l3 r.) ' U1.l1a'Ć za 
zmarłą. 

Zg. 110/47 Józefa Żukowska z Włocławk-J w;pttJpiła z 'I' nio
skiem, by jej męża Stanisława tukO)wskiego, , syna Jana i Ma
rianny z Wiktorków, Ul': 2 grudnia 1888 r. w Polesiu, 'pow. Lo-

' wickiego, , posterunkowego Policji Państwowej we Włocławku 
IV 1939 r., ewakuowanego w dniu 7 wl'zesnia 1939 r. z" Wło~ 
cławka z policją włocławską w kierunllU Warszawy, uznać 

ta , zmarłego. 
Zg. 88/47 Janina Domanowska z Włocławka wystąpiła 

z wnioskiem, by 'jej męża ' Jana Domallowskiego, syna Woj
ciecha J Józef y z Kulińskich, ur. itl ~ierpnia 1900' r. we Wło
cławk~, ostatnio przebywającego w obozie koncentracyjnym 
w Rudau k. Królewca, uznać za zmarłego, 
, Wzywa się wymienionych zi!ginionych, oraz wszystkie oso

by, które mogił , o nich udzielić wiadomoścI" aby w terminie 
trzech miesięcy zgłosili się, względnie podali wiadomości o za
ginionych do StJdu Grodzkiego we Włocławku. 4 M8580--8583 

SĄD GRODZKI W WODZISŁA WIU SLo 

3ąd Grodzki w Wodzisławiu SI. nil wniosek 'Eugenii , Biela 
l. Gorzyczek wszczął w aktach III. Zg. ' 228/47 postępowanie 
w celu uznania za zmarłego jej męża Franciszka Bieli! ur. 
31 lipca 1917 r., syna Jerzego i Zuzanny z domu Bryjza, 
ostatnio zamieszkałego w Gorzyczkach, pow. Rybnik, który 
powo'lany , do ~ojska niemieckiego, dostawiony został gnia 
9 stycznia 1943 r. na froncie wschodnim , z poważnymi od
mroż.eniami do szpitala ,polowego i od tego czasu bp.z wie
ści zaginął. 

Wzywa się zagmlOnego, by w ciągu 3 miesięcy 'od daty 
tego ogłoszenia zgłosił się w tut. Sądzie, inaczej bowiem 
może być uznany za zmarłego. Wzywa się nadto wszystkich, 
którzy mogliby udzielić wiadomości o zagmlonym, by 
w powyższym termihie donieśli o tym Sądowi. M'-7129 

SĄD GRODZKlW WYRZYSKU 

Sąd Grod,;!::i wzywa zag',n:on 'Z,go józefa Rablalla, aby ! 
\V tel'minie 3-ch m :e ~:ęcy zg ;:y ' ł Sl(~ do t'Jt. S 'ld u, lub ' d", ł 
zn::.(: o sobie, gdyż po up~y\vic ~ , ::::~ o Lt" ,11:nu mO'le b j' (: uzna
ny za zmarłego, o!:az W 'yW:l \': ' !,y:,: ~l;: ' e, 030by, które .mo
głyby udzielić j<? k;dl~~o lw :ek wi,',d"mio~d . 6 życi u lub śmier
ci zaginionego, aby doniosly Sądowi w powyższym terminie 
Akta Nco 97 /47 r. M-77a1 

Sąd Grod<: kj 
wiadoi11oś:::i. 'Le 

IV Wysok:em - l'/law\vieddem podaje , do 

zaginionego Wacła.\va Pogorże~sk ;ego. syna Stanisława l Te
resy, urodzonego w dniu ' 29 września 1890 r. we wsi Koby
lin - Pogorzałki, gminy Piszczaty, poWiatu Wysoko-Maio
wieckiego, województwa Białostockiego, osadzonego przez' 
władze okupacyjne ni!,!miecl{ie \v Więzieniu w Białymstoku, 
skąd nie powr:ócił ,i m iejsee pobytu jego ~ie jest znane. 

Sąd Grodzki w zywa zaginionego WRdawa Pogorzelskiego; 
aby w terminie 3-ch miesięcy zgłOsił się do tut. Sądu lub 
dał znać o sobie, gdyż po upływie tego terminu może być 
uznany za zmarłego , oraz wzywa wszystkie osoby, które 
mogły by udzielić jakichkolw,ek wiadomości o życiu , lub 
śmierci zaginionego. aby doniosły Sądowi w powyższym ter
minie. Akta Nr. Co. 77/47. M-7780 

Sąd Grodzki w Wysokiem - Mazowieckiem podaje do wia
domości, że wpłynął wniosek o u'nianie za zmarłego zagi
nionego Karola Wiatera; sy~a Wojciecha' i Marii z Sojków, 
urodzonego w Bystrzycy, pow. Ropczyce, lat 41, ostatnio 
zamieszkałego ,we wsi Dworaki - P 'ikJ,t.y, grriiny Pośw,iętne ; 

powiatu Wysoko - l\1azowieckiego, który w dniu 10 maja 
1944 r. przez ok.upantów niemieckich został aresztowany 
i wywieziony do Niemiec, dotychczas nie powrócił i miejsce 

l, jego pobytu nie jest znane. 

I 
I 

Sąd Grodzki wzywa zaginionego Karola Wiatera, aby 
w terminie 3-ch miesięcy zgłosił si ę do tut. Sądu lub dał , 

znać o sobie, gdyż: po upływie tego terminu może być uzna-
ny za zmarłego, oraz wzywa się wszystkie osoby, które 
mogły by udzielić jakichkolwiek wiadomości CI życiu lub 
śmierci zaginionego, aby doniosły Sądowi w powyższym ter
minie. Akta ,Nr. Co, 94/47. M-7779 

Sąd, Grodzki w Wysokiem. - Mazowieckiem podaje do 
wiadomości, że wpłynął :vniosek o uznanie za zmarłego za
ginionego Mikołaja Serbeja, syna Franciszka i Scholastyki, 
urodzonego w 1888 r. w Wilnie ,który pracował w charak

,terze lekarza rejonowego, sto kol. Łapy, po\viaiu Wysoko:: 
Mazowieckiego, województwa Białoslock :ego, w dniu 27 
maja 1944 r. przez władze okupacyjne niemieckie zostal 
aresztowany i od. tej pory nie ma o nim żadnej wiadomości. 

Sąd Grodzki wzywa , 'z~ginionego Mikołaja Serbeja, aby 
w terminie 3-ch miesięcy zgłosił się do tut. Sądu lub dał 
znać o sobie, gdyż ,po upływie tego ter.minu może być uzna
ny ,za zmarłego, oraz 'wzywa się wszystkie osoby, które 
mogły by udzielić jakichkolwiek wiadomości o życiu lub 
śmierci zaginionego, aby doniosły Sądowi w powyższym ter
minie. Akta Nr: Co. 100/47. M-7778 

Sąd Grodzki w Wysokiem - Mazowieckiem podaje do 
wiadomości, że wpłynął wnoisek o uznanie za zmal'łego za
ginionego Kazimierza Sniecińskiego syna Adolfa i Józef y 
z Zochowskich, urodzonego dn. 4 marca 1907 r. w Warsza
wie, ostatnio zamieszkałego w m. Wysokie - Mazowieckie, 
województwa ; Białostockiego, Sekretarza Pow. Kom. P.P.R. 
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Sąd Grodzki wzywa zaginionego Kazimierza Śnlecińskie
go, aby w terminie 3-ch miesi«:cy zgłosił się do tut. Sądu 
lub dał znać o sobie, gdyż po upływie tego terminu może 
być uznany za zmarłego, oraz wzywa się wszystkie osoOY, 
które mogły by udzięlić jakichkolwiek wiadomości o życiu 
lub śmierci zaginionego, aby doniosły Sądowi w powyż

szym terminie. Akta Nr. Co. 116/47. M-7777 

Sąd Grodzki w Wysokiem - Mazowieckiem podaje do 
wiadomości, że wpłynął wniosek o uznanie za zmarłego, za
ginionego Ludwika Zaremby syna Józefa I Domiceli z Smy
czyńskich, - urodzol).ego dn. 18 października 1890 r . we wsi 
Zaremby - Kromki, powiatu Ostrów - Mazowiecka, Referen

, ta Samorządowego, ostatnio zamieszkałego w m . WysokIc
Mazowieckie, województwa Białostockiego, który w dn; 20 
czerwca 1943 r. został aresztowany przez Gestapo Niemiec
kie, osadzony w Więzien1u w Łomży i od tej p"'ry nie ma 
o nim żadnej wiadomoścI. 
Sąd Grodzki wzywa zaginionego Ludwika Zarembę. aby 

w terminie trzech miesięcy zgłosił się do tut. Sądu lub dal 
znać osobie, gdyż po upływie tego terminu może być uzna
ny za zmarłego, oraz wzywa się wszystkie osoby, które 
mogły by udzielić jakichkolwiek wiadomości · o życiu lub 
śmierci zaginionego, aby doniosły Sądowi w powyższym ter
minie. Co. 136/47. M-8928 

Sąd Grodzki w Wysokim - Mazowieckiem podaje do 
wiadomości, że wpłynął wn'iosek o uznanie za zmarłego za
g:nionego Bolesława Perkowskiego urodzonego dn. 18 paź
dziernika 1896 r. w Pietkowle syna Juliana i Marianny 
zŁapilIskich, pracovJnika Głównych Warsztatów Kolejo
wych w Łapach, który w 1944 r . zostuł wywieziony do 
ob:Jzu koncentracyjnego w Stutthofie koło Gdańska. 
Sąd Grodzki wzywa zaginionego Bolesława Perkowskicgo, 

aby w terminie 3-ch miesięcy zgłosił się do tut. Sądu lub 
dał znać o sobie, gdyż po upływie tego terminu może być 
uznany za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które 
mogły by ud zieli"; jakichkolwiek wiadomości o życiu lub 
śm'erci zaginionego, aby doniosły Sądowi w powy:.':szym ter
m inie. Co. 18/47. M-8929 

SĄD GRODZKI W ZABRZU 

Sąd Grodzki w Zabrzu na wniosek: 1) Elżbiety Kohl. 2) 
Jadwigi Adamek, 3) Gertrudy Kos, 4) Emy Liss, 5) Marii 
Kalbarczyk, 6) Marii Głaz, 7) Józef y Zachariasiewkz, 8) Ger
trudy Ryszka, 9) Czesławy Dziurzyńskiei, 10) Klary Chwal
czyk - , wszystkich ż3.mieszkałych ' w Zabrzu - wdrożył po
stępowanie o uznanie za zmarłych: 

l) Konrada Kohla, S. Stefana i Anny z Paluchów, urodz. 
16.III.1906 r. w Zabrzu, ost. zamieszkałego w Zabrzu, który 
w , lutym 1945 zaginąŁ 

2) Alojzęgo Adamka, s. Filipa i Józef y ur. Rzeżacz, urodz. 
19.5.1899 w Zabrzu ,ost. zamieszkałego w Zabrzu, który w li
stopadzie 1945 zaginął. 

3) Wiktora Kosa, s. Pawła i Pauliny ze Sznapk6w, urodz. 
14.12.1905 w Zabrzu, ost. zamieszkałego w Zabrzu, który 
w marcu 1945 zaginął. 

4) Jerzego Lissa, s. Ludwika 'i ł'lorentyny ur. Stera, urodz. 
24.4.1900 wŻernikach, ,ost. zamieszkałego w Zabrzu, który 
w pażdzierniku 1945 zaginął. I 

5) Wiktora Kalbarczyka, s. Jana i Marii z Nakonecznych, 
urodz. 17.10.189.8 w Szydłowcu, ost. zamieszkałego w Kowlu, 
który jesienią 1939 , zaginął. 

6) Józefa Głaza, S. Józefa i Marii z 'Rydkiewicz6w, u!'odz: 
17.3.1904 w Kamionce Strom., ost. zamieszkajego w Jar
czowcach, pow. Zborów, który w marcu 1941 zaginąŁ 

7) Leopolda Zachariasiewicza, S. Antoniego i Hele'l,Y r. Se
ba ,tiailsk; ch, urodz. 15.11.1905 w Czortkowie, ost. zamiesz
kałego w Polowcach ,pow. Czortków, który we wrześniu 

1939 zaginął. 
8) Alfreda Ryszki, S. Jana i Anny z Bitnerów ,urodz. 20.4. 

1912 w Kłodzku, ost. z,amieszkałego w Zabrzu, który w lu
tym 1945 zagInął. 

9) Zenona Dziurzyńskiego, S. Teofila i Klary z Biloń

skich, urodz. 5.~ . 1902 w Stanisławowie, osI. zamieszlcalegr 

tamże, który został w roku 1941 a'resztowany przez władz,; 
niemieckie i od tego czasu zaginął. 

10) Konrada ' Chwalczyka,. S. Wincentego i Agnieszki, ur. 
Kijas, urodz. 13.2'.1900 w Zabrzu, ost. zamieszkałego w Za· 
brzu, który ' powołany został w 1944 r. do wojska niemi~(' · 

kiego i od tego czasu zaginą!. 

Wzywa się wyżej nazwanych, jeśli żyją, aby się zgłosili 

do Sądu do 3 miesięcy od dnia ogloszenia, gdyż w prze
ciwnym razie zostaną uznani za zmarłych. Wszystkich, któ
rzy mogą udzielić o ni~h wiadomości wzywa się. aby w ter
minie tymże udzielili ićh Sądowi. (Zg. 251·47, Z,:;. 283-4.7, Zg 
308-47, Zg. 378-47, Zg. 381-47, Zg. 420-47, Zg. 437-47, Zg. 
503-47, Zg. 471-46 i Zg. 495-46). M-7342 

, Sąd Grodzki w Zabrzu na wniosek: 1) Albiny Slelllek , 
2) Pauliny Fabrici, 3) Marii Łuczyńskiej, 4) Marty Boguc:
kiej, 5) Heleny Jurek, 6) Klary Kempski~j , 7) Jadwigi Wy
bierek, 8) Rut Malejki, 9) Marii Ryglowskiej i 10) Hilde
gardy Kałuża - wszys'tkich' zamieszkałych w Zabrzu -
wdrożył postępowanie o uznanie za zmarłych: 

Na wniosek Karoliny łJój, zamieszkałej w Wysokiej Ma
łej wszczęw postępowanie o uznanie za zmarłego jej męża 
Józefa' l.oja, rolnika, urodzonego dnia 8 września 1893 , r. 
w Lelowkaeb, pow. Miechów, syna Franciszka i Marian-

t ref. Op. Sp., który został uprowadzony przez umunduro
waną i uzbrojoną grupę ludzi w dniu 7 lipca 1945 r. peł

niąc obowiązki służbowe we wsi Krasowo ~ Częstki, gminy l' 

Piekuty, powiatu ' Wysoko - Mazowieckiego i od tej pory 
nie "''ł o nim żadnej wiado'Tlości. _I 

1) Piotra Bieniek, S. Michała I Janiny z Jeżiorskich, urodz. 
21.7.1887 w Miedarach, pow. Bytom, o'statnio zamieszkałe
go w Zabrz,L/ , który w lutYl'n 1945 zaginął. 

2) Alfonsa Fabrici, s. Karola i Marii z Adamczy ków, 
urodz. 26.4.1896 w Zabrzu, ost. zamiesz. w Zabrzu, który 
w lutym 1945 zaiiMł. 



Nr IU'I 

3) Włądysława Ferdynanda Luczyńskicgo, s. Feliksa i Ka· 
roliny z Krwawiczów, urodz. 24.7.1811t; w :Sr~ach, ost. ~a· 
mieszko w StanIsławowie, który w dniu 8.8.1941 został aresz
towany przez gestąpo · l od tego czasu zallnllł. 

4) ~adeusza Rudolfa Soguckieio, ś. Rudolfa 1 Wandy z Ja· 
sińskich, urodz. 23.9.1903 w Tarnopolu, ost. zamieszkałego 
w Jezupolu, który został w dniu 12.9.1943 uprówadzot1Y 
z mieszkania przez 3 nieznanych osobników i od tej chwi
li ~agtnął. 

5) TadeUiza Jurka, s. Jana 1 Karoliny z. d. Chmielowiec, 
urodz. 4.12.1904 w Leżajsku,ostat. zamieszkałego IV t.uż
kach, woj. Wileńskie, który jako .oficer W. P. w kwietniu 
1940 zaginął. 

8) Jana Kempskiego, s. Jana l Marii z Pyków, urodz. 
24.7.1896 w Biskupicach, ostat. zamiesz. w Zabrzu, który 
w lutym 1943 zaginął. 

7) Józefa Wybierek, s. A.lękeeao 1 Franc!s~ld z d. Pletnk, 
urodz. 29.1.1900 w Gl1wh::acb, ostat. zamle~z. w Zabnu, któ
ry w lutym 1945 zaginął. 

8) Edwarda Malejki, l. J6zefa i Joanny z Kcmiłcznych, 
urodz. 27.9.1911 w Zabrzu, ostat. zamieS!Z;. w Zaptzl,ł, który 
w lutym 1945 zaginął. 

9) J .ana Ryglowskiego, l. Wojci~cha 1 Teofi11 z Szamey
tów, urodz. 2.7.1892 w 'rarnowie, ostat. ~amies~. we Lwowie, 
który 9.12.1940 ~aginął. 

10) Karola Kałuty, s. ElfrYd,y Kałuży, urodz. 2U.IUO 
w GBttingen, ostatnio zamieszkałelJo w Zabrz\.l, który bęl1ąc 
VI wojsku niemieckim, pisał ostatnio clo żony z Wę,ier 

28.12.1944, po ~ym zaginął bez wid c!. 

