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Poz. 901. Orzeczenie Nr 3 Ministra ' Leśnictwa 
c dnia 5 grudnia 1947 r. o przejściu przedsiębiorstw 
Da własność Państwa. 

Poz. 902. Zarządzenie Dyrektora Głóytnego Urzę
du Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z .dnia 
9 grudnia 1947 r. o pozbawieniu debitu komunika
cyjnego. 

DZIAL URZEDOWY 
Zarządzenia Władz Naczelnych 

--<lO o- \ 

901. 

ORZECZENIE Nr 3 

Ministra Leśnictwa z dnia 5 grudnia 1947 r. 

Na zasadzie art. 2 ust. t i 7 orraz art. 6 ust. t usta
wy z dnia 3 stycznia 1Q46 r. o przejęciu na własność 
Państwa pods'awowych ~ałęzi gospodarki narodowei 
(Dz. U R. P Nr 3, poz. 17 - wraz~ z późniejs.zymi 
zmianami) i § 65 ust. 1 pkt. a rozporządzenia Rady 
Ministrów z dn . 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu 
postępowania prży prze!mowaniu przędsiębio:rstw na 
własność Państwa f Dz. U R '1'. Nr 16, ~01Z. 62) 

ofz~kam: • na własność Państwa przechodzą wymienione w za-
łączniku przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwa te umieszczone zo·stały odpowie
dnio w n.asłępuiacvch wykazach przedsiębfOfsłw: 

1_ wykazy ogłoszone w Pomorsk:rrt Dzi·ennuku WojeW6dz
kim z dn. 2 Września 1946 r,. Nr 20. ' poz 245 na po,dstawle 
zrrządzellJia (ogłoszenia) Przewodniczącego Wojew6dzkiej K,,
misji do Spraw Upaństwowie.nia . Przed05iębiGrstw na woje
wództwo pomorskie; 

2. wykaz Nr 4. ogłoszony w Pomorskim Dzioontku Woje
w6dzkim z 'dnia ' 20 września 1946 r., Nr 22. poz 263 na pod· 
slawle zarządzenia PrzewGdniczącego Woiew6dzk:ei Komoi,sji 
do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Bydgoszczy 
oraz załącz.nik (wykaz) do zarządzenia Przewooni.czącego Woj 
Kcmisii z dn,ja 3012 1946 r" ogłoszony w Pomorskim Dzienniku 
Wojewódzkim z dnia 16 stycznia 1947 r .. Nr 1. poz. 4. na 
podstawie za.rządzema Przewodnicz.ącego Wojewódzkie; Ko· 
misji do Spraw Upaństwowienia Przed·S<iębiorstw w Bydgosz
czy z dnia 30 grudnia 1946 r.; 

3. wykaz Nr S. o:!łoszony w Pomorskim Dzienniku WG;e' 
W6dzki!D z dnia l października 1946 t " Nr 23. p·c,:z. 270 na 
podst.a wie zarządzenia PrzewGdni,czącego W oiewódzkiej Ko· 
misji do Spraw Upaństwowienia Przed'siębiorslw VI Bydgou
czy; 

4. wykaz Nr IX. ogłosz.ony w Pomorskim Dzienn~ku Woje
wódzkim! dnia 23 rlrudnia 1946 r .. Nr 30, poz 334 na pC'dsta· 
wie zarządzenia PrzewodniczlIcego Wojewódzkiej Komi~ji do 
Spraw Upańslwowierua Przed·siębi,orstw w Byd!1OSzczy z dnia 
t8 rlrudnlA 1946 ' r.; 

5. załącznik Iwykaz) do zarządzenia Przewodniczącego Wo
jewódzkiej Kom,i.sii do Spraw UpaństwowlC~nia Przedsiębiorstw 
li dnia 21 marca 1947 r .• oglO&rony w PomorskIm Dzienniku 
1W0iew6dzkim z dnia 22 marca 1947 r ., Nr 6. poz. 37 n<l pod
atawie zarządzenia Przewodniczącego WojewódzkIej KomJ$ji 
cło Spraw Upaństwowienia . Przedsiębi<lrstw w Bydgoszczy 

II d'nla 21 marca 1947 r. 
Odnośnie przedsiębiotrstw oznaczonych ' w załączn:i'ku I. 

p_ 1-27, 29-31 nie zosłały zgłoszone praWa lub zarzuty 
W terminie zs,kreślonym w § 28 powołanego rozponądzenia 

Rady MLnistrów I dnia 30 stycznia 1947 r. 
Odnflśnle przed.~iębiorslwa oznaczo,nego w załączniiku 1. p, 28 

złotcne przez osoby uioteresowane zarzuty zGstały po~tano

wieDJem Woiewódzkiej Komisji do Spraw Upaństwowienia 
PrzedsiębIorstw w Bydgoszc.zy z dni,a lO grudni.a 1946 r. -

oddalone. 
Przecl>siębiorstwa wymieni<lne w zsłączn1ku do niniejszego 

orzeczeon.ia przechGdlzą bez odszk<Xlowania na własność Pań
stwa w calości wraz z nie,uchomym r'\-uchomym majątkiem 
i wszel1(imi prawami. wolne Jod obciążeń i zobowiązań I wy· 
jątkiem zobowiązań o charakterze publiczno·prawnym. z·obo
wiązań na rze()2. polskich osób prr.wnych PTawa publi.czne!!<l. 

zobowiązań na rzecz os6b prawnych stanowiących własn,o§ć 
polski·ch os6b prawnych prawa publicznego, słutebnośoi grun· 
towych oraz zobowiązań mających swe tr6dło w stosunku 
najmu pracy lub odpowledzialnośc1 za czyny niedozwolone 

Nie mają znaczenia prawnego niedo·kladności w określeOlu 

nazwy lub. przedm JŁu przedsiębimsiwa, ieteli z całośoi one
czenia wynika. o jakie przedsiębi<lrstwo chodzi. 

Orzeczenie to iest ostateczne i nie ulega zsskadeniu do 
Naiwytszego Trybunału Administracyjnego. 

Warszawa, dOla 5 grudnia 1947 r. 

MINISTER 

(-) Bolesław Podedworny 

Załącznik do orzeczenia Nr 3 Ministra 
Leśnictwa z dnia 5 grudnia 1947 r. 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW 

L.p Lp Nazwa i mleisce polote· PrZe.dmi-ot Uwagi wykazu Dia przedsięb :orstwa przedsięb . 

1 Tartak i Fabryka Mebli 
OUo Kahran. Grud.ziądz. 
Piłsudski ello Sienki.e· 
wicza 16 

Przecieranie 
drewna i wy
rób mebH 

Pom. Dz. 
Woj z 2IX 
46 r . Nr 20. 
DOZ. 245 
. L p. ~2 ._ ------

2 4 Tarta'k Parowy Jahłono- Przec1eranie Pom. Dz. 
Wo dawó. Brun.o Kickel- drewna Wo·j z 20.JX. 
heim. pow Brodnica 46 r Nr 22, 

poz. 263 
___________________ -_L_p~ 

Tartak Parowy Konola
dy. dawn W illi Scherpe. 

____ P._ow._ Brodnica 

3 4 " L p 2 

,. Lp. 3 T~l'bk Dąbrówa . Chet;··:v, - n 

lIlińs,ka. daWn Hildegard 
____ P_iz_e-'I.-'-pow Chełmno _____ . _______ _ 

5 Tartak Parowy Nowy 
Dwór, dawn Alvansle-
be,n. pow. Chelrlln·o 

6 4 .. S<*na Pol~ka" .S. a. 

7 4 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

Bvdgoszcz 

TartakI Parowe Her
mann Raalz. By:dgoszcz, 
A CZ;ll'toryskiego oraz 
Maksymilianowo. pow. 
Rydgos.zc.z . , 
Tarta.k Parowy. Byd
goszcz. dawno Elfriede 
Meyer. Ford·ońska 

Tow Przemysłowo Leś· 
ne "Lasy Polskie" S. A. 
Tarlak i S tolarnia w 
Bydgoszczy. KapuścIska 
Dolne. ul. Przemysłowa 
22 

Tarta.k w Ford,onie. dawn 
A Medzeg. pow. Byd
'taszcz 

Tartak Nowa Wieś Wi,el· 
ka. dawno Artur Arend, 

Ol 

" 

Przecieranie 
drewna 
i wyroby 
~Iola",kie 

Przecieranie 
drewna 

.. 

Ol L p 5 

L p.8 

" 
L.p,9 

Pom Dz. 
Woj, z 2O.lX 
46 r. Nr 22, 
poz 263 

L. p . 10 

Ił L. p. 12 

pow. By<łg.oucz ______________ _ 

12 4 

13 4 

14 4 

Tartak Solec Kujawski, 
dawn August Benoi. 
t>oW Byd,goszcz 

Tartak Pa.rowy . d·awn 
Edward i Alicja Rahn, 
Zajezierze ,pow In·o· 
WTocław 

Tartak Elektryc'zny 
S'kład Drzewa. dawno 
Arno!d Ni)!zt!id. Gru. 

___ dz.~~:- Tuszewa 

15 

16 

17 4 

t8 4 

Tartak Parowy. dawno 
M . Schulz. Grudz: ąd:z 

Tartak Parowy . dawno 
Ernst Kril!!er . Dzierżącz
ki. pow. LI,pno 

Tartak w Biskupcu Po· 
mors·kim. d·awn. Fritz: 
Re:man.n. Biskup~ec. 
pow. Lubawa 

Tartak Parowy. Stolarnia 
I Przedsiębiorstwo Bu· 
dowhne. dawno R Miel· 
ke. Więcbork. pow. Sę
polno 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Przecieranie 
clTewn.a 
; W)'t'oby 
stolarskIe 

" L. p. 13 

.. L. p, 17 

.. L. p, I~ 

" L. p . 19 

" L. p. 20 

.. L.p.21 

.. L.u,23 

L.p L.p. Nazwa i · mIeJSce połGte- Pnedmiot 
wykazu ni. przedsiębiorslwa przedsięb. 

Uwagi 

19 4 Tartak Parowy. dawno 
Paul Schmidt. Pruucz, 
oow. ~wiecie 

Przeci~;all1ie 
drewna 

Pom. Dz. 
W<li z 20.lX. 
46 r Nr 22, 
poz 263 

L p 2? 

20 4 . Tarta,k Parowy Klipie, 
" 

" L, p . J.4 
dawn Schulze. pow. 
Szubin 

21 4 Tartak Parowy W Ri
n·ow. Toruń. Mateiki 
53171 

.. Ol L, p. 35 

22 4 Tartak i Obróbka Drz;e
wa. Ha.ns Skowronek, 
Toruń. ul Panień&ka. 
11/15 

Ol 
.. L. p . 36 

------- - ... __ . __ ._-.---_. 
23 4. Tartak Leo,n Schmelter," .. L P 37 
____ T_u ... _-h_o~a ____ _ . __ . ________ -: 

TarŁa.k A. G au1. b wlaś.. .. L. p . 38 24 4 
cidel Herbert Gaul -

____ S_z_u m·ąda. ~~!_~~ola __________ _ 

25 4 farta.k Parowy. dawno " .. L. p. 3Q 
Helmuth W '-Ih. Kowa-

___ lewo. pow W:..:ą:,:b:.:.r:::.ze:.:t:=n:.::o _________ -:-_ 

Tartak Parowy. d·awn. " " L. p . 40 26 4 

27 4 

28 4 

Rudolf Ri".we. Grabów· 
no, pow. Wyrzys·k 

" 
" L . P 4\ Tartak Pa-owy. dawno 

Re:nhold W-aze. Łobte
nica. pow. Wyrz""-k 

,- ------------------
Tartak Parowy w Wyso·.. " L p . 42 
kiej. dawn Maks Wer· Pom Oz, 
din, pOW Wyn;y&k Woj z 16.1. 

47 r . Nr l, 
oce. 4 

L, p. 16, 
------:--:--:---:--:--"-::'--:----:---;._-~-

Tartak Galla (b właści- Priec'eranie Pom. Dz. 29 5 
eiel Messer i Rinow), drewna Woj a LX. 
Koronowo. Wilson·a 30. 46 r NT 23, 
pow · Bydi!osz;oz poz. 270 

L. p . 28 

Pom, Oz: 
Woj. z 22.m. 
47 r. Nr 6, 
1)O.z, 37 

__ ..... __ .......... ___ --------------------L.P.4 

ZARZĄDZENIE 
I . 
I Dvrektora Gł6wnego Urzędu Kontroli Prasy, Publi-I . kacyj i Widowisk z dnia 9 gruslnia1947 f •. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie art. 3 d-ekreŁu z dnia 5.VII·.t946 r. 
o ułwo.rzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikacyj i Widowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 210) 
w związku z art. 8 dekretu z dnia 2t.X1.t938 r.o pra
wie prasowym - pozbawiam debitu komunikacyj
nego i zakazu:ę mzpowszechniania następuiących 
czasopism, wydawanych w języku polskim: 

1) V{ Stanach Zjednoczonych: "Dziennik dla WSzy
stkich" - miejsc-e wyd. Buffalloi 

2) we Francji: IINarodowi-ec" - miejsce wydanili 
Lensi 

3) w Szw-ecji: "Wiadomości Polskie" - miejsce 
wyd. Sztokholm. 

Dyrektor Główneg,o Urzędu Kontroli Prasy. 
Publikacyj i Widowisk 
(-) T. Zabładowski 

Adminstracia "Monitora Pollkiego'~ przy
pomina o konieczności dokonania przed
płat na prenumeratę za I kwartał 1948 r. 

Oplata za prenumeratę 1 egzemplarza . 
"Monitora Polskiego" wynosi zł. 750.

kwarfa' nie. 
Wpłaty naleiy . wnosi t na konto P K O 

Warszawa Nr. 1-4797. 



Publikacje Urzędowe 
OBWIESZCZENIE 

W myśl art. 40 prawa górniczego z dnia 29 listopada 1930 
r. (lli. U. R. P. Nr. a5 ' poz. 654) w brzmieniu dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o zmianie 
prawa górniczego (Dz. U . R. P. Nr 91, poz, 627) oraz 'dekretu 
z dnia 3.lutego 1947 r. o częściowej zmianie prawa górnicze
go (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 93), Wyższy Urząd Górniczy w 
Katowicach podaje do wiad<>mości, że Kurator Państwowych 
Pól Górnicżych na podstawie art. 290 ust. 1 pOWQłanego pra
wa górniczego wniósł w dniu 31 grudnia 1946 r, do OlU'ęgo
wego Urzędu Górniczego Katowice - Południe w Katowicach 
prośbę o nadanie na rzecz Skarbu Państwa pola górnicze
go na węgiel kamienny pod nazwą "Roman" o powierzchni 
8.480.000 m', poł<>żonego w gminie Dziedzice powiatu biels
kiego województwa śląsko - dąbrowskiego. 

Zgodnie z przepisem art. 41 powołanego prawa górn., 
przeglądanie planu sytuacyjnego pola górno jest dozwolone 
każdemu; sprzeciwy co do złożonej prośby o nadanie pola 
górno mogą być w~oszone w , myśl przepisu art. 42 powoła
nego prawa do Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach 
w przeciągu miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia. 

Katowice, dnia 9 grudnia 1947 r. 

Prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach 

(-) Inż. Ł. Głuszczak 

M--16410 

OBWIESZCZENIE 

W myśl art, 40 prawa górniczego z dnia 29 listopada 
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz- 654) w brzmieniu dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. 
o zmianie prawa 'górniczego (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 627) 
oraz dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o częściowej zmianie 
prawa górniczego (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 93), Wyższy Urząd 
Górniczy w Katowicach podaje do wiadomości, że Kurator 
Pańs,twowych Pól Górniczych na podstawie art. 290 ust. 1 
powołanego prawa ' górniczego wniósł w dniu 31 grudnia 
1946 r. do Okręgowego Urzędu Górniczego Katowice-Połu
dnie w Katowicach prośbę o nadanie na rzecz Skarbu Pań
.&twa pola górniczego na węgiel kamienny pod nazwą "Wa
.:ław" o powierzchni 7.285,000 m 2, położonego w gminie Za
brzeg, powiatu bielskiego, województwa śląsko-dąbrow-
wego. . 

Zgodnie z przepisem art. 41 powołanego prawa górno prze
glądanie planu sytuacyjnego pola górn. jest dozwolone każ
demu; sprzeciwy co do złożonej prośby o nadanie pola górno 
mogą być wnoszone w myśl przepisu art. 42 powołaneg" 
prawa , do Wyższe.go Urzędu Górniczego w Katowicach 
w przeciągu miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia. 

KaJtowice, dnia 9 grudnia 1947 r. 

Prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach 

114-18409 (-) Inż. Ł. Głuszczak 

Ogłoszenia 
władz. adminislracyjnych 

REJESTR STOWARZYSZEN 
PREZYDENT M. ST. W ARSZA WY 

!la zasadzie decyzji Prezydenta m. st. Wazszawy z dnia 
j czerwca 1947 r. L. dz. OL-1655/47, zatwierdzono zmiąny 
Sta~ ' Stowarzyszenia PlL "Związek EmeJ'yWw Plaństwo
wy.ch". l\'I-16009 

Na zasadzie decyzji Prezydenta m . st. Warszawy z dnia 
22 września 1947 r. L. dz. 01-2934/47 WlPisano w dniu 22 
września 1947 r. d9 Rejestru Stowarzyszeń i Związków 
SłoWl8.rzyszenie p . n. "Polskie Towarzystwo Meteorologiczne 
i Hydrologiczne" z siedzibą w Warszawie, ul. Oleandrów 6 
pak. 32. Nr. rej . 206 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczy
poBIpOlitejPolsklej. 

Cel Stowarzyszenia·: Popieranie rozwoju meteorolOgii, hy
drologii i nauk pokrewnych, ich historii i zastosowań, oraz 
krzewienie tych działów nauki: 
Środki działania: tworzenie i utrzymywanie zakładów ba

dawczych, organizowanie wycieczek llaukowych, redagowa
nie i wydawanie czasopism, organizowanie zjazdÓw nauko
wych, urządzanie posiedzeń, odczytów, wykładów i dyskusji, 
uxządzanie konikurs6w z nag1"8.dzaniem, oraz zapomogi na 
badanie i stypendia na studia, współdziałanie w szerzeniu 
wiedzy w zakresie fizyki, utrzymywanie szkół i kursów 
w zakresie tychże działów nauki. 

