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TRESC DZlALU URZĘDOWEGO 

Zarządzl'nla Władz Naczelnych 

Poz. 911 Zarządzenie Ministra Bezpieczl'ństwa Publ. wy
dane w porozumieniu z Mhds.rami: Spraw Zagranicznych, 
Administracji Publicznej i Ziem 'ldzysk. z dnia 10 lipca 
1947 r. o rejestracji clld7-oziemców oraz przedłużaniu termi· 
nu ważności wiz, wydawaniu adr-inistracyjnych wiz poby· 
towych i zezwoleń na pobyt staly. 

Poz. 912. Zarządzl'nle MinIstra Pracy I Opieki Społl'cznej 
z dnia 11 grudnia 1947 r. o zryczahowaniu należności IIbez
pieczalnl społf'cznych za pomoc 1l'f'7t?lczą dla osób, pGbie
rających zaopatrzenia f'ml'rytalne lub renty. 

DZIAŁ · URZĘDO \VY 
Zarząuzenia \Vłndz Naczelnych 

UU. 

Z A RZĄD ZEN,IE 

tłU~~STR A BEZPIECZEN:STW A PUBLICZNEGO 

\<. y na:il E, w porozumieniu z Ministrami: Spraw Za
~ i a !l,ic7.n}' ~;h~ AdmilUslracii Pubhcznej i Ziem Odi.y

skanych. 

z dn'a 10 lipca 1147 r. 

(' rciesfri!!cii cud7lniemc:ów oraz pnedłuieniu ter 
miuu wa:ii'l o~ci wiz. w\'dawaniu admi"isłracvinych 

wiz pC::ibV1owvcb i zezwoleń na pobyt ,łały. 
W ';e lu uporządkowania spraw p'lbvtu cudzoziem

CÓW 'l a !<:: qtorium RzeczYPo5:poHei P"lsk ' e; i przy · 
p ,)mn' eni a o c i ążąl.'ych nd nil..h obowiąlka\..h na pod , 
s: a ·wi? ar t. 23 rozporzą:łzenia Prezydenta Rzeczypo 
sl··,:;ti t ~j z d·nia 13 sierpnIa lQ26 r. o clltlzc,:,;"mcach 
IDz e R P. Nr 83 poz 4651 i ~~ 6 8, 25, 27-31) rOl' 
z;on:ądz '; (1 ' a Mni~tra Spraw Wewnętrznych z dnia S 
J:"l f' pada 1929 r. o ruchu cudzol.'emrów (!)z. U. R. P. 
l'i1 76, p.n. 575) zarządza się, Co następuje: 

• 1. 

Każdy cudzoziE'm1ec, przybyły na terytorium Rzeczypospo
litej Polskiej, podlega obowiązkowi meldunkowE'mu. Obowią
zek ten winien być dopełniony w ciągu 24 godlin od chwili 
przybycia,względnie od chwili zmiany miejsca pobytu (adre
su). 

§2. 

Każdy cudzozie-miec, przybyły na terytorium RzeC"'lyp-'sPo
litej Polskiej, niezależnie od obowiązku meldunkowp.go pod
lega obowiązkowi rejestracji. Obnwiązek ten j'!st jerlnor'l7.:)
wy i winien być dopełniony osobiście, najpóźniej w terminie 
8 dni od chwili przybycia do Polski. 

§ 3. 

Rejestrację przeprowadza się w Powiatowych, względnie 
Miejskich Komendach Milicji Obywatelskiej miejsca pobytu 
cudzoziemca. 

§ 4. 

Wypełnienie obowiązku rejestracji po' <" ga na zgłoszeniu się 
we właściwej Komendzie M. O, w celu: 

a) okazania ważnego paszportu 't.agranic't.npgo, zaOp'ltrzone
go w ważną wizę, udzieloną pnez jedną z polskich pla
cówek konsularnych za granicą, 

b) złożenia wypełnionych i podpisllnych dw"'rh dekl'lracjl 
rejestracyjnych, zaopatrzonych w . dwie fotografie. 

§ 5. 

Po dopełnieni '.! obowiązku rejestracji należy cudzoziemcowi 
wydać z'lświadczenie o rejestracji. 

§ 6. 

Zezwolen'e na pobyt mnie u?y"kać rur.7.Q7,iem'ec wyłąc70'e 
przed przyjflzdem do P"lski za puśl'edOlctwem wlasclw':go 
polskiego urzędu konsularnego. 

§ 7. 

Przedłużenia terminu ważności wizy wydają Wojewódzkie 
a w Warszawie i Łodzi Miejskie Komendy Milicji Obywa,el
skiej miejsca pobytu cudzoziemca. 

§ S. 

Właściwe (§ 'Tl Wojewódzkie lub M' ejskie Komendy Mili
cji Obywatelskiej wydają' cudzoziemcum zezwolenia na zmia
nę pobytu czasowego na stały. 

§ 9. 

Cudzoziemcy, którzy przybyli na terytorium ~zeczypospo
litej Polskiej przed dniem weiścia w życie niniejszego la

rządzenia. a którzy nie dopełnili obowią7.ku rejestracji prl~d 
władzamj administracji ogólnej po dniu 22 lipca 1944 r" o
bowiązani są obowiązku tego dopełniĆ' w sposób, przewid,ia
ny w ninie,iszym zarządzeniu, w ciągu S-miu dni od daty jego 
wejścia w życie. 

§ 10. 