Wzywa się wytej nazwanych, Jeśli tyJ 1\ ,aby /l1~ z«łosUl 
do Sądu Grodzkiego w Zabrzu do trzech. miesi~cy od dnia 
ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie zostaną ~znani za 
zmarłych. Wszystkich, którzy mo,,, udżielić o nichw!t
domości, wzywa się, aby w tymie czasie udzielili lchS_
dowi,Zg. 457-47, Z •• 475-47, Z~. 1100-47, Za. 601·47, Zg. 
694-47, Zg. 69i!-47, Zg. 699-47, Zg. 700-47, Z,. 701-47 I Z,. 
702-47. ~--759ł 

SĄD OKRĘGOWY VI ZA~OSCIU 

Sl\d Okręgowy wZ!U'ilOŚclu obwieS-tcza, *e wqroiOM zo
litało postępowanie o stwierdzenie wypadkl,ł ;mlerCl Marii 
z Bartoszewskich Jowdlu,k,ost!ltn!o zarnles:likałej w Jfj.lO"; 

sławcu, gm. Uchanie, pow. hruble$zQW$klegc, ' która W 1915 
r. wyjechała do RosjI. I tam zmarła w 11U9 r. 
Sąd Okręgowy wzYWa wym!(ll'liopą, aby, c 11e żyje, zgłQ

siła się do Sąd~ w ~erminle 3·mlesięclIl'lyrn od uj-a?:ania 
się w druku obwleuczenia, ,gdy:tpo tym t(łrminlł 1J.~wier

dzony zostanie fakt jej śmierci. Co. l5;/ł~ó · . , ~~940 

SĄD GROD~KI W ZAMO$CIU 

Sąd Grodzki w. Zamościu obwies~cz., że l'lł slrutek wnloll
ku Stefallii Witeszczllkowej, zam. w Zamościu, 'ul. Ja!!na 
nr. 7, w sprawie Zg. 75147 wszczął postępowilpie o uzn.nie 
za zmarłego StanIsława WIteszczaka, ur. 30 grudnia 1895 
r.· w Stryju, s. Feliksa i WiktorII, ostatnio zam. w Zamościu, 
kierownika szkoły. 

Według twierdzenia petentki mllżjej we wtze6niu 1939 
\'. zaginął. Dotychczas nie ma o nitłl ~ą<lnej wiadomości. 

Wzywa się wyżej 'wymienionego, jak również wszysUde 
osoby, które mogą udzielić ° nim wiadomości, aby w ter
minie 3·miesięcznym od daty ogłoszenia doniosły o tym 
Sądowi. Po wPływie tego terminu mo~e zostać uJnany za 
'U)J1arlego. ~-72S2 

SĄD GRODZKI W ZŁOTOWIE 

. Adela Fedorec, zamieszkała vi Złotowie, przy ulicy Ale
le Mickiewicza Nr. 3, wniosła o uznanie za zmarłego mę:Ła 
jej Piotra Fedorec, uro~onego dnia 13 ~erwca 1898 roku 
w Panintino,powiat 1.ozora, woj. Stanisławów, syna Szy
mona i Dorii z domu Brocławskiej, ostatnio zamieszlrałe· 

go w Stanisławowie, zaginionego w czasie wojny 1939 --
1945 roku. 

Zaginionego wzywa się, aby zgłosił się najpóźniej do dnia 
19 grudnia 1946 r., godzina l2-ta w Sądzie Grodzkim w Zło
towie, pokój Nr. 9, gdyż w przeciwnym razie uznany bę
dzie za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą 
udzielić jakichkolwiek wiadomości o życiu czy też śmier
ci zaginionego, żeby doniosły w powyższym tenninie O tym 
~ądowi. Zg. 6/47. , M--'l569 

SĄD GRODZKI W :2:YRARDOWIE 

Na wniosek Janiny Chądzyńskiej. zamieszkałej w MszC'Zo· 
nowi e toczy się postępowanie ° uznanie zaginionego Wik· 
tora Chądzyńskiego za zmarłego, który jako funkcjonariusz 
policji państwowej w czerwcu 1944 roku skierowany był do 
s~pitala w Warszawie, gdzie zastało go powstanie i jak wie
ści głoszą został zamordowany przez wtadze okUlPaeyjne 
niemieckie. 

Sąd Grodzki w Żyri.lrQ,owie wzywa Wiktora Chądzyń

skiego, syna NN. i Heleny, urodzonego dnia 16' pażdzier· 
nika 1893 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałe,o 

w Mszczonowie do stawienia się w Sądzie przed upływem 
3ll'iesięcy od chwili ogłM;z;enla, wezwania, gdyż w prze· 

ciwnym ra.:ie może być uznany za zmarłego. Wzywa się 

wszystkich,którzy mogą ud:żielić wiadomośei o zaginio· 
nym Chądzyńskim. aby donieśli o tym Sądowi. M-9025 

"MONITOR POLSKI" - 8 sierpnia 1947 r. 

s P R O S T O ,W A N l E 

S_d Grodzki w RadomiU Pl'ostuje omyłkę zaszłą w ob
wieszczeniu o uz~anie za zmarłego, zamiast: "Władysława 
PraŻD1owskle,o" winno być: "Władysława KrawClzewskie
IQ", a które to obwieszczenie umieszczone było w "Monito
rze ,Polskim" Nr. 79 z dn. 31.5.1947 r. Dn. 15.7.1947 r. Zg. 
46/47. M-iJI01 

UMORZENIE DOKUMENTÓW 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział VII Cyw. zawiadamia, 
Że wpłynl\ł wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w Warszawie .0 umorzenie 6% Skryptu Dł!lżnego, w związ
ku z czem Sąd wzywa wszystkie osoby ros~czące sobie 
prawa do 6% Skryptu Dłużnego, przedsiębiorstwa "Polska 
Poczta Telegraf i Telefon" na 1000000 zł. płatnego dnia 
31.VIII.1942 r.z odsetkami płatnymi dnia 30.VI. i 31XII. każ
de-,o roku, wystawionego przez Ministerstwo Poczt i Telegra· 
fów, aby w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego 
oiloszenla zgłosili swe prawa i złożyli w Sądzie ten doku
ment, gdy i; w razię niezłożenia dokument ten może być 
umor~ony. Nr. Spr. 'VII Ns. 994/47. M-7992 
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dopisano: przedstawicielstwa bran~we techniczne oraz Inne, 
tak krajowe jak i zagraniczne. Kapitał zakładowy 'P0dwyż~zo
no o 300~000.-- zł. ł wynosi obecnie 600.000.- zł .. podzielonych 
na 120 ttdzłałów po 5.000.- zł. M-8804 

Do rejestru handlowego B nr. 92 przy firJllie Przedsiębior
stwo HandIowe i Techniczne .,Pehate" Sp6łka z ograniczon, od
powiedzialności, w Bydgoszczy posiadajlłce oddział w Szczeci
nie wpisa.no dnia S lipca 1947, że w miejsce ustę'pujących człou
ków zarz,du Alojzego Wojcińskiego, Antoniego Grossy'ego 
ł Władysława Gramatyki wybrano Agnieszkę TuUewską, Broni
sława Głęh-Glębowicta i Józefa Langera. Wojciechowi Kozłow
skiemu udzielon,o prokury. M-1I1103 

Do rejestru handlowego A nr. 687 (Inowrocław) przy firl\lie 
"Holel pod Lwem" w Inowrocławiu wpisano dnia 17 lillca 1947, 
'Że firma obecnie brzmi: ;,Hote1 pod Lwem" E. T. Tomicki 
i S-ka. Siedziba: Inowrocław, ul. Rról. Jadwigi 1. Przedmio
tem przedsiębiorstwa jest 'Prowadzenie hotelu i restauracji. Pe
lagia Cierpiszewska i Irena Bolałek wst,plli do przedsiębior
stwa jako osobiście odpowiedzialni spólnicy. Do reprezentowa
nia spółki uprawniony jest s'Pólnik Edmund Tomicki samo
dzielnie. 1\1-8802 

Do rejestru handlowego B nr. 37 .przy firmie Pomorska Hur
townia Towarów Krótkich i Galanterii D. Malinowski, Spółka 
z oganiczonę odpowiedzialności, w Bydgoszczy wpisano dnia 
14 lipca 1947, że uchwałę nadzwycaajnego Walnego Zgrom a-ODTWORZENIE 

ZAGINIONYCH ·· DOKUMENTó\YI 

SĄD GRODZKI W WARSZAWIE 

Nr. akt. L. Ns. 27147, Dnia 8 maja 1947 r. Sąd Grodzki 
w Warszawie Odd.+ia1 I Cywilny w osobie Sędziego H. Smo
lell3kiej w opecnoŚCi protoku1anta Potrzeborskiego po roz
patrzeniu w dniu 28 kwietnia 1947 r. sprawy z wniosku Ka
roliny-Wandy Borman·Bakowskiej O odtworzenie świadec
twa dojrzaloici. Poatanowienie:odtworlYć świadectwo doj
rzałośoi wystawione przez Gimnazjum i Liceum typu ma
tematyczno-przyrodniczego kat. A "Towarzystwa Zjednocze· 
nie Na'IJczycieli"W Wars~awie pl'Zy ul. Rymarskiej 12 o treści 
następuj"cej. "Kuratorium Okręgu Warszawskiego: pań~two. 
wa KomiSja Egzaminaoyjna, Świadectwo Dojrzałośc;i Karo
llna-WandaBonnan Bakowika, urodzona dnia 9 kwietnia 
1922 r. w Warszawie, wyznania rz,ymiko-katolic1,:iego, po 
ukońcsenia nauki w Gimnazjum i Liceum Żeńskim "Towa. 
r::Y8~wa Zjednoczenia Nauczycieli" w Wars~awie do którego 
była przyjęta do klasy wstt'lpnej 3 września 1929 roku zdała 
w maju 1939 roku licealny zwyczajny egzamin dojrzałości 
typu matematyczno-pr21Yl'odnIllzego wobec Państwowej Ko· 
misjiElzaminacyjnej powołanClj przez Kuratorjum Okręgu 
Szkolnu-o Wanzawskie,o i otrzymała następujące oceny 
~stateczn.:· Z.łI sprawowanIa · bar~o dobrY, ··';'; · -:tauki religii . 
bardzo dObry; z ' języka polskie,~ ' bardzo dobry,· 'z historii 
dobry; z języka obcego ~ francuski bardzo dobry, z mate
matyki dobry, z fizyki dobry, z chemii dobry, z biologii bar· 
dzo do·bry, z geQlogii dobry, z propedeutyki filozofii - dobry, 

. dzenia z dnia 25 czerwca 1947 zmieniono § 6 umowy spółki 
(kapitał zakładowy). Kapitałzakladowy podwylŻszono o 250.000 
zł. i wynosi obecnie 300.000 zł., podzielonych na 300 udziałów 
po 1.000 zł. Nazwisko członka zarzędu Heleny Mierzwa obec
nie brzmi Helena Malinowska. M-SSOl 

z rysunków bardzo dobry, z przysp::>sobienia wojskowego 
bardzo dobry, z ćwiczeń cielesnych bardzo dobry, z zagad
nień życia ws,półczesneio dobry. Państwowa Komisja Egza· 
minacyjna \lUlała Kat'OIinę-Wandę Bonnan Bakowską za 
dojrzałą do studiów wyższych i wydaje jej niniej-sze świa
dectwo Warszawa, dnia .•. " maja 1939 roku Przewodni
czący Korni.ji (--) Chmielew~ki, podpis. Podpisy członków 
Komisji (-l Teklą Cyge, (~) Jerzy Centneszwer, (-) Ruba· 
szew, C-) Bram$. Na zaslldzie art. 7 i8 Dekretu zdnia 7.7. 
194~roku o odtworzeniu dyplomów świadectwa ukoticzenia 
nauki (Dz. U. Nr. 21,' ,poz. 164, zaznacza się, żę w terminie ' 
7-mio dniowym od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia 
siuty Prokuratorowi, Władzom Bezpieczeństwa Publicznego 
ł Kuratorium Szkolnemu zażalenie do Sądu Okręgowego 

Vr Warszawie. M--9464 

SĄD GltODZKl WSOPOC!E 

Janina Dekań5ka utO<i1:ona Homolka zam. Sopot ul. Sta· 
lina 700 •. wno~l o odtworzenie: 

l. świadectwa dojrzałości wydanego w 1907 roku przez 
Państwowe Zeń:skie Gimnazjum z pełnymi prawami w C~er
kasach kijowskich, Janinie HomiQloko, urodzonej 5· marca 
iS89 r., austriackiej pOddanej, z ocenami język rosyjski do· 
stlltec1:nie, je:zyk francuski dobrze, algebra dobrze, geomatrja 
dobrze, fizylta dobrze, historja dobrze, przyroda dobrze. In
spektor Grabo'wicz Dyrektor Pereswietow. 

II. zaświadczenia wydanego przez szkołę przygotowaniaj 
profesorów francuskiego dla cudzoziemców w Sorbonie, bez I 
daty, że Janina Dekańska ur. 5 marca 1889 roku chodziła 
dwa lata na wy)tłady i w 1912 r. złożyła e,gzaminy dodatnio 
z języka francuskiego, gra.matyki, historji gramatyki, historji I 
Francji, historji sztuki francuskiej, fonetyki". 
Sąd W7.ywa wsżystkie instytucje i osoby posiadające jakie· 

kolwie-k wiadomości w sprawie -- o nadsyłanie doniesień co 
do bezzasadności wniosku. Ns. 61147. Sąd Grodzki w Sopocie. 

M-9596 

REJESTR HANDLOWY 

SĄD OKRJ::GOWY W BYDGOSZCZY 

D. rejestru handlowego B nr. 89 przy firmie ,,:t:clmet" Wy
twórnia Artykuł6w Metalowych i Montaże Sp6łka z ogranicr.o
n, o~owiedzlalnośei, w Bydgoszczy wpisano dnia 19 lipca 
1947. że uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 
19ł7 zmieniono umow~ spółki w U 4 (przedmiot przedsiębbr
~lwa), 5 (kapitał ząkładowy). Do przedmiotu ·przedsi~biorstw'l 

Do rejestru handlowego A nr. 122 wpisano dnia 9 lipca 1947 
firmę Fabryka WyroMw Papierowych B. Gittel właść. Fran
ciszka Gittel i S-l'a. Siedziba: Bydgoszcz, ul. Sieradzka 9. 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest fabrykacja wyrobów papie
rowych. Spólnicy: Franciszka Gittel, Wanda GÓrsl,a. mgr. Hen
ryk Cegielski •. Jan Sk6rcz. Spółkę reprezentuję spólnicy Fran
ciszka Gitte1, mgr. Henryk Cegielski, Jan Sk6rcz i to dw6cb 
łllcznie. M-8800 

SĄD OKRĘ1GOWY W BYTOMIU 
Do rejestru handlowego działA pod nr. 17 wpisano dnia 24 

czerwca 1947 r. przy firmie "żelazobyt", Wacław Szreder, Han
del wyrobami żelaznymi z siedzibIl miasto Bytom, że firmę 

wykreślono z rejestru handlowego na wniosek właściciela. 
M-9168 

Do rejestru handlowego, dział A pod nr. 12 wpisano dnia 
24 czerwca 1947 r. przy firmie "Chemohurt", W. Bielliek i S-ka 
z siedzibę w Shorzowie III, że spółka jawna się rozwięzała 

bez przeprowadzenia likwidacji. Firmę wykreślono na wniosek' 
sp6lników z rejestru handlowego. M'-916V 

Do rejestru handlowego, dział A. pod nr. 75 wpisano dnia 
19 czerwca 1947 r. firmę: Julian Pieczka ( ' S-ka z siedzibą 
miejscowość Piekary - Sląskie. Przedmiotem pnedsięb!orsŁwlI 
jest zakup i sprzeda.i; wszelkiego rodzaju towar6w. Spólnika
mi sę: Julian Pieczka, Stefan Pieczka, Konrad Pieczka, Leoka
dia Galasińska z domu Pieczka. S'półka jawna. Spółkę repre
zentuje samodzielnie Julian iPieczka. M-9170 

Do rejestru handlowego dział B. pod nr. 25 wpisano dnia 
19 czerwca 1947 r. przy firmie "Hurtownia Członk,ów Stowarzy
szenia Kupców Polskich", Spółka z ogranicz·oną odpowiedzial
nością z· siedzibą w Bytomiu, że firma brzmi obecnie: Hurtow
nia Kupc6w Polskich, sp6łka z ograniczon, 'odpowiedzialnością. 

M-9171 

Do rejestru handlowego dział B. 1I0d nr. 66 wpisano dnia 
24 czerwca 1947 r. firmę: Budownictwo Przemysłowe "Regene
rator", spółka z ograniczoną ,odpowiedzialnościę z siedzibą 

miasto Chorz6w. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wykony
wanie rob6t budowlanych i przemysłowych. Kapitał zakładowy 
80.000 złotych. Spólnik może posiadać większą ilość udziałów. 
Zarząd spółki trzyosobowy. Członkami zarzędu są: Jerzy Grze
gorz. Antonina Grzegorz z domu Kozubska i Roman Kozubski. 
Ka'żdy z członków zarządu uprawniony jest do reprezentowa
mia spółki i do prowadzel)ia jej interesów nieogran!czenie. Spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnośclll opiera się na umowie z 
dnia 24 maja 1947 r. M-9172 

Do rejestru handlowego, dział B. pod nr. 63 wpisano dnia 
18 czerwca 1947 r. firmę: "Eskulap", Laboratorium chezniczno
farmaceutyczne, S·p6łka z ograniczoną odpowiedzialno~ci:) 1: sie
dzibą miasto Tarnowskie - Góry. Przedmiotem przedsirbior-
stwa jest produkcja artykułów chemicznych i farmaceutycznych 
oraz hurtowa sprzedaż tychże. Kapitał zakłado\"y wyno~i 
'360.000 zł. Sp6lnik może posiadać tylko jeden udział. llIZ::d 
spółki trzyosobowy. Członkami zarządu sę: Dr. Aleksander 
Nowakowski, Paweł Wanoth i Maria Kosmaiska. Do sl\łild:lll ja 

oświadczeń i ,podpisywa'nia w imieniu spółki wymagane jc ~ l 

wspóMziałanie dwóch członkó}V zarządu. Spółka z ograniczo
ną odpowiedzialnością opiera się na umowie z dnia 17 maja 
1947 r. M-9173 

Do rejestru handlowego, dział B. pod nr. 64 wpisano dnia 
24 czerwca 1947 r. firmę: "Chorzowskie Przedsiębiorstwo Tran
sportowe", s'p6ł'ka z ograniczO'Ilą od.powiedzialnością z siedzibą 
miasto Chorz6w. Przedmiotem przed·siębiorstwa jest przewóz 
i spedycja towarów pojazdami mechanicznymi. Kapitał zakła

dowy 150.000 zł. Spólnik mo'±e p.osiadać większą ilość udziałów. 