~łożycielami Stowarzyszenia są: Kosiba Aleksander 
Szmuck Adam, Born Artur, Zierhoffer August, Smosarsk; 
Władysław, Romer Eugeniusz, Milata Wład~łarw, Roniewicz 
Władysław, Kajetanowicz Zbigniew, Rojecki Ananiasz, Zych 
Stanisław, Liana Franciszek, Wiszniewski Wacław, Gumińskj 
Romuald, Bartnicki Leonard, KOlago Cyryl, Leszczyoki Sta
nisła,w, Gorczyński Władysław. M-l6010 

Na zasadzie decyzji Prezydenta m . st. Warsz.a,wy z dnia 9 
kwietnia 1947 r. L. dz. 01-1116/47, wpisano w dDiu 9.4.1947 r. 

"MONITOR POLSKI" - 20 ~ 1947 r. 

do Rejestru stowarzyszeń i Związków stowarzyszenie p. n. 
"Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddzi.uł w Warszawie" 
z siedzibą w Warszawie. Nr. rej. 178. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Państwa 
Polskiego. 

Cel Stowarzyszenia: Rozwój turystyki gót'~kiej w I'olsce 
we wszystkich jej formach, udostępnianie gor, polskich i uła
twianie ich zwiedzania. zapo7.nawanie SWOich i obc;:ych z 
górami, popieranie roZ'..voju letnisk, uzdrowisk i naukowych 
badań gór polskich, ochrona przyrody gór polskich. ' 
Środki działania: Nabywanie ni.eruchomości w górach, bu

dowanie i utrzymywanie schroniąk i domów wycieczko
wych, budowanie i 'konserwacja dróg górskich, wydawanie 
i popieranie publik,acji turystycznych, naukowych, literac
kich i 'artystycznych, urząą.zanie zbiorowych wycieczek, kur
sów narciarskich, popieranie turystyki wysokogórskiej, utrzy
mywanie stosunków z polskimi i Obcymi towarzystwami 
o pokrewnych celach, utrzymywanie bibliotek, zbiorów, mu
zeów i czytelni, urządzanie Zebrań towarzyskich, odczytów, 
obchodów tygodni propagandy turystyki górskiej itp. 

Założycielami Stowarzyszenia są: Wojszmis Justyn, Mor
sztynkiewicz Ludwik, Roszkowski Andrzej, Pęcherski Ka
rol, Zofia Dzięgielewska, Hulewicz Julian, Martynkin Jan, 
Kolanek Arkadiusz, Komosińska Joanna, Gajewski Jerzy. 

M-160l1 

Na zasadzie decyzji Prezydenta' m . st. Warszawy z dnia 
16.9.1947 r. L. dz. 01-2840/47, wpisano w dniu 16 września 
1947 r . do Rejestru Stowarzyszeń i Związków stowarzysze
nie p. n . "Milicyjny Związek Łowiecki Koło przy Komendzie 
Głównej M. O." z siedzibą w Warszawie, ul. Karowa 2. Nr. 
rej. 203. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Państwa 
Polskiego. 

Cel Stowarzyszenia. prowadzenie racjonalnej gospodar
ki łowieckiej, przes trzeganie prawidłowych sposobów polo
w ania, podniesienie zwierzostanu, oraz współdziałanie z wła
dzami w walce z wykroczeniami przeciwko obowiązującym 

I prawom łowieckim. 
Środki działania: Stowarzyszenie dzierżawi i utrzymuje 

tereny łowieckie, hoduje i ochrania zwierzynę, zwalcza kłu
sownictwo i wnykaTstwo na tych terenach, urządza wzoro
we polowania , popiera wydawnictwa, ,urządza odczyty, bie.:. 
rze udział w wystawach ogólno - łowieckich i kursach strze
'leckich. 

Założycielami Stowarzyszenia są: Rajkowski Edward, DaI1-
kiewicz Leon, Magierka Stanisław, Makuch Tadeusz, Kot
larek Zbigniew, Lewandowski Jerzy, Mąka Hieronim, Dra
bik Witold, Stańczak Eugeniusz, Męlechier Roman, Marchle
wicz Bronisław, Kołodziejczyk Józef. Wydrzycki Edward, 
Papliński Stanisław, Andruszkiewicz Zdzisław. M-16012 

Na zasadzie decyzji Prezydenta m. st. Warszawy , z dnia 
5.8.1947 r . L. dz. 01-2352/47, wpfsano w ' dniu .5.8.1947 'r . do 
Rejestru StowarzYszen' ł ' Związków Stowarzyszenie 'p. n. 

' "Związek Organizacji Rybackich R. P." z siedzibą w War-
szawie ul. Puławska 20. Nr. rej. 199. / 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Państwa 
Polskiego. 

Cel Stowarzyszenia: ~spolenie, koordynacja, W7Jlllożenie 
akcji terenowych zrzeszeń, ' związków, stowarzyszeń rybac
kich i innych organizacji społecznych, zmierzających do po
pierania hodowli i gos,podarki rybackiej, oraz do podnosze
nia i szerzenia wiedzy i oświaty w dziedzinie rybact~a. 

Srodki działania: podejmUje reprezentację I ochronę inte
resów rybactwa, współdziała, zespala I wspiera akcję swo
ich członków w dziedzinie rybactwa, podejmuje we własnym 
zakresie akcj'ę oświatową i popularyzację wiedzy w dziedzinie 
rybactwa, w szczególności w zakresie szlrolnictwa, wystaw, 
pokazów, kursów itp., reprezentuje na terenie międzynaro
dowym rybactwo polskie, utrzyq1uje kontakty z zagranicz
nymi, naukowymi i społecznymi organizacjami o zagadnieniu 
hodowli ryb i gospodarki rybackiej. 

Założycielami Stowarzyszenia są : Mazurskie Towarzystwo 
Rybackie w Olsztynie, Krajowe Towarzystwo Rybackie w ' 

-Krakowie, Wielkopolski. Zwią~k Rybaków Zawodowych w 
Poznaniu. M-16013 

Na zasadzie decyzji Prezydenta in. st. Warszawy z dnia 
22 września 1947 T. L. dz. 01-2936/47, wpisano w dniu 22 wrze
śnia 1947 r. do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Stowa
rzyszenie p. n. "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Wodno - Melioracyjnych R. P ." z siedzibą w Warszawie. Nr. 
rej. 205. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar . 'Państwa 
Polskiego . . 

Cel stowarzyszenia : współpraca w dziele odbudowy życia 
gospodarczego Polski, jako Państwa demokratycznego, po
pieraJ!lie rozwoju nauk technicznych i szkolnictwa zawodo
wego, realizaCja celów i zadań Naczelnej Organizacji Tech
nicznej na odcinku wodno - melioracyjnym, popularyzacja 
zagadnień technicznych, pogłębianie wiedzy fachowej człon

ków. 

Srodki działani:a: Zrzeszenie w Oddziałach Stowarzysze
nia w szystkich inżynierów i techników, koordynowanie w 
ramach N. O. T . prac swoic~ z pracami Stowanyszenia na 
innych odcinkach, o(ganizowanie zebrań i Zjazdów facho
wych, odczytów publicznych i radiowych, wystaw, kursów 
i wycieczek, wydawanie p ism ' fachowych, współdziałanie w 
organizowaniu szkolnictwa technicznego. 

ZałOŻYCielami Stowarzyszenia są: Andrzej Szczawiński, 

K azimierz Matul, Stefan Modrzejews-ki, Eugeniusz Kulwieć, 
Tytus Piller, Jerzy Ostrowski, Ludwik Lubieński, Kazimierz 
Sarnecki. Stanisław Hansman, Władysław KowalSIki, Kazi-
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mierz Plebaniak, Janina Wolińska, Roman Kononowicz, Ma
rian Chudzyński, Roman Stobnicki. M-16014 

Na, zasadzie decyzji Prezydenta m st. Warszawy z dnia 
17.3.1947 r. L. dz. 01-857/47, wpisano w dniu 17.3.1947 r. do 
Rejestru Stowanyszeń i Związków Stowarzyszenię p. n. 
"Stowarzyszenie Techników Przemysłu Spożywczego w 1'01-
sce" z siedzibą w Warszawie. Nr. rej. 171. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Państwa 
Polskiego. ' 

Cel Stowarzyszenia: Współpraca w dziele odbudowy życia. 
gospodarczego Polski jako Państwa Demokratycznego, po
pieranie rozwoju nauk technicznych i szkolnictwa zawodo
wego,· realizacja celów i zadań Naczelnej Organizacji Tech
nicznej na odcinku przemysłu Stpożywczego, popularyzacja 
zagadnień technicznych, pogłębianie wiedzy fachowej człon
ków, oraz krzewienie u członków poczucia etyki, godności 

i solidarności zawodowej. 
Środki działania : Zrzeszenie w Oddziałach Stowa,rzyszenia 

wszystkich inżynierów i techników przemysłu spożywczego, 
przynależność do Naczelnej Organi7.acj,i Technicznej i ko
ordynowanie w ramach N. O. T. prac swoich z pracami 
stowarzyszeń inżynierów ,j techników na innych odcinkach 
pracy, wpływal1ie na realizację demokratycznych założeń 

życia społecznego przez aktywny udział w pracach orga nów 
państwowych, samorządowych, gospodarczych i spółdziel

czych. Orga~izowanie zebrań i Zjazdów fachowych, odczy
tów publicznych i radiowych, wystaw, kursów, bibliotek: 
wycieczek itp, Wydawanie pism fachowych, dzieł nauko
wych technicznych podręczników itp. współdziałanie w or
ganizowaniu szkolnictwa technicznego i ,zawodowego, w 
opiniowaniu zasad i programów nauczania. 

Założycielami Stowarzyszenia są: Okulit:z Witold, Kule. 
szyński Władysław, Łągwiński Franciszek, Bobrowski Sta
nisław, Wojcieszak Paweł, Hattows~i Jan, Terlecki Arka
diusz, Nahlik Wiktor, Kasiński Kazimierz, Głódz Mieczy
sław, Oppenheim Henryk, Smolińslti Kazimierz, Kamienny 
Marian. M-16015 

Na zasadzie deCYZji Prezydenta m . st, Warszawy z dnia 
10 czerwca 1947 r'. L . dz. 01-1703/47, wpisano w dniu 10 czerw
ca 1947 r. d" R ejestru Stowarzyszeń i Związków Stowarzy
szenie p. n. "Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Dział
kowych R. P." z siedzibą w Warszawie, Terenem działalno
ści Stowa,rzyszenia jest obsza.r Państwa Polskiego. Nr. rej. 191 

Cel Stowarzys,zenia: Or.ganizowanie utrzymania · rozwoju 
ogrodów działk~wych, przy domach, ' małych osiedlach, oraz 
popieranie .hodowli, drobnego inwentarza. 
Środki działania : · wydaje czaSopisma, wysyła instrukto

rów z refera1ami do miejscowości, gdzie zachodzi tego po
trzeba, organizuje okręgi, oraz Komitety doradcze, pośredni
czy przy ubezpieczaniu od szkód żywiołowych i atmosfe
rycznych, organizuje i utrzymuje spółdzieJnie kredytowe, 

: organizuje i utrz~uje "Centrale dla zakupu i sprzedaży za
, potrzebowan ' człmlkówZwiązku - działkowców. 

Założycielami Stowarzyszenia są: Rudolf Zygmunt, No
wak Antom, Korytkowski .Tan, Kulicki Tadeusz, Zieleśkie
wicz Ignacy, Zakolski Jerzy, Krykie~cz Marian, Dzikowski 
Stanisław, Brzywczy - Kumińska, Chlebek Paweł, Szufleta 
Antoni, Wicińs& Wacław, Bielicki Józef, Ganze Aleksan
der, Iwanecki Józef, Dziubel Jadwiga, Jastrzębska Włady
sława, Sowiński Alfred. M-laOI6 

Na zasadzie deCYZJi Prezydenta m. sto' Warszawy z dnia 
23 lipca 1947 r. L. dz. 01-2179/47, wpisano w dniu 23 llitpca 
1947 r: do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Stowarzysze
nie p . n . "Stow<lrzysze.nie Inżynierów i Techników Mecha
n'ików Polskich - Simp" z siedzJlbą w Warszawie. Nr. rej. 
198. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Pań
stwa Palskie~. 

,Cel Stowarzyszenia: ·wytężona praca na polu nauki. tech
niki i wytwórczości, podniesienie kultury technicznej, wyzy
skanie ~ił duchowych i bogactw przyrody ku zapewnieniu 
największego rozwoju gospodarczego Demokratycznej Rze
czypospolitej POlskiej .• 

Srodki d7.ialania : współpraca z organizacjami przemysłu 

metalowego i z;brojeniowego, współdziałanie z Naczelną Or
ganizacją Techniczną, reprezentowanie ogółu członków wo
bec społeczeństwa. władz państwowych i samorządowych, 

organizowanie pomocy dla członków w dziedzinie naukowej , 
społecznej i gospodarczej, organizowanie konferencji, zjaz
dów, kursów, i pokazów, tworzenie muzeów, laboratoriów 
i gromadzenie zbiorów, twoll'Zeme specjalnych sek'cji i lro-

. misji poświęconych różnym zgromadzeniom, tworzenie fun
duszów stypendialnych. 

Założycielami Stowarzyszenia są : Lesz Mieczysław, Broch 
Ignacy, Żukowski Stefan, GokieIi ', Witold, Uzarowicz Lud
wik, Chudzian Józef, Skura Władysław, Sawiczewski Jerzy, 
Pachuiski Władysław, Runowski Henryk, Hauczke Kazi
mierz, R.'ł,czyński Kazimierz, Albrecht Stan isław, Kozarzew
ski Jan, Szulczyński Jan, Grochalski Henryk. M-16017 

Na zasadzie decyzji P.rezydenta m. st. Warszawy z dnia 
10 czerwca 1947 r . L . ck. 01-1702/47, wpisano w dniu 10.VL47 

' r . do Rejestru Stowa,rzyszeń i Związków pod Nr. Rejestru 
192 Stowa<l'zyszenie p~ n . "Polskie Towarzystwo do Walki 
z gośćcem" z siedzibą w Warszawie. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Państwa 
Polskiego. 

Cel Stowa,rzyszenia : celm Stowarzyszenia jest zwalczanie 
. chorób' gośćcowych. ' 

Środki działania: prowadzenie akcji propagandowej przez 
odczyty, pogadanki i inne imprezy, prowadzenie akcji wy
dawniczej, literatury fachowej i popularnej oraz czasopisma, 
zapobie~anie chorobom ~ćcowym przez zakłada,nie i pro-
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wadzenie poradni, leczenie choroby przez zakładanie l pro
wadzenie sanatoriów, szpitali, domów dla rekonwalescentów. 

I Miejscowość urodzenia: Kołcierzyna. Imiona rodziców: 

Założycielami Stowarzyszenia są: Mieczysław Michałowic:r., 
Stanisław Rudziński. Eleonora Reicher, Jadwiga Pągowska.
Wawrzyńska, Henryk Brokman, Wiktor Dega, Antoni Do
brzański, Edward Wilkoszewski, Jadwiga Titz-Kosko, Leon 
Usz.kiewicz. M-16018 

Na za~adzie decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dn!a 
24 czerwca 1946 r. L . dl.. 01-997j47, wpisano w dniu 24.6.1946 
r. do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Stowarzyszenie p. 
n. "Polskie Zrzeszenie Gazowników Wodociągowców i Tech
ników Sanitarnych" z siedzibą w Warszawie; Nr rej. 10'6. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Państwa 
Polskiego. 

Cel Stowarzyszenia: szerzenie Wiedzy z dziedzi.tly gazow
nictwa, wodociągów i kanalizacji. oraz ~echniki Sanitarnej 
w Polsce, oraz popieranie rozwoju tych dziedzin. 

Srodkl działania: urządzanie zjazdów. narad, wystaw, od
czytów, kursów j konkursów, wydawanie własnego organu, 
prowadzenie Instytutów j stacji . doświadczalnych. populary
zacja prac i urządzeń technicznych z zakresu swych spec
'alności, składanie . wniosków do władz w tymże zakresie" 
współpraca z administracją publiczną i instytucjami rzą

dowymi,samorządowymi, społec7.nymi itp. 
Założycielami Stowarzyszenia 51\: Jan Kozłowski. Czesław 

Biwerczewski, Jan Woyniewicz, Gustaw Foltański, Wacław 

Błaszczyk, Wiktor Petrowlin, Zygmunt RUdolf, Ignac:i Pio
trowski, Zygmunt Stefańczyk, Feliks Turczynowicz. 

M-16019 

Na zasadzie' decyzji Prezydent.a m. st. Warszawy z dnia 
20 maja 1947 r. L. dz. 01-1516/47. wpisano w dniu 20.5.1947 
r. 00 Rejestru Stowarzyszeń i Zwlązków StowaI"'.lyszenie pod 
nllZ\I.·ą "Towarzystwo Przyjaciół I Miejskiej Szkoły Zawo
dowej Męskiej im. Konarskiego" z , siedzibą w Warszawie. 
Nr. rej. 185. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest m. st. Warsza
wa. 

Cel Stowarzyszenia: zapewnienie szkole należytego dobro
bytu. oraz czynne wpsóldziałanh. ~ nią w wychowaniu mło
dzieży pod względem moralnym i fizycznym. 

Srodkl działania: gromadzenie funduszów i użytkowanie 
łeh na potrzeby szkoły I uczniów. współdziałanie ze szkołą 
w sprawach wychowawczych, organizowanie wycieczek, od
czytów itp. udzielanie uczniom pomocy materialnej, doży
wianie uczniów, wzbogacanie pomocy szkolnych. 

Założycielami Stowarzyszenia są: Czerwiński Wincenty, 
Szwrner Stanisław. Piekarski St.anisław. Kras.zewska Zofia, 
Wyszyński Stanisław. Zalew~kj JI;m. Duch Czesław, 4m
parska Wiktoria, Burian Michał, Waszklewicz Władysław. 

M-16020 

Na ~asadzle decyzji Prezydent.a m. sto Warszawy z dnia 
27 września 1947 r . L. dz. 01-2999/47, wpisano w dniu 27 wr;ze
śnia 194.7 r. do Rejestru Stowarzyszeń i ' Żwią4k6wPod 
Nr. 208 'StowarzYSzenie ' p . n. .. Związek Kompozytorów Pol
skich - Z. K. P" z siedzibą w WIITszawie. 

Terenem ' działania Stowarzyszenia jest obszar Państwa 
Polskiego. 

Cel Stowarzyszenia: Zrzeszenie wszystkich polskich kom
pozytorów. opieka nad twórczością muzyczną, propagowa
nie twórczości polSkich kompozytorów, nawiązanie kontaktu 
z organizacjami zagranicą 1 umożliwianie człorikom wyjaz
du Ulgranicę w celu urządzania koncertów wymiennych. 

Srodki działania: dzierżawić. posiadaĆ' majątek ruchomy 
ł nieruchomy. administrować mąjątkiem, nabywać, zamie
niać, zbywać posiadany majątek . 7.awierać umowy i zezna
wać akta hipoteczn,e. przyjmować zapiSY, dotacje, darowizny, 
funkCje, legaty. ofiary itp .. prowadzić . w imieniu swoim 
sprawy we wszystkich instancjach sądowych i admini
stracyjnych. 

