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TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO 

Zarządzenia Wladz NaczelnYCh 

Poz. 807. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
26 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rol
nictwa i Reform Rolnyrh, Aprowizacji, Administracji Pu
blicznej oraz Ziem Odzyskanych w sprawie powołania Ko
misarza Rządowego do spraw organizacji gospodarki mięsnej. 

Poz. 808. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 paździer
nika 1947 r. o c,głoszeniu piątego w;ykazu przedsiębiorstw 
niemieckich osób prawnych prawa publicznego przechodzą
cych na własność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza
jemnych. 

Poz. 809. Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kon
troli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 3 października 
1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Poz. 810. Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kon
troli Prasy. Publikacyj i Widowisk z dnia 3 października 
1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zarządzenia Władz Naczelnych 

807. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 26 lipca 1941 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa 
i Reform Rolnych, Aprowizacji, Administracji Pu
blfeznej oraz Ziem Odzyskanych w sprawie powoła: 
nia Komisarza Rządowego do spraw organizacji go-

spodarki mięsnej. -

Na podstawie art. 2 Dekretu z dnia 27 marcą 
1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania 
naczelnych władz administracyjnych (Dz. U. R P. 
Nr ~1, poz. 130) zarządza się, co następuje: 

pa:". 1. 

(1) Z dniem t lipca 1947 r. powołuje się Komisarza , Rządc· 
\Vego do spraw organizacii gospodarki mięsnej z siedzi1:lą 

,,(, ,Warszawie, podporządkowanego Ministrowi PrZ-emysłtl 
ifu~~ , 
Odrębne zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu Wyzna

czy osobę Komisarza. 

par.2. 

(1) Zadaniem Komisarza jest: 
a) porządkowanie gospodarki mięsnej w myślobowiązują· 

cych przepisów, 
hl przeprowadzanie systematycznej akcji organizacyjnej w 

zakresie całości gospodarki mięsnej w myśl założeń pro
gramowych Rządu, między innymi także i w dziedzinie 
reglamentowane,go zaopatrzenia ludności w artykuły mię
sne, 

el koordynowanie z tymi założeniami w ramach obowiązu. 
jących przepi6ów działalności Urzędów, instytucji i orga
nizacji 'gospo,darczych, 

d) wykonywanie nadzoru i kontroli w zakresie niezbędnym 
dla spełnienia zadań wymienionych pod a), b) i c), 

e) gromadzenie odpowiednich materiałów i przedstawianie 
wniosków, dotyczących organizacji gospodarki mięsnej, 

f) wykonywanie W6zelkich innych zadań zleconych przez 
Ministra Przemysłu i Handlu. 

(~l W związku z tym Komisarz i ' jego organa przejmują po
nadto kompetencje Komisji Nadzoru Rynku Mięsnego, prze
w~dziane w rozporządzeniu 'Mlinistra Rolnictwa i Reform Rol
nych ~ dnia 14 lutego 1939 r. wydanym w porozumieniu z Mi
nistrami' Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o Ko
misjach Nadzorczych nad Obrotem Zwierzę,tami gospodarski
mi i drobiem, nad hurtowym obrotem mięsem oraz nad orga
nizacją targowisk. [Dz. U. R. P. Nr 14 po'z. SS). 

(3) W razie rozbieżności zdań mię,dzy Komisar?:em a Komi
sją Dor!l'dczą w sprawach dotyczących na,dzoru nad obrotem 
zwierżętami gospodarskimi i drobiem, nad hurtowym obrotem 
mięsem oraz nad organizacją targowioSk rozstrzyga Minister 
Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa 
1 Reform Rolnych oraz Ministrem Administracji Publiczr.ej lub 
Ziem Odzyskanych. 

par. 3. 

Działalność Komis'arza rozciąga się na obszar całego Pa'ń
stwa. 

par. 4. 

Dla wykonywania zadań przewidzianych w par. 2 niThiej
szego zarządzenia Komisarz działać będzie przez delegatów, 
których wyznaczy w miarę potrzeby. 

par. 5. 

(1) W sprawach dotyczących produkcji materiału rzeźne,go, 

nadzoru lekarsko-wetcrynaryjnello oraz zakradó", i urządzeń 

usługowych (rzeźni, targowisk, hal mięsnych itp.) Minister 
Przemysłu i Han.dlu działać będzie w porozumieniu z właści
'W ,Tmi Ministrami. 

(2) Władze przemysłowe I i II instancji, instytucje i or,ga
nizacje podle,głe Ministerstwu Przemysłu i Handlu zobowiąza
ne są do współdziałania z Komisarzem w wykonywaniu powie

rzonych mu zadań, do koordynowania z nim /Swej działalności 
I udzielania mu wszelkich danych i informacji w zakresie go
spodarki mięsnej. 

(3) Zakres współdziałania władz, instytucji i organizacji go
spodarczych , podległych innym Ministrom ustalą w drodze za' 
rządzenia właściwi Ministrowie w porozumieniu z 'M,linistrem 
Przemysłu i Handlu. 

Od zatządzeń i postanowień K:g!Uisarza służy odwołanie do 
Min'stra Przemysłu i Handlu. - " 

Od zarządzeń i postanowie,ń delegatów nieuchylo.nych przez 
Komisarza służy odwołanie do Ministra Przemy6łu i Handlu 
za pośrednictwem Komisarza. 

(4) W sprawach przekazanych do wykunania Komisarzowi, 
co' do ldórych w myśl obowiązujących przepisów zastrzeżona 
jest kompetencja wojewody, decyzje będą wydawane po wy
słuchaniu opinii Komisarza. 

par. 6. 

Przy Komisarzu i jego delegatach powołuje się iako orga
ny opinio,dawcze: 

a) Główną Komisję Doradczą, 

h) . Wojewódzkie Komisje Doradcze. 

par. 7. 

Zadaniem Komis'jj jest: 
a) doradzać w sprawach orllanizacji gospodarki mięsnej oraz 

w zakresie nadzoru nad nią, 

b) doradzać w sprawach dotyczących koordynacji działal-
1II0ści ur:rędów, instytucji i org .. nizacji gospodarczych 
w ramach akcji prowadzonej przez Komisarza .i jego de
legatów. 

par. 8. 

Komisar.z informuje Komisję Główną, a każdy z delegatów 
właściwą Komisję WojewódZką o zadaniach jakie ma do speł
nIenia, o planie prac, o zamierzonych meto,dach działania oraz 
o osiągniętych wynikach jak równiei na z~anie Komisji 
udziela wyjaśnień, o ile nie stanOWi to naruszenia tajemni
cy urzędowej. 

par. 9 

W skład Komisji Głównej wchodzą członkowie wyznacze
ni po jednym przez: 

a) Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, 
Aprowizacji, 
Administracji Publicznej, 
Ziem Odzyskanych, 
Skarbu, 
Prezesa Centralnego Urzędu Planowania, 

bl Fundusz Aprowizacyjny, 
cl Warszawską Radę Narodową, 
d) Związek: Samopomocy Chłopskiej, 

Rewizyjny Spółdzielni R. P" 
Izb Przemysłowo-Handlowych, 
Izb Rzemieślniczych, 

Centralną Komisję Związków Zawodowych, 
oraz organizację zawodową pracowników mięsnych, wy-

znaczoną przez Ministra Przem)'lSłu i Handlu na wn1ioeek 
Ko'misarza, 

e) ponadto w pracach Komisji biorą udiiał rzeczoznawcy 
powołani przez Ministra Przemysłu i Handlu na wnio
sek Komisarza "pośród kandydatów przedstawionych 
prze,z: 
Centralny Zarząd Przemysłu Konserwowego, 
Rolniczą Cent~alę Mięsną, 
Centralę Skór Surowych, 
Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe "Bacutil", 
ZwiaJZek Eksporterów Bekonu i Artykułów Zwierzęcych, 

f) Komisja może powołać również innych rzeczoznawców 
dla poszczególnych z.agadnień. 

par. 10. 

W skład Komisji Wojewódzkiej wchodzą , członkowie wy.-
znaczeni po jednym przez: 

aj Wojewodę, 

bJ Rejonowego delegata CUP-u, 
c) Wojewódzką Radę Narodową, 

d) Fundusz Aprowizacyjny, 
e) Wojewódzki Zwią:ck Samopomocy Chłopskiej, 
f) Izbę Przemysłowo-Handlową., 

g) Izbę Rzemieślniczą, 

h) Okręgowy Związek Rewizyjny Spółdzielni R. P., 
i) organizację zawodową pracownjków mię.snych, wyznli

czoną przez Ministra Przemysłu i Handlu na wniosek 
Komisarza, 

j) Komisję Okręgową Związków Zawodowych, 
k) ponadto w pracach Komisji WojeW6dzkiej biorą udział 

rzeczoznawcy powołani przez Kom:6arza lub Komisi. 
jak w par. 9. 

pa1'.l1. 

Komisarz działa pod nadzorem i według zarząd,zeń Mini
elra Przemysłu i Handlu, któremu składa sprawozdan,ie ze 
swej działalnoSci. 

par. 12. 

Minister Przemysłu i Handlu wyda regulaminy, dotycz,,
ce organizacji i sposobu działania Komisarza i jego deleQa
tów, oraz Komi<ji przewidziany oh w par. 6. 
Budżet Komisarza mieści się w o,llólnym budżecie Mlnil

ster.stwa Przemysłu i Handlu. 

par. 13. 

Na po:~rycie wydatków związanych z działalnością Komisa· 
rza służyć będą,: 

a) opłaty targowe ustalone zgodnie z art. 4 U&t. 2 i art. 9 
ust. 1 rozporząd.zenia Prezydenta R. P. z dnia 27 pat
dziernika 1933 r. w brzmieruu je,dnolitego tekstu ogło
szonego w Dz. U. R. P. Nr. 102 poz. 678 z 1938 r. 
w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodar· 
skimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem oraz 
par. 13 ro.zporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych z dnia 14 lutego 1939 r. wydanego w porozu
mieniu z Ministrem Przemysłu .j Handlu oraz Spraw 
Wewnętrznych o Komisjach Nadzorczych nad obrotem 
zwierzętami gosp'odarskimi i drobiem, mad hurtowym 

00 AOMINISTR'ACJI 
Stosownie do rozporządzenia Rady 

Ministrów o dostawach i robotach na 
rzecz Skarbu Państwa, samorządu i insty" 
tucji prawa publicznego Z dn. 29. I 1937 r. 
(Dz . . U. R. P. Nr 13 poz. 92) i Z dn. 12. IX 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 44 poz. 254) 
zawiadomienia o przetargach kiero
wane do Monitora Polskiego winny być 
ogłaszane conajmniej na 10 dni przed ter
minem otwarcia ofert. 

.. W związku z powyższym uprasza się 
o doręczanie . .\ dministracji wyżej okreś
lonych ogłoszeń najpóźniej na 2 tygod. 
nie przed tym terminem. 
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obrotem mię.sem ora.z aad or~anizaci, tar,owbk :(1),;. 
u. R. P. Nr " 14 poz. 88). 

b) opłaty man,ipulacyjne pobierane przy udzielaniu zezwo-
'Id na prowadzenie przedsiębiorstw i wykony~nt. 
oz:ynnpści handlowych w dziedzinie gospodarki mięsnej, 
uałalone w rozporządzeniu przewidzianym wart. 3 usta
wy li dnia 2. 6. 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie 
przed,,;ębiorstw handlowych i iawodowych, wykonywa
Ilie cZlflności handlowych (Dz. U. R. P. Nr. 43 poz. 220) 

par. 14-

Zarz,Clzenie niniejsze wchodzi w tycie z: dniem 1 lip;:a 
1947 r. 

MINISTER PRZEMIYSŁU l HANDLU 

(-) WE. E. SI" 
MINISTER ROLNICTWA I REFORM. ROLNYCH 

(-) WI. St. Tkaczow 

ZA MINISTRA APROWIZACJI 
(-) E. Iwaszkiewicz 

MINISTER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
E. Os6bka Morawski 

wz.MINISTER ZIEM ODZYSKANYCH 

(-) J. Dublel 

110& 

ZARZĄDZENIE 
MJNISTRA SKARBU 

z dnia 10 paźd:zie1'lllika 1947 r. 
o ogłoszeniu piątego , wykazu przedsiębiorstw nie
mieckich osób prawnych prawa publicznego prze
chodzących na własność Powszechnego Z.kł.du 
Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Na podstawie § 30 rozporz,dzeni~ Rady Ministrów z dnia 
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przej
mowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. 
Nr 16, poz. 62) zarzl\dzam ogłoszenie pi8;łego wykazu przed
.·ębiorstw, przechodzących na zaaadz-ie art. 2 ust. 3 \lstaw} 
• dnia 3 stycznia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 3. poz. 17) na włas
ao'ć Powszechnego Zakładu Ubezpiecze6 Wzajemnych. 

Powybze przedsiębiorstwa . pnechodzl\ na wluność Pow
•• chaego Zakła.du Ubezpieczeń Wzajemtlych wraz z nieru· 
chomym i ruchomym maj,tkiem i wezelkimi prawami. 

Niedokładności w określeniu nazwy lub prz~dmiotu przed
alębioTltw wymienionych w wykazie nie maj, znaczenia, je
.eli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przedsiębiorstw) 
chodzi. 

Związki samorządowe, międzykomunaIoe, spółdzielnie, albo 
m,zki spółdzielńi 'inog, zgłosiĆ ' do Główaej Kom~1i do 
epraw upaJistwowienla przedsiębiorstw w Warczawie, ul. SZpI
talu 5 .w!);e prawa do przed!>iębiorstw objętych wykaze1D 
• włdciciele przedsiębiontw mo,gą ponadto zgłosić zarzuty, 
te przedsiębiorstwo nie przechodzi albo nie podlega przeię
du aa własoo'ć Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajem
eych, iako odpowiedniej po14kiej instytucji publiczno- praw
aej. W imieniu zwil\zków samorządu terytorialnego i związ
k6w międzykomunalnych oraz wnelkich innych instytucyj, 
kt6r. w zwi,zku z wojną. rozpoezęt, w dniu 1 września 1939 r. 
młały rozwi,zane lub utraciły faktycm, mot~ość działania, 
mo~, zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady narodowe lub 
vzędy wojewódzkie, a w imieniu spółdzielni związki rewizYJ
tl. spółdzielni R. P. 

Prawa lub zarzuty winny by~ zgłoszone w 30-dniowym ter
ainie od daty ogłoszenia wykazu do Głównej KomiSji iłt'l 
apraw upaństwowienia przedsiębiontw i poparte w miarę po
trzeb, dowodami. 

Uprawnienia przysługujl\ce na podstawie przepisów wymie
elonello rozporzl\dzenia Ra.dy Ministrów z dnia 30 stycznia 
1947 r. ' włdcicielowi przedsiębiorstwa przy"ługują w razie 
'ello nłeobecno'el krewnym w linii prostej (zstępnym i wstęp
aym, r6wniet dzieciom nidlubnym), rodzeJistwu, dzieciom ro
dzristwa, maHonkowi, osobom sprawująevm zarzl\d przedsię
biorstwa nieobecnego włdciciela oraz udziałowcom i akcjo
aariulzom epółek handlowych. 

MINISTER SKARBU 
K. Dąbrowski 

. Załącznik do zarzl\dzenia Ministra Skarbu 

• dnia 10 pddziernika 1947 r. 

Lp. Nuwa pnedsltblorstwl Sledzłb. Rodzaj przedsię· Wlałcł-
blorstwl cl,1 

lo Tow. Ubłzp. "W,stpreacsenu.Oanzlg, f'łła ul. Pubnezno • prawny JaJe tubr.2 
ltbenlvel1lehlranrsanltalt kllńlkle- zakład abezpie' 

go 6 CHlI osobowych 

& FlCIłrlozł,Ut der Provlnz Branden , Strzelce Publiczno • prawny • 
bltl ut. Łyso· zalcłU w.zpI •• 

16nka czeń od opli 

,. Provi., lebenlvtrsiclllr1l1llllnstalt Słuhlceul. Pubnezno • prany 
BrtRdllborl kro'nleń • zakład Wezpl, • 

ska 6·7 czeń olobowych 

4- Stldtllche Feuerversleherungsanstalt Wrocław Publiczno· prawny 
In Breslau PI ac l zakład ubezple • 

M IJ a 2 neń .4 opla 

----------------------------------------------------
lOS. 

ZARZĄDZENIE . 
DYREKTORA GŁOWNEGO URZĘDU KONTROLI 
PRASY, IPUBLI'KACY J I WIDOWISK 

z dnia 3 paźdz-iunika 1947 r. 
O pozbawieniu debitu komunikacyjnego 

Na podstawie art. 3 dekretu z dni" 5. VII. 1946 roku o utwo
rzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Wido
wisk (Dz. U. R. P. Nr. 34; po'z. 210) w zW!iązku z art. 8 de
kretu z dnia 21.XI. 1938 r. o prawie prasowym - pozbawiam 
de,bitu .komunikacyjnego i zakazuję rozpowszechniania nastę

rującyeh czasopism, wydawanych w języku polskim: 
w Wielkiej Brytanii: 
a) ,.Dro~a" - miejsce wydania Londyn, 
b) .. Sprawy Mię:dzynarodowe" - miejsce wydania Londyn, 
c) "Nasza Dro.ga" - miejsce' wydania Londyn, 
d) .. R. C. S." (Ruch Chrześcijańsko-Społeczny) -- miejsce wy· 

dania Londyn, 
el "Zycie" - miejsce wydania Londyn, 
f) .. $wialpol" - biuletyn informacyjny - miejoSee wydania 

Londyn, 
11) ,,Za Wolność i Niepodległość" - miejsce wydania Lon

dyn. 
DYREKTOR 

GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, 
PUBLIKACY J I WIDOWISK 

T. Zabłudowski 

810. 

