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TRESC DZIAŁU URZeDOWECO 

Z a r z ą d z e n, i ~ W ł a d z N a c z e l n y c h 
Poz. 903. Zarządzenie Ministra Skarbu . wydane w po

rozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Prze
mysłu i ~andlu, Aprowizacji, Odbudowy, Komunikacji, 
Poczt i Telegrafów oraz Ziem Odzyskanych - w sprawie 
wadium przy przetargach oraz zabezpieczenia zaliczek 
i ods~kodowań umownych na dostawy i robety na rzecz 
Skarbu Państwa, . Samorządu oraz instytucyj prawa pu
bliczncgo. 

Poz. 904. Zarządzenie Ministra Administracji Publicz
nej o wyznaczel'iu Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego 
do wpisywania postanowień sądowych, ustalających treść 
sporządzonych za gr"n'cą aktów stanu cywilnego (me
tryk) obywateli polskich. 

Poz. 905. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad 
przedsiębiorstwem ,.Warsztaty M~chan~CJ;ne, właściciel 
Inż. Pawlak, Poznań. ul. Warszawska 27". 

Poz. 906. Zarządzenie Dyrektora Głównego .Urzędu 
Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk o pozbawiEniu 
debitu . komunikacyjnego. 

D'ZIALURZł;DOWY 

Zarządzenia Władz . Naczeln yeh 
--000-

!l03. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 
z dnia 25 listopada 1947 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji 
Publicznej, Przemysłu i Handlu, Aprowizac;i, Odbu-
dowy, Komunikacli. Poczt i Telegrafó~ oraz Ziem 

Odzyskanych - , w sprawie wadium przy przetargach 
orAZ zabezpiecz2nia zaliczek i odszkodcwań umOw
nych na dostawy i roboty na rzecz Skarbu Państwa, 
samorżądu oraz instytucyj prawa pnblicznego. 

Na podstawie § 20 ust. 2 i 3 Oifaz § 44 ust. 2 rcwpo
rz.ądzenia Rady MiniSItrów z dnia 29-go .stycznia 1937 
r . o dostawach i robotach na rze~iZ Skarbu Państwa, 
samorządu oraz instytucyj prawa publicznego (Dz. 
U. R. P. Nr. 13. poz: 921 zarzą,d.za się, co na,stępuje: 

§ 1.' Na ws.zelkiell'O rodza:u wad:a przy przetoMga1:'h O'l'az 
1I,a zabezpieczenj,e wv'k,onan:a umów, jako kaucje, tudzie:!: na 
zabezpieczenie ud,z:i elanyc,h zaliczek !l'ołówkowych lub m l,toC\l'li.a
\owych przyjmowat naldY na6-1ępujące walo'Ty (warlo6ci): 

l) gotówkę (wpłaty bupośrednie lub pokwitowan.:a kasI; 

21 bilety skarbowe; 

3) państwowe pa'DIN"y wa,rŁościowe (obligacje pOtŻyczek 

państwewYchI: ' 
a) em:'towane po z,a,kończen:'lI wolny - , po kursie kau

cy;nym. k1ór.,. ()kreśl~ M'lILi,S'!er Ska,rbu w drodze 
obwieszczeui.a w ,.Momll,QtTze Polsk;im"; 

b) emilowa.ne przed dn' em' l wr·~eśn :.a 1939 r, - od ter
minu i na warunkach. które zostaną' ogł06zone przez 
Ministra Skarbu w drodze obwieszczen:a w .. Moc,i
torze Pol sdWn "; 

ZIIópini.owaille prz.e:z Min':lSlers,two Skarbu, czy lI'taInowi~ dosta-
teczne iabeip:eczenie zobowiązań. ' 

Nie podlcga ; ą opillliooWMLU liS'ty gwaraocyjille wysiawione: 
a) przez banki państwowe; 
b) przez: Bank Zw:ązku Spółek Zarobkowych S. A.; Bank 

Han,d-lowy w Wars.zaw:e S. A.; Ban'k Polska Ka!;a Opieki 
S. A.; Pols.ki Bank Komun.alny S A.; Komu~lcy Bank 
Kredyt,owy S. A.; ,Ba,lI'k Gos.pod.antwa Spółdz:elczego -
do kwoty zł 3,000,000 - na kalŹ.dy list gwarrocyjny; 

e) przez komunalne kasy oszczędno~c,i do kwoty zł 500.00() 
- na , każdy list gwara.ricyjny QtTlIlZ 

dJ listy gwa1'Mlcyj,ne przy:,rMWSa'le wyłącznie na waodi3 
przy l>rze-tn,rg,a'Oh, wys:awoOne pezez ilnsrtytucje kredyto
we posiad.a ; ące uprawn;'enia .do wydawaa,ia gwarancyj. 

Minisłerstwo Ska-rbu - w drodze zaorzą&e.n~a - moie 
zm,ienić gran.i'C1l wysokości kw'O'I, doo ja.kkh wystawione gwa
rancje b30nkowe wym:en:one pod M. b i c mogą być przyjmo
wane na za'bezpiecze,nie ':bez zasięga,n'..a opi,n,jj w M:nisterstwie 
Skarbu. 

,fi 3. Przy przyjmowaniu walorów (warl,cści). olu-eślo,nych 

w § 1 pkt. 4 - lO, wllłaty P,rem2'ową Poż)"c7;){ą Od'budowy Kra
ju 1946 r. powinny wynosić przynajmniej; 

1) 25% przy waó)acb i 
2) 10'6 przy zabe:tpieczeniu zaliczki i wszelkich innych Za-

belpil'i:zeniach. . 

§ 4. Kauć j e na cdśzkadówa~ie Umowne w wymaganej 
wY&OIkości. ulwotzyć moina , równiet w dor,odze z.as1osowania 
potrąceń (umów:oneg,o procentul z częśc:,owo dokonywaollych I' 
wypłat w ~ia.rę postęPu dostaw lub r~bÓ't. 

§ 5. Jeieli wyk-ona.nie dostawy lub roboty uzależn1on'e Jest 
pd , uprz~el!o Uod.z :~1en:a zaliczki, m;>ie być OM udzieloo,Ą i 
po uprzednim ó,irzyman\i')ej żabezp' eoi:eni.a ·w walorach (war- '1 

ł lośdach) określonych w § 1 pkt. 2 - 10. 

I li 6. ' ,Wysokość la,1lczki nie może przeltraczać 50% weto ' 
; sunku .do całkQ'\\titei, ,sumy umÓWionych doskl.w lub robM ' 
I (względnie pzwnej jego części" g,rupy, fazYl, przy czym z.alicz-

I
: ki do 25% mogą być wyplacane po POdP:6&n.:U przez stro.ny 

umowy, o ilI e tego wyma~ają od'll,ośne prze-pisy po z.a.aprobowa
niu umowy prże,ż właściwe ;władze zwierzchnie (na dz()l!'c'ze), 
a ta'kte w miarę wyko.n.aniJa (P06tępU) części doostaw lub robót 

O potn-zebie oolZ:eltm.:a za}i,crki i określenia jej wysokości 
w gra'ni,cach od 25% do 50% decydują odm~ine władze 

zwierz.chriie umawiają:ych się stron. 

§ 7. Udzielenie zaHczki wybzej ni.ż 50% wyma.ga uprzed-' 

niei zgody ,wJaśc:wego M:ilI :stia. 

. § 8. Zalicz.ki mogą być udz:elane zależnie od warulllk6w 
umowy, bezPTocentowe lub opro-centowane. 

904. 

ZARZĄDZENIE 
MINISTRA ADMI~1STRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia" grudnia 1947 r. 

O wyznaczeniu Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego 
do wpisywania postanowień sądowych, ustala;ących 
treść sF.orządzcnych za granicą aktów stanu cywil-

nego (metryk) obywateli polskich. 

Na pods1awie ut. 11, ust. 1 dekretu z dnia. 22 paż
dziernika 1947 r. o ustaLaniu treści sporządzonych za 
granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli 
polskich (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 392) zarr.ządzam, 
co następuje: 

§ 1. Po.s!anowienia sądowe, uslalające treść spo
rządzonych za ~ranicą aktów stanu cywilnego (me
tryk) obywateli po,ls.kich, będą wpisywane do spe
c:alnle przeznaczonych dla tego celu ksiąg stanu cy
wilnoego urodzeń, małżeństw i zejścia (m:e;scowych 
i w' óropisów) w Ur.zędzioe' Stanu Cywilnego w Łodzi 
- Obwód I. ' 

§ 2. Urząd, wymieniony w § 1, będzie wlaściwy 
również do wpisywania, w wypadk.ach wskazanych 
wart. 14 cytowanego wyżej dekretu, pos:a!1owień 
3ąd,owych, dotyczących aktów zejścia osób, które ' . 
aie posiadały obywat'llstwa polskiego~ 

§ 3. Zarządzenie riiniei~ wchodzi w życie 
~ dniem ogłos'zenia. 

MINiSTER ADMINISTRACJI 'PUBLICZNEJ 
(-) Edward Osóbka - Morawski 

905. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, 
I HANDLU 

z dnia 29 listopada 1947 r. 

o ustanowieniu przymusowego zarządu pa6stwowego 
nad przedsiębiorstwem "Warsztaty Mechaniczne, 
właściciel inż. P a w l a k, Poznań, ul. Warszaw
ska 27". 

Na podst.awie art. 1 ust. 3 art. 2 dekrclu z dnia 
16.XII.1918 r. w przedmiocie przymusowego zail'ządu 
państwowego (Dz. Praw. Państwa Polskiego Nr 21, 
poz. 67) W brzmieniu rozporządzenia Prezyd.enta 

Wysokość oprocentowania zaliczki nie moie przewy±szać 
obow:ązu: ącej stopy dyskontowej Na:rodowego Baonku Pol
skiego. ' 

§ 9. Zarząd,z.enic n'm'elste nie stosuje śię do() przedsię
b:O'!'Slw państwowyćh lub znajdujących się pod zarządem pań-
6twowym przy do'!{onyw~,n'lU przez ·te priedlS-ięb: ,(hI'5'lwa dostaw 
i robót na rz e-cz SkaTbu Państwa, samo'!'Ządu i in~'tytucyj p ra
Wa pubtczne,go Ot:'az ni,c.zym n:e nant s,za p,rzep 'sów rozporzą
dzeń M:'nistra Od'budowy wyd,awa.nych nil pod~tawie rozp{)
rządzenia Ra.(\y Minis~rów z dn:,a 13 marca 1947 r, (Dz. U. R. 
P. Nr 31, POl. 1331 o zabezp:e-czeniu przez państWOWe przed
s:ęb :,QtTstwa budowla,ne zobowiązań w zw:ązku z p<Xłejmowa
niem się wyk01la'nia robÓ't na rzecz Ska'rbu Państwa. 

I 
Rzeczypospolitej z dnia 25.V.1927 r. o zm1anie nie
k ,órych postanowień dekretu z dnia 16.XIl.1918 r. 
w przedm:ocie przymusowego zarządu państwowego 

I IOz. U. R. P. Nr. 49, poz. 437) oraz art. 14 rozp,orzą
, dz·cnia Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 28.XIl. 

§ 10. Zarządzeni~ nil!tiej6r:e wchodzi w tycie z dniem ogło-

1934 r. o unorm'owaniu wł.aściwości władz i t.rybu po
stępowania w niektórych działach administracji pań
stwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz art. 1 
dekre:u Prezyd,enŁa R. P. z dn. l.IX.1939 r. oro.zciąg
nięciu mocy ohowiązującej dekrelu w przedmi,ocie 
przymusowego z.arządu pańsiwowego na ohsz.arze ca
ł.ego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 546) zarządza 
się co następu;e ; 

4) wkładkowe ksia,żeczki oszczędnościowe: Pocztowej Ka- sZenia. 
§ 1. Iy Os,zczędnoacL bMl·kowe. komunalnych kas OSZcZędności 

ł apóJdzie1ru kredytowych. wySttawi<lne po dniu 1 marca 
1945 r. 
Ksią"ecZ1ki 06zc,zęda'lościowe wklad!\owe :1I11;'en,ne muszą 
być przed przyjęciem ich na zabezpieczenie lub wad::um 
za winkll,1 owa,ne; 

5) naletnośC'i na rachun'lt,ach z.aw::nkulowanych w m$1ytu
cJa,'" kredy' owych. powstałe po d-n:1U 1 maroa 1945 t.; 

oj ~wa.r,::.ncJe inslytucYI kredytowych pos :,aod,ająi:ych upraw-
nienia do wydaw~'l:a I%wa~ancyj; , 

7) zastaw maleri.a.lów pot-rzo:bnych d-o wy,konywani.a do
staw lub robót WralZ ze scedowa'ną polisą ubezpieczenio
wą na te mater i ały; 

8) kaucie h:pot~czne (ewilkda) mie6zczące się w granicach 
50% 5Zacunku wail'tości ni'eruchomośc-i wraz z poprze
dzającymi je iilllIlymi wpi'sa m.i h:pO'tecznymi; 

9) wek~le. ieźeJi stalf1<,wią zabezp : ecze.n~ e obok kaucii hi
poteczn.,j (ewikcJi): 

101 ce~ja be-zsp'o'1"l1'Y'r.h naletności ze Ska-rbu Państwa. 
§ 2. LioSty gwaran.cy :,ne wystawio'ne przez inslytucje kre

dyt-owe ' muszą być, przed kh , przyjędem na z~ bezpi"c:!rnie. 

MINISTER ~(A.RBU 
(-) K. Dąbro'Ysld 

MINISTER \DMlJ.\'lST&~.~.lI PUBLICZNEJ 
(-) Ed waci cnóbka - Morawski 

MmISmR PRZE!MYSLU I HANlDLU 
(-) Hilary M:nc . 

MINISTER APR'JWIZACJI 
(-) WI. Lechowicz 

MINISTBR OOOUInlWY 
(-) Michał Kaczorowsk{ 

MINLSTER ~'JIMm:'LI{.ACJI 
(-) 'Wz. J. OIowlóskl 

MINISTER POCZT I TELEGR.\FóW 
(-) Dr J6zef Pulek 

MINLSTER ZIEM ODZn:(ANYCH 
(-) wz.J. Dubid 

Usłanawi,3 się .z dniem 5,XIl,47 przymusowy z,arząd 
państwowy n,ad przedslęb:'orstwem: Warsztaty Me
chaniczne, właściciel inż. Pawlak, Poznań, ul. War
szawska 7. 

§ 2. 
Zarząd państwowy nad wym:enionym prz('dsiębior

stwem powierza s1ę Dvrekc;i Przemysłu Moturyza
cyjnego z siedzibą w Warszawie, ul. Willowa. 13. 

Aciminstracia ttMonitora Po'skiego" przy~ 
pomina O konieczności dokonul1ia przed. 
pIat na prenumeratę za I kwartał 1948 r. 
Opłata za prenumeratę 1 egzcmp!arzo 

"Monitora Polskiego" wynosi zł. 750.
kwarta'nie. 

Wp!aty naleiy wnos~t na leonto P K O 
Warszawa Nr. 1-4797. 
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§ 3. 

Zarząd państwowy sprawowany będzie zgodnie' 
z po'stanowieniem dekretu z dn. 16.XII . .1918 r. 
w przedmiocie przymu&Owego zarządu państwoweg'o 
(Dz. U. R. P. Nr 21. poz. 67). 

§ 4. 

Za'l"ządzenie niniejsze jest naŁy'chmiast wykonalne. 

MINISTER PRZEMYSŁU I HANDLU , , 

wz. (-) E. Szyr 
·Podse·kreŁarz SIanu 

906 , 
ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
f Publikacyj i Widowisk 
z dnia 13 grudnia 1947 r. 

o pozbawieniu debitu komunik~cyjnego. 

Na podstawie art. 3 dekroe,tu z dnia 5.VII.1946 r. 
o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikacyj i Wi,dowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz~ 210), 
w związku z art. 8 dekretu z' dnia 21.XI.1938 T. o pra-
wie prasowym (Dz. U. R. P. NT 89 - p'ozbawiam 

de,bitu i za,kazuję rozpowszechniania wychodzącego 
w Belgii (Bruksela) czasopisma w ję,z'Y'ku francuskim 
pt. "Europe - Amerique"_ ' 

DYREKTOR 
Główne,go Urzędu Kontroli Prasy, 

Publikacyj i Widowisk 
(-) T. Zabłudowski 

Ogłoszeniu 
wladz adminislracyjnych 

J ' . 

UZNANIE lA ZAGINIUl'Il:.t;O 
YJI SPRAWIE ZAOrATRlfNIA 

INWA.LIDZKIEGO 

OBW::>DOWY URZĄD INWALIDZKI W WARSZA WIE 
Na podstawie § 75 rozporządzenia do ustawy o zaopatrze

niu inwalidzkim z dnia 17.III.1932 r. wszczęte zostało postę
powanie faktu zaginięcia : . ,.' 

l.EocdNil~kFfancisiek,~~.1900 'r.,~ynSylwestl;a · l' M~-' 
rianni,"hstafulo'-ie:rti. RadośĆ k/Warsza'wy, 'oj'ice~ ' Vi ' 'stopfliti: 
ppor. ' D. O. K. 1 Warszawa w czasie działań wojennych 
1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na s,kutek wniesionego lo~zc;:.eni~ 

przez żonę zaginionego Bochniak Leokadię. 
2. Budziński Bronisław, ur. 1915 r ., syn Bronisława l An

ny, ostatnio zam. Warszawa, żołnierz W. P. w czasie działań 
wojennych 1939/45 zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przeż żonę zaginionego Budzińską Helenę. 

3. Dwornik Kazimierz - Stanisław; ur. 1899 r ., syn D;r
tłomieja i Zofii, ostatniozam~ Warszawa, oficer w stopniu 
kapitana Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warsza
wie w czasie działań wojennych w 1939/45 zaglmłł. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Dwornik Henrykę. 

4. Dąblewski Szczepan, ur. 1912 r., syn Jana i Marianny, 
ostatnio zam. Warszawa, żołnierz 30 p. p. w Cytadeli w cza
sie działań wOjennych w 1939/45 zaginął. 

Poszukiwani'a wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Dąblewsklt Stanisławę. 

5. Gimziński Stanisław, ur. 1913 r., syn Teodora i Marian
ny, ostatnio zam. Warszawa, żołnierz' 1 p, Saperów w Mo
dlinie w czasie działań wojennych w 1939/45 zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
I;)1'zez żonę zaginionego Gimzińską Zofię. 

6. Grzegorek Jim, ur. 1907 r., syn Antoniego i Józef y, 
ostatnio zam. Łady , gm. Iłów, żołnierz W. P. w czasie dzia
łań wojennych w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Grzegorek Martę. 

7. Gajewski Lucjan - Wiktor, ur. 19011 r., syn Bronisława 
l ~fanii, ostatnio zam. Budy - Zaklasztorne, g~. Karabie
wiEe, żołnierz W. P. w czasie działań wojennych w 1'J39/45 r. 
zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez óżonę zaginionego Gajewską Stefanię. 

8. Jackowski Marian, ur. 1913 r., syn Juliana i Konstancji, 
ostatnio zam. Turza - Wielka. gm. Turza, żołnierz 11 p. Uła
nów w Ciechanowie w I%asie działań wojennych w 1939/45 r . 
zaginął. ' , • 
Posżukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 

przez żonę zaginionego Jackowską Konstancję. 
9. Kiełb iewski Henryk, ur. 1914 r., syn Józefa i Marli, 

ostatnio zam. Jeziorna k/Warszawy, żołnierz 30 p. p. w Cy
tadeli w czasie działań wojennych w 1939/45 r . zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wnies,ionego roszczenia 
przez żonę zaginionego, Kielbiewską Cecylię. 

10. Kuk Stanisław, ur. 1896 r., syn Wojciecha i Rronisla.
wy, ostatnio zam. Warszawa, plut. D. O. K. Nr. B. C, 3 w cza
sie działań wojennyc!l w 1939/45 r zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
prze~ żonę zaginionego Kuk Stanisławę. 

11. Kat'zyński Edward - Karol, ur. 1911 r., syn Józefa 
1 Julii, ostatnio zam. Wi§niewo, pow. Warszawski. żołnierz 

"MONITOR POLSKI" - 22 grudnia 1947 r. 

Wejskowego Instytutu Ge.ograficznego w Warszawie w cza
sie działań wojennych w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek Wniesionego roszczenia 
przez . żonę zaginionego Kaczyńską Halinę. 

12. Kacprowicz Hipolit, ur. 1910' r., syn Jana i $tan '~ławy, 
ostatnio żam. Młochowo, gm. Lisewo, żołnierz Armii Czer
wonej w czasie działań wojennych 1944i4r~ r . zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wriiesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Kacprowicz Gencweię. 