Zarzlłd spółki dwuosobowy. ·Członkami .nrządu są: Józef Adam-
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czyk i Władysła w Jaroń . Do składa,nia oświadczeil l podpi
sywania w imieniu spółki wymagany jest 'podpis dwóch człon
ków zarządu łącznie. Spół'ka z ograniczoną odpowiedziaI'nością 
at>iera się na umowie ' z dnia 21 czerwca 1947 ,. M-9174 

Do rejestru h andlowego, dział A. pod nr. 73 ' wpisano dnia 
31 m aja 1947 r. firmę: "Wytrzymał'Dść", Wytwórnia Sztucznych 
Jelit - H. Ęwaśny i S-ka z siedzibą miasto Chorzów. Przed
miotem przedsiębiorstwa jest wytrzymanie sztucmych jelit. 
Włodzimierz Kuśnierz, Henryk Kwaśny, Leon Broda, Zygfryd 
Broda jako spólnicy. Spółka jawna. Do reprezentowania spół
ki uprawnieni są wszyscy 'spólnICY. Do składauia oświadczeń 
i podpisywania w imieniu spółki wymagany jest podpis dwóch 
spólników łącznie. M--9175 

SĄD OKRI;:GOWY W CIBSZYNIE 

Dnia 19 lipca 1947 wpisano do l'ejestru handlowego BjVI-I09 
firmę: WyLwórnia wyrobów kor'kowych "Technokorek", Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Bielsko. Przedmiot 
przedsiębiorstwa: Przerób kory korkowej i odpadków korko
wych na cele techniczne i galanteryjne i sprzeda'ż tych wyro
bów. Kapitał zakładowy: 1.500.000 zł. podzielony na 150 udzia
łów po 10.000 zł. S'pólnik mOiŻe mieć więcej udziałów. Oso
by uprawnione do reprezentowania s,półki: Władysław Toma
szewski, Rudolf Herczka, Heleua Grzybowska. Firmę reprezen
tują dwaj członkowie zarządu lub jeden łącznie z prokurentem. 
Spółka z ograniczoną (ld'powiedzialn(lścią. Umowa z daty Biel
sko, 14.VII.1947 Nr. r ep. 1615/47. M-8!)95 

Dnia 19 li'pca 1947 wpisano do rejestru handlowego B/ VI-110 
fi rmę: Zakłady chemiczne Czechowice, Spółka z ograniczoną od
powiedzialno ścią. Siedziba: Czechowice-D.ziedzice. Przedmiot 
przedsiębiorstwa: Produkcja wyro'bów chemicznych i produkLów 
pochodnych, smołowcowych, żywicZ'llych i innych. Kapitał za
kładowy: 600:000 zł. podzielony na 100 udziałów po 600 zł. 

Spólnik może mieć więcej udziałów. Firmę re'prezentuje dy
rektor Józef Gondzik przy współudziale jednego z dwóch czł,on

ków zarządu a to: Zygmunta Kubrychta lub Emila ' Wuckego. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnQścią. Umowa z daLy Biel
sko. 28.VI.1947 Nr. rep. 1168/47. M-8996 

Dnia 9 lipca 1947 wpisano do rejestru handlQwego firmę: 
.,Smrek", spółka dla przeróbek drzewnych dzierżawcy Gruber 
i S-'ka w Bielsku. Przedmiot przedsi.;biorstwa : przecieranie oraz 
obróbka i przeróbka drzewa dla wszelkich celów użytkowych 
zapomocą urządzeń wydzierżawionych od firmy " Smrc!;", Sp,H
ki dla przeróbek drzewnych, s,półki z ograniczoną odpowiedzial
nością w Bielsku, - oraz handel drzewem i wyrobami z drze
wa. Spólnicy: Joanna Grubner, Gizela Grubner, Jadwiga Gru
ber. i Jerzy Rybińsk i. Prokura: Juliusz Gruber, Jawna Spół

ka handlowa. Firmę reprezentują: Joanna Grubner, Gizela 
Grubner, Jadwiga Gruber, Jerzy Rybiński i Juliusz Gruber ~ 
w dwóch łącznie, z tym, je wszelkie transakcje połączone' z za
ciągnięciem lub udzieleniem kredytu towaro.wego czy pieniężne
go n a sumę ponad 500.000 zł. wYJllagają podpisu s,pólnika Je
rzego Rybiilskiego, a p. Juliusz Grubel' 'powinien podpisywać 

z dodatkiem wskazującym n a prokurę. Pisemne oświad'cżenia 
imieniem spółki ,podpisują wyżej wymienione osoby, kładąc 

sw ój podpis pod wypisanym lub wyciśniętym pieczą~ką brzmie
niem firmy. III. 'H. H. A./VH-276. M-8778 

Dnia 5 lipca 1947 wykreślono w rejestrze handlowym BjI-79 
przy fi I'IU ie : "Hotel pod Brunatnym Jeleniem", spółka z ogra
nicz on ą odpowiedzialnością w Cieszynie likwidatora Jana To- ! 
mana. który zmarł, oraz wpisy do'konane przez okupanta jako I 
nieważne. III. R. H. B/ I-79. M-8780 ' 

Dnia 26 czerwca 1947 wpi sano do ,rejestru handlowego firmę: 
"Odlewnia i Zakłady Mechaniczne, Spółka z ogra~iczoną od
powiedzialnością" w S'koczowie. Przedmiot ,przedsiębiorstwa: 

Prowadzenie odlewni żelaza i metali nieżelaznych, produkcja 
maszyn. silników i armatur, Iprzeprowadzanie napraw maszyn. 
Kapitał zakładowy : 2.000.000 zł. podzielonych na 5 równyoo 
udziałów po 400.000 ,zł. Członkowie zarządu: Ludwik Kluz, Jo
lcf Wantula, Józef Niedoba, Inż. Alojzy Tros,zo'k. Firmę repre
zcntuj ą dwaj członkowie zarządu łącz'nie lub jeden członek za
ł'ządu łącznie z prokurentem. Rodz aj osoby prawnej: Spółka , 

z ogra niczoną ' odpowiedzialnością. tJmowa ,z daty Cie_szyn, 3 

maja 1947. L. rep. 644/47. III. R. H. B/VI-406. M-8779 

Dnia 26 czerwca 1947 wpisano do rejest ru handlowego 
ł3 ;VI-98.że firma: Browar ".osiek", Spółka z ograniczo'ną lid
powiedzialno ~cią w Osieku podwy'ższyła kapitał zakładowy do 
kwoty 500.000 zł. III. R. H. B/ VI-98. M--8784 

Dnia 13 czerwca 1947 wpisano do rejestru handlowego 
B;VI-I04 firmę: "G . S. M. Galanteria Szklano - Metalowa", Spół
kol z ogrnn; rzo ną odpowied,zialnością. Siedzi'ba. Biała Krakow
" ,a, P rzedmiot przedsiębiorstwa: Wytwal'Zanie galanterii z me
tu li, szkła i mas ,plastycznych oraz s,przedaż powyższych wy
tworów. Ka'pitał zakładowy: 300.000 złotych (100 udział6w 

po 3.000 'złotych). Sp6J.nik moiile mieć większą ilość udziałów. 
f: ,: ton Iwwie zarządu: Piotr Wojtaszek, Stanisław Szłapa, Fran
, : ;/.ck Dąbek. Spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu 

hlczn!e. Spółl,a z ograniczoną odpowiedzialn::>ścią. Umowa 
,nółld z dnia 14 kwietnia 1947 Nr. l1'ep. 527/47. 
aL R. H. B/VI-I04. M8785 

5Ą,o OEREGOWY W OOYNI 

W .tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 128 dnia 
IJ kwietnia 1946 roku wpisano: "Pakoryb", Spółka z ogra
.iczonlł od,powiedzialnością. Siedziba przedsiębiorstwa I Gdy- t 
• ia. ,.,. Rybac1,a nr. 2. P!'zedmiot przedsiębiorstwa: prodekej-a 

' .'. " 

, : ' .~ 

"MONITOR POLSKI" 8 :sIeqinia 1947 r. 

opakowaA, dla przemy~ł~ -rybnego oraz 'jnn.y.C,h wyr,ob6w drze.w
nych i metal~wych, hurLowi! i deląlicz~,a sprzedari; , tyeht~ 
oraz wykońy~alłie p'okre,wriych c~ynn9ści handl~wych. Kapi
tał zakładowy: ·, 100.000 złotych. Spólnik może miećwiększlł 
ilość udziałów,. , Członekzal!'Ządu: Henryk BartoId. Zarząd skła
dasię z jednego lub większej liczby 'członków. Jeżeli zarząd 
jest wielooso'bowy, spółkę reprezenlujlł dwaj członkowie za
rządu łącmie lub jeden członek ,zarząd~ łączni~ z prokuren'
lem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. , Umowę spół

ki sporządzono dnia 3 kwietnia 1946 Toku. ' M-8966 

W tutejszym rejestrze handlowym, dział B. nr. 63 przy fir
mie Towarzystwo dla Połowów i PrZjlmnłu Rylin~go ;,Pola
ris", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, 
Pl. Kaszubski 1 m. 2, dnia 10, lipca 1947 roku wpisano: Proku
rę Bohdana Zielińskiego ódwoła'no. Janowi Ejmontowi udzie
lono prokury łącznej do zastępowania spółki łjfcznie z jednym 
członkiem zarządu. M-8727 

W tutejszym l1'ejestrze handlowym, dział' B. nr. 51 przy fir
mie Agentura Handlowa ,,0mnium"M. Kozłowski i S-ka, Spół
,ka 'z ograniczo'ną odpowiedzialnością ' w Gdyni, ul. Swiętojań
ska 61 m ,' 8, dnia 10 lipca 1947 roku wp'isano:N.owy' członek 
zarządu: Bronisława Kozłowska w miejsce ' Władysława Szey
nera, którego odwołano z, zarządu. M-8632 

W tutejszym rejestrze handlowym, , dział B. , nr. 118 przy ti.r-
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SĄD ()I{tRI!lGOWY W GLIWICACH 

R. H. A. I. 28. Dnia 9 lipca 1947 do rejestrn handlowego Sądu 
Okręgowego w Gliwicach w sprawie firmyl Czesław Muszyński 
i S-ka, w Gliwicach, uHca Mleczna Nr. 6, wpisano na stępujące 

zmiany: Spólnik Anna Kurska ze spółki wystąpiła. Odtąd spól
nikami firmy są: Czesław Muszyńs'ki i Zygmunt BrQnic. M-9191 

R. H. B. I. 62. Dnia 18 Hpca 1947 do Rejestru HandlowegeJ 
Sądu Okręgowego w Gliwicach wpisana "Lostała 'firma: "Ele
gant", Wytwórnia Czapek i Bielizny w Kędzierzynie, Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialno,ścią. której "przedmiotem przedsię
biorstwa jest: wyrób cza'pek I bielizny z materiałów własnych 
i powierz,onych oraz sprzedaż wyrobów własnych. Kapitał za
kładowy spółki wynosi! 120.000 zł,otych, podzielony oa l2' nie
podzielnych udziałów po 10.000 'złotych każdy. Spólnik muże 
mieć więk'szą ilość udziałów. Człon·kami zarządu wybrani: 
Anna Trepińska i Jerzy Winnicki. Do reprezentowania spółki 
u'Prawnieni są dwaj człQnkowie zarządu łącznie, ,albo jeden 
członek zarządu łącznie z prOllmrentem. Łącznej prokury udzie
lono Gwidonowi Trepińskiemu. Spółka s ograniczoną odpo
wiedzialnością oparta na umowie spółlt'j zdziałanej we f.ormie 
aktu notarialnego w Gliwicach dnia 12 lipca 1947 Il'. U notariu
sza Tadeusza Pawłowskiego. iPismem przeznaczonym do ?gło
szeń spółki Jest iM'onitorP,olski. Cz.a~lirwanUl .półki nieogra
niczony. 11-8182 

mie Przedsiębiorstwo Połowów Dal,ekomorskich " Dalmor", ' . R. H. ,B. I. 12. Dnia 19 lipca 1'947 do rejestra &.ndlowego Są-
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul. Rybac- du Okręgowego w Gliwicach w sprawia firmyl ,.Metalozłom", 
ka 14, d'nia 3 kwietnia 1947 roku wpisano: Feliksowi Kuchcie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnQścią w Gliwicach, 1Ilica 
udzielono prokury łącznej. M-8967 Marcina Strzody Ni'. 7 w,pisaneJ następujące l'lIliallYI Członek 

zarządu Łukas'z Sienkiewicz 'U'8tąpiL W mie,j1JOl kgot edoo

SĄD GRODZKI 'W GDYNI 

W tutejszym rejestrze statKów handlowych morskich wpi
sano dnia 16 czerwca 1947 r" pod ) lr. R MiJr21- towarowiec 
parowy ~cargo ' steamer) "Olsztyn" o międzynarodowym sygna
le odróżniającym SPAH. Według' świadectwa pomiarowego, 
wystawionego dnia 14 czerwca 1947 r. przez Główny Urząd 
Morski w Gdańsku - nr. 67/47, wynik urzędowego obliczenia 
wymiaru ~tatku Je~t ' następujący: długość: ' 90.83 m, najwięk
su szerokość: 13.50 m, głębokość ': 8.20 m, największa długość 
przedziału maszynowego :14.01 "m, , pojemność broŁto: 7710,8 
m S, czyli 2724,60 ton rejestrowych, pojemność netto: 4420,5 ma, 
~zyll 1562,02 ,ton rejestrowych. Statek został zbudowany w 1'0-

,ku 1944 w Hamburgu (dane" le nie są u.dowodnlon~). Portem 
ojczystym statkl1,jeąŁ, Gdynia. ,Właści~ieI~lJl .tatku '~st Skarb 
Państwa Polskiego , (Mińisters~wo ':,.'telflugi). , uiytkownikiem 
statku (managing, agent) jest p!:zedsiębiorstwo_ ,żeglugowe "fi ... 
gl~ga , Polśkl\" " ,S. /1.."" ('}(tyM. ' Wyii~kil.~ ll~ddu ', •• ,' '.dłlinośch , 

100%. WysQko6ć nąldał. 'w. , 'Wł':.ll'e4ei 'dr;IPitd. , pOłiikiegol ' 
'100%. 'Tytuł nabycia: statek ten ' otrzymał 'Rząd -Rzeezy'pospo. 
,litej 'Polskiej od Rządu ZSRR ,w ramaćh wynagrodzenia IzkM, 
powstałych na skutek 'Okupacji ' niemieckiej. ' Wszyslkie wa'rull
ki co do przynaleinośei 'ipaf,lStwowej ' właściCiela zcntilły wy
pełnione. 11-:-8993 

. : -. , 

W tutejszy~ rejestrze statków ,handlo:wy,ehmorskich wpi
sano dnia 16 czerwca 1947 11'., pod 'nr. il'l ,Mor 22 - towarowiec 
parowy ".opole" o 'międzyn'a'r~dowym "sygnale odr~iającytJll 
SPAL Według świadectwa ''P~miar~weg~" wysŁawionego dilia 
14 czerwca 194i 1': przez -Gl'Ówny Urząd MOTskiw Gdańsku -
nr. 65/47, wynik urzędowego obliczenia wymiaru Bt~tku jest 
nast~pujący: długość: 90.83 m, najw:lększa szerokość: 13.50 m, 
głębokość: 8:20 m; największa ' długość przedziału maszynowe
go: 14.01 in, pojemność brutto: 7710,11 m~, czyli 2724,60 t~n re
jestrowych, pojemnąość ' netto: :4420,5, m 8, czyli 1562,02 ton re- ' 
jestrowych. Statek ' został ' żbudo'wauyw roku 1944 przez ' fir
mę: BU1"lIlislr and , Waenw: Kopenhadze (d'ane te nie lą udo
wodnione). Portem 'ojczystym 'statku Jest ,Gdynia. Właścic.!e
lem statku jest Skarb Państwa iPolskiego (Mini,sterstwo teglu
gi). Użytkown ikiem ' staL ku , (manag.ing agent) .' jest ,przedsiębior
stw,o żeglugowe "tegluga Polska" 8. ' A: , w Gdyni. , Wysokośc! 
udziału we własności: 100%. Wysokość udział1l we własności 
kapitał1l ,polski~go: 1,00%. TytU:ł Aanycia: Itatek 'ten otrzymał 
Rząd Rzeczy.pospolitej' iPobkiej od Rządu ZSRR w ramach wy
nagrod'zenia sz~ód, powstałych na skutek okupacji niemieckiej. 
Wszystkie warunki ee do ,...,.lfkinośOf ,anrtwowej właścI
ciela , zosłały wfpełnione. ' ' M-899ł 