Założycielami StowarzyszenIa są: Piotr Perkowski, Roman 
Palester, Witold Lutoslaw~kt. Jan Ekier, Aleksander Wle!
horski. Witold Rudzlń~kt. Stanisław Kazura, Piotr Rytel. 
Zbigniew Turski, Tadeullz Szellgowski, Bolesław Woyfowiez., 
Wacław Lachman. Włndvslllw Raczkowski. Grażyna Bach!
nowa. Anna Maria Klechruewska. KaZimierz Wił!{omlrskl. 

M-16021 

NADANIE NAZWISKA 
-

ZARZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

OrzeczenIem Zarządu Miejskiego z dnia 22.10.1947 r . oraz 
deCYZJą Urzędu , WOjewódzkiego Sląsko-Dqbrowskiego z dnIa 
7 listopada 1947 r. zO$l.ało nadane Imlr; i . nazw:sko dziecku 
nieznanych rodziców znalezionemu dnia 6.3.1946 r. w Gliwi
cach, a akt urodzenia został zapisany w Urzędzie Stanu . Cy
wlln·~go w Gliwicach pod Nr 724/47 I. o następlJi:,\cej treści: 
naZWisko ' Sw!erczok. imię: Grzegorz, data urodzenia: gru
dzień 11145 r., miejsce urodz. : Gliwice, pł~ć: m~ska, imiona 
rodziców: Emanuel i Gertruda . Dziecko to znajduje się pod 
op;eką . małż. Emanuela 1 Gertrudy Swierczok, zam. w Or
Ilontowicach, pow. PSZCZyn8, ul. BUjakowska 13. M-16098 

URZĄD POWIATOWY W KOSCIERZYN1E 

Urząd Stanu Cywilnego w Kościerzynie ogłiłsza w myśl 

arl 63 dekretu z dnia 25 września 1945 r. prawa o aktach 
stanu cywilnego (Dz. U. R. P. Nr. 4l!. poz. 272). że dnia 2 
(drugiego) lutego 1947 r. w Kościerzyme znalezione zostało 
dziecko płCi żeńskiej nieznanych rodziców. 

Matka noworodka pozostawiła dziecko po porodzie w Szpi
talu POWiatowym w Kościerzynie, udając się w niewiado
mym kierunku. Dziecku temu nadano imię: Ludmiła, Mar:a· 
Depka. Data urodzenia została ustalona na 2 lute~o 1947 r. 

Maksymilian Depka i Janina z domu Rigall. Akt urodze
nia sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kościerzy
nie - Miasto. OpIekę na dzieckiem objęli małżonkowie Mak
symili~n Depka i Janina z domu Rigall. M-15442 

STAROSTA POWIATOWY RADOMSKI 

Wojewoda Kielecki decyzją z dnia 18.11.1947 r. Nr. ACN-
5/2/47 na podstawie art. 13 dekretu z dnia 1'0.11.1945 r . o 
zmianie i ustalaniu imion I nazwisk (Dz. U. R. P. Nr 56. 
poz. 310) nadał dziecku nieznanych rodziców, płci zeńskiej. 

urodzonemu prawdopodobnie 1 maja 1947 r., znalezionemu 
dnia 7 maja 1947 r. w Jedlni - Letnisko, powiatu radom
skiego, a pozostającemu pod opieką Franciszki i Anny mał

żor.ków Lisowskich z Jed1ni ... - Letnisko, nazwisko Lisows:Gł, 
któremu to dziecku Starosta Powiatowy w Radomiu nadał 
imiona Maria - Teresa. M-16091 

STAROSTWO POWIATOWE WOŁOWSKIE 

Starostwo Powiatowe w Wołowie podaje 00 wiadomości, 
że Walenty Watras, zamieszkały w Starym Dworze, ·gminy 
Brzeg Dolny, powiatu Wołowskiego, w 1941 roku wziął sobie 
sierotę nieznanych rodziców z Zakładu Sierot w Kochawinie. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 
ustalo'no: że dziecko to urodziło się 15 stycznia 1936 r . we 
Lwowie. Nadano mu Imię Franciszek, nazwisko PodoQ,ińskl. 
Akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywil
nego w Brzegu Dolnym, powiatu Wołowsklego. Pieczę nad 
dzieckiem objął Walenty Watras, zamIeszkały w Starym 
Dworze . 

. Ktokolwiek wiedziałby o faktycznych rodzicach dziecka " 
lub o wpisaniu aktu urodzenia w innym Urzędzie Stanu Cy
wilnego. proszony jest, o tym powiadomir bezzwłocznie Sta
rostwo Powiatowe w Wołowie. Nr. A. P. 8/3j47. M-16215 

Starostwo Powiatowe Wołowskie ~ podaje do wiadomo
ści, że ob. Wojciech Lachowlcz - zamieszkały we wiosce 
Dębcz, gromady Lasowice, gminy Sclnawa. powiatu Wołow
sklego, w 1941 roku wziął sobie ze Starostwa w WInnikach 
koło ' Lwowa sierotę. pochodzącą prawdopodobnie z Zakłanu 
Sierot w BUce SZlacheckiej. Dziecko płci żeńskiej pochodzi 
od nieznanych rodziców. W .,yniku przeprowadzonego po
stępowania wyjaśniającego ustalono. iż dziecko to urodziło 

. się dnia 10 października 1937 r. w Biłce Szlacheckiej. Na
dano mu iml,: Wiktoria. nazwi~ko - Lachowicz. Akt uro-
dzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w gminie Scinawie. powiatu Wolow,kiego. 

Pieczę nad dzieckiem objęli mlłłżonkowie Wojciech I Sta
nisława Lachowicze - zamjeszkall w Dębczu. Ktokolwiek 
wiedziałby o faktycznych rodzicach dziecka, lub o spisaniu 
aktu urodzenia w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, proszo- . 
ny jest o tym powiadomić bezzwłocznie Starostwo PowiaŁo
we w Wołowie. . M-,-,-15607 

- . . } .... 

De~Ją Urzędu WOjewódzkiego Wrochiw~kiego z dnia 
7.11.1947 r_ zostało 'nadane dziecku nieznanych rodziców, uro
dzonemu dnia 17 października 1938 r . w Jankowicach, pow. 
OleśnIca. nazwisko "Klimes", imię: Zygmunt. 

Jako Imiona i nazwiska rodziców zostało ustalone: 
Ojciec Władysław K,limes, , zaś n1atka Józefa Klimes z do

mu Wojecka. 

Pieczę nad tym dzieckiem' objął ,.Dom Dziecka" w Bieru
towie, zaś akt nadania sporządzono w Urzędzie Stanu Cy
wilnelZo w Bierutowie, pow. Oleśnica Nr. aktu 97/1947. 

M-16082 

Obwieszczenia sqdowe 
POSTĘPOWANIE SPADKOWE 

SĄD GRODZKI W BOCHNI 

Na wniosek Henryka Munzera. zamieszkałego w Krako
wie, ul. Straszewskiego 9, wszczyna się postępowanie o uzna
nie za zmarłych: 

l) Scheindli z Munzerów Ormian. córki Jakuba ! Breiruili 
z domu Munzer, lat 62 . zamieszkałej w Bochni, 

.2) Chaima Józefa Ormiana, 'syna Abego I Schelndli z do
mu Munzer, lat 28, zamieszkałego w aochnl, 

3) Chany z Ormlanów Fischgrund. córki Abego i Scheindli 
z domu MU07:er, lat 62, zamieszkałej w Bochni, 

Wymienieni pod l) i 2) zostali wywiezieni w dniu 25 sierp
nia 1942 przez Niemców do obozu w Bełżcu. Wymieniona 
pod 3) wywiezioną została w dniu '2 września 1943 do obozu 
w Oświęcimiu. Podani pod l) do 3) zaginęli. 

Wzywa się wymienionych, aby w terminie 3-ch miesięcy 
zgiosili się w tut. Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą 
być uznani za zmarłych. Wszystkich, którzy mają wiado
mość o powyższych zaginionych wzywa' się, aby w terminie 
powżej podanym do.nieś1i o tym Sąoowi. Zg. 50, 53 i 54/47. 

M-16223 

SĄD GRODZKI W KIELCACH 

Sąd Grodzki w Kielcach na skutek wniosku Cyrli z Ro
zencwajgów Kowartowskiej, zam. we Wrocławiu, ul. Hen
ryka Pobożnego 23 wszczął postępowanie o , stwierdzenie 
prav! do spadku po Herszu-Mordce vel Motel Bimka, synu 
Haskiela i Masi z Wyjntraubów, ur. 30 V.1876 r. w Kiel
cach, który ostatnio żamleszkiwał ' w Kielcach, przy ulicy 
Silnlczej Nr 6, a który był właścicielem 2!\% nieruchomo
ścihipotecznej w Kielciich, oznaczonej lako .. Kielce Nr. hlp. 
277" oraz 1/3 nieoodzielnej cześci reszty działu gruntu o po-

3 -
wienchni 68 morgów, Obejmującej około 16 ha 7862 mtr. 
kw. wchodzącej wsklad dobro "Kały" lit. A i B powiatu 
łódz.kiego Rep. hip. 74. 

Hersz - Mordka vel Motel Bimka zmarł 20 lipca IDU 1'. 

po nim pozostała jako jedyna spadkobierczyni Cyrla z Ro
zencwajgów Kowartowska, która legitymuje się do spadku 
po Herszlu Mordce vel Motlu Bimka poprzez głowę swej 
siostry, a żony spadkodawcy Maiki Łai Blmko z domu ~ 
zencwajg ~arłej w dniu 31 marca 1943 roku. 
Sąd wzywa zstępnych, wstępnych oraz bliższych krew

nych Hersza Mordki : vel Motla Bimka, aby zgłosili swe pra
wa' spadkowe w term;niesześciu miesięcy od dnia uka~a
nia się niniejszego ogioszenia w Sądzie Grodzkim w Kiel
cach , gdyż w przeci\vnym razie zostaną stwierdzone wyiąilz
ne prawa do spadku po Herszll-Mol'd~e vel Motelu Bimce. 
Nr. Co 934/47. / ' M-·16105 

Sąd Grodzki w Kielcach na sku tek wniosku Wilhelma 
Gold!arba, zam. w Kielcach, przy ul. Staszica Nr. 4 wszc7.qł 
postępowanie o stwierdzenie praw do spadku po Simcha 
GoldIarbie, synie Icka i Lai z Kaszów, ostatnio z3mieszka
łego w Kielcach, przy ulicy Silnicznej Nr. 11, po którym pcr 
została 1/3 niepodz:elna część reszty działu gnrntu o po>
wierzchni 61ł morgów, obejmującej okolo 16 ha '1862 mtr. 
kw. wchodzącej w skład dóbr "Kaly" lit . A i B powiatu 
łódzkiego Nr hip. 74. 

Simcha GoldIarb zmarł w Kielcach w dniu 6.lX.1940 r. do 
spadku zaś po nim legitymuje się wnioskodawca Wilhelm 
Goldfarb poprzez gJow~ swego ojca Moszka Goldfarba , zm:1r
łego w Kielcach w dniu 20.VIII.1942 r., ktory był synem Lei
bv Goldfarba. zmarłego 30.IX.1930 r brata Simchy Goldfarba. 

. Sąd wzywa zstępnych, wstępnych oraz bliższych krew
nych Simchy Gold!arba, aby zgłosili swe prawa spadkowe 
w term:me ~ześclu miesięcy od dnia ukazania się niniejsze
go ogłoszenia w Sądzie GrodzkIm w K:elcach, gdyż w prze
ciwnym razie. zostaną stwierdzone wy!,\czne prawa do spad
ku Wilhelma Goldfarba. Nr. Co 953/47. M-16108 

SĄD GRODZKI W KŁOBUCKU 

Sąd Grodzki - w Kłobucku ogłasza. iż wszczero p"st",powa
nie o stwi<rrdzenie praw Judy-Lajba Kremsdorla, zam.. 
w Częstochowie, ul. Garibaldiego Nr 28, do spadku po ' zmar
łym w dniu 15 sierpnia 1942 rłu w CZGstochowie Zajmie 
Michi\łowiczu. ostatnio zamieszkałym w Truskolasach, gm . 
P<lnki, pow. częstochowskiego, właścicielu O 24 ha gruntu. 
Sąd Grod?ki wzywa spadkobierców, aby w ciągu sześciu 

miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili l udowodn!1i swoje 
prawa do 3.padku, gdyż w przeciwnym razie mogą być po
min ięci w postanowieniu o stwierdzenie praw 00 spadktL 
(Sp. 51/47). M-16Z17 

SĄD GRODZKI W ŁĘCZYCY 

Sąd Grodzki W Lęczycy, Od<:i?ial liipoteczny po raz drugi 
obw i esz.c:zą , że na dzień 20 stycznił 19~8 roku wy~aczony 
został termin ' zamknięcia II postępowan spadkowych po 
zmarłych: 

l) Mojs'le-Mordce albo Mojsze-MordchE' Szmidcie ! Fra'· 
dzie-Brusze z Prusinowskich Szmidtowej, współwłaścicie
lach nieruchomości w Ozorkowie oznaczonej Nr. 222, rep. 
hip. Nr. 73, 

2) Ruchli Prusinowskiej, współwlaśclcielce nieruchomości 
w Ozorkowie, przy. ulicy Aleja Piłsuds,kiego Nr. 49, rep. 
hip , Nr. 297, 

3) Herszu-Majerze Krygierze I Frymecie Krygier, współ
właścicielach nieruchomości w Ozorkowie, oznaczonej Nr. 
dawniej 129, a obecnie 23, rep. hip Nr. 11, 

'4) Abramie' Eliaszu Krygierze, wierzycielu sumy złotycb 
1.500 z proc. I kosztami w kwocie 70 zł., Abramie albo Abra- • 
mie - Josku Zajdermanie, wierzycielu sumy złotych 1.500 
z procentami i kosztami w kwocie złotych 70, Icku albo leku
Aronie Krygierze, wierzycielu sumy złotych 1.500 z proc. 
i kosztami w kwocie złotych 70 i Jakubie albo Jakubie Ge
dali Kryglerze albo Krigierze, wierzycielu sum: a) złotych 
1.500 z proc. i kosztami w kwocie złotych 70 i b) złotych 700 
z proc. zabezpieczonych w dziale IV wykazu hipotecznellO 
nieruchomości w Ozorkowie, ozną.czonej Nr. dawniej 129, 
a obe:nie 23, rep. hip. Nr. 11 pierwsze cztery sumy z ,proc. 
I kosztami przez zastrzeżenie pod Nr, l. a ostatnia suma 
pod Nr. 2, 

5) Hcrszu - Majerze Krygerze, właścicielu nleruchomołcl 
w Ozorkowie, oznaczonej Nr. dawniej 127, a obecnie 24, rep. 
hip. Nr. lO, 

6) Zysie z Tufenbach6w Engelman i Gerszu' Engelmanle, 
współwłaścicielach '&lieruchomości w Łęczycy, przy ulicy 
Pozn!lńskiej Nr. 66/11 rep hip. 33, 

7} Cyprze Szajnrok I Szyi Szajnroku, współwłaŚcicielach 
nieruchomości w Ozorkvwie, oznaczonej Nr. l, rep. h~p. M, 

8) Szpryncy Szliwkowicz vel Sliwkowicz, Jakubie C~
drowskim, ' Moszku Cedrowskim, Kruze Borkowskiej, Faleku 
Cedrowskim I Mordce Wolfie Cedruwskim, współwłaścicie
lach lewej połowy nieruchomości w Ozorkowie, oznaczonej 
Nr. 426, rep. hip. 160, . 

9) Herszu Szajnroku i Necie Szajnrok, w,<półwll'\ŚC:!c'~" 

lach nieruchomości w Ozorkowi e, oznaczonej Nr. 70, rep, 
hip. Nr. 82, 

10) Władysławie Stemplewskiej. właścicielce przez Ul~t,rze

żenie części .nieruchomości w ł,ęczycy, oznaczonej Nr. 327 
i 328 rep. ltip. Nr .. 336, składającej się z placu Obejmującego 
powierzchni 576 metrów kwadratowycb z domem miesz
kalnym, 

11) Łai z Fiszerów Widawskiej. Szajnle vel Szajndll z ". 
szerów Landau, Aronie Jakubie Fiszerze i Gołdzie Fiszer. 
współwłaścicielach nieruchomości w Ozorkowle. położonej 

przy ulicy Aleja Marszałka Piłsudllk;ego (dawnie l fi'\ukego) 
pod poliCYjnym Nr. 3 (dawniej 6) ~. hi,p. Nr. 'l9a. 



12) Amelii ZdzieOlckiej albo Zdziennickiej, właścicielce 
około 4 morgów łąki w Łęczycy, rep. hip. 78. 

W terminie powyższym osoby zainteresowane winny zgło
sić sw.e prawa do spadku w Oddziale Hipotecznym Sądu 
Grodzkiego w ł'ęczycy pod skutkami prekluzji. 

Nadmienia się, że pierwsze \ ogłoszenie o otwarciu tych 
postępowań spadkowych z wyznaczonymi terminami zam
knięcia dla spadków pod liczbami 1, 2,. 3, 4, 5 na dzień 12 
lipca 1947 r ., pod liczbami 6, 7, 8, 9 na dzień 15 lipca 1947 r. 
l pod liczbami 10, 11, 12 na dzieil 19 l ipca 1947 roku było 
..>głoszone po raz pierwszy w Nr. 2 Monitora Polskiego z dnia 
4 stycznia 1947 r. i wobec niedokonania pl'zez Redakcję Mo
Jlitora po raz drugi tego ogłoszenia wyllnaczony został dO
datkowy termin zamknięcia, jak podano na wstępie. 

G. A.-1167 

SlI,D GRODZKI W ŁODZI 

Sąd Grod7.ki w Łodzi, Oddział Cywilny obwieszcza, że po 
zmarłych: Izraelu Mozelsis, zmarłym 28.3.1945 r. , RykU Mo
zelsis, zmarłej 31.8.1944 r. i Leopoldzie Mozelsis, zmarłym 
15.1.1945, zamieszkałych w Łodzi, . współwłaścicielach nieru-

I chomości przy ul. Drewnowskiej t'02··a, rep. hip. 4386 i przy 
ul. Kwiatowej 53 toczy 1się postępowanie spadkowe. 