13. Kobyliński Teofil, ur. 1914 r., śyn Feliksa i Adeli, ostat
nio zam. ,Kobylaki - Czarzaste, gm. Karwacz, żołnierz 32 p. 
p. w Modlinie w czasie działań wojennych w 1J39/45 r. 
zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na ' skutek wniesionego roszczE,nia 
przez żonę zaginionego KObylińską Stanisławę. 

14. Kołodziejak Władysław, ur. 1924 r " syn , Władysława 
i Zofii, ostatniozam. Zagubie, gm. Kłoczew, lołnierz Sam. 
Szk. Bat. Piech. Nr. 127 P. P . 38233 K. w czasie działań wo
jennych w 1944/ 45 r zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego :,oszczfnia 
przez matkę zaginionego Kołodziejak Zofię. 

15. Liberacki Stefan, ur. 1916 r ., syn Jana i Małgorzaty, 

ostatnio zam. Warszawa, żołnierz W. P. w czasie działań 

wojennych w 1939/45 r. zaginął. 
Poszukiwania wsżczęto na skutek wnlesionego ro~z('zenia 

przez żonę zaginionego Liberacką Cecyllę'. 

16. Ławecki Stefan - Julian, ur. 1906 r" syn Stan ; sława 

i Zofii, ostatnio zam. ' Warszawa, oficer W. P. w stopniu ppor. 
w czasie działań wojennych w 1939/45 r. zaginął. 

, Poszukiwania wszczęto na skutek wnies;onego ros,'czenia 
l'r<:ez matkę' zai!nionego Skonieczną Zofię. 

1'1. Lewicki Wacław, ur. 1905 r., syn Jana i Stefanii, zam. 
, Jaroszewo - Biskupie, gm. Bielsk, żołnierz l Baonu Łąl'1,ności 
Manewrowej w Zegrzu w czasie działań wojennych w 1939/45 
r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto ~na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Lewicką Mariannę. 

18. Mańk Franciszek, ur. 1904 r., syn Józefa i Scholastyki, 
zam. ostatnio Mańk, gm. Nieporęt, żołnierz W. P. w czasie 
dzi ałań wojennych w 1939/45 r . zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego M.ańk Mariannę. 

19. Manugiewicz Karol, ur. 1904 r ., syn Eugeniusza i Teo
fili, ostatnio zam. we Lwowie, żołnierz 5 P. Legionów 
w Wilnie vi czasie działań wojennych w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wnieSionego rOSZ('l! nia 
przez żonę zaginionego Manugiewicz Celestynę. 

20. Marczak Leon, ur. 1910 r. syn Edwarda i Marianny 
ostatnio zam. Warszawa, żołnierz 36 p. p. w Warszawie 
w cz.a~e~dz.iałań .wojennych,w .1939/45 'r. zagirutł. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego Joszczenia 
przez żonę zaginionego Marczak Marię. 

21. Młochowski Bronisław, ur. 1913 r., syn Feliksa i Julii, 
ostatnio zam. Warszawa, żołnierz W. P. w czasie działań 

wojennych w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesiooego I01,Zt'zenia 
przez matkę żaginionego Młochowską Julię. 

' 22. Napiórkowski Czesław, ur. 1912 r.. syn , Bronisława 
1 Marianny, ostatnio zam. Warszawa, kapr. W. P. w czasie 
działań wojennych w 1939/45 r. zaginął. 

, Poszukiwania wszczęto na &kutek wnieSionego roszczenia 
przez matkę zaginionego Napiórkowską Mariannę. 

23. Nojek Tomasz, ur. 1912 r ., syn Antoniego i Katarzyny, 
ostatnio zam. Góra - Kalwaria, żołnierz 18 p. Artylerii 
w Ostrowi - Maz. w czasie działań wojennych w 1939/45 r. 
zaginął. . 

Poszukiwania wszczęto Ila skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Nojek Zofię. 

24. Ostrowski Franciszek, ur. 1912 r., syn Jana i JadwIgi, 
ostatnio zam. Ursus k/Warszawy, żołnierz 36 p. p. w War
szawie w czasie działań wojennYCh w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania w~częto na skutek wniesioneg? roszczenia 
przez żonę zaginionego Ostrowską Marię. 

25. Obrzydowski Feliks, ur. 1911> r., syn Władysława j Ma
rianny, ostatnio zam., Wiktorów, gm. Zaborów, żołnierz: W. P. 
w czasie działań wojennych w 1939/45 r . zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na &kutek wniesionego roszczenia 
przez ŻOllę zaginionego Obrzydowską Klementynę. 

26. Pietrzak Marian, ur. 1910' r., syn Stanisława i Bronisła
wy, zam. Milanówek kjWarszawy, żołnierz , 30 p. p. Cytadela 
w czasie działań wojennych w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na s'kutek wnie~ionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Pietrzak Zofię. 

27. Pelka Antoni, ur. 1915 r., syn Antoniego Anastazji, 
ostatnio zam. Warsżawa, żołnierz 1 P. P. Lot. w czasie dzia
łań wojennych. w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez matkę zaginionego Pelka Anastazję. 

28. Pandzierski Jan, ur, 1909 r., syn Władysława i .JÓze-
1y, ostatnio zam. Rososz ~ Nowiny, gm. Ryki, żołnierz 22 p. p. 
w Siedlcach w czasie działań wojennych w 1939i45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę za~inionego Pandzierską Helenę. 

29. Rżysko Marian, ur. 1914 r., syn Jana i Stanisławy, 

ostatnio zam. Warszawa, żołnierz W. P. w czasie dział'łń wo
jennych w 1939/ 45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skuŁek wniesionego roszczenia 
pI'zez żonę zaginionego Rżysko Marię. 