ZARZĄDZENIE 
DYREKTORA GŁOWNI.GO URZEDU KONTROLI 
PRASY, ~UBUKACYJ I WIDOWISK 

z dnia 3 paździeTnika 1947 r. 
O pozbawieniu debitu komunikacyjnego 

Na podstawie art. 3 deluetu z dnia 5.VII. 1946 r. o utworze
niu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk 
(Dr. U. R. P. Nr. 34 ,poz. 210) w ~wi~zku z art. 8 dekretu 
z dnia 21.XI. 1938 r. o prawie pnl~owym - pozbaw!am de
bilu komunikacyjnego i zakazuję rozpowszechniania wydawa
nego w języku polskim w Pary tu czasopisma p. t,: 

..Lud Polski". 

~. . .,' 

włCldz 

DYREKTOR 
GŁÓWNEGO URZĘDU KON1ROLI PRASY 

PUBLIKACV J I WIDOWISK 
T. Zabłudowskl 

Ogłos,z.en ia. 
administracYinych 

REJESTR STaWARZYSZEN 

URZĄD WOJEW. KIELECKI 

Na zasadzie decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 5.VIII. 
1947 r. za Nr SPPS. 2a-17/47 wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego 
pod Nr 77 stowarzyszenie pn. "Stowarzyszenie Ochotniczej' 
Straży Pożarnej" w Chorzewie, gm. Prząsbw, pow. Ję

drzejów. 
Teren działalności: Chorzewa, Caców, Cierno, Laskoń oraz 

okolica w prom. 5 km. 'lo 

Cel stowarzyszenia i wyszczególnienie środków działa

nia - zawarte we wzrowym statucie dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, ustalonym rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dn. 14.1. 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 7, 
poz. 35 11 <in. 5.II. 1935 r.). 

Imiona i nazwiska założycieli: Franciszek Pełka, Kazi-
mierz Smorąg, Stanisław Sulek, Stefan Kałka, Augustyn 

l Kałka, Eugeniusz Kałka, Zygmunt Król, Leon Putowski, 
. Piotr Krawczyk, Jan 'Kot, Jan Chrzanowski, Władysław 

Chabior, Piotr Lipski, Julian Chabuz, Roman Pełka. 
Czas trwania stowarzyszenia nieograniczony. M-13l92 

Na zasadzie decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 5.VIII. 
1947 r. za Nr SPPS 2a-89/47, wciągnięto do' rejestru Sto
warzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego 
pod Nr 81 Stowarzyszenie pn. "Stowarzyszenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej" w Borszowicach, gm. Sędziszów, pow. Ję
drzejów. 

Teren działalności: Borszowice, Pawłowice, Sędziszów, Bo
leścice, Sosnowiec, Gniewięcin, Zielonki oraz okolica w prom. 
S km. 

Cel stowarzyszenia I wyszczególnienie środków działa

nia, zawarte we wzorowym statucie dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, ustalonym rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dn. 14.1. 1935 r. (Oz. U. R. P. Nr 7, 
z dn. lS.II. 1935 r.). 

Imiona i nazwiska ą.łoŻYclell: Władysław Urbański, Mie
czysław Sikora, Stefan Pawłoski, Stefan Urbański, Bole
sław Więcek, Stanisław Gajos, Józef Rajewski, Teofil 
Płoszaj, Jan Gajos, Mieczysław Kasza, Józef Gajos, Jó· 
zef Więcek, Edward Pawłoskl, Adam Więcek, Bole~ław 
Wiekiery. 

Czas trwania Stowarzyszenia nieograniczony. M-I3193 

Na zasadzie decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 29.V1II. 
1947 r. za Nr SPPS 2a-115/47, wciągnięto' dp rejestru Sto
warzyszeń l Związltów Urzędu WOjewódzkiego Kieleckiego 
pod Nr 82 Stowarzyszenie pn. "Stowarzyszenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej" w Podchojnach .. gm. I pow. Jędrzejów. 

Ter\!n działalności: Podehojny oraz okolica w pronile- • 
niu 5 kIn. 

Cel stowarzyszenia i wyszczególnienie środków działa

nia - zawarte we wzorowym statucie dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, ustalonym rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dn. 14.1. 1935 r. (Dz. U. R P. Nr 1, 
poz. 35 z dn. 8.11. 1935 r.). 

Imiona I nazwiska założycieli: Wincenty Jaroslńsld, J. Pa· 
jąk, Eugeniusz Więckowski, Stanisław Kowalczyk, Jan Ser 
ter, Andrzej G~dacz, Edward Jopek, Mieczysław Woźniak, 
Władysław Kowalczyk, Heronim Woźniak, Stefan Gil, $e. 
weryn ' Wożniak, Władysław Szczerba, Bolesław Pniak. 
W. Krzysztofik. 

Czas trwania Stowarzyszenia nieograniczony. 114-13255 

Na zasadzie deCYZji Wojewody Kieleckiego z dnia I5.VID. 
1947 r. za Nr SPPS 2a-43/47, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń I Zwlą:tków Urzędu Wc jewódzkiego Kieleckiego 
pod Nr 75 stowarzyszenie po. "Stowarzyszenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej" w Olbrachcicach, gro. Nawarzyce, pow. 
Jędrzejów. 

Teren działalności: Strzeszkowice, Przyłęk, Piskorzewic», 
Konary oraz okolica w pro.tieniu 5 km. 

Cel " s ~owarzyszenia I wyszczególnienie środków działa

nia - zawarte we wzorowym statucie dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, ustalonym rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dn. 14.1. 1935 r. (Dz. U. R P. Nr ", 
poz. 35 z dn. s.n. 1935 r.). 

Imiona i nazwiska założycieli: Józef Błaszkiewicz, MIe
czysław Łabuda, Józef Lech, Stefan Błaszkiewicz, Stani
sław Bik, Franciszek Krawczyk, Józef Krawczyk, Jakub 
Zasada, Strzeszkowski Józef, Władysław Czerkawskl, Strzeaz
kowski Stan., Stanisław Nyk, Henryk Nowak, Zdzisław 

Nowak, Zygmunt Strzeszkowski. 
Czas trwania stowarzyszenia nieograniczony. M-12811 

Na zasadzie decyzji WOjewody Kieleckiego z dnia 20.VIII. 
1l!47 r. za Nr SPPS 28-79/47, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń f Związków Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego 
pod Nr 79 stowarzyszenie pn. ..Stowarzyszenie OchotniczeJ 
Straży Pożarnej" w Łysakowie, gm. Raków, pow. Jędrzejów. 

Teren działalności: Łysaków oraz okolica w promieniu 
5 km. 

Cel stowarzyszenia I wyszczególnienie środków działa

nia - zawarte we wzorowym statucie dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, ustalonym rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dn. 14.1. 1935 r. (Dz. U. R P. Nr .", 
poz. 35 z dn. S.II. 1935 r.). 

Imiona i nazwiska założycfeli: Edward Górecki, Leopold 
Lipecki, Jan Gliwlński, Józef Kośmider, Jan Piasecki, 
Henryk Arabski, Julian Chudzik, Władysław Grochowina, 
Witold Michalski, Jan Górecki, Eugeniusz Niechciał, Fran
ciszek Łuszczek, W. Llpiecld, Henryk Maniowski, .l,an 
AntoB. 

Czas trwaala stowarzyszenia nieograniczony • . M-I28l2 

URZĄD WOJEWODZKI KRAKOWSKI 

Na zasadzie postanowienia· Wojewody Krakowskiego a dnia 
2 września 1947 r. L. S. P. Prz. V/2/B/37/46 - wpisano do 
rejestru stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego Krakows'kiego 
pod Nr 235 st()warzyszenie pod nazwą: "Miejskie Koło Dra
matycżne w Kętach". 

Teren działalności: Kęty I najbliższe okolice. 

Cel stowarzyszenia: a) odbudowa, podniesienie i szerzenie 
kultury i sztuki w Kętach ze szczególnym uwzględnieniem 
sztuki polskiej, b) podnlesier.le poziomu artystycznego, 
kulturalnego i etycznego swoich członków, c) krzewienie 
wśród członków idei pracy społecznej, poczucia obowiązku, 

oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa. 

Srodki działania: a) organizowanie wszelkiego rodzaju 
imprez artystycznych, audycji, przedstawień, koncertów, od
czytow i t. p., b) udział we wszystkich Imprezach w czasie 
świąt państwowych i miejscowych. 

Imiona I na~iska założycieli: 1) Pro!. Madejczyk, 2) Ha
łat Anna, 3) Pojdówna Melania, 4) Sokalski Janusz, 
5) Wierzbicki Edward, 6) Ścieżka Marian, 7) Jura Adam, 
8) Jarząbek Stanisław, 9) Bylica Marian, 10) Szymalski 
Tadeusz, 11) Hałat Stefan, 12) Billik Roman, 13) Dziwlik 
Stefania, 14) Isakowicz Jerzy, 15) Gorkiewlcz Józef. 

Ewent. ograniczeni:l pełnomocnictw zarządu. 
Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony. M-13223 

Na zasadzie postanowienia WOjewody Krakowskiego z dnia 
9 września 1947 r. Nr S. P. Prz. V/2/B/40f46 wpisano do re
jestru stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego 
pod Nr 234 stowarzyszenie pod nazwą: "Czytelnia Polska 
w Białej". ' 

Teren działalności: m. Biała Krak. 

Cel stowarzyszenia: Szerzenie czytelnictwa polskiego, sze
rzenie Idei Polski oraz pielęgnowanie l krzeWienie cnót oby. 
watelskich i towarzyskich. 

Srodki działania: a) Utr~ymywanie odpowiedniego lokalu, 
b) utrzymywanie czasopism, c) utrzymywanie biblioteki, jako 
publicznej wypożyczalni książek, d) urządzanie odczytów 



ot , 

N.r 129 "MONITOR POLSKI'" - 25 pai~ernika 1947 r, J 

i wieczorów dyskusyjnych, e) współdziałanie zorlJilnlz,cJa
mi szerzącymi oświatę pozaszkolną, f) ut;z~dzan~e wspól
nych wycieczek, zabaw i dozwolonych gier towarzysld,$ . 

.Imiona 1 nazwiska założycieli: l) Dr Jałt Gałuszkiewicz, 
·2) Ogrodnik Tadeusz, 3) Władysław JasIenIal(, - 4) Anwill 
Faryniak, 5) Janusz Alojzy, 6) B~alikie:wicz Tadeusz, 
7) Międzybrodzki Andrzej, 8) Motylewicz Ant., 9) Mgr. 
Wittek Rudolf, 10) Wach Kazimierz, 11) Jasiewicz Aleksan
der, 12) ~tanisław Laszczak, 13) Fran:cis~~k . Tanewskl, 
14) Józef Chrobak, 15) Rappe Władysław. 
- Ewent. ograniczenia pełnomocnictw zarUidu. 
Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony" M ...... 12904 

Na zasadzie postanowienia Wojewody KrakowslPego z dnia 
1~ lipca 1947 r. L. SPPrz. V/2/C/16/46 wpisaPo do r~jestru 
stowarzyszeń Urz~u Wojewódzkiego Kr~owskiego pód 
Nr 230 Stowarzy~zenie pod nazwą "Kasa Zą'!>ómogowa Pra
cowników Kopalni "Artur" w Sierszy k. Trz~bini. 

Teren działalności: Województwo KrakowskIe . .. 
Cel stowarzyszenia: Pomoc materialna dla cZłolików Stow. 

w/g obyczaju górniczego l kultywowanie w tym zakresie 
tradycji polskiego górnictwa. 

Srodki działania: Udzielanie członkom pożYczekbeztwrot
nych i zapomóg, oraz przedsiębranie w ramach przepisów 
prawa zasad statutu Innych pvtri.ebnych do osiągruęcia te
go celu czynno';ci. 

Imiona I nazwiska zało:<'ycieli: Sieprawski Władysław, 

Siemek Józef, Daniel Adolf, Sołtysik Wince.nty, Pająk Ma
rian, Pogoda Stanisław, Kuciel Piotr, Rejdych" Józef, Halem
ba Władysław, Dąbek Rudolf, Dąbel Alojzy, Pałka Piotr, 
Wilkosz Jakub, Zak Paweł, Rejdych Marian 

Ewent. ograniczenia pełnomocnictw zarządu: 
Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony. M~12817 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Krakowskiego z: dnia 
19 sierpnia 1947 r. L. SPPrz. V/2IZ/9/46 wpisano do reje
stru stowarzysl::eń Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego pod 
Nr 231 stowarzyszenie pod nazwą: "T-wo Sportowe "Soła\' 
w Zywcu". . 

Teren działalności: Woj ew. Krakowskie ł Sląsko-Dąbrow

skie. 
Ceł stowarzyszenia: 1) rozwój fizyczny ł rozbudzenie ży

cia sportowego wśród młodzieży ł społeczeństwa, 2) propa
gowanie sportu, 3) utrzymanie łączności z ·wszystkimiklu
bami, Towarzystwami Sportowymi, 4) przestrżeganie .zasad 
amatorstwa w sporcie. 

Srodkl działania: 1) fundusze towarzystWą, , 2)propagan
da, 3) imprezy sportowe. 

Imiona I nazwiska założycieli: MatlakiewiCz Stanisbw. 
Matlakiewicz Antoni, Matlakiewicz Jaku'b, Ma.tlakiewicz Ka':' 
roi, Miodońskl Józef, Miodoński Stanlsław, ' Szerlizeń Jan, 
Wrężel . Edmund, Maślanka Mieczysław, Scieszka Rpman, 
Szydłowski Stefan, Wojtyła Wład. Lewandowski Adam, Le
wandowski· Antoni. Szymański Józef;: ' .. :._~ .:. ,c " •. , • • ·i c .. . i'·: 

Ewent. ograniczenia pełnomocnictwZa~ąciu: 
Czas trwania stowarzyszenia: nieogral1iczo'I.1Y; M~i2816 

URZĄD WOJEWÓDZKI POMORSKI 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Pomorskiego z dnia 
l sierpnia 1947 rf Nr Sp. Sto 1728/46 wciągniętO w dniu 
26 września ł947 r. do rejestru stowarzyszeń i z~ązków 
Urzędu Wojewódzkiego PomorskiegQ pod Nr,. '16 stowarzy
szenie pod nazwą "Towarzystwo Ogródków Działkowych, 
Osiedle III w Grudziądzu" z siedzibą w Grudziądzu. 

Teren działalności: m. Grudziądz. 
Cel stowarzyszenia: a) zakładanie l pielęgnowanie. ogro

dów działkowych, b) służenie radą w razie . potrzeby . . 
Srodkl działania: a) organizowanie zebrań, konferencji 

i zj~dów, b) utrzymywanie łączności między pokrewnymi 
zrzeszeniami. 

Imiuna I nazwiska :>:ałożycieli: l) LetkiewicII Józef, 2) Rei
nert Jan, 3) Ziem ba Stanisław, 4) Majewski· Francisżek, 5) 

Majewski Ryszard, 6) Anders Jan, 7) Kruk .Jan, 8) Szczęsny 
Ignacy. 9) Czajkowska Stanisława, 10) ZiEitif1ski · J .ózef, 11) 

nainowska Aniela, 12) Gadziński Franciszek;_. 13) GuzowsId 
Stanisław, 14) Stachowski Franciszek, 15) Kałdowska Mo
riika. 

Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczOny. M-13204 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Pomorskiego z dnia 
l sierpnia 1947 r. Nr Sp. St. 2774/46 wciągnęto w dniu II 
p'aździernika 1947 r. do rejestru stowarzyszeń i związków 
Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego pod Nr 79 ~towarzy
szenie pod nazwą ,,Klu6 Sportowy Papiernia w Fordowie" 
z siedzibą w m. Fordowie. 
Teren działalności: Powiat bydgoski. 

. Cel stowarzyszenia: Uprawianie ćwiczell we .wsZystkiCh 
gąłęziach sportu. 

Srodki działania: a) Popieranie wśród członków uprawia
n·ia sportów; b) urządzanie imprez i zawodów sportowych; 
c) ·prowadzenie zaprawy techniczn.ej; d) utrzymywanie czy
telni I biblioteki; e) podtrzymYwanie życia . tOwarzyskiego 
członków klubu. 

Imiona i nazwiska założycieli: l) Grontke Zygmunt, 2) Mo
drakowski Bernard, 3) Delik Rozalia, 4) Puszkarski Kazi
mierz. 5) WOjtalewicz Jan, 6) Tomaszewski Stanisław, .7) 
Brążkiewicz Teresa, 8) Zacharias Henryk, 9) . Janczak Stani
sław, 10) Tuziemski Aleksander, 11) Murawska Maria, 12) 
Mikołajczak Edmund, 13) Bardadyn Helena, 14) Afelski Al
fons, 15) Chorążewicz Wacław. 

Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony. M--13399 

URZĄD WOJEWÓDZKI RZESZOWSKI 

Na zasadzie postanowienia Rzeszowskiego Urzędu Woje
wódzkiego z dnia 24 września 1947 r; L. spn . . 11/21218/46 
wpisano w dniu 24 września 1947 r. do ,:ejestr-UsU;warzyszeń 
i Związków Ul'%ędu Wojewódzkiego pod Nr kolejnym 98 
stowarzyszenie pod nazwą: "Klub Sportowy Orzeł'~ w Ru
dniku nad Sanem. 

Teren działania: miasto Rudnik. 
Cel stowarzyszenia: Uprawianie i pielęgnowanie oraz pro

pagowanie wśród społeczeństwa wszelkich sportów, zależnie 
od urządze6, jakimi Klub będzie rozporząqzał. DalsJYm ce
lem jest utrzymywanie łączności na terenie sportoWym z In
nymi Klubami sportowymI. 

Srodki działania: Do OSiągnięcia wymienionych w art. 2 
celów zmierza Klub przez: a) zakładanie 1 u1nymywanie 
odpowiednich urządzeń sportowych, b) urządzaniesystema
tycznych ćwiczeń, zawodów 1 gier sportowych, c) zebrania, 
odczyty i wykłady z dziedziny sportu, d) um.dzan.ie wspól
nych wycieczek, e) wszelkie inne prawnie dozwolone środ
ki, mogące przyczynić ~ do rozwoju · l osiągnięcia celów 
Klubu. . . . . 

Imiona ł nazwiska członków założycieli: l) Łach Jan, 2) 
Torba Bolesław, 3) Zagaja Emil, 4) Gał\,\szko HeIiryk, 5) 
Ostrowski Bronisław, 6) Tenerowicz Eugeniusz, 7. Nycz Fe
liks, 8) Krawczyk Henryk, 9) Urban Feliks, 10) Sekulski Jan, 
11) Kopczyk Paweł, 12) Freyer Wilhelm; 13) Gancarz Broni
sław, 14) Mierzwa Tadeusz, 15) Marki ·Ludwik. M-12905 

URZĄD WOJEW. SLĄSKO-DĄBROWSKI 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Sląsko-Dąbrowskle
go z dnia l kwietnia 1947 r. Nr SP. 11/49/31/47 wciągo!ęto 
VII dniu 5 maja 1947 r. do rejestru stowarzyszeń -i związków 
Urzędu Wojewódzkiego Sląsko-Dąbrowskiego pod Nr 200. 
Stowarzyszenie pod nazwą: "TowarzystWo Ogrodów Dział
kowych i Przydomnych w Janowie Starym". Stowarzyszenie 
zarejestrowane z siedzibą w Janowie Starym. 

Teren działalności: Janów Miejski. 
Cel stowarzyszenia i środki działania: Celem Towarzy

stwa jest uzy~l .iw iinie obsZ<,lrU ziemi pod uprawę warzyw
niczo-ogrodniczą oraz dla celów budowy osledli. Działki te 
zależne od tytułu prawnego danego obszaru, są poddzierża
wione lub dzierżawione na prawach wieczystej dzierżawy. 
Pozatern celem stowarzyszenia jest ugruntowanie w społe

czeństwie zamiłowania do przyrody i· propagowanie hodo
wli warzywniczo-ogrodniczej oraz· hodowll drobnego in
wentarza. 

Imiona i nazwiska założycieli: Weglocz Rudolf, Brom Pa
weł, Stelmach Antoni, Pudełko Antoni, Menżyk Izydor, Ur
bańczyk Paweł, Barański Antoni, Majka Władysław, Koczu-

,N ADĄNIE N,AZ:WISKA 

URZĄD · STANU C:YWlOOGO W MALBORKU 

. Urząd Stanu Cywilnego w MalborltU ogłasza w ' myśl art. 
63 dekretu z dnia 25 wrz~śriia 1945 r. prawa o aktach Stanu 
Cywilnego (Dz. U~ R. P. ~r. 48, pOz. . 272), !e dnia 21 kwietnia 
1947 r. o JOdz. 23 min. 30 w pociągu na stacji w Malborku, 
zn81ezione zostało dzieClto płci męskiej, nieznanych" rodzi-
ców przez milicjanta Emila Parylaka. , -

Dziecku temu nad84_o imiona: Zbigniew-Andrzej, na
zwisko Kwiecień. Data urodzenia została ustalona na dzień 
14 kwietnia 1947 r., miejscowoŚć Urodzenia Malbork, imio
na rodziców na Stanisław i Anna. 

Akt urOdzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Malborku. 
Opiekę nad dzieckiem objął Dom Małego Dziecka w Mal

borku, Kopernika 33. 
• Dziecko to zmarło przed · n~danieffi imion I nazwiska, dnia 
22 sierpnia 1947 r. o godz. 12 . w Domu Małego Dziecka 
w Malborku, Kopernika 33. 

Akt zejścia sporzlldzono w Utz~c4ie Stanu Cywilnego 

w Malborku. t .' . ' :,.~,~ , •. : ....... .. "' .•. ; .', ''" ., M-IS410 

Obwieszczenia . sądowe 

POST~POWANIE SPADKOWE 

SĄD GRODZKI W GRÓJCU. 

Wobec -nie podania w swoim czasie obwieszczeń Giniej:" 
szych w Monitorie Polskim, Sąd Grodzki w Grójcu, wYzna
cza nowy termin na dzień 12 styqnia 1948 r. do zamknięcia 
postępowań spadkowych po zmarłych: . 

1) Jakowie Mordce vel Janklu Mordce (w hipotece tylko 
Jankiel Mordka) Rechtmanie, właścicielu połowy nięrucho-:, 

mości w powiatowym mieście Gr6jCu oznaczonej Nr dilw
niej 66 obecnie 62 litera rosyjska "be" rep. blp. 12; 

2) Icku-Dawidzie, zwykle używającym . jednego imienia 
Icek Rechtmanie, współwłaściciehl nieruchomości w . powia
towym mieście Grójcu, oznaczonej Nr 62 A. B. rep. hlp. 159,; 

3) Icku i Mariem z Bekierów małżonkach Goldman, wła
ścicielach części nieruchomości w osadzie Tarczyn, powia
tu grójeckiego, oznaczonej Nr 51, · dawniej 49, rep. hip.44., 
zwanej Cwiklińszczyzna. 

W powyższyrp terminie osoby zainteresowane winny zgło
sić swe prawa 'w kancelarii Oddziału HiPotecznego w Grój
cU pod skutkami prekluzji. KB-4893 

rowa Elżbieta, Krupa Wawrzyn, Kudzjełka Franciszek, Ko- .'.'.: ' !: .. .. . " . .. 
walik Alfons, Lindn~r Edw~r<r. B;ara Jan, Duda Franciszek. : < t ; .1;: . ~~.· -~: W.I~". sĄD "'OKRĘ.GOWY."-.W .:'.JtI.ELCACH.. ~ . ... - ".,.".' ~ 

Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony. M~13507 : 

Na zasadzie po:::mowienia Wojewody Sląsko-Dąbrowskle
' go z dnia 24 lutego 1947 r. Nr Sp. 11149/35/47 wciągnięto · 
w dniu 22 maja 1947 r. do rejestru stowarzyszeń i związków 
Urzędu Wojewódzkiego Sląsko-Dąbrowskiego pod Nr 208 
Stowarzyszeniellod nazwą "Kasa Zapomogowa Pracowników 
Przemysłu Węglowego Piaskowni Pyskowice-Rzeczyce". Sto
warzyszenie zarejestrowane z siedzibą · 'Ił PyskQwicach. 

Teren działalności: obszar WojewództwaSląsko-Dąbrow
skiego. 
. Cel stowarzyszenia i środki działania: Celem Stowarzy

szenia jest pomoc materialna dla cżłonków Stowarzyszenia 
według obyczaju górniczego i kultywowanie w tym zakre
sie tradYCji polskiego górnictwa. 

Do celu tego dąży Stowarzyszenie przez udzielanie człon
kom zapomóg oraz pożyczek bezprocentowych l procento
wych. 

Imiona i nazwiska założycieli: Perdyła Piotr, Slusarz Wła
dysław, Pietruszka Feliks, Palica Henryk, Jakubowski Ka
zimierz, Stawinoga Franciszek, Szymanek Teodor, Rzepka 
Teofil, Kensy Karol, Gruxa Klara, .. Kowolik Alfo~s, Ldwig 

Franciszek, Trinczek Ewald,·' Smołka 'Jan, Głąbi~a Jan. 
Czas trwania Stowarzyszenia: Nfeograniczony M-13506 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Sląsko-Dąbrowskle
go . z dnia 24 lutego 1947 r. Nr Sp. 11/49/43/47 wciągnięto 
w dniu 24 kwietnia 1947 r. do rejestru stowarzyszeń 1 związ
ków Urzędu Wojewódzkiego Sląsko-Dąbrowskiego ?od 
Nr 191 Stowarzyszenie pod nazwą "Kasa Zapomogowa Pra
cowników Przemysłu Węglowego Zakładu kopalni' "Janko
wice". Stowarzyszenie zarejestrowane z slt!dz!bą w Bogu
szowicach. 

Teren działalności: Obszar Województwa Sląsko-Dąbrow
skiego. 

Cel stowarzyszenia ł środki działania: Celem. Stowarzysze>;, 
nia jest pomoc .. materialna dla członków Stowarzyszenia we
dłUg · Obyczaju górniczego i kultywowanie w tym . zakresie 
tradycji poiskiego górnictwa. . . .. .. . . 

Do celu ·tegO dąży Stowarzyszenie przez udŻh~lanie cżłon
kom zapomóg oraz pożyczek bezprocentowych . i pI'ocento~ 

wych. 
Imiona I nazwiska założycieli: TlmiilSki S:anisław, Kania 

Maksymilian, Panek Robert, Kempny Albert, Pierchała Jan, 
Kus Karol, Witkowski Teofil, Kolon .Alojzy, Babilas Franci
szek, Guminior Alfred, Grzybek Rufin, GoikFranciszek, 
Juraszczyk Emil, Blanik Jan, Wiecho czek Francisz(; j" 

Czas trwania Stowarzyszenia: Nieograniczony. M-13505 

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kielcach zawia
damia, że toczą się ' postępow~nia spadkowe po zmarłych: 

l) Juliaruiie · Domagała,. współwłaścicielce parceU Nr 2, o~ 
szaru S morgi 76 prętów z "Kolonii Barycz Bętkowice" po
wiatu Jędrzejowskiego, 

2) Mordce-Josku Lererze, właścicielu nieruchomości ..Kiel
ce Nr· hip. 85"" 

3) Moszku I Surze Tenenbaul"!1, współwłaścicielach nteru": 
chomości: ·"Kielce Nr hip.551" i wierzycielach sumy 7550 
żłotych z pod Nr 4 i 5z ~ieruchomości "Kielce Nr hip.55l". 

Termin regulacji sPadku wyznaczony został na dzień pierw''' 
szy po upływie 6-ciu miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia 
w . Dzienniku Urzędowym. 2KC-6372 

Sąd Grodzki w Kielcach na skutek wniosku WUhelma 
Goldfarba zam. w Kielcach, ul. Focha 20 wszczął postępo
wanie o stwierdzenie praw do spadku po zmarłym Moszku 
i Jakubie Goldfarbach, którzy zmarU w dniu 20 sierpnia 
1942. roku w Kielcach, pozostawiając w spadku przedsię

biorstwo pod nazwą "Kamieniołomy Sitkowieckie Nowiny" 
przy stacji kolejowej Sitkówka, pow. kieleckiego wraz z na
leżącymi do tego przedsiębiorstwa Kamieniołomami na te
renie, pow. kieleckiego, a które to przedsiębiorstwo stano
wiło :wspólną ich własność w równych i niepodzielnych czę
ściach. 

Spadkobiercą zmarłych Meszka Goldfarba, ur. w Kielcach 
dn. 13.XI.l879 r., syna Lejby ł Małkl ze Strawczyńskich jako 
syn i Jakuba Goldfarba, ur. w Kielcach dnia 30 czerwca 
1884 r. syna Lejby i Maiki ze Strawczyńskich jako bratanek 
jest wnioskodawca Wilhelm . Goldfarb. 
Sąd wzywa zstępnych, wstępnych oraz krewnych bocz

nych po zmarłych Moszku i Jakubie braciach Goldfarbach, 
aby zgłosili swe prawa do ,. w/w spadku w terminie miesięcy 
sześciu (6) od dnia Ukazania się niniejszego ogłoszenia -w Są
dzie Grodzkim w Kielcach, gdyż w przeciwnym razie zosta
ną stwierdzone prawa spadkowe Wilhelma Goldfarba jako 
wyłącznego spadkobiercy po , zmarłych Moszku i Jakubie 
Goldfarbach. M~13465 

SĄD GRODZKI W LUBLINIE. 

Sąd Grodzki w Lublinie Oddział Hipoteczny, obwieszcza, 
ż.e zostały otwarte post~powania spadkowe po zmarłych: 

l) Judce i Rywce z Herszenhornów małżonkach Melma!!. 
współwłaścicielach 15/84 części nieruchomości "Piaski Nr ~ 
hip."; 

2) Chaimie-Srulu Goldbel'gu, właścicielu części nierucho
mości "Piaski Nr 28 Hip."; 



Nr 129 • ______ ~_, _____ , _________ .!! .. !·M~O:!!NIT~.~O~R!~PO~L~S~j(~I'_ .. ...;-=-~2S=-.!p~a~ź!!:dz~ie~m~ik~-a~t~9~4:..7.!r.:... ___________________ _ 

3) Dawidzie-Ajzyku . Rajsle, włdciclelu części nierucho
mości "Bychawa Nr 8 hip."; 

4) Janklu, Mordce, Pinchesle, Szyi i BUmie Rajsach, Ma
rii Szpiro i Taube Kragen, - dzieciach Szmula Rajsa i Iua
elu-Srulu-Icku, Szlomie i 'Szyi Plnkwasie Rajsach, synach 
Herszka Rajsa, współwłaścicielach części nieruchomości "By
ehawa Nr 48 hlp."; 

S) Berku Cajgu, włuciclebi połowy nieruchomości "By
chawa Nr 67 hlp .... 

Termin do zamknięcia tych spadków, wyZ!?aczony zosłał 

Ba dz.feń 20 stycznia 1948 r., w- którym to ceiu osoby zain
teresowane winny zgłosić swoje prawa w K:mcelarii wymie
nionego Oddziału Hipotecznego, pod skutk:mi preklUZjI. 

KB-7629 

SĄD GRODZKI W MOGlELNICY. 

Sąd Grodzki w Mogielnicy, pow. gr6je:klego obwieszcza, 
t.e Szymon C-'r"h'kiel, syn Nuty, zam. w Łodzi, przy tll. 
Wschodniej 35 wni6,1ł ' o stwierdzenie praw do spadku po 
1) Szyj I vel Abramie Szyj I, zmarłym w Warszawie 5 $tyc~, 
nia 1942 r., i 2) Rywce vel Rywki Łaji z GurfinkIelów mał
żonków Perelmuter, zmarłej 5 maja 1942 r. w Warszawi~, 
właścicielach nieruchomości, położonej w Mogielnicy, pow. 
Grójeck!ego przy ul. Krzyżowej 16, mającej urządzoną księ
.~ hipoteczną w GrójcU Nt 101, Rep. 27, z wezwaniem 
wszystkich spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy od 
daty ogłoszenia zgłosili do' Sądu Grodzkiego w Mogielnicy 
swoje prawa do spadku i prawa . .te udowodnili, gdyż w prze
ciwnym rwe będą pominięci w postępowaniu o stwierdze
nie praw do IIpadku. Nr Sp. 45/47. :;~ M':-13190 

SĄD GRODZKI W OTWOCKU. 

Sąd Grodzki w Otwocku, na zasadzie 811;. 71 § 2 Dekretu 
o pol~wan!u spadkowym z dnia 8 listopada 1946 roku 
(Oz. U. 63, poz. 346) podaJe do publicznej wiadomości, te po 
zmadych w dniu 10 maja 1943 roku w Miedzeszyn!e właści
cielach nieruchomości położonej w Miedzeszynie p.n. hip. 
"Osada Cytrynówka": - l) Hers?."" Cytrynbaumie, 2) Jojsypie 
Cytrynbaumie I 3) Surze Cytrynbaum toczy się postępowa

me spadkowe w związku z czym wzywa się wszystkich spad
kobierców do zgłoszenia swych praw do powyższego spadku 
w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w Moni
torze Polskim. Sp. 328/4,'7. ' M-1l957 

~d Grodzki w Otwocku, na zasadzie art. 71 § 2 Dekretu 
~ postępowaniu spadkowym z dnia 8 listopada 1946 roku 
(Oz. U. Nr 63, poz. 346) podaje do publicznej wiadomości, że . 

po zmarłym w dniu 19 sierpnia 1942 roku w Otwocku Me'1-
dlu Mendzelewskim, właścicielu nieruchomości położonej 

w Otwocku, przy ul. Bartosa 17' o powierzchni 560 mtr. kw., 
t()czy się postępowanie spadkowe w związku z ~ym wzywa , 
tlę wszystkich spadkobierców do zgłoszenia swy~ praw do . 
powyższego spadku w ciągu 6 miesięcy od ukazania się 

ogłoszenia w Monitorze Polskim. Sp. 273147. M-13320 

SĄD GRODZKI W 'POZNANIU. 