W tutejszym rejestrze statków handlowych morskich wpi
sano dnia 16' czerwca 1947r.podnr.R, MC)r 23 - towarowiec 
pa,rowy (eargQ sŁeamer) , "Kolno" o międzynarodowym Iygnale 
odr6!niającytJll SPFB. Wedł-Gtświadeetwa pomiarowego, wy
stawionego dnia 14 czerwca 19:41 'r. przM; - Głowny Urząd Morsld 
w Gdańsku - ' nr .. ' 5'Ó/47-a;wynik urzędowego obliczeniawy
miaru statku jestnaslępujący: ' dłiIgość: 90.45 m, najwięk:s7.a 
s"Lerokość: ' 13.54 m, głębokość: -" 5.41 m ,' u'ajwięksia długość 
przedziału maszynowego: 14;ł5 m, pojemność brutto: 7037,7 
,mi, ezyli 2486,82 ton reJestrowych, pojemność netto: 9723,2 m S, 

czyli 1315,64 ton Fl!jestrowych.SŁate'k 'zostałi zbudowany ' w 1-'0-
ku 1936 przez firm~: Liibe~ker Maschińeń'b~'~ Gesens~hatt --.: 
w Lubece (dane te nie" sąudowódnione); ' Portem ojczystym 
statku jest Gdynia. Właścicielem ~tat'ku ":jest Ska'dl Państwa 
Polskiego (Ministerstwo teglugi). U~t'kowriikiem statku (ma
nagini agent) ' jeSt ' przedsi\łłrlttrstwo żeglugowe ,,!eglula Po]
ska" ·S. A. w Gdyni. ' WysC)ko~ 1Idziału 'we własności I lOO%. 
.wysokość udziału we ' własności ka,Pitału ' polskiego: ' 100%. Ty
tuł nabycia: stalek ' ten ' otrzyinał R'Ząd Rzeczypospolitej Pol
skiej od Rządu ~SRR w ramach wynagrocłzeniaukód, powśta
łych na skutek oltUpacjf ni~mie~iej: Wszy,st~ie waru~k'i co 
d,o przynależności państwowej 'właaciciel. zostały wypełnione. 'j 

••• 

kiem zarządll wybranol Elifor.ydt Gw~d... 11-1'" 
R. H. B. I. &1. Dnła 18 lipca 1941 do Re'.fesłra !landlowele 

Sądu Okręgowego w Gliwicach wpisana ,została firma I AntODl 
Krys,tka i S-ka. , S'pót'ka s ograniczoną odpowieclzlalnoAet.a 
w ' Gliwicach, nlica SobieSIkiego Nr. 5, której przedmiotem przed
siębiorstwa jest budownictwo przemysłowe. Kapitał sakłado
wy spółki wyn,osi! 1i0.000 'Złotych podzielony na 10 udzittł6w 
po li.OOO złotych ka'tdy. Spólnik mo'Żl! podada~ dowolną Do66 
udziałów. Członkiem .zarządu 'Ilstanowillny Antoni I<ryuka, 
'który reprezentuje spół'kC) eamoistnie. Spółka,; ograniczonlł 

odpowiedzialnością oparta na nmowie spół1kl zdziałanej Wl! for
mie II!kt-u notarialnego w Gliwicach dnia 16 maja 1947 r. 
Nr. 1057/47 11 notariusza Tadeusza Pawłowskiego. Pismea 
,przeznaczonynn do ogł,oszeń jest Monitor Polski. Czas t1'Wa81& 
spółki nleograni:ezoll7- - JI-.9lH 

R~ ą. B. I. , lHI. .Dni. 118 lIpea 194-7 d,o Rejestru Handlowe .. 
, ' Sądu O\l:r~gowego w Gliwicach wpisana została firma: "Rustr". 
Spółka 'J ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu, ulica Flo
riana Nr. 11, ktmej 'Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prod'U'k. 
eja artykułów szczotkarskich. Kapitał zakładowy , lI,półki wy
nosi. 200.000 dotych. Udział wynosi 50.000 złotych. Każd,. 

spólnik ma jeden ud'ział. CzłQnKami zarządu wybranh R .. 
bieński Jerzy l Strawa Jerzy. Członkowie zarządu reprezeD
tująspółk\ł łąoznie. Spółka 'z ogr,aniczoną odpowiedzialnołełlł 
oparta Da umow~ apół'k:i zdziałanej we formie a·ktu notarld
nego w Zabrzu dnia 4 li'pca 1947. Nr. Tep. not. 2282/47 • uma
riusza Mieczysława Galeńskiego. Pismem 'przeznaczonym 40 
ogł,oszeń jest Monitor Pols'kl. Czas trwania spół,ki nieograDł

ozony. M-9195 

R. H. B. I. n. Dnia 1~ lipca 1947 do rejestru handlowego 
Sądu Okręgoweg,o w Gliwicach w sprawie firmy: Zespół Pracow
ników Handlowych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach wph;ano następujące zmiany: Uchwałą s'pi>lników 
we formie akiu notarialnego sporządzonego w Gliwicach dnia 
17 lipca 1947. Nr. rep. not. 1390/47 postanowiono rozwiązanie 
i likwidację spółki. Ukwidatorami nstanowieni : Kazimierz 
Spieehowicz i Tomasz Sawieki, którzy pod wypisanym, wydru
kowanym lub wyciśniętym 'brzmieniem firmy z d,oda'tkiem, w li
kwidacji umiesl!Czaj.~ &wi>je ,podpisy łącznie. M-9196 

SĄD OKREGOWY W GORZOWIE WLI{P. 

.sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Rejestrowy wpi
sał do rejestru handlowego, Dział A. W dniu 18 lipca 1947 r. 
pod Nr. R. H. A. lI7 fi.rmę: Wytwórnia Wód Gazowych i Roz
lewnia Piwa ,,,Kryniczanika" K. iPasierbski i S-ka w Gorz'owie 
Wlkp. Właścicielami firmy są: 1) Karol 'Pasierbski, kU'piec, 
2) Stanisław Wolińs'ki, kupiec, 3) Adam Brych, szofer, 4) Anie
la Fu,rmańska bez 'Zawodu, wszyscy ,zamieszkali w Gorzowie. 
Spółka jawna. Do reprezentowania spółki uprawniony jest Ka
rol Pasierbski, kupiec, zam. w Gorzowie. M-8781 

Sąd Okręgowy w Gorzowie, Wydział Zamiejscowy w Trzcian
ce dnia 18 lipca 1947r. wpisał do rej ~s Lru handlowego pod 
liczbą R. H. A. 16 firmę: "Apteka" Mgr. Alclisandry Niebud
ik6wny w Trzciance, ul. Mochuackieg,o 1, wojew. poznmiskic. 
IPrzedmiotelłl przedsiębiorstwa jest zakup i spl';:edaż lekarstw. 

M-886G 

Sąd Grod"Lki w Gorzowie WItkp., Wydział Rejeslri'wy wpi sa l 
do rejestra handlowego, dział A w dniu 25 Hpca HI47 r. pod 
R.R. A. 11 firmyl ",Rozlewnia Piwa i Fabrykacja Wód M:im
,ralnych ,,.Kryształ"', T. Czy,z i S-'ka w Gorzowie, ul. śląska Nr. 2 
n ~stępujące zmiany: Tadeusz Czyż ze spółki ustąp ił. Firma 
ohecnie brzmi: Rozlewna Piwa i Fabrykacja Wód Mineralnyrh 
. Kryształ", Z. KałusM i S-ka w Gorzowie Wlkp. Właściciela
mi spółti ..,1 Zysmll1lt Kału,ski i Józef UgQrenko w Gorzowie . 

M-912B 
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SĄD OKREGOWY ' W GR:UDZIĄDZU 

Sąd (!kręgowy - Wydział Rejestrowy w Grudziądzu wpisał 
do reJestru" handlowego, dział A następująclł ' firmę: "Apteka 
Klasztorna", wła~ciciel Henryk Jesz,ke w Swieciu n/W., ul. 
Klaszlorna 13. Siedzibą jest Świecie nfW.,. ul .. Klasztorna 13: 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wyr6b i ~przedaż lekarstw. 

M-8921 

SĄD OKREGDWY W JELENIEJ GóRZE 

Sąd Okręgowy w' Jeleniej Górze jako Sąd Rejestrowy ogła
na, .Że 19 lipca 1947 r. została wpisana do rejestru handlowe
go, dział B, numer rejestru 18, firma: "Unia"; z ograniczonlł 

odpowiedzialnością w Jeleniej ,Górze. Przedmiot przedsiębi'or

stwa: handel bydłem, nierogaciżną i mięsem oraz wyrób i sprze
daż w~dlin. Sp6łkę reprezentuje zarząd ,w ' oMbach: Henryka 
Bacia i Józefa Bacia. Do oświadczeń w imieniu , spółki upraw
niony jest kaŻ,dy z ,członk6w ,~arządu śal1!0dzielnie. ' Kapitał za~ 

kładowy wy'n'osi 200.000 złotych i podzielony jest 'na 10 udzia,
łów, po 20.000 , zł: każdy udziat Udziały zost'ały wpłacone. 
Umowa została zawarta w 'dniu. 17 lipca 1947 r. , Pismem do 
ogłoszeń jest MonilO!' Polski. Czas trwania sp6łki jest nie
ogra'niczony. R~ H. B: 18: M-87n 

Sąd Okręg;'wy w Jeleniej ,Górze jako Sąd Rejes'trowy ogłi1~ 
sza, że 2'4 lipca 1947 r. zosta'ła wpisana do rejestru handlowego 
spółka jawna: , .. Sprzedaż arytkuł6w żelaznych A. Kaniewski 
i Spółka" w Jeleniej Górze. PrzedmIot ':priedsi'~biorstwa: han,. 
dcl artykułami żel'aznymi. Spólnicy jawni: Aleksander Kaniew
ski i Edward ZawadzkL Sp6ł1ka ,zawarta jest na czas nieogra
niczony i , może być wypowiedziana w terminie trzymiesięcznym 
przez któregokolwleksp6IIIi1ka, jednak ,przy , fir.rllie , poz~slaje 
Alek~ander Kaniewski,Do reprezentowania ',firmy uprawniony 
jest każdy spólnik samodzielnie. Kapitał zakłądowy wy~osi 
420.000 zł. , RHA-52. " " M-8865 

P r Z el ar IJ i . ,. 
PRZETA~G NIOOGRANIczaNV 

• 

"MONITOR POLSKI" - 8 sie,rpni! 1947 r. 

Jeżeli oferent nie utrzyma si~ przy przetargu. wadium będzie m. 
zwrócone w ciągu , 7, dni po ' zakońcieIi'iu rozpra~y przelargowej. ' 
Oferentowi, który utrzyma 'się na, przetargu, złoży nale,żyte 2la
,bezpieczenie wykonania umowy i ,Podpisze umowę. wadium 
będzie zwrócone w ciągu 7 dlii po ,podpisaniu umowy. 

Kwit stwierdzający wDiesienie wadium należy dołączyć do 
oferty. ', Ponadto nal~ży przedstawić wyciąg z rejestru handlo
wego, albo odpis karty rejestracyjnej na bieżący rok kalenda
rzowy, oraz odpis uprawnienia ' do wykonania robót będących 
przedmiotem oferty . 

Oferta obowiązuje of.erenta do dnia 29 września 1947 r. 
Zmiana lub cofnięcie oferty' dopus,zczalne są ' tylko w ter

minie przewidzianym do sktadania ofert. Termin roz)lo,c.;ę

cia przetargu wyzna'cz,a się na godz. 12,30 dnia 29 sierp,nia 
1947 r. 

Przetarg odbędzie się w pokoju nr. 55 w lokalu Dyrekcji 
p .. K. S. Warszawa, ul. Gr6jecka 42a H ptr. 

Dyrekcja P. K. S. zastrze'ga sobie prawo wyboru oferty nieza
le~nie od , zaoferow an ~ j ceny, lub ,jedynie' części , oferowanych ' 
roból, jak również uniewa'ŻIlienia przetargu bez podania. przy
czyn i bez prawa wnoszenia przez oferent6w jakichkolwiek pre
tensji z tego , tytułu. 

Należno~ć za wykonane i przyjęte roboty będżie wypłacona 
na , p~dstawie spo-rządzanych "i przyjętych ' r,achunk6w w , ciąglI 
14 dnf od daty złoiienia rachunku w Dyrekcji P.K. ~ na przy-
jęte roboty. ' 

Podkładki przetargowe można nabyć w pokoju nr. 55 Dyrek
cJi P. K. S. w godz. 9-11, gdzie mOiŻina tak'że obejrzeć p~ojekt 
zajezdni i wz6r umowy o'raz 'otr~ymać szci:eg6lowe informa~je. 

, , M':""-9774 

OGŁOSZENIE O PRZJ<;TARGU 

Dyrekcja Okręgo.,va Kolei, Państwo"!\'ych w Wars,zawie ogIa
sza niniejszym przetarg nieogi'ariiczony na załadowanie, zwie
zienie i :zło±enie w czasie od 1 września 1947 r. do 15 kwiet-
nia '1-948 ' r~ ' w piwnic'ach 27 'doniów ad'111i'nistr~cyjnych i miesz
kalnych Mini~terśtwa Kom~nikacji w Wal:szawie, położonych 
na lewynl i prawym brzegu Wisły z terenów stacji Warszawa 
Główna Osobowa i Warszawa Główna Towarowa (bezpośrednio 
z wagonów, względnie ze składu opału) ogółem 2340 ton koksu, 
325 'ton ' węgla i 19,? ' ton drze'wa. 

'Bfi'~sze w~runki 'd;;~s'ta~y i formularzeoferl otrzymać moż
na za opłatą 50',- zł ~ godzinach urzędowyc'h w biurze Wy-

Nr. 76, 77, 78, 79 i 80. działu Drogowego Dyrek~ji, ul. :Wileńska nr. 2j4 III pil', pok6j 

DyreJ>cja , odbudowy W~~i'aw~kiego Węż"ła K61ejowe~o, ~ar- nr. 391a. ' " " , , 
cz.awa, al. 'Wyzwolenia nr. 43, ogłas~za ' przetargi ' na wykonanie : Otwarcie ofert odbędzie ~ię w tym biurze 23 sierpnia (so- , 

a)N~. ' 76 - 2 szf. ,bramek żelaznych do ' ~uchomych podstacji bota) o godz, i2 w południe. 
prostowni,czy-clł; . ' ,. , - o "' . 0,0 ofe~·~y należy dołą~zyć kwit na wpłacone w Kasie Dy-

h)Nr.~,n;'~~ob~ ;~l~~tr:~~~'i"~ll.r~~ ~;t~~~jl~;d~wle~: i~~'ft ,;'t~kcyjl1ej"wjiĄi~w ,11 \~:XS'ł~RŚC!~"",f~Q;W,3~ł.~Yn!~"i,: " ,;" r,,, );) , 
35 kV , OtWOCk-Miłosna; ' , " :" ::,:' ,' ,i' 2C Ó, ." , ; : Ofel~ty ,",\'f.~: 'k()~ł!t:łd\<'ti.ł~kl''W.w~~'ti'er p(hllitiiii: stlal. ,Hde;tc,~ 

c) Nr. 78 ~ robót fundame,ntąwy,ch" lIapr~,w ,.i 'mont,-,ż" d,l,l'- tytułu fir:my, należy 'sk.lada'ć do', :powyuj 'podanego terminu do 
pÓw, trakcyjnych lillii '\\,arsza';w:a-\VścI:t-odńia , Rozrząq.ąVł-i!-; sltrzynki 'na oferty, ,umieszczonej' w korytar,z\l biur 'Wydzialn 

d) Nr; ' 79 _ instalacji wodociągowo-kanaliracyjnej, ' zakla- Dro!l?wcgo , Dy.rekcji. ' , 
d,u ' ogrzewczego 'parowego natry.s.kowni, ',pr a},lii, sus%;up.i, Dyrcl\cja zastrzega sObie prawo do wolnego wyboru oferty. 
oraz centralnego ogrzewalliawodneg,o W ' do,mu noelego- M-9810 
wym na Od-olana,ch; ' " • 

' e) Nr. 80 - budY'nkó'W góspoda,rczych na st'." Wa~S'Zawa Wi-
leńska i Warszawa;Praga. " 

Oferty należy składać ' do skrżynki Ofertowej " uinie~ićzonej 
W Biurz'e Oyrekcji ad a), b) i ~) tinia 23 sie~pnia,ad d) i e) 
dnia 25 sierppia 1947 r. do godz. lO, gdzie można otrzytnac 
ślepe kosztorysy i nzyskać . ,bliżSiC informacje. M~9776 

PRZETARG ' NiEoriItANicZ0NY . . ~ , . ... 

, Dyrekcja P. K. S. Warszawa; ul. Gr6jecka '42'a, ogłasza pite
targ nieograniczony 'na demont3Ji i zwiezienie istn 'lejącycn hal 
żelaznych z pod ' Wrocławia, oraz bud~wę zajezdni autobuso
wej przy ul. Wolskiej 62, '64; 648 w Warszawie z zastosowa
n iem konstrukcji. hal wymienionych. 

Oferta musi być złozona na całość róhót , ujętych w pod-
kładce przelargowej. ',,' , 

Dyrekcja P. K. S. zastrzega sobie' pra,wo ', zwiększenia lub 
zmniejszenia robót o 25 %. , 

Przy składaniu ofert i 'wykonani\l rob6t obowijSzują waru Q
ki og6lne i techniczne Ministerstwa Odbudowy> bi'az ~ar~nki 
techniczne określone w n"ormach P. K. N., a " ~br'akuodpo
wiednich norm P. K, N. warunki techni~~ne M;nisterstw~ Ko
muqikacji. 

RobOJty winny być rozpoczęte w ciągu 2 dni od dnia podpi
sania umowy, pod rygorem kary zł , 30.000 za. ,każdy dzień 

zwłoki. 

Roboty objęte podkładkąprzeŁargową" winny być U1\011-
czone w maksymalnym terminie ,osiemdziesięci~ d'ni ~oboc,zych. 

Ii:au'cj a umowna będzie żądana w, wysoko~ci 3% s~my umow. 
nej i winna być zło'w;a p~·ied ' podpisaniem' umowy w got(l:Ivąe 
lub innych wa,h,rach, uznanych pl'żez 'Ministerstwo Sl,arbu. 