30. Szewczak Jan, ur. 1912 r., syn Jana i Roz,alii, ostalmio 
zam. Okuniew, pow. Warszawski, żołnierz W. P. w czasie 
działań wojennych w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Szewczak Zofię. -' 
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31. Sk':ldanek Feliks, ur. 1908 r., syn Stanisława l JÓzefy. 
ostatnio zam. Nowe • Orzechowo, gm. Pomiechowo, żołnierz 
22 p. p. w Siedlcach w ezasie działań wojennych w 1939/45 r. 
~~~ . 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Składanek Stanisławę. 

32. Skwirzyński,. Tadeusz, ur. 1897 r ., syn Juliana i Ste
fanii , ostatnao , zam. Trembowla, oficer Korpusu Sądowego 
w stopniu majora w czasie działań wójennych w 1939/45 r. 
zaginął. , 

PoszukiwaI'!ia wszczęto na skutek wniesionego roszczenla 
przez żonę ~aginionego Skwirzyńską Michalinę. 

33. Szelsk'i Antoni, ur. 19tJ r., syn Władysława i Stanisła
wy, osiatnio zam. Płock, żołnierz 8 P. A. L. w Płocku w cza
sie działań wojennych w 1939/45 r. zaginął. 
' Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszcz()flia 

przez żonę zaginionego Szelską Zofię~ 
34. Stankowski Edward, ur. 1910 r., syn Antoniego i Wła

dysławy , ostatnio zam. Sulejówek, pow. Warszaw~ki żołn ierz 

30 p. p. w Cytadeli w czasie działań wojennych w 1939/45 r. 
zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez matkę zaginionego Stankowską Władysławę. 

35. Stańciewski Adam, ur. 1907 r., syn Stanisława i Ma
rianny, ostatnio zam. Warszawa, żołnierz '20 p. nrtyleri! cięż
kiej w Baranowiczach ,w czasie działań wOjennych w 1939/45 , I . 
r. zaginął. . , 

Poszukiwania wszczęto ,na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Stańczewską Antoninę. 

36. Sędrowski Stanisław, ur. i911 r., syn Franciszlt3 I An
ny, ostatnio zam. Krukowa, gm., Za'ręby, żołnierz 32 p. p , 
w M()dlinie w czasie działań .wojennych w 1939/45 r zagil1qł. 

Poszukiwania wszczęto ,na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Sędrowską Stefanię. 

37. Wernik Bolesław, lłl'. 1912 r., syn Pawła i Mariann'}', 
lerii, ostatnio zam. Nieohłonin, pow. Mława, żołnierz K. 
O. P . w czas:e działań wojennych w 1939/45 r, zaginął. 

Poszukiwania wszc~ęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Wernik Irenę. 

38. Waryszewski Antoni, ur. 1910 r., syn Antoniego ł Ka
zimiery, ostatnio zam. Smiecin - Stary, gm. Nużewo, żołnierz 
32 p. p. w Modlinie w czasie działań wojennycl1 w 1939/45 r. 
zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesionego roszczenia 
przez żonę zaginionego Waryszewską Karolinę. 

39. Wincewicz Edward, 'ur. 1909 r., syn Michała i Marli, 
ostatnio zam. Góra - Kalwaria, żołnierz W. 'P. w czasie dzia
łań wojennych w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwani,a wszczęto. '1'\a ,skutek ' wnie~ionego ,roszcze~a 

przęzżon~zaglni9negoWincewic.z Stefanię., 

40. Wiśniewski Franci5zek, ur. 1915 r., syn Jana i Marian
ny, ostatnio zam. :2:yrardów, żołnierz :n p. p. w Cytadeli 
w czasie działań wo.jennych w 1.939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na &kutek wniesionego. roszuenia 
przez matkę zaginionego Wiśniewską JÓzefę. 

41. Zielińskf Bronisław, ur. 1908 r., syn Jana l Julianny, 
ostatnio ~m. Budy • Józefowskie, gm. Radziejowice, żoł

nierz 30 p. p. w Cytadeli w czasie działań wojennycb 
w 1939/45 r. zaginął. 

Poszukiwania wszczęt~ na skutek wnies~onego ros 'rzenła 
przez żonę zaginionego Zielińską Annę. 

42. :2:urawski · Stanisław, ur. 1908 r., syn Władysława i Wa
lerii, ostatnio zam. Niechłonin, pow. Mława, żoln :.erz K. 
O. P . Chorzele w czasie działań -wojennych w 1939/45 r. 
zaginął. 

Poszukiwania wszczęto na skutek wniesio.nego roszrzema 
przez żonę zaginionego :2:urawską J6zefę. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomo§ci o za
ginionych, by zawiadomili Obwodowy . Urząd Inwal'dzki 
w Warszawie, ul. JagiellońSka 1 w ciągu a-cb miesięcy o.d 
niniejszego ogłoszenia. M-1623B 

OBWODOWY URZĄD INWALIDZKI W BYDGOSZCZY 

Obwodowy. Urząd Inwalidzki w Bydgoszczy ogłasza na 
podstawie § 75 Rozporządzeni~ z dnia 17 grudnia 1934 r. 
w sprawie wykonania ustawy Q zaopatrzeniu inwalidzkim 
z dnia 17 marca 1932 r. (Dl. U. R. P. z r. 1935 nr. 5, poz. 32), 
że zostało wszczęte postępowanie " uznanie :ba zaginionych 
na terenie i w czasie działań wojennych następujących osób: 

1. Wiktor Mikołajewski, syn Wacława i Marii, ur. J7 .9. 
1903 w Jarocmie, z zawodu stołowy, zam. ost. w Byd~oszczy, 
ul. Inflanoka 45/3 został powołany 'przez PKU BydgosZJCl: 
do służby WOjskowej w stopniu plut. w J;ierpniu 1939 r, 
i wcielony do 81 pp. Z pułkiem tym wyruszył na !rol1.t 
i zaginął. 

Roszczenia do zaopatrzenia zgłosił3 żona MiBrolajewska 
Marianna. Nr 2513/46. 

2. Szufczyk Antoni, syn Jakuba i Zuzanny. ur. 25.4,IJ06, 
w Hucie, pow. Starogard, z zawodu. ryb=.k, zamieszko w "Tlec
ku, 'pow. ChoJnice, zosiał powołany przez PKU Starog"rd 
de służby wojsk. w stopniu strzelca dnia 24.8.1939 r. i ".1" ie
lony do. bat. Obrony Narodewej w Chojnicach. Z blltalion~m 
tym wyruszył na front .i zaginął. 

Roszczenie do zaopatrzenia zgłosiła żona Szulczyk Fran
ciszka. Nr. 241/47. 

3. Hulisz Kazimierz, syn Józefa l A,ntoniny, ur. 21.1.1912 r. 
w Inowrocławiu, pow. Inowrocław, zam. ost. w Inowrcda

' wiu, przy ul. Blonie 14-a, z05t'ał powołany przez PKU Ino
wrocław do służby wojsk. w stopniu strzelca dnia 14 8,1939 r. 

, i wcielony do 6~ p. piech. plut. łączn. w ~ydgoszczy. Z puł
kiem tym wyruszył na frent i zaginął. 

Roszczenie do zaopatrzenia zgłosiła żona Hulisz Cecylia. 
Nr '>.592/46, 

, 
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SĄD GRODZKI W JUTROSINIl!! 4. Grajewskl ł'rancil'1.ek, syn Aleksandra! Marianny. ur. 
23.5.1910 w Swlc'~lll n:'W., pO\\'. S ..... lc\:ie. z l.awodll r',ul)\tL1k, 
został POWObl')' p!'7.ez I'KUG!"Jdl.:lldz do służby wvjsko
wej w stopr.iu sto t:.!.nelca dnia 9.'7.\tI~1I r. I wc:elony d\l 64 
pp. w Grudziądzu. Z p~,lklE'mtym wyru~Lył na froht, dc'st~ł 
aię do. niewoli n!emicr.k:ej. (Sl.llllg lA 29) i od lIJł3 r. r'Jdzl
na jego nie posiada ż!ldnyd'l Wllldoll1o$cl. 

Roszczenie do Zflopatn;enla zgłosiła żona Grdjewska ł a-
umiera. Nr. 240ln • 

5. Potulal~ki .Józef, syn Michała I Rozalii. ur. dnia 14.6. 
1904 r. w Br7.eśctU, pow. Tnowrocłdw, z 7.lIw(,du rolnik, za
mies~.kały ostatnio ' w Bncściu, "ostał pOwołany przez PKU 
Inowrocław do służby woJskowej w sto[)nill strzelca dnia 
31.8.1939 r. i wCIelońy do 61 pp. w Bydgoszczy . Z pułkiem 
tym wyruszył na front i od tego czasu rodzina jego nte po
siada o nim żadnej wiadomości. 

Na wniosek Marii Szymałka l! domu 'Stachowiak zarniesz
kalE'j w Smolicach, powiatu. gostyńskicgo, wszczęto postę
powanie o uznanie za zmarłego Antoniego Szy~ałki, u~o
dzollego dnia 25 marca 1906 roku w Osieku, powiatu rawIC-

' kiego. 'syna Ambrożego i Marianny z domu Chudziak, robot
nika, . ostatnio zamieszkałego w Smolicach, powiatu gostyń
skiego, który w dniu 24 s;erpnia 1939 r. byl zawezwany do 
wojska do Gniezna. 

Wzywa się zaginionego, by napóźnlej dnia 28 lutego 1948 

Roszczenie do zaopatrzenia zJło~na opiekunka pozostałych 
. po zaginionym sicrot Poturaiska Maria. Nr. 3331/46. 

6. Wojtkowi ak Szczepan, syn Tomasza i Tekli. ur. 1312. 
1908 Drawski - Młyn, pow. Czarnków, . z zawodu robot
nik zamleszk. ost. w I?ordonie. ul. Bydgoska 33, pow. Byd
gO;zcz, został powołany przez PKU Bydgoszcz do służby 
wojskowej w stopniu kanoniera dnia 24 sierpnia 193J r. 
l wcielony do 4 pułku artylerii lekkiej. Z pułkiem tym 'wy
'l'U~zył na f~ont I Od tego czasu rodzina jego nie ma żadnych . . 
wiadomości. . 

Roszczenie do zaopatrzenia po zaginionym zgłosiła żona 

Wojtkowlak Zofia. Nr. 2132/46. 
Wzywa stę wszystkie osoby. które posiadają wiadomości 

o wyżej wymienionych, aby zawiadomiły Obwodowy Urząd 
Inwalidzki w Bydgoszczyw ciągu trzech m:esięcy od ogłosze
nia obwieszczenia. z powołaniem się na znak akt. 1\1-16237, 
M-16236, M-16271, M-16270, M-16377, M-16269. 

Obw1eszczenia sqdowe· 
u Z N 'A N I E Z A Z M A R Ł El; O 

I S T W ł E R D Z E N I E· F A K T U S tĄ I E R C I 

SĄD GROD~KI W JELENIEJ GORZE 

Sąd Grodzki w Jeleniej GÓrze ·.w sprawie Zg. 89/47 wnio
skodawczyni , Antoniny Raube zam. w Raszycach Nr. 27 przy 
ul Paderewskiego, pow. Jelenia Góra o stwierdzenie zgo
nu Stanisława Swarackiego, urodzonego w Wilnie, dnia 3 
kwietnia 1907 r. z ojca Józefa i matki Marii z domu Górska, 
małżonków Swarackich, inżyniera agronoma, ostatmo za
rnieszkałego w Nowogródku. rzekomo rozstrzelanego przez 
władze n:emieckie w Nowogródku, wzywa niniejszym Sta
nislawa SwaTflc!tlrgo. by wtcrminie 3-mlesięcznym od da~ 
ty nmieJszego ogło:;zenia zgłosił :oię do Sądu, . w prżeciw

nym razie może być uznany za zmarłego. 

Wzywa su;: niniejszym wszystkie osoby mogące udzielić 

wiadomości o za~inionym. aby w terminie wyżej wskazanym 
doniosły ~ nim Sądowi. Zg. 89/47. M-161116 

SĄD GRODZKI W JĘDRZEJOWIE 

Sąd GrodzkI w Jędrzejowie wzywa Abrama vel Abraha-. 
ma Zylberszaca. syna Jankla i 'rajbIl z Herców, urodzonego 
dnia 11 września 1889 roku w Jędrzejowie, I żonę jego Peslę 
vel Po;~ z Cymrotów ~yjberszacową, córkę Mordki i Gitli 
z Goldbcfgów ,naiż. Cyrnrotów, urodzoną dnia 19 maja 1891 
roku w Kielcach. wywiezionych ze stałego ich miejsca za
m:eszkania Jędrzejowal w roku 1942 przez okupanta w nie
wiaclomym kierunku, by w terminie trzechmiesięcznym od 
dn.a ' ogłoszema w Monitorze Polskim zgłosili się do Sądu 
Grodzkiego w Jędrzejowie, gdyż po upiywie tego terminu 
Sąd uzna ich za zmarlych. Jednocześnie Sąd wzywa wszyst
kie osoby, kt.óre mogą udzielić jakirhkoiwiek wiadomości 

o zagmionych. by w powyższym termmie doniosły o nich 
Sądowi. Zg. 23,47. M-16 108 

r. godz.iny 12. zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Jutrosinie, 
pokój 2, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za 
zmarłego. 

Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomo
ści o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o tym 
powyższemu Sądo~L II Zg. 13/47.. M-16192 

SĄD GRODZKI W KATOWICACH 

Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamia, że: 
l) Zofia Franik z d. Rob:>k zam. w Katowicach ul. War

szawska 69f7 wniosła o uznanie za zmarłego j~j męża Woj
ciecha Bernarda Fr~nika, ur. 27.8.1908 r. w Gl1wicach, syna 
Wincentego i MCll,:ii z d. Frania ostatnio zam. w Katowi
cach ul. Wojewódzka 28, który powołany został do wojska 
niemieckiego, następnie wysłany został na front wschodni, 
a ostatnią wiadomość przesłał 26.12.1944 .r. z Węgier; po 
czym ślad po nim zaginął. . . 

2) Jadwiga Mookau z d. Nowicka zam. w Katowicach ul. 
Poleska 28 wniosła o uznanie. za zmarłego jej męża Antonie
go Moskau'a ur. 14.3.1904 r. w Sulmlerzycach pow. Odolanów, 
syna Stanisława i Marii z d. Simińskich, ostatnio zam. w 
Katowicach - Llgocie ul. Poleska 28 m. 3, który z końcem 
sierpnia 19~9 r. powołany zo~tal do Wojska polskiego, następ
nie wszelki ślad po nim zaginął. 

3) Klara Nowok z ci. Weidler zam. w Wełnowcu ul. Pia
stów 3 wniosła o uznanie' za marłego. jej męża Jerzego Pa
wła Nowoka ur: 9.4.1!l15 r. w Dębie. syna Karola i Marii 
z d. Krafczyk, ostatnio zam. w Wełnowcu ul. Piastów 3, 
który powołany został do wojska niemieckiego . i wysiany 
na front do Francji, i stamtąd pod koniec 1943 r. przesłał 
ostatnią wiadomośĆ z Brest. 

4) Waleska Bubała z d. Tomanek zam. w Michałkowicach 
ul. Kośrlelna 6 wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Edwarda Michała Bubały ur. 259.1912 r. w Michałkowicach 
syna Wilhelma i Marty z d. Jadwiszczok. ostatnio zam. w 
Michałkowicach ul. Maciejltowicka 4. który powolany zo
slil do tvojska niemieckiego, a ostatnią wiadomość prze
słał 12.1.1945 r. z Olawy koło Wrocławia, poczym wszelki 

ślad po nim zaginął. • 
5) Agnieszka Mucha z. d.Zgryzek .zan'l. w aykow!nie ul. 

Oświęcimska ' il w'piosla o uzmmie za zmarłego jej męża 
"Eryka "Ed~arda Muchy ur. 5.7.1914 r. w Orzcszu, syna Ed· 
warda i Gertrudy z d. Nowak, ostatnio zam. w Bytkowle 
ul. Oświęcim~ka 11, który powołany zosteł do wojska nie-

. mieckiego wysłany na front wschodni I ostatnią wiadomość 
pnesłał 1.1 1943 r. z pod Stalingradu, po czym wszelki ślad 
pll nim zaginął. 

6) Irena Nyc z d. Kajdas zam. w Katowicach II ul. Kato
wicka 28 wniosła o uznanle za zmarłego jej męża Stanisła
wa Łukasza Nyca ur. 12.10.1913 r. Bogucicach. syna Anto
niego I Agn!e~zki z d. Solka. ostatnio zam. w Katowicach. ul. 
Floriana 1(4, kt6ry powołany zQl'tal do woj~ka niemieck~e
go, l od 4.1.1943 r. w okolicy Stalingradu wszelki ślad po mm 

ZIll~lnął. 
7) Barbara Marszo}. z d. Szołtysek zam. w Welnowcu ul. 

Agnieszki 13 wnlo~ła 'o ur.nanie za zmarłego jej męża Karo
la Marszola ur. 30.12.1907 r, w t;hoI7.owie. syna Francisz
ka l Kll1ry z d. Sehnapka. ostatnio zam. w Welnowcu ul. Ag
nieszki 1'3. który powołany żostał d'l wojfka niemieckiego 
w dniu 15.1.1945 r. i od tego czasu wszelki ślad po nim za
ginął. 

8) Gertruda Zowada z d. Bremer zam. w Nowej WsI. ul. 

Na wniosek Julii Molenda. zamieszkałej w Jędrzejow;e 
przy ulicy 14 stycznia 141. . WSZCZ<;IO postępowanie o uzna
nie jej męża WOjCiecha Molendy, syna PIOtra I Fr<lnci~zkl 

z Sysków, urodzonego 19 pażdziernika lR8!! r. w Kielcach, 
zamieszkałego w Jędrzejowie, za zmarłego, który w czerw
cu 1943 r. zostal aresztowany przez gestapo niemieckie i wy
Wieziony do ob".:u koncentracyjnego w Oświęcimiu. a z tam
ląd przetrans.por~owany w' 1944 r. do Buchenwaldu i tam 
zaginął. 

, 5ieńkiew!cza 4 wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 5ta
ni~lawa Zawady ur. 3.11.1919 r. w Rudzie, syna Franci57ka 
l Ernestyny z d .. Mikołajczyk, ostatnio zam. w Nowej Wsi 
ul K. Miarki 7a. który powołany został do WOjska niemiec
ki('go. i od 183.1912 r. w okolicy Tichany koło Rżewa wszelki 
ślnrj po nim zaginął. . . 

9) Jadwiga Trek z d. Tobiszewska zam. w Katowicach, ul. 

Wzywa r.lę zagin'ol1ego do zjawienia się 
by mające wiadomość o powyższym, by 
w .. iągu trz(;ch miesięcy, gdyz po upływie 
dzle uznan.)' 7.cl zmarłego. Zg 45/47. 

w Sądzie, a oso
doniosły Sądowi 

tego terminu ;)ę-

f t<qiń~kiego 20 m. 6 wilio~ła o uznanie za zmarłego jej męża 
Józefa Wincentego Irka ur. 14.6.1890 r. w Węzłowcu (obręb 
dworski) syna Józefa i Pauliny z d. Zymełka. ostatnio zam. 
w Katowicach. ul. KiliMki ego 20, który ewakuowany dnia 
1.91939 r na WschM zaginął. 

M-151l95 

5.\D GRODZKI W JORDANOWIE 

10) Alfreda Sowa z d .. Urbańska zam. w Siemianowicach 
ul. Powstańców 31 Wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Stefana 'Teodora Sowy ur. 24.12.1917 r. w Siemianowicach 
syna Teodora I Magdaleny z d. Tometzka, ostatnio zam. w 
SiemianOwicach, ul. Mickiewicza 8, który powołanyzo
stał do wojFka niemieckiego i wysłany na front wschodni 
i tam od stycznia 194!'1 r. wszelki ślad po nim zaginął. 

Wzywa się wszystkich wymienionych. aby w ' terminie 
trzech mlesi~('y. licząc od daty ukazania się ogłoszenia 
zgłosili się w tutejszym sądzie, gdyż w \przeciwnym razie 
mogą być uznani za zmarłych. 
Równocześnie wzywa się osoby posIadające jakiekolwiek 

wiadomości o zaginionych. aby w terminie powyż;:zym donio
sły tutejszemu Sądowi. Zg. 1059/47. V Zg. 1063/47. V Zgł 1067 
47. V Zg. 1064 '47. V Zg. 1066(47. V Zg. 1029/47, V Zg. 1106/47. 

Sąd Grodzki w Jordanowie podaje do publicznej wiadomo;. 
ki, że na wniosek Ro.lil Piwowarczykowej w Skomieinej 
Białej zostale wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłe-
10 Jana Piwowarc1.yka. urodzonego w Łętowni 31 stycznia 
1912 r .• syna Alojzego! Katarzyny z Ucherów, ostatnio za
mieszkałE'go w Skomielnej Białej. aresztowanego przez Ge
stapo.w dniu 22 stycznia 1942 r. Ponieważ policja nieml(;c
ka w dniu 17 maja 1942 r. zawiadomiła wnioskodawczynię, 
że Jan Piwowarczyk zmarl w marcu 1942 r. w obozie w 
Oświęcimiu, a od tego C7.asu Jan Piwowarczyk nie dał o so
bie znaku życia, wzywa się .lana Piwowarczyka. aby w ter
minie trzech miesi~cy od daty ukazania się niniejszego 
ogłosr.enia zglo!'.ił się. gdyż w przeciwnym razie zostan:e 
uznany za zmariego. oraz wszyslk;e inne osoby. które mogą 
urlzielić wiadomości o za.;;inionym. ;;by w t<:l'lnlnie powyi- , 

, V Zg. 1028/47, V Zg. 955/47, V Zg.863f47. M-161a; 

Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamia, że: 
1) Marta Rempa z d. Bernhard zam. w KatowIcach, ul. 

azym doniosły o tym Sqdowi. ZIZ. 27/47 M-16235 Ra("borska 33f m. 4 wniosła o u7.nanie ZA zmarłe1!o jei me-
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D"'bie syna Jó-za AlojzeGO Jana Kcmpy ur. 13.S.1909 r. w .. ' ' . h 
k l tn· :Lam w Kalowa:ac zefa i Zofii z u. WiecZure , os a 10· . 

ul. RaCiborska 33b. który pvwolany zostal do wojska m~
mieckiego i ostatnią wiadomość: prz.eslał 1.1.1943 r. Z fr~n ~ 
Kaukazkiego, a od tego czasu wszelk.i ślad Pto nal'lZa:l~ą ~ 

2) Małgorzata Kotusz z d. Koza zam. w Ka.oWlcach .ę. 
bie ul. Chorzowska 81a, wnic;sla o uznanie za zmarJ(;~o li~J 