Cunzoz'f'T"""V. ktf,,,7.v p"zvbvt' n'l tf'rvtorium Rzeczyp~<;o,)

litej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarzą' 
dzenia, a którzy nie posiadają pa,zpurtów zagranicznych, za· 
opatrzonych w ważne w1zy pobytowe, winni, jeżeli pragną 

pozostać w Polsl'e czasowo lub na 'il.ale, w ciągu H-tu dni 
od wejścia w życie niniejszego zarządzenia zwrócić się do 
właściwego przedstawicielstwa d"plomatycznego w Polsce 
o wydanie im ważnych paszportów zagranicznych, zaś w cią
gu dal~zych S-miu dni - do właściwej WOiewódzkiej (Miej
skiej) Komendy Milicji Obywa:el~k;ej o wydanie adm'nistra· 
cyjnej wizy pobytowej i zaświadczenia o rejestracji lub 
zezwolenia na pobyt stały. 

§ 11. 

Obowiązkom, wymlenionvm w nlnipi~zvm zarządzf'nlu , nie 
podlegają cudz:.Jzierilcy, którym Służy prawo zakrajuwuści. 

§ 12. 

Zarządzenie n'n1Pl"ze nie dotyczy N'pmrńw, których reje
,;lrację l pobyt regUlują odrębnt> zarządLenia. 

§ 13. 

Zarządzenie nlnipjsze wchodzi w życie z dniem ogloszenia 

MINISTER BEZPIECZEŃSTW A PUBLICZNEGO 
(-) St, Radkiewlcz 

MINISTER SPRA W ZAGRANICZNYCH 
(-) Z, Modzelewski 

MINISTER ADM1NTgTRAr.JT PUBLICZNEJ 
(-) wz Wł. Wolski 
Podsekretarz S t.anu 

MTNISTER ZT'F.M ODZYSKANYCH 
(-) wz. J. Dubiel 
Podsekretarz Stanu 

912. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 11 grudnia 1947 r. 

o zryczałtowaniu naleiności ubezpieczalni społecz
nych za pomoc leczniczą dla o~ób, pobierających 

zaopatrzenia emeryłalne lub renty. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 dekretu'" dnia 8 stycznia 
1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 
marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. 
P. Nr 4, poz. 28) oraz § 11 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 marca lą47 r. 
wydane~o w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, 
Komun:kacii, Poczt i TelPQrafów. Leśnictwa , Admi
nistracii Publicznei oraz Ziem Odzyskanych o po
mocy leczniczej dla osób, poh:eraiących zaopatrze· 
nia emerytalne lub renty (Dz.U .R.P. Nr 34, poz. 159) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Mie~ie:czna oplata ry~załt"'wa za każdą osohę (grono 
rr)d7;nne) pobierającą zaopatrzenie emerytalne lub rentę 

wynosI: 
1) :za ckre'5 (,Ii d..,ta 1 '51"rpn'a 1944 r. do dnia 

30 Vl'rleŚ., ' a lJ15 r kWvtę 25 zl 
2) za u":re'5 od rln i;:t l : '11 'l "'prn'ka 1945 r. do 

dni,! 31 ~ru~ł\''l H15 r. kwdę 40 .. 
3) 7'3 okles (' l n-,'a 1 Si vr7nia Bł6 r. dJ dnia 

31 marca 1il46 r. kwotę 50 " 

• 
4) za okres od dnia l kwietnia 1946 r. do dnia 

30 czerwca 1946 r. kwotę 70 " 
5) za okres od dnia l lipca 1946 r. do dnia 

30 września 1946 r. kwotę 90 .. 
6) za okres od dOla 1 października 1946 r. do dnia 

31 grudnia 1946 r. kwotę 110 .. 

§ 2, Poczynając od dnia 1 stycznia 1947 r.' miesięczną 
opłatę ryczałtową za każdą osobę (grono rodzinne), pobie
rającą zaop,trzenie emeryta1'1e lub rentę, ustala się w wy
sokości comiesięcznych przeciętnych kosztów . pomocy lecz
niczej w po~zczególnych ubezpieczalniach spąłeczT'v~h. 
Kwotę ryczałtowej opłaty miesięcznej oblicza ubezpieczal

nia, przyjmując za podstawę sumę wydatkó'v na świa::lcze
nia, z wylączeniem świadczeń pieniężnych, oraz przeciętną 
liczbę ubezpieczonych I uprawnionych do pomocy leczniczej 
w danym miesiącu: uzyskany iloraz zaokrągla się do jed
nostek złotego w górę. 

§ 3. Dla instytucyj, które przE'prowadzaią rnzrachunki 
z uhezpieczalniami spnlf"rznymi za pośrednictwem Z~k/;.du 

Ubpzn iec'1!eń Społeczn,,~h, ustala się na okres od d~ia 
l stycznia 1947 r. zaliczkową opłatę miesięc7ną za kflŻdą 

o'5ohę (gronn Tolizlnne) pobierającą zaopatrzenie emeryta,lne, 
na "'wotę 200 zł· 

§ 4, Z3rząnzf'nle ninlejszp wchnn7i w życie z nn· ... ." r.gło

szenia z mocą obowiązującą od dnia l sierpnia 19H r , 

władz 

wz. Minister Pracy i Opieki Snn/ecznej 
(-) Edmund Giebartows~i 

Ogłoszenia 

adminisfracyinych 

UZNANIE ZA ZAGINIONEGO W S'PRAWIE 
ZAOPATRZENIA INWALIDZKIEGO. 