Ponadto na zabezpieczenie wykonania, Ull~O\vy z 'kai.d'cgo 
przejściowego rachunku będzie potrąc6nc5%. l{ara' konwencjo
nalna za każdy nieusprawied'liwiony dz ien zwłoki 1 % : (jeden 
p rocen t) sumy oftrly. 

Oferta winna być 'sporz"dzona w przepisowy spos6b i tło

żona do godi~ 12 dnia 29 sierpnia 1947 r,' w' ,;Wydfiale Budó~ 
wla.:lym (,pok6j: 55) Dyrekcji P.K. S. ;pod , wyŻej' wymienie
nym adr.:sem. 

, . 
Oferent winien złożyć wadium w wysokości 1% ogólnej kł"'o

t y , of~rtow,ej robót w gotów'ce ,,\\, Kasie Dyrel}cji P. K. S. pok6j 
nr. i5. Wadium przepada, jeteli ,oferent pomimo utr,zYllla~ia 
si'} przy przetargu uchyla si~ , od ,pOlipis,ulia" umowy, lub, lIie 
złoiy żą,danej kaucji , 1Im~wne.ł przed p~dpisaiiem n~wy. ' 

OGLOSZęNIE ' O PRZETARGACtINr, 33 

,p;yrekejit' Okręgowa K6lei ' Państwowych w Warszawie ogła
sza przeta.,rg na: 

1) Roboty związane z gruntowną cid'bu,dową przejazdów na 
klm. 13.850 i 15,045 sLpruszków. 

2) Roboty torówe zwią~ane i. odbudową st. rozrządowej War-
s'zawa - 'Praga (III' seria) .>', ' , 

3) Odbudowę 2-ej czę śd Magazynu tow':rowego i biur na ' slo 
War~zawa ,- Praga. 

4) ,Odbudowę ~-ch n,astliwni na sto Nowy .Dw6r. 

Ofer.ty w zalakowanych kopertach naleź.y składać do godz. 
12-ej . dnia 25 sie.rpnia 1941 r. do s'l;rzynki ofertowej w Wy
ąziale Drogowym, przy n!. Wileńskiej Nr. 2/ 4, gdz'ie w go,dzi
nach urzędowych możn a otrzymać bIi:ższe informacje oraz pod
kładki do składa.nia ofert. 

Do oferty nalólży , dołączyć kwit na wpła,cone w ' Kasie ' Dy-
rekcyjnej wadium w wysokości 2% sumy ofertowej, M-:-9775 

PRZETi\R'G 

Wydział Materiałów Pędnych' Ministerstwa Obrony Na
rodowej ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszą serię 
robót: 

Informacje i druki ofertowe otrzymać można w Wydda.le 
Mat. rędnych MON, ul. Koszykowa 79 Blok "D" pokój Nr. 13 
od godz. 10 - 13-tej od dnia 9 sie~'pnia do dnia 16 sierpnia. 

Oferty 'w zalakowanych kopertach, bez znaku finncwego 
z napisem "Oferta na I-szą " serię robót budowlanycl1, bu
dynku koszarowo-mieszkalnego składać do skrzy~ki , prze
targowej w sekretarlade Szefa Wyd21iału Materiałów Pęd
nych pak. Nr. 12 do dnia 18 si~pnia do godziny ,11. 

Do oferty należy dołączyć kwit na ''''''Płacone wadium w wy
, sokości 1 % sumy 'kosztorysu. Termin wykonania robót do 
dnia. 30 listopada 1947 r. . 

, , 

Otwarcie o~ert ną.5t;ąpi .w dniu 18 sietpnia o godz. 11.3<1.
Wydział Materiałów Pędnych l\'lQN zastrzega sobie pr~wo 
unieważnienia przetargu 'bezpOdahia przyezy,n oraz bez 
obowiązku ponoSLenia ';1; tego tytułu jakichkolwiek odszkodo
wań,prawo W'j'łączenia z ,prietar~u pos2A:zeg6lnych robót, 
prawo wolnego wybOru oferenta ' bez względu ,na ' wynik 

przetar~, .. ~~ prawo uznania, że J!rzetaIli nie dał dodatnie-

,', 

• 

~ ~b l pra'WO ~łe w cdcresie wai:Młd 
ofert dodatkowego przetargtt ustnego lub pisemnego pomh:
dzy: wybranymi oferentami. , M-8561 

PRZETARG NlEOGR~CZONY 

Wydil:ial Kwa1:erunkowo.,-Budowlany D.o. W. 1 prz:r aL 
Solariego Nr: 5 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wyko
nanie instalacji wOd.rkan. w baraku kuchennym na terenie 
l. Praskiego P.P. w Warszawie, 

Bliższe informcje i ślepe kosztorysy otrzymać moma " re-
feracie wod.-kan. Wydz. Kwat. Bud. D.O.W. 1. od dnia 
12.VIII.1947 r. IW godz. od H-ej do 13-tej. 

Oferty zalakowane bez znaku finny z napisem 'Przetarg 
na wykonanie instalacji wod.4an. w· baraku kuchennym na 
terenie 1. Praskiego P.P. w Warszawie" składać do Qn.ia 
19.VIII.1947 r. godzina H-ta. , 

Do oferty należy dołąCŻyć kwit wpłac<meg~ wa1ium 3C!(, 
sumy ofertowej. Otwarcie ofertn~tąpi w dniu 19.VIII. 

, 1947 r. gOdzIna 11-ta. 
Wydział Kwaterunkowo-Budowlany zastrzega sobie prawo, 

unieważnienia przetargu bez podania powodu oraz wyboru 
dowolnego oferenta. ' M-9568 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Dyrekcja O,K.P. w Krakowie ogłasza przetal"g l'lieogr~ni ... " 
czony na roboty kaflarskie w budynkaoh kolejowych VI obrę
bie miasta Krakowa, oraz na stacjach: Trzebinia" Szcząk~ 
wa, Jaworzno, Chrzanów i Krzeszowice. " . 

• . ' w _ 

Kosztorysy do wypełnienia, oraz bliższe infonnacje otrzy .. 
mać mo~na w Wydziale Drogow~ D.O.K.P. wKr~ko~ie, pl: 
Matejki Nr. 12, pokój Nr. 331 lub w Oddziale Drogowym 
P.KP. w Krakowie, pl. Kolejowy Nr. 2. " 

Ofel'1[y składać należy do skrzynki ofertowej ,znajdującej 

się w przedsionku gmachu D.O.KP. w Krakowie pl. Matejki 
Nr. 12, do dnia 14 sierpnia 1947 r. godz. lO-tej. 

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz. 10.30 w pokoju' 
Nr. 332 w Dyrekcji. 

Do oferty należy dołączyć kwit kasy dyrekcyjnej na 2Iło

żone wadjum w wysokości 1,5% sumy oferowanej. 
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wY,boru ,oferenta bez 

względu na wysokość sumy oferowanej, oraz prawo unie-
, ważnienia przetargu bez podania' pOwOOów. M-9SM 

PRZETARGN1EOGRAN1CZONY 

Fabryka Kabli pod Zarządem Państwowym w Krako,wie
Płaszowie, Prokocirnska 75 ogłasza , Przetarg nioograliiczo.i.ty 
na roboty malarskie oraz lakierniczoooolkonserwacyj.ne dTŻW;, 
o'kiel}.ł,ogrQclzeń siablrowych fabryki. 

, Ślep~ ',ko~2rtorysy oraz bliższe infonnacje można ~'~ ' "',' 
VI Biurze Zaopatizenią. fabryki. ' ' ' 

- ". . '.. . " ., . . ... " 

Oferty należy składać do dnia , l~ sierpnia ,1947 r. do go. " 
U-tej wPodwqjnych zapieczętowanych k~1'Itach z nal'isail 
na zewnętrznej: "Oferta na roboty malarskie.... ' " 

Fabryka Kabli zastrzega sobie prawo dowolneg<,l wyb.&~ 
oferenta bez ~lędu na wysokość oferowanej kwoty, ,po
dzielenia robót. oraz unieważnienia , przetargu bez poda- :. 
nia powodów. M-:-9461 

PRZETARG NIEOGRAN1CZONY Nr. V-1S. 

Dyrekcja Okt;ęgowa Kolei Państwowych Gdańsk w B:yo<ł. 
gOl>Zczy zaprą.sza do składania ofert na dostawę materiałów 
kancelaryjnyCh wig specyfikacji. ' 

Oferty ,należy składać przed tenninem rozpoczęcie. ' prze
targu do skrzynki ofertowej mieszczącej się w gmachu 
D,O.KP. Gdańsk w Bydgoszczy ul. Dworcowa m. ;)3 w~lęd
nie nadesłać pocztą do Wydziału Zasobów D.O.K.P. Gdańsk 
w Bydgoszczy oraz załączyć pokwitowanie kasy stacyjnej na , 
wpłacone wadium w wy's'Okości 1 % od wartości oferowanej. 

Do oferty nale~ przesłać wzory (próbki) oferowanych ma- , , 
teriałów 'kancelaryjnych. 

Na kopercie winno być napisane: "Oferta dotyczy przetar-
gu Nr. V-13 na dzień 30 sierpnla '1947 r. na dosta.wę mater1ału 
kancelaryjnego". 

Termin rozpoczęcia przetargu ,dnia ' SO , sierpnia 1947 r. 
o godz. lI-tej. 

Bliższe infonnacje oraz specyfikację można otrzymać w go. , 
dzihach urzędoWych w Wydziale Zasobów D.O,KP. Gdańsk 
w Bydgoszczy ul. Dworcowa nr. 63 pokój 59. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, 
bez usprawied!iwienia i zakupu z wolnej r~ki. M"':'9492 

PRZETARG N1EOGRANICZONY 

Politechnika Łódzka og~asza przetarg ni~raniczony , na 
sprzedaż l-ej windy towarowej, prawie nowej, gotowej do 
ruchu,wyrobu fim1Y .. FLOHR" z roku 1942; nośność 2 t., 
o 4 przystankach. 
Obejrzeć można codziennie od 10 - 12, ul. :Żwirki 36. Kie

rownictwo Budowy. ' 
Oferty w zalakowanych i nieprzejrzystych kopertach, bez 

żacL,ych znaków f imlowych, należy skiadać w Sekretariacie 
Politechniki, Plac Zwycięstwa 2, do dnia 14 sierpnia 1947 r , 
do godz. 11-ej, Otwarcie ofert nastąpi tamże w godzfn~ p6ź
niej, t. j. o godz. l2-ej. 

Zdemontowanie wind1 llaleiee będzie do obowiąZlłu ' i1ap 

byw~y. 

Politechnika zastrzega sobie , prawo wyboru oferenta, lub 

l
i unieważni,;,nia pc'zetargu bez podania motywów i bez zobo
w1ązania ponoszenia ja-kichkolwiekikosztów z tego ': tytułu. 

M-ł-WS 

, 
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PRZETARG NIEOGRANICZONY 

pOlitechnika Łódzka ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie robót dekarskich i blacharskich w gmachach Po
litechniki przy ul. Zwirkl 36 w Łodzi. 

Oferty w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach, bez 
żadnych znaków firmowych, z napisem: "Oferta 'na wyko
nanie robót dekarskich i blacharskich W ginachach Poli
techniki Łódzkiej" - należy , składać do .godziny 12-ej dnia 
14 sierpnia 1947 r. w Sekretariacie Polite<:hniki, Plac Zwy
cięstwa 2. Otwarcie ofert nastąpi tamże o , godzinę później, 
t. j. o godzinie 13-eJ. 

Wszelkie informacje ora~ pOdkładki kosztorysowę za opła
tą zł. 100.- m,ożna otrzymać w Biurze Budowy Politechniki, 
ul. Zwirki 3'S ~odziennie w godzinach 11 ' - 13. 

Wadium przetargowe w wysokości 1% - sumy kosztory
sowej należy wpłacić na konto, Komitetu Budowy Politech
niki Łódzkiej w PKO Łódź VII - Nr. 980, a kwit dołączyć 
do oferty. Politechnika Łódzka zastrzega sobie pr~wo do
starczenia materiałów na budowę, dowolny wrbór oferenta 
lub unieważnienie przetargu bez podania powodu i bez zo
bowiązania ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. 

M-9587 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Szkoła Przemysłowa przy Widzewskiej Fabryce Maszyn 
Włókienniczych "WIFAMA" - Zjednoczenie ,Przem ' • Bu
dowy Maszyn Włókienniczych w Łodzi, ul. Armii .rwo
nej 89 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie mebli 
z drzewa sosnowego. 

1) 80 stolików szkolnych 2-osobówych, 
2) 5 stołów biurowych, 
3) l biurko, 
4) 5 szaf szkolnych, 
5) 2 szafy kancelaryjne, 
6) 1. szafa - biblioteka, 
7) 200 krzeseł. 
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "wykonanie 

mebli szkolnych", należy składać do Wydziału Ogólnego pok. 
Nr. 7 do dnia 16 sierpnia 1947 r. do godz. 9-ej rano. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu nr sierpnia 19~7 r., o todz. 
lO-ej w biurze Fabryki. 

,Wadium w wysokości 1 % od sumy oferowanej należy 

wpłacić do kasy Fabryki a kwit dołączyć do ofe"ty. Pod
kładki ofertowe moma otrzymać w Wydz. Ogólnym Fabry
ki pok. Nr. 7. 

Dyrekcja Fabryki zastrzega soble prawo wyboru oferenta, 
bez względu na cenę, jak również unieważnienie przetargu 
bez podania powodu. 

Przyjęcie ' oferty może nastąpić przez fabrykę 
lub częściowo. Oferty, bez złożonego wadium nie 
patrywane. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

w ,całości 

będą roz
, M-9467 

Dyrekcja ' Okręgowa, Kolei Państwowych w Szczecinie 
tlgłasza przetarg publiczny , na usunięcie części muru uszko
dzonego przyczółka i gruzu ' zniszczonego wiaduktu , drogo
wegO w km. 131,9 , na szlaku Gumience - Szczecin. 

Z bliższymi warunkami zapoznać się można w Wydziale 
Drogowym D.O.K;P. w Szcze<:inie, pny Al. 3-go Maja 18/20 
w pokoju nr. 328, III ptr. w godzinach urzędowych, gdzie też 
można otrzymae ślepy kosztorys. 

Oferty winny być składane w gmachu D.O.K.P.w Szcze
cinie, AL 3-go Maja 18/20 do skrzynki ófertowej ,do dnia 
18 sie!1pnia br. do godz. ID-ej, w podwójnych nieprzejrzy
stych i zalakowanych kopertach z napisem "Oferta do prze
targu w ctn1u 18 sierpnia ~947 r. na usunięcie grUŻów". 

Otwarcie ofert nastąpi 'tego samego dnia o godzinie ll-ej 
w pokoju nr. 325. 
, Do oferlyw1nien być dołączony kwit kasy Dyrekcyjnej lub 

którejkolwiek kasy stacyjnej na wpłacone wadium przetar
gowe w wysokości 2% oferowanej sumy. , 

Dyrekcja ~astrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe
renta, bez względu na ceńę, oraz prawo uznania że' przetarg 
nie dał pozytywnego wynuru. M-9G29 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Zarząd Odbud~wy Kolei Państwowych w Bydgosżczy ogła
sza przetarg nieograniczony na wykonanie: 

1) Instalacji el~ktrYCznej w Głównym Magazynie Zasobów 
w Poznaniu. 

2) Instalacji centralnego ogrzewania w nowym gmachu _ : 
Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu. 

, , 
3) Instalacji kanalizacji i wodociągów w ,noWym gmachu 

Dyrekcji Kolei Państwowych w Pomaniu, 
4) Odbudowę w surowym stanie partii zachodniej środ-

kowej części Dworca Głównego w Poznaniu. 

Terminy wykonania robót: 

do poz. 1) do dnia 15 listopada 1947 r. 
do poz. 2) do dnia 30 l:istopada 1947 r. 
do poz. 3) do dnia 30 listopada 1947 r. 
do poz. 4) do dnia 30 listopada 1947 r. 
Szczegółowe informacje i ślepe kosztorysy, oraz potrzebne 

druki można otrzymać za zwrotem kosztów po 200.- zł. od
nośnie poz. l, 2, i 3, a odnośnie 4) po 300.- zł. od kosztorysu. 
w Zarządzie Odbudowy Kolei 'Państwowyoh w BydgQszczy, 
ul. JqiellońSka Nr. 5 i w Kierownictwie Odbudowy K. 'P. 
w Poznaniu, ul. Skarbowa Nr. 10. 

Oferty należy składać oddzielnie na każdą r9botę do 
skrzynki ofertowej w Zarządzie" Odbudowy Kolei Państwo
wych w Bydgoszczy ul. Jagiellońska Nr. 5 do dnia 19 sierp
nia 194.7 r. do iPclz. 10.00, ' 

"MONITOR POLSKI" - 8 sierpnia 1947 r. . ~ . . 

Otwarcie ofert nastąpi dn. 19 sierpnia 1947 r. o godzi
nie 10 min. 30. 

Oferenci obowiązani są złożyć w Banku Gospodarstwa Kra
jowego, Oddział w Bydgoszczy na Konto Zarządu Odbudowy 
K. P. Nr. 75/212 wadium w wysokości 2% od sumy oferty, 
kwą na złożone wadium należy dołączyć do oferty. 

Brak złożonego wadium spowoduje unieważnienie oferty. 
Zarząd Odbudowy zastrzega sobie prawo unieważnienia, 

przetargu bez podania powodów oraz jakichkolwiek od<;zko
dowań ,jak również prawo wyboru oferenta. M-9555 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Państwowe Zakłady Hodowli Raślin w Bydgoszczy, Aleje 
1 Maja 27 ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie: 

l) remontu kotła parowego i jego uruchomienie, 
2) postawienie komina blaszanego dla !~otłowni w Grudzią

dzu, przy ulicy Dworcowej nr. 49, w ' terminie do dnia 
10 września 1947 r. 
Oferty' należy składać ao dnia 11, sierpnia 1947 r. do godz. 

lO-tej w biurze PZHR Bydgoszcz, Aleje 1 Maja 27, pok. Nr. 2. 
Otwarcie kopert nastąpi w biurze PZHR w Bydgoszczy, 

w tymże dniu o godz. l1~tej. 
Bliższe informacje i ślepe kos:ttorysy można uzyskać 

w Kierownictwie EkspozyturyPZHR w Grudziądzu, ul. 
Dworcowa nr. 49. 