męża Eryka Wantego Kottuscha, ur. 16.2.1905 r. w. Kroi -
cie. syna Ewalda I Teresy z d. Gruschka, 05tato:o z.am. w 
Katowicach ul. Żwirki i Wigury 311, który powołany zostal 
do wojska iliemieckiego, a w styczniu 1945 r. prl:esłał ostat-

nIą wia. domość z frontu wschodniego. • 
}{t 'ahul 3) Gertruda Kontna z d. Slossorz zam. w . . a~owlc c. ~.' 

Ligonia 6 wniosła o uznanie za zmarłego Jej męza Joze ... 
Jakuba Kontnego ur. 16.2.1909 r. w Bogucicach, syna Jaku
ba i Marty z d. Winkler, ostatnio zam. w Katowicach ul, 
Kościuszki 3U, który powalany został .przez okupan~a. do ~tro!
ży kolejowej dnia 9.1.1945 r . . i na drodze do Chaoowkl za-

ginął. . 
4) Gertruda Kiel z d. Tomanek zam. w KochlOw:c~cH ~t. 

Ks. P. Ska.gi 11 wniosła o uznanie za zinarłego Jej. męza l 
Jerzego Stefana Kiela, ur. dnia 2.9.1912 r. w Nowej WSI, 

syna Augustyna i Marty z d. Bakalosz, ostatnio zum. w 
Kochlowicach ul. Ks. P. Skargi l1a, który powołany został 
do wojska niemieckiego i od 18.8.1944 r. ,wszelki ślad po mm 

zaginął. ' . ' 
5) Zofia Wilk z d. Mańka zam. w KochlOWlcach ul. Mlyru111 

2 wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Franciszka Wlika 
ur. 21.9.1904 r. w Kochłowicach, syna Franciszka i Berty 
z d Aleksa, ostatnio zam. w Trzyńcu (za Olzą), który jako 
funkcjonariusz P. P. z chwilą wybuchu wojny ewakuowany 
został n~ wschód i następnie wszelki ślad po nim zaglrlął. 

6) , Maria Wacławczyk z d. Lukaszczyk zam. w Chorzowie
Bat~ry ul. Prosta 3 wniosła o uznanie za zmarłego jcj mę
ża Jana Wacławczyka ,ur. 20.11.1911 r. w Wielkich najd~
kach syna Pawła i A~toniny z d. Haiamoda, ostatnio zam. 

, I 
w Kochłowicach ul. Wyzwolenia 19, który powołany zosta. 
do wojska niemieckiego I od 18.3.1944 r. zaginął w Rosji. 

7) Aniela Muschalla z d. Jannschak zam. w Siemianowi
cach ul. Stęślickiego 6, wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męi.a Wiktora Emila Muszały, ur. 23.3.1920 r. w Siemiano
wicach; syna Adama i Zofii z d. Walia, ostatnio zam. w Sie
mianowicach ul. Korfantego 7, który powołany został do 
wojska niemieckiego i od stycznia 1945 r. wszelki ślad po 
nim zaginął na froncie zachodnim. 

8) Helena Jonik z d. Herbińska zam. ,., Siemianowicach, 
ul. Powstańców 25, wniosła o uznanie za zmarłego jej mę
ża Rudolfa Jonika ur. 8.4.1911 r. w Wielldch Hajdukach, 
syna Walentego I Waleski z d. Jmiolczyk, ostatnio zarn. w 
Siemlanowiccch ul. Powstańców 25, który powołany został 
do wojska niemieckiego l 13.8.1942 r. zaginął na wg<:hód od 
Wjssmy w Rosji. 

9) ł.ucja Llss z d. Pucka zam. w Nowej Wsi, ul. Wodna 17, 
wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Franciszka Lissa ur. 
25.11.1912 r. w Kochłowicach, syna Hieronima I Anny z · d. 
Wróblewska, ostatnio zam. w Nowej Wsi, który powołany 
został do wojska niemieckiego i dnia 11 1.1944 r. zaginął. 

10) Marianna Seglet z d. Rozmiarek zam. w Michałkowi
cach, ul. Limanowskiego 9, wniosła o uznanie za zmarłego 
jej męża Jana Segietha ur. 12.5.1914 r. w Bylkowie, syna 
Kaspra i Marty z d. Rys, ostatnio zam. w Michalkowieach, 
ul. Limanowskiego 9, który powołany zostal do WOjska nie
mieckiego i 4.9.1943 r. zaginął w okolicy Achtyrka w Rosji. 

Wzywa się wyżej wymienionych od 1 - 10, aby w termi
nie' trzech mieslęc~, licząc od daty ukazania się ogłoszenia, 
zgłosili się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie 
mogą być uznani za zmarłych. 

Równocześnie W7.ywa sIę osoby posiadające jak!ekolwlek ' 
wiadomości o ' zaginionych, aby w terminie powyższym do
niosły tutejszemu Sądowi. V Zg. 641/47, 720/47, 747/47, 905/47, 
839/47, 1024/47, 586/47,. 929/47, 965/47, 731/47. M-16188 

Glzela Wiencek z domu Brzozon, zamieszko w Katowicach, 
ul. Kościus.zki 18 m. 10, wniosła do tutejszego Sądu o uzna
nie za zmarłego męża swego Józefa Wiencka, urodz. 5.4.1920 
r. w Gliwicach, syna Edwarda i Marii z d. GlIner, . ostatnio 
zam. w Katowicach, ul. Zabrska 3, który powołany w kwiet
niu 1941 r. do służby w wojsku niemieckim przebywał ostat
nio nad Wisłą w styczniu 1945 r. nr. poczty polowej 20685 D 
i od tego czasu nie ma o nim źadnej wieści. 

Wzywa się Józefa Wiencka, aby w terminie do dala 31 
marca 1948 r. zgłosił się w tutejszyl,ll Sądzie, gdyż w prze
ciwnym razie może być uznany za zmarłego. 
Równocześnie wzywa się osoby. posiadające JakiekOlwiek 

wiadomości o zaginionym, aby w terminie pJwyższj'm do
niosły tutejszemu sądowi. V Zg. 1134/47. M-16191 

Ema Krotowska z domu Penkała, zarr.leszkała w Katowi
cach-Zawodziu, ul. l-go Maja 5, wniosła do tutejszego Sądu 
o uznanie, za zmarłego męża swego Jana Krotowskiego, urodz. 
dnia 28 lutego 1901 r. w Lubawie, syna Juliana Krotowskiego 
i Anny z domu Klonowska, ostatnio zam. w Katowicach 
który jako urzE.Xlnik Policji Wojew. Sląskiego z chwilą wy
buchu wojny w roku 1939 uchodził przed okupantem i w 
dniu 17.9.1939 r. dotarł do Wielkich M;)~t6w l od czasu tego 
zaginął. 

Wzywa się Jana Krótowskiego. aby w terminie do dnia 
31 marca 1948 r., zgłosił się w tutejSlZym Sądzie. gdyż ' w 
przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 
Równocześnie wzywa się osoby. posiadujące laklekolwiek 

wiadomości o zaginionym. nby w terminIe powyższym do
niosły tutejszemu Sądowi. V Zg. 1295/47. M-163:i2 

Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamia. te: 
1) Anna Wieczorek z d. Borys. :Lam. w Katowicach _ Ligo

cie. ul. Slrl)mR 7 wniosła o uznanie u zm"·'''ao jej m~ż. 
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Jana FiLip~ Wieczorka, ur. 26.5.1913 r. w Bielszowicach, sy
na Ludwi.!.a i Marii z d. Gander, zaJD. ostatnio w Katowi
cach -Ligocie, ul. Stroma 7, który dnia 24.8.1939 r. powołlł
ny został do Wojska Polskiego i od tego czasu wszelki ślad 
po nim zagnnął. . 

2) Katarzyna Panaszek Z d. Nalichowska, zam. w m. Prasz
ki, ul. Wars~awsika 77, wniosła o uznanie z zmarłego jej mę
ta Józefa Panasz.ka, ur. 21.11.1896 r . we wsi Mokrsko, pow. 
Wieluński, syna Walentego i Marcjanny z d. Kik, ostatnio 
zam. w Katowicach, ul. Mi.kołowska 117, który w piellVszych 
dniach września 1939 1'. jako lunkqonariusz P.P. ewa}.uowa
ny zOstał na wschód i od iego CZ-asu wszeliki ślad po nim 
zagmąJ:. 

3) Klara Gaś z d. 01 śzy czka, zam. w Radzionkowic, ul. So
bieskiego 15 wniosła o 'urnanie za zmarłego jej męia Jana 
Gasia, ur. :H.11.1l}()/l r . w Raclz.1C>1lkowie, syna Ludwika 
i Julii z d. Przywara.. o,:;tatnio T-am. w -Katowicach, ul. Po
niatowskiego 17, który jako st. przodownik P.P. we wrLc{,niu 
1939 r. ew.akuowany został na wschód i od tego czasu wszel
ki ślad po nim zagi nął. 

4) Jadwiga SkIba z d . Kawulak, zam. w OchoJcu, ul. Wa
pienna 9 , wniosła o uznanie za marłego jej męża Willri.:i;)alda 
Karola Skiby, ur. 7.5.1910 r . w Katowicach, sy;r;a Ignacego 
i Marii z d. Kuslik, ostatnio zam. w Katowicach, ul. Polna 
14/2, po którym od lutpgo 1945 r . wszelki ślad zaginął. 

5) Gertruda Grochol z d . Gierlotka, zam. w Katowicach
;?;ałężu, uL Limanowski"go 8, wniosła o uznanie za zmarłego 
jej męża Emanuela Frand~zka Grochola, ur. 27.12.1910 r . W · 

ZałQŻu, syna TomaMa i Jadwigi z d. Roj , ostatnio zam w 
Załężu, ul. Liman owskiego 8/7, który powołany został do 
wojska niemieckiego i wysłany na front wschodni, i od 
8.8.1944 r . wszelki ślad po nim zaginął. 

6) Berta Sojka z d, Makharczyk, zam. w Katowicach-D~ie, 
1:11. Chorzowska 166, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Ludwika Pawła Soj ki, ur. 15.8.1910 r. w Załężu, syna Wil
helma .i Wiktorii z d. Piszczek, ostatnio zam. w Dębie, ul. ' 
Chorzowska 166/3, który powolany ZOS~ilł do wojska niemiec~ 

.kiego i dnia 18.8.1944 r . ostatni raz dał znać z Rumunii; po-
czym wszelki ślad po nim zajii,nął. 

7) Stanis~awa Nowakowa z d. MatJUszczak, zam. w Kato
wicach - Załęz.u, ul. Jana6a 17 m. 6 wniosła o uznanie za 
zmarłego jej męża Stanisława Nowaka, ur. 28.~.1900 w Siel
pia, pow. Końskie, .ostatnio zam: w Katowicach - Załężu, ul. 
Janasa 17/61. który ja1>o funkcjonariusz P.P. we wrześniu 
1939 r . ewa}mowany został na wschód i od tego czasu wszel
kl ślad po ,nim zaginął. 

8) Hildegarda z'debel z d. Kaiser, zam. w Nowej Wsi, ul. 
Pąbrowskiego 17 wniosła o uznanie ' za zmarłego jej męża 
Henr:rka Adama Zdebla, ur. 19.1.1909 r. w Bielszowicach, 
syna Karola i Marianny z d. Powała, ostatnio "zam. w No
wej Wsi, ul. Dąbrowskiego 17, który powołany został dą 

wojskaJn:renueckiego i wysłany na front ws.chodni i ,.tam' od 
18.1.1944 ,r .. ,w!;;zelkiślad po nim zaginął. . ' .. " , . 

9) Gertruda Magiera z d, Mura, zam. w Nowej Wsi, ' ul. 
KrasińskJego 9 wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Edwa'rda Magiery, ur, 6.10.1908 r ., syna Augustyna i Emilii 
z d. Swarzyna, ostatnio zam. w Nowej Wsi, ul. Krasińskiego 
9, który powołany został do wojska niemieckie.go i ostatnią 
wiadomość przesłał 13.1.1945 r. ze Słowacji, poczym wszelki 
ślad po ni.tn zaginął. 

10) Łucja Cipa z d. Besler, zam w Halembie, ul. Damrota 
15, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Anto.niego Cipy, 
ur. 25.2.1912 r. w Starej Kuźni, syna Wawrzyńca i Marii z 
d Florczyk, ostatnio zam. w Halembie, ul. Sienkiewicza 15, 
który pOwołany został do wojska niemieckiego i od 16.12.1944' 
r. w Bawarii wszelki ślad po nim zaginął. 

Wzywa się wymienionych od l - 10, aby w terminie . 
trzech miesięcy licząc od daty ukazania się ogłoszenia ' zgło
siLi się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą 
być uznani za zmarłych. 

Równocześnie wzywa się OSOby, posiadające jakiekolwiek 
wiadomości o zaginionych, aby w terminie powyższym do.;. 
niosły tutejszemu Sądowi. V Zg. 871/47, 956/47, 980/47, 1002/47, 
1006/,47, 1161/47, 1176/47, 1011/47, 1021/47, 1134/47. 

M-16367 

SĄD GRODZKI W KIELCACH 

Sąd Grodzki · w 'Kielcach na skutek ~nios1ru Aleksandry 
Gołygi, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Silnicznej 5, 
wszczął postępowanie o uznania za zmarłą jego żonę Hele
nę z Bartosiewicrow Gołyga, córkę Józefa i Zofii· z Sobo
lewskich, w wieku lat 43, która ja1>o mieszkanka Wilna w 
styczniu 1945 roku znajdowała si;- w 'dzielnicy miasta do
szczę1mie Zbombardowanej i która od tej pory nie daje o so
bie znaku życia. 

Sąd Grodzki wzy:w" Helenę z Bartosievticzów GOłyga, aby 
w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się nLniejszego 
ogłoszenia zgłosiła się w Sądzie Grodzikm w Kielcach, gdyż 
w przeciwnym razie zostanie uznana za zmarłą. 
Sąd wzywa wszyskich, kórzy mogą udz:ielić jakichkOlwiek 

wiadomości o zagłnionej, aby o nich donieśli , Są<;iowi w po_ 
wyższym terminie. Nr Co. 628/47. . M-16107 

SĄD GRODZKI W KONINIE 

Sąd Grodzki w Koninie na mocy art. 52 § l dekretu z dnia 
29 stycznia 1945 r. (Dz. U. iŁ P. Nr. 40, poz. 226) podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 30 pażdzie1'l1\ika 1947 r. 
Henryk Leszczyński, zamielzkały w Koninie, ul. Mickiewi
cza 7, Wllliósł do Sądu Grodzkiego w Koninie wniosek o uzna-o 
nie za zmarłego Moj5ze - Ahrama Leszczyńskiego, syna Szyi 
i Frajdli z ~omu Fląder małż. Leszczyńskich, urodzone~o ' 

w Koninie dnia 14p29 lipca 1880 ' roku, który wyjechał do 
Amer. · Północnej przed pierwszą wojną światową i za
mieszlfiwał w New-YoI'lkll. jeszcze w 1930 roku. 

"MONITOR POLSKI" - 22 grudnia 1947 t. 

Wzywa się zaginionego, aby w ~nninie cztl'!romiesięcznym, 
licząc od dnia wydrukowania niniejszego oglo'>1.enia, tglosił 
się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mQże być 
uznany za zmarłego. Jednocześnie wzywa się wszystkie 
osoby, które m.ogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby 
'Y powyŻ-'>zym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 93j47 r. 

M-16371, 

SĄD GRODZKI W KOŹLU 

Sąd Grodzki w Kożlu w sprawie wniosku Franciszki Gnie-
1ińskiej w Libiszowie, pow. Koźle, o uznanie zagin:onego 
Henryka Gniellńskiego, urodz. 11:.7.1914 w Libiszowie, pow. 
Kotle, syna Karola i Matyldy Smolrz za zm~ ... łego, kt6ry ja
ko żołnierz niemi~ki, . biorąc udział w ostatniej wojnie zagi
nął na .froncie w Rosji pod miejscowoŚClą Orf!l i od 2o.2.l!\.I3 
nie ma o nim wiadomości, wzywa 7.aglnionr>go, ahy w termi· 
nie 3 - miesi~cL.nyrr: od ogłoszenia zgłosIł SH~ , gdyż w "prze
eiwnym razie może byĆ uznany za zmarłego. 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają w iadomo
~ci o zaginionym, by doniosły 8 nich Sądowi w powyższym 
terminie. Zg. 363/47. M-16184 

Sąd Grodz:lcl w Koźlu, w ~pr::l'wie wniosku Heleny Manka 
~ Chorzowa n, ul. Mariań~ka lO ' ('I II:manie zaginionego Leo
na Manl«i, urodzoru-gn 9.4.1919 w Chorzowie, syna W:lhelma 
i Anny Brychczy, ostatnio zam. w Cisowej, pow. Kożle za 
zmarłego, który jako żołnierz niemiecki, biorąc udział 
w ostatniej wojnie zagi.nął i od 15.1.194.5 nie ma o nim wia
domości, wzywa zaginionego, aby w terminie 3 - miesięcz

nym od ogłoszeni:1zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie mo
że być uznany za zmarłego. 

Zarazem vnywa wszystkie osoby, które mają wiadomości 
o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym ter-
minie. cZg. 374/47. M-16185 J 
Sąd Grodzki w Koźlu. w !Oprawie wniosku Walburgi VOgel ' , 

w Wroninie, pow' . Koźle, o uznanie zaginionego Antoniego I 
Vogla, ur. 2.9.1902 w Wron'inie, pow. Koźle, syna Rudolfa 
i Marii Mikołajec ?a zmarłego , który jako żołn ierz niemiec
ki, biorąc udział ', ostatniej wojnie w dniu ~. 3 . 1945 zaginął 

\ od tego cz.asu n~e l11a ~ nim wiadomości - wzywa zaginio- I 
,lego, aby w terminie 3 miesięcznym zgł03ił sIę , gdyż w prze~ 
ciwnym razie moż~ być uznany ia m'larłego. 

Zarazem wzywa wszystkie OSOby, które mają wiadomości
.) zaginionym, by doniosły o 'nich Sądowi w powyższym ter
m inie, Zg. 443/47. M-16224 

Sąd Grodzki w Koźlu: w sprawie vmiosku Anny Ciurki 
w Koźlu, ul. Poniatow&k!ego 2 o uznanie zaginionego Teodo
ra Ciurki, ur. 19,4.1908 W Synowodzku Wyżnym, pow. Stryj, 
syna Bazylego i Józef y Kraus za zmarłe,go, który jako żoł
nierz Woj~ka Pol~ki~~o. bifrąc udział w ostatniej wojnie we 
wrześniu 19M" 'tagfn,fF: r ')od"t~r 'tnwUiriie·" ma 'o nim zadnej 
wiadofi'i~śCi ~ ';:;';' 'WzYw:a ':~~Uiloi1.ego, aby w ·terminie 3 - mie
sięcznym od ogłoszenia ' zgłosił się, gdyż w przeciwnym ra
zie może być uznany za zmarłego. 

Zarazem wzywa wszystkie OSOby, które mają wiadomości 
o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyż~zym ter
minie. Zg. 362/47. M-16225 

Sąd Grodzki w !toźll1 w sprawie wniosku Heleny Owcza
rek z Libiszowa, pnw Koźle, o uznanie zagi·nionego Józefa 
Owczarka, ur. 8.4.1910 w Birawie, pow. Koźle, syna Hieroni
ma i Marianny Kubina za 7.m!l!'ł<;,>go , który jako żołnierz nie_o 
miecki, biorąc udział w ostatniej WOjnie zaginął i od 23.12. 
1944 nie ma o nim żadnych wiadomości - wzywa zaginio
nego, aby w terminie 3 - mie!iięcznym od ogłoszenia zgłosił 
się. gdyż w 'przeciwnym razie może być .uznany za lJffiarłego. 
Zarażem wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomości 

o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym ter
minie. Zg. 431J47. M-16383 
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powiatu warszawskiego, oznaczonej Nr 15514 o powi~chni 
8!l7.5 mtr. kw. dla nieruchomości, położonej w Warszawie, 
.11. Wernyhory Nr. l, stanowiącej w sierpniu 1939 r. włas
ność Kazimierza Walczaka, do której obecnie przypisują 50-

.,-ie prawo własności Piotr Piechal i Marlanna Pachoiska. 
Wzywa się wszystkich, którzy by rościli sobie jaki~olwiek 

..,rawo do powyższej nieruchomości, aby w terminie powyż
szym zgłosili swoje- prawa w Wydziale Hipótecznym wraz 
z dowodami, pod ry'gorem pominięcia ich praw w nowozakła
llanej księdze. M-16032 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Hipoteczny obwiesz
cza, że na dzień 15 kwietnia 1948 roku wyznaczony został ter
min z:tło:lcnia księgi wieczyst~j Kw. N. 645 w miejsce za
gmionej k3i~gi nieruchomości "Osada Kordjaszewo" powiatu 
BłOll Skic.go, polożonej w obrębie miasta Grodzi ska Mazo
w ieckiego, przy ulicy Dal~zy Ciąg 3 Maja Nr 13, o po
wierzchni 5 ha 87 a 86 m. kw., stanowiącej gospodarstwo 
ogrodnicze, która w si~rpniu 1939 . r. była własnośc ;~ He
leny z Rzewuskich Pawłowskiej I-o voto Habdank-Korzyb
,kiej , a co do której obecnie przypisuje sobie prawo włas
ności Wacław Str'lsiński. Wr:ywa się wszystkich, którzy by 
,'ościli sobie jakiekolwie.k prawo do powyższej nierucho
ności, ażeby w terminie powyŻS7.Ym zgłosili w tymże Wy
iziale Hipotecznym swoje prawa, składając potrzebne. do
wody, pod rygorem pominięcia ich praw w nowozakladane; 
t{siędze. M- 1670(; 

AMORTYZACJA 1 EKSTABULACJA 
W I E R Z YT E L N O Ś C I Z A B E Z P I E

CZONYCH HIPOTEr.ZNIE 
SĄD GRODZKI W BYDGOSZCZY 

Na skutek /\vniosku Anny Powałowsklej, zam. w Bydgo
szczy, przy ul. Podgórnej nr. 19 o umorzenie hipotek, zapi
sanych w księdze wi~czystej Bydgoszcz, tom 53, wykaz 1818, 
w dZIale III, a to: 

a) pod numerem 11 na rzecz LicUi Karasch z li Ubrich 
w Bydgoszczy w kwocie 1.500 marek = 343,17 zł. , 