OBWODOWY URZĄD INWALIDZKI W KATOWICACH 

Kaoprzvlf Eleonora tona Kasprzyka Jana urodz lC;05 w Dą
hrowie GórnIczej syna A 'eksaudra l R07alii o,la ' n io z"m en
kalego w Oąbrowie Górn czei któ "y w !'l39 peln I slużbę w j~k. 

w a'mi ' polskiei wnio~la do Staroqwa Powiatowego w KaLlwi. 
-:ach prośbę o uznanie męża za zal/'n onel!o bez wla · n ~ j w iny 
w lwiązku przyczynowym ze slużbą wojskową na · terenie 
; w czasie dzialań woiennych. 

W7ywa się wszystkiLh ktńr~y po~'adają jak:ekolwiek w'a. 
dnmości " pobycie lub śmierci za~in ' "nego. aby zawiad " m li 
l> tym Starostę Powiat"wego w Kdtow'icach w ciągutrz " ch m e
s:ęcy od ogłoszeOla obwieszczenia. M~lJ1J31 

Kobel Izydora matka Kobel Tadeusza urodz. 191 l o<lltn;o 
zamieszkałego w Lwow' e który w 19)9 pelo I sluibę w" jsk. 
w 26 pp , wn iosła do S tarostwa Powia towego w Ka

' 
',w :carh 

prośbę o uznan;e syna za zal(n:onego bez własnej , winy 
w ZWIązku przyczynowym Z'2 służbą wojskową na teren e 
i w czasie dz ; alań woiennych, 

Wzywa się wszystk'ch, którzy posiadają jakiekolw:ek wia
domośc; o p"bycie lub śmierci za~; n i onego , aby 7aw'a~omjli 

Ci tym Starostę Pow ' atowe~.) w Katowicach w ciągli tr ' e , h 
miesięcy od ogłoszenia obw1eszczenia. M-I3932 

Koz;eł Helena tona Kozieł Tadeusza urodz. 1907 w Sfrze
m'eslych '.1ałych syna Jana i Marianny os l ało'o zam ' e<zkał ,' go 

w Strlem;eszych Małych. 'który w 193Q pelnik służbę woisk. 
w 11 PP. wn ;",ła do Star06lwa Powiatowego w Kal0w 'cach 
prośhę o uznanie męża za ujiin'onego bez wla<nej w ny 
w związku przyczynowym ze służbą wojskową na teren e 
i w czas:e dz ' ałań woiennych . , 

Wzywa się wszystk" h. którzy posi3dają iak'ekolwiek 'wia
domr>śc; o p"bvcie lub śmierci zaginionego , aby lawa "'01 li 
" tym c;tar"lstę Powiatowego w Kato~i~ach w ciągu Ir7p, h .,.,i e -
~ięcy od ogłoszenia obwieszczenIa. M - 15933 

Mendera Konrad opiekun Mendery Mkhała ur"dz ISQQ 
ostat.n 'o zam ' eslk~łego w Piekara l' h ŚI. klóry w 1'H9 re1nił 

służbę wo'sk. w Pol. Państw wniósl 10 Starosiwa Pe wat " we' 
110 w Katowicach prośbę o uznanie go za zag n:onego bez 
wla·nei winy w związku przyezvnowvrn ze służbą wojskową na 
terenie i w czas 'e dz' alań woiennych. 

WZYWa S i ę w<zys ' kich . kthrzy po<iad~ją ialf;ekolw;ek w;a
d ')mnśc; o pnbyc 'e lub śm erc; n~ininn,,~o , ahv nw;a łom , li 
o tvm Staro~lę P"wi.'ow"t!.) w T<~tuwlcach w cil\~u t"e r b 
mieSięcy od ogłoszenia obwieszczenia. M-B9jł 



Mróz Elżbi eta opiekunka Stery Wilhelma urodz. 1911 osła 1-
tlio zamieszkałego w Katowicach Dębie, który w 1939 pełnił 
ełutbę wojsk. warmii polskiej, wniosła do Starostwa Powiato
wego w Katow'cach prośbę o uznanie go' za zaginionego bez 
własnej winy w związku przyczynowym ze .służbą, wojskowĄ 
ua lerenie i w czasie działań wojskowych. 

Wzywa . ~ę wszystkich, którzy posiadają jakiekolw'ek wIa
domości " pobycie lub śmierci zaginionego, aby zaw'adomili 
.0 tym starostę Powiatowego w Katowicach w c:ągu trzech m:e
aięcl' od ogłoszenia obwieszczenia. M-15935 

P~aczka Jan ojciec Praczka Jerzego urodz. 1907 ostatnio za
mieszkałego w Reptach Sł., który w 1939 pełnił dużbę wo:sk. 
warmi: polskiej, wniósł do Starostwa Powiatowego w Kato
wicach prośbę o uznan:e syna za zag:nionego be2: własnej wi!:y 
w zWIązku przyczynowym ze służbą wojskową na terer.i. 
na terenie i w czasie dz'ałań wojennych. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekolw'ek wia
domoścI o pobycie lub śmierci zaginionego, aby zaw 'adomili 
o tym Starostę Powiatowego w Katowicach w ciągu trzech mie
sięcy od ogłos.zenia ob'wieszczenia. M-15936 