III. VI. 355/46 Sąd Grodzki w Poznaniu na wniosek An
łoftlego Fellmanna kurat()ra spadku po śp. Adeli Rymaszew
sklej z d. Łucewicz zmarłej dnia 29 marca 1945 r. w ostat
Dlm miejscu zamiesŻkania w Poznaniu, ul. Grobla UJ-współ
właścicielki (do idealnej połowy) nieruchomości, ' położonej 
w Poznaniu, przy ul. Grobla 19, zapisanej w księdze wie
czystej Poznań - Grobla tom III. wykaz liczba 73, wzywa 
'spadkobierców zmarłej, aby w ciągu sześciu miesięcy od . 
dnia ukazania się tego ogłoszenia · zgłosłl1 i udowodnili swo
je prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być 
pominięci w postanowieniU o ' stWl.t!rdzeniu praw do spadkU. 

M-l3185 

SĄD GRODZKI W ZAMOSCIU. 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Zamo~ciu obwiesz
cza, ie na dzień 1 listopada 1947 r. został wyznaczony ter
min zamknięcia postępowania spadkowego po: 

1) Abram1e Herszzonie, współwłaścicielu nieruchomości 

.,zamość 285", zmarłym w 1927 r. w Zamościu, po którym 
otwarte zostało postępowanie spadkowe dnia 2.XI.1927 r. 

2) Małce z Ader6:w Herszzon, współwłaścicielce nierucho
mości .. Zamość 285" zmarłej VI 1931 r. w Zamościu, po któ
rej otwarte zostało postępowanie spadkowe 11.8.1931 r. 

W tym terminie OSOby zainteresowane winny zgłosić swe 
prawa pod skutkami prekluzji. · M-1130 

Oddział hipoteczny Sądu Grodzkiego w Zamościu obwiesz
cza. t.e na dzień 9 grudnia 1947 r. został wyznaczony termIn 
zamknięcia postępowania spadkowego póStanlsławie Mały
szu współwłaściciela nieruchomośc1 .. Gorajec 9/321" - zmar
łym dnia 9 sierpnia 1937 roku, po którym otwarte zostało 
postępowariie spadkowe dnia 11 sierpnia 1942 r. 

W tym terminie OSOby zainteresowane winny zgłosIć swe 
prawa pod skutkami prekluzji. M-Il~ 

REJESTR HANDLOWY 
SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 

wy podwyższono O 450.000.- zł. ł wynosi obecnie 750.000.
zł, podzielonych na 150 udziałów po 5.000.- zł. Dalszym 
członkiem zarządu mianowano inz. Aleksandra Kuroczyc
kiego. Utwor~ono Oddział w Szczecinie pod firmą "Przemysł 
Drzewny", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie
dzibą w Bydgoszczy Oddział Pomorski w Szczecinie. Siedzi
bą Oddziału jest Szczecin, ul. Słowackiego 5 m. · 4. 

M-12638 

Do rejestru handlowego A nr. 748 (Inowrocław) wpisano 
dnia 27 września 1947 firmę Jaggi Edward i Synowie. Sie
dziba: Inowrocław, Plac. Klasztorny 3. Przedmiotem przed
siębiorstwa jest zakup zwierząt rzeżnych, przeróbka i sprze
daż mięsa oraz wyrobów mięsnych. Sp6lnicy: Edward Jaggi, 
Henryk Jaggi, Zenon Jagg!. Spółkę reprezentuje dwóch 
spólników łllcznie. Katarzynie Ja"i udzielono prokury. 

M-12639 

Do rejestru handlowego B nr. 82 przy finn1e Pomorska 
Spółka Węglowa, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Bydgoszczy wpisano dnia 29 września 1947, te uchwałą' 

Walnego Zgromadzenia spólników z dnia 18 września 1947 
zmieniono § 5 umowy spółki. Kapitał zakładowy podwyż

szono o 200.000.- zł. i wynosi obecnie 400,000,- zł., podzie
lor,ych na 400 udziałów po 1.000.- zł. M-12640 

SĄD OKRĘGOWY W GDYNI 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 195 przy 
firmie Polowy Dalekomorskie "DELFIN", Spółka Akcyjna 
w Gdyni, Molo Rybackie, dnia 17 września 1947 roku wpi
sano: Zarząd jest wieloosobowy lub jednoosobowy. Przy za
rządzie wieloosobowym do składania oświadczeń i podpisy
wania w imieniu sp6tltl wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu 
łącznie z prokurentem, albo też d'vóch prokurentów. Wpisa
no z urzędu w uzupełnieniu WpiSU z dnia 26. lipca 1947 r. 

M-12419 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 84 przy fir
mie Morski Dom Handlowy, Spółka z ograni~zoną odpowie
dzialnością w Gdyni, ul. I. Armii W. P. nr. li, dnia 6 wrze
śnia 1947 roku wpisano: Zarząd obecnie stanowią: ZofLa Ja
worowicz6wna, Feliks Mizak. Po!,rzedni zarząd ustąpił. 

. M-12420 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 254 dnia 
8 września 1947 roku wpisano: Spółka przemysłowo-Handlo
wa "SOLRYB", Spół!taz ograniczoną odpowiedzialnością w 
Gdyni. Siedziba przedsiębiorstwa: Gdynia, ul. Sw. Piotra 5. 
Przedmiot przedsiębiorstwa: a) prowadzenie zakładów prze
tw6rczych rybnych, b) handel rybami i przetworami rybny
mi w obrocie ltrajowym i zagranicznym. Kapitał zakładowy: 
1.000.000.- złotych. Spólnik może mieć większą ilość . ud~ia
~ów. Członkowie zarządu: Mirosł.awa Modrzęwska, Andrzej 
KonarSki. Zarząd spółki składa się z dwóch lub większej 
ilości osób. Do składania oświadczeń i podpisywania w imie
niu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie 
lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. Umowę spółki sporządzono 

dńia 5 września 1947 r. ' M-l 2421 

W tutejszym rejestrze handlowym dział P nr. 239 przy 
firmie "ELEKTRYK", Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością w Gdyni-Orłowie, Pl. Górnośląski nr. 6, dnia 10 
września 1947 roku wpisano: Aleksander Slesarow jako li
kwidator. Uchwałą zgromadzenia spólników z dnia 23 sierp
nia 1947 r. postanowiono sp6łkę rozwiązać i przeprowadzlć 
jej likwidację, a likwidatorem ustanowiono Aleksandra 
Slesarowa. M--12422 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr 111 przy 
firmie "TYLRAD", Eksport-1:mport, Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością W· Gdyni, ul. Abrahama 91 dnia 20 
września 1947 roku wpisano: Henryk Radolonek ustąpił z za
rządu. M-12529 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 167 przy 
firmie "ARK \" Towarzystwo dla Połowów Morskich i Han
dlu Zagranicznego, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś

cią w Gdyni, ul. Rybacka, dnia ~2 września 1947 roku wpi
sano: Kapitał zakładowy podwyższono o 4.500,000.- złotych 

do kwoty 5.000.000.- ZłotYCh. Konradowi Łallinie udzielono 
prokury łącznej. Uchwałą zgromadzenia spólników z dnia 9 
czerwca 1947 r. zmieniono § 5 (kapitał zakładowy), § 7 (u
działy) i § 17 (rok obrotowy) umowy IIpółki M-12530 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. "255 dnia 22 
września 1947 roku wpisano: "Pucka Wytapialn1a i Rafi
neria Tranu", Spółka z ograniC7,mą Odpowiedzialnością w 
Pucku. Siedziba przedsiębiorstwa: Puck, ul. Sw. Jerzego. 
Przedmiot przedsiębiorstwa: wytwarzanie i oczyszczanie 
tranu i oleju rybnego, tudzież przetwarzanie ryb i odpad
ków rybnych oraz wszelkie czynności handlowe, związane 

z obrotem wyżej ,.,vymienlonymi artykułami. Kapitał zakła
dowY: 2.000.000.:'- złotych. Spólnik może mieć większą ilość 
udziałów. Członkowie zarządu: Stanisław Bliziński, Zyg
munt Wielopolski. Zarząd spółki jest jedno iub wieloosobo
wy. O ile zarząd spółki jest wieloosobowy, do składan!.a o
świadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są 

dwaj członkowie zarządu łączn ie lub jeden członek zarządu 
Do rejestru handlowego B nr. '17 przy firmie Przemysł 

Drzewny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Byd
goszczy wpisano dnia 25 września 1947, że uchwałą nad
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spólników z dnia 30 
lierpnia 1947 zmieniono § 5 umowy sp,ółki. Kapitał za~ado- l 

łącznie z prokurentem. Sp6łka z ograniczoną odpowiedzial
nością. Umowę spółki sporządzono dnia 19 września 1947 r. 

,M-12531 

W tutejszYm rejestrze handlowym dział B nr. Ii przy fir
mie ;,ES-KA", Sprzedaż delikatesów, towarów spożywczych, 
owoców i Win, spółka z ograniczoną Odpovliedzialnośclą w 
Gdyni, ul. Ki1ińskiego 6 dnia 19 września 1947 roku wpisa
no: Czesławowi Kolbuszowi udzielono prokury łącznej. 

M-12532 
W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 3 przyflr

mie :ąałtycka Spółka dla Międzynarodowego :transportu 
"BALSPED", Spółka z ograniczoną odpowiedzłlInością w 
Gdyni, ul. I. Armii w.. P. 47, dnia 10 września 1947 roku wpi
sano: Kapitał zakładowy podwyższono o 400.000.- złotych 
do kWoty 500.000.- złotych. Uchwałą zgromadzenia spólni
k6w z dnia 22 sierpnia 1947 r. zmieniono § 3 (kapitał zakła
dowy) l uzupełniono § 10 pkt. d (ograniczenie wynagrodze
nia) umowy spółki w brzmieniu aktu notarialnego z 15.1. 
1946 r.Nr. 28/1946 rep. not. Drwięgl 'IN Gdyni (k. 65 nut. 
1 tomu akt rejestrowych). Następnb r'~ia 16 września 1947 
roku wpisano: Prokurę Stanisława !'ot"c1"~:~ odwołano. 

M-I2533 

W tutejszym rejestrze handlowym dział A nr. 101 dnla Z2 
września 1947 roku wpis2:1o: Skład bławatów, towarów 
krótldch i galanterii K. Kortas l M. Dunajski. Siedziba 
przedsiębiorstwa: Kościerzyna, Rynek l. Przedmiot przed
siębiorstwa: zakup i sprzedaż wszelkiego rodzaju bławatów, 
towarów krótkich i galanterii. Członkowie zarządu: Klemens 
Kortas, Mieczysław Dunajski. Spółka jawna. Klemens Kor
tas, Mieczysław Dunajski. Każdy sp __ .. lik reprezentuje lpół
kę samodzielnie. M-WM 

W t~tejszymrejestrze handlowym dział B nr. 168 przy tJr... 
mie "WIELO-RYB". Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością w Gdyni, Skwer Kościuszki 20 m. 4, ' dnia 10 września 
1947 roku wpisano: Kapitał zakladowy podwyższono o 
110.000.- złotych do kwoty 200.000.- złotych. Uchwałą zgr0-

madzenia spólników z dnia 23.IV.1947 r. zmieniono § 3 (ka
pitał zakładOWY) umowy spółkL M-12535 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 253 dnIa 27 
sierpnia 1947 roku wpisano: Agrncja Handlowa "JALIT", 
Spółka z ograniczoną odpOWiedzialnością. Siedziba przedsię
biorstwa: Gdyn~a, ul Sienkiewicza 8. Przedmiot przedsię
biorstwa: przedstawicielstwo firm krajo"Nych i zagranicz
nych: oraz załatwianie wszelkich tranzakcji handlowych na 
rachune~ własny i obcy. Kapitał zakładowy: 120.000 ....... zło
tych. Spólnik mOże mieć większą ilość udziałów. Członek za
rządu: Irena Litterer. Zarząd spółki jest jedno lub wielo
osobowy: O ile zarząd spółki jest wieloosobowy, do sklada
niaoświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnio
ny jest każdy członek zarządu sa,,",odzlelnle. Spółka z ogra
niczoną OdpOWiedzialnością. Umowę spółki zawarto dnia 23 
sierpnia .1947r. Następnie dnia 15 września 1947 roku wpi
sano: Dalszy członek zarządu: Stefan Jakubowicz. 

M-125M 

W tutejszym .rejestrze handlowym dział B nr. 4 przy fir
mie "ŻEL-BET", Roboty Inżynieryjne i Budowlane, Spółka 
z ograniczoną Odpowiedzialnością w Gdyni, ul. Sienkiewi
cza 32 m. 5, dnia 9 września 1947 roku wpisano: Siedziba 
przedsiębiorstwa mieści się obecnie w Gdyni, uL Lipowa 9. 

M-12537 

w tutejszYm rejestrze handlowym dział B nr. 200 przy fir
mie GdyńSka Spółka Kontrolna, Spółka z ograniczoną od
poWiedzialnością w Gdyni, ul. Portowa 8, dnia 16 września 
1947 roku Wpisano: Franciszek Marszał w miejsce Juliusza 
Mcssęra, którego odwołano z zarządu. M-12533 

W, tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 112 przy 
firmie Przedsiębiorstwo Robót Inżynleryjno-BudowLunych 
"Budowa i Odbudowa", Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością w Gdyni, uL Lipowa 14, dnia 16 wr(!:eśnia 1947 roku 
wpisano: Likwidatorami sp6łki ustanowiono Borysa Fedoro
wa i Mieczysława Michalskiego. Uchwałą nadzwyczajnego 
zgromadzenia spólników z dnia 8 września 1947 r. postano
wiono spÓłkę rozwiązać I przeprowadzić jej likWidację. 

M-12539 

W tutejszym rejestrze handlowym dział A nr. 30 przy fir
mie Handel Ryb J. Kubiak w Gdyni - Port Rybacki, dnia 
6 sierpnia 1947 roku wpisano: Firma obecnie brzmi: "MOR
SZCZUK", :Ryby Morskie i Przetwórstwo, wł. J. Kubiak. 
Siedziba przesiębiorstwa: Gdynia - Port RybaCki, ul. A. 
Hryniewickiego nr 7. Przedmiot przedsiębiorstwa: Skup
sprzedaz wszelkiego rodzaju ryb w postaci świeżych, wę
dzonych. solonych i przetwórstwo rybne. M-l 2540 

W tutejszym rejestrze handlowym, dział B nr. 40 przy fir
mie Zjednoczenie Shipchandlerów Polskich Bership, Róż
kowski, Ship-Supply Polish Shipchandlers Association Li
mlted, Sp6łka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, 
uL SwiEltojańska 13a, dnia 11 września 1947 roku wpisano: 
Firma obecnie brzmi: "Zjednoczenie Shlpchandler6w Pol
skich, Pollsh Shipchandlers Assoclation Limited". Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy pod
wyższono o 400,000.- złotych do kwoty 500.000_- złotych. 

Dalszy członek zarząriu: Hipolit Walkowski. Zarząd spółki 

jest jedno lub WieloosobOWY. O ile zarząd spółki jest wielo
osobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imie
niu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie 
lub ' jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Prokurę 
Hipolita Walkowskiego odwołano. Uchwałą Zgromadzenia 
SpÓlników z dnia 30 sierpnia 1947 r. zmieniono § l (firma), 
§ 4 (kapitał zakładowy) i § 6 (zarząd) umowy spółki. 

M-12541 . 