b) pod numerem 16 na rzecz Luizy Erle w Bydgoszcz,) 
w kwocie 2.000 marek = 442,80 zl., 

c) pod numerem 17 na rzecz G\łstawa Abrahama w Byd::o
szczy w kwocie 2.000 mareA: = 428,04 zł., 

d) pod numerem 20 na rzecz Alberta i Pauliny mali 
Twardowskich w Bydgoszczy w kwocie 3.500 marek 'a 

606,38 zł. 

Sąd Grodzki w Bydgoszczy zawiadamia o wszczęciu po
stępowania o umorzenie tych hipotek i wzywa powyższycb 
wierzycieli, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia ogło
szeniazgło~i1i swqjep'rawa i złoi;y1i oświadczenie, co do źą
.dania wniosku, gdyż w przeciwnym razie hipoteki mogą być 
umorzone'. V. 'Ns. 346/47: M-13767 

ZLO!ENIE PRZEDM'IOTU SWIAD-
ClENIA 
WEGO 

DO DEPOZYTU SĄDO-
LUB NA ZACHOWANIE 
SĄD GRODZKI W TARNOWIE 

Sąd Grodzki w Tarnowie w sprłtwie wniosku Marii z Po
siewników Markowskiej, w Tarnowie, ul. Kościuszki 15 :)ra3 
przez nią zastąpionych Edwarda Posiewnika tamże i Micha
liny Pilarskiej w Kra1>owie, ul. Topolowa 23 przeciw nie
wiadomemu z życia i miejsca pobytu WładysłaWOWi Hala
strze, zastąpionemu przez Feliksa Kwaśnlewicza w Tarno
wie, ul. Starowolsldego 24, jako kuratora ad sctum o zezwo
lenie na złożenle do depozytu sądowego kwoty 5.000 zł. 
orzeka: Na wniosek dłużników Marii z Pbsiewników Mar
Kowskiej w Tarnowie, ul. Kościuszki 15, oraz przez nią za
stąp ionych, Edwarda Posiewnika tamże i Mlchaliny Pilar
skiej w Krakowie, ul. Topolowa 23, zezwala się, na złożenie 
do depozytu s'ądowego kwoty 5.000 zł. wynikłej z przeracho
wania należności 1.000 koron na karcie cieiarów realnoścł 
lwh. 79 oraz 80 ks. gr. gm. kat. Zabłocle Tarnów, w!1losko
dawców własnych prawem zastawu łącznym zabezpieczonej 
na rzecz n iewiadomego z życia i miejsca pobytu Władysława 
Halastry jako wierzyciela, którego wzywa się do zgłoszenia 

Sąd Grodzki w Koźlu , w !lfIl'awie wniosku Anny Holeczek 
w Grz~dzinie, pow. Koźle, o uznanie ' za~inionego Antonie
go Holeczka, ur. 12.8.1904 w Grzędzinie, pow. Koźle, syna' 
Franciszka i Konstantyny Blalas za zmarłego, który jako 
żołnierz niemiecki. biorąc udział w ostatniej wojnie zaginął 
i od 25.6.19H nie ma o nim żadnych wiadomośCi - wzywa 
zaginionego, aby w terminie 3 - miesięcznym od ogłoszenia 
zgłosił się, gdyż w przeCiwnym razie może być uznany za 
lJffiarlego . . 

Zarazem wzywa wszystkie o""'by, które mają wiadomości 
o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powy'ższym ter
minie. Zg. 433/47. M-16384 

Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wnio&ku Hildegardy Mi
chalskiej w Gliwicach, ul. PS7JCZyńska 235, o U2JIlanie zagi
nionego Jana Paykerta dawniej Filipczyka, ur. 12.10.1900 · 
w Pokrzywn~cy, pow. Koźle, syna Jana Filipczyka i Pauliny 
Skrobek za zmarłego, k,tóry podczas działań wojennych 
w kwietniu 1945 wyjechał z Koźla poza granicę Państwa 
do Rosji i od tego czasu nie ma o nim żadnych wiadomości
wzywa zaginio'nego, aby w terminie 5 - miesięcznym zgłosił 
się, gdYż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego . 
Zarazem wzywa wszyst.kie oSoby, które mają wiadomość 

o zaginionym, by doniosły o ni,ch Sądowi w powyż!'Zym ter
minie. Zg. 387/47. ' M-16385 

~ 
celem odebrania tejże kwoty. . M-16175 

UMORZENIE DOKUMENTOW 

SĄD GRODZKI W LuBAWIE 
Małżonkowie Walenty I Maria Jabłońscy z Elgnowa, gm. 

Dąbrowno , pow. Ostróda stawili następujący wniosek o uma-

p O N O W N F: l A t O 2 E N I E l A G }. 
NIONYCH KSIĄG JCPOT",CZNYCH 

SĄD OKRĘGOWY WWARSZA WIE 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Hipoteczny obwie
!:zcza, że na dzień 30 kwietnia 1948 r. wyznaczony został ter
min założenia księgi wieczystej w miejsce zniszczonej, pro
wadz<'n"j przez teńże Wydział księgi "Willa Służew Nr 788"; 

rzenie dokumentów: Sąd Grodzki w Lubawie wr:ywa wszy
stkich roszczących sobie prawa do utraconych w czasie dzia
łań wojennych następujących dokumentów: a) umowy da
rowizny z daty Lubawa dn. 4 lutego 1939 r. Nr. Rep, 79 wraz 
z pełnomocnictwem na powzdanie, którą Justyna i Józef 
małż. Emplowie darowali Mariannie Pokojskiej zastąp. przez 
kuratora Jana Zawadzkiego, swoją 4Pealność gminy Luba
wa - Przygrodek karta 2 i b) umowę wspólności majątko
wej z daty Lubawa 4 lutego 1939 r. Nr;· Rep. 80, zawartej 
między narzeczonymi Marianną Pokojską i Walentym Ja
błońskim, aby w terminie trzymiesięcznym od dnia ukaza- ' 
nia się tego ogłoszenia licząc, zgłosili swe prawa i złoi:yli 

w powyższym Sądzie te dokumenty, gdyż w: razie niezłoie
nia ich w powyższym terminie, Sfłd po upływie miesilIca 
.d kOI\{:a terminu do zgłoszenia praw wyda postanowienia 
:0 do umorzenia powołanych wyżej dokumentów. M-18101 

SĄD GllODZKI W PSZCZYNIE 

Na wniosek Marii Gwoździowej z d. Borys z Międzyrzecza. 
",owo Pszczyna wszczęte zostało do sYCU. IV Hs 130/4T poste-

, 



, 
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wanie o umorzenie zagml0nege dokumentu, a miancwlcle 
notarialnegO' aktu kupna - sprzedaży nieruchomcści Między

rzecze tom XI, wykaz l, 72 netariusza Dr. Józefa Wichmallna 
z Pszczyny z dnia 10 stycznia 1940 r., mocą któregO' właści
cielka tejże nieruchemeści Zefia Borysewa z d. Hens, wde
wa z Międzyrzecza, sprzedała sweją nieruchomeść pc ideal
nej pełowie swej córce Marii Berysównie i Janewi Gwoździe
wi z Mi~dzyrzecza za cenę 1,800 Rm. z tym, że nabywćy 
przejE;li wszystkie . długl i 6bciążenia, za ktere nieruchomość 
edpowiadała i zcbowiązali się nadtO' de ustancwienia na 
rzecz pezbywającej dożywecia i prawa nue5zkania. W akcie 
powyższym pezbywająea udzieliła nabywcom pełnomecni
ctwa dopowzdania nieruchemości na siebie samych i upo
ważniła ich de pe3tawienia petrzebnych w tym względzie 
wniesków. Penadte zebewiązała się pezbywająca eddać 
nieódplatnie nabywcem jedną młedą krowę i petrzeoną de 
wybudowania stodoły ileść drzewa. 

Wzywa się wszystkich reszczących scbie prawa d{) pe
wyższego dekumentu, aby w terminie 3-miesięcznym ed da
ty nmiejszego egłosz~ia zgłesili swoje prawa lub złeżyli 

w Sądzie powyźszy dekument, gdyż w przeciwnym razie 
meże en zestać umorzeny. M-·161O~ 

ODTWORZENIE ZAGINIONYCH 
DOKUMENTOW 

. SĄD GRODZKI W WARSZA WIE 

"MONITOR POLSKI" - 22 grudnia 194'1 r. 

SĄD GRODZKI W CZŁUCHOWIE 

Sąd Grodzki w Człuchewie postanewieniem z dnia 26 li
stepada 1947 r. odtwerzył zaginieny dyplom w zawodZie pie
karskim, treści następującej: "Przed Komisją Eg..:aminacyj
ną przy Izbie Rzemieślniczej w Peznaniu na pedstawie art. 
158 rozp. Prez. R. P. z dnia 7 czerwca 192'7 e prawie prze
mysłewym (Dz. Ust. R. P. Nr. 53, poz. 468) złożył Jan Pła
szczykewski, uredzony dnia 26 czerwca 1901 r. w Mamliczu, 
pewiat Szubin, egzamin mistrzewski w zawodzie piekarskim 
i ma prawe używać tytułu mistrza piek'lrskiego. Peznań, 

dnia 21 lipca 1936 . reku. Przewedniczący Kemisji i Człen
kewie Kemisji: (-) Fr. Jakubowski, P. Fi1Ipcwski. Ziemi
niusz, l. Kurewski - p. e. dyrektera, Wł. Zakrzewski ~ pre
zes, Prezydent Izby: W. Chopa; Sekretarz Izby: A. Peda". 

Od tego postanewienia służy prekuratorcwi, władzom bez
pieczeństwa publicznegO' i Izbie Rzemieślniczej w Peznaniu 
zażalenie w terminie siedmie-dniewym od ukazania się ni
niejszegO' egłeszenia. I. Ns. 58j47. M-16l00 

SĄD GRODZKI W GDAI'JSKU 

Sąd Gredzki w Gdańsku, Oddział Niesperny w osobie 
SędziegO' Gredzkiege K. Obreckiege po rozpeznaniu sprawy 
z wniesku Lenartewicza Mariana - Franciszka o odtworze
nie jegO' świadectw szkelnych i uprzednim obwieszczeniu 
w Dzienniku Urzędewym Ministerśtwa Oświaty Nr. 7 z dnia 
1.8.1947 r. i na zasadzie art. 6, 7, .8 Dekretu z dnia 7 lipca 
1945 r. e edtwarzaniu dyplomów i świadectw . z ukeńczenia 
nauki, pestanawia odtwerzyć śWIadectwa o treści na-

Na mecy art. 4 Dekretu z dn. 7.VII.45 r. pez. 164 (Dz. Urz. stępującej: • 
.Nr. ~7/45) Sąd Grodzki, Oddział VII w Warszawie, zawiad,,· 
mia, że w dniu 22 listepada 1947 r. wpłynął wniosek Szam~ I; Swiadectwe ukedczenia 4-klasowej zawodewej Szkeły 
berskiego Edmunda, zam. w Warszawie, ul. Wileńska Nr. 29 Mechanicznej w Warszawie. Uczeń zawedowej Szkeły Me
m. 11 o odtwerzenie zaginienege dokumentu treści nastę- I chąnicznej w Warszawie Lenartowicz Marian ukeńczył 4 kI. 
pującej: (Kuraterium Okręgu Warszawskiego, Państwowa ' Zawodową Szkołę Mechaniczną z wyniltlem dobrym. Język 
Kemisja Egzaminacyjna. Swiadectwe Dejrzałeści Edmund pelski b. debry, religia b. dobry, technelogia debry, kreśle
Szamborski, urodzony 29 miesiąca listopada roku 1919 w Ka, nia rzutowe dobry, kreślenia edręczne - b. debry, materia-

łoznawstwO' - b. dobry, geemetria - debry, matematyka -hlszynie Województwa WarszawskiegO', wyznania rzymsko-
katelickifgo, po przygetewaniu demewym zdawał w lutym debry, nauka o Pelsce współczesnej - b. debry,rachunko-
i marcu 1939 reku gimnazjalny egzamin dejrzałości dla eks. weść - debry, metalurgia - debry, ćwiczenia praktycz-
ternów typu matematyczno _ przyredniczege wobec Pań- ne - dobry. WarszaWa dnia .... czerwca 1935 roku. Dyr. Szko

stwewej Kemisji 'Egzaminacyjnej, powelanejprzez Kurato
rium Okr~gu Szkelnego WarszawskiegO' pismern z dnia 17 lu
tegO' 1939 roku Nr. 11 - 4765/39 i etrzymał eceny nastGPu.ią
ce: z religii dobrze, z języka polskiegO' destatecznie, z gee·· 
grafii, z niemieckiegO' dostatecznie, z histerii wraz z llauką 
e Pelsce współczesnej dostatecznie, z matematyki dostatecz
nie, z przyrodeznawstwa dostatecznie, z prepedeutyki filo
zefii, z rys~nku. Poza tym na podstawie świadectw szkol
nych zestał zwolniony ed egzaminów z geografii z rysunku. 
Państwewa 'Komisja Egzaminacyjna uznała Edmunda Szarn;' 
bets~iegO 'ź'l1i 'doJrzalegó' xdoilf/idiow wyżsZych 'f wYda.je inu 
niniejsze świadectwo. Warszawa, dnia 21 marca 1939 roku. 
Pieczęć .9krągła Kuraterium Okręgu SzkolnegO' Warszaw
skiego, Przewedniczący Kemisji Egzaminacyjnej (-) podpis 
nieczytelnyj Człenkowie Państwewej Komisji Egzammacyj
nej (-) Ks. Fr. Pyrzakowski, (-) K. Sa1aga, Cztery podpisy 
nieczytelne Nr. 169/39) i w związku z powyższym wzywa się 

. wszystkie in~tytucje i esoby pesiad::ljące jakiekolwiek wia
demeści w sprawie, o nadsyłanie Sądowi na piśmie lub zgła
szanie de pretekułu doniesień co dO' bezzasadneści wniosku.· 
Nr VII N. S. 2834/47. M-16092 

Na mocy art. 4 dekretu z dn. 7.VII.45 r. (Dz. U. R.
1 

P. Nr. 27, 
pez. 164) Sąd Grodzki w Warszawie zawiadamia, że w dniu 
20.IX.1947 ·r. wpłynął wniesek Heleny SzeJigewskiej, zam. 
w Warszawie, ul. Bytomska 6 m. 2 e edtwerzenie zaginie
nego dokumentu · treści następującej: "Swiildectwo. Swia
dectwo niniejsze wydane zostaje na dewód tegO', że p. Hele
na Szeligowska, urodzona dnia 24 grudnia 1897 r. \" Krzepi
cach, na mecy przepisów ebewiązujących, złeżyła egzamin 
na stopień Pomecnika AptekarskiegO' przed Kami'·: ją Pań

Stw0Wą ze step niem dostatecznym. Przewedniczący Kemisji 
C-) Brenisław Kbskowski. Kemisarz Rządowy: (-) Pedbiel
ski. Członkewie Kemisji: (-) Wł. MazurkieWICZ, (--) Br. 
Koskewski, (-) Jan Zaleski, Warszawa. dn. 7 czerw(!a 1923 r. 
Nr.... Fetegrafia z pieczęcią okrąg!ą Uniwersytetu War
szawskiegO' z gedłem państwowym w środku i napisem: Wy
dział Farmaceutyczny Uniwersytetu Warszawskiego". 
W '"związku z powyższym wzywa się wszystkie instytucje 

i osoby, pQsiadające jakrekelwiek wiademeści w sprawie, 
o nadsyłanie Sądewi pa piśmie lub zgłaszanie do pretekółu 
deniesień CO' de bezzasadnóści wniesku. Nr. N. S. 2151/47. 

M-16040 

Sąd Grcdzki w Warszawie, Oddział I pedaje de wiade
meści, że wpłynął wniesek Marii Jamiołkewskiej e odt·.ve
rzeniezaginienege świadectwa i na mecy art. 4 dekretu 
z dnia 7,VII.1945 r. o odtwerzeniu dyplomów i świadectw 
z ukończenia ' nauki zarządza dokenanie ogłeszenia w Meni
torze Pelskim, iż Jamiełkewska Maria, zam. \V Warszawie, 
przy ul. Pańskie] Nr. 85 m. 3 wystąpiła do Sądu z wnioskiem 
e edtworzenie zaginionego dekumentu, wystawioneg,) przez 
Szkołę Akuszeryjną im. J. Rejsa w Warszawie e treści na
stępującej: Dyplem. Niniejszym stwierdza się, że Maria Ja
miolkowska, córka Władysława i Klementyny z Ptaszyńskich 
małż. Iwanickich, uredzena dnia 3/16 stycznia 1879 reku 
w B8rdyczewie, wyznania rzym.-kat. w dniu 1 lipca i909 
reku ukeńczyła Szkełę Akuszeryjną z odznaczeniem. War
~zawa, dnia 15 lipca 1909 reku. (-) Dyrektor Szkeły dr.· J. 
Rejs, (-) Dr. Józef Krąkowski, C ...... ) Dr. Kimel. 

W związku z powyższym wzywa się wszystkie instytucje 
i eseby, pesiadające jakiekelwiek wiadcmości w sprawie, 
o r.adsyI"anie Sądowi na piśmie lub zgłoszenie do prctokółu 
doniesień co do be:zzasadnosci wniosku Nr. Ns. 1602/47 w ter
miNe l miesięcznym od dnia ogłoszt"'lia. M--15781 

ły Szelągewski, wychewawca (podpis). 

II. Zaświadczenie. Niniejszym zaświadczam, że słuchacz 
Lenartewicz Marian przesłuchał 1-szy rek wykładów z dzie
dziny budewnictwa, prewadzenych przez inż. Kwapińskiego 
r. w Warszawie, przy ul. Elekteralnej Nr. 19 - wynik egza
minu - debry. Warszawa, dnia .... czei'wiec 1938 r. - l. Kwa
siński, Sędzia Gredzki, podpis. 

Od pewyższege postanewienia - władzem prokuraterskim, 
oezpieczeństwa publicznego eraz . instytucjem i esebom, któ
t'e wedlugpewyżs;zege postanpwi!lW~~;SądH· . .dą~~eIlt ~y

.. 3tawiły, służy ~ażalel1ie · .w tę:lCminię . 7:-dniowY(l);· do Sądu · Okrę.:; ; 
Jowege w Gdańsku do ukazania niniejszego pestancwienia. 
Ns. 523/47. M-16109 

SĄD GRODZKI W GORZOWIE WLKP. , 
Do Sądu Grodzkiego w Gerzewie Wlkp. wpłynął wniesęk 

I Stanisława Bryla, zam. w Gerzewie Wlkp., przy ul. Armii 
Pelskiej 18 m. 16 e edtwerzenie świadectwa złeżenia egza
minu czeladniczegO' tej treści: Izba Rzemieślnicza w Pozna
nlu Nr. 1694, - 1933 r. Swiadectwe złożenia egzaminu cze
ladniczego. Kemisja egzaminacyjna czeladnicza dla zawo
du kewalskiego, utworzena .,przez Izbę Rzemieślniczą w Pez
naniu po myśli art. 153 rezporządzenia Prezydenta Rzeczy
po~politej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym 
(D;:. · U. R. P. Nr. 53, poz. 468) stwierdza. że uczeń BryI Sta
nisław z Kunowa, uredz. dnia 5 maja 1913 r. w Kunewie, 
pew. Gostyń, kt'óry się . uczył u Markewiaka MiC'h"tJa. zł"''''ł 

'~ pomyślnym wynikiem egzamin czeladniczy w zawedzie ko- . 
walskim. Prowadzenie dobre, wynik popisu praktycznego 
dostatecznie. Wynik pepisu teeretycznege dostatecznie. Na 
podstawie tegO' wyniku wydaje podpisana Kemisja egzami
nacyjna po myśli art. 155 prawa przemysłewego niniejs~e 

świerlctwe zleżenia egzaminu czeladniczegO'. Gostyń, dnia 
27 maja 1933 r. Kemisja Egzaminacyjna czeladnicza dla za
wodu kowalskiegO'. Przewedniczący: Józef Sląski, członke
wie: W. Wolny, ławnik mistrz, F. Andrzejewski, ławnik cze
ladnik Btyl Stanisław. Własneręczny podpis właściciela, 

Uwaga: stepnie są bard'Lo dobry; debry, destateczny, niede-
statecznv • 

Wzywa się wszystkie instytucje lub "Oseby, posiadające ja
kiekolwiek wiademeści w sprawie niniejszej, e nadesłanie ich 
Sądewi na piśmie lub zgłoszenie do pretekółu deniesień · co 
de bezzasadności wniesku. I; Ns. 483/47. M-16079 

.. 
SĄD GRODZKI W GÓRZE 

Sąd · Grodzki w Górze podaje de wiadomości o wszczęciu 
na wniesek Józefa Mankiewicza, zam. w Górze. ul. Daszyń-

I ski egO' 29, pew. Góra, wej. Wrecław, pestępowania o odtwo
rzenie dyplomu mistrzewskiege w zawedzie szewskim, wy~ 
danegO' mu po' złeżeniu w 1930 r. przed Izbą Rzemieślniczą 
w Wilnie egzaminu mistrzewskiego w zawodzie szewskim. 

Wzywa się wszystkie instytucje i osoby, posiadające jakie
kelwiek wiademości w sprawie o nadsyłanie lub zgłaszanie 
de protokółu w terminie miesięcznym deniesień co de bez
zasadneści wniosku. Nr. akt. Ns. 311/47. M-16104 

SĄD GRODZKI VI JAROCINIE 

Sąd Gredzki w Jarocinie zawiadamia, iż na wniosek Sta
nisława Martuzalskiege, zamieszkałegO' w Jarecinie, ul. św. 
Ducha l 1IVszczęte pestępewanie o edtwerzenie "Świadectwa 
złożenia egzaminu czeladniczego!', wystawionego przez Tzbę 
Rzemieślniczą w' Peznaniu w dniu 2 września 1935 r. Świa-

i dectwo to zagubił wnioskedawca w czasie okupacji. 

5 

Wzywa się wszystkie instytucje i osoby, posiadające ja
kiekolwiek wiademeści w tej sprawie e nadesłanie SądOwi 
na pismie lub zgłoszenie do pretckółu doniesień co do b~
zasadności wniesku. III. Ns. 93/47. M-15729 

SĄD GRODZKI W ,ŁODZI 

Sąd Gredzki w Łodzi, Oddział Cywilny w osebie ~dziego 
Z. Bartnickiej na podstawie art. 4 Dekretu z dnia 7 lipca 
1945 r. e odt~crzeniu dyplomów i świa(lectw z ukeńczenia 
nauki (Dz. U. N. 27/45, pez. 164) w brzmieniu znewelizowa
nych (Dz. U. R. P. Nr 59, pez. 305) w sprawie Nr Ns. 1919/47 
egłasza, że Beniek Szlajn, zam. w Łodzi, przy ul. Pietrke~-

. skiej Nr. '36/33 złe żył wniosek o odtworzenie dyplomu m~
strzowskiege, wydanegO' przez Cech Mistrzów Kapeluszm
ków w Warszawie treści następującej: "Urząd I.Starszych 
Zgromadzenia Mistrzów Kapeluszników w Warszawie z mo
cy art. 128 Ustawy RZemieślnicz.ej z dnia 31 grudnia 1816 
reku zaświadcza niniejszym jakO' Beniek Szlajn, lat 28, wy
znania mejżeszewego, redem z St. Miasta Wa,rszawy, wejew, 
Warszawskiego - udowedniwszy zdelneść i biegłość w sztu