W związku z powyższym wzywa się spadlrob ierców, aby 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się n iniejszego 
ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje pra~a do spadku, 
gdy'.i: w przeciwnym razie mogą być pomi.nięci w postanowie
niu o stwie.tdzeniu praw do spadku. Nr Sp. 421/47. M-15937 

SĄD GRODZKI W OTWOCKU 

Sąd Grodzki w Otwocku, na zasadzie art. 71 § 2 Dekretu 
o postępowaniu spadkowym z dnia8.XI.46 r . (Dz. U . Nr. 63, 
poz. 346) poda je do wi~domości publicznej, że po zmarłym 
w Ot~cku dnia 22 stycznia 1945 roku Aleksandrze Kur
lrowskim, WSlPółwłaścicielu nieruchomości, położonej 

w Otwocku, przy ul. Kościelnej Nr. 1 pod nazwą hip. "Willa 
Róża" i .nieruchomości w 1/14 części, położonej w · Warszawie, 
przy ul. Chmielnej Nr. 5 numer hip. 1260-B, toczy się postę
powanie spadkowe w związku z czym wzywa się wszyst
kich spadkobierców do zgłoszenia swych praw do powyi
szego spadku w ciągu 6 miesięcy' od dnia ukazania się ogło
szenia w Monitorze Polskim. Sp. 347}47. M-16400 

SĄD GRODZKI O. IV W PRZEMYSLU 

Sprawa spadkowa po błp. Perli z Kuczerów Langsam, za
.mieszkałej w Prz.emyślu a zmarłej 15 lipca 1936 r. w P rze
myślu. Po zmarłej Perli Langsam pozostał majątek nieru
~homy położony w Drohobyczce, powiat Dubiecko. 

Wzywa się ' dzieci zmarłej Perli Langsam względnie dal
!!Zych krewnych tejże, by w ciągu 6 (sześciu) miesięcy, licząc 
od dnia 15 czerwca 1947 zgłosili się w Sądzie Grodzkim 
O. IV. w Przemyślu i udowodnili swoje prawa do spadku, 
gdyź w · przeciwnym razie mogą być pominięci w postano
wieniu o stwierdzenie praw do spadku .. L. cz. 1496/46. 

M-16335 

SĄD GRODZKI W SIERADZU 

Sąd Grodzki w Sieradzu o~łasza, że na wniosek _ Francisz
ki Kubackiej, zamieszkałej we wsi i gminie Gruszczyce, po
wiatu Sieradzkiego, zostało ' wszczęte PO,stępowanie o s-twier
dzenie praw do spadku pozostałego pO zmarłym mężu jej 
Józefie Kubackim, synie Andrzeja i Antoniny z Elznerowi
cz6w, rolniku, ostatnio zamieszkałym we WSI Jesienna, gmi
ny Gruszczyce i Składającego się z osady włościaI1skiej we 
wsi Gruszczyce, zapisanej pod Nr 14 tabeli likwidacyjnej 
tejż~ wsi o przestrzeni 7 morgów 65 prętów. 

W zwiąZku z powyższym wzywa się spadkobierców JÓze
fa Kubackiego, aby w ciągu sześciu miesięcy od. dnia ukaza
nia się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do spad- I 

ku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominici w posta-' I 
IlIOWleniu o stwierdzenie praw do spadku. Sp. 36/47. M-15990 

Sąd Grodzki w Sieradzu ogłasza, że na wniosek Magda
leny _ Amalii z Uherskich Pachowiczowej, zamieszkałej 

w Sierad7Ju, przy ulicy P. O. W. Nr. 9, zostało wszczęte postę
powanie o stwierdzenie pr.aw -do spadku pczostałego po :mlar
~ 7 grudnia 1942 roku w Pinczowie Janie - Romualdzie 
Pachowiczu, synie Edmunda i Wiktorii z domu Czepek, sta
łym mieszkańcu miasta Sieradza i składającego się z poło
wy dwóch działek ziemi: jednej obszaru l morga 238 prętów, 
zapisanej w dziale drugim na str. 924, tom II księgi wieczy
stej pod nazwą "Wójtostwo Sieradzkie", w drugiej obszaru 
294 pręty, zapisanej w dziale drugim do Nr. 1 na stronnicy 
925 - tejże księgi wieczystej, czyli niel'Uchon'lóść o ogólnym 
obszarze 2 morgi 232 pręty (1 ha 5527 metrów kWadratowych) . 
wraz z za'budowaniami, położonej obecnie na terenie mia
sta Sieradza przy ulicy P. O. W. pod Nr. 36. 

W związku z powyższym wzywa się spadk{)bierców Jana
Romualda PachowJcza, aby w ciągu sześciu miesięcy "d 
ukazania się tego ogłoszenia -zgłosili się i udowodnili swe 
prawa do spadku, w przeciWnym bowiem razie mogą być 

. pominięci w postanow!eniu o stwierdzenie praw do spadku. 
Sp. 28/47. M-15991 

Sąd Grodzki w Sieradzu ogłasza, źe na wniosek Józefa 
Szmiela, zamieszkałego we Francji, zostało wszcręte postę
pOwanie o ,;twierdzenie praw do spadku pozostałego po zmar
łym 22 maja 1944 roku w Paryżu, Jakubie Salamonie, ro
botniku, ostatnio zamieszkałym we Francji w Abli (Seine-et
Oise), i składającego się: a) z działki gruntu, położonej we wsi 
Brąszewice, gminy Godynice, powiatu Sieradzkiego, prze
strzeni 6,88 ha z zabudowaniami l b) nieruchomości w mie-. 
.ście Blaszkach, powiatu Kaliskiego. 

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców. Ja
klita Salamona. aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ' uka-

"MONITOR POLSKI" - 20 gt-udni.a 1947 r. 

zaI?-ia się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do spad
ku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominjęc-i w posta
nowieniu o stwierdzenie praw do spadku. Sp. 17/47. M-15992 

Sąd Grodzki VI Sieradzu ogłasza, że na wniosek Chai
Dwojry Kinas, zami~szkałej w Łodzi, przy ulicy Nowomiej
skiej 4 m. 54, wstało wszczęte postępowanie o stw ierdzenie 
praw do spadku, pozostałego po R:\--..vce K inas, zmarłej 15 
si€'..rpnia 1942 roku i po Jakubie Kinas, zmarłym 5 kwietnia 
1944 rok u , ostatnio zamieszkałych w Warcie, składającego 
się z północnej połowy nieruchomości w mieście Warcie po
łożonej , oznaczonej d awniej Nr. 8, a obecnie Nr: 4 i uregulo
wanej na imię małżonków Kinas w dziale II 'wykazu księgi 
wiec;zystej Nr. 449 miasta Warty. 

W związku z powyżS?;ym' wzywa się spadkobierców Ryw~i 
i .Jakuba 'małżonków Kinas, aby w ciągu sz~ściu miesięcy 
od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe pra
wa do spadku, gdyż w przeciwnym r8.zie mogą być ' pomi
nięci w postanowieniu o stwierdz€l1le praw do spadku. 
Sp. 37/47. M-15993 

Sąd Grodzki w Sieradzu ogłasza, że na wniosek Pinchosa 
Redlicha, kupca, zamieszkałego w Wałbrzychu, ulicą. gen. 
Zajączka 9 m. 1, zostało wszczęte postępowanie o stwierdze
nie praw do spadku, pozostałego po zmarłej 31 października 
1942 r . w ghetcie w Warszawie Mindli Zajdeman, córce Szla
my-Berka i Hi.ndy z Landsbergów małżonków Getsztśjn vel 
Gersztajn, ostatnio zamieszkałej w Warcie i składającego się 
z południowej połowy nieruchomości, położonej w Warcie, 
przy Rynku pod Nr. 11, dawniej policyjnym Nr. 12, a następ
nie Nr. 8, szerokości 16, a długOŚCi 120 łokci od ulicy Piekar
skiej z pobudowanym na tej połowie piętrowym domem mu
rowanym ; północna połowa tego placu uregulowana jest 
h ipotecznie na imię Pawłowicz!,>w. 

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców MindU 
Zająeman, aby w ciągu sześ'Ciu miesięcy od dnia ukazania się 
ogłoszenia zgłosili i udowodnili sWe prawa do spadku, gdyż 
\w przeciwnym razie mogą ' być pominięci w postanowieniu 
o stwierdżenie praw do spadku. Sp. 35/47. M-15994 

SĄD OKRĘGOWY W TEL-AVIVIE (PALESTYNA) 

Podaj~ się do powszechnej wiadomości, że pani Cip:ra 
ZakaJik z Nowe - Yorku', Stany Zjednoczone, za pośred~li

ctwem swego pełnomocnika D-ra E. Wildfeuera, adwokata, 
mającego swą kancelarię przy ulif:y Lilienbluma Nr. 32 
w Tel-Avivie, złożyła podanie do Sądu Okrę30wego w Tel
A vivle, Palestyna o wydanie dekretu dziedzictwa po zmar
łych Israelu Kopciaku, obu z Warszawy, Polski. 
Każda osoba zainteresowana, roszcząca sobie prawa do po

mienionych spadków, winna zgłosić się lub złożyć pisemny 
sprzeciw w tutejszym Sądzie w ciągu 50 dni od dnia ninie):
szego ogłoszenia, w przeciwnym bowiem razie Sąd wyda 
dekrety dziedzictwa zgodnie ze złożonym podaniem. M-160M 

- . 

UZNANIE ZA ZMARŁEGO 
I STWIERDZENIE FAKTU SMIERCI 

SĄD GRODZKI W WARSZAWIE 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział VII wzywa Jana Slu
sarczyka, urodzonego 4 sierpnia 1902 r . w Warszawie, syna 
Andrzeja i Marii z Siennickich, ostatnio zamieszkałego 

w ' Warszawie, woźnego, aresztowanego przez Niemców 
w kwietniu 1944 r., aby w terminie 3-ch miesięcznym zgło
sił się do Sądu, gdyż po tym te1'll1inie Sąd uzna go za zmar
łego , oraz wzywa wsżystkie OSOby, które mogą udzielić o za
ginionym jakichkolwiek wiadomości, aby w powyższym ter
minie doniOSły o nich Sądowi. VII. Zg. 904/47. M-15997 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I wzywa Karola Czu
baka, urodzonego 27 października 1886 roku w Chlewiskach, 
ziemi Radomskiej, s. LudWika i Pauliny z Pejasów małż. 
Czubak, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, ul. Hrubie
szowska 3, aby w terminie 3-ch miesięcznym stawił si ę do 
Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz 
wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek 
wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminiij! donio
sły o nich Sądowi. Zg. 957/47. M-16030 

SĄD GRODZKI W ALEKSAr.."DROWIE 

Sąd Grodzki w Aleksandrowie - Kujawskim podaje do 
wiadomości, źe w tutejszym Sądzie ·zostało wszczęte postę

powanie z wniosku Józef y Ochocińskiej, ze wsi Swięte, gmi
ny Koneck, powiatu nieszawskiego o uznanie za zmarłego 
Stanisława Ochocińskiego, urodzonego 16 kwietnia 1906 r:, 
syna -Szczep'ana i Wiktorii z Serocklch, mieszkańca wsi 
SWięte, gminy Koneck, powiatu nieszawskiego, który 26 
sierpnia 1939 r. powołany do Wojska zaginął i dotąd nie 
wrócił. 

Wzywa się zaginionego Stanisława Ochocińskiego, aby 
w czasie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgło
sił się do wyżej oznaczonego Sądu, gdyż w przeciwnym ra
zie może być uznany za zmai"łego. Wszystkie te osoby, któ
re mogą udzielić wiadomości o zaginionym prosi się, aby 
w te1'll1inie powyższym doniosły o nich Sądowi . - 00 Zg. 
48/47 r . M--16004 

SĄD GRODZKI W BOCHN1 

Na wniosek Salomona Mandla w Łodzi, ul. Franciszkańska 
L. 30/2 wszczyna się poste'powanie o stwierdzenie zgontł Ja
kuba Mandla, urodzonego w roku 1867 w Ostrowie Sżlachec- . 

kim, syna Samuela i Dwojry .z domu Heuberger, tudzież 

Gith Mandel, UTodzonej w roku 1871 w Słomce, córki Elia
sza Gottlieba i Feigi z domu Lewinger, zamieszkałych 
w Ostrowie Szlacheckim. 
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Wymienieni zostali rozstrzelani przez Niemców w dniu 
25 sierpnia 1942 w Baczkowie. Wszystkich, którzy mają wia
domość o wymienionych wzywa się o doniesienie o tym Są
dowi w ciągu jednego miesiąca. Zg. 283-284/46. M-16222. 

SĄD GRODZKI W CHRZA.J.~OWIE 

Zg. 129/47. Sąd Grodiki w Chrzanowie ogłasza o wszczęciu 
postępowania o uznanie za zmarłych: Pepki Schwarwwej, 
ostatnio zamieszkałej w Chrzanowie, która wydaliła się 

z Chrzanowa w roku 1940 i dotąd nie daje znaku życia o so
bie. Estery Schwarzowej, ostatnio zamiesZkałej w Chrza
nowie, która została wysiedlona przez Niemców w roku 
HJ41 i dotąd nie powróciła. Geli Schwarzowej, ostatn;(J za-

. mieszkałt~j w Chrzanowie, która zginęła w czasie okupacji 
w rl)ku 1941-1942 ! dotąd nie powróciła. 

Wzywa się zaginione Pepkę Schwarzową, Esterę Schw,,
rzówą, Gelę Schwarzową, aby w terminie trzechmiesięcz

nym zgłosiły się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym ra
zie mogą być uznane ia zmarłe. Wzywa się wszystkie oso
by, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, a by . w br
minie powyższym doniosły o nich Sądowi; M--16375 

Zg. 127/47. Sąd Grodzki w Chrzanow:e, ogłasza o wszczę
ciu postępowania o uznanie za zmarłego Franciszka Kołka. 
ostatnio zamieszkałego w Młoszowej , który aresztowany zo
stał przez Niemców w ·dn!u 15 czerwca ~942 i został rozstrze
lany' 15.7.1942 wedle zawiadomienia policji niemieckiej i do 
tej pJry nie 'daje znaku życia o sobie. 

Wzywa się zaginionego Franciszka Kołka, aby w terminie 
trzechmiesięcznym zgłosił się w tutejszym Sądzie, gdyi 
w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzyw',j 
się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zagi
nionym, aby w terminie powyższym doniosły o nim Sąd' ""d. 

M-16374 

SĄD GRODZKI W DYNOWIE 

Władysław Skop, syn Andrzeja i Zofii Kamas, ur. 4.III. 
1903 w Norzdcu, pow. Brzozów, posterunkowy Policji Pań
stwowej w październiku 1939 wyjechał do Rosji i do dzl ś 

nie ma o nim wiadomości. 
Wzywa się, by do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia podano 

tut. Sądowi wiadomość o jego życiu, gdyż po tym terminie 
zgodnie z wnioskiem Zofii Skop, uznany zostanie za zmar
łego. Zg. 32/46. M-15849 

Jan Knurek, s. Michała i Marceliny, ur. 19.7.1924 w Weso
łej, powiat Brzoz6w, pracował w r. 1939 w Borysławiu, a od 
wybuchu wOjny do dziś nie ma o nim wiadomości. 

Wzywa się wymienionego, by do 3 miesięcy po niniejsZym 
ogłoszeniu dał znać o sobie, gdyż po tym czasokresie, zgod
nie z wnioskiem jego matki zostanie uznany za zmarłego. 
Zg. 17}47. M-15850 

SĄD GRODZKl W GD~ 

Sąd Grodiki-~ Gdyni na wniosek żo~y Gertrudy Puszczyń
skiej wazczął postępowanie o ~nie za zmarłego męża 

Puszczyńskiego Władysława, urodz. dnia 20 stycznia 1912 r. 
w Małym Leżnie, pow. brodnicki, syna Walentego i Joanny 
z d_ Iwankowskiej, ostatnio zamieszkałego w Gdyni, który 
od czasu powołania go do wojska niemieckiego w ' 1943 1'. za
ginął; wzywa się zaginionego, by w terminie 3 miesięcy od 
daty ogłoszenia zgłosił się w powyższym Sądzie, gdyż w ra
zie .niezgłoszenia się może być uznany za zmarłego. 

Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiado
mości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły 

o nich .Sądowi. 1. Zg. 388/47. M-16180 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek 'Adeli Kubiczek wszczął 
postępowanie o uznanie za zmarłego męża Włodzimierza 

Kubiczka, urodz. dnia, 10 maja 1897 , r. w Częstochowie. syna 
Jana i Marii z d. Fi.negen, ostatnio zamieszkaiego w Gdyni. 
ul. Sląska 54, który w czasie masowych aresztowań i za
trzymań Polaków we wrześniu 1939 r. w Gdyni - wyszedł 

z domu i nie powróciwszy więcej zaginął. 
Wzywa się zaginionego, by w terminie 3 miesięcy od daty 

ogłoszenia zgłosił się w powyższym Sądzie, gdyż w razie 
niezgłoszenia się może być uznany za zmarłego. WZYW3 się 

wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginio
nym, aby w powyższym terminie doniosły o nich ' Sądowi. 
l. Zg. 342/47. M-16181 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek żony Cuprych Józef y 
wszczął postępowanie o uznanie za zmarłe.go męża Cupry
cha Tomasza, urodz. dnia 8 grudnia 1889 r. w Krzywejgórze. 
pow. Września, syna Józefa i Antoniny z d. Marci·niak, ostat
nio zamieszkały w Gdyni, który od czasu zaaresztowanie go 
przez władze niemieckie w dn. 3.XI.1939 r. zaginął bez wieści. 

Wzywa się zaginionego,by w terminie 3 miesięcy od daty 
ogłoszenia zgłosił ' się w powyższym Sądzie, gdyż w razie 
niezgłoszenia się może być uznany za zn:arłegc. Wzywa się 
wszystkie ooby, k,tóre mogą udzielić wiadomosci o zagimo
nym, aby w powyższym tenninie doniosły o , nich SądOWI 
l. Zg. 215/47. M-1G182 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Irminy Wiśniewsk,iej 
wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego męża Stefana 
wiściewskiego, urodzonego dnia 10 września 1906 r. w ŁodzI, 
syna Wacława i Kamilli z d. Wolnicka vel Wolska, ostatnio 
zamieszkałego w .Gdyni, który w sierpniu 1939 r. zrnobili
~owany jako podporucznik W. P. zaginąŁ 

Wzywa się zaginionego, by w terminie 3 miesięcy od daty 
ogłoszenia zgłosił się w powyższym . Sądzie, gdyż w raz~e 
niezgłoszenia się może być uznany za zmarłego. Wzywa się 
wszystkie ooby; które mo~ą udzielić wiadomości o zaginie.
nym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. 
I. Zg. ;;1~7. M·-157~ 

/ . 
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SĄD GRODZKI W GLIWICACH 

Sąd Grodzki w Gliwicach wszczął postępowanie o uzna
nie za zmarłych na wmosek: 

1) Adeli Galońska, zam. w Gli"Pic'ach, ul. Kt'?ielska 04, -
jej męża Józefa Galoński, ur. 2.'UO.1910 w Gliwicach i tu 
ostatnio zamieszkałego, & Pi"tra i Anny z.' d. Gaaorscn, któ
ry jako żołnierz niem. (p. pol. nr. 29521}) cinla 29.3.1945 r. na 
froncie zaginął. rv Zg. 263i47. 