Pstrucha Agnieszka żona Pstruchy Juliana urodz. 1898 syna 
Jana i Romany ostatnio zam i eszkałego w Kalow:cach , ktąry 
w 1939 pełn i ł służbę woisk . warmii Polsk:ej, wniosła do Sta
rosl.wa Powiatowego w Katowicach prośbę o uznan'e męża za 
zaginionego be2: własnej winy w zw'ązku przyC2:ynowym ze 
słutba. wojskową na terenie i w czasie działań wojenny:h, 

Wzywa się ws'zystkich, którzy posiada;ą jak'ekolw'ek wia
domości o pobycie lub śmierci zaginiónego, aby zaw'adom'li 
o tym St'łrostę Powiatowego w Katowicach w ciągu trzech 
miesięcy od og~oszenia obwieszczenia. M-15937 

Rzehak Jadwiga , żona Rzehak Julianna, urodz. 1899, O$Iatn 'o 
zameszka~ego w Kaletach, k tóry w 1939 pełnił służbę wojak, 
w Pol. P~ństw., wniosła do Starostwa Powiatowego w Katowi
cach prośbę o uznanie męża za zaginionego bez własnej winy 
w związku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie 

. i w czasie działań wo!ennych. 
Wzywa s i ę wszystkich, którzy po.siadają jakiekolwlek wiado

mości o pobycie lub śm'erci zaginionego, aby zaw'adom li o tym 
Starost~ Powiatowego w Katowicach w ciągu trzech miesię.'y 
od ogłos2:enia obwieszczenia. M-15938 

Sz.::zepocki Józef, opiekun Tur.zńsk;ego Kazimlerza, urodz. 
1906, ostatnio zam:eszkałego vii Opoczn;", który w 1939 r , peln; ł 

słutbę w armi Polskiej, wn 'ósł do Starostwa Powiatowego 
w Hatow:::ach pro~bę o uznanie go za 2:aginionego bez włas
nej winy w związku przyc'zynowym ze służbą wojskową na te
~enie i w czasie działań wojennych. 

Wzywa ~ię wszystkich, którzy posiadaią iakiekolw'ek wiado
mości o pobycie lub śmierci zaginionego , aby zawiadom' li o tym 
Starostę Powiatowego w Katowicach w ciągu trzech miesięcy 
od ogłoszenia obwieszczenia. M-15939 

AdamC'zyk Helena, żona Adamczyka Stanisława, urodz , w 1904 
r. w Umianowicach, syria Karola i JuHanny, oslatnio zamiesz
kałego w Dańdówce, który w r 1939 pełniłsłt'żbę woi~k()wą 
warmii· P:Jl.skiej, wn :osła do Obwodowe1o Urzędu Inwal'dzk'e· 
go w Katowicach prośbę o uznanie męża za zaginionego bez 
własnej winy w zwi~ .. ktl przyczynowvm ze służbą wojs,kową na 
terenIe i w czu'e dl ' alań wojennych. . 

Wzywa się wS2:ystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wia
domości o pobycie lub śmierci zaginionego, aby zawiadomili 
o tym Obwo~owy Ur2:ąd Inwalidzki w Katowicach w cia~'1 
trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. M-15876 

Btlchow. Gertruda, zona Glachy Wilhelma, urodz. w 1910 r, 
o,tltnio zamieszkałe~o w Kochłowicach , który w 1939 r pełnił 

.łutbe woiskową w 73 pp" wniosła do Obwodowego Urzędu 
Inwalidzkiego w Katowicat:h prośbę o uznanie męża za zagi
rrionelto bez własnej winy w związku przyczynowym ze służb" 
wohkową na terenie i w czasie działań wojennych. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekołwiek whdo
mo'ci o pobYde lub śmierci zaginionego, aby zawiadomili o tym 
Obwodowy Urząd Inwalidzki w K~towicach w cią!!u trze ... !t 
miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. M-15877 

Bujak Maria, tona Bujaka Władysława, urodz w 1907, syna 
Marcina i Emilii, ostatnio zamieszkałego w Katowicach, który 
w 1939 pełnił służbę woiskową w 73 ,lp., wnirl$ła do Ohwodo
we~o Unędu łnwaldzk ; ego w Katowicach pro'bę o ul"anie mę
ta za zaginionego bez własnej winy w zwiąZKU prryC'zynow\"m 
ze slu/bę woiskową na terenie i w ;:l8~ie dz:alań wojennych'. 

Wzywa się w~zystkich. którzy posiadają jakiekolwiek wia· 
domn~ci o pobycie lub ~mierci .ml(inionello, aby zawiadomili 
O tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Katowicach w ciąl!u 

trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. M -15878 

Botko Maria, żona Botki . Stanhława, urodz, w 191'3, syna Pa
wia i Magdaleny, oshtnio zamieszkałego w So~nowcu, kt6rv 
w lQ31) p"'nił sLlibę wohkową w arm'j Pol-kiej, wn;osla do 
Obwod'lwei!o Urzędu Inwalidzkiego w Katowicach prośb\i 
O uznanie męża 7a nl!;nionego bez własnej winy w zwit\z~1' 
prtyczyno'''Y'll ze służbą wojskową w t>!renie i w czas:e dl alań 
wo;ennYlh. 