Nr 129 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr 29 przy fir
mie Hurtownia i Szlifiernia Szkła, Małuszek l Samardak, 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul. Swią
tOjańska 130, dnia 11 września 1947 roku wpisano: Zarząd 
obecnie stanowią: Wincenty Małuszek,Ludwik Kolasa, Ste
ran Skarp lik. Poprzedni zarząd ustąpił. Następnie dnia 23 
września 1947 roku wpisano: Firma obecnie brzmi: Szklar
skie Zakłady Wybrzeża. Spółka z ogranlc;>;onl, odpowie-

. dzialnością w GdynL Mieczysław Kudyba w miejsce Ludwi
ka Kolasy, który ustąpił z zarządu. Uchwałą zgromadzenia 
spólników z dnia 12 września 1947 r. znlteniono 11 (firma) 
umowy spółki z dnia 25.VIII.1945 r. w brzmlen~u z dnia 
31.X.1945 r. M-I2542 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 78 przy fir
mie "Mleczarnia Nowoczesna", Spółka z o~aniczoną odpo
wiedzialnością w Gdyni, ul. Swiętojańska 66, dnia 6 wrześ
nia 1947 roku wpisano: Likwidatorem spółki ustanowiono 
Wandę Pęską. Uchwałą zgromadzenia spólników z dnia 1 
września 1947 r. postanowiono spółkę rozwiązać i pr;>;epro
wadzić jej likwidację. M-I2543 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 39 przy fir· 
mie Dom Handlowy "AR GO" , Dąbrowski, Dłużewski I Co, 
Spółka z ograniczoną odpowiedzblnością w Gdyni, ul. 
Dworcowa 11, dnia 20 września 1947 roku wpisano: Otwar
to oddział na Helu, ul. Kpt. Kossakowskiego. M-12552 

W tutejszym rejestrze handlowym dział A Cł"". 100 dnia 10 
września 1947 roku wpisano: Wyroby Mięsne, Brunon Wę
slerski, Kościerzyna, Rynek 4. Siedziba przedsiębiorstwa: 
Kościerzyna, Rynek 4. Przedmiot przedsiębiorstwa: rzeźnic
two, wyrób wędlin I sprzedaż wt::dlin i mięsa. Właściciel: 
Brunon Węsierski. . M-12553 

W tutejszym rejestrze handlow:l1m dział B nr. 76· przy fir
mie "Centralna Składnica Surowców", Spółka z ograniczo 
ną OdpOwiedzialnością w Gdyni, ul. Sląska nr 17, dnia · 11 
września 1347 roku wpisano: Kapitał zakładowy pod~-
8zono o 80.000.- złotych do kwoty ~OO.OOO.- złotych. Nowy 
członek zarządu: Adam Metlak w miejsce Michała Włady
sława Metlaka. którego odwołano. Uchwałą zgromadzenia 
spólników z dnia 29.VIII.l947 r. zmieniono §§ 6 i 7 (kapitał 
zakładowy i udziały) umowy spółkI. M-12554 

W tutejszym rejestrze handlowym dział A nr. 99 dnia 10 
września 1947 roku wpisano: .. Dom Towarowo-Handlowy, 
Roman Łukowicz I Józef Sartowski". Siedziba przędsiębior
stwa: Kościerzyna, Rynek 13. Priedmiot przedsiębiorstwa: 
zakup I sprzedaż wszelkiego rodzaju artykułów kolonialno
spożywczych. Członkowie zarządu: Roman Łukowicz, Józef 
Sartowskl. Spółka jawna. Roman Łukowicz, Józef Sartow
aki. Każdy spólnik reprezentuje spółkę samodzielnie. 

M-12555 

SĄD OKRĘGOWY W GRUDZIĄDZU 

Sąd Okręgowy w Grudziądzu - Wydział Rejestrowy wpi
lał dnia 11. września 1947 r. do rejestru handlowego dział A. 
następującą finnę: Apteka po1 Orłem. Siedzibą jest Swie
cie n/W. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest sporządzanie le
karstw i sprzeda.ż gotowych środków leczniczych. Właścicie
lem jest aptekarZ Heliodor Manthey. M-12397 

SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH 

W rejestrze handlowym B Nr. 2007 · Sądu Okręgowego 
w Katowicach wpisano dnia 23.8.1947 przy firmie Sląska 
Spółka Jeliciarsko - Rzeżnlc!ta "Wilk", Spółka z ograniczo
ną odpowiedzialnością w Katowicach, że członek zarządu 
Maria Kłosowicz została odwołana. Członkiem zarządu u-

. stanowioną została Zofia Grzybowska. M-12556 

W rejestrze handlowym A 4225 Sądu Okręgowego w Ka
towi<;.ach wpisano dnia 28.7.1947 przy firmie: Dom Handlo
wy "Ziarno", W. Podolski i M. Gąssowski w KatOwicach, że 
8pólnik Marceli Gąssowskl wystąpił ze spółki. Spółka roz
wiązała się bez przeprowadzenia lik'widacji. Firmę wykre
ślono na wniosek pozostałego spólnika. M-12557 

W rejestrze handlowym A 4234 Sądu Okręgowego w Ka
towicach wpisano dnia 29.7.1947 przy firmie: .. Metal", Hur
townia Metali PÓłSZlachetnych, J. Górecki, A. Korsak i S .. ka 
w KatowIcach, że spólnicy Maria Korsak i Zygmunt Kor
sak wystąpIll ze spółki. Pozostali spólnicy prowadzą przed
siębiorstwo pod dotychczasową firmą. M-12558 

W rejestrze handlowym A Nr. · 4238 &adu Okręgowego 
w Katowicach wpisano dnia 12.7.1947 przy firmie: "Jubi
lart" , Z. Lewandowski I S-ka, Zakłady Jubilersko-Zegarmi
strzowskie w Katowicach że spólnik Stanisław Ziemski wy_ 
stąpił ze spółki. Spółkę reprezentują spólnicy Zygmunt Le
wandowski 1 Edward Romański każdy z nich samodzielnie. 

M-12559 

W rejestrze handlowym A NR. 4338 Sądu Okręgl)wego 
w Katowicach wpisano dnia 15.7.1947 firmę. o brzmieniu: 
Sląska Wytwórnia Sprężyn i Resorów Warsztat Reperacyj
ny resorów do samochodów R. Joehymczyk i S-ka. Siedzi
ba: Katowice, ul. Starowiejska 3. Przedmiot przedsiębior
stwa: wykonywanie nowych resorów l sprężyn, naprawa re
sorów do samochodów, oraz sprzedaż wyprodukowanych re
sorów i sprężyn. Spółka jawna. Spólnikami są: Józef Jo
chymczyk i Rufin Jochymczyk, którzy reprezentują spółkę 
łącznie lub jeden z nich łącznie z prokurentem. M-12560 

"Mo!1itor Polski" - 25 patdziernika 1947 r • . 

W rejes·.rze handlowym A Nr. 4339 Sądu Okręgowego 
w Katowicach wpisano dnia 28.7.1947 firmę o brzmieniu: 
Hurtownia Piwa i Wytwórnia Wód Gazowych Julia Rze
szowska l Ska. Siedziba w Katowicach, ul. Gliwicka 1. 
Przedmiotem przedSiębiorstwa jest prowadzenie hurtowni 
i rozlewni piwa oraz wytwórni wód gazowych. Spólnicy: 
.Tulia Rzeszowska, Mieczysław Klapa: i Edmund Wegnerow
ski. Prokurę łączną ma Leszek Rzeszowski. Spółka jawna. 
Spółkę reprezentuje spólnik Edmund Wegnerowski łącznie 

z prokurentem Leszkiem Rzes;>;owskim. M-12561 

SĄD OKRĘGOWY W Mł.A WIE 

Wydział Rejestrowy Sądu Okręgowego w Mławie zawia
damia, że na skutek przekazania przez Sąd Okręgowy w Ol
sztynie sprawy firmy "Włodzimierz Duczmal, Tartak Paro
wy Muszaki" spółki z odpowiedzialnością ograniczoną, wpi
sał do rejestru handlowego działu B w dniu 10 września 

1947 r. pod Nr. R. H. B. I. l - wszystkie dane odnoszące się 
do tej firmy, a wpisane do rejestru handlowego Sądu Okrę
~owego w Olsztynie. M-12594 

SĄD OKRĘGOWY W NYSIE 

Sąd Ckręgowy w Nysie z siedzibą w Prudnlku wpisał 
dnia 20 sierpnia 1947 roku do rejestru handlowego numer 
I.R.H.B.I. 7 zmi:my odnośnie firmy "Ziarno", spółka z ogra
niczoną OdpOWiedzialnością w Prudniku, przy ulicy Batore
go Nr. 22: Obecllie firma mieści się przy ulicy Powstańców · 
J l. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony o 50.000 · zł. 
i wynosi 200.000 złotych podzielony na 20 udziałów, po 
10.000 zł. każdy udziaL Udziały są równe i niepodzielne. Za;' 
rząd składa się z czterech członków. Do Zarządu przystąpił 
nowy członek. Stanisław Raczyński. Zmiana umowy spółki 
oparta na protokóle notarialnym z daty Prudnik 19 sierpnia 
1947 r. L. Rep. 2904/47. M-12596 

SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE 

Do Rejestru Handlowego Dział B Nr. 22 Wciągnięto w 
dniu 11 czerwca 1947 r. następujący wpis: 

1) Nr. kolejny wpisu 1. 2) Przedsiębiorstwo Transportowe 
,.Auto-Transport" w Olsztynie, spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością. Olsztyn, ul. Kopernika Nr: 29/30. Prowadze
nie przedsiębiorstwa przewozowo-transportowego. 3) 500.000 
zł. ~pólnik może mieć większą ilość udziałów. 4) Szczepan 
Goszczyński i Czesław Woźniak. Zarząd spółki jest dwuoso
bowy. Wszelkie zobowiązania podpisuje Zarząd. 6) Spółka 
z , ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa z dnia 11 kwiet
nia 1947 r. 1 RHB 1 22. M-12587 

Do Rejestru Handlowego, Dział B pod Nr 21 wciągnięto 
w dniu 17 maja 47 r. następujący wpis: 
< l) Nr kolejny WpIS~1.2) · '6i~~i~ńsk8 Spółka budoZ\;l~riaw . 
Olsztynie, Sp:)lka z ograniczoną OdpowiedZialnośCią, Olsztyn. 
Prowad:enie robót budOWlanych, wodociągowych, kanaliza
cyjnych, centralnego ogrzewania, elektryczuych i gazowych. 
3) 200.000 zł. Spólnik moźe mieć więks;>;ą iloŚĆ udziałów. 

5 

biornlków, motorów I wszelkich aparat6w elektrycznych, 
instalacja siły, światła, aparatów hlefonłcznych, dzwonków,·. 
kupno oraz sprzedaż wszelkich artykułów elektro i radio
technicznych oraz narzędzI. 3) Marian WOjnowski, Zdzi
sław Duda. ~) Spółka jawna. Zarz=ld spółki składa się z 
obu spólników Mariana Wojnowskiego I Zdzisława Dudy. 
Zarząd kieruje sprawem1 .pólkl, reprezentuJe Ją na ze.
Wnątrz, podpisuje umowy, zaciąga zobowiązania, obciążania. 
nabywa majątek spółki lub zbywa go, angażuje personel l 
zwalnia go, . wydaje pokwitowania, otrzymuje pieniądzę we 
wszystkich sprawach spółkL I RHA l 13. M-l2lSBI 

Do Rejestru H::mdlowego, Dział A pod Nr 12 wciągnięto w 
'dniu 30 lipca 1947 r. następujący wpis: 

1) Nr. kolejny wpisu 1. 2) Firma spóiki bruni: Tartak 
Parowy, E. Duczroal I W. OstrowsJd, Spółka jawna. 3) Spól
nik Jan Wiśniewski wystąpił. 5) Zarząd Spółki ' stanowią 

dwaj spólnicy, zaczem i wspólnie reprezentują ją na · ze
wnątrz. Podpisywanie umów, zaciąganie zobowiązań, obc~
żeń, dyspozycja kontem bankowym, . podpic:ywanie weksli. 
habywanie majątku spółki lub zbycie jego, angażowanie 
personelu 1 zwalnianie, tudzie~ pokwitowanie z odbioru pie
niędzy wymaga za tym obu podpisów razem. 

I RHA' I 12. . M-12531 

SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU 

Do . Rejestru handlowego wpIsano dnia 5 wrzemia 1947, w 
dziale B. pod nr 1447 firmę: "Budownictwo", Przedsięblbr
.stwo Robót Budowlanych, Spółka z ograniczoną odpowie
dżialnością w Luboniu, z siedzibą w Luboniu, pow. PoznaA. . 

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest wykonywam. 
robót budowlanych wszlekiego rodzaju. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 300.000.- zł i podzielony 
jest na 30 udziałów po 10.000.- zł. Każdy spólnik może m1~ 
większą ilość udziałów. 

Członkami zarządu są: Henryk Wesołowsld, Witold . Spl~ 
szalskł. 

Spółka. z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta aktem 
notarialnym notariusza Korytowskiego z Paznanla 29.8. 194", 
nr. rep. 1196/47. .. 

Zarząd spółki składa się z dwóch członków. Spółkę re
prezentuje każdy członek zarządu samodzielnie. Pismem, 
przeznaczonym do ogłoszeń jest Monitor PolskI. 

M-1242ł 

SĄD OKRĘGOWY W PRUDNIKU 

Sąd Okręgowy w Prudniku wpis al dnia 2 września 1947. 
do rejestru handlowego pod Nr. IRHAI.: 3 Firmę: Stanisław 
Wnęk w Nysie. Siedziba: Nysa, ul. 1 Maja Nr. 4, Woj. Slą
sko-DąbroWSkie. " Przedmiotprzedsiębiorstwa: Hurtowny ·' 
'skUp 'F nurlO'Wna sprzed d zboża; mąki i Innych żle'rniopw;. ' 
dów. Stosunki prawne kupca: Kupiec jednoosobowy. 

M-I2595 

SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU 

Do rejestru handlowego, dział B pod nr. 11 przy firmie 
Toruńska Spółka Papiernicza z ogranIczoną odpowiedzialno- . 
ścią w Toruniu, dnia 5 · września 1947 wpIsano z urzędu: . 

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2S 
sierpnia 1947 ustanowiono ku.ratora Firmy w osobie .Roma
na Jastaka. M-12608 

4) August Feruhjelm, Helena Sowa, Wojciech Dylewski. Z.a
rząd kieruje sprawami spółki, reprezez<:ntuje ją na ze
wnątrz. Podpisywanie umów, zaciąganie ZObowiązań, obcią
żeń, nabywanie majątku spółki lub zbycie jego, angażowa
nie personelu i zwalnianie jego vlymaga podpisu trzech · 
członków zarządu, natomiast. dla wydawania pokwitowań, 
prowadzenia korespondencji v.rystarczą dwa podph,y. 
6) Spółka z ograniczoną OdpowiedZialnOŚcią. Umowa z dnia 
10.V. 1947 r. Spółka została zawarta na pięć lat od dnia pod
pisania umowy. I RHB 1-21. M-12536 Do rejestru handlowego, dział "A" pod nr. 56 przy firmie 

... Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, spółka jawna w To
runiu, dnia 18 września 1947 wpisano: Do Rejestru Handlowego, Dział A Nr 15 wciągnięto w 

dniu 4 czerwca i 947 r. następujący wpis: 

l) Numer kOlejny wpisu l. 2) Mazurski Przemysł Drzew
ny, Jan Sołtys i S-ka. Pupy, gm. Rozogi, pow. Szczytno. Pro
wadzenie zakładów przemysłowych, zakup t sprzedaż mate
ria!ów drzewnych i budOWlanych. 3) Jan Sołtys, Otylia Mu- . 
rawiecka, Kazimierz Patek, Antoni Pawłowski. 5) Spółka 
jawna. Jan Sołtys, Kazimierz Patek, Antoni Pawłowski. 
Wszelkie pisma, zawierające zobowiązania dla spółki, a więc 
umowy, weksle, czeki, indosy, akty notarialne i pełnomoc
nictwa winny być dla swej ważności podpieywane przez Ja
na Sołtysa łącznie z Kazimierzęm Patkiem lub Antonim Pa
włowskim; natomiast każdy z wymienionych powyżej trzech 
spólników władny jest samodzielnie odbierać koresponden
cję wszelkiego rodzaju, przesyłki, sumy pieniężne i wartości 
oraz podpisywać korespondencję niezaWierającą zobowiązań, 
podpisy te z wyjątkiem aktów notarbilnych winny t>yć skła
dane pod wypisaną lub wyciśniętą stemplem firmą spółki. 

I RHA I IS. . M-12585 

Do Rejestru Handlowegó, Dział A Nr 14 wciągnięto w 
dniu 30 maja 1947 r. następujący wpis: 

l) Nr kolejny wpisu l. 2) "Powiernik", Biuro Rewizyjno
Powiernicze KsięgOWOŚCi, Marta Majchrzakowa. Olsztyn, ul. 
Ratuszowa Nr 7. Organizacja rachunkowości, ustawianie 
bilansów, nadzór, rewizje i ekspertyzy buchalteryjne. 3) Mar
ta Majchrzakowa. 4) Prokura została udztelona Ignacemu 

, Majchrzakowi, przysięgłemu znawcy księgowości w Olszty-
nie, ul. Ratuszowa Nr. 7. I RHA I 14. M-12584 

Do Rejestru Handlowego, Dział A Nr 13 wciągnięto w dniu 
17 maja 1947 r. następujący wpis: 

1) Nr. kolejny wpisu l. 2) Elektron, Spółka Jawna M. 
WOjnowski i Z. Duda. Olsztyn. Warsztat naprawy radiood-

Umową z dnia 30 czerwca 1947 Bolesław Stanisławski od
stąpił swój udział w spółce Tadeuszowi Szczęsnemu. 

M-12607 

SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU 

Sąd Okręgowy .. Wydział I Cywilny we Wrocławiu, wpisał 
dnia 12 sierpnia 1947 r. do rejestru handlowego, Dział B, 
tom II numer rejestru 95 firmę: Zrzeszenie Techników, 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoścą we WrocłaWiu, 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 12. Kapitał za
kładowy 35.000 zł; udział 5.000 zł. Członkiem zarządu jest: 
Wacław, Antoni . Domański, który reprezentuje spółkę samo
dzielnie, a podpisywać ją będzie w ten sposób, że pod jej 
pieczęcią umieści swój własnoręczny podpis. Umowa Spółki 
z daty Tarnów 19.VII-1945 r. Nr. Rep. 473/46, zmieniona w 
§ 3, 11, 12, 13 i 16 umową z daty Wrocław 27.VI. 1947 r. Nr. 
Iłep. 2169/47. M-12423 

p ł a • g .1 r 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Zakłady Akumulatorl"lwe syst. ,.Tudor" w Piastowie ogła-
szają przetarg nieograniczony na: 

wymianę ' dotychczasowego rozjazdu kOlejowego, polob- . 
nego na terenie fabrycznym na rozjazd typu 6 d wraz ze 
wszelkimi akcesor iami (podkładki) łubid, wkrętki i śrubli 
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oraz dostarCf!enie kompletu pod rozjezdnie w: terminie do 
80 grudnia 1947 r. 
Ponadto koniecznym jest podniesienie rozjazdu do pozio

mu z dwukrotnym podbiciem i wyregulowanIem zgodnie z 
,wy!łlogam1 przepisów władz kolejowych. 