2) Clchowskiego Maksymiliana, zam. w Gliwicach, uj. 
Drzymały 6, - Artura Ringtunatl.ls, ',Jl'. 19.3.i911 w Zerach, 
S. Alberta i Marty z d. Tomecka, ostatnio zam. w Gltwicach, 
który jako żołnierz niem., 30.6.1944 r. pod Mińskiem J:agmąL 
IV. Zg. 565/47. 

3) Marty Pyka, zam. w Swiniowicach, gm. Tworóg, - jej ' 
.nęża Rufina Pyka, ur. 12.11.1906 r. w Swiniowicach i , tu 05t. 

zamieszk., s.Franpiszka i Konstantyny z d. Wrzeciono. Za
giniony jako żoh1lerz niem. brał udział w działamach 'wo
jennych na froncie wschodnim. Od pażdziernika 1944 f. brak 
wiadomości o jego życiu. IV. Zg. 701/47. 

4) Antoniny Bombik, zam. w Hanusku, gm. Tworóg, -
jej męża Antoniego Bombik, ur. 14.1.1910 w Kopiellicy, s. 
Francis7.ka i Katarzyny z d. Szczurek, ost. zamieszk. w Bryn
ku. :z;aginrony jako żołnierz niem. brał udział w działaniach 

wojennych na froncie wschodnim. Od czerwca 1944 r. brak 
wiadomości o jego życiu. IV. Zg. 780/47. 

5) Anastazji Matlok, zam. w Chechle, gm. Pławniowice,-' 
Jej męża Jana Matlok, ur. 2.6.1901 w Pławniowicach, astat. 
zam, w Chechle, S. Karola i Marii z d. Nowok, który jako 
żołnierz niem. dnia 27.12.1943 w działaniach wojennych na 
froncie wschodnim zaginął. IV. Zg:923/47. 

6) Heleny Plisak, zam. w Gliwicach, ul. Gen. Sikorskie
go 116, - jej męża Aleksandra Plisaka, ur, 18.3.1912 w Kow
lu, S. Teodora i Agaty z d. Gorlewska, rolnika, ost. zam. 
w Wierzchowie, pow. Zdołbunów, który 10.12.1939 z"lg·,nął 

IV. Zg. 936/47. 
7) Agnieszki Grliner, zam. w Kamieńcu, - jej męża Fran

ciszka Griiner, ur. 2.12.1908 w Błetnicy, s. Franciszka i Pau
liny z d. Kampa, ost. zamieszk. w Kamieńcu, który ja~<o żoł
nierz niem. w czerwcu 1944 pod Witebskiem zaginął. IV. 
Zg. 976/47. . 

8) Klary Foit, zam. w Gliwicach, uJ. Dornej Wsi 45, -
jej męża Alfreda Foit, ur. 3.5.1918 w Nieborowicach, S. Tee
fila i Florentyny z d. Klyk, ost. zam. w Gliwicach, który ja
ko żołnierz niem. 24.1.1944 na froncie wschednim zaginął, 

[V. Zg. 977/47. 
9) Anny Kowol, zam. w Kamieńcu, - jej męża Karola 

Ryszarda Kowol, ur. 3.4.1914 w Kamieńcu i tam ost. zamieszko 
8. Karola i Genewefy z d. Hajda, który jako żołnierz niem. 
1.7.1944, pod Mińskiem zaginął. IV. Zg. 978/47. , 

10) Angeliny Batiuk, zam. w Gliwicach, Olchowa 30, -
jej męża Wasyla Batiuk, ur. 9.5.1911 w Mostach Wielkich, 
wojew. lwowskie i tam ostat. zamieszk., S. Temasza i Marii. 
-laginiony w marcu _1941 r. zostal. powołaXly, 'do w0jska ra

dzieckieg9"i , ~S~ł . cZł'~nł' udzi~ł ,w . , dziahll1iachy.:ojeI}nł'ch. 
Od czerwca '1941 r. brak wiiidomości o 'jegozyclu; . IV. ' Żg. 
986/47. , 

11) Łucji Mika, zam. w Gliwicach, ul. Miasteczko. 64, -
lej męża Rainholda Emila Mika, ur. 20.2.1912 r. ;, Gliwicach 
i tu ost. zam., S. Rainholda i Gertrudy z d. Michna, który 
jako żołnierz niem. dnia 26.1.1942 r. pod Charkowem zaginął. 
IV. Zg. 1008/47. 

12) Rozalii Galetzka, zam. w Gliwicach, ul. Miasteczko 64,
jej 'męża Urbana Filipa Galetzka, ur. 24.5.1886 w Gliwlcach 
i tu OSt. zam., S. Tomasza' i Józef y z d, Schydlo, Z8.giniony 
w dniu 20.1.1945 r. został powołany do wojska niem. i od 
tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. IV. Zg. 1037/47. 

13) Hildegardy Bytomskiej, zam. w Gliwicach. ul. Koli
dy 17-a, - jej mę:ia Jerzego Antoniego Bytomskiego., ur. 
13.1.1910 w Gliwicach i tu ost. zamieszk., S. Wiktora i Magda
leny z d Sygor, który jako żołnierz niem. 7.11.1943 na fron
cie wschodnim zaginął. IV. Zg. 1046/47. 

14) Marty Grund, zam. w Gliwicach, ul. Floriańska 41 -
jej męża Mikołaja Grund, ur. 6.12.1910 w Gliwicach { tu 
ostat. zamieszk., S. Jana i Marcelinyz -d. Golbik. ?:aginio.ny 
w styczniu 1945 r. został powołany do wojska niemieck. i od 
tego czasu brak 'wiadomości o jego życiu. IV. Zg. Il97/47. 

15) A!!Dy StolI, zam. w Łabędach, ul. Sojki 2, - jej męża 
.lana Feliksa StolI, ur. 20.11.1906 w Łabędach i tam est. zam., 
S. .:!ypriana i Julii z d. Kudlek, który jako. żołnierz niem. 
211.1944 r. na froncie pod Kerczem zaginął. IV. Zg. 1199/47. 

16) Marii Nachlik, zam. w Gliwicach, ul. Wróblewskie
go 13, - jej męża Pawła Nachlik, ur. 12.2'.1906 w Chropaczo
wie, S. Franciszka i Franciszki z d. Smyczek, ost. zam. w Gli
wicach, który jako żołnierz niemiecki zaginął w styczniu 
.1945 r. w Słowacji. IV. Zg. 1242/47. 

17) Józef y Gillner, zam.. w Gliwicach, ul. Wojto.wska ;3,
jej mąia Adolfa Gillner, ur. 22.8.1906 w Ostropie, s, Józefa 
i Berty z d. Cmiel, ost. zam. w Gliwicach, który jako żoł
nierz niemiecki dał o sobie ostatnią wiadr.mość w grudniu 
1943. a następnie zaginął na froncie wschednim. IV. Zg. 
1246/17. 

18) Gertrudy Brauer, zam. w Gliwicach, ul. Tarnogórska 
nr. 250, - jej męża Rysz8r9a Brauer, ur. 16.9.1919 r. W Herms
dorf, S. Wilhelma i Berty z d. Schulz, ostat. zamieszko w Gli
wicach, który jako żonierz niemiecki (p. pol. 47283 B) zagi
nął dnia 16.8.1944 w w3.lkach nad Jeziorem Pskowskim. IV. 
Zg. 1248/47. 

19} Małgorzaty Kampll, zamies7.k. w SlIrnowie, gm. To
sze.k, - jej męża Wiktora Kampa, ur. 17.5.1904 r. ~ Kotuli
nie, S. Walentego i Joanny z d. Woschek, ost. zam. w .3arne
wie, który jako żołnierz niemiecki (p. pot 3(424) Z&i;;ną~ 

30.12194.3 pod ŻytomierLem. IV. Zg. 1280i47. 

20) Anny Grala, zam. w Sarnowie, gm. Tos7.ek, - jej mQ
ża Rafaela Grala, UT. ł.lO.1913 w Sarnowie i tam ostatnio 

.. MONITOR POLSKI" -:- 20 ~ia ' 1947 r. 

zamieszk., 8. ' Adolfa i Marii z d. Adamek, który jako żol
nierz niemiceiti (p. poJ. 22351) zaginął w grudniu 1944 przy
puszczalnie',w KroacjU IV. Zg. 1281/44. 

21) Heleny Kaluza, zam. w Świn:owicach, gm. Tworóg, -
jej mc;7.a Romana Wilhelma Kaluz.a, ur. 9.1.1912 w Swinio
wicach i tam ostat. zamieszk .. S. Wilhelma i Franciszki z d . 

' Samol, który jako żołnierz niemiecki (p. Po.l. 42516) zaginął 
w grudniu 1944 w oko.licach Serajewo. IV. Zg.1339j4'7. 

22) Jadwigi Kwaśniok, zam. w Pisarzowicach, gm. Toszek,
jej męża Emila Kwaśniok, ur. 23.10.1909 w Pniewie, s. Fran
ciszka i Jadwigi z d. Bienia, ostat. zamieszko w Pi&"lrzowi
cach, który jako żołnierz niemiecki (p. po1. 41731 Bl zaginął 
dn:ia 6.2.1943 w Prochorówce koło Białogrodu. IV. zg. 1401/47. 

Wszystkich wyżej wymienionych zaginionych wzywa· się, 
aby w ClągU trzech miesięcy od daty niniejszego egłoszenia 
zgłosili się w Sądzie Gredzkim w Gliwicach, gdyż w prze
ciwnym razie mogą być uznani za zmarłych. Wszystkie zaś 
osoby, które mogą udzielić wiadorriości o zaginionych wzy
wa się, by w tym sam~'m terminie doniosły o nich Sądowi. 

M-16366 

SĄD GRODZKI W GNIEWIE 

Elżbieta Łótkowska z Gniewu, ulica Dolna Podmurze 16 
wystąpiła z wnioskiem o uznanie męża Leona Łótkowskiego, 
urodzonego :=n pażdziernika 1904, ostatnio zamieszkałego 
w Gniewie za zmarłego. Leon Łótkowski powołany został 

w dniu 16 pażdziernika 1944 do wo.jska niemieckiego. i ostat
nią wiadomość dał z Gi:itingen, że dnia 20 stycznia 1945 ru
sza na front, od tego czasu ślad po nim zaginął. 
Wyżej wymienionego. wzywa się, ażeby do dnia 7 maja 

1948, godzina 12 zgłosił się w Sądzie, pokój. 9, gdyż w prze
Ciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiademości o zagin;onym winny w po
wyższym terminie donieść o tym Sądowi. Zg. 76/47. M-,.---16195 

H,)lka Jan z Gniewu wystąpił z wnioskiem o uznanie sy
na Antoniego Holki, urodz. 31 grudnia 1909, ostatnio zamiesz
kałego w Gniewie za zmarłego. Antoni Holka powołany zo
stał w sierpniu 1939 do Wojska Polskiego, skąd dostał się 

do niewoli niemieckiej i ostatnio przebywa.ł w obozie dla 
jeńców wojennych w miejscowości Lewarkusen kelo Kolonii 
nad Renem - Lagernumer Bar 26.6., gdzie w pełowie 1944 

roku zaginął. 

Wyżej wymienionego wzywa się, ażeby do dnia 7 maja 
1948. godzina 11 zgłosił się w Sądzie, pokój 9, gdyż w prze
Ciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Wszystkie o.soby, 
które mogą udzielić wiadomości o zagmienym winni w po- _ 
wyższym terminie donieść? tym Sądowi. Zg. 21/47. M-16197 

Helena Geibisowa z Gniewu wystąpiła z wnioskiem 
o uznanie męża Franciszka Geibisa, urodz. 20 sierpnia 1914, 
ostatnio zamieszkałego w Gniewie za zmarłego. Franciszek 
Geibis, powołany zestał w reku 1944 do wojska niemieckiego 
j ostatnią wiadomość dał w styczniu 1945 roku. Od tego 
czasu nie dał "o sobie znakużYciii: ' 
Wyżej wymienionego wzywa siEi, ażeby do cinia 7 maja 

1948, gedzina 9 zgłosił się w Sądzie, pokój 9, 'gdy± w prze
ciwnym razie będzie uznany za zmarłego. , Wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiademości o zaginionym winni w po
wyższym terminie donieść o tym Sądowi. Zg. 79/47 M-16196 

Lewandowska Gertrudp z Gniewu. ulica Sobieskiego 8 
wystąpiła z wnioskiem o uznanie męża Pawła Lewandow
sldego, uredzonego 29 czerwca 1905, ostatnio zamieszkałego 
w Gniewie za zmarłego.. Paweł Lewand:>wski powo.łany zo
stał w kwietniu 1943 do wojska niemieckiego i ostatnią wia
domość dał w sti.czniu 1945 z Włoszech, od tego czasu ślad 
po nim zaginął. 
Wyżej wymienionego wzywa siEl ażeby do dnia 7 maja 

1948, godzina 12 zgłosił się w Sądzie, pokój 9 gdyż w prze
ciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Wszystkie oso
by. które mogą udzielić wiadomo.ści o zaglDlonym winni 
w powyższym terminie donieść o tym Sądowi. Zg. 77/47. 

M-16198 

Bałdowska Jadwiga z Kwidzynia. ulica Mareza 14 wy
stąpiła z wnioskiem o uznanie męża Leo.na Bolesława Bał
dowskiego, urodzonego. 13 listopada 1902, ostatnio zamiesz
kałego w Kuchni za zmarłego. Leon Bo.lesław Bałdowski po
wołany został dnia 25 stycznia 1944 roku do wojska niemiec
kiego w Królewcu' i po kilku przeniesieniach w październiku 
1944 dostał się de Wiednia do obrony przeciwlotniczej, gdzie 
na peczątku 1945 reku zaginął. 

Wyżej wymienionego wzywa się ażeby do dnia 7 maja 
1948, godzina 12 zgłesił się w Sądzie, pokój 9: gdyż w prze
ciwnym razie będzie uznany ' za zmarłego. Wszystkie oso
by, które mogą udzielić wiadomości o zaginio.nym winni 
w pewyższym terminie donieść o tym Sądowi. Zg. 89/47. 

M-16199 

Juras Anna z Bladowa,powiat Tuchola, wystąpiła z wnio
sll:iem o uznanie męża Jana Jurasa podoficera Straży Gra
nicznej, uredzonego 27 grudnia 1904 roku, estatnio zamiesz
kałego w Aplinkach za zmarłego. Jan Juras brał czynny 
udział w walkach w roku 1939. Następnie wrócił do Aplinek, 
~dzie w październiku lub listopadzie 1939 został aresztewany 
prz"z oddział SS i odstawiony do Gniewu. Od tego czasu ślad 
po nim zagin~ł. 

Wyżej wymjenionego wzywa się ażeby do dnia 7 maja 
1948. godzina 12 zgło.sił się w Sądzie, pokój 9, gdyż w prze
ciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Wszystkie oso
by, które mogą udzielić wiadomości <> zagiaionym winni 
w powyższym termiilie donieść e tym Sądowi. Zg. 60/47. 

M-16200 

Konrada Górska z Gniewu, ulica Wiślana 18, wystąpiła I 

wnioskiem o uzn~e męża Jana GórskieJto, ostatnio za-
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mieszkałego w Gniewie za zmarłego. W marcu 1945 Niem
cy wysłali Jana Górskiego na okopy, gdzie ciężko zachoro
wał na skutek czego dostał się do szpItala w Palszau koło 
Gdańska, grude najprawdopodobnie zmarł. 

Wyżej wymienionego. wzywa się ażeby do dnia - 7 maja 
1948, godzina 10 zgłosił się w Sądzje, pokój nr. 9. gdyż w prze
ciwnym razie będzie uznany za zma.ricgo. Wszystkie oso
by, które mo.gą udzielić wiadomości o zaginionym winni 
w powyższym terminie donieść o tym Sądowi. Zg. 69/47. 

M-16201 

Helena Borowcewa...z Gon:ynia, ~owiat Międzychód, wy
stą~ilła z wnioskiem o uznanie męża Bronisława Borowca, 
ostatnie zamieszkałego w Gniewie za zmarłego. Major Woj
ska Polskiego Bronisław Borowiec w 1939 1". zaginął. 

Wyżej wymienionego wzywa się ażeby do dnia 7 maja 
1948, godzina 10 zgłosił się w Sądzie, pokój nr. 9, gdyż w prze
ciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Wszystkie oso
by, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym winni 
w powyższym terminie donieść e tym Sądowi. Zg. 26/47. 

M-16194 

SĄD GRODZKI.W JELENIEJ GeRZE 

Sąd Grodzki w Jeleniej Górze w sprawie Zg. 90/47 z wni~ 
sku Marii Wożniak, zam. w Jeleniej Górze, ul. Rodztnna l 
m. 6 o uznanie za zmarłego Aleksandra Wożniaka, urodze
nego w Turce nad Stryjem dnia 24 marca 1896 r. z ojca Pio
tra i matki Apolonii Gierle, ostatnio zamieszkałego w Ko
marno, pow. Rudecki, który zaginął 16 marca 1940 r., wzywa 
niniejszym Aleksandra Wożniaka, by w terminie 4-ro mie
sięcznym od daty niniejszego ogłoszenia, zgłosił się do Sądu. 
w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, 

Wzywa się również wszystkie oseby, 'mogące udzielić Wia
domości o zaginionym, aby w terminie wyżej wskazanym 
doniosły o nim Sądowi. Zg. 30/47. M-15984 

SĄD GRODZKI ,. W KATOWICACH 

Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamia, że: 

1) Lubew Lubomira Spychalska z d. Dranko, zam. w Ka
towicach, ul. Krakowska 9 wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męża Henryka Juliana Spychalskiego, ur. 21.12.1903 r. w Hii
desheim, syna Zygmunta i Teresy z d. Hoffmann, ostatnio 
zam. w Katowicach, ul. Lompy 20, który w sierpniu 1939 r. 
powołany został do Wojska Polskiego jako por. rezerwy i od 
tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. 