Wzywa się wszY'Ilkich, którzy po~i~dają lakiekolwiek will
domo~ci, o pobycie lub ~mierci z~ginionel!o, "bv zawhd 'mi1: 
O tym Obwodnwy Urząd 'nw ~ lidzki w Katowicach w dalII' 
trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. . M-15879 

Brei! Leon, ojciec Breita Eugeniu'7a, urod2:w 1915 w War
pie, syna Leona i Felik~v, ostatnio l8mieukale~o w Będzinie 
kt6ry w lQ39 pełnił ~łlJżbę woi~k'lwą warmii Po'ak:ei, wni6-l 
do Obw<>dowego Urzędu lnwa)jd •. kie~o w Katowicach prnśh~ 
o Qznanie syna za z~!(nione~o bez wlasnej w:"y w zw 1l.ku 
pt"ZVCZV"f'WVm ze służbą wojskową na terenie i wczasi., d,lia· 
Id wojennych 

"MONITOR POLSKI"-dnia 29 grudnia 1947 r. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wia
domości o pobycie lub śmierci · zaginionego, aby zawiadomili 
o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Katowicach w ciągu 

trzech miesięcy od ogłoszellia obwieszczenia. M- 15880 
Brzoska Jan, ojciec Brzo'ski Aleksego, urodz. w 1916 w Sęp· 

nie Wielkim, syna Jana i Michaliny, ostatnio zamieszkałe~o 
w Katowicach, który 1939 pełnił służbę oj skową w 73 pp., 
wniósł do Obwodowego Uuędu Inwalidzkiego w Katowicach 
prośbę o uznanie syna za zaginio.nego bez własnej winy w zwa,z
ku przyczynowym ze służbą wojs,kową na terenie i w czasie . 
działań wojennych. 

Wzywa s :ę wszys 'kich któr2:y pos iadają jakiekolwiek wia
domości o pobycie lub śmie'rei zaginionego, aby zawiadomili 
o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Katowicach w c:ą',lu 

tr2:ech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. M-15881 

Bender Marta, matka Bendera Jana , uroJz. w 1914, ostatnio 
zamieszkałego w Siemianowicach, który w 1939 pełnił służbę 

wojskową warmii ' Po!sk'e' , wniosła do Obwodowego Urzędu 
Inwalidzkiego w Katowicach prośbę o uznanie syna za zagi
nionego bez własnej winy w związku przyczynowym ze służbą 
wojskową na te'renie i w czasie działań wojennych. 

Wzywa się wszystkich, którzy p osiada ! ą jakiekol wiek wia
domości o pobycie lub śmierci zaginionego, aby zawiadomili 
o tym Obwodowy Urza,d Inwalid zki w Katowicach w cią~u 

trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. M-15882 

Bryła Marianna, żona Bryły J';zefa , urod2:, w 1909 w Owcz~
rach, syna Jana i Marianny, ostatnia zam ' eszkałei!o w Grodźcu, 
kt:Jry w 1939 pełn : ł służbę wojs.kową warmii Po!.skiej, wniosł~ 
do Obwodowego Urzędu Inwalidzkiego w Katowicach prośbę 
o uznanie · męża za zaginion'2go be2: własnej winy w związk'J 
przyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w czasie dzia
łań wojennych. 

Wzywa się wszystk ich , którzy po~ia daią jakiel<olwiek wia
domości o pobycie lub śmierci zaginionego, aby zawi 'ldomili 
o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Katowicach w ciągu 

Bubik Zuzanna, żona Bubika W itolda urodz, w 1908 w Ze
brzydowicach, ostatnio zamieszkałe!1o w Ka tcwicach, który 
w 1939 peitlił służbę wojskową w 31 pp., wniosła do Obwodo
wego Urzędu Inwalidzkiego w Katowicach prośbę o uznanie 
męża za zaginionego bez własnej winy w związku przyczyno
wym ze służbą wojskową na terenie i w czasie działań wojen
nych. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiad ają jakiekolwiek wia
domości o .pobycie lub śm ierci zaginionego, aby zawiadomili 
o tym Obwodowy Urząd Inwali rl'dd w Katowicach w ci ą ~)l 

trzech miesięcy od ogłoązenia obwies2:czenia. M-15884 

Biała Otylia, żona Białego Władysława, urodz, w 1911, syna 
Jakuba i Marianny, ostatnio zamieszkałego w Myszkowie. któ
ry w 1939 pełn : ł służbę woiskową w arm'i Polsk iej, wniosła do 
Obwodowego Urzędu Inwalidzki ego w Katowicach prośbę 

o uznanie męża za za ginior.ego bez własnej winy w związku 
prżyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w czasie dzia-
łań wojennych. . 

Wzywa się wszystkich , którzy poshda : ą jakiekolwiek wia
domości o pobycie lub śm ierci zaginionego, aby zawiadomili 
o tym Obwodowy Urzad Inwali ·hki w K,towicach w ci"'~u 

trzech mIeSIęcy ' od ogłoszenia C'bwieszczenia. M-158S3 
trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. M-15885 

Balczyń-ka Wanda , żona Belczyń skieg'l 'Mariana, ur'Jdronego 
w 1902, syna Wincentego i Magda!', ostatnio zamieszk",ł ~~o 

w Zawierciu , który w 1939 pełn'ł służbę wo i skową w a ' mi i Pol
skiej, wnio!'ła do Obwodowego Urzęd 'j Inwalidzkego tv Kato
w;cach pro'śbę o uznanie męża za za ginion e~o b'2z własnej wi
ny w związku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie 
i w czasie działań wojennych. 