PZHR zastrzegają sobie prawo dowolnego wyboru oferenta 
bez względu na wynik przetargu,prawo unieważnienia , 

przetargu bez pod.ania przyczyny oraż bez ponoszenia z tego 
tytułu jakichkolwiek odszkodowań. M-9495 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Zjednoczenie Przemysłu' Nieorganicznego Zakłady Solvay 
w ~olsce, Fabryka Sody w Mątwach k/Inowrocławia ogłasza 
Przetarg nieograniczony na odbudowę domu mieszkalnego 
w Inowrocławiu przy ulicy Dwórcowej Nr. 18 w terminie 
do 15 grudnia 1947 r" 
Podkładki ofertowe wydaje , Biuro Techniczne za opłatą zł. 

300.- do dnia 1.8.1947 r. Termin skład'lnia ofert w sekreta- , 
riacie Zakładów w zap'eczętowanych kopeJ:tach do 11.8 
1917 r. godzina 10 rano. Otwarcie ofert o godzinie 11.00 rano. 
Zakłady zastrzegają sobie prawo dowolnego wyboru ofe

renta 'ongI. podziału robót między różnych oferentów, zwięk
szenie wzgl. zmniejszenie ilości robót lub unieważnienia prZe
targu bez podania powodów. 

Do oferty należy dołączyć odpis świadectwa przemysłowego 
upoważniającego do wykonania robót, oraz dowód wpłacenia 
wadium w wysokości 2% od sumy ofertowej w Narodowym 
Banku Polskim w Inowrocławiu. . M-9493 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Olsztynie ogła
sza przetarg n ieogrs.niczony na odbudowę spalonego domu 
mieszkalnego przy uJ. Kętrzyi'lskiego Nr. 15 w Olsztynie. 
Z bliższymi warunkami zapozna{~ r.ię można w DOKP. 01-
,sztyn, Wydział Dragowy pokój Nr. 242. gdzie też są do po
brania ślepe kosztorysy. Oferty w podwójnych kopertach 
(zewnętrzna zaJakowana), składać do skrzynki ofert w gma
chu Dyrekcji do dnia 16 sierpnia 1947 r. do godz. 12-ej, 
o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do oferty wi
nien być dołączon:y kwit kasy dyrekcyjnej na wpłacenie wa
dium w wysokości 1,5% sumy ofertowej względnie, dowód ł 
zwolnienia od obowiąz.ku wpłaCenia oraz odpis świadectwa 
przemysłowego l;powa-r.n i aj ąccgo do wykonania robót budo
wlanych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru 
oferenta, względnie unieważnienie przetargu bez , podania 
Przyczyn. 3M-9505 

PRZET ARG NIEOGRANJCZONY 

Dyrekcja Okręgu Poczt i T cle>1,rafów w O~sztyn ie ogłasza 

nmiejszym przetarg n:f;Qgl'8~;~Z(my na wy\mnanie 5 wozów 
furgonów według rysunków i op:sów technicznych. wyko
nanych przez Zakład Techniki Pocztowej, Przetarg rozpocz
nie się w dniu 22 bm. o g()dzini~ l~-ej ' w Oddziale GoslłO
darczym Dyrekcji przy ulicy Pi eniężn ego 19. Do dnia 22 bm. 
godz. 10 dopuszczal ne jest składanie ofert pisemnych. W wy
żej poda>nym biurze oferenci mogą OItrzY,ln<tĆ szćzegółowe wa
runki określające sposób skł~dania ofert i wadIum bez.płatnie) 

podkłady ofertowe wraz z rysunkami i opisem te::hnicznym 
oraz wszelkie info!'macje doty.:ząre wykowmia wozóvl-furgo., 
nów. Dyrekcja Okręg',l Poczt i 'l'el'2grafów z"str?ega sobie 
prawo wyboru ,oferenta bez względu na cen!!: ()!·3 ~'. p ,'a \V'O 

uznania,że przet arg nie dał wyniku. 2M-9506 

PRZETARG 

Państwowa Fabryka Sztucznego Włókna nr, 7 w Jeleniej 
Górze, ui. Karola Miarki Nr. 42 ogłasza przetarg na dostar
czeni~ 2-ch maszyn do pisanin z dł\lgim wałkiem, 2- maszyn 

, do liczenia elektrycznyCh oraz 2-ch maszyn do liczenia ręcz-
nych w dobrym stanie. Oferty należy składać do dnia 
15.VIII.1947 r. M-9530 

PRZETARG Nr, 32. 

Dyrekcja ' Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie, 
ogłasza przetarg nieogranłczclOY na Odbudowę spalonej czę
ści Ma'gazynu Nr. 3 na pomieszczenia sluilbowe Tymczasowe
go Dworca Warszawa - Główna. 

Oferty w zalakowa,nych kopertach należy składać do godz. 
12-ej dnia 22 sierpnia 1947 r. do skrzynki po~towej w Wy
dziale DrogowYm mzy ul. Wileńskiej Nr. 2/4, gdzie w go-

--------" ... 
dzinach urzędowych ,można otrzymać bliższe informacje 
oraz podkładki do składania ofert. 
Doo~erty należy dołączyć ~it Kasy Dyrekcyjnej na wpła-

cone wadium VI wysokości 2% oferowanej sumy. M-9602 

PRZETARG NIE OGRANICZONY 

Polskie Radio Wrocław ogłasza Przetarg nieograniczony 
na budowlane roboty remontowe (murarskie, stolarskie, ma
larskie, w budynku radiostacji w Zórawinie, 16 kIm. od 
Wrocławia). Podkładki kosztorysowe i wszelkie dane doty
czące przetargu można otrzymać w Dyrekcji Polskiego Ra· 
dia Wrocław':'" Krzyki, Wydział Administracyjny. (DojazćJ 
tramwajem Nr. 7). 

Oferty zaopatrzone w napis "Oferta na budowlane roboty 
remontowe w budynku radiostacji w Zórawinie" należy skła
dać w zalakowanej kopercie w Wydziale Administracyjnym 
Dyrekcji Okręgowej P. R. Wrocław - Krzyki do dnia 
17 slerpnia 1947 r. do godz. 12.00. Do of~rty należy dołączyć 
kwit wadialny w wysokOŚCi, 2% oferowanej sumy. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia br. o godz. 13.00 
w sali konferencyjnej VI Dyrekcji P. R. we Wrocławiu. 

Dyrekcja Okręgowa zastrzega sobie prawo wyboru oferty 
,bez względu na oferowaną sumę jak również unieważnienia , 

przetargu bez podania powodów. M-9653 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Ministerstwo Komunikacji ogłasza przetarg nieograniczony 
na wydzlel'Żawlenle lokalu wraz z urzlldzeniem I maszynami 
fabrycznymi, nadającymi się do , produkcji około 3.000 par 
butów filcowych miesięcznie. 

Oferty naleiy składać w zalakowanych kopertach w Biurze 
Aprowizacji i Zaopatrywania Min. Kom. (Barak przy ul. 
Emilii Plater pok. NI'. 31) w godzinach urzedowych do dnia 
ł września 1947 do godz. 12-tej, gdzie zasięgnllć moma rów
nież bliżs;:ych informacji w sprawie przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi l września 19~7; godz. l2-ta. 
Do oferty nalcży dołączyć kwit Kasy Min. Kom. na wpła

cone wadium w wysokości 1 % zaofp.rowanej sumy. 
Kopertę bez z'naków firmowych należy zaopatrzyć w napis: 

,Oferta na wydzierżawienie nrządzeil I maszyn do prodnkcji 
butów filcowych". 

Ministerstwo Komunikacji zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta oraz uniewa'Ż;nienia przetargu bez podania przyczyny. 

ł11--9659 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawi. o'ł ..... 
przetarg nieograniczony na wykonanie uzupełnlaj,cych robót 
wewnętrznych Urządzeń centralnego ogrzewania, wodoel"u 
i kanalizacji w budynku Radio-centrali 'W Wlązcwu.J. " 

Otwarcie przetargu nast,pl w dn. 20 sierpnia 1947 r. e 1O'k. 
ll-ej w Dyrekeji Okregu Poczt I Telegraf" w WI.ftHwl .. prą 
ul. Św. Barbary 2. 

Do tego terminu dopuszczalne jest składanie ofert pisemnych 
na wydanych przez Dyrekcję formularzach ofertowych "łf sapie
czętowanych kopertach, opat.rzonych napisem "Oferta Iła wy
konanie u~upełniających robót wewnętrznych urzIldzed central
nego ogrzewania, wodociągu i kanalizacji w budynkU Radlocell
trali w Willzownej", do skrzynki ofertowej "łf miejscu, 111 ..... 
Barbary 2, I piętro. 

Bliższe informacje oraz ślepe kosztorysy otrzymać modlDa 
w Dyr. OkI'. P. i T. w W-wie, Oddział Budowlany, III pltŁro, 
pokój Nr. 19 od godz. 9-13. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru z przetargu oferenta 
bez względu na cenę oraz prawo nznania, że przetarg nie dał 
wyniku. M-9761 

PRZETARG NIEOGRAN'ICZONY 

Państwowe Prze<lsiębiorstwo "Film Polski'" ogłasza przetarł 
nieograniczony na wykonanie instalacji gazowej w budynku 
administracyjnym przy ul. Wolskiej nr. 4p. Wszelkie informacje 
i k~sztol'Ysy ślep~ mOiŻna otrzymać w biurze Działu Budow· 
nictwa P. P. F. P., ul. Marszałkowska nr. ~6. 

Oferty w zalakowanych kopertach bez oznaczenia firmy z na
pisem: "Oferta' na roboty gazowe przy ul. Wolskiej nr. 45", po 
winny być złożone do dnia 20 sierPnia br., godz. 10 w lokalu 
Dzi:tłu. Otwarcie ~fertna5tąpi o godz. 10 min. 30. Wadium 
w wysokości 2% należy złożyć w kasie Działu. 

P. P. F. P. zastrz'ega so,bie prawo dowolnego wyboru oferen-
ta względnie unieważnienia przetargu. M-9700 

PRZET ARG NIEOGRANICZONY 

Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Budowlanych OkI'. War
szawskiego ogłasza 'przetarg nieograniczony na wykonanie bu
dynku ' wyrobowni w P. Z. C. Radziejowice k. żyrardowa. ' 

Informacje oraz ślepe kosztorysy w cenie zł. 100 olrz,)'ll1ać 

moina w Z. P. M. B. o. W., ul. Noakowskiego 10 m. l , w~' dzial' 

techniczny , w godz. 8.30 - 1S-ej. 
Wadium w wysokosci 1 % sumy ofertowej należy wpłacif ' 

w wydziale finansowym względnie złożyć List Gwarancyjny 
Bankowy. 
, Oferty naleiy składać w sekretariacie Zjednoczenia 21 sierp
nia 47 r. godz. 11. 

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 21 sierpnia o godz. 12-ej. 
Do oferty winny być dołączone: 

1. Kwit na wpłacone wadium, 

2. Odpis karty rejestracyjnej. 

Z. P. M, B. zastrzega sobi prilWO uniewatnil'nia pruta rgu bez 
podania przyczyn, prawo 'wyboru przedsiębiorcy bez względu 
na wynik 'Przetargu,praw'o uznariia, że przetarg nie dał dosta-



tecznego wyniku oraz prawo przeprowadzenia '" okresie wdno· 
id ' oferl' dodatkowego przetargu mi,dzy wybraQyIl'l~ oferentllń\i. 

M-9741 

P.RZETARG 

, Ubezpieczalnia Spolecma 'tV Siedlcach, ul. KIlIAskl"j) U, 
ogłasza przetarg ua budowę domu dla leeznletwll, przy ul. For
mlAskiego 10. 

BlIilsze Informacje oraz ślepy kou'orys morlina olrzyl'l\.ć 

w Biurze Ubezpieczalni Społecznej 'tV Siedlcach, przy ul. Kl
lińsklego tł. 

Oferty odpowiadaj,ce treści ślepego koszto,ysu, ... ZAlako
wanej kopercie z napisem: "Oferta na budąwo domu lecznl~twa 
przy ul. Formińskiego 10" naleiy składać do dnia 25 sierpnia 
1947 r. do godz. 10-eJ pod wskazanym wYżej adre$em, gdł:iłl 

równlI!!Ż w tym samym dniu o gool. 10-ej rano nast,pi otwar
cie ofert. 

Do ofer1y należy dołączyć: 

a) kwit wpłaconego do K. K. O. w Siedlcaeh Nr. kOMa ł 

Ubezpieczalni Społecznej w Siedlcach, wadium przetltr
gowego w wysokości l % sumy ofertowej; 

b) Nr. karty rejestracyjnej przedsi,biorstwa puemysłowtgo. 
Ubezpieczalnia Społeczna w Siedlcach zastrzega sobie prli

wo wyboru oferenta nlnalefnie od oferowanej sumy, oraz 
nntewatnienie przetargu i prawo uznania, że przet.r, ' nio dał 
wynik:!, bez podania powodów i ponoszenia jakichkohvitk od
azkodowail. M-9701 

PRZETARG NIEOGRANJCZONY 

Fabryka Kabli pod Zarządem Panstwowym vi KrakO'\ll>i.-~łll
Ulówie, Prokocimska 75 ogłuza przetarli nleogr~nlclzany na a 
kadzie z drzewa modrzewiowego dla celów lrąwlenia kwaśami. 

Szkice wru z wymiarami mO'Żna otrzymać w Biul'z,e Żaopa
trzenia Fabryki. 

Oferty uależy składa~ do dnia 22 sierpnia 19ł7 r. do .od~. 
U-tej w 'podwójnych npieożętowanych kopertach z napIsem 
na zewnętrznej: "Oferta na kadde". ' 

Fabryka Kabli zastrzega sobie prawó dowolI\l)go wy»Oro. 
oferenta bez wzgl,du na wy:tOko~ć oferowal'leJ kwbty; ,podzle
le!!la robót, oraz unlewatnienia przetargu bez podania Pl)
... od,ów. )i-969& 

PRZETARG NJEOGRANICZONY 

Zjednoczenie Prtemysłu Skórzanego Okrtgu Gdańsko - Mazur
skiego we Wrzeszczu, nI. Kryniczna Nr. 4 agłasza przelar, uic
ograniczony na wykonanie instalacji elektrycznych siły i świa
tła w Państwowej Garbarni w Braniewie. 
,. Przetarg &db\ld'iie sJ~ dnia 20' sil!rpnla 1947 rdku O gódi'.12;;t.j 

• biurze Zjedh6czenhiGdaAsk=-- Wrzeszcz, ul. Rryńiclria: 'Nr. l : 
Oferty viinny byćzło:tone na 'całość ' rob6t. ' 
'Przy składaniu ofert i wykonaniu rabót, obowiązl1j, prze-

pisy o wykonaniu robót dla Skarbu Państw... ' 
Do oferty doł4czyć naleiy kwil na złożone wadium w '\IVy

lokóści '2% ogólnej kwoty ofertoweJ , robót. Wad'lum wpłacl~ 
należy w kasie Zjednoczenia. 

'Podkładki kosztorysowe otrzymać m,()i:na w biurze Zjed'PO
czenia w cenie 250 zł. za sztukę. 

Zjednoczenie zastrzega sobie, pra'Wo wybOru oferenta, nie 
uleżnie od oferowanej sumy, oraz unlewa'ŻIIienie przetargu bez 
podania powodu. M-:i6!18 

PR.ZETARG NIEOGRAN'ICZONY 

Instytut Naukowo - Badawc:&y Włókiennictwa w ' ŁolSzi, przy 
ul. Gdafisklej 91 ogłasza przetarg nieogranlczony na róboty 
remontowe w III oficynie posesji przy ul,' Gdańskiej 91. Wszel
kie in:formacje oraz ślepe kosztorysy moina otrzymać w sekre
tarcia Instytutu. 

Termin akładania ofert w ~ekretariacie Instytutu (z.lak6.a
nych hel( stempli i napisów) ubiega dnia 18 siO!'pnla h. r. 
o gooz. 8-ej. Otwarcie ofert nast,pi tego samego dnia ° gadz. 
9-ej rano. 

Dyrekcja zastrzega lobie prawo wyborn oferenta wz./~nie 
unieważnienia przetargu bez podania powodów. PowYższe rO
boty mUSZ4 być zakończone do dnia 1 listopada b. r., co za
strzei;one zostanie w umowie. M-96~6 

OGŁOSZENIE O IPRZET ARGU 

04dzlał Drogowy P. K. P. w O.trodzie ogłasza pr~et.l'g "i.
ograniczony ,na odbndowo Wa,na.tów DG w Oatrodlie. 