Slepe kosztorysy, warunki przetargu i wszelkie informacje 
można otrzymać w biurze Zakładów Akumulatorowych syst. 
",Tudor" W Piastowie, kancelaria ogólna. 
. Do przetargu będą dopuszczone tylko firmy zarejestrowane. 

Oferty w zalakowanych kopertach z oznaczeniem oferty na
- leży składać do dnia 10 listopada 1947 roku godzina 10 przy
czym w ofertach należy podać W oddzielnym rozdziale ro
bociznę, oraz oddzielnie na materiał. 

Wadium przetargowe w wysokości 1%: sumy oferowanej 
należy wpłacić przed p;.:'2t argiem w kasie Zakładów Aku
mulatorowych syst. "Tudor" w Piastowie, a kwit o wpłace

- Diu wadium załączyć do óferty. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu"lO listopada 1947 roku godz. 

10 W biurze Zakładów Akumqlato!owych "Tudor" w Pia-
stowie. .,,' ~ .,' 
Zakłady Akumulatorowe "Tudor" zastrzegają sobie prawo 

.wyboru ofert, lub unieważnienia przetargu bez podania po
wodu, zmniejszenia dostawy w wypadku dostarczenia roz
jazdu przez Zakłady. M- n903. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Państwowy Zarząd Wodny w Czarnkowie ul. Stalina 30 
ogtasza przetarg na dostawę podkładów koleJowych loco 
bocznica kOlejowa przy porcie w Ujściu pow. Piła. Dostawa 
obejmuje 1000 sztuk podkładów kolejowych sosnowych im
pregnowanych. Szczeg0łowe warunki dostawy można otrzy
mać w Państwowym Zarządzie Wodnym w Czarnkowie, po
kÓj Nr. 5 w godzinach między 10 a 13 w dni robocze. Ter
min rozpoczęcia dostawy ustala się na 20 dni od daty pod
pisania umowy. Wykonanie dostawy przewiduje się w okre
sie l-miesięcznym od daty rozpoczęcia. Do oferty należy do
łączyć kwit na wpłacenie w Urzędzie Skarbowym w CZ3rn
kowie na rachunek depozytowy Państwowego Zarządu Wod
nego W Czarnkowie wadium w wysokości 2% wartości do
ltawy. Oferty winny być złożone w Państw')wym Zarządzie 
,Wodnym w Czarnkowie pokój Nr. 1 w zamknIętych koper
tach z napisem "Oferta na dostawę podkładów kolejowych 
~ Ujściu". Termin składania ofert do dnia 15 listopada 
1947 r . godz. lO-ta, poczym o godzinie 10,15 nastąpi otwarcie 
ofert. Państwowy Zarząd Wodny zastrzega sobie: 

l) Prawo unieważnienia przetargu bez podanla powodów, 
2) Prawo swobodnego wyboru oferenta bez względu na 

wysokość oferowanej sumy. M-H024, 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Ministerstwo Oświaty w Warszawie ogłasza przetarg nie
ograniczony na wykonanie robót asfaltowych na dziedzińcu 
Ministerstwa Oświaty przy Al. I Armii Wojska Polskiego 25 • 
~ terminie do dnia 25.XI.47 r. 

Oferty z zapieczętowanych kopertach nale:ty składać do 
dnia 7.XI.47 r. do godz. 12,00 do skrzynki otertowej w Mi
nisterstwie Oświaty Al. I Armii W. P. 25 pow. 41 , gdzie w 

godzinach urzędowych można otrzymać blitsze inform:łcje 
oraz pełny tekst wezwania do składania ofert, warunki prze
targu, warunki wykonania robót, ślepe kosztorysy i projekt 
umowy. 

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium w 
Kasie Ministerstwa Oświaty w wysokości 1 % od sumy ,)fer
towej. M-13982. 

PRZETARG 

Fabryka Pasów i Tkanin Technicznych "Zarzew" w Łodzi 
ul. Napiórkowskiego 92 ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie instalacji elektrycznej podstacji wysokiego na
pięcia. 

Szc~ei".ółl)we Informacje i ślepe kosztorysy otrzymać moz
Da od :lnia 25 października 1947 r . w biurze fabrykI. 

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach do dnia 
6 listopada 1947 r. do godz. 10,00 w biurze wyżej wymienio
nej fabryki, oferenci zobowiązani są podać termin wykona
nia w ofertach. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 
1947 r. o godz. 10,30. Wadium w wysokości 2% ogólnej sumy 
kosztorysowej należy wpłacić do B. G. K. Konto Nr. 591, 
• dowód wpłaty należy załączyć do oferty. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta jak rów
nież unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

. M-13908. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr. 51 

Dyrekcja Okręgowa Kolet Państwowych w Warszawie, 
ogłasza przetarg nieograniczony na rozbiórkę i odbudowę 
przepustu kolejowego n,a kIm. 14,049 linii Warszawa - Bia
łystok. 

Oferty w zalakowanych kopertach należy składać 'do godz. 
12-ej dnia 6.XL1947 r. do skrzynki ofertowej w Wydziale 
Drogowym przy ul: Wileńskiej 2/4 , gdzie w g<?dzinach urzę
dowych można otrzymać bliższe informacje oraz podkładki 
do składania ofert. 

00 oferty należy dołączyć kwit na wpłacone w Kasie Dy
rekcyjnej wadium w wysokości 2% cd sumy oferowanej . 

M-13994 

PRZETARG NIEOGRANICZONY, 

Stocznia Rybacka Sp. z o. o . . w Gdyni, ul. Hryniewickiego 
2 ogłasza niniejSZym przetarg nieograniczony na dostawę 
mosiądzu w tulejach i wałkach długości 400 - 500 mm po 
500 kg. następujących średnic: 

1) Tuleje a) 100 x 70 mm 
b) 100 x 50 mm 

2) Wałki c) - p) 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60" 70, 80, 
90, 100 i 120 mm. 

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach do dnia 
4.XI.47 r. godz. 10. 

,Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz. ll-ej. 
Stocznia Rybacka zastrzega sobie prawo wyboru oferenł:a 

bez . względu na wysokość Oferty, ewentualnie uznania, ".e 
przetarg nie dał rezultatu dodatniego. M-13996 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Główny Urząd Morski ogłasza przetarg nieograniczony na 
roboty remontowe, związane z odbudową budynku mieszkal
nego G. U" M. we Wrzeszczu przy Al. Grunwaldzkiej 208/210. 

Przetarg odbędzie się dnia 3 listopada 1947 r. o godz. U-ej 
w Wydziale Technicznym G. U. M. Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Grunwaldzka 204 pokój 19, gdzie oferenci mogą zasięgnąć 
bliższych informacji. 

Do oferty należy dołączyć kwit na złożone w Kasie G.U.M. 
wadium w wysokości 2% oferowanej sumy. 
Główny Urząd Morski zastrzega sobie prawo dowolnego 

wyboru oferenta bez względu na wysokość oferowanej sumy 
oraz prawo unieważnienia przetargu beź podania powodu. 

M-13997 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Zarząd Miejski m. Gliwic - Wydział Techniczny . - ogła

sza: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich 
w budynkach Rzeżni Miejskiej w Gliwicach, przy ul. Sien
kiewicza 25. 

Slepe kosztorysy można nabyć za opłatą 100 zł. w Kan
celarii Wydziału Technicznego I p. 

Informacji technicznych udzieli Oddział Budownictwa 
Miejskiego II. piętro pokój nr. 203 przy ul. Zwycięstwa 28. 

Termin składania ofert upływa z dniem 3. listopada 1947 r. 
o godz. 12-tej. 

Oferty w zalakowanych kopertach należy składać w Kan
celarii Wydziału Technicznego. 

Koperty bez uwidocznienia firmy należy zaopatrzyć napi
sem: "Oferta na wykonanie robót malarskich w budynkach 
Rzeźni Miejskiej w Gliwicach". 

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone w K. K. O. 
wadium w wysokości 1 % sumy oferowanej . 
Zarząd Miejski m. Gliwic zastrzega sobie prawo wyboru 

oferenta bez względu na wynik przetargu, jak rOwnież unie
.:w'ażni~riia przetargu bez prawa ze strony oferenta do od
szkodowania. M-14023 

PRZETARG , NIEOGRANICZONY 

' Zarząd Państwowy Zakładów Kauczukowych "Piastów" 
w Piastowie, ogłasza przetarg nieograniczony na: remonty 

. oferenta bez względu na wynik przetargu oraz prawo uzna-
nia, że przetarg nie dał pozytywnego wyniku. 3M-13950. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

DyrekCja Okręgowa Kolei Państwowych w Szczecinie 
ogłasza przetarg na wykonanie odbudowy następujących 

objektów: 
l) Odbudowa Stacji Słonice Oinia Szczecin -Krzyż), 
2) ;o "Bierzwnlk .. 

, 3) .. "Zlemomyśl 

4) remont domu mieszkalnego przy ul. Głównej nr. l w 
Odrze (Warszów wyspa Wolin), 

'a) remont domu mieSzkalnego przy ul. Głównej nr. 10 w 
Odrze, 

' 8) remont domu mieszkalnego przy ul. Głównej nr. 11 w 
Odrze. 

Warunki i podkładki można otrzymać w gmachu D.O.K.P. 
Sźczecin ul. 3-go Maja 18/20 pok. 311 w godz. urzędowych. 

. Oferty na każdy objekt osobno w podwójnych nIeprzejrzy
stych i zalakowanych kopertach z napisem: oferta do prze
targu w dniu 6 listopada 1947 r. na odbudowę (wymienić 
objek't) należy składać do skrzynki ofertowej w gmachu 

. D. O. K. P. w Szczecinie do dnia 6 listopada 1947 r. do 
godz. lO-ej, o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. 
Do ofert należy dołączyć kwit kasy dyrekcyjnej na wpła
cone wadium l,50f0 - 2% od oferowanej sumy osobno 
na każdy objekt (honorowane będą tylko kwity kasy 
dyrekcyjnej) względnie dowód zwolnienia od obowiązku 
wpłacania w~dium. Cesje na zabezpieczenie wadium należy 
również przed przetargiem uzgodnić z Wydziałem Drogowym 
i Biurem Finansowym i złożyć w kasie Dyrekcyjnej. Firmy, 
które nie wykonywały robót dla Dyrekcji, przedłożą doku
menty , uprawniające do wykonywania robót oraz referencje 
instytucji pracodawczych. Dyrekcja zastrzega sobie prawo 
dowolnego wyboru oferenta, bez względu na wynik prze
targu oraz prawo uznania, że przetarg nie dał pozytywnego 
wyniku. 3M-13980. . , 

Ogłoszenia inslylucii 
puhlicznych 

------~--.-------------------------------------
KOMUNIKAT 

Dyrekcja Polskiego Monopolu Loteryjnego zawiadamia, iż 
zgodnie ·z przepisami 51-ej Loterii Klasowej wsypywanie 

.' zwitków z numerami losów, na ktĄre padła jakakolwiek wy
grana w II-ej klasie oraz zwitków z WygranymI III-ej klasy 
51-ej Loterii Klasowej odbędzie się publicznie pod nadzorem 

,. Komisji Urzędowej przy współudziale delegata Prezydenta 
• m. st. Warszawy dnia 6 listopada 1947 r . o godz. 8,15 w gma

chu przy ul. Zulińskiego 10 w Warszawie. 
Ciągnienie zaś III-ej klasy 51-ej Loterii Klasowej prze

prowadzi publicznie Komisja Urzędowa w powyższym skła
dzie 6 listopada 1947 r. bezpośrednio po wsypaniu zwltków, 

: oraz 7, 8, 10 i 11 listopada 1947 r. o godz. 8,15 we wzmianko-

i instalacje maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wykona
nie urządzeń pomocniczych, wszystkie roboty w zakresie l" 
mechaniczno-ślusarskim i hydrl1ulicznym. 
Dokładne dane oraz podkładki ofertowe motna otrzymać 

w Biurze Inwestycyjnym naszych Zakładów w godz. od I 
8 - 12 codziennie, prócz niedziel i świąt. l 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.XI.47 r. O godz. lO-ej w i 

wanym lokalu. M-13985 

' Ogłoszenia prywatne 
--------------------------~."~. , 

Zakładach w Piastowie. I OGLOSZENIE II. 

Oferty należy składać do skrzynki ofertowe] w portierni l, Zarząd Sp6łki Akcyjnej "S-to Jerskle Zakłady Przem Y~ ' " 
Zakładów do godz. lO-ej do dn. 10.XL47 r. I wo _ Handlowe, Spółka Akcyjna" ogłasza, że na ddeń 10 l' 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania Istopada 1947 roku o godz. 12 zwołuje Zwyczajne Wolą', 
przyczyn, dowolnego wyboru oferenta lub rozdziału robót Zgromadzenie Akcjonariuszów tej spółki w siedzibie jej prz ' 
między kilku oferentów bez względu na wynik przetargu ul. Filtrowej Nr. 63 m. 7 w Warszawie, z następującym p ,' 

or az wypłacenia odszkodowania. M--13992. rządkiem dziennym: 1) zagajenie i wybór przewodniczącego. 

I· 2) sprawozdanie Zarządu za lata 1944, 1945 i 1946, 3) ' udzk , 
lenie władzom Spółki '1bsolutorium, 4) wybór nowych człon-

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Szczecinie 
ogłasza na dzień 7 listopada 1947 r. przetarg na wykonanie 
remontu następujących objektów "DOMOW WYPOCZYN
KOWYCH" Z. Z. K. w MiędzyzdrOjach: 

1) budynek mieszkalny Nr. l. 
2) .. Nr. 2. 
3) " administracyjny. 
4) " pralni . 
5) .. jadalni. 
Warunki i podkładki można otrzymać w gmachu D.O.K.P. 

Szczecin Al. 3-go Maja 18/20, pokój Nr. 311 w godzinach 
urzędowych. Oferty na każdy objekt osobno w podwójnych 
nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach z napisem "ofer
ta do przetargu w dniu 7.X1.1947 r. na remont (wymieni~ 
objekt) należy składać do skrzynki ofertowej w gmachu 
D. O. K. P. w Szczecinie do dnia 7.XI.1947 r. do godz. IQ-ej, 
o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do oferty należy 
dołączyć kwit kasy dyrekcyjnej na wpłacone wadium 1,5 do 
2010 od oferowanej sumy, osobno na każdy obtekt (honoro
wane będą tylko kwity kasy dyrekcyjnej), względnie dowód 
zwolnienia od obowiązku wpłacenia wadium. Cesje na za
bezpieczenie wadium należy również przed przetargiem 
uzgodnić z Wydziałem Drogowym i Biurem Finansowym 
i złożyć w kasie dyrekcyjnej. Firmy, które nie wykony-,vaJy 
robót dla Dyrekcji, przedłożą dokumenty uprawniające do 
wykol'y wania robót oraz referencje instytucji pracodaw
czych. Dyrekcja' zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru 

I kÓw, Zarządu, 5) wybór nowych członków Komisji Rewizyj
. n~j, 6) upoważnienie Zarządu do obciążenia nieruchomości 

, fabrycznych i innych oraz ich sprzedaży. 
l Wł;i.ściciele ilkcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia 

I VI, Walnym Zgromadzeniu, o ile posiadane akcje zostaną zło
żone w Spółce przynajmniej na tydzień przed termin('lb 

l
, Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem tegoż. 

Zamiast akcji mogą być złożone właściwe zaświadczenia. 

Miejska Poznańska Kolej Elektryczna, 
w Poznaniu 

M-14030. 

Spółka Altc:, jna 

B ił a D s z a m k D ł ę ci a na dzień 30 czerwca 1946 r. 
A k t Y wal. Majątek stały. Tory zł. 10.596.988.-, Sieć 

elektryczna zł ;3.347.612.78, Urządzenia elektryczne zasila-
,' jące zł 647.603.-, Tabor zł 23.144.872.20, Warsztaty zł 

1.354.061.-"-, Urządzenia działu administracyjnego zł 

577.1~1.64, Nieruchomości - grunty zł 1.989.778.-, Budynki 
: zł'4.791.'764 .·-. Urządzenia domu wypoczynkowego "Tramwa
:j6wka" z194.071.30, Znajdujące się w budowie urządzenia zł 
9.470.-. 

II. Majątek płynny gotówka w kasie zł 1.634.728,69, Banki 
zł 235.901.27, Akcje i udziały w innych przedsiębiorstwach 
zł 2.700.001.-, Narodowy Bank Polski - rachunek depozy
towy zł 1.-. Ma! eriały zł 11.248.390.66, Dłużnicy zł 

9.013.7l6.14, Aktywa do wyjaśnienia zł 9.-, Antycypacje de
betowe zł 64.420.70. 
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UL Aktywa ma3ętno§cl Krzdllce zł 4.1571.'779.03. Ogółem 

El 76.022.319.41. 

p a s y waL Kapitały własne: Kapitał akc:,-Jny zł 

4.320.000.-, Fundusz amortyzacyjny kapitału akcyjnego zł 

1.518.962 ....... , Fundusz zapasowy zł 571.998.-, Fundusz specjaL 
rezerwowy zł 292.850.30, Rezerwa ustalona bilansem otwar
da zł 10.730.280.76. 