ce mistrzowskiej kunsztu kapeluszniczego za mistrza uzna
ny i de księgi mistrzów za Nr. 7 w dniu dzisiejszym zaIllsa~ 
ny został, cO' podpisami i wyciśnięciem pieczE;ci cechoweJ 
stwierdzamy. - 'Warszawa, dnia 7 styczeń 1926 roku. Star
szy C-) podpis. I'odstarszy (-) podpis. Okrągła pieczęć 
urzędowa. Magistrat Steł. M. Warszawy. Prezydent Miasta 

. C-l podpis" • 
W związku z powyższym wzywa się . wszystkie instytucje 

i oseby pesiada;ące jakiekelwiek wiadomości e nadsyłanie 
w ciągu miesiąca ed ukazania się egłoszenia Sądowi na piś· 
mie lub zgłeszenie de protokółu deniesień co de bezzasad
neści "niosku. Ns. 1919/47. M-16603 

SĄD GRODZKI W OTWOCKU 

Sąd Grodzki w Otwccku ogłasza, że ebywatel Zygmunt 
Jewdekimew, zamieszkały w Falenicy, ul. Szepena l, ,złe
żył' de tutejszego Sądu wniesek o edtwerzenie zaginienego 
dyplomu mist.rza fotografiki, wydanegO' mu w dniu 6. ~aj, 
1936 roku przez Wo~ńską Wejewódzką Izbę Rzemieslnlczą 

w Łucku. 
Jednecześnie Sąd Gredzki wzywa wszystkie instytucje 

i eseby posiadające jakiekelwiek wiadomości w niniejszej 
sprawie e nadsyłanie takewych na piśmie lub zgłoszenie do 
pretokółu deniesień co do bezzasadneści wniesku. CO' 330/47. 

M-16153 

SĄD GRODZKI W W ĄGROWCU 

Wacław Jułkewski, mistrz piekarski, zamieszkały w Go
łańczy wniósł o odtwerzenie dyplemu mistrzewskiege w za
wodzie piekarskim,wystawienegoprzez Izbę Rzemleslniczą 
w Poznaniu w pażdzierniku 1936 reku, w myśl któregO' 24 
października 1936 reku złeżył egzamin mistrzewski w rze
micśle piekarskim. 

Wszystkie instytucje i osoby, posiadające jakiekolwiel\ 
wiadomeści w sprawie, uprasza się o nadesłanie lub zgła
szanie deniesień co do bezzasadności wniosku. Ns. 271/47. 

M~15803 

SĄD GRODZKI W WODZISŁA WIU ŚL. 

Sąd Gredzki w Wedzisławiu SI. na wniosek Władysława 
Wyleżycha, asystenta rolniczegO', zam. w Wedzisławiu Śł., 
pow. Rybnik, wszczął w aktach III. Ns. 2<16/47 pOfItępowan,ie 
w przedmiocieodtwerzenia zaginienege świadectwa z ukon
czenia nauki, wydanego dnia 22 września 1942 r. przez Orga
nizację Rolnictwa Rzeszy Niemieckiej - Zarząd Okręgu , 
Delnośląskiegc w Wrecławiu (Reichsnahrstand-Landes
bauernschaft Niederschlesien in Breslau) i uprawniająceg6 
gO' de neszenia tytułu asystenta rolniczego. 

Wzywa się instytucje i esoby, pesiadające jakiekclwitJt 
wiademeści w tej sprawie, o nadesłanie Sądowi na Iliśmie 
lub zgłaszanie do pretokółu deniesień co do bezzasadności 
wniesk\L M-16157 

SĄD GRODZKI W WOŁOMlNIE 

Sąd Gredzki w Wołeminie pedaje do wiademeści, te na 
skutek wniosku Genewefy Kuśmierczyk, zam. w Wołominie, 
ul. Sienkiewicza 7, w sprawie o edtworzenie zaświadczenia 
o ukeńczeniu kursu pielęgniarskiego ze stało wYdan" -pesta
nowienie: "Dnia 22 listopada 1947 r. Sąd Grodzki w Weło
minie w osobie Sędziego J, Rudzińskiege, po rozpeznaniu 
w dp.!u 22 listopada 1947 r. sprawy wniesku G~newefy Kuś
mlerczyk o edtwerzenie zaświadczenia o ukeńczeniu kursu 
pielęgniarskiegO', postanawia: 1) odtworzyć treść zaginiene
go zaświadczenia o ukończeniu przez Genowefę Kuśmier
czyk kursu pielęgniarskiego w . brzmieniu następującym: 
,.Urząd Wejewódzki · Wileński Wydział Zdrowia. Wilno we 
wrześniu 1938 r. Zaświadczenie. Urząd Weje'wódzki Wileń
ski niniejSZym zaświadcza, że Kuśmierczyk Genowefa z do
mu Lipka, uredz. dnia 11 grudnia 1911 r. w Gąsewie, pcw. 
Maków, wej. warszawskie ukeńczyła w reku 1937/38 - G-cie 
miesięczny kurs pielęgniarski, zorganizewany przy państwo
wej Szkole Pełeżnych w Wilnie 'przez MinisterstwO' Opieki 
Spełecznej dla absolwentek 2-letnich Szkół Pcłeżnych. Złe

żyła Państwowy Egzamin Pielęgniarski przed Kemisją Egza
minacyjną przy Urzędzie Wojewódzkim Wileńskim i jest 
uprawniona do wykenywania praktyki pielęgniarskiej 

w Państwie Pelskim. Za Wejewod~ (-) Naczelnik Wydzia
łu Zdtewia". 2) zarządzić egłoszenie treści niniejszego po
stanewienia w "Mcniterze Pelskim". Sędzia C-) J. Rudziń
ski". Prekuratorowi, władzem bezpieczeństwa oraz Wy
działewi Zdrowia 'Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego przy
sługuje prawo zaskarżenia powyższego pestanewienia w ter
minie 7-dniowym od daty niniejszeic ogłoszenia. M-160ł'1 



SĄD GRODZKI WE WSCHOWIE 

Sąd Grodzki we Wschowle ogłasza celem odtworzenia Dy
plomu na czeladnika. Przelożeństwo Stowarzysz~n!a Prze
mysło·.vego Kominiarskiego w Stanislawvwie stwierdziwszy ' 
na podstawie przed~"ionych dokumcntów że Bazyli Pleka
nowicz, urodzony dnia 10 września 1!J09 'w Olip:cy Górnej , 
PQw. Rohatyn, woj. Stanl~lawow,:;.1tie, l'ehgii rzym.::ko - ka
tÓłlckiej pozostawał w nauce u pana K.>czań.sltiego Francisz
ka, majstra kominiarsk;ego w Rohatynie na l Obwod w cza
sie C'd roku 1932 do lSl35, wyuczył się nokży,ie rzemio:>ła ko
mimarsklego ucz~szczal w myśl § 75 a) ustawy przemysło
wej na przepisaną nauk~ uzupełniającą, naukę w :szkole do
kształcającej zawodowej w Rohatynie oraz, że dnia 15 wrześ

,nla 1935 złożył egzamin czeladniczy przed Komisją egzami-
nacyjną w ~tanisławowle z wynikiem dobrym ' i wp;suje go 
równocześnie do księgi wyzwolonych cz(;!adniitów ro;okodzic: l -

nlczych. Sta':1isławowo, 'dnia 20 wrześ'hia 1935. Przewodni
czący KomiSJi' egzam. Józef Szański, wr. 'starszy stowar7.y~ze
nia Dorosz wr. Przełożony Stowarzysunia Rużyczka wr. 
Naukowca Koczański Franciszek wr. Pieczęć okrągła o tre
ści: Stowarzyszenie przemysłowców Kominiarzy na woj: Sta
nisławowskie w Stanisławowie. ' M-1609tl 

SĄD GRODZKI WE WROCŁA WIU 

bak Wolf Borensztejn, fotoglaf, zamieszkały we Wrocła
wiu, ul. Grunwaldzka 19 m. 5 zło;i:ył wniosek o odtworzeme 
dyplomu mistrzowskiego fotografa, który miał być wysta
wiony dnia '20 października 1931 r. - przez Komisję Egzami
nacyjną Mistrzowską przy Izbie Rzemieślniczej we Wło

cławku. 

Wzywa się wszystkie Instytucje i osoby, posiadające ja
kiekolwiek wiadomości w sprawie, o nadsyłanie Sądowi na 
piśmie lub zgłaszanie do protOkółu doniesień co do bezzasad
nośc,i wniosku. Ns. 2411(47. M-15759 

REJESTR SPóŁDZIELNI 

SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 

Do rejestru handlowego B nr. 28 przy firmie Laborato
rium Chemiczno - Farmaceutyczne i Wytwórnia ' Srodk0w 
Spożywczych "Sanus", Spólka z , ograniczoną. odpowiedzial
nością V{ Bydgoszczy wpisano dnia 17 listopada 1947, że 

Franclszelt Zieliński przesłał być cz1onk;E:nl zarządu. 

M-16121 

Dl' rejestru handlowego A nr. 139 wpisano dnia 20 listo
pRda 1947 firmę "Edja" Rogozieckl, 1 S-ka. Siedziba: Byd
goszcz, Pod Blankami 27. Przedmiotem Przcdsięb;orstwa 
jest wyrób cukierków i wafli. Spólnicy; Edmund Rogo
zieckl, Antoni Sucharski. Do reprezentowania spółki upraw
niony Jest spólnik Edmund Rogozieckl. M-16122 

Do rejestru handlowego A nr. 95 przy firmie: E Tyddą 

A. Wieczorek, Hurtownia- Przyborów Szewsko - ' Rymar
uich, Spółka 'Jawna w Bydgoszczy wpisano dnia 21 listo
pada 1947, ze spółkę rozwiązano bez przeprowadzenia likwi
dacjI. Firma wygasła. M-16123 

Do rejestru handlowego B nr. 8 przy firmie: "Paszteciar
nia pod Pszczółką", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w ,Bydgoszczy wpisano dnia 19 listopada 1947, że uchwalą 
Walnego Zgrom<ldzenia z dnia l slerpuia 1947 postanowiono 
likWidację spółkI. Likwidatorami są: Janina Markusfeld, 
Józef BerendL Spółkę reprezentuje każdy z likw;<latorów 
samodzielnie. M-16124 

t)() rej~stru handlowego A nr. 284 (Naklo) wpisano dnia 
21 hstopada 1947 firmę: Apteka A. Jurkowskiego. Siedziba: 
Nakło nfNol., ul. Bydgoska 51. Przedmiotem przedsiębior
stwa jest wyrób I sprzedaż artykułów aptekarskich. Wła

śclclel:Antonl Jurkowskl. . M-15125 

Do rejestru handlowego B nr. 40 przy firmIe : "P:wotech· 
nika", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziałami 

wpisano dnia 21 listopada 1947, że uchwałą Walnego Zgro
madzenia z dnia 8 listopada 1947 postanowiono likwidację 

spóUd. Likwidatorem mianowano Halinę Sawicką. M-16126 

Do rejestru handlowego A nr. 17 przy firmie "Ornament" 
włdc. F. ' Raclniewskl I A. Susała, SpÓłka Jawna w Bydgo
szczy wpisano dnia 25 listopada 1947. że Antoni Su!:ała wy
IItlłPił z spółki. Spółka rozwiązała się. Dotychczasowy 
spólnik Feliks Raciniewskl Jest wyłącznym właścicielem 

firmy. M-16127 

SĄD OKRĘGOWY W BYTOMIU 

Do, ltejestru Handlowego dział A. pod Nr 89 wpisano dnia 
10 listopada IS47 r. firmę: Cenlrala Lamp, SpÓłka Pracy 
K. Sławiński I S-ka z siedzibą miasto Bytom. Przedmiotem, 
przedSiębiorstwa Jest zakup I sprzedaż artykułów elektro
technicznych. Kazimierz Sławiński, Stanisław ,Tatarczuch 
l Jerzy Gamblec, jako spólnicy" Jawna sp6Jka handlowa. 
Do reprezentowania spółki są uprawnieni: Kazimierz Sla
wlflskl, Stanisław Tatarczuch I Jerzy Gambiec, którzy re
prezentują spółkę każdy samodz!elnle. M---15820 

Do ltejestru Handlowego dział B. pod Nr 87 wpisano dnia 
II llstopsda 1947 r. !(rmę: ' "Konstrochron" Przedsiębiorshvo 
Konserwacji Konstrukcji 1:elaznych, Spółka z ogran!ezoną 
odpowiedzialnością z siedzibą miasto Chorzów. Przedmio
tem przedsiębiorstwa jest wykonywanie robót z zakresu kon
serw3cjl, konstrukcji żelaznych, jak budowy przemysłowe; 

kotły parowe, pompy; zbiorniki, turbiny, kompresory I t. p , 
Kapitał zakładowy 160000 złotych. Spólnik może posiad3ć 
większą Ilość udziałów. Zarząd dwuosobowy. Członkami 

aarz,du q: dr EmoDueI KV'l".śnik I Maksymilian Klil'l"sa. Do 

"MONITOR ?OLSKI" --- 22 grudnia 1947 r • 
• 

składania oświadczeń I podpisywania w Imieniu spółki wy
magany jest podpis dwóch czlonków zarządu, wzgi~-dnie jed
nego członka zarządu łącznie z prokurentem. Spółka z ogra
niczoną odpowied21alnością zawarta um"ową z dnia 5.11.1947 r. 
na czas nieog'raniczony. 'M-15821 

Do RejE:stru Handlowego dział A. pod Nr 11 wpisJl10 dnia 
6 listcpadJ 1947 r. przy firmie: Pawel' Kub!ak i S-ka, do
stawa artykułów .80~podan;zych I konfekcji roboczej z sie
d'zibą miasto Bytom, że sp6ika się rozwiązała bez przepN
wadzenia likwidacji. Spółkę wykreślono z rejestru handlo
wego. M-151122 

Do Rejestru Handlowego dział, B. pod Nr 29 wpisano dnIa 
19 listopada 1947 r. przy firmie "Adro", Hurtownia Apteczno
Drog~ryjna, Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością w By
tomiu. że uchwałą rpólników z dnia 31.lipca 1!J47 r. otwarto 
likw i d.:lcję sp&łki. Likwidltoraml ustanowieni zostali Euze
biusz Now;cki i Rudolf Cimienga, ' którzy zastępują spółkę 
kolektywnie. M-15823 

Do Rejestru H;1ndlowe~o dział A. pod Nr 90 wp:sano dnia 
17 IIstop:lda 1947 r. firm:;:: Stefan Knopilł~ki, kom:sowa 
sprzcd':lż żywca i mi<:;sa z siedzibą miasto Bytom. ' Prz:d
miotem pr;:edsi(bior~twa jest komisowa sprzed:lż źywea 

i mięsa. Oddział w Katowicach. Kupcem rejestro\vym jest 
Stefan Knopil1ski. M-1j824 

SĄD OKRĘGOWY W CIESZYNIE 

Dnia 20 wrzcśnia 1947 wpisano do rejestru handlowego 
A,IVII-297 ~irl1l;ę Mieczysław K,rysta I Spółka; Wyroby me
talowe i budowlane. Sled;:ib:il.: Kamieni.ca. Prz()dmiot przed
siE;biorstwa: Prowadzenie zakładu śiussr~ k :cgo. Spólnicy: 
Mieczyslaw Krysta, Rom_m P;prak, Jan Krysta, Józef K:y
sta, Feliks Suchanek. Stosunki prawne: Jawna :;p5,ka han
dlowa. Spółkę reprezentuje Mieczysław Krysta. -M"":"lG131 

Dnia 12 września 1947 wpisano do rejestru handlowego 
A:VII-296 firmę Slo:;;>rczyk Rudolf i S-ka. Wyrób sukna. 
Siedziba: B:elsko. Przedmiot przedsiĘbiorstwa: Wyrób sukna. 
Spólnicy: S!osarczyk Rudolf, Hankus Edward. Stosunki 
prawne: Jawna handlOwa $pólka. Spółkę reprezentuje sa
modzielnie każdy Epólnik. M-16132 

Dnia 4 września 1~47 wpisano do rejestru han:llowego 
A/VII-292 firmę A. Łodziana i M. Beszter, wyrÓb sukna. 
Siedziba: Kamienica. PrzedmIot przedsiębior5t~a: Wyrób 
sukna. Spólnicy: Antoni Łcdziana, lVIieczYE!aw Beszter. sto
stmki prawne: Jawna ,spólka handlowa. Spólkę zastępuje 

każdy spólnik samodzielnie. M-16133 

Dnia 4 września 1947 wpi~ano do rej'el;tr.u handlowego 
AfVII-291 firmę W. Siuda, F. Kublea 1 S-ka,. Siedziba: Mi- I 

ktiszowice. Przedmiot przedsiębiorstwa: Wyrób sukna. Spól
nicy: Franciszek Kub;ca, Władysław Siud.'l, Wojciech Kur
gan, Franciszek Mali1.r. StosunkJ prawne: Jawna s'Półka 
handlowa. Spółkę reprezentują wszyscy spó!nicy, jednak 
zawsze tylko dwól!h spólników łącznie. M-161~4 

Dnia " września 1947 wpisano do rejestru handiowego 
A(VII-290 firmę "Emil Górka, Produkty Chemiczne, Biel
sko, Rynek 20". Przecrniot przoosiębiorstwa: Hurtowna 
I detallcz:la l'przedaż artykułów chem!czno-go~pod:lrczych. 

Imię I nazwisko kupca jednoosobowego: Emil GÓrk3. sto-

I
', sunklprawne: Kupiec jednOOSObO~Y. M-16135 

Dnia 22 września 19ł7 wpisano do rejestru h :md~owego 
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Jurasz; Karol Jura. Stosunki prawne: Spółka jawna han· 
dl owa. Reprezentuje każdy spollliK samodz;elnie. '. M-161łl 

Dnia 12 września 1947 wpisano do rejestru handlowegO 
A iVlI-~51 że Wacław Filek spójnik firmy 'Wytwórnia win 
o~·ocOWYC'h i miodów K Kosowsl.a l S--ka w B!elsku u~tąpil. 

M-IG112 

Sąd Okręgowy w Cieszynie dnia 15 listopada W47 wpisal 
do rejestru hand~oweio A/VII-SI3 firmę· Wyl'Ó~ sukna 
A. Abu!<ch i S~ka. Siedz.iba: llieisko. Pa.:dmiot przeili:ię
biorstwa: Wyrób sukna. Spólnicy; Aron Abu:ich, Mauryc) 
Gutfreund. Stosunki ' prawne: Jawna spólka handlowa. Re
prezentuje-samodzielnie każdy spóln;k. M-IG143 

Sąd Okr<:g\Jwy w Cieszynie dnia 15 listopada 19'17 wpisai 
do rejestru handlowego AjVII-314 firmę .,AS" Ks;ęg! han-, 
dlowe, Artykuły biurOWE: oraz prqbory 6Lkoln~ A. ::> ;:mbol. 
Sit:dziba: Bielsko. Przedmiot przedsit;biorstwa: Drubna 
sprzedaż ksiąg handlowych, arlykulów biurowych i przybo
rów szkolnych. Imię i nazw;sko kup.:a jednoosobowego: 
Aima Sembol. Prokura; Maksymilian , Sembol. Firma kup~a 
jednoosobowego. M-16144 

Dnia 6 listopada 1947 wpisano do rejestru han<llcwego 
A/VII-3l0 firmę Hurt i Detal materialów teksl.y~ny(;ll i ga
lanteryjny;;h Ignacy Faerber l S-ka. 'S ied;::ba: Bielsko. 
Przedmiot przedsiębiorstwa: Hurtowa i delalicma sp!'zedaż 
materiałów tekstylnych i ga:anteryjnych. Spólnicy: Ignacy 
F .. erber Julian Fleischer. Sto~unki prawne: Jawna sp6łka 
handlo~a. Zast<;puje 5pólk~ k~żdy spólnik samodzielnie. 

M-16145 
I 

Dnia 6 ,listopada 1947 wpisano do rejestru handlowE'go 
A/VII-309 firmę Biuro techniczno-handlowe Mankiewicz J. 
I S-ka. Siedz:ba: Cieszyn. , Przedmiot przedsiębior~twa: 
Zakup i sprzedaż stali, żelaza i Innych metali oraz artykułów 
technicznych różnego rodzaju. Spólmey: Mankiewicz Józe
fina , Spratek Józef. Prokura: Mankicwicz Alelrsander. Sto
sunki prawne: Jawna spó~ka handlowa. Firmę repre~entuje ' 
każdy spólnik samodzielnie. M-16146 

Dnia 21 lIstop3da 1047 wpisano do rejestru h:mdlowego, 
że czlonek zarządu firmy Bielska Spóika Węglowa "Dw,on:ec 
Węglowy" z ograniczoI).ą odpowiedzialnością w Biel~ku Pa
weł Lazar ustC:Pil, a członkiem zarządu na jego miejsce 
obrano d-ra Adolfa Brodę. (III R. H. B./IV-61). M-16147 

Sąd Okr~gowy w Cieszynie dnia 15 listopada 1947 ".'pis~l 
do rejestru handlowego A/VII-315 firmę Jan VariseUa l S-ka, 
sp. jawna, wytwórnia materiałów we lnianych. Siedz.iba: 
Bielslro. Przedmiot przedsiębiorstwa : Wytwórnia materia:: 
łów wełn;anych. Sp6lnicy: Jan Varisella, Aurelia ,Rosne
rowa, Zdzisław Badylak. Stosunki prawne: Jawna spółka 
handlowa. Reprezentują firmę dwaj spólnicy łączn i e lub je
den spólnik łącznie z prokurentem. M-16148 

SĄD OKRĘGOWY W GDYNI 

W tutejszym Rejestrze Handlowym dział B. Nr 260 przy 
firmie Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe .. C::U·bo-StaJłł, 
Spółka z ograniczonq odpowiedzialnością w Gdynie, 'lI. Jana 
z Kolna Nr 16, dnia 10 listopada 1947 r. wpisano: Firma 
obecnie brzmi: Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe ,.Mon
tana", Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością. 'Ul!hwałą 
zgromadzeniil spólników z dnia 8 listopada 19ł7 r. zmieniono 
§ l (firma) umowy spóliti z dnia 1.10.1945 r. M-1575(1 • 

l
! A(VJI-247. że spólka: Sprzcd3.ż artykułów rp ożywczych Tar

gos:>. I Zochowska w Białej Krakowskiej została rozwl"z:ma 

I 
z rejestru wykreślona. M-16136 

W tutejszym Rejestrze Handlowym dzi:!.ł B. Nr 26; dnia 
13 listopada 1917 r. wp!sano: "Ampoltrans", Spółka z ogra-

, niczoną odpowiedzialnością. Siedziba przcd ':ęb:orstwa: Gdy
nia, ul. Jana z Kolna Nr 8. Przedmiot przedsi.:;lJiorstwa: 

I 

Dnia 19 września t947 wpisano do, rejestru h::tndlowego 
AfVII-241 , te firma StaniEław Belon, hurtowny h:!ndel wi!'l 

I wykonywanie wszelkich czynności, wchodzących w zakres 
spedycji paczek " amerykańskich oraz przewozu towarów 
w kraju. Kapitał zakładowy 100.000 złotych. Sp6in:k może 
mieć wiE!kszą ilość udziałów. CzłonltOwie zarządu: Anto-

zagranicznych w Cie~zyn:e, zmieniła brzmienie nn .,Belon 
Stanisław, hurtowny handd win zagran:cznych i wyt'.vórnla 
win owocowych w C!eszynie" ! że przedmiotem przedsię- f 

biorstwa jest handel i sprzedaż win zagr?,nicznych oraz wy
twórnia win owocowych. M-16137 

Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dnia 12 wrzesma 1047 
do reje!itru handlowego AiVI-116, że firma J. HerzEch Cie
szyn, Nowe Miasto 19, Handel towarów kolonialnych I r,po
żywczych zmieniła brz.mienie na: .. J. Herzlich, sprze:dl,ż to
warów mieszanych, kolonialnych I owoców połudnlowyrh 

eksport - Import w Cieszynie, ulica Sejmowa Nr 14". Od
dział w Krakowie. Przedmiot przed,iębiorstwa: Sprzcc:hż 
towarów mieszanych. kOlonialnych i owoców połud'1iowych . 

Wykreśiono v/pisy przez okupanta dokonane. M-16138 

Dnia 25 wrześl1ia 1947 'ypisano do rejestru handlowego 
AIVII-2!:J9 firmę Leopold Blran i S-ka. Wyrób sukna. Sie
dziba: 'Biel~ko. ' Przedmiot przedsiębiorstwa: Wyrób sukna. 
Spóinicy~ Baran LeC'poJd, Huppert Brunon. Grunert Fran
ciszka. Stosunki prawne: Jawna spółka handlowa. Spółltę 
zastępuje każdy spólnik samodzielnie, M-16139 

Sąd Okręgowy w Cieszynie dnia 24 listopada 1947 ",-pisał 
do rejestru handbwego III R. H. A(VIl-325 firmę Włady
sław Ka~perek I Syn Sp6łka jawna. Siedziba: Biała Kra
kowska. Przedmiot pr:~edsiębiorstwa: Wyrąb m:ęsa i wy
roby wędliniarskie. Im ię i nazwIska spólników: Wladysław 
Kasperek senIor. Wł;>,dY!iław Kasperek ' junior. , Stosunki 
prawne: Ja'wna handlowa spółka. Obaj , spólnicy łączn;e 

reprezentują firmę. M-16BO 

Sąd Okrę~owy w Cieszynie wpisał do rejestru handlo
\Vegi> A!VII-3lI dnia 8 listcpada 1947 firmę Bracia S. W. 
Jtlrasz, Karol Jura. Stosunki prawne: Spółka jawna ' han
biorstwa: Handel artykułów żelaznych, materiałów budowla
nych i opałowych. Sp';ln.ty: Stelan Jurasz. Władysław 

nina Kurkowiak. Zarząd spółki jest jedno lub wieloosobowy. 
Przy zarządzie wieloosobowym, do składania oświadczeń 

; i podpisywania w Imieniu spółki uprawnieni są dwaj człon-
kowie zarządu łącznIe albo jeden członek zarz:] du łącznie 

z prokurcntem. Spó:ka z ograniczoną odpow i cdz ' !llnością· 

. Umowę spółki sporządzono dnia 12 listopada 1947 r. 
M-15751 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B. nr :'0 przy fir· 
mie: "Mor;;k:e Zakłady i'tybne", Spółka z ogra.'] '! odp,)" 
w;edzi'alnością. Ek:ploatacja Chlodni, Przetwór:l[ i S!dadów 
rybnych w Gdyni - Port Rybacki. Chłodnia R; oila, dnIa 
15 listcp::da 1947 r. wp:sano: Członkowie zarz;;du: Zlrząd 

ob::cnie stanowią: W.told Radajewskl. Stanisław Twardo. 
Dr. Józef Kulikowski ustąpił z zarządu. Uchwałą nadzwy
czajnego zgromad~nia spóln:ków z dnia 29 września 1947 r, 
zmieniono § 6 i 7 (Zarząd i Radę Nadzorcz,\) umowy ,>półki 
7. dnia 16.9.1938 r. M-15753 

W tutejszym rejestrze handlowym dzial ,B nr. 153 przy fir · 
mie: "Port~ed", Powszechne Towarzystwo Spedycyjne. 
Sp6lka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, Pb~ 
Kaszub~ki nr. l, dnia 15 listopada 1947 r. wp:3ano: CzłOl:

kawie. zarządu: Jerzy Grudowskl ustąpił z zarządu. M-15754 

W tutejszym rejestrzehand!owym dział B nr. 41 przy fir
mie Sląska Spółka Przeładunkowa ,.5ilesla", Sp6Jka z ogra
niczoną odpowiedzialno:l::lą w Gdyni, tlI. Swiętojańska nr. 57, 

, dnia 15 listopada 1947 r. , wpisano: Dr. Tadeusza Heynara 
ustanowiono l!kwidatorem Spólld. Uchwałą zgromadzenia 
spólników z dnia 20 października 1947 r . postanowIono spół
kę rozwiązać i przeprowadzić jej likwidację. M-15755 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B. nr. 48 przy fir
mie "FarbochE'm", Bałtycka Składnica Farb i Chemikai!:, 
Spółka z ograniczoną od'Oowii'd TUnof.cią w Gdyni. ul. 3 Ma-

.. 
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Ja Nr. 23, dnia 18 listopada 1947 r. wpisano: Zarząd obecnie 
,.tanowią: Alojzy Chart, Alojzy Sliwka, Adam Bal'tusz. St",
nisława Skotniewskiego odwołano jako członka zarządu. 

Zarząd ~półki jest jedno lub wieloosobowy. Przy zarządzIe 
wieloosobowym do składania oświadczeń i podpisywania 
w imieniu spólkiuprawnieni są dwaj członkowie zarządu 
ł~cznie. Prokura: ' P,rokurę Gerarda Bohuckiego odwołano. 
Uchwałą zgromadzenia spólników z dnia 10 listopada 1947 :-. 
zmieniono §§ 6 (zarząd) i 8 umowy spółki- z dnia .17 paż

dziernlka 1945.r. uzupełnionej protokółem zgromadzen ia spól
ników z dnia 12 listopada 1945 r M-15756 

w tut.ejszym rejestrze handlowym dział B . . nr. H przy 
firmie Bałtrcka Spóika Rybna, Spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnościąw Gdyni, Hala Rybna w Porcie Rybackim, 
dnia 11 listopada 1947 r. wpisano: Kapitał zakładowy ; 

~.500.000 .- złotych . Kapitał zakładowy podwyższono 

O 2.501).000.- ' złotych do kwoty 4.500.000,- złotych. Uchwałą 
zgromadzenia spólników z dnia 31.10.1ll47 r. zmieniono § 4 
(ka.pitał zakładowy) umowy Spółki z dnia l.YIII.1945 r., uzu
pełnionej uchwala protokółu z dnia 30.VIII.1947 r . M-15757 

SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH 

Dnia 2 grudnia 1947 do Rejestru Handlowego Sądu Okrę
gowego w Ghwicach w sprawie firmy : Centrala Gospodar
cza w~aśc. Hajduga Stefan w Zabrzu wpisano następujące 
zmiany: Brzmienie firmy odtąd: Dom Handlowo-Komisowy 
właśc. Hajduga Stefan w Zabrzu, ulica Wolności Nr 282, 
przedmiot przedsiębiorstwa: komisowa sp~zedaż wszelkiego 
rodzaju towarów i rzeczy używanych hurt i detal. (R. H. A. 
l. 47). M-16118 

R. H. A. I. 61 dnia: 27 listopada 1947 do Rejestru Handlo
wego Sądu dkręgowego w Gliwicach wpisana została fir
ma: "Manilla", Wytwórnia Lakierów i Kitu właśc. Czesław 
'Strzelczuk w Zabrzu, ulica Szk!)lna Nr. 3, której przedmio
tem przedsiębiorstwa jest wytwórnia lakierów i kitu. Po
siadaczem, jest Czesław Strzelczuk, który reprezentuje firmę 
samoistnie. M-158ti8 

SĄD OKRĘGOWY W GRUDZIĄDZU 

Sąd . Okręgowy w Grudziądzu - Wydział Rejestrowy 
wpisał do rejestru handlowego w dziale B. pod Nr 11 dnia 
24.11.1947 r. następującą spółkę: "Mechanika" - Wytwórnia 
narzędzi i drobnych artykułów metalowych, spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnościlł w 'Grudziądzu. Siedzibą Spółki 

. jest Grudziądz. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wytwa
rzanie narzędzi i drobnych artykułÓW metalowych. Kapitał 

zakładowy. wynosi 200.000 zł. i dzieli się na 3 udziały. Udział 
Antoni~go~,Mie'c~9''śława 'Mt!'!ilel'ak'a "wyhosr"lJIt:OOO zl.; Kazi
miena Nowaka równiez 'vJ~;:nóSi :cgo:oótfzr;' a ' udzIał ' Henryka . 
J6zefowicza wynosi 20.000 zł. Każdy ze spólników może 
mieć tylko jeden udział. Udział Antoniego Mieczysława Mu" 
sielaka zostaje pokryty w kwocie 42.800 zł. gotówką, 

a w kwoci!! 47.20a zł. maszynami. 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarządcą jest spólnik 
He~ryk JÓżefQwicz. Wszelkie oświadczenie imieniem spółki 
podpisuje zarządca pod wypisanym, wydrukowanym lub wy
ciśniętym brzmieniem firmy; Spółka jest z ograniczona od
powiedzialnością. Umowę Spółki sporządzono dnia 5.11.1947 r. 
Czas trwania spółki jest nieograniczony. M-16120 

I 

SĄD OKRĘGOWY Vi KATOWICACH 
~ 

W rejestrze handlowym A 4173 Sądu Okręgowego w Ka
towicach wpisano dnia 21.10.i947 przy firmie: "Medoks" S. 
Relcher i S-ka w Katowicach, że spólniczka Helena Hraba
rowa wystąpiła te spółki, M-15831 

W rejestrze handlowym A Nr., 4175 Sądu Okręgowego 

w Katowieach wpisano dnia 20.10.1947 przy firmie: Julian 
Kwieciński, Papier, przetwory papierowe, materiały piś

mienne, hurt i detal w Katowicach, ze przedmiotem prze'J
siębiorstwa jest hurtowy i detaliczny zakup i sprzedaż pa
pieru, tektury, przetworów papierowych, artykułów piśmien
nych, kreślarskich, biurowych i farb oraz przeróbka papIe
ru, import i eksport. Firma obecnie brzmi: Julian Kwieciń
ski, Papier, przetwqry papierowe, materiały piśmienne, hurt 

"MONITOR POLSKI" .-.:. 22 grudn!a 1947 r. 

W rejestrze handlowym A 4227 Sądu Okręgowego lIN Ka
towicach wpisano dnia 14.101947 przy firmie: "Włóknc)" 
Hurtownia Włókiennicza G. Trepiński, SLo Sleszyńsl<8 i i!:. 
Starości ak w Katowicach, ż~ iii'ma brzmi . obecnie: "Włóko,)" 
Hurtownia Włók iennicza St. Sleszyńska i E, StaroścIak. 

Spólnik Gwidon Trepiński wystąpił ze spółki. Spółk~ re
prezentują spólnicy Stanisława Sleszyńska i Edmund Sta
rościak łącznie. M-15857 

W rejestrze handlowym A 4285 Sądu Okręgowego w Ka
towicach wpisano dnia 21.10.1947 przy firm:e: Argus Biuro 
Handlowe M. Skorupski w Katowicach, że firmę wykreslono 
na wniosek właściciela . M-15833 

JN rejestrze handlowym A Nr. 4336 Sądu Okręgowegl) 

w Katowicach wpisal10 dnia 25.10.1947 przy firmie: Inź. Józef 
Stachyrak i mgr. Stanisław Kuźniar, Biuro Techniczn,)-Han
dl owe. Siedziba - Katowice, że przedmiotem przedsiębior
stwa jest eksport, import oraz pośrednictwo w handlu za
granicznym, jakoteż krajo)VY hurtowy 7.akup i spIzedaż 

na własny rachunek artykułów chemicznych, żelaznych, tech
nicznych. materiałów drzewnych i budowlanych óraz po
średnictwo handlowe. M-15859 

• W rejestrze handlowym A 43411' Sądu Okręgowego w Ka
towicach wpisano dnia 31.10.1947 firmę o brzmieniu: Kulej 
i Fijas Zjednoczone przedsiębiorst'Na transpor~owe. SIedzi
ba: Katowice, ul. Zamkowa. barak Nr. 11. Przedmiotem 
przedsiębiorstwa jest przewóz towarów i wyrobów prze
mysłowych pojazdami t mechanicznymi na zlecenie osób 
trzecich i na rachunek 'własny. Spólnicy: Piotr Kulej I Ro
man Fijas. Spółka jawna. Spółkę reprezentują 'obaj spól
nicy łąctnie . M-15860 ', 

SĄD OKRĘGOWY W TRZCIANCE 

I Sąd Okręgowy Wydział Zamiejscowy jako Rejestr9WY 

I 
w Trzciance, dnia li 1istop~da 1947 wpisał do relestru 
I. R. H . A. 21 przy firmie M. Waśko i Syn w Więleniu niNo

i 'tecią następujące dane : Rubr. 2. Firma. Sle<;1ził,>a. Przedmiot 
przedsiębiorstwa: M. Waśko i Syn w Wieleniu n/Notecią. 
Przedmiot przedsiębiorstwa: detaliczny handel materiałami 
budowlanymi, chemikaliami, smarami oraz wędzenie ryb. 
Rubr. 3, Imię i nazwisko kupca jednoosobowego lub spól
ników: Mieczysław Waśko i Wiktor WaśkG, Rubr. 5. Sto
sunki prawne kupca jednoosobowego lub spółki i spólników. 
Imiona .i nazwiska C!lsób uprawnionych do reprezentowania 
spól.ki. Każdy spólnik ma J)rawo do indYWidualnego pro
wadzenia interesów spółki i reprezentowańia , jej z wyjąt
kiem dokumentów dotyczących zaciągania pożyczek i żyro

wania weksli, gdzie obowiązują dwa podpisy. M-16149 

K.oNKURS 

Zarz~d Miejski m. Grodziska WlkJ). ogłasza niniejszym 
Konkurs na stanowisko Dyrektora 'Publicznego Szpitala 
Miejskiego w Grodzisku Wlkp. 

Warunki przyjęCia: 

l) Nieprzekroczony 45 rok ŻYeia. 
2) Obywatelstwo polskie. 
3) Znajomość administracji szpitalnej. 
4) Praktyka szpitalna na stanowisku chirurga. 

Uposażenie według tabeli płac, wprowadzonej 
niem Ministerstwa Zdrowia z dnia 5.VItJ.47 r . 

zar-l:ąoze-

Oferty wraz z wymaganymi dowodami należy przesłać na 
adres Zarządu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. do 15 stycz
nia 1948 r, M--':16445 

Przelargi 
PRZET AltG NIEOGRANICZONY 

1 detal - import, eksport. M·--15852 ' 

Zakłady Akumulatorowe syst. "Tudor" w Piastowie pod 
Zarządem Państwowym C!lglaszają przetilrg nieograniczoll7 
na wykonanie 17 szt. drzwi żelaznych wym. 1.40 X 2.28. 

W rejestrze handlowym A Nr. 4177 Sądu OkręgowegO) 
'"' Katowicach wpisano dnia 22.10.1947 przy firmie: "Auto -
Przr;"ory A. Kadlewicz i S-ka" w Katowicach, że przedmio
tom przedsh~blorstwa jest sprzedaż akćesorii i części samo
choclowych, detalicznie i hurtowo oraz import. M-158!13 

VI tcjec;i:,:,7.4'! handlowym A 1"r. 4199 Sądu Okręgowego 
w Kato'v·icach )V0lu""Io d.' ;a 22 . 10.t9ą7 przy firmie: "Auto) -
w!aśc. Leon Dymaczewski m!l'-trz brukarski w Katowicach, 
że Otton Kotala otrzymał prokurę samodzielną. M-t5854 

W reje~trze handlowym A 4206 Sądu Okręgowego w Ka
towicach wpisa.no dnia 3.10.1947 przy firmie Dom Przemy
słowo - Handlowy "Horyzont" Wacław Krzemińs.ki . w Kato
wicach, że przedmiotem przedsiębiorstwa jest także; eksport 
i import towarów. , M-15855 

W rejestrze handlowym A 4224 Sądu Okręgowego w Ka
towicach wpisano dnia 21.10.1947 prty firmie: Hydrochemil1 
józef Knapik i S-ka w Katowicach, że zmieniono przed
miot przedsiębiorstwa na: Biuro inżynierskie oraż ' produk
cja i sprzedaż odczynników chemicznych. Marian Głodo. 

Do spó łki przystąpił jako dalszy spólnik Marian Głodo . 

Spó łkę reprezentuje spólnik Marian Głodo także samodziel
Itlie, jak :-eszta $p6l!uków. M-15856 

Oferty w· zalakowanych kopertach i z napisem: "Oferta 
na wykonanie drzwi żelaznych dla transformatorów i su
szarni w bud. 1-6" nalp.ży sJ(ł;tdać · do dnia 30 grudnia 
1947 r. godz. 10. 

Otwarcie ofert nast!łpi w tymże dniu o godz. 10.15: 
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium 

w wysokości 2% oferowanej s~my, wpłaconych do kasy Za": 
kładów. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego ofe
renta, bez względu na wysokość oferowanej sumy, oraz 
unieważnienia przp.targu bez podania powodu. 

Slepe kosztorysy i podkładki przetargowe oraz wszelkie 
Informacje dotyczące warunków przetargowych i wykona
nia robót można otrzymać w Wydziale Budowlanym po
kÓj Nr 9. M-U!702 

OGŁOSZENIE O PRZF.TARGU 

Państwowy In3tytut Elektrotechnic~!lY, Zakład Miernictwa 
Elektrycznegi w Warszawie, ul. Koszykowa 75, ogłasza prze
targ n ic,ogratliczcny na wykonanie zespułu składającego się 
z następuj ących maszyn elektrycznyc'h: 

1 prądniCY . prądu stałego, obcowz.budnej, o napięciu t;egu
lo'.Vany:n od 100 do 250 V, PO, regulacji stabilizowanYJn z do

I kład~ośc;ą C,Ol 0/0, obciążenie prądowe 30 A. 

7 

l wzbudnicy o na·plęciu l prądzie dostosowanym do stabi
lizatora lampowego, 

l silnika trójfazowego, pierścieniowego, O mocy 15 KM. 
1500 obr./min. 3 X 220 V, 

umocowanych na płycie zeliwnej. 
Maszyny powinny być połączone ' sprzęgłaml 

Do zespołu należy dostarczyć: 
regulator wzbudzenia prądnicy, 
regulator wzbudzenia wzbudnicy. 

.oferty Vi zalakowanych kopertach z napisem "OfrrtA na 
wykonanie zespołu maszynowego' należy składać do dl\ia 
14.1.48 r. do godz. 12-tej w pokOju 401, IV p. Pańs(wowegft 
Instytutu Elektrotechnicznego w Warszawie, ul. Koszy
kowa 75. 

Bliższe informacje oraz podkładki przetargowe mogą ofe
renci otrzymać w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego Pań
stwowego Instytutu Elektrotechnicznego w WarszaWie, ulica 
Koszykowa 75, pokój Nr . 203, II p. w terminie ·2.l.48 r. -
7.1.1948 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 15.1.1948 r . o godz. t2-eJ 
w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego Państwowego (nsŁy
tutu Elektrotechnicznego, pokój Nr 216. 

Pailstwowy Instytut Elektrotechniczny zastrzega sohie pra
wo wyboru z przetargu oferenta bez względu na cenę, częś
ciowe uwzględnienie oferty oraz' prawó całkowitego hJb 
częściowego unieważnienia przetargu bez podan ia prZl'czyn 
i bez prawa odszkodowania. 

.oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzI. 
M--J6703 

PRZETARG t-fIEOGRANTCZONY 

Dyrekcja .okręgu Poczt i Telegrafów w Waru.awie zgla., 
sza przetarg nie ograniczony na wykonanie instalacjI , elek
trycznEij w garażu Pocztowego Urzędu Przew~owego przy 
ul. Ratuszowej Nr 7/9 w Warszawie. 

Przetarg rozpocznie się dnia 29 grudnia 1947 r. " god%. 
U-tej w DyrekCji Okręgu Poczt i Telegrafów przy ul. Sw. 
Barbary Nr 2. 

Do tego terminu dopuszczalne jest składanie ofert pisem
nych na wydanych przez Dyrekcję formularzach t)fcrtowyĆh 
w zapieczętowanych kopertach opatrzonych nllpisem: "Ofęr
ta na wykonanie instalacji elektrycznej w garaiu Poczto
wego Urzędu Przewozowego przy ul. RatuszowP.j Nr 7/9 
w Warszawie" do skrzynki Ofertowej Dyrekcji w miejscu 
ul. Sw. Barbary 2, I piętro, umieszczonej przy kancelarii 
. Bliższe informacje oraz ślepe kosztorysy otrzymać można 
w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie, .od
dział Budowlany, III piętro, pokój Nr 24 w godz. od 9 -
13-ej prócz dni świątecznych. 

Dyrek,cja zastrzega sobie prawo wyboru z przetargu oie-
renta bez ' wzglę'duna eenę, ' częściowego wykorzystania ofer
ty, oraz 'prawo uZnania, że przetarg nie dał wyniku. M-1670' 

PRZETARG NIEobRANICZONY 

Ministerstwo Poczt I Telegrafów w Warszawie. pL Mała
chowskiego 2, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 
3000 sztuk plecaków. 

Oferty w zamkniętych I zaISkowanych kopertach z napi
śem na kopercie: "oferta na dostawę plecaków" należy skła
dać do dnia 3.1.1948 r., godz. lO-ta włącznie do skrzynki ofęr
towej Ministerstwa Poczt i telegrafów w Warszawie, pl. Ma
łachowskiego Z (Wydział Budowlany MLn. P. i T.). 
Szczegółowe informacje otrzymać moi:na w · Wydziale Gos

podarczym Ministerstwa Poczt i Telegrafów, pl. Małachow
skiego 2. 

Przetarg odbędzie się w Ministerstwie P. I T. w Warsza
wie, pl. Małacnowskiego 2 dnia 3.I.1948 r. o godz. 12.00. 

Ministerstwo zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub 
zwiększenia Ilości plecaków. wyboru oferenta bez V\'zg1ędu 
na ceny oraz unieważ':lienia przetargu bez 'podania przyczyn 
i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań. . M--16705 

PRZET ARG NIEOGRANICZom 

Dyrekcja Państwowych Zakładów i Warsztatów Samocho
dowych w Warszawie, Al. Niepodległości 165 ogłasza prze.. 