2) Elżbieta Malinowska z d Pilch, zam. w Katowicach
Ligocie, ul. Mazurska 2 wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męża Edmunda Pawła Malinowskiego, ur. 20.12.1892 r. 
w Dzikowie, pow. Tarnobrzeg, syna Michała i Wiktorii z d. 
Drzewiński, doktór-lekarz, ostatnio zam. w Katewicach, ul. 
Mazurska 2, który jako lekarz kapitan powołany został do 
Wojska Pelskiego do szpitala w Przemyślu j od 20.1.1940 r. 
nie daje znaku życia o sebie. " 

3) Maria Skorupa z d. Filipowska, zam. w Katowicach, ul. 
Słowackiego 30 wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Anzelma Skorupy, ur. 13.4.1903 r. w Brzezince, syna Józefa 
i Julii z d. Schygulla, ostatnio zam. w Katowicach, ul. Sło
wackiego 30/9, który powołany został do wejska poI5kle~() 

w sierpniu 1939 r. do 73 p. p. w Katowicach i brał udzial 
w walkach pod Wyrami i od tego czasu wszelki ślad po 
nim zaginął. 

4) Elżbieta Benisz z d. Hansel, zam. w Katowicach-Załę
żu, ul. Wojciechowskiego 140 wniosła o uznanie za zmar
łego jej męża Rudolfa Alfreda Baehnischa, ur. 9.5.1898 r. 
w Katowicach, syna Pawła i Cecylii z .d. Hmielorz, ostatnio 
zam. w 'Katowicach III, ul. WOjciechowskiego 140/11, który 
w dniu 5.2.1945 r. zaginął. 

5) , Helena Szaton z d. MIchalik.. zam. w Katowicach nI, 
ul. Narutowicza 3 m. 3 wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męża Wiktora Stefana Schattena, ur. 20.12.1898 r. w Załę

' żu, syna Jana i Zofii z d. Dragon, ostatnio zam. w Katowi
cach III, ul. Narutowicza 3, który pewołany został do woj
ska w paździe.rniku 1944 r. 1 od tego. czasu wszelki ślad po 
nim zaginął. ' 

6) Anna Jauernik z d. Struhler, zam. w Wełnowcu, ul. 
Piastów 8 wnio.sła o uznanie za zmarłego jej męża Eryka 
Franciszka Jauernika, ur. 9.4.1900 r. w ,Katowicach, syna 
Karola'i Joanny z d. Winzek, ostatnio zam. w Wełnowcu, 
ul. Piastów 8, który w marcu 1945 r. zaginął. 

7) Julia Baron z d. Dąbrowa, 7.8m. w Wełnowcu, ul. Agnie
szki 13 wniosła e uznan'ie za zmarłego jej męża Jana Stani
sława Barona, ur. 2.5.1914 r. w Dębie, syna Józefa. i Marii 
z domu Newak, ostatnio zam. w Wełnowcu, ul. Agnieszki 13, 
,który powołany został do wojska niemieckiego i od stycz
nia 1945 ' r wszelki ślad po. nim zaginął. 

8) Janina Kurek z d. Sliwa, zam. w Kochłowicach, ul 
P. Skargi 80-a, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Ma- -
riana Kurka, ur. 31.7.1904 r. w ~nieźnie, syna Józefa i Fral\
ciszki z d. Rutkewski, ostatnio zam. w Kochłewicach, u\. P. 
Skargi 12-a; który w sierpniu 1939 r. powołany zOstał jako 
Po.rucznJk do 74 p. p. w Oświęcimiu i następnie wszelki ślad 
po nim zaginął. 

9) Stanisława Dejas, z d. Majerczyk. um. w Katowieach
Dę~;e, ul. Chorzowska 231 wniosła o uUlanie za zmarłego jej 
męza Augustyna Ludwika Dejasa, ur. 267.1900 r. w Kato
wicach-Załężu, syna Jana i Marty z d. Mntheja, ostatnio 
zam. w Katowicach-Dębie, ul. Chorzowska 223. który 1.9.1939 r. 
powołany został do Wojska POlskiego : napisał z Rosji dwa 
listy i od grudnia 1941 r. wszelki ślad po nim zlłginąt. 

10) Małgorzata Welf z d. Kost, zam. w Katowicach, ul. 
~arszawska 51 m. 39 wniosła o umanie za zmarłego jej mę
za Alfonsa Eryka WOlff'3. ur. 12.5.1908 r. w Zawodziu •• yoa 
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Alfreda i Berty z d. Vorrath, ostatnio zatn. w Katowicach, 
ul. Wojewódzka 38, który powołany zo~tał do wojska nie
mieckiego i wysłany na front wschodni" i od 18.3.1944 r. 
wszelki ślad po nim zaginął. 

Wzywa się wymienioIlych ad 1-10), aby w terminie trz~h 
miesięcy licząc od daty ukazania się ogłoszenia zgłoEili się 

w tutejszym Sądzie, gdyż w przec:wnym razie mogą być 
uznani za zmarłych. Równoc2.ebnie wzywa się osoby, po
siadające jakiekolwiek wIadomości o. zaginionych, aby w ter
minie powyższymdollios!y tutejszemu Sądowi. V. Zg. 1082, 
1098, 1101, 1099, 1103, 1102, 1105, 1097, 737, 998/47. M-15S31 

Maria Krzykała z domu Michalczyk, zamieszkała w Kato
wicach, ul. Kamienna 7/13, wnIosła do tutejszego Sądu 
o uznanie za zmarłego nu;ża swego Maksymiliana Kl"'qkały, 
urodz. dnia 19.1.1909 r. w Katowicach, syna Hipolita i Zofii 
z d. Matzgall,a, ostatnio zamieszkałego w Katowicach, powo
łanego w marcu 1941 do wojska niemieckiego na front 
wschodni, od którego ostatnia wiadomość nadeszła w sierpniu 
1944 r. z Węgier I od czasu tego zaginął. 

Wzywa się Maksymiliana Krzykałę, aby w terminie do 
dnia 31 marca 1948 r. zgłosił sic: w tutejszym Sądzie, gdyż 

w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Równł)
cześnie wzywa się oEoby, posiadające jakiekolwiek wiado
mości o zaginionym, aby ' w terminie powyższym doniosły 
tutejszemu Sądowi. V. Zg. 1271/47. M-15786 

SĄD GRODZKI W ŁOWICZU 

Sąd Grodzki w Łowiczu ogłasza, że na wniosek Marianny 
Adamskiej, zam. w Łowiczu, ul. Zymierskiego 44, zostało 
wszczęte. postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej Fau
sŁyna Adamskiego, syna Walentego i ' Małgorzaty z pOlem-, 
czyków, ur. we wsi Poświętne dnia 17 lutego 1873 roku, któ
rego w pierwszych dniach wojny 1939 r. jako chorego prze-' 
n~siono z domu do Powiatowego Szpitala św. Tadeusza 
w Łowiczu, gdzie .ślad po nim zaginął. 

Wzywa się Faustyna Adam~kiego, aby w terminie 3-ech 
mieSięcy od daty niniejszego ogłoszenia stawił się w Sądzie 
Grodzkim w Łowiczu; lub w inny sposób dal znać ó sobie, 
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, oraz 
wszystkie osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości o za
ginionym, aby w terminie powyższym doniosły o tym Są
dowi. Zg. 184/47. M-1576/l 

Sąd GrodzkJ w Łowiczu ogłasza , że na wniosek Heleny 
Sobieszek, zam. w Łowiczu, ul. Bielawska' Nr. 5, zostało 
wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej Sta
nisława - Kostki Sobieszka, syna Jana i Agnieszki z Tom-

. czyków, ur. dnia 22 października 1908 roku, który w końcu 
si,erpnia 1939 r. został powołany do wojska polskiego do 
swego oddziału w Rokitnie, skąd następnie około 15 wrześ- . 
nia' wy jechał na front w okolice Przemyśla, gdzie ślad ' po 
nim zaginął. 

Wzywa się Stanisława-Kostkę Sobleszka, aby w terminie 
S-ech miesięcy od daty niniejgzego ogłoszenia stawił się 
w Sądzie Grodzkim w Łowiczu,l lub w Inny sposób dał znać 
o sobie, gdyż w przeciwnym razit' może być uznany za zmar
łego, oraz wszystkie osoby, posiadająCe jakiekolwiek wiado
mości . o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły 
o tym Sądowi. Zg. 189/47, M-15761 

SĄD GRODZKI W NOWYM DWORZE 

Na zasadzie art. 5 Dekretu z dnia 29.VIII.1945 r. Sąd Grodz
ki w Nowym Dworze Maz. 'zawiadamia, iż .zgłoszony został 
przez Marię Gieryczową, zam. w kol. Prędocinek; gm. Ra

, dom, wnIosek o uznanie za zmarłego Stanisława Lechosława 
Gierycza, ur, 18.V.19:1O r., syna Zenona i Marii, który jako 
porucznik W. P. w 1940 r, zaginął. 

Wzywa się Stanisława Lechosława Glerycza, aby w termi
nie trzech miesięcy licząę od dnia ogłoszenia w Monitorze 
Polskim zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie ,może być uzna~ 
ny .za . . zm~rłe~o. "!zywa ~i~ wszystkie osoby, które mogą 
udzIeli c wIadołnoŚCl o zagInIOnym, by w terminie powyż
Rym dOniosły o nim Sądowi. Zg. 26/47. M-16514 

SĄD GRODZKI W OSTRZESZOWIE 

'M.arian Serafinowski, z Grabowa - W6jtostwo, powiatu 
kępińskiego wniósł o uznanie za zmarłą żony swojej Anto
niny Serafinowskiej z. domu Kapała, urodzonej 17 lutego 
1897 w Kaliszkowicach Ołobockich, powiatu ostrowskiego, 
córki PiGI •. ra i Marii z domu K.lara, ost"tnio zamieszkałej 
w Równem, województwa wOłyńskiegl.. klóra 18 maja 1940 
w Równem zaginęła: 

Zaginioną Antoninę Seraflnowsk" wzywa się, aby w ter
minie trzech miesięcy od daty nIniejszego ogłoszenia zgło
siła się ' w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może 
być uznana za zmarłą. 

Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić jakich
kolwiek wiadomości o zaginionej, aby w powyższym termi
nie doniosły o tym Sądowi. IV. Zg. 116/47. M-':"15737 

SĄD GRODZKI W SANOKU 

Sąd Grodzki w Sanoku na wniosek Stefanii Tychmanowi
ezowej, zamieszkałej w Tomaszowie Mazowieckim _ wzy_ 
wa Jtonstantego Tychmanowicza, urodzonego w drliu 31 lip
ca 1901 w Tomaszowie Mazowieckim, syna Józefa i Marii 
z domu Białkowsklej, naczelnika więzienia, ostatnio zamie
małego w Sanoku, który w r. 1939 podczas ewakuacji 
wlf:zienia w Sanoku zaginął, ażeby w ciągu trzech 
miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłoslJ się w tut. Są
dzie. gdyż w przeCiwnym ra'!le może być uznany za zmarłego. 

Wzywa się wszy~tkie "~oby. kt..ire m('~- udzielić wiado
mości o zaginionym. ażeby w powyższym terminie doniosły 
• t;ym, S;ldowi Za. 108/47. M-1S?63 

"MONITOR POLSKI" - 20 gru.dnia 1947 r. 

Sąd Grodzki w Sanoku na wniosek Władysławy Florian, 
zamieSZKałej w Zarszynie - wzywa Wiktora Floriana, uro
dzonego dnia 22 lipca 1907 w Długiem, pow. Sanok i tam 
ostatnio zamieszkałego, syna Stanisława i Pauliny z domu 
Tutak, który podczas frontu ' niemiecko - sowieckiego został I 

ranny w gJowę od pocisku, a nast~pnie oddany do szpitala 
sowieckiego w Niebocku, celem leczenia, dotąd nie powr6c : ł 
i wszelki ślad po .nim zaginął, aby w terminie trzech mie
sięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w tuf. Sądzie, 
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 

Wzywa się wszystkie osoby, którt' mogą udzielić wiadomo
ści o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o tym 
SądowI. Zg. 122{47. M-15764 

'Sąd Grodzki w Sanoku na wniosek Eleonory Głuszyk , za
mieszkałej w Dąbrówce Ruskiej, pow. Sanok - wzywa Ja
na Głuszka, urodzonego dnia 3 marca 1905 w Siedliskach, 
gmina Nortce, zamieszkały ostatnio w Czerteżu, gmina Dy
dnia, pow. Brzozów, syn Michała i Heleny z Nahurskich, któ
ry w roku 1942 został aresztowany przez Gestapo i wywie
ziony 'do obozu w Oświęcimiu, dotąd nie powrócił i wszelki 
ślad po nim zaginął, ażeby w terminie trzech miesięcy od da
ty ' niniejszego ogłoszenia zgłosił się w tuf. Sądzie, gdyż 

w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 
Wzywa się wszystkie osoby, które mają wiadomo§ć o <:a

glnionym, aby w powyższym terminie donios ły o tvm !·1I!. 

Sądowi. Zg. 118/47. M--157G5 

SĄD GRODZKI W STOPNICY 

Sąd Grodźki w Stopnicy, na skutek wniosku Sl anisław~' 
Poniewierskiej z Saneckich. zamieszkałej w osadzie : ,gm;
nie Kurozwęki, wszczął postępowanie o. uznan ie za zmarłe
go Wincentego Ponlewiersklego. syna Piotra i J::>dwi~i ., . Wą

salów, urodzonego w Kurozwękach 17 !ipo::a 191!) roku . tam 
.ostatnio zamieszkałego, który w roku 1939 zo!'ta! n"wolany 
w szeregi Wojsk Polskich do II Pułku Piechoty L,,!g'.onów 
w Sandomierzu, brał udział w walkach kolo Warszawy i od 
tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. 

Sąd wzywa zag~nionego, by w terminie" trzymi~sięcznym. 
stawił siQ do tutejszego Sądu, lub w inny sposób doniósł 

Nr 151 

10) Leona Kaula, urodz. 29.7.1903 r., syna Rudol!a i ł'ran
ciszki, ostatnio zamieszko w Gola~owicach, zaginionego 
w czasie działań wojennych w 1945 r. 

11) J6zefa Krajza, urodz. 9.9.1903 r., syna Józefa i MarU, 
ostatnio zamieszk. w Pielgrzymowicach, zaginionego na fron
cie w czasie dz~ałań wojennych w 1944 r. 

12) Karola Buchtę, urodz. 17.10.1910 r., syna Józefa i Joan
ny, ostatnio zamieszko w I3aranowicach, zaginionego na fron
cie wschodnim w 1944 r. 

13) Henryka Bebka, urodz. 23.4.1909 r., syna Karola i Ka
roliny, ostatnio zamieszko w Bziu Górnym. zaginionego 11a 
froncie wschodnim w 1944 r. 

14) Wilhelma Kopca. urodz. 4.4.1909 r ., syna Józefa i Agnie
szki, ostatnio zamieszko w Bziu Zameckim. zaginIOnego 
w czasie działań wojennych w 1945 r. 

15) Pawła Bortlika, urodz. 17.4.1894 r., syna Jana j Zuziln
ny, ostatnio zamieszko w Bziu Górnym, zaginionego na fron
cie wschodnim w 1945 r . 

16) Franciszka Trekę, urodz. 21.10.1913 r., syna J;,k~lba 

i Agnieszki, ostatnio zamieszko w Zorach, zaginionego na 
froncie wschodnim w 1944 r. 

17) Gustawa Filipa, urodz. 17.7.1913 r. ; syna Janll i Joanny, 
ostatnio zamieszko w Pniówku, zaginionego na fronc ie 
wschodnim w 1945 r. 

aby w terminie 3-m!e~ ięcznym od daty niniejszego ogło

szenia zgłosili się w Sądzie Grodzkim w Żorach , gdyż w prze
ciwnym razie zostaną po upływie tegą terminu uznani 7.a 
zmarłych, 

Nadto wzywa się wszystkich, którzy moglIby udzielić ja
kichkolwiek wiadomości o wyżej podanych ~a~inionydl, by 
w powyższym terminie donieśli o tym Sądowi Grodzkiemu 
wZorach. M-15:J30 

PONOWNE ZAŁOZENIE 
Z AG IN lON Y C H K SI Ą G 

HIPOTECZNYCH 
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 

o sobie, oraz wzywa wszystk ie inne osoby. które mogą udzie
lić wiadomości o zaginionym aby w terminie powyższYńl 
doniosły o nim SądowI. w przeciwnY!T) bowiem razie zagi
niony Wincenty Poniewiersk! może być uznany za 7'" ",.ł" "'l , 

Zg. 50/47. M-15769 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Hipoteczny oowie
s~cza, że na dzień 30 kwietnia 1948 r. wnnaczony zosl.ał ter
min założenia księgi wieczystej w miejsce zniszczonej, pro

i wadzonej przez tenże Wydział kSIęgi hipotecznej pod nazwą: 
Willa Marysin Wawerski Nr. 301". powla'tu warszawskiego, 
~miny Wawer, położonej w Marysime Wawerskim. przy uii
cy Strusiej, o powierzchni 1160 mtr. kw., stanowiącej piac 
niezabudowany, b~dący w sierpniu 1939 r. własnością Marii 
Krzemieniews!dej, do której obecnie przypIsuje sobie pra
wo własności Maria Kobus. 

SĄD GRODZKl W ~TTW AŁKACH 

Sąd Grodzki w Suwałkach na wniosek mieszkanki m. Su
wałk Eleonory Huszeza wzywa z!!g!nionee:o lei Tn"7'l St .... Ii
sława Huszczę, syna Franci~zka i Urszuli z Krzesickich, uro
dzonego 21 listopada 1893 roku we wsi Krzywulka, Hóry 
zaginął .. aby w terminie trzechmiesięcznym zgłosił się do te
go Sądu. gdyż w przeciwnym razie nastąpi uznanie jego za 
zmarłego. Wzywa się też Wszystkie osoby, które mogą udzie
lić '~iadom;'§ci " zagi~·io~y~. abv w terminie powvi.~7vm 
doniosły o -nim SądowI. Nr. Zg. 104/47 r. M-15875 

SĄD GRODZKI W ZAGANIU 

Sąd Grodzki w Zaganiu ogłasza, że dnia 30 października 
1947 r. na wniosek Anny Łaba, . zamieszkałej w Łukowie Za
gańsklm, gm. Twardowice, pow. :iagan, wszczęto postępo

wanie o uznanie za zmarłego Grzegorza Ł~ba, syna J'Ina 
i Marii z d Wyspiańskiej, urodzonego dnia 23 marca 1910 r., 
ostatnio zamiE'szkałego w Swlżu, pow. Przemyślany, który 
dnia 21 czerwca 1941 r. został powołany do Wojska ro
syjskiego. 

Wzywa się przeto Łlibę Grzegorza, aby w terminie trzech 
miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego. zgłosił się do tutej
l'zego Sądu osobiście lub pisemnie, gdyż w przeciwn~'m razie 
może być uznany za zmarłego. Wzywa się również wszyst
kie osoby, kt6re mogą udzielić wiadomości o Grzegor71.1 Ła
ba, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądo,m . $1"Irll
wa Zg. 40/47. M-157G8 

SĄD GRODZKI WZORACH 

Sąd Grod7ki w Zorach wzywa: 

1) Alojzego Bronnego, urodz. 31.7.1912 r., syna Albina 
Apolonii, .o~tatnio zamleszk. w Szerokiej, zaginionego na 

froncie wschodnim w 1943 r. 