II. Kapitał amortyzacyJuy. Sprostowanie ft\ajątlru Wsku
tek zużycia zł 16.206.340.70, Sprostowanie wartości majątku 
wskutek uszkodzeń wojennych zł 806.951.-, Nadzwyczajne 
odpisy na zużycie zł 4.694.067.-. 

III. Zobowiązania: Kaucje zł 800.-, Akcepty zabezp. hi
poteczne zł 12.000.000.-:, Wierzyciele zł 14.501.742.48. 

Kredyt w rachunku bif'żącym Państwowy B~nk Rolny zł 
1.992.600.-. 

IV. Pasywa do wyjaśni!'''! •• 'l roku 1939 zl 2.881.710.78. 
V. Pasywa maJęto. Krześlice: zł 3.933~3'\.0~. . Zysk. zł 

1.563.480.35. 
Ogółem: zł 76.022.319.41. .. 

RachUDtk strat t zyllt:i:";; za czas od 1 !:!:7c:m1a 19" 
do~:l c~rwca J946. 

WInien: Koszty ek!:p'~atacyjne tramwajowe zl 40.1158.508.7'1', 
Koszty autobusowe zł 3.564.939.27, Koszty trolleybusowe zł 
356.168.98. Dobrowolne świadczenia na rzec:!: pracowników zł 
7.773.992.64. Odsetki I koszty kredytów zł 813.105.93, opłaty 
koncesyjne na rzecz miasta zł 8.445.655.25, podatki państwo
we I komunalne zł 3.065.674.50, Utrzymanie budynków miesz
kalnych zł 1.584.624.50, Koszty zajęć przemysłowych zł 

207.963.26, Odpisy na dłużnikach zł 98.328.41, Odpisy na ma
teriałach zł 40.038.50, Sprostowanie majątku stałego zł 

991.268.70, Nadzwyczajne odpisy na zużycie zł 4.694.06'7.-, 
Dary na ct'le społeczne zł 48.522.-, Straty majątku rolnego 
Krześlice zl 3.471.523.14. Zysk zł 1.568.480.35. 
Ogółem zł ".:tSO.S61.20. 
M a: Przewóz osobowy tramwajowy zł 72.257.466.lIO, 

Przewóz osobc>wy autobusowy zł 3.919.342.-, Przewóz oso
bowy trolll"yhu30wy zł 426.075.-, Reklama zł 92.807.50, Dzier.;. 
tawa zł 121.333.76. Odsetki zł 2.465.12, Zajęcia przemysłowe 
El 333.656.--, Różne zł 127.710.32. Ogółem zł 77.280.&61.20. 

Zarząd: (-) mgr ~rch\71cld, (-) In!. Sll!~oW!1d 

Rada Nadzorcza: (-) r;..gr Sroka 

Walne Zgromadzenie Akcjonariusz6w, odbyte w dniu 1'1 
grudnia 1946 r. zatwierdziło wyżej poda.V bil&11S oraz ra
chunek strat i zysków i postanowiło wydzielić dYwidendę 
akcjonariuszom w wysokości 25°/, od sumy nombalnej akcji. 

II. 

Miejska Pomaticka Kolej Elektr:rc:ma 

Spółka Akcyjna w Ukwidac'l. Fomań 

M-12377 

BlIans otwarcia Ilkwh!acji r:~ dzleA 1 11 p c a 194G. 

Aktywa: 

r. Według aktu notar. Kor/towskiego, rUl4l:ń nr. repet'. 
1469/46 z dnia 14.12.46. str. 2. 
Nieruchomość ul. Gajowa 1. zł 269.620.-, NleruchornoAć ul 

Marsz. Focha · 131/133 zł 55.152.-, Znajdujące się na po
wyższych nieruchomościach urządzenia tramwajowe zł 

1.809.532.-, Wierzytelności z rokJ. 1939 zł 9.-, razem wedł. 
aktu notar. nr. 1469/46 str. 2. zł 2.134.313.-. 

II. Według aktu notar. Korytowsklego, Poznati nr. repert. 
1469/46 z dnia 14.12.46. art. 3. strona 7. 

Tabor zł 8.718.677.66, urządzenia biur zł 95.918.-, Warszta- . 

ty zł 241.795.-, Narzędzia zł 135.660.-, Zapasy materiałowe 
zł 5.193.391.-, Półfabrykaty zł 582.206.-, .Gmina miasta Po
znania za przejęte zobowiązania wekslowe po dniu 30.8.48. 
zł 17.937400.-, Umundurowanie zł 1.872.776.-, Inwestycje 
po dniu 1.111.45. zł 326.162.-, Urządzenia domu wypoczynko
wego .. Tramwajówka" zł 94.071.-, Aktywa majątku rolne
go Krześlice zł 4.571.779.03.-, Zapasy żywnościowe zł 

1.696.343.-, Wbrzytelnoścl przedsiębiorstwa zł 8.909.854.19.-, 
Antycypacje debetowe zł 64.420.70.-, Gotówka w kasie zł 

1.634.728.89, Gotówka .. bankacb zł 235.901.2'f, razem wedl. 
aktu notar. nr. 1469/46 art. 3 str. 7 al 52.311.083..54. 

III. Według aktu notar. Korytowsklego, PomaJ\ ar. ~. 
1471/46 z dnia 14.12.48. art. I str. 3. I aktu ~* DOłartuaa 
nr. reper. 1483/48 z dnia 17.12.46. str. 2 I S. 

Nieruchomości niezwIązane z prowadzeniem p~lor
stwa Spółki: 

a) przy uL Słowackiego 19/21 zł 4.1128.800.-, przy al. Sien
kiewicza 9 I 98 zł 1.258.042.-, przy ul. Sienkiewicza 10 zł 

1.251.487.-, przy ul. Reya 2. zł 2.182.674.-, przy ul. św. Mi
chała - Zawady zł 305.442.-, przy ul. SienklewlcUl, róg 
Gajowej zł 279.026.-, na Osiedlu przy uL Grodz1skiej, Sza
rnotulskiej, gen. Swierczewskiego I Szamal'zewsk1ego al 
6.704.869.-, Inwentarz domów mieszkalnych zł 2.7G;;.-, Ma
teriały w magazynie potrzebne do konserwacji domów mle-
szkaJnych zł 250.000.-, Akcje Sp. Akc. "StomU", Poznil:ń zł 

2.700.000.-, Udział Spółki w Spółdzielni Budowlanej Ogólnej 
Użyteczności w Poznaniu zł 1.-, Wierzytelności z tytułu 
najmu domów mieszkalnych żł 103.863.-, Dłużnik Gmina 
miasta Poznania z tytułu pokrycia kosztów likwidacji Spół
ki zł 500.000.-, Razem według aktu notar. nr. 147V46. art. I~ 

str. 3. - zł 20.067.019.-, Ogółem aktywa zł 74.512.415.54. 

• 
Pa.,.",&: 

I. Według aktu notariusza Korytowskiego, POZD.a6 nr. 
reper. 1469/46 z dn. 14.12.46. strona 2-
Zobowiązania zł 2.134.313.-. 

II. Według aktu notar. Kory+.owskiego, Po:ma6 nr. reper. 
1469/46 z dn. 14.12.46. strona 7. 

ZobowiązanIa powojenne według bilansu na 30.6.48. zł 

13.992.600.-, Zobowiązania po dniu 30.6.46. zł 1'7.937.400.-, 
Pasywa maj .. tku rolnego Krześlice zł 3.935.536.06, Dalsze od
setki od długu przedwojennego za czas od 1.3.45. stos. do 
art. 2 § 2 aktu notar. nr. reper. 1469/46 z dnia 14.12.46. zł 
500.000.-, Wszelkie dalsze zobowiązania zl 14.502.547.48 
Z pOdźiału zysku per 30.6.46. zł 1.443.000.-, razem według 
aktu notar. nr. 1469!46 art. 3 strona 7. zi 52.31Ui83.54. 

III. Według aktu notar. Korytowsklego, Poznań nr. 1471/48 

I dnia lU2.46. art. r. Itr. 3 I aktu tego! notariusza nr. reper~ 
1483/46 z dnia 17.12..8. atrona 2 13. 
Zobo~ przedwojenne zł 2.007.448.- KapItały wła~ . 

ane: 
a) Kapitał akcyjny zł 4.320.000.";", Fundusz amortyzacyjny 

kapitału akcyjnego zł 1.518.962.-, Fundusz zapasowy zł 
&07.477.94, Fundusz specjalnej rez"rwy zł 292.850.30, Rezel'· 
.,. Ultalona bilansem otwarcia per 12.2.45 zł 10.730.280.7~ 

Fundusz na pokrycie kosztów likwidacji Spółki zł 500.000.-, 
T'8.Zem wedł. aktu notar. nr. reper. 1471/46 art. I. str. 3. zł 
20.067.019.-, 
Og6łem pasywa zł 74.512.415.54. M-123'71 

811an8 na 4zIe6 11 Ira dnia 1948. 

Aktywa: Majątek płynny: Dłu1nicy: GmIna sW~. mluta 
Poznania: 

al za przejęte aktywa I pasywa ~ bilansu otwarcia I.VII .• '. 
zł 17.559.571.-, b) z tytułu pokrycia koszt6w likwidacji Spół
ki zł 500.000.-. Ogółem zł 18.059.571.-. 

Pasywa: Kapi+gły włĄsne: Kapitał ak~yjny zł 4.3".0.001).-. 
Fundusz amortyuc:yjny kapitału p!:cyjnego zł 1.518.961-, 
Fundusz zapasowy zł 697.477.94, Ft!'ld'lSZ specjalnej reze1'W7 
zł 292.850.30, Rezerwa ustalona bilansem otwarcia per 12.2.45.. 
zł 10.730.280.76, RPz"m kapitały własne zł 17.559.571.-, Fun
dusz na pOkrycie kosztów likw:d~cji Spółki zł 500.000.-9 
Ogółem zł 18.059.571.-. 

Poznań, dnia 15 sierpnia 1047. 

Likwidatorzy: (-) lilii' Marchwietl, (-) !nI. f:ulfcc.WlIkI 

Rada Nadzorcza (-) mgr Sroka 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów, odbyte VI dniu 8 
września 1947 r. zatwierdziło wyfej pc1ane bilanse. 

M-12379 

Gliwice, Szobiszowlcka 1/3. 
GLIWICKA HURTOWNIA PIWA, F-KA WOD GAZOWYCH I SZTUCZNEGO LODU, SP. Z O. Q. 

BILANS 
spOl'Zl\d2louy na dzień 31 cradnla 1948 r. 

AKTYWA PASYWA 

I. Majątek stały 

II. Majątek obrotowy 
III. Inne aktywa 
IV. Strata za okres sprawozdawczy 

Sumy pozabilansowe 

Zestawił: (-) L. Łakoła. 

613.212.-
1.418.664.68 

23.113.-
61.156.52 

2.116.146.?0 
= 

130.000.-

t. Kapitały własne 

II. Umorzenia l Rezerwy 
III. Kapitały Obce 
IV. Inne pasywa 

Sumy pozabilansowe 
(pieczęć podłużna) 

800.000.~ 

12.950.-
1.354.630.03 

118.566.17 

2.118.148.20 

130.000.-

GUwicka Hurtownia Piwa, Fabryka W6d Gazowych l LodU; 

Spółka z ogr. odp. 
(-) P. RataJczak (-) E. POKO'ny 

B-K WYNIKOW 
sporządzony za okres 

od listopada ,·.945 r. do 31 grudnia 1946 r. 

I. Nakłady operacyjne 441.678.91 
II. Nakłady finansowe 29.667.85 

III. Nakłady i straty poza oper. i nadzwyczajne 664.070.28 

12.135.417.04 

I. Dochody operacyj 
II. Dochody finansowe 

III. Dochody i zyski poza ope~·acyj. i nadzwycz. 
IV. Strata netto 

(pieczęć podłuma) 

Gliwicka Hurtownia Plwa, Fabryka Wód Gazowych i Lodu, 
Gliwice, uf. Szobiszowicka 1/3, 

C-) F. RataJczak 
M-12426 

Spółka z ogr. odp. 

(-) E.Pokoruy . 

12.032.163.88 
333.88 

41.762.78 
61.156.52 

12.135.417.04 

Z b i O n e d o k m n t . Skradziono dekret nominacyjny wydany I Skra.dzlono kartę rozpoznawczą. legityma- Zgubiono zezwolenie na broń kr6tką nr. 
a g u u e y prze? Minlsterstw~ SprawledUwoścl w r . . Clę Związku Inwalidów. dekret Inwalid7.ki . 3121 I legitymaCję służbową Nr. 366 seria D 

PKO unlewałnla zagubioną książeczkę o- 1939, legitymację sędziowską wydaną przez na nazwisko Wieigomas Zofia. M-l3382 , wydaną przez Komendę Wojewódzką M-O-
szczędnościową nr 11.327. . 1\1-12641 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w r.: Sk d i k · l I Lublin na nazwisko Ro·galewskl Franciszek. 

W biurze Spółdzielni Rolniczo·· Handlowej 
w Nysie zaginęły l blek raportów dziennych 
od nr. 176026 do nr. 116050, oraz jeden kwi
tariusz seria E (Id nr. 162051 do nr. 162100 
przeznaczone do poboru podatku gruntowego 
w naturze, jako druki ścisłego rozllczenia z 
nadrukiem w skali Państwowej. których nie 
należy honorować ! uważać za nleWBŻne. 

. M-13364 

Skrat"złQno legitymację osobistą, wyd.;mą · 

przez Ministerstwo Komunikacji Nr. 370, oraz 
książeczkę biletową dla pracownika Nr. 220 
na nazwisko Helena Dumańska. 

1939, legltymac~" tymczasową wydaną pnez ra z ono artę rozpoznawczą na nazw-
J.. k R J d i M-133'!1 l' M-1332'1 P.U.R. Gdańsk na nazwisko Zbigniew Gra- s o ossman a w ga. -

bowski. M-13422' . , ZguNono dowód rejestracYjny samochodu 
Skradziono kartę rejestracyjną WOJskową H b Pull .. N . j t j B 

Skradziono legitymację Milicji Obywatel
skiej m. sŁ Warszawy, na nazwisko Mirska 
Anna. M-13416 

Skradziono książecżkę RK.U. Łódź - Mia
sto· na nazwisko Pakulski Henryk Łódź. So
snowa 28. M-l3425 

Skradziono pozwolenie na broń myśliwl\ką 
wydane przez Urząd Bezpieczeństwa Publi
cznego na nazwisko Janiszewski Stanisław. 

" um er man r. re es racy ny -
Starostwo Grodzkie Warszawa, legltym!lcję , -O. 0022 t I A b d B yt j 

• I , wys aw ony na m asa ę r y-
Związku Walki Młodych, na nazwisko Beli- skq. M-l3325 . 
nlak Antont M-13322 

Zagubiono prawo jazdy wydane przez 
Skradziono świadectwo dOjrzałości Nr. 8 Automobilklub Polski w roku 1937. na naz-

Liceum Handlowego na nazwIsko Nowakow- . wisko Szczepanlak Andrzej. M-13l23 
ska Daniela. M-13324 · _________________ _ 

-------------... Zagubiono kartę rejestracyjną Nr. 30U5 
Zgubiono legitymację: studencką Unlwer- R.K.U.-Płock, na nazwisko Sltkiewicz Hen-

sytetu Warszawsldego Wydz. lekarski. znii- ryk. M-l3lłO 
kową kolejową. koła Medyków i kartę biblio-
teczną, na nazwisko Cywińska Dobrpmira. Zgubiono prawo jazdy na nazwisko Gnia-

M-13446 ; M-133Sł M-13384 . dek Piotr. M--13230 
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Została zagubiona książka wozu samocho- Zgubiono indeks Wydziału Prawa U.J. na I 

l dowego marki "G.M.C." numer rejestracyjny nazwisko Nowicki Wojciech. M-13524 I 

Zarublono kartę rejestracyjną samochodu ! 

marki Chevrolet - Canada Nr. silnika WR
-3901027 Nr. podwozia 3844100180 Nr. reje
stracyjny C-39644. Centrala Gospodarcza 
Spółdzielni Ogrodniczych RP. M-13400 

, "C" 919CJ9 - Nr silnika 270326905, wystawio- I 
I na na Państwowe Przedsiębiorstwo Trakto- . P.K.O. unieważnia zagubione książeczki 
, rów i Maszyn Rolniczych _ Dolny Sląsk: \ oszczędnościowe Nr V-391-U 1 21044-

-----_._---------- M-13209 i 

Zgubiono legitymację służbową milicyjną, 

Skradziono dowody osobiste: zaświadczenie 
rejestracji wystawione przez RKU Warszawa- . 
Pl'aga dyplom nadania Medalu Zwycięstwa 
l Wolności zaświadczenie tymczasowe nadania 
Srebrnego Krzyża Zasługi, wystawione przez 
Prezydium Rady Ministrów na nazwisko Ma
cherski Mieczysław. M-134g8 ---------_ .. . __ ._------

Zagubiono kartę rozpoznawczą, legityma
cję P.P.S. zaświadczenie Z'volnienia z wojska 
R.K.U., n~ nazwisko Mierzewicz Henryk. 