targ nieograniczony na dostawę: 

4.200 szt. latarń samochodowych przednich, 
. 2.100 " lamp samochodowych tylnych "Stop", 
1.000 " sygnałów samochodowych 6V talerzowych. 
Oferty w zalakowanych kopertach z załączeniem oferowa

nego wzoru w opakowaniu z napisem "Dostawa lamp lub 
sygnałów samochodowych", należy składać w Wydziale Han
dlowym Dyrekcji PZ i WS, A1. Niepodległo&ci 165, pok. 
Nr 16. . ., 

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium w wy
sokości 1 % oferowanej sumy, ' które należy wphcać na t-k 
żyrowy DyrekCji Państwowych Zakładów i Warsztatów Sa
mochodowych w Warszawie, w Narooowym Banku Polskim, 
Oddział Główny - Warszawa z zaznaczer.i"n1 "Wadium na 
przetarg lamp lub sygnałów samochodowych". 

Otwarcie ofert nastapi w dniu :U.-O r. o godz. 12-t.ej 
w Państwowych Zakła '3ch i Warszb.tach ~(.mochcidowych 
Warszawa, Al. Niepodle~łości 165, pok. Nr 16. 

Dyrekcja PZ i WS z.'l;;trzeg~ sobie prawo dowolnego 'wy
boru oferenta, jak również .:.nieważnienia przetargu bez po
dania przyczyn. 

Warunki techniczne, którym Winny odpowia13<- lll.mpy 
i sygnały samochodowe, można otrzymać w Dyrel. :jl 
PZ i WS Al. Niepodlegrości 16 w Wydziale Hantl!owym, 
pok. Nr. 16. - M-16706 

PRZETARG NIEOGRANrcZONY 

Spółdzielnia Wydawnicza "Wiedza", Warszawa, ul. Da
szyńskiego 18. ogłasza prze tar, nieolłranir.zony 118 ulnsta-, . 
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lowanle telefonicznej centrali automatyc:zneJ dla połąl>'zcń 
.... ewnętrznych w gmachu ,.Robotnika", Al Jerozolimskie 121. 

Otwarcie ofert nastąpi w dnIu 30 grudnia br. o godz. 12-tej 
w lokalu Wydziału Administracyjnego przy ul. Daszyn
uiego 18. 

Do tego czasu naleły składać ofer.ty w zapieczętowanych 
łzalakowanych kopcrtach do skrzynki ofertowej, umieszczo-
nej na III pi<:trze. '. 

Do 'oll.!rty no leży dołączye kwit na wpłacone wadium w wy
sokości 30/0 od sumy oferowanej do Kasy Centrali "WiPdzy", 
W-wa, ul. Daszyńskiego .18, oraz o.dpls rejestru handlowego. 

Bliższe informacje oraz podkładki przetargowe otrlY~l1a!: 

mo~na w Wydziale Administracyjnym "Wiedzy" 'od godz. 
9 - 13-tej, za zwrotem kosztów w .sumle zł. 100. 

Spuldziclnia Wydawnicza "Wlcdza" zastrzega sobie prawo 
dowolnego wyboru oferenta oraz unieważnienie przetargu ' 
bez pcdanla powodów 1 ponoszenia jakichkolwiek odszko-
40wań, . M-16707 

PRZETARG 

Centrala Skór Surowych w Łodzi, ul. Piotrkowska 260 ogła
sza przetarg nieograniczony na wykonanie 2.000.000 szt. ta
bliczek dre\vnlanych z numerami i cechami Centrali, WYPił
lonymi lub wytłaczanymi i malowanymi trwałą farbą. ' 

Wzór tabliczki oraz ślepy kosztorys moźna otrzymać w Wy
dziale Zaopatrzcma Centrali Skór Surowych w Łodzi, Zgier
ska 73, oraz w Oddziale Wojew~dż.kim Centrali: 

l. Warszawa, ul. Sierakowskiego Nr. 2, 
2. Bydgoszcz, ul. Król. Jadwigi Nr. 4, 
3. Gdańsk-Wrzeszcz, Kośc:uszki 7/9, 
4. Bytom, Kraszewskiego Nr. 3, 
5. Poznan, ul. Garbary Nr. 56, 
6. Kraltów. ul. Krupnicza Nr. 5, 
7. Szczecin, ul. Mickiewicza Nr. 30-32, 
8. Wrocław, ul. Krakowska Nr. ·lI. 

O!eJty pisemne, odpowiadające treści kosztorysu ślepe

go, w · zalakowanych kopertach z napisem: "Oferta na ta
bliczki" należy składać pod wskazanym adresem w Łodzi 
do dnia 5.I.lS48 r. do godz. 12-ej; otwarcie ofert w tym sa
mym dniu o godz. 16.30 na ul. Zgicrskiej w Łodzi. M-166M 

"MONITOR POLSKI" - 22 grudnia 1947 r. 

Ouloszenia pry walne 
OGŁOSZENIE I 

Adwokat Albert Meszorer, Warszawa, Kicklp.go 2, likwi
dator sądowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "To
warzystwo Handlowo - Ekspedycyjne - Kosmos - Kaftał, 

Szuldberg i Keller, spółka z ograniczoną odpowiedzialno
ścią" w Warszawie, pa zasadzie lut. 268 K. H. ogłasza 
o otwarciu likwidacji' tej spółki i wzywa wierzyc'ieli do zgło
szenia ich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty 
ostatniego ogłoszenia. 3M-1658\1 

OGŁOSZENIE II 
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą 

~ 

,.Hotel Europejski 
w Warszawie S. A." zawiadamia, ' że na dzień 8 stycznia 1948 
r. zwołane zostało zwyczajne walne zgromadzenie Akcjo
nariuszów z następującym porządkiem obrad: 

l) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za lata 

1939- 1946. 
3) Udzielenie absolutorium ustępującym członkom Za-

rządu. . 
4) Zatwierd7.enle budźetu na rok 1947. 
5) Wybór 6 członków Zarządu. 
6) Wybór Komisji Rewizyjnej . 
7) Upoważnienie Zarządu do zbycia nieruchomości Spółki. 
Akcjonariusze pragnący wziąć udział w powyższym zebra-

niu winni dokonać formalności wskazanych wart 399, punkt 
2 Kodeksu Handlowego. , . 

Zebranie odbędzie się w wyżej wym;eniortym terminIe 
o godz. J6-ej w gmachu Hotelu Europejskiego w Warszaw:e, 
przy ul. Kr. Przedmieście Nr. 13. 2M-158fi9 

OGŁOSZENIE III 
Warszawskie Zakłady Przetworów Włókienniczych .. Wu

zetpewu". sp. z O. o. w Warszawie w myśl art. 'l68 Kodeksu 
Handlowego ogłasza po raz trzeci ·0 otwarciu likwidacji 
i wzywa wierzycieli do zcloszenla ich wierzytelności w miesz
kaniu Ekwidatora Stanisława Wlęckiewcza, ul. Górnickie
go 3 m. 2 (boczna od .Filtrowej) w środy i piątki od godz. 
10 do 12 w ciągu trzech miesięcy od daty ostatniego (trze
ciego) ogłoszenia. 3M-14590 

Nr 152 

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE "WITULI~", Spółka Akcyjna 
DOŁY BISKUPIE . 

BILANS NA DZIEŃ 30.6.1947 R. 
Stan czynny. Ma!ątek stały: Nie'ruchomoścl 303.071,35. 

Maszyny i Urządzenia 1.166.031 ,48. , Ruchomości I Kolejka 
Wflskotor. 135.724,40. Razem 1.604.827,2a. Majątek płynny: 

Kasa 300.051,50. Banki 1.366.190,37. Magaz. sUJ,'ow imater. 
1.148,099,42. Dłużnicy 559.590,86. Wyrooy gotowe 809.0023d. 
pożyczkr. Odbudowy Kr. 45.000,-. Towary w drodze 
1.425,-. Podatek dochodowy zal. 773;1,-. St.rata za 

I H45/46 r. 114.664,79. Aprowizacja Pracown. 14.B26,- . Ra
zem 4.436.221 ,30. Strata z lat ubiegł . 75.197,79. Razem stan 
czynny 6.116.246,32. 

Stan bierny. Kapitały własne: Kapitał akcyjny 400.000,-. 
Kapitał amortyzacyjny: saldo z lal . ub l cgłych . 476.806,29, 
mniej wsteczna amortyzacja 738,95 plus amort. 4G,47 
585.457,26. Razem 1.061.52460. Zobowiązania: Akcepty 
3.000,-. Dlugolerm. Poi:. Tow. Kred, P . P . Ł. 1220.8.4. 
32.366,27. Wierzyciele: Podatki 169.327.95. Ube.z.p SpoI. 
M.3n33. Dostawcy 221.551 ,40. Odbiorcy 275299.-, Różni 
525,811,14. Razem 1.247.336,82. Sumy przechodnie 566.553,66. 
Spec. rach. Przejśc. Różnic Kurs. 6.615,95. Nadzwyczajne 
odpisy na zużycie 718.62734. Razem 2.574.505.0i. Razem 
Stan b ierny 4.036.029,64. Zysk 2.080.216 ,6B. nazem 6.116.246,32. 
Doły Biskupie dnia 30 czerwca 1947 r. 
Zarząd: Księgowa: A. Kuhnówna. M-16413 

RACHUNEK STRAT I ZYSKOW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 

1947 R 

Straty. 30.XI. , Rabunek z kasy 32.790,-. 30.6.47 r. Braki 
w magazynach 11.351 ,26; Nieści ąga!ne należności 18.669 .-; 
Różn:ca kursu funtów 275.045,-; Amortyzacja 1946i-17 r. 
535.457,26; NadzWyczajne odpisy na "zużycie 480.414,62; Od
setki 10.51544; Wynagrodzenie bilansowe 204.396,-, Razem 
straty 1.619.168,58; Zysk 2.080.216,68. Razem 3.699.385,20. 

l' Z):ski. 31.III. Zysk na fprzedaży ko~ia 13.000,- plus wstecz· 
na amortyzacja 550,-; Razem 13.550,- 30.6. Zysk na sprze· 
daży konia 24.610,- p:us wsteczna amortyzacja 183,95 ; Ra
zem 24.798,95; Spi~ane salda 33.16; Zysk na ;,orzedaży wy
robów 3.661.003,15; Razem zyski 3.699.385,2G. 

, Doły Biskupie, dn. 30 cz~rwca 1247 r 

Zarząd: I<sięgowa: A. Kuhnówna. M-16414 

ZSlflubione dokumenly Zagubiono prawo jazdy N. 3185, wydane I Skradziono ks:ążeczkę woj~kową RK.U. _ I . Zagubiono paszport zagraniczny, wystawio
przez l!rz~d Wo~ewódzki w Łodzi na nazw:sko ' Bielsk Podlaski Nr. 893 i legitymacje: służb')- I ny przez k onsulat 'fi L:lle na nazw:sko Ję1 
Gawronski Manan, zam. Popie.:a 9;2. Iwą, Min:&terstwa Ziem Odzyskanych, Spół-: rzejewski Władysław. M-16391 

Zgubiono książeczkę Inwalidzką na nazw!
l)Iko Jęczkowski Stefan, wieś Jasionna, poczta 
Piątek. M-16066 

. M-16209 ' dzielni, Związku Zawodowego, Przyjaźni Pol- _ , , , ~,_ I sko-Radzieckiej na nazwisko Kur 'k Jan Zgubiono kartę ro_poznawczą, na nazV\ ........ 0 
~gubiono kartę rejest~acyjną RK.U. Łódź' p. M-HioH Grochowski Julian. M-16390 

M:asto, wydaną w styczn:u 1946 na nazw. Mu-I --- -
. Zrublonok~rtę rejest1'8cy}ną R:K.U:, wy- " siał Stanisław, zam. ŁOdź,Prieskok ' 15: '" " '. SlUact:dono: książkę woj~kową, dowód oso- Z-;ubiono dowód osobisty na nazwisko Wal-
un~ na n~~~lsko Jankowski Zygmunt, Łód*, : .. ' ,..... '. . : '. '. M~162IO IbiSty, priiw.o, j~zdy, z~świa~czen!e lll.ająlkowe czak Aleksandra. M-16274 
Szo"a Roklcmska 84. M-16084/ . Z bi t ' " z PURu I zasw;adczen le WOjsk Polskich o n ie_ Zgubiono d'oV\'o' d ko',eJ'o,wy Nr. 159836 wyda------ , __ gu ono ymczasQwe zaswladczen:e o zwol- od .. . 

Zgubiono kartę rozpoznawezą,' dowód oso- ' nieniu przez RK.U. Łódź Miasto podptllkowni-I gy_;ye~a~l!f)rzesledlen1u, na nazwIMs:kO lG60łY3' 4- ny przez D.O.K.P. Szczecin, lIa nczwisko Alek
bisty radziccki l przepustkę, na nazwisko I ka Tadeusza Skwarczyńskiego, Julianowska 22 " . I . - sandra Katolińska, zam. Słupsk. ul. M'::k:e".ri~ 
Bromsława Rl1tkow~ka. M-160361 M-16211 Zaginęło świadectwo ukończenia szkoły cza 22/4. M-16275 

. ' -'-- . _ ._- Powszechnej Nr 1 w Wołomin'e na nazwi~ko d 
Zgubiono tymczasowy dowód osobisty, le- Zgubiono legitymację Politechniki Łódzki ~j, Anna Buch' . M 16'042 Zgubiono leg itymację słu7.bową. wy aną 

gitymacjt: Związku Zawodowego, na nazwisko 1 kartę rejestracyjną RK.U. Radom, rozkaz nl)-' - przez Główny Urząd Miar w Bytomiu na naz .. 
Podbielski Jan. M-16088 ' minacyjny KB na nazwisko Górski Zbigniew, PKO unieważnia ' zaginione książeczki w isko Staniertowa Aleksandra. " 

. zam. Łódź, 6-go Sierpnia 30 m. 12. osZczędnościowe numery I-652-U i 5621 . M-2..16278 
'Zgubiono kwit 'depozytowy Nr. 368 Komu- M~16212 M i6117 

nalnej Kasy Oszczę<.lnosc: Pow. Warszawskie- -
go w Warszawie, wystawiony na nazwislto . Skradziono legitymację Nr. 361, wydaną Zaginęła karta rejestracyjna z RK.U. _ 
Rudzińska ~elella. M-16090 : przez Dyrekcję Lasów Pam.s1wowycą w Łodzi . Łódź na nazwisko Rajkowski Wojciech Ro-

Zgubiono książkę inwal i dzką. wydaną przez 
Starostwo Pow:atowe w Rawie Ru~ki e.l na 
nazwisko Zarzyoki Roman. M-16279 

I1.XI.1946 na nazwis,ko Maria · Kazimierska, man, Łódź, H-go Listopada 20. 
ZgubIono Indeks Nr. 1958 Uniwersytetu zam. Łódź Zachodnia 32 :..- 8. M-16208 Zgubiono legitymację Izby Lek a r!'lk:ej Poz-

W';.1SZ8wskicgo na nazwisko Rzeczycki Józef. M-16065 nat!skiej, lęg'tymację lekal'Za domowego 
M-16093 Skradziono dowód osobisty, kartę rejesbra- Zaginęła karta ewakuacyjna Nr. 17583. wy- Ube1<Piec~lni S~?łbej w Poz;,an'u. św' a'7 

. •. cyj,ną RK,U., prawo jazdy zielone, wydane dana w Wilnie, na nazwisko Galiń~ki Fran- dectwo reJest.racJI R K .U. Poznano n.a nazwl-
Zgubiono kartę ew.dencYlną ~alflochodu na nazwisko Michaluk Wincenty Łódź, Armii ciszek. . M-16078 ! sko Choynacka Cel!na. M-16299 

.. Mercedes Benz", Nr. rejcstracYJny A - Czerwonej Nr 9ill m. 131. , M-16206 . ' . 'I --.--. --... , 
07150, wystawioną na Janinę Komarowską. -- . . ,-- o .. - I Skradziono' legitymację Nr. 4866!1 I Nr. , Z~bl0n\) .zlelone prawo jazdy, wyd n~ przcl 

, M-16094 . Skrad~lono ~okumenty: dowod osobisty. le- 4866/2 na nazwiSka S:eniawski Stanisław WOjewódzki Urz~d Samochodowy w Klec~c~ . . . I g:~ymacJę s~uzbow~ Naro~DwegO Banku Pol- i Sienia\vs.ka Wiktoria, wyd.3'ne przez Okręgo- na naZWisko Nowak Roman. M-1633.:. 
ZgRblono lnd~·k .. Szkoły In7.yn!crsk:ej Po-' sit I ego, legitymacJę ZWiązku ,Zawodowego ' wą Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Kato'vl- . . 

znaniu Nr 560/·16 na nuwisko Hal:na Miche-! .P.racowników Bankowych na nazwisko Szmi- cach. M-16074 Zagu~lono l~ f.!!tymac'e urzedowe . I 

lównn. M-16W3 glelska Wanda. M-16151 1) leg lyma 'Ję nr. 4539 l na nazw sko To-
- ' i "Polskie Radio" unieważnia nin:ejszym za- mecki Augustyn, asyslpnt pocztowy, 

. Zgubiono kal·t~ Y'c .ll'!stracy}nl1 RK.U. - Skradziono legitymację służbową Nr. 2387 , gub ioną w dniu 28 listopad'ó! 1947 r. kilrtę re le- 2) leg:tymację nr. 4689 '2 na nazw'sko To-
Udź, Szulczyńsk.i Andr-.teJ. Lódź. Senatorska NalOdowego Banku Polskiego, na nazwisko : stracyjną samochodu Bedford Nr. DO 2339". mecka Otylia, wystaw:one przez Dyrekcję 
10 m. 5. M-16128 Piotrowska Hanna. . M-16091 I l M-16051 Okręgu Poczt i Telegrafów w Katow:~ach. 

Zgubiono kattę r~J($trilc.>'jną na samorhód -S,~ra~b.lo.no k~tę- r~Zl~o~nawczą, leg;ity~~cję I Zag~bi;~~artę ofi~~;-sk;!~~ibo~a legi- M-16346 
•• Opcl Blitz", Nr r"Jct:lr . H~Jil - i75. wysta-j Sporoz ,elm .. ~yzwo,eme , na nazw.sko 01- I tymaclę Mo,nop::>lu Zapałczanego. Degler , Zgubiono dowód Nr. 515 '1309/46, upraw11ia-
wioną na n:11.\VISko Sl.czepańskl Edward. s7ewska Jad"llga. M-16089 I Leon, W-wa, Madal ińskiego 80. I jącv do pob 'eran 'a z::l p:>mogi rod ~icie'sk ' ej 

M-161501 Skradziuno kartę roz.poznawczą i kwity ko-l ' M-16219 z Wo,iew. Rady ~arod .. za sV!la Wła?v sb.wa, 
----------------.- : . . . •. .. ! wydany na naZW isko P:sarskl Franc szek. 

Zgubiono zlświadcznnie - r"j~tracyjne RK lejowe na s.ano l zyto JClzego Dan·eluka. Zgub~ono ~artę reJest~acyjną dor?zkar~ką I M.-16'35S 
U., na nazwisko l-Il"t"cki Jlln. 1\1-11\:52 • M-16087I I P0t'~''''''rl7~IT1:e zgłoszenIa na nazw:sko Ja- I . . . ___ o 

- ----....... '- ..... , • .. - : nowskl Tcmasz. M-16łOl 1 . bl j d -_... , Skra.dzlOno leg:tymacJę wojskową nr 0571 '\ _ _ _ . .... tt ' _ . _ z.gu ono prawo. az y p·r "\:Uwo.Jcl,~~ czer-
Zgubiono l.si'l;k~ l.nWC.:l·.!t.x" wydaną przez wY3t~wioną pr~ez Min. Obrony Narod?,wel na Zgubbno legitymację II M'eisk!ego G'm- : wone na wsze:kie poja?dy ,mer?JniC';-nn, wy

Staroslwo .rC/J\·i!\~O""e l3ydc;on.cz, na nazwisko nazwlsko chorązy Markowski Jan, zam'cs·tkały · nazjum im. Jana Kochanowskip.go na nazwi- dane prz.ez Urz~d Wo]cwodz-k.l L,;vow. ara? 
Olszewski K:1z:rr.\Cr7. ' M-16154 we ""rocławiu. M-160S3 1 sko Z:ólkowska Elżbieta. M-16402 kartę re.Jestrac~Jną RK.U. W;e!un, ~d~.ne 

1 

' na naZWIsko Sk:ba .1:m, zam. we!; C7ajkow, 
Zgubiono 7.aświ>.dczcn!e reJt"stracyjne na , Skradziono pieczęć urzędową z godłem Pań- Zagubl~no dyplom Nr. 2431 na Med'łl ZWy_! gm. Kuźnica Grabow"k;: , pO"". W:cluń. 

Wil.c:-.ywanicp:ac:J tcx:hn;czno-d~ntystyc7.- stwa i napisem w otoku: .,PubJ:czna Srednia cięstwa i Wolności wyd ::my na nazw'sko Pe- I . M-16352 
nej, wy.dan~ ,:'z~z Wyd~'lIl Zd:'o":la l.'rl.ędu Szkoła Zawodowa w Gliwicach", Wymienioną : terek StanisJaw. M-16398 ' ---. . -
WO.e'''CldLklr.~o -Ił Lo.hl na naZWIsko Soska pieczęć unieważnia się. M-16C50 I' t .. • _ . - • _ _ • -,- --- --, ... - - Zagubi!lno prawo jazd7. vr:.·d nne na n'1zw.1-
JÓlela, lam: \V R:ldlltllSk11, I'!ae 3-go. Maja 5'1 ., . Zagubiono kartę rejestracyjną R K.U. _ 'sko Jerzego Gajcw'~:iego przez Wydział . Ru-

. M-l/)205 . Skradziono legity.macJę studenc~ą Unlwer: i Proga, na naaJWisko por. rez. Zebrow.ski W1C- , chu Koł?,yĘ'~o m ' ~!;la Warszawy zawcd ~we 
---------------- . syt.C'tu Warszawskiego, zevwolen:e na bron · law M-16395 ' kI. III-Ciel Nr. W. 1970 M-16378 
Zcublnno . l~g;tymll.eję fl:lużbllwą Nr. :!2~2 myś!iwsk", prawo Jazdy, świadectwo prze- II . - " - .. _ .... - . I . .. 

Pań~!r.\,owego Zilkladu ll:gie'1~· •• "ilia w Łodzi mysłowc, zaśw i adc. zenie tymczasowe o weryfi- Zgubiono kartę rejest>racyjną RK.U. - ZgubionI) dokl.1nlcnt "sob:sty Gw!zdalskl 
M",<ic radt! ej Rm.all!, l:lnt. Lódż, ul. .TaraC7.8 kacji kupieckiej. na nazwisko Kaczorowa An- i Elbląg, na nazwisko . Suchta Mieczysław. Walerian Okęcie, ul. Slow' cza 24 m 6. 
15/35. M-!6207 na. Radom. Podjazdowa 9. M-16047 i 16397' M--16379 

t 

PRENUMERATA "Monitora Polskiego" wynosi miesięcznie ł 250.-. Numer pOjedynczy zł 30.-. CENY OGI:.OSZES: O zagUbionych dokumentach zł 101!\ ' wyraz. - Edykty. 
Dad~~'h,n~ przel' SIl\rost. mef Spraw Inwa!ldzk ,) zł 4 za l wyraz. - Uznanie za zmarłego z/lO za wiersz mm l szp (na str. 6 szp.) - Odtworzenie z~~ ' " ")'IYrh dokumentów 
zł 10 za \\'icnz mm I S7.p. (na st,r. 6 szp.'. - Inne ogłoszenia sądowe zł 35 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp .'. - Pr1;etergi I wszelkie inne ogłllszf" ia zł 40 za wiersz mm , Slp, 
(na Itr 6 ł~p.'. Zl\ billln~e I układ tabelaryczny dolicza sIę 0%. Za terminowy druk ogłost:eń Wydawnictwo nie odpOWiada. Ogłoszenia do .. Monitoru Polskiego" należy kierować 
wyłącznie do Dlura Ogłoszcń I Reklam Polskiej Agencji Pr sowej PAP w Warszawie. ·ul. Młodz . Jugosłow. <Pierackiego) 11 łub do Oddziałów Polskiej Agencjl_ Prasllwe.j PAP. 

Należność za ogłoszenia platna gotówką ~ góry. 

W\'dawca: P,}!~ka A~('ncja Pnł~ilwa PAP r~eda~!U .le Komitet Redakcv.mv 
----------------------------__ ------------.-----------------------------T-----------------------------------------------------I)ruk. N K.. W. S. L: W-we.. SkoHmowska 5. B-41077 