WZY'Na się wszystkich, którzy p:Jsi ada : ą jakiekolwiek wi ll 
domości o pobycie lub śmie·rei zaflinionego, aby zawiadom:!i 
o tym Obwodowy Urząd Inwali:hki w Katowicach w cia ~u 

trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. M-15886 

Bednarz Bron'sława, żona Bednarza Bronisława, urod -o- ego 
w 1903, syna Jana i Mar:anny, ostatnio zamieszk?!e10 w M' ja
czow:e, kt-1ry w 1939 pełn ił ~lużbę wo :skową w 74 pp, wnksła 
do Obwodowego Urzędu Inwalidzkiego w Katowicach prosbę 
O . uznanie mę!a za zaginionego bez własnej winy w związltU 
pr2:yczynowy!YI ze służbą wojskową na terenie i w czasie dzia-
łań wojennych. , " 

W2:ywa się wszystkil;h, którzy poshda'ą jakiekolwiek wia
domości o pobycie lub śmierci zaginionego, aby zawiadomili 
o tym Obwodowy Urząd Inwalid zki w Katowicach w ciągu 

tnech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. M-15887 

Banaś Anton'\ia, żona Banasia Konstantego , uroclz. w 19:2, 
syna Stanisława i Antoniny, ostatnio zamie~zk 1 łego w Lnach, 
' kóry w 1'939 pelńił s'lużbę wo ;- k ową w 74 pp., wn osła do 
Obwodowego Urzędu Inwalidzk iego w Ka towic ach prośbę 

o uznanie męża za zaginionego hez własne j winy w lwiąz!'u 
przyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w czasie dzió
l ań wojennych. 

Wzywa się wszyslkirh . którzy p'o~hd~ ;ą jakiekolwiek wil
llmości o pobycie lub śmierci zaginionego. aby zawiadom:1i 
l tym Obwodowy Urząd Inwalidzk' Vi Katowicach w ciągu 

' rzech miesięcy od oj!łoszenia obwieszczenia. M-15S88 

Borl<o~.l<a Alfreda ,tona B"rkow-k; '!go B"~dana uror1I'"~eg,, 
w 1911 w Wilnie, ostalnio 7. amie < zk " le~o w Kalow irach , który 
elnił .ł ,;łł:ę woj~kową warmi ' P"hkiej wniosła do obwoJo

Nego Urzędu Inwalidzklegr. w Katowicach prośbę o u2:nani e 
męta za zagi~ione!!o bez whsnei winy w związkll przyczyno· 
wvm ze śłużbą wojskową na te·renie i w c2:8sie działań wojen
Dych. 
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Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wia
domości o pobycie lub śmierci zaginionego, aby zawiadomili 
o tym Obwodowy Uuąd Inwalidzki w Katowicach w ciągu 
trzech miesięcy od ogłoszenia obwie~tczenia. M-15889 

Czerniakowska Stanisława, żona Czern;akowskiego Włodzio 
mierza, urod2:. w 1896, os ta tnio zamieszka~ego w Chonowie, 
który w 1939 pełn' ł służbę wojskowll w arn-.ii Polsk ej, wnio
sła .do Obwodowego Urzędu Inwa:idzkiego w Katowicach 
prośbę o uznanie męża za zaginionego bez własnej winy 
w związku przyczynowym ze .służbą wojskoW4 na terea:. 
i w czas :e dz iałań wo;enny.:h. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiada ją jakiekolw:ek wia. 
domości o pobycie lub śmi ~rci zag nionego, aby zawiadomili 
.0 tym Obwodowy Urząd Jnwal 'dzki w Katowicach w ciągu 
tr2:ech miesięcy od ogłoszenia obwieszczen;a. 1\1-15890 

Cw'nkowska Bron,sława, żona Cw'nkowskiego Władysława 
urodz. w 1910, .syna Wital isa i Franc 'szki, ostatn:o zamieszka
łego w Nieradzie, który w 1939 pe łnił służbę wo;.skowa, w ar
mii Polsk;ej, wniosła do Obwodowego Urzędu Inwalidzkiego 
w Katowicach prośbę o uznanie męża za zag'n:onego bn włas
nej winy w związku przyczynowym ze służbą woJskową na le
ren 'e i w czas 'c dz iałań wojennych. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiada;ą jakieko'w'ek wia
domości o pobycie lub śm i erci zag nionego, aby zawiadom li 
o tym Obwodowy Urząd Inwal 'dzki w Katowicach w ciągu 
tnech miesięcy od ogłoszenia obwies2:czen'a. M-15891 

Chwaszcz Włady.sława, żona Chwaszcza Mieczysława, urod2:. 
w 1909, osla tnio zam i eslk.tłego w Czelad2:i, który "N 1939 
pełn i ł służbę wo 'skową warmii Polsk iej, wn : o ~ ła do Obwo
dowego Urzędu Inwalidzk iego w Katowicach prośbę o ulnani t; 
męża za zaginionego bez własnej w'ny w związku przyczyno
wym ze służbą wojskową na terenie i w czas:e działań wo. 
jennych. 