2) Antoniego Przatkę, urodz. 29.11.1909 r., syna Karola 
i Katarzyny, ostatnio zamieszko w Suszcu, zaginionego na 
froncie zachodnim w 1944 r. 

3) Stanisłav.'a Bończyka, urodz. 31.8.1911 r., syna Juliusza 
t Jadwigi, ostatnio zamieszko w Królówce, zaginionego w cza
siedziałań wojennych w 1939 r. 

4) ' Franciszka Karwota, urodz. 19.11.1911 r., syna Win
centego i Marii, ostatnio zamieszko w Boryni, zaginionego 
na froncie w Czechosłowacji w 1943 r. 

5) Emila Wantułę, urodz. 30.8.1910 r ., syna Jerzego I Zofii, 
ostatnio zamleszk. w Pielgrzymowicach, zaginionego w cza
sie działań wojennych w 1943 r. 

Wzywa się wszystkich. którzyby rościli sobie jakiekolwiek 
prawa do powyższej nieruchomości, aby w terminie po
wyższym ' zgłosili te prawa w Wydzialt' Hipotecznym w War
szawie wraz z dowodami, pod rygorem pominięcia Ich praw 
w nowozakładanej księdze. M-16038 

Sąd Okr~gowy w Warszawie, Wydział Hipoteczny obwie
szcza, że na dzień l kwietnia 1948 r . wyznaczony zostal ter
min założenia księgi wieczystej w miejsce zaginionej, pro
wadzonej przez tenże Wydział Hipoteczny. księgi "Nierucho
mość warszawska Nr. 4461 - Praga" dla nieruchomości, po
łożonej w Warszawie na Pradze. przy ulicy Pac" Nr. 13, 
stanowiącej plac zabudowany o powierzchni 833.96 mtr. 
kw., będącej w sierpniu 1939 r. własnością · Antoniego i Pe
troneli małżonków Baćko i Wacława i Marii Antor,InY mał
żonków Baćko, a obecnie do której przypisuj q sobi~ rrawo 
własności ciż: Antoni I Petronela małżonkOWIe Backo i Wa
cław i Maria - Antonina małżonkowie Baćko. Wzywa się 
wszystkIch, kt6rzyby rościli sobie jakiekOlWIek prawu do po
wyższej nieruchomości, aby w terminie powytSzym zgłosili 
swoje prawa w Wydziale Hipotecznym wraz z dowodami, 

, pod rygorem pominięcia ich praw w nowozakłal1ancj k~ię-

dze. KW. Nr. 517. M-15689 

Sąd Okręgowy w Warszawie. Wydział Hipot~cLny obwie
szcza że na dzień l kwietnia 1948 r. wyznaczony zo~lał t'!lr
min· ~ałożenia księgi wieczystej w miejsce znisz"'<.onej . nro-
wadzonej przez tenże Wydział księgi "Żwir Nr 42 l '" powiatu 
warszawskiego, o powierzchni 2.332 mtr. kw .. dla nierucho
mości, położonej w Sulejówku. gminy ~uleJówek. stan"wi~
cej w sierpniu 1939 r. własność Adama' i Józef y ma!? Po
nikiewskich, do której obecnie przypisują sobie prawo włas
ności Adam i Józefa ma.lż. PonikIewscy. Wzywa się wszyst
ldch, kt6rzYbY rościli sobie jakiekolwiek prawo do pJwyŻ
szej nieruchomości, aby w terminie powyższym zgło$!I: swo
je prawa w Wydziale Hipotecznym wraz z dowodami, pod 
rygorem pominięcia ich praw w nowozakładane.: k"i<;rhe, 

M-IG7Sa 

SĄD GRODZKI W KOLE 

Sąd Grodzki w Kole, Oddział Ksiąg Wieczystych niniejszym 
obwieszcza, że Szlama - La jbe Halter. syn Izraela Lajzera 

"-

8) J6zefa Hulima, urodz. 14.3.1912 r., syna Karola i Mar
ty, ostatnio zamleszk. w Roju, zaginionego na froncie wschod
nim w 1943 r. 

7) Klemensa Plewnię, urodz. 16.11.1896 r., syna J6zefa 
i Marii, ostatnio zamie~zk. w Zazdrości, zaginionego w roku 
1939 w obozie obcego państwa. 

i Ryf!ti Lai z domu Judzka, zamieszkały we Włocławku, ul. 
Brzel'ka 11 złożył wniosek o zalożenie księgi wieczystej dla ' I 

nieruchomości, położonej w Izbicy Kujawskiej, powiatu kol
skiego, dawnie] przy ulicy Rynek Nr, 29, a obecnie Plac Pił
sudskiego 12. powierzchnia około 350 m . kw., składającej się 

8) Stefana Kurkowskiego, urol1Z. 12.6.1912 r.,. syna Kon
stantego I Paulh y, ostrtnio zamieszk. wZorach, ?:aginlo
nego na froncie wschodnim w 1945 r. 

9) Franciszk!ł Pierchałę, urOdŹ. 25.4.1897 r ., syna Józefa ' I 

i Jadwigi, ostatnio zamleszk. w Pawłowicach, zaginionego ' 
w czasie działań WOjennych w · 19311 r. 

z domu piętrowego , murowanego, stajenek i podwórza. 
Sąd Grodzki w Kole wzywa wszystkich, kt6rzyby rościli 

sobie prawo własnOŚCI, lub prawa rzeczowe ograniczone, 
albo ograniczające możność rozporządzania . tą nieruchomo
ścią · ażeby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia ni
niejszego obwieszczenia z.głosili w Sądzie swoje prawa i zło
żyIl potrzebne dowody pod rygorem pominięcia ich praw 
w założonej księdze wieczystej. M-16129 
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Konkursy . 
KONKURS I 

Wydział Powiatowy w Drawsku,' województwo -Szczeciń
skie oglaszakonkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Po
Wiatowego w Złocińcu z przewidzianym etatem 60 łóżek. 

Do stanowiska tegu przywiązane są pobory w/g grupy 
VI-ej dla praoowmków samorządowych, dodatek wyrów
nawczyoraz 5,000 zł. dodatek chirurgiczny. 

Wymagane kwalifikacje: 
1) Dyplóm lekarski uznany przez Państwo Polskie, 
2) prawo wykonywania praktyki lekarskiej, 
3) dowód obywatelstwa polskiego, 
4) dowody specjalności, 
5} przynajmniej 3-letnia praktyka szpitalna na oddziałach 

chirurgiczno-ginekologicznych, 
6) znajomość położnicza. Pożądana praktyka w zakresie 

administracji szpitala. Podanie wraz z odpisami wy
maganych dowodów i własnoręcznie napisanym życio
rysem należy kierować pod adresem, Wydział Powiato- , 
wy w Drawsku, województwo Szczecińskie w terminie 
do 3-ch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze 
Polskim. 

3M-16446 
Przewodniczący Wydziału Powiatowe'go 

Starosta (-) W. Grzybowicz 

KONKURS 

Zarząd Miejski w Częstochowie ogłasza niniejszym kon
kurs na stanowisko Dyrektora Publicznego MiejSkiego Szpi
tala Powszechnego w Częstochowie. 

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać następują-
ce kwalifikacje: 

1. obywatelstwo polskie, 
2. dyplom ukończenia studiów lekarskich, 
3. prawo wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie 

Polskim, 
4. conajmniej pięcioletnią administracyjną praktykę 

szpitalną. 

Wynagrodzenie wedIug umowy. 
Oferty udokumentowane uwierzytelnionymi odpisami wraz 

z własnoręcznie napisanym życiorysem należy składać w Za
rządzie Miejskim w Częstochowie w terminie do dnia 10 sty
cznia 1948 roku. 

M-16560 
Prezydent Miasta 

(-) Stanisław Wieczorek 

Przelargi 
ÓGŁOSZENIEO ,PRZETARGU Nr. 58 " 

Dyrekcj; Ok;ęgo~~ .K~l~i ·' P~ń~t;o~YCh :, W '. Warszawie , 
ogłasza przetarg nieograniczpny na: 

1) Roboty związane z rozbiórką prowizorycznego mostu 
nad kanałem żerańskim linii Warszawa...!. Nasielsk. 

2) Wykonanie II-ej serii robót przy odbudowie budynku 
Nr. 32 i 34 na st. Warszawa' - Praga z przeznaCzeniem 
na warsztaty krawieckie. ' 

Oferty w zalakowanych kopertach należy składać do godz. 
12-tej dnia 30 grudnia 1947 r. do skrzynki ofertowej w Wy
dziale Drogowym, przy ul. Wileńskiej Nr. 2/4, gdzie w go
dzinach urzędowych można otrn'mać iniormacje oraz pod
kładki doskładania ofert. M-16559 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Centrala Tekstylna, Biuro Eksportowe "Cetebe", Łódź, Al 
Kościuf:\zki 15, ogłasza przetarg nieograniczony na ezynności 
ekspedycyjno - transportowe, związane z odbiorem i wysył
ką zagranicę drogami lądowymi i morskimi wszelkiego ro
dzaju wyrobów przemysłu tekstylnego. 

Oferty należy składać do dnia 29 grudnia pr. godz. lO-ta 
w podwójnych zalakowanych kopertach bez znaku firmowe
go z napisem: "Oferty na czynności ekspedycyjno _ tran
sportowe dla "Cetebe" w sekretariacie "Cetebe" w J'.odzi. 
Al. Kościuszki 15 (gmach P. K. O.). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 1947 r. o godzi
nie 12-ej . . 

Oferentów obowiązuje zł~żenie wadium przetargowego 
w sumie zł. 50.000.- oraz wykazanie się posiadaniem ' upraw-
nień przemysłowych. . 

Ślepy 1\."sztorys, schemat warunków umowy oraz inne in
formacje można otrzymać w Wydziale Transportowym "Ce
tebe", Łódź, ul. 6-go Sierpnia 8 w godzinach biurowych. 
"Cetebe" zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta 
oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania powodu 
i bez obowiązku ponflszenia odszkodowań. 2M-16417 

\,.', 
PRZET ARG NIEOGRANICZO~"Y 

Pier:wsza Państwowa 'Fabryka Aparatów Elektrycznych 
w Warszaw~e, przy ul. Kałuszyńskiej 4 - ogłasza przetarg 
nieograniczony na .roboty instalacyjne siły i światła w bu
dynkach fa bry czmych o kubaturze ok. 40.000 ,ms. 

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach bez fir
my w , sekretariacie fabryki przy ul. Kałuszyńskiej 4, w go
dzinach urzędowych. gdzie reflektanci mogą otrzymać pod
kładki kosztorysowe, rysunki do wglądu oraz wszelkie 
informacje. 

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium do 
PKO konto 1-1644 w wysokości 1 procent oferowanej sumy. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 grudnia 1947 r. o godz. 12. 
Dyrekcja fabryki zastrzega sobie dowolny wybór oferentów, 
zmiany zakresu robót oraz unieważnienie przetar~ bez po_ 
dania przyczyn. M-I6513 

"MONITOR POLSKI" - 20 grudnia 1947 f. 

Ogłoszenia prywalne 
OGŁOSZENIE I 

Kurator firmy Fabryka Mydeł Toaletowych, Perfum i Ko
smetyków "Fornarina", Spółka Akcyjna w Warszawie na 
zasadzie art. 59 § 2 prawa opiekuńczego i art. 396 KO,deksu 
Handlowego zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 1948 roku, ' 
godz. 13-ta w kancelarii Notarius.za Stanisława Małachow
skiego - Łempickiego w Warszawie. gmach Hipoteki, odbę
dzie ;;ię Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszów 
Spółki z następującym porządkiem dziennym: sprawozda
nie kuratora, wybór władz Spółki. 

Akcjonariusze pragnący wziąć udział w zebraniu obo,- ' 
wiązani są złożyć do dnia 21 stycznia 1948 roku do rąk ku
ratora adw. W. Dąbrowskiego, Warszawa, ul. Nowogrodz
ka 44 posiadane akcje. 2M-16049 

, 
OGŁOSZENIE III 

Na zasadzie art. 2, ust. 1 I 10 ust. l i 3 dekretu z dnia 
3 styc:c.nia 1947 (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 23) o uregulowaniu 
ubezpieczeń rzeczowych i osobowych zwracam się jako usta
nowiony w myśl art. 75, ust. 1 rozporządzenia Prezy:tenta 
Rzeczypospolitej z 26 stycznią 1928 (Dz. U. R. P. Nr. 9, 
poz. 64) likwidator Głównego Przedstawicielstwa na Polskę 
Angielskiej Spółki Akcyjnej Towarzystwa Ubezpieczeń 
Alliance - Alliance Assurance Company Limited, Londyn 
do wszystkich wierzycieli i roszczących sobie prawa do wy
mienionego zakładu z wezwaniem, by zgłosili swoje wierzy
telności i prawa w ciągu sześciu miesięcy od daty ostat
niego (III) ogłoszenia. 

Główny Przedstawieiel na Polskę 

Angielskiej Spółki Akcyjnej Towarzystwa Ube~pieczeń 

Alliance - Allian~e Assurance Company Limitcd, Londyn 

w Krakowie, ul. Karmelicka L. 48 
3M-I444!i 

' R a c h u n e k 

pil3"SU Zamknięcia na dzień 31 grudnia 1946 r. 

'Tow. Przem. Handl. "BACUTIL" Sp .z o. o. 

pod Zarządem Państwowym 

Aktywa 
I. Majątek stały: 
l. Place, grunty i tereny 260.457.68 
2. Budowle, budynki i zabudo-

wania 10.078.786.77 
3. Maszyny, urządzenia tech-

niczne i środki trnnsportcwe 8.438.929.02 
4. Różne ruchomoŚCi i inwentarz 
żywy 7.152.911.30 

5. Inne materialne składniki ma-
jątku stałego 343.324.-

6. Wartości niematerialne 
i prawne 1.372.714.35 

7. Udziały w innych przedsię-
biorstwach 20.000.-

D. MaJą,tek obrotoWF 
l. Gotówka w kasie 

Banki 
1.631.867.62 
6.385.555.45 8.017.423.07 

2. Papiery wartościowe 499.500.-
82.101.519.59 3. NależnOŚCi 

27.867.123.12 

4. Zapasy 53.383.772.28 144.002.214.94 

III. InnE' aktywa 
l. Pooostałe wyżej niewymienio_ 

ne aktyw!!. , 
, 2. ,Rozlic~nia: mi~yoilqeą<>W'~ 

bierne .. 

'f. SuJtty pozabilan.wwe 
t. Towary obce 
2. Różni za kaucje 

2.9q3.988.17 

~888.023.88 ,- ·· 5.842.012.05 

177.511.350.11 

79.778.50 
12.000.000.-

12.079.778.50 

L Kapitały własne 
1. Kapitał zakładowy (majątek) 

objęty przez Zarząd Państwowy 
D. Umorzenia i rezerwy ' 

... III. Kapitały obce 
l. Wierzyciele 
IV. Inne pasywa 
1. Pozostałe osobno niewymienio_ 

ne pasywa 70.032.-' 
2. Rozliczenia międzyókresowe 
- bierne 4.963.:193.59 

V. Zyski 
l. Z poprzednicll okresów ra-

chunkowych , 513.514.26 
2. Za okres bieżący 

sprawozdawczy: 
Zysk operacyjny 61.665.741.65 
rezerwa na poda-
tek dochodowy . 43.266.091.- 18.399.650.65 

VI. oumy pozabilansowe 
1. Różni za towary 
2. Kaucje hipoteczne 

79.':'78.50 
12.000.000.-

12.079.778.50 

Warszawa, dnia l lis~ada 1947 r. 
Zlłrząd 

Pasywa ' 

2.203.500.-
59.171.442.12 

02.189.617.49 

8.033 625.51 

111.913.184.91 

177.511.350.11 

Kierown!k Księgowości 
(-) M. Senldas 

Dyrektor Admin. Handl. 
4-) M. Wasilewski l-l T. Klossow5ki (~) J.StaroA 

M-16U4 

I. Nakłady operacyjne 
l. Koszt wyt.worzenia sprzedanych 

wyrobów własnej produkcji: 
a. Remanent początJk:owy wy

robów gotowych i półgoto-

, 

Rachunek 

Wynikaw na dzień 31 grudnia 1946 ·r. 
Tow. Przem. Handł. "BACUTIL" Sp .z o. o. 

pod Za,rządem Państwowym 

I. Dochody operacyjne 
l. Sprzedaż: 

wYch Draz robót w toku 3.593.870.55 

a. Obrót netto ze sprzedaży 
wyrobów gotowych i pół
gotowych 
Obrót wewnętrzny 

li. Poniesione koszty. wytwo-
rzenia 165.886.658.67 

b. Obrót netto za roboty 
odpłatne 

mniej . 
c. Remanent końcowy wyTO

bów gotowych, półgoto

wy<:h oraz robót w toku 
i inne 

2. Koszt własny sprzedanych 
towarów handlowych 

2a: Koszt wła~y szlamowania 
jelLt obcych 

3. Koszty sprzedaży ogóIDe 
4. Koszty s/przedaży specjalne 
D. Nakłady finansowe _ 
Dl. Nakłady I straty pozaopera

cyjne i nadzwyczajne 
IV. Czysty zysk 

169.480.529.22 c. Obrót netto ze siPrzeda~ 
towarów handlowych 

d. Obrót netto z innych 
tytułów 

46.701 .847.52 122.778.681.70 2. Inne dochody 

D. Dochody finansowe 
24.937.891.69 III. Dochody i zyski "ozaopera

cyjne i nadzwyczajne 
13.765.433.47 
58.378.708.43 
11.890.312.81 

808.397.61 

55.567.580.08 
18.399.650.65 

30l.528.656.44 

Warszawa, dnia l li~topada 1947 r. 

217.305.005.31 
33.918.448.74 

19.795.210.75 
" 

26.281.138.34 

6C6.348.D3, 

297.904.147.17 
430.452.88 291.334.600.111 

146.998.79 

3.045.057.60 

301.526.656.44 

Zał'z!jd 
Kierownik KSięgowoŚ<1 

(-) M. Senktas 
Dyrektor Admm. Handl. 

(-) M. Wasilewski (-) T. K108l0wski (-) J. Starem 
M-18115 
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/ SKROeONY BILANS SUROWY 
PA1'łSTWOWEGO BAHIl-O aOLNt:GO 

" dniu 30 września 1947 roku. 

~ANCZYNNY. STAN BIERNY. 