M-l3413 

Skradziono tymczasowy dowód osobisty, 
patent na handel objazdowy po jarmarkach 
na nazwisko Perliński Leon. M-13503 

seria W.W. Ne. 07248 na nazwisko strz. Koło- I ce 

M-l3527 
Zgubiono kartę rejestracyjną RK.U.-SIedl

na nazwisko Poczobut-Odlanicki Adam. 
M-13488 

I 
dziejczyk Stanisław. M-13224 I 

Zagubiono świadectwo dojrzałości, wydane I Zgubiono prawo 'jazdy amatorskie samocho
: przez II Liceum i Gimnazjum Zeńskie w dy, motocykle Urząd Wojew6dzki Łódzki, Jan 

Skradziono prawo jazdy samochodowe Nr. 
. 970, wydane przez Urząd Wojew6dzki Ł6dzkJ 

na nazwisko Karbowniaczek Kazimierz. 

Zgubiono indeks U.J. Nr. 9091 na nazwisko I
· Piotrkowit: Tryb. w dniu 28 czerwca 1946 rl)- Dembiński, Radwańska 53. M-13493 

ku za Nr. 60/46 na imię BORYTY -SKUL- Zagubiono dow6d rejestracyjny samochodu 
. SKlEJ Hanny Danuty, urodzonej w dniu al "Opel-Olympia", Nr. rejestracyjny H-55306, 
; października ]925 roku w Lubartowie, a za- wystawiony na Nowickiego Jana. Szygalski Czesław. M-l3523 

Zgubiono kartę rozpoznawczą, dwa tysiące 
złotych, Ryczka Władysław. M-l3313 

l mieszkałej w Piotrkowie Tryb., przy ulicy I M-l3455 
"Krakowskiej Nr. 5. M-13225 ------------------
,. Zagubiono kartę reJ'estracYJ'ną R.K.U.-Cie

! ZlUblono prawo jazdy III kl., prawo jaz-
C!y międzynarodowej, paszport zagraniczny, , chanów, na nazwisko Czujak Zdzisław, wieś 
legitymację Związku Pracownik6w, kartę ,: Grabowo, gm. Krasnosielc, pow. Mak6w. 
rejestracyjną RK.U. - Warszawa, na nazwi- , M-13228 

sko Chaciewicz Stefan. M-13392 I Zgubiono legitymaCję' Gimnazjum Kupiec-

Zgubiono tymczasowy dow6d osobisty na 
nazwisko Rudzki Roman Jul1an. M-13391 

Zagubiono legitymację KC PPR Nr. 456, 
'zaświadczenie rejestraCji i odroczenia RK.U. 
na nazwisko Czajkowski Aleksander. 

M-13387 

kiego, Stow. Szkół Handl. Liceum Admin. na 
nazwisko Jagodzińska Danuta. M-l 3229 

l· Zgubiono zaświadczenie demobilizacyjnE', 
wydane przez RK.U. Ł6dź-Powiat na nazwi

: sko Krych Edward, zam. wieś Kał, pow. Brze-
ziny. M-1324S 

Zgubiono kartę rejestracyjną RK.U.":Wie- Zagubiono kartę rejestracyjną, wystawio-
luń, na nazwisko Owczarek Stanisław. ną przez RK.U. Łódź-Miasto, na nazwisko 

M-13383 Białasiewicz Tomasz, Łódź, Brzeźna 6. 

Zgubiono kartę rejestracyjną RK.U., legi
tymację Związku Zawodowego Transportow
ców, dow6d osobiSty, na nazwisko Sciechul
i ski J6zef. M-l 3453 
,-------------------------- -----------I Zagubiono dowód osobisty, prawo jazdy, 
wykaz studiów za rok 1940/42, na nazwisko 
Kutyłowski Bohdan. M-13451 

Zgubiono kartę ewidencyjną samochodu 
K.D.F., Nr. rejestracyjny H-76993, wystawio
ną na nazwisko Domaniewski Tomasz. 

M-l3450 

Zagubiono kartę ewidencyjną samochodu 
osobowego D.K.W., Nr. rejestracyjny B-04562, 
wystawioną na nazwisko Piotrowskiego Ka
zimierza. M~13448 _ ... , .. '-- --------

M-13499 

Skradziono kartę rozpoznawczą, książeczkę 
RK.U. na nazwisko Adolf Ciborowski. . 

M-13502 

Skradziono kartę rozpoznawczą, legityma
cję Izby Rzemieślniczej I zaświadczenie od
szkodowań wojennych na nazwisko Budzi
szewski Piotr. M-13385 

ZalUbiono dow6d rejestracyjny (Kartę 

Ewidencyjną) samochodu Państwowej Centr
rali Handlowej w W~r~zawie-marki "Chev
rolet", Nr. rejestracyjny B.05247 - Nr. silni
ka 2893210. 3M-I2953 ----------_._---

Zagubiono dokumenty: kartę ewakuacyjną, 
nr. 47160, zawodowe prawo jazdy Bydgoszcz 
nr. 3820. Czernis Alojzy Szczecin. 

M-l3288 

Zgubiono dokument zwolnienia ze służby 
wojskowej, wydany przez RK.U. Skierniewi
ce na nazwisko Markiewicz Eugeniusz Ł6dt, 
Kilińskiego 60. M-13300 

Zagubiono czerwone prawo jazdy wydane 
przez Urząd Samochodowy w Łodzi na naz
'wisko Henryk Kacprzak zam. Zgierz, ul. 
Franciszkańska 30. M-13426 

I M-l3243 

Zgubiono książeczkę inwalidzką, wydaną 

przez Izbę Skarbową w Łucku 1923 r. na 
nazwisko Kutosiewicz Stanisław, ur. 23.IV. 

Zaginęły papiery samochodu D.K.W. A - ; Zgubiono kartę rejestracyjną RK.U. Łódź 
49829 ostrzega się przed nadużyciem. Powiat, wydaną na nazwisko Dębski Tadeusz, 

M-13496 zam. Ł6dź, Sporna 18. M-1330l 

Zagubiono kartę rozpoznawczą i dowód 
R.K.U., na nazwisko Gościński Ignacy. 

M-13418 

1900, zam. Duże Pogalewo. M-11'261 
Zagubiono kartę rozpoznawczą, kartę re

jestracyjną RK.U. Skierniewice II, dowód 
kolejowy, na · nazwisko Wielemborek Jan. 

---------------------------Zgubiono książkę Inwalidzką Nr. 399 wy- , 
wystawiona na nazwisko Edward Szopa. 

M-13495 

Zagubiono dow6d ' konia Nr. 2510, dowód 
y,ozu konnego Nr. 555, na nazwisko Trze
ciak Stefan. M-134]9 

I M-1327S 

Zgubiono książkę Inwalidzką Nr. 339 wy
stawioną w 1925 r. na nazwisko SLIW A Piotr. 

ZalUbiono dowód osobisty I prawo jazdy 
'furmańskie na nazwisko Tauber Antoni. 

M-13420 

ZalUbiono kartę ewidencyjną samochodu 
.,Chevrolet" Nr. rejestracyjny B-05747 wr
stawioną na Ministerstwo Zeglugi i Handlu 
Zagranicznego. M-13421 ------------_ ... _- •. -

Zagubiono dyplom lekarski wydany przez 
Uniwersytet Warszawski na nazwisko Gouta 
Ludwika. M-13423 

Zaginęło zezwolenie, wydane Sp6łdzielni 

Rolniczo-Handlpwej w Mogielnicy przez u
rząd Akcyzowy w Warszawie na sprzedaż na
poj6w alkoholowych bez wyszynku, [,t6re 
nlni>;!jszym zostaje unieważnione. 

3M-12417 

Zagubiono dow6d rejestracyjny (Kartę 

Ewidencyjną) samochodu Państwowej Cen
trali Handlowej w Warszawie-marki "Che
vrolet", Nr. rejestracyjny B-05247 - Nr sil
nika 2893210. 3M-12953 

Zagubiono świadectwo dojrzałości dla szk6ł 
ZawodoY.rych, wydane przez Komisję Wery
fikacyjną Kuratorium Okręgu Szkolnego w 
Warszawie, na nazwisko Borowski Henryk. 

2M-12568 

ZlUbtono kartę rejestracyjną RK.U. I de
mobilizacji nazwisko Czarnecki Paweł, Sopot. 

M-13189 

Zgubiono zaświadcz~nie rejestracji wojsko
wej, wydane przez RK.U. Łódź-Miasto oraz 
kartę Rozpoznawczą na nazwisko Sliwow<;ki 
Władysław, zamieszkały w Łodzi, Pabianicka 
36. M-13199 

Zagubiono prawo jazdy Nr. 115, wydane 
przez Zarząd Miejski w Łodzi na nazwisko 
Bernaś Marian, zam. Łódź, Kilitlskiego 57. 

! -----------------------Zagubiono prawo· jazdy na nazwisko Juś-
kiewicz Władysław. M-13279 
-------- ____ o ___ __ _ __ 

i Zagubiono dow6d rejestracyjny samochodu 
"Opel-Super", Nr. rej. A-08961, wystawiony 
na Miejskie zakłady Komunikacyjne. 

M-13280 

Skradziono prawo jazdy Nr. 5275, wydane 
przez Urząd Samochodowy w Łodzi Tumasz 

. Władysław, Łódź, Piotrkowska 16. 
I M-"1320-1 

Skradziono legitymacje Narodowego Banku 
Polskiego i Związku Zawodowego Bankow
ców Katowice, Łozińska Janina. M-132l3 

Skradziono kartę repatriacyjną, kartę roz
poznawczą na' nazwisko Hahn Jerzy. 

M-13226 

Skral1ziono legitymację: służbową Minister
stwa Rolnictwa, Związku Zawodowego, 'Pol
skiej Partii Socjalistycznej, oraz świadectwo 
malej matury na nazwisko Halina Kukułka. 

M-13227 
Skradziono prawo jazdy, wystawione przez 

O.U.S. Rzeszów na nazwisko Maciejowskiego 
Mariana, Sopot, Majkowskiego 12. 

Skradziono prawo jazdy na pojazdy. mecha
niczne, wydane przez Urząd Wojewódzki na 
nazwisko Andrzejewski Marian, zam. Konin, 

pow. Górka-Pabianicka. M-13247 
Skradziono kartę rejestracyjną handlową 

na sprzedaż starych sk6r futrzanych i kwity 
podatkowe na nazwisko Wasiak Anna. 

M-13276 

M-13512 

Zagubiono kartę rejestracyjną, wydaną 

przez RKU Lidzbark Warmiński, na nazwi
sko Serafin Stanisław, syn J6zefa, ur. 14.1. 
1925 r. M-13520 

Zagubiono świadectwo r' ""ljrzałości, wydane 
przez KomiSję Weryfikacyjną, na nazwisko 
Czarnecki Piotr. 2M-13504 

Zgubiono ksiąźkę inwalidzką, Nr 1076, wy
daną przez Starostwo Powiatowe Wars'1;aw
skle na nazwisko Strykowski Lejb. 

M-135S4 

ZgubIono legitymację, wydaną przez Ubez
pleczalnię Społeczną w Rzeszowie na nazwi
sko Jasnosz Tadeusz. M-1350l 

ZgubIono kartę repatriacyjną, legitymację 

Związku Zawodowego i kartę spalenia na 
nazwisko Arent Wiktor. · M-13500 

, ------_._._.~._---

! Skradziono prawo jazdy, samochodowe zie-
: lone (Urząd Wojew6dzki Ł6dzki) oraz dowód 
. osobisty Józef Kupec, zam. Ze16w, pow. Łask, 

woj. Ł6dzkie, Kilińskiego 49. M-13492 

. Skradziono dowód oraz bilety kolejowe, do
~ 'W6d tramwajowy, karty żywnościowe od gru
; dnia 1946 r. Kwit węglowy czwarty kwartał 
; 1947 nominację na grupę VII Dyrekcji Kole-

jowej, ŁÓdź, Wojciechowski Bronisław, Rem
bertów. M-13494 

Skradziono kartę ewidencyjną samochodu 
"Opel-Olympia", Nr. rejestracyjny A-48194, 
wystawioną na Zarząd Miejski m. st. War
szawy. M--13452 

---------------------. ----- '--'-- Skradziono kartę rozpoznawczą na nazwi-
Zagubiono kartę rejestracyjną RK.U. Bia- . sko Grzeszczak Stanisława. M~13440 

łystok, na nazwisko 'Przeździecki Marian. 
3M-13417 Skradziono kartę rejestracyjną R. K. U. 

Zagubiono dowód rejestracyjny (Kart~ 

Ewidencyjną) samochodu Państwowej Cen
trali Handlowej w Warszawie-marki .. Che v

, rolet", Nr. rejestracyjny B.05247 - Nr. silni-

Mińsk Mazowiecki, tymczasowy dowód o~o
bisty, legitymację Związk6w Zawodowych na 
nazwisko Zdanowicz Lucjan. M-13447 

Skradziono prawo jazdy Nr. W-04732 na 

M-13200 ka 2893210. 3M-12953 nazwiskoZembrzuski Andrzej. M-134:J7 

- '- "- .. _-_ .. _-- - .... _----
Zgubiono odroczenie służby do odwohinia, 

wydane przez RK.U.-Łódź na nazwisko Bo
ritz Symcha, zam. Ł6dź, Południowa 46. 

M-13302 

Zagubiono kartę rejestracyjną RK.U. Łódź 
palcówkę wydaną na nazwisko Szewczyk 

Ryszard, zam. Ł6dź, Wrześnieńska 68. 
M-13303 -----_._---- .. _-.-_. 

Zgubiono legitymację Związku Inwalidów 
Wojennych, wydaną na nazwisko Cecylia 
Osińska, zam. Łódź, Leszczynowa 2. 

M-13304 

Zgubiono prawo jazdy na nazwisko Szyd
łowski Michał oraz kartę rejestracyjną wozu 
Gas-Ford, Nr. rej. H-85044 na nazwisko Jan 
Wróblewski M-13314 

Zagubiono tymczasowy dowód tożsamoś"i 
konia: klacz gniada, rok urodzenia 1936 -
wlaściciel Saczuk Franciszek, Hołowno gmina 
Opole. M-13355 

Zgubiono: Książkę Inwalidzką Nr. 336, na 
nazwisko Maciuszonek Franclszek, wydana 
prze" Starostwo Pow. Postawy, a zamienioni) 
przez Władze rosyjskie na' "Pensyjne Po
świadczenie INr. 12". M-133tl5 
,,_ . ~ .... _.-" -'~" --" 

Zgubiono: Książkę Inwalidzką Nr. 3135 na 
nazwisko Suski Henryk, wydaną przez Sia
rJs';wo Pow. Lwów, a zamienioną przez W!;J 
dzc rosyjskie we Lwowie na "Pensyjne Po
świadczenie". M-13365 

Zgubiono: Książkę inwalidzką Nr. 139, wy · 
daną przez Starostwo Pow. Łuckle (Wołyli

skie), na nazwisko Kociewicz Bolesław, ora:>: 
świadectwo szkolne (z Kursu Hand!. Inwa
lidzkiej Szkoły Poznań) I Kartę rejestracyjną 
RK.U. Biała Podlaska skradzione w po-
ciągu we Wrocławiu. M-l 3367 

Zgubiono: Książkę inwalidzką Nr. (nie pa
miętam), wydaną przez Referat Spraw Inwal. 
przy Starostwie, pow. Nowy Gródek z 1928 
r. (na stałe), która zaginęła w 1944 r. na na
zwisko: Różycki Feliks, Zary, Dworcowa 19. 

M-1336B 

Skradziono legitymacje: służbową, Związku 
Zawodowego i Spółdzielni Polskiego R3dia 
na nazwisko Kownlewska IzabelIa. 

M-J3326 

PRENIJMERATA "Monitora Polskiego" wyncsi miesięcznie zł 250.-. Numer pojedyńczy zł 30.-. CENY OGŁOSZE}ę: O zagubionych dokumentach zł 10 za 1 wy·raz. - Edykty, 
nadsyłane orzez Starost. (Ref. Spraw InwalIdzk.) zł 4 za 1 wyraz. - Uznanie za zmarłego zł 10 :>:a wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.). - Odtworzenie zaginionych dokumentów 
zł 10 za wiersz mm l szp. (na str , fi ~ lp.). - Inne ogłoszenia sądowe zł 35 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.). - Przetargi i wszelkie inne ogłoszenia zł 40 za wiersz mm 1 szp. 
(na str. 6 ljZp.). Za bilanse i układ (3 belaryczny dolicza się 50n/o. Za terminowy druk ogłoszeń Wydawnictwo nie odpowiada. Ogłoszenia do ,. Monitora Polskiego" należy kierować 
wyłącznie do Biura Ogłoszeń i Rek lam Polskiej Agencji Pra sowej PAP w Warszawie, ul. Młodz. Jugosłow. (Pierackiego) 11 lub do Odd7iał6w Połsldej Agencii Prasowej PAP. 

Nall'żoość za ogłoszenia płatna ~otówką z góry. 

Drukarnia Państwowa Nr 1 w Warszawie. Zam. 3146. B-397.00. 