Wzywa się wszystkic-h, którzy posiada;ą jakieko
'
w'ek ~ia' 

d omości o pobycie lub śm ; ~rci zag n!onego, aby zawiadomili 
u tym Obwodowy Urząd lnwal 'd l ki w Katowicach w c : ~gll 
trzech miasi ęcy od ogłoszenia obwieszczen·a. M-15892 

Cichow~ka Franc'szka, żona C i chow~k i ego Wacława, lir X l i 

w 1886, ostatnio zamieszkałego w W"nzaw'e, który w \ Xi' i 
peln ' ł służbę wojskową warmii Polsk ej, wn iosła do Ob'. 
wego Urzędu InwaHdzk'ego w Katow'ca : h prośbę o u:!{,' : ~ 
męża za z;;g:nbnego bez własnej winy w zw : ązku pr; )" , ' . • 
nowym 2:e służbą wojskową na terenle i w czasie działa ,'; l ' l' 

jennych. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiad 'alą jakiekolw'ek wia
d\lmości o pobycie lub śmierci zag nionego, aby za wi ~, " 'Ii 
o tym OhwodowyUrząd Inwal 'dlki w Katowicach ....- Iłu 
trzech miesięcy od ogłosze nia obwieszcten 'a. M .. - ; , :')3, 

Czarnecka Bronisława, t ona Czarneckiego Maksy,·. , " II. 

urodz. w 1904, syna Jana i Marianr.v, ostatn 'o zam es :' , g<.o 
w 1\1 yszkow'e, któJ:y w 1939 pelnił słu.żbę woj.sl<ową w ! ! Dr 
wn iosIa do Obwodowego Urzędu Inwalidzk iego w Kal ' ''\ ' ,: 01 
prośbę o uznanie męża ' za 2:ag 'nionego ' bez własne ' H:" y 

W 2:wiązku przyczynowym ze służbą wojskową na ;;: , , ' f' 

i w czasie dz ałań wo jennych, 

Wz"wa się wszystkich, którzy pos:ad a :ą jak i eko'~ , .. l-. " 
domości o pobycie I\lb śm :e rci za~ nionego, aby 2: 1', .. d .:' . 
(\ tym Obwodowy Urząd Inwal 'd ' k; w Katowicach '" ~ ;' ,r:" 
trzec:h miesięcy od ogłoszenia obwieszczen 'a. ' i. __ !: "'l " 

Chwist .JÓzefa, żona Chwisla R"m~"'a , u"odz . w 191 , w la 
kach, oshłnio zam eszkałego w Żark .ch, który w 1':,::. ,,' .. 
słutbę wo 'skową w armij Polsk 'ej , wniosła do Ob ,,: J()Io\/ ~ , ' 

UrzędaInwaJ!d ? kiego w Katowicach prośbę o uz "ao:" li" u 

za zag nione!!o bp.z wła s nej winy w zW ' ąz ku rrzyczynowym 
ze służbą woj skową na teren ie i w czasie dz ia łali wo jennych. 

Wzywa się wszystkich, którzy pos i ad a'ą jak iekolw'ek w'a
domości o pobycie lub śm ;dc ; za g nion ego, aby z ~ wiad om li 
o tym Ohwodowy Urz ąd l"wal 'd ; k, w Ka towicach w cillgu 
trzech miesięcy od ogloszenia obwies2: c. zen 'a. M-15895 

Czernecka Ągnieszka, żona Czerneckiego Wik ~ o "a , urodz. 
w 1895 '.Y Zawodz'u, ostatnio z a m ' e~zkałe g o w Ka tow carl. 
klóry w lą39 pełnił slutbę wo isk ową warrn :' Po 'skie', wn :o la 
do Obwodowego Urzędu Inwalidzkiego w Ka ~ ow i cach prołbł 

. o uznan 'e męża za zal!in ion ego bez własnej w'ny w zw ; ą zku 
przyczynowym ze sł użbą wo;skową na terenie i w czas: e dzia. 
łań wo jennych. 

\Vzywa się wszystkich, którzy po. iad a'ą iak i e ~ o 'w : ek wia· 
domości O pobycie lub śm ; c:rcI lag n i on ~go , a by Z3 wiad .'m h 
;) -tym Obwodowy Urząd lnwal 'd , k, w Katowicach w cia!!u 
trzech miesięcy od ogloszenia obwieszclen a. M-15896 

Czubała Julia, żo"a Czubały Władysława, urodz. w 1902 
w Psarach. syna: B iutłom ' e i a i Katar'- yny, osta 'n o zam e 'z\ a
lego ' w Darldówce, który w 1919 pełnił słu żbę wojskową 

warmi , P;,lskiej, wniosla de, Obw '''] wego Urzędu Inwal dz
kiego ·w . Katowicach prośbę o uznan 'e męża za zal! l nione~o 
bez własnej winy w zw i ą7ku przFz ~ n (l wym ze s łutbą w:Jj
~k "wą na teren 'e i w C7as'e d z ' al a ń "" 'lienn ych. 