Nazwa raChunków R-ki stare R-kl "kupacyjne R-ki pr>L-.kie Nazwa rachunków B-ki stare B-ki okupacyjne R-ki polskie 

1. Kasa i sumy do dyspozycji - l. Kapl·tal Zakład •• wy 100.000.000.-

2. Bilety Skarbowe 2. Kapit.uły rezerwowe 71 .366.433,69 7.143.381,87 

3. Papiery warlosclowe 
4. PapierY , wartościowe Fund. reunr. 
5~ Udziały 

6. Banki Krajowe 
7. Banki Zagramczne 
8. Dyskonto 
9. Protl'sty 

10, Kredyty w rachunk;ach bleżąc1ch 
11. Pożyczki terminowe 
12. Kredyty akl:ept. I rembursowe / 
13. N:eruchomosCl ' 
14 Różne rachunki 
15. Dł'ugoterrninowe poź. hipote<'.zne 

85.133806.19 . 
4.22/ ,837,61 

13.518.653.-
20.803.M 1,22 

417;924,42 
60.062.3i? ,36 

342.352,78 
9.975.479 ,63 

58.104.024,91 
188.715.--

12.889.828.80 
333.808.475,85 
289.885.545,03 

2.073.981,66 

12.022000.--
60.140.347.--

4.908B80.
. 399.373.10 

65.963.254,04 
31.694.560,28 

1!83 .R~ 02t.38 
129.122.081.-
271.500.000.-

8.966000.-
710.542.581 .61 
746.242.548.11 

4.969 . 7~9, 146.-
11.481.388.-

3.538.625.651.2'7 
7.943.297.562.75 

69.136.553,38 
25.254.076,711 ' 1.385.108.245,24 

3. F'und\Jb'2 amort. nieruchomOŚci 
4. Lokaty Skarbowe 
5. Wkłady 
6. Rachunki bi~7.ące 
7. Różne nato płatne zobow. 
8. Banki Krajowe 
9. Banki Zagraniczne 

10. Otwarty kredyt 
11. Redyskonto weksli 
12. Dyskonto akc. Banku Akcept. 
13. Wierzyciele hipoteczni 
14. Zabaw. z tyto kred. akc, i remburs. 
15 Różne rachunk.i 

2.709.2IH,37 
54.021.719,65 
65.456.939,58 
31.904.712,79 

18.030.722,66 
2.326.724,64 

56.366.386,94 
33.688.927.-
6.301.459,35 

188.715.;-
285.567.819,13 

18.720.RI0,65 
73.29R.900.26 

75.437 .99tl,93 

27.R5!l .383,16 

3.279.289.-
2.144.000.-

2.763.944.694.82 
6.13.708.968,26 

7.506.060.327.90 
15[\.790.973.1 :~ 

1.391 .516.383.1l2 
1.098.775.-

2.554.157.033.-
4.608.955.641.-

645.887.761.65 

16. Rachunki wynikowe 483.298.998,47 16. Listy zast. i oblig. 
17. Rachu.nki wynjkowe 

171.428 712.-
676.371.929 ,63 

Suma bilansowa 899.358.561,80 202.456.472,87 20.950.915.777,21 Suma " bilansowa 899.358.561,80 202.456.472,87 20.950.915.777,21 

t. Dłużn . . z tyto udziel. 2warancji 
2. Inkaso 

Zoquhione dokument, 
Zagubiono kartę ewidencyjną samochodu 

marki "Ford V 8". Nr. rejestracyjny C-38294, 
Nr. silnika 81 T 6049 wystawioną na Komitet 
Centralny OMTUR M-15836 

Zgubiono prawo jazdy II kI. i legitymację 
Zw. Zaw. Prac. Samochodowych na nazwi 
sko Zawadzki Jan, Talllka 45a m. 8. M-l5838 . 

-Skradzio'no arkusz egzaminacyjny Szkoły 
Głównej Handlowej za rok 1946/47 Nr Alb. 
12349, na nazwisko Czarnecki Zbigniew. 

M-15839 

Skradziono kartę rozpoznawczą i le~ityma
eję Związku Dozorców na nazwisko Dudziń
ski JaIL M-15847 

Zgubiono kartę rejestracyjną RKU - Gro
dzisk - Maz., na nazwisko Jag ieło Józef. 

"" .,,,;. l~' ~ . M-15840 

Zaginął oryginał dyplomu doktora wszech
nauk lekarskich wydany przez Uniwersytet 
Warszaw!'ki w 1926 r. na nazwisko Dr. Dę
bicki Kazimierz ur. 1900 r. M-15841 

Zgą~iono zawodowe prawo jazdy, legity
macj;: Związku Transportowców na nazwi
sko Zajączkowski Józef. M-15842 

Zgubiono .Iegitymacje: służbową Nr. 3 Min . 
Pracy I Opieki Społecznej I le.E!itym"~.ie 
Związków ZawodoWych na nazwiSiko Za
krzewska Małgorzata. ' . . M-15R43 

Zgubiono legitymację służbową Nr. 31 Min. 
Pracy i Opieki Społecznej na nazwisko Mu

.siałek Zofia. . M-15844 

184.636227.-
1.719.109.735,77 

Znbow. z tyto udzielonych gwarancji 184636.227.-
2. Różni za inkaso l.7ą 109.735,77 

/1.903.745.961,77 

firmę "Skład Papieru I Tektury - właścl- B!uro Organizacji Dostaw. M-15636 
ciel Szpaler ski Edmund. M-15954 ... --.-- - --- _ . -- -

1.903.745.962,77 

M-16229 

Zagubiono koncesję wydaną przez Zgroma
dzenie Kupców W:dok 22 Nr. lR0!l18 wysta
w ioną na firmę "Tran ~p(}rt." Dominik Drze
wosowski, ' St.an is-ław GalMci, Ka zimierzow
ska 70 m. 3. M-16052 

Zagubiono tytuł własności samochodu "Ford I Zgubiono kartę ewidencyjną samochodu 
V 8" Nr. rejestr. C-07643 wydany przez Okrę- i B.M.W. Nr. rejestracyjny B - 04634, wysta
g.owy Urząd Likw~dac. y~ny w warszaWie., ~a I w.ioną na Minis~7rstwo Przemysłu i Handlu , 

- _________ - __ -.!' ____ -- Zaginął kwit depozytowy Muzeum Narodo-
Zgubiono legitymację Związku byłych' wego w Wanzawie Nr. 767 z dnia 24.X1.1939 W dn i-u l.XIl .1947 r . zo-st.ała zagubiona karta 

Więźniów Politycznych, zaświadczenie reje-! roku wystawiony na nazwisko Potocka Z')f:a. ewid2ncyjna (dowód rejestracyjny) samocho-
stx:acji RKU. _ Gdańsk, legitymację G imnaz-I . M-15999 du "Wanderer" Nr. rej. A - 76~33 -:- własność 
jum Koedukacyjnego dla Dorosłych Gdańsk- . , . Nal'ooowego Banku P olskiego. 
Wrzey;zcz" na nazwiSkO Palulis J6Żef . Zg'l!blono ?,owod ~e~estra~yjiJlY c.ąg~;ka Zna:azca powyższego dokumentu proszony 

M-15933 : marki "Deutz Nr . . reJe·~.t.racYJny C - 55~33 , jest o zwrot tako·wego po~ adresem. - Na,ro
___________________ Nr. motoru 570417 /.1~, Nr. fabrycz;n.y. 2811~! dowy Bank Polski. WydZiał AdministracYJny, 

Skradziono prawo jazdy, książeczkę wojsko- wystawiony na Mmlsterstwo Admmlstrac)1 ul. Daniłowiczo'Wóka 13.- M-16085 
wą, na nazwisko Kamola Kazimierz. . Publicznej. M-16000 1\ . 

. . . . " Zagubiono dowód rejest.racyjny samochodu 
M-15959 Zgubiono legItymację słu",bową Mm.ster- osobow0go marki "S:mca Fmt" Nr. re]estra-

--Z-g-u-b-i-on-o----j-a-z-q-y-----. --- stwa Aprowizacj i na na:z.wisko Ow:d7ka J3- I cyjny A - 42589. Silnil(3 Nr. R:JOfi89 podw ozia 
wacki Miecz~~:a': , na nazWl:~I~~~O . nina. . M-:~.6~~2 · Nr . . 929494 ,":,,,y.dany na Poc:z.to'Wy urz~~iJ~;i I ZgubIono legitymację służbową Nr. 2 BOS-u V:~ZoWY,_ Łodz. 

Zgubiono kartę l'9zpoznawczą, legi1tymację i na nazwisko ])eb"nel Anna. . ' M-16003 Zg~biono kartę rej esir3cyjną i zaświadcze-
P.P.S .. kartę rejestracyjną RK.U. - Skiernie- l' - - -b-i --k'- ·---'d . ' . h'~d riie zgłoszen l a RKU - Bolesław ice. na nazwi-
w ice, . rta'nazwisko Bartosiak Wiktor. I Zgu ono. ~~ę ew, .encYJną ~amoc () U sko P isarski Władysł~w, llrodzo·n i 9. 5. 1925 

M-15'961 I "Opel - Oh mp.a Nr. rejestr. A 47439 Nr. Gd ' ł . ~ . l A 10 1 
: silnika 38-3156, wystawioną na Zarz"d Inf'J r- w '. ow;e, zam. ,()Gl., U . nczyca m. 

-------------- . M-16070 
Zgubiono ka.rtę rejestracyjną, stałą legity- i macyjny K.B.W. M-16006 

mację P.P.S. i legitymację Związku Zawodo- Zgubiono ksią7.kę samochnd'lwą ,.FordsOiJl" 
wego, odpis wyroku Sądu Okręgowego w War-Nr. rejest.racyjny C _ 90916 Nr. siln:ka 18-
szawie, na nazwisko Majer Edmund. .F-7020640 zare;estl'Qwy na KC. OMTUR dn. 

M-15965 29.IX.47. r . w Bierutowicach. M-16007 -------------_._- - -_._-----

Zagubiono ksi ;'J7.kę rejestracyjną samochodu 
osobowego marki "Merced c.s" liOV Nr. 25003 
Nr. motoru 41822!), N... ramy 371142. prawo 
jazdy i koncesję. wydane na nazwisko Adam 
Mal.kiewicz, Lódź, Wyso,ka 7. 

M-:"l6072 ZgubIono kartę ewidencyj.ną na samochód 
marki Hanomag, 

Nr Rejestracyjny H - 76433 

Unieważniam zagubiony paszport zagra
niemy na nazwisko Rożan Nadzdeżda Łódź. 
Gdańslta 15 /25. M-16027 Zagubiono kartę rejestracy ,j,ną RK.U. Skier-

niew:ce na nazw;sko Grzywaozewsiki Michał, 
zam. Ł6dź, 11 L istopada 46/18 M-16073 .. Silnika 302978 

" pod·woma 306454 
zarejestrowany na Se.kretariat Naczelny Pol
skiego Stronnidwa Ludowego. Alcje Jerozo
.łimskie Nr 85. M.,t'5964 

Uniewazniam zagubione prawo jazdy (szo
fcrskie) Nr. 10.006 na nazwisko Sokołowski 
Franciszek, Łódź, Zeromskiego 51. 

M-16028 

Skradziono legitymacje Kaa - 1 Główny 
Zgubiono legitymację Tzby Lekar~kiej War- Urząd Pomiarów Kraju, Karbarzowa Zofia. 

~zawsko - Białostockiej i pieczątkę na naz- M-15963 

Za.gublono książkę wojekową RK,u'-1 
l Brodnica. Grudzień 1945 r. na nazwi~ko Pań-

czyszak Adolf. M-14587 . 

Zgubiono kartę re,i 0stracyjną R.K.U.
Opoczno, wydaną w 1945 r. na nazwisko Wu
lewski Jan , zam. wieś Kopaniny, gm. Swożyce, 
pow. Konecki. • M-160BO 

Zagubiono ks ią ;'.kę inwalidzką wydaną przez 
Urząd inwalid7,ki w Toruniu na nazwisko 
Alojzy Ziółkows·ki, zamieszkały w Szafarni. wisko Dr. Maria Godziń~ka. M--lfi845 

Skradziono legitymacje: szkolną Pań!:two· 
wej Szkoły Zeglugi Sródlądowe.i. PT7.Yspo~o
bienia Wojskowego I zlli\wiadczenie, . reje
stracji RKU na nazwisko Swińczak Leon. 

M-&.15947 

Zgubiono kartę ewidencyjną samochodu 
.. Chevrolet Comandor" Nr; reje~tracyjny 
B-02413. wystawioną na M:nisterstwo Kultu
ry i Sztuki - Naczelna DyrekCja Muzeów 
i Ochrony Zabytków. M-l~950 

Zgubiono legitymację służbową Nr. 2772 
Min. Skarbu i przepustkę stałą na nazwisko 
Urban Józef. M-15958 

Zagubiono legitymację służbową Nr. 26 
wyd3.ną przez Ministerstwo Ziem Odzyska
nych, książeczkę wojskową i prawo jazdy 
wyd"me przez Starostwo Praskie, na naz
wisko Bukowsklego Wacława. M-1595i 

Skradziono kartę rejestracyjną RKU, legl
tymację Nr. 24 Szkoły ogólno - dokształcają
cej Nr. 17 Im. Prezydenta Starzyńskiego . na 
nazwisko Nikiel Józef. M-15956 

Skradziono dowód tożsamości 
tl.azwi~ko Piasecka ·Jadwlga. 

osoby, na 
M-15955 

Zgubiono legitymację Służbową Zarzadu 
Miejskie~o Wydział Szkolnictwa, na nazwisko 
Orłowski Adam. M-15962 ' 

ZgubJonodokumenty studenckie Uniwersy
tetu Warszawskiego, GrabiliS'ki Herman. 

M-15848 

Unieważnia się skradzione druki do pooatku 
gruntowego - blok raportów dziennych od 
nr. 176026 - 176050 oraz kwitariUS2 poświad
czeń odbioru od nr. 162051 -- 162100. Spół
dżielnia Rolniczo-Handlowa w Nysie. 

M-16029 

I 

. Zagubiono kartę ewidencyjną samochodu I 

"Opel Adam" Nr. r ejestracyjny B - 05616 : . M-16053 

Nr. s~ln ika 253956 1. wystawioną na Jednosrkę Zgub'ono l eg : tymację srużbową M.O. WY
WOjskową Nr. 3795. M-16033 daną przez K.W.M.O. Bydgoszcz na nazw isko 

. i Marciniak Tadeusz. M-16058 
Zagubiono prawo praktyki lekarskiej, wyda_ 

ne przez Resort. Zdrowia. na . naZlW' sko Dl'. i --Z~ubiono ksiąz.kę inwalidzką Nr . . 4697, 
Zaleski Leszek Tadeusz. M-16035 wydaną przez Powiatową Komendę UzupC;l

- ! nień \ Stani~ławów na nazwisko Moczorodyn-
Zagubiono prawo jazdy i dowód osob:sty ! ~. k- I· Wła dvs' ław. M-16057 

na nazwisko Zulewski Stefan M-16036 l . J 

Zgubiono kartę rejestracyj'ną RK.U. na 
nazwisko Jurdync~ki Mikołaj. 

Z~ublono książkę inwalidzką Nr. 239 P., 
wydaną na nazwisko Popowicz Paweł. 

. M-16058 

Zgubiono tymczasowy dowód osobisty i kartę I zgubh;no książkę inwal i dzką, wydaną przez 
rejestracyjną R.KU. na nazwiSlko K ac:porz:vk I Refera t Inwalidzk,i w Kali= na nazw'!'ko 

Skradziono kartę e'Widencyjną samochodu Stanisław. _M_-16039 CzaJ'a Jan. M-16059 
marki "Mercedes V 170" Nr. rejcs.tr. B - - -
08096, wystawioną na Pułk. Jana M,orawiń~ Z~gnblono prawo jazdy na nazw isko Ptasiń
skiego. ' M-1600l ski Marian. M-16041 

Skradziono dnia 2l-go XI.47 r. kartę roz
poz.nawczą oraz leg itymację członkowską OlA 
na nazwisko Mgr. far. Joanna G6recka. 

M-1600B ------------_. ---
Skradziono świadectwo dojrzałośCi wydane 

przez Kuratorium Okręgu Warszawskiego 
w 1945 r., na nazwisko Pa.welczyństk.a Wanda 
Zo~ia. ~--15846 . 

Zagubiono prawo jaroy na nazwisko Jaśnic-
ki Aleksander. M-16045 

Zagubiono legitymację Służbową Central
"lego Urzędu Planowania na nazwisko Luzak 
Zy.gmunt. M-16046 ---------,,---------

Zgubiono książkę inwalid7ką. wydaną przez 
Starostwo Powiatowe w Nadwórnej n·a na7.1" .. i
sko Rusnak Jan. M-16061 

Zgubiono legltymację s~1.1 żbową Milicji Oby
w atelskiej w Godowie na nazwisko Golis7 ek 
Józef. M--16060 -_._.---.--... . 

Z;ubiono kartę rejesttacyj~ą , wydaną prze~ 
R.K.U. Włocławek, na nazwisko Bednar9kl 
Feliks. M-16062 

Zgubiono l eg:tymacj ę służbową Nr. 1614 '1, 
wydaną przez Dyrekcję Okręgu Poczt i Te
legrafów Olsztyn na nazwisko SeregiP'ta Mau
rycy. M--l6063 

PRENUMERATA "Monitora Polskiego" wynosi miesięcznie ł 250.-. Numer pojedyńczy zł 30.-. CENY OGł.dSZE~: O zagubionych dokumentach zł lO za I wyraz. - Edykty. 
nadsyłane wzez Starost (Ref Spraw Inwalidzk.' zł 4 za 1 wyraz. - Uznanie za zmarłego zł 10 za wiersz mm I szp (na str. 6 szp.) . - Odtworzen ie zaginIOnych dokumentów 
zł 10 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.). - Inne ogłoszenia sądowe zł 35 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.), - Przetargi I wszelkie inne ogłoszenia zl 40 za wiersz mm 1 szp. 
(na str. 6 szp.,. Za bilanse I układ tabelaryezny dolicza się 0%. Za terminowy druk ogłoszeń Wydawnictwo nie odpowiada. Ogłoszenia do .iMonitoru Polskiego" należy kierować 
Wyłącznie do Biura """łl)SZeń I Reklam Polskiej Aeencjl Pr sowej PAP w Warszawie. ~ul. Mlodz. Jugosłow. CPierackiego) 11 lub do Oddziałów Polskiej Agencji Prasowej PAP. 

Należność za ogłoszenia platna gotówką z góry. 

Wydawca: Polska Ągenc.ia Prasowa PAP. Redaguje Komitet RedakCYjnY 

Druk. N.K.W. S. L. W-w&, Skolimowska I. B-42253 , 