Oferty w zalakowallych kopertach bez znakIJ firmy należY 

~kładać w Referacie Technicznym Oddziału Drog,owego w Ostro
cłzie do dnia 21.VIII.47 r. godz. 10.30. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.VIU.47 r. o godz. 11.00. 
Do oferty należy doł4czyĆ: kwit wpłaconego wadium w .y

sokości 2% sumy oferowanej oraz odpis rejestn, handlow~go. 
Oddział Drogowy PKP w Ostrodzie ustnega ,obie prawe 

wyboru dowolnego oferenta hez 'WzgIOdu na wynik przetal'ga 
lub unlewatnienie przetargu bez podania przyczyn i obowh,z~ 
ku ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań. 
Podkładki przetargowe oraz wszelkie informacje otrzymać 

m07..na w Referacie Technicznym Oddziału Drogowego w Oslro
dzie pokój Nr. 8 codziennie w godz. 10 - 12. M-970S 

PRZETARG 

Olo·ogowa Dyrekcja Dróg Wodnych 'W Poznaniu, 'I1l .. Mick!e
I\' icza 29, ogłasza przetarg nieollraniczony na wykonanie robót 
t iemnych i regulacyjnych przy realizacji przekopów neld War
' ," -~ na odcinku administrowanym przez P. Z. W. - Konin 

I 

I w ltm. 7.200 do 7.450 o kubalu!'ze wykopu ok. 14.500 m', 
or,1z . bu!1owli regul. fasllynOwych o kubaturze 9.200 m8 i II 
'\11> , km. 19.000 do 1Ś.4oo o kubaturze wykopu około 19.000 mB, 
oraz })l1d01łU reg\l1. faszynowyilh o kubaturze 8.&00 mB z ma
teriałów dostarczoqych przez P. Z. W. - Konin. 

noboty winny być rOlIpoczęte w ci4iu 7 dni od daty zawar
eta umowy, a zakończone do 1& grudnia 1947 ~'. 
Wysolta~ć odszkoc\owania umownego w pr:l;ypadku opóźnie

nia terminu ostatecznego wykonania roboty bądź rozpoczęcia 

robót, wyn05j za każdy dl!ień zwłoki z wył. niedz,ie1 i świąt 

0,1 % wartości niewykonanej w ' terminie roboty, o ile rzeczy
wlate ukDlły I'Ile 81ł wyżne. 
WysokoŚć odszkadowa'nla umownego w przypadku niedo

trzymania umowy wynosi 6% ogólnej wartości roboty, o, ile 
rZ9ctywistc szkody nię są wy,taze. 

N4leżnC!ść za wykonane i przyjęte roboty będz i e , lI'ypłacona 

l'acbunkami częśc:owymi W ciągu 14 dni od daty odbio'ru 
robÓl. 

Oferent skhldll wadium w wysokości 1% ogólnej ceny ofer
towej. Na w~dium b~dlł ptży,imowune obliglłcje Premiowej Po
:tyczki Odbudowy Kraju, galówka, lWy gw.rancyjne banków 
(Bank Hlln,dlowy, SpołcJ'ń, Bank Spółdzielczy i t. d.). 

Przed złoUnlcm oferty oferent slwl~rdza, :te zaznajomił się 

z Urenel1\, robót. miejscowymi warunkami prACy, płacy, WIl

l'unkami przetargu i wykonltnia robót , i że zgadza się na sto
sowanie ich j)tz usltUie'ń. , NlJdto oferenci, oferujący wykon/l.
nie pOwy~5i[yQh tObót zobOwiązani są wykazać si, odpowied
nim I dO$tatecznym sprzętem. 

Do oferty winien być dełl) czony uwierzytelniony odpis świa-
4ectwa. lub dowodu wyml~nioncgó w § 3 rozp. Rady Mini-
8t1'Ó"" z dnia 21U.37 r. o dOstAwach i robolach, oświadczenie, 

że w s!!\s\lnku do oferenta nie zachodzą przeszkody przewidzia
ne w ~ 5 lt'f{o! rOlpo~ządzonia, oraz że b~dzie się uważał za 
zwiąun~go ofertll pod rygorem utraty wadium do kOl'w\ 
IX.47 r. i że pad tym 3amyJń r;'gol'cm zobowiązuje się w raz :c 
utrZymali la alę przy przetargu . podpisać umow~. 

Ofert. sporzt}dt.oI'ltl w prze)'lhol'l'y sposób winna być przesła
na dQ Dyrekcji w tetminie do dnia 25.vllI.1947, godz. lO-tej. 

Ot""arcle Ofert nastllpi o godz. 10,aO telloi dnin. Przy prze
tArlu Obowi;)2uJ4 pr~(!phy rozporzlld z~i1ia Rady Min. z dnia 
20 ... 31 Pz. U. n. P. ~r. 13. po z. 92, oraz Tymczasowe Przepisy 
$zczeg6łowe ejp pOwY'ższ~go rozllorz~dzenia zatwierdzone ' za
rJildzonio!'1'l Mln. Kom. z dnia :lQ.IX.38 r. 

Suug6ło1te v,tll.runki przetArgu Vo'raz z podkładkami Sił do 
Qal'l~'cill W Pyrekcji. 

Dyrtk~ja zutruga s'obie Pl·awo : 
1. , s'llvQboc1n~go wyboru oferenta, 

2. uni~wainlenla przetAtgu bez podania powodów, 
S. lle rozmiar robót w ogóle, może być zwiększony wzgl. 

l'!Mniej8Zany ponaq 2ó o/p , 
4. podział robót ' mi(ldzy Órcrenl6w. M-97l2 

f'HZETARG NIEO<lRANICZONY 

WojlkOwe Zakłady MotoryzAcyjne Nr. 1 w Siemianowicach 
SI., ul. Powstańców 10 ogłaszaj iI ,przetarg nieograniczony na 
m.IOwanie: 

4.000 ul. korpusów i p i erścieni reflektorowych. 
Wzory i warunki t~chniczne s. do uzgodnien,ia w Biurze zao

patrzenia w godllnach od 10. tej do n -tej . . Oicrty n a le'ży skła

dać do dnia 12 sierpnia 1947 r. godz. l2-tej w powyższym 

hiurze. 

Przedstawione jUtl; w teJ sprawie do ogłoszenia przetargu ofer
ty bOd, uwzłltdnione Jako biorlłce udxiał ' w 'przetargu. 

Wl\dlum 3% eeny ofertowej do złoż6nia w gotówce wzgi~d
lIi.papi.rach wartościowych. 
Zakłady z!lstnl/gaj, sobie dowolny wyb6r oferenta orAZ 

sl'\ltlerdtenić, żc przetarg nic dał wyniku . M- 9660 

PRZETAnG NIEOGRANICio~Y 

1S 

PRZET ARG NIEOGRANICZONY 

Ogłasza si, przetarg nieograniczony na naprawo ,ntlwej pom
powni w Uradzie, powiatu rzepińskiego. 

Remontem ma być ,objote; nap!'awa 1 u~upełnienie instala
cji elektrycznej dlas1ły i światła. 

Oferty, w podwójnych kopertach, J naphem : "Oferta na re
mont uowej pompowni w Uradzie", należy składać w Wydzia
le Wodno - Melioracyjnym Ddału nolnictwa i Reform Rol
nyeh, Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego, Poznań, Plac Wol
no~i 14, III piętro, pokój 55 do dnia 28 sierpnia 1947 r. 

, godz. lO-tej. 
Zas~rzega liO prawo swobodnego wyboru ofert, oraz prawo 

dowolnego uzn!lnia, iż przetarg nie dał wynili11 pozytywnego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 1947 r. o gorłzinie 

lO-tej w pokoju Nr. 55, w Wydziale Wodno - Melioracyjnym, 
gdzie równi~ mO'i!na zas!~gulłć bl1ższych lnformacj' 1 nabyć 
druki przetargowe. 

Firmy stające do przetargu winny okazać dowody sweio 
zarejestrowania. 

Termin waŹ!lości ofert wynosić 'będzie 30 dni. 
Wysokość wadium ma wynosić 2% sumy oferowanej. któ

re należy wpłacić do kasy I-go Urz,du Skarbowego w Pozna
niu, na rachunek sum depozytowych, z oznaczeniem: "wadium 
do dyspozycji Urzędu Wojewr,dzkicgo Poznańskiego". 

Dowód złożenia wadium nalety dołączyć do oferty. M-981ł 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr. U 

Zarzlłd Odbudowy Kolei Pańslwowych w Katowicach ogłasza· 

przęlarg nieograniczony na odbudowO komina i czopuchów 
centralnej kotłowni na stacji Wrocław Gł. Zał'lcznikl oferto
we 'za zwrotem kosztów własnych oraz wszelkie informacje 
można· otrzymać i plany obejrzeć w Wydziale T'echnicznym 
Zarządu Odbudowy K. P. w Katowicach, ul. 3-go Maja Nr. T. 

Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach % napisem 
"Oferta do przetargu nieograniczonego Nr. 41 na odbudowO 
komina i czopuchów centralnej kotłownio na stacji Wrocław 
Gł." należy składać do skrzynki ofertowej, umleuczonej w Bn
dynku Zarządu Odbudowy w Katowicach, ul. 3-go Maja Nr. 7, 
II p. do dnia 25 .VIII.l947 r. godz. lO-tli.. 

Otwarcie ofer t 'odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.30 
w Biurze Z. O. 

Oferent obowiązany jest złoży!! wadium W' wysokości 2% 
(dwa procent) oferowanej sumy na konto Zarządu Odbudowy 
K. P. w Katowicach w P. K. O. Nr. IIIj5365, a kwit dołlłczy~ do 
złożonej oferly. 

Brak wadium spowoduje uniewazuienie ofuty. Zatzlłd Odbu
dowy zastrzega sobie prawo wolnego ,~boTU oferenta, jak rów
nież nnieważnienia przetargu bez p1Xlania powodów i bel ,po· 
noszenia jakichkolwiek odszkodowań. M-9781 

,C, PRZETARG NIEOGRAN-ICZONY 

Urząd Wojewódzki Sląsko - DQbrowski og1aua przetar, ofer
towy nieograniczony na dostawo loco budowa 1.500 mi żwirll 
rtecznego do budowy mostu żelbetowego nad nek, Wid, w No
wym Bieruniu (koło Oświęcimia). 

Term in wykonania. dostawy do dnia 30 wrzenia 1947 r. 
Termin sl,ładania ofert do dnia 20 sierpnia 1947 'r. godz. 

12 - w Wydziale Komunikacyjnym Urzodu Wojewódzkiego 
w Katowicach - pokój Nr. 518, gdzie teł można nabyć formu
larze ofertowe. 

Bliższe szczegóły dotyczące ogłoszonego prMWga. lIwidocz
nione s. na tablicy ogłoszeń Wydziału Kom1łDfkacyjnero oraz 
w Sląsko - Dąbrowskim Dzienniku Wojewódzkim. M-9S71 

OlJłoszenia 
inslylucji publicznych 

KOMUNIKAT 

Dyrekcja Polakiego Monopolu Loteryjoego mwiadami., iż 

zgodnie z przepisami 50 Jubileuszowej Loter,ii KlaSOlWej wsy
pywanie zWitków z numerami losów, na które !padła jaka
kolwiek wygrana w III klasie, oraz zwitków z wygranymi 

Zj.dnG;;;an ie Przemysłu Nieorganicznego Zjednoelone }o'abry
ki Chem{c~ne ,.Slles!'a" w tarowie k. Swidnicy ogłaszaj, prze
tl/-rg nitograniczony na przeprowądzenic robót demont!ltu pic
ca pirytow'go w Fabryce Chemicznej Dr. Roman May w Lu
honiu pod POJnaniem, transportu i zmontowanin pieca piry
towego W Zjednoczonych Fabrykach Chemicznych "Silesia" 
w tarowie k. Swidniey. 
Podkładki ofertowe oraz wa1'unki przetargu otrzymać moż

nł/- w Zjednoozonych. Fabrykach Chemicz~ych "Silesla" w 2a
rowlo k. Swldnicy. 

, IV-ej klasy 50 Loterii, odbędzie się publicznie !pod nadzorem 
Komi5ji Urzędowej przy współudziale delegata Prezydenta 
m. st. Warszawy dnia 6 sierpnia 1947 r. o gad%. 10-ej w gma
chu przy ul. Wileńskiej 2/4 (wejście od ul. Targowej) w War-

Piec przeznaczony do demontażu do onejrzenia w F-ce n. 
May w L'I)bpnl\l. Oferty składać naleiy w zalakowanych, nie
przejrzyslych i bez firmowych kopertach z napisem~ "Oferta na 
wykonanie demont:l'ŻU, transportu i monta;:u pieca pirytowe
go w Zjednoczonych Fabrykaeh Chemicznych "Silcsia" w ta
rowie k. $widniey", do dnia 28 sierpnia 47 r. godz. !l-ta rano. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia w Zjed
noczonyoh Fabrykach Chemicznych . ,Silc~ia" w tarowie k. Sw id
nioy o ,odz. lO-tej rano. M-9780 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 

Dy rekcja Ok~~gov'-a Kolei Państwowych w Łod7.i, Wydział I 
Progowy 0llłuza przętnrgi nieograniczone na wykonanie: . 'I 

1) inslalacji ceplr.lnego ogrzewania parowego · ni51dego ciś- '·I 
nienia w Warsztataeh Samochodowych na st. Lódt-Kal. 

2) hutalecji centralnego ogrzewania wodnego pompowego 
I instalacji ciepłej wody oraz wodocilJl!ów i kanalizacji I 
'III' poko~aeh noclegowych i stołówce {lrzy parowozowni na I 
~t. Lódz-}{al. 

Termin składania ofert 26 sierpnia 1947 r . I 

Blirźslc informacjc w Wydziale Drogowyln DyreJicji w po-
k,ojll Nr. :U>9. 3M-977!l 

r 

suwie. 
Ciągnienie zaś IV -ej klasy 50 Jubileuszowej Loterii przę

prowadzi publicznie Komisja Urzędowa w dniach: 7, 8, 9, 11. 
12, 13, 14, 16, 18 i 19 sierpnia 1947 r. o godz. 8,15 we wzmian
kowanym lokalu. M-907' 

Ogłoszenia prywolne 
OGŁOSZEN.IE 

Polskie Towarzystwo Handlowe Spółka Akcyjna zawiada
mia, IŻe w dniu 6 września 1947 r. w sobotę o godz. 10 rU\11t 
odb,dzie się w Krakowie, w siedzibie Spółki przy ul. Sław
kowskiej nr. 3 Zwyczajne :Walne Zgromadzenie akcjonariu
sz6w z następującym pOTząd'kiem dziennym: 

1) spr!,-wozdanie Zarządu za rok 1946; 
2) sprawozdanie Rady Nadzorczej; 
3) zatwierd7.enie bilansu oraz rachunku slrat zysków u 

rok 1946; 
4) udzieleni;) władzom Spółki pokwitowania; 
5) wybór członków Rady Nadzorczej; 
6) wolne wnioski. 
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Wła~c;eiele akcyj korzystają J. prawa głosu na Walnym Zgro
madzeniu o He na 7 dni ~zed termInem Zgromadzenia złoźą 
akcje lub kwity depozytowe 'W błol'tle .Ian,.da SpółkI. 

2M-!ł71" 

nym Zgromadzeniu są akcjonariusze ,któ~y złożą w spółce 

akcyjnej Miejska POZń~ńska Kolej Elektryczna w likwi
dacji, u polskiego notarjus;a lub w 'Komunalnej Kasie 
Oszczędności miasta. Pozn!mia ' prz~ajmniej lilii. , dDi przed 
terminem Walnego Zgromad:zleniaakcje z tym, że nie będą 
one odebrane pDed ~iemWalnego Zgromadzenia 
(§ 18 statutu). 2M-8759 

5) Udzielenie Zarzą<low.i pokwitowania z wykonaniaobo-
" .. iązków, 

6) Ustalenie wynagrodzenia Komisji Rewizyjnej i Zarządll. 
7) Wybór Komisji Rewizyjnej, 
8) Wnioski akcjonariuszów, zgłoszone najpóźniej do dDiIa 

12 sierpnia 1947 1'. 

Likwidatorzy ' Spólik1 Akcyjnej Miejskiej Pozna&ldej Ko
lei Elektrycmej w likwidacji :I siedziJbą w Poznaniu przy ul. 
Gaj owej l, zarwiadamiają akcjonariruszy spółki, że w dniu 
8 września 1947 r. o godz. 17-ej w lokalu Miejskiej Poznań
skiej Kolei Elekitrycznej w P~aniu przy ul. Gajowej 1 od
będzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy z następującym 
porządkiem o·brad: 

OGŁOSZENIE n 

Zarząd firmy . Fabryka Chemiczna M. Leszczyński ł Ska 
S. A. w Warszawie, ul. Ogrodowa 32, zawiadamia. że w dniu 

. 26 sierpnia 1947 . r. o gOdz. 9-ej w .lokalu )abrya.nym . odbę
dzie się Zwy,czajne WaItie Zgromadzen~e $cjQDariuszów 
z następującym porządkiem obrad: 

Na wypadek br~u wymaganej do prawomocności ,uchwal 
wysokości reprezentowanego kapitału na tym Zgromadrzenm. 
odbędzie się ponowne Walne Zgroma<lzenie o tym samym po
rządku obrad w dniu 26 siel.1pnia 1947 r. o godz. lO-ej w lo
kalu fabryc:m1ym Spółki, które poweźmie uchwałę bez wzglę
du na wyrolrość reprezentowanego kapitału akcyjnego. 

Akcjonariusze, pragnący wziąć u<lział w Walnym Zgroma
dzeniu, winni złożyć akcje najpóźniej na 7 dni prLed tenni
nem Walnego Zgrom3idzenia w biurze Spółki. 

l) Zagajenie, 2) wy>bór przewodniczącego zebrania, 3) roz
patrzenie i zatwierdzenie IĄPrawozda,nia likwida<torów, bi
lansu otwal'oia likWidaCji na dzień 1.VII.1946 oraz bilansu 
zamk1nięcia na dzień 31.XII.46, 4) udzielenie likwidatorom 
l Radzie NadzJorczej pokwitowania, 5) wnioski, 6) wolne 
głosy, 7) Z<rlrończenie. Uprawnieni do uczestniczenia w Wal-

1) Wybór przewodniczącego, 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzeme sprawozdania, bilansu oraz 

rachunku zysków i strat zar. 1945, 

3) Sprawoz<lanie i wnioski Komisji Rewizyjnej. 
4) Sprawa . podziału · zyslru za r. 1945, 

Zamiast akcyj mogą być złożone zaŚwJadczenia., wydane na 
dowód złożenia akcyj u notariusza albo w instytucji kredy
towej krajowej. 