W l ywa s ię wszystkich, któ rzy po <ia d a' ą iak 'e1, 01w'ek w :a~ 
domości o pobycie lub śm:~rc' za l! nion~l!o , aby z3wad 'lmb 
o tym ObwrJdO'wv Urz ąd (nwat d·k , w Ka towicach w cią!!u 
trzech mi2Jięcy od ogło. zeni a obwie-zczen a. M- n847 

Dworniczak Jćzefa, ż :l na -o"'orn'czaka .Józefa , urodz. w 19J9 
ost atn :o zamies zkal ego w Ku'! b , lanie ktMy w 1943 pela : ł 

.słutbę woi~kową · w arm ' i p )Isk 'ei. wn osła do Obw od · w~~o 

Urz ędu lnwal dzk :ego w K" tLw;' a_h prośbę o uznanie mę!a 
za za ginionel1o bez wla,ne j w:ny W· zw : ą7ku prz ycz vnow ym 
ze służbą wojskową na tere !. ;~ i w clasie dzia ł ań woiell.ovch. 
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Wzywa ~ ię wszystkich, którzy posiad a'ą jakieko1w'ek wia 
domości o pobycie lub śm , erc' zag nion ego, aby zawiadom h 
c tym Obwodowy Urząd lnwal 'dzki w Katowicach w ciągu 
trzecb mip.s i ęcy od ogłoszenia obwieszczen ·a. .M- 1589S 

Dróźdz Anton 'na . żona Dróidzia l"lor:ana, u~odz. w i89J 
w Józefowe, syna Franci.zka i Fi\o~eny, os alno zam e zka· 
lego w Tarno\ł' sk i ch Górac h który w .939 pełnił służbę wo:sk . 
'w armil P·,I.'kiei, wn osia do Obwodow2go U~zędu [nwaJ dz · 
kiego w Katow:cach pr ośbę o uznan e męża za za!fn ion3go 
\II' 7.wlązku przyczynowym lI' służbą wo;skową ' na teren 'e 
i w cza~ie dl alań wojenny\.b . 

Wzywa się wszystkich, którzy posiada'ą jakieko'w'ek wia
domOŚC I o pobycie lub śm ' prc' lal! nionrl!O , aby zaw l d 'm h 
(; tym Obwodowy Urzqd Inwal d l kl w Katowicach w cią1u 

trzelb m' ~s i ęcy od ogloszenia o\:.wiesz~Len a. M-1589q 

Dnmska Bronisława, żonŁ D' m,k i e~o Andrze;a urodz w lq15 

cstatnlo ?am e.,zkal e ~o we Lw"wie, który w 1<141 pełn ł służhę 

wojskową warm '; Pol.k 'ei . wn ' osła do Obwod "we~o Up ę du 

Inwal 'dzk ego w Kalow'cach prośbę o uznanie męia za zag 
nionego bez wlasnej w"'y w związku przyczynowym ze sl.uil:ą 

woiskową na terenie i w czasi~ dz alań wojennych. 

Wzywa się wFy.tkich. k'órlY posiad,l;ą jak'ekohv'ek w;a ' 
domośt' o pobycie luh ęm ",rc' lal! nioll"20 aby zawad m l· 
o tym Ol-owndowv Ur7ad Inwa l d'k . w KalowIcach w ciąl!u 

tuecb ml ",sięcv od ogłosz e nia obwieHcLen a. M -1 )9.:0 

DYS7a Zofia . tona DYS7Y Wlad~~lawa urodz w t<ł15, syna 
Piotra I B r o r isławv, osłatr, o . zamie s/~a/e~o w Kopao nach 
k lóry w 193q pelo ł ,łuth\: w·, jskowa, w arm Pol·k'ej wni"sla 
d o Obwod owe!.!') llrlę-:lu Inw alid,kiego w Katow ('ach pr o śbę 

o uznaoi~ meża za ,.a!! ·n;nneI!O bez wła~n ej winy w zWlątku '11 

Pzvczyoowvm ze służbą woiskową na 'terenie I w czas e dz a· 
łań wo jennych. 

Wzywa s i ę wSly<tkich którzy posiadają jak ;eko/w'ek w:a
dnmoś'" '" p"hyc ie lub ~m · .... rc' zal! nioop~o . a\->v z3wlad"m l' 
o Ivm Orwndowv Urząd [nwal 'd'k, w Katowicacb w clal!u 
trzel h m l e.sięcy od oglo<len;a obwiesl.zen ·a. M -159/1 

" Drahow'cz Maria żona Drah"'wicla Zbi!!n;ewa, urodz w 1905 
6)1oa Rnmana i T~r,dOl · i . osl~tn ' o zam e'7~al c go ' w S'JSnOWCU, 
k'orv w 103q peln,1 ~łu7re woi$kową w a'mi i Polskiei, wio~łd 
do ' OhwI'Jd:1wE'jlo Ur1o:du Inwal 'd,kiego w Kllowica r h prnśbe 

o uznanie m~ ta za za~ ' nion~l!o bez w!a~nd winy w zwazku 
prnczynnwvm ze służbą wojskową na terenie i w czasie dzia· 
'ł 'P 1:' .; .) ;. :1nvrh. 

;X' z1' ·. ,' się wszy.lk;ch. któ!'Z'y po~;ada;ą iak ieko'w'ek wia 
r .. '· ~ ; ; ' ·. ') pnbvei(> luh .m· .... rc · laf1 n , ,,n ~ 1I0 . 1bv z.wlad in l' 
" '\'.7' ')bwodowv U"ad Inwal dlk, w Kało~icach w cial/u 
,' ;> ,' .i" .:/;ięcy od oglo"enia obwie<zczen ·a. M-1SQll2 

,I S Jadw!la malka K'pvto Alfreda urodz. w 191'5 w Ihi· 
i'h :," : h . 'yna .Jadw g' o-Iatn;o zam e'łka/ego w W ielkl(,h Hlj . 
~.': '.,.d·~. kl ~rv w Iq39 pełnił ,/ulh~ woj "kcwą w nm; ' Pot-ke;, 

" I') , .. ,,!, d:> Ohw ··do WE