W zaświadczeniu należy wymienić liczbą akcyj i 5twi&'
dzić, że akcje nie będą wy<lane przed ukończeniem Walne80 
Zlgromadzenia. 2M-8085 

Zagubione dokumenly 
Skradziono zaświadczenie rejestracji R.K.U. 

Warszawa-Miasto, odroczenie Nr 077227 ser. E 
R.K.U., świadectwo dojrzallości Nr. 32, Liceum, 
OgÓlnOkształcącego wydane przez III Miejskie 
Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych, legi<tyma
cje: Nr. 3016 Ministerstwa Przem)15łu, s~olną 
Nr. 4 III Miejskiego GLmnazjrum i Liceum dla 
dorosłych na nazwisko Gajewskiego Włodzi
mierza. M--9108 

Zgubiono następujące dokiumenty: 1) Legi
tymację służbową W.U.B.O. nr. 0770/3, wyda
ną w Krakowie, 2) Legitymację na broń nr. 
030403, 3) Legiltymację P.P.R. nr. 9237, 4) Le
gitymację Zw. Zaw. Txansport. nr. 39622, 
5) KsiąiJkę samochodową B. 27464, 6) Prawo 
jazdy czerwone, wydane przez Woj ew. Urząd 
Samochodowy w Ka:akowie, 7) Pozwolenie ~a 
DOSzenie odznaczenia "Za Odrę, Nysę i Bał
tyk", wydane na nazwisko: Rogowski Józef, s. 
Ignacego i Katarzyny, ur. 15.5.1924, Hucisko, 
pow. Brody, rzym.~kat., szofer-mechanik, zam. 
Kraków, ul. Sienkiewicza 23. M-9565 

Zgubiono książkę Inwalidzką Nr. Wn. 
320/iPJ2510, wydaną pmez Starostwo PoWliato
we Lubelskie na nazwisko Pyla Aleksander. 

M-9242 

Zgubiono kartę rejestracyjną R.K:U., legity- Skradziono zaświadczenie skreślenia ' 1'e-
maję Zwią2'lku Rewizyjnego SpÓłdzielni R. P., jestru R.K.U. Łódź ' - Powiat na nazwisko 
S?Jkolną 'kUT'Só<w Samochodowych i Motocyklo- Łaszezewski ' Roman, Zgierz, Kościuszki 18. 
wych, P.P.S i T.U.R. na nazwisko Grad Ste- . M-9286 
fan·M-9300 .. -~-..,..,..-~~",.-~.".,.. _____ _ 

Sbadziono, kartęro7JPo7Jrtawczą (kennkarta) 
Zgubiono tymczasowy dowód tożsamOści,na Nr. 3'11';;216, wydaną w WarSzawie na nazwi

nazwisko WorOSllkiewicz JÓzef. · M~9302 slro ·Kosińska J .anina; .Łódź, Gdańska 106. 

Zgubiono prawo jazdy, legitymację srużbo": M-9287 
wą Ministerstwa Bezpieczeństwa PUblicznego, '. Skt&diloncf dowody' osobis<te i legitymację 
k81"tę rejestracyjną motocykłu K"-7778, na srużbową Nr. 11, wydaną w dniu 2.4.1946 r. 
nazwisko Szunnak Janusz. . M-9303 .' przez . Urząd Zatrudnienia .w Wałbrzychu na 

Zgubiono legitymację służbową Nr. 703 Mi
n~stel'Stwa Skal'bu, na nazwisko Wereszczyń
ska Wacława. . .. ' M-:-9304 

naz'W1sko Młotkowska .' Julia, Wałbrzych, 
MarSz. Staliria 20. M-9291 

Zgubiono kartę 
Zreda Antoni. 

. Skra~ioDo cywilne .i wojskowe prawo jaz
dy, wydane w roku 1932 na nazwisko Bączyk 

rozp'oznawczą na nazwisko . Władysław. M-9308 
M-9305 

Zgubiono kartę !'ejes<tracyjną R.K.U. War
szawa Miasto na na.7JWisko WitalisZaleski. 

Skradziono .. legitymację P.P.R. Nr. 1563, na 
nazwiskp. DoniiruakJan. M-9301 

Zgubiono kartę rejestrrulyjną na motocykl 
NSU Nr. N-03904 na nazwisko Krzewiclld ste
fan. M-9522 

Zgubiono zaświadczenie WQjekowe R.K .. U. 
Kie~ce, na nazwisko Ejmocki Stanisław. 

M..,...952ł 

Zgubiono kartę rejestracyjną na samochód 
osobowy marki BMW Nr. rej. H-75976 na naZ
wisko WkheI'kiewicz Jan. M-9525 

Zgubiono ksiąiJkę inwalidzką Nr. 11/32, WY
daną prLez Starostwo Kraków, zniszczoną. 
Lwów 1940 r. Jan Barnaś, Czarnochowice 87 

M-956\ 

ZagU!biOlIlo kartę rejestracyjną na samochód 
marki D.K.W. nr. rejestracyjny 22692, nr. mo
toru P.U.S. O. 374. S. nr. podwozia 307938ł, 
wydaną dla Ob. Baruckiego Stanisława. ' 

M·--9INIS 

Skradiiono . kartę rejestracyjną R.K.U. na Zagubiono kartę rejestracyjną motocy\do-
nazWisko" RutlroWski Marian Tadeusz. wą Nr. H. 2542 na nazwisko Szyndlauer Ste-

M-9379. 

Zagubiopy dowód osobis<ty na 
Juljusz Heił unieważnia się. 

na1JWisko 
M--9380 M-9306 fan, zam. Łódź, Piotrkowska 120. M-9473 

~--. ~~------~-------------Skradziono legitymację srużbową nr. 775, 
Zgubiono książkę inwalidzką na nazwisko wydaną przez Inspektorat Szkolny w Często-

Zgubiono niemie.cką kartę pracy, wydaną na 
nazwi,sko Firaza Józef, zam. Łódź, Sląska 19. 

Oliwy FrandS7lka, zam. daw. Hocisko T01'Z8ń- chowie, mianowanie na posadę w Błes2!llie na 
skie, pow. Ra<wiechów, woj. Tarno.pol, wydana nazwi$p Posyłek M~ia. M--:9378 • 
w 1937 r. przez Starostwo Tarnopolskie o 40% Zgubiono kartę R.K.U., wydaną w Pł~ 

. M-!W12 

uszkoozeniq zdTowia (raniony w głowę). Skradziono paszport zagraniCZIDY do Francji na nazwisko Wojaa-ski Władysław, zan1. Łódź, 
Zgubiono prawo jazdy czerwone, wydane M--:J.I381 ł ' Palestyny, . wydany 1946 It. w Warszawie l-go Maja 81. M-9411 

przez Urząd Wojewódzki Łódzki na nazwisko przez MJ'Pi~erStwo Spraw Zagranicznych na 
Dudczak Mieczysław, zam. Kalisz. Wierzbo- Zgubiono legitymację służbową Nr. 2040 Mi-n~isko WeiasbeI"g IzraeL M-9403 Zgubiono legitymację Izby Skarbowej Nr. liiI 
wa , 10. M-9239 rusterstwa Skarbu, ne nazwisko Gogolewska ' na nazwisko P~a.seck,i Wiesław, Łódź, Piotr-

. Janina. , i" " ':Ot.">,,' ." , o·, .M-'i9łO}; "'Slt'riliddoali lad~ę 'wojskowlł &!P. A-0359578' kO'WlSka ' 271. ··· . . . ... .. : M--4ł70 

Sk~~;!::n:~Jef!;~~~~ '~':l!~~~:; " Zgębiąpo prawo ' Jaidylkarl~ 'iej'~tractpl'lf ; ~=;ieł::11lobi1izaeyj~ . ~a , ~~~~ " '''Zagubi~~~ kartę ' rej~r~yj~1ł · li~u., legł-
ul. Kościelna 69. M-9237 R.K.U. na nazwisko ' JarOisŻewkzRenryk; " , . . . ac .. .'. . tyma,cję P.S.T.P., dowód rejestracyjny moto-

. M-9402 ' 8kradzioJlO legitymaCję znl,iJlrow1l kolejową cykla H-2791; prawo ja:ocly NI'. 8340 na naa~ 
Zgubiono świadectwo rejestracyjne Sklepu, -:---:--------------- na nazwisko Smaga Irena. M-9399 wislko Zawadziki Stanisław, Łódź, WBCłJ04-

wydane przez Urząd Skal"bowy Nr. 2, na naz- Zgubiono k,siążkę wozu "Stoever", Nr, reje- nia 47. M-Gł811 
wisko Rowińska Stanisława. ' M-9230 stracyjny B-07149, wydaną prZez . Ok1'ęgowy SkradziOQO pr81WO jamy n Id.,. Nr. 7700, 

Urząd Samochodowy na nazwisko Szymański kartę rejestracyjną R.K.U., legitymac je: służ- Zagubiono prawo jazdy samochodowe HC2fIF-

Zgubiono kartę rejestracyjną R.K.U. Pu}tusk Jan. M-9404 bową 5839 A Zarządu MiejSkiego w W-w~e wone" Nr. 282, dowód osobisty, zaświadczenie ' 
na nazwisko Królikowski Tomasz. ' M-9232 i zniżkową kolejową ,na n~o Sma'ga Jan. R.K.U., legitym3icję służbową Wojs'koweł;O 

Zagubiono tymczasowe zaświadczenie kon- M-9398 p,rzed.s. BudCJIWl. na nazwisko Lew1ko.wski lIlIi-
Zgubiono legitymację służbową Państwowe- cesji Nr. 171, dorożki samochodowej, N!'. bocz- kołaj, zam. Łódź, Wólczańska 71. M-9488 

go Banku RoJnego, bilet miesięczny tramwa- ny 177, na nazwisko Kosicki Mieczysław. Skradzione świad~o dojrzałości Pań-
jowy i kolejową na nazwisko Parol Wiktoria. M-9895 stwaw"ego Gimnazjum l Liceum w Ktwidzyniu PKO uniew8211ua zagubione k:si~ 

M-9233 na nazWtlsko Alfred Frank. M-9526 oszczędnościowe nr. 2323, 379'11 S 1-554-U. 
------------------ Zgubiono legitymację Nr. 0242, · wydaną M-atIqI 

Zgubiono legitymację urzędową nr. 187 na prLez Państwową KomunikacjęSąmochodową SkradżloJlO legitymację sru:iJbową Nr. 127/46, 
nazwisko Stępniewicz Amelii, żony leśniczego na nazwisko Roman Janusz. M-9396 wystawioną przez Buo Kontroli przy Prezy-
Jana Stępniewicza, zamieszkałej 'W leśnietWlie ' . dtumK.R.N. 1 kartę R.K.U., oraz zaświadcze-

Zgubiono książkę inwalidz<k" wydaną pnes 
Starrostwo pow. Wadowice na nazwti.sko Mirek 
Józef. M--94~ Sucha, gmina Suskowola. M-9249 Zgubiono dOlkumen<ty wojskowe, oraZ ksiEl"; nie zameldowam.ia na nazwisko Feikls Karol. 

żeczkę wojskową, wydaną w R.K.U. Grodno .' M-9490 
Zgubiono kisią:iJkę inwałid7lką M. ks. 1159, na n8ilWisko Taboła Józefa. M-9419 Zgubiono książkę inwalidzką, k81"t~ rozpoa. 

nawczą, dekret emerytalny wydany przez Izbct 
Skarbową w W8Il'szawie i legitymaoję inwa
lidzką na nazwisko Wachowski Jan. M ..... I71G 

wydaną przez Starostwo w Płodku na nazwi
sko Regiel Władysław. M-9253 

Zgubiono legitymację milicyjną w Lublinie 
nr. 1717 seria D, wydaną przez Komendę Po
wiatową M.O. w Tomaszowie Lubelskim na 
nazwisk? Nikityn Wasyl. M-9252 

Zgubiono kartę rejestracyjną, wydaną przez 
RoK.U. Kutno na nazwisko Małas Tadeusz. 

M-9250 

Zgubiono zaświadczenie R.K.U. Łódź-Mia
sto na nazwisko Zawada Józef, zam. Łódź, 

. Piotrkowska 43. M-9280 

Zgubiono k8ll1tę rejestracyjlIlą wydaną przerz: 
R.K.U, Łódź-Miasto na nazwisko K:ozik Jó
zef, zamieszkały Łódź Al. l-go Maja 44-3. 

. M--9288 

Skradziono kal'tę repatriacyjną, wydaną 
w Niemczeoh, przez Misję Wojskową w Mep
pen, świadectwo tYlnczasowe, wydane przez 
PUR w SllCzecilll.ie na nazwisko ppor. Walen
tynowicz Marian, Łódź, Piotrkowska 182. 

M-9284 

Zgubiono zaświadczenie repatriacyjne ZSRP 
l rejestraCji .a.K.U., legitymacje: sru:i:blJwą 
CentrallIlego Zarządu Przemysru Spożywczego, 
StowarzYlszenia TechniJków Pmemy.gru Spo
żywczego, Związku Zawodowego Pracowni
ków na nazwisko Inż. Kamienny Marian. 

, M-9299 

Zagubiono "le~ację służbową ~a nazwi
Zgubiono legitymację Nr. 1259, wYdam\ sko Kudrzydka Leokadia, Łód~, Kaplicz·na 34. 

przez Komend.ę Wojewódzką M.O. w Lublinie ' M-9474 l 
na na7lWisko Zak Jan. M-9460 

Skradziono dowód rejestracyjny na samo
chód Nr. H 25 - 100, wydany przez WydŹiał 
Samochodowy w Łodzi na nazwisko Końc.zak 
8ta,nisław, zam. Łódź, Axmii Czel"Won~j ,47. 

, ~...,.?2.41 

Skradziono prawo jazdy 'czel'WOille Nr. ' 857; 
kartę zdemobilizowania; książkęwojskow4;' 
wydane na nazwis~o Smoczyński stefan, zam. 
Łódź, Karpaoka 10: . " ." M-~240 

Skradziono kartę rejestracyjną . R.K.U, ·Łódź, 
kartę rejestracyjną, palcówkę · na, nazwisko 
Otto Kazimierz, zam. Łódź, ul. BO:fSUcza 2 . . ' 

M-9238 

Skradziono książeczkę inwal~dZ)ką nr. 309, 
wydaną przez P.K.U. Nowy Sącz na nazwisko 
Tabiś Stanisław. 'M"":9246 

Skradziono kisiąże.czkę wojskową, wydaną 
pr~ez R.K.U. Łódź, na mizwisko Ka*~ierczak 
Wład)15ław, zam. Łódź, Pabianicka 48. " . . 

. ' .. .. . " . .' . M-::9281 

Zgubiono następujące dokumenty: metrykę 
urodzenia' 25.V.1925 r., kartę rejestracyjną 
R.K.U. Opoczno, dowód osobisty, książkęcze
ladniczą preborską, Rożej Feliks; zam. Opocz
.no, Plac Kilińskiego 17. . M-9282 

Zgubl.ODO legitymację sru,żbową Elektrowni 
Warszawskiej na . nazwisko Januchtowska 
Eugenia. M-9475 

~gubipno legitymację słuZbową M. O. wy-
daną"prz(bz WojeWoo1Jką Komendę M:O. w Ło
dZi Nr. 3734,' prawo' j3iLdy wydane prrzez Wo
jewódzki ' Urząd Sanrochooowy w Lubltnie, 
Sieńczyk Jan, Łódź, Zamenhofa 25. M-9285 

Zgubiono legitymację służbową M.O. wyda
ną przez Wojewód7Jką Komendę M.O. w Ło
drzi Nr. 3734, prawo jazdy wydane pmez Wo
jewódziki Urząd Samochodowy w Lublinie, 
Sieńczyk Jan, Łódź, Zamenhofa 25. 

2M-9285 

Skradziono pas~ort zagraniczny na nazwi
sko Zera Piotr i Marianna wieś Golanka,. gmi
na i poczta Kadzidło, pow. Ostrołęka. 

M-9476 

Zagubiono książkę samochodową marki 
"Mer.cedes" nr. A. 47781 Ambasady Jugosło-

. ':Zagubiono legitY'!:Ilację służbową Minister- wiańskiej. M-9630 
stwa . Rracy i Opieki ' Społecznej .Nr. 218 na 
n~i~ko Tamlrowicz . Ąpolonia. M-9514 Zgubiono ,tymczasowy dowód osobisty, oraz 

zwolnienie od sŁużby wojskowej przez R.K.U. 
Zgub.ono legitymację Nr. 145 Politechniki PłoCik na nazwisko Krucz Józef. M-5"2 

W81"szawskiej na nazwisko Stefaniak Broni- Zgubiono kartę rejestracyjną Nr 2li42 M. na 
sława. M-9520 motocykl marki "VidJoria 200" wła'sność Spół-

'. .. dzielni Owocarsko-Warzywniczej Sandomien:, 
Zgubiono tymczasowy dowód osobisty, świa- . 1 M 4646 

dećtwo IIr'klasy GimnazjUm Samorządowego zagubi~~!, dni:._?~_~~~.:.tni~_._ll_~_~:. -
Ogó1riokształcącegó w Zockach, na nazwisko Zgubiono legitymację N. 29 wystawioną 
OlbrY~ Zdzisław. M-9'5l9 przez Dyrekcję Ceł w Warszawie, na naZJWisko 

zgubiono prawo jazdy, kartę rozpoznawczą, 
kalltę rejestracyjną R.K.U., legitymację klubu 
"Zryw", Sekcji Motocyklowej, . na nazwisko 
.Krzewicki. WładysłaW. . M-9521 

Nowosielska Anna. M-4693 

Zaginął dyplom lekarski Nr. 32236 Uniwel'
sytetu Wars zawskiego na nazwisko Szej.nfajn 
Lew Owsiej. M-9523 
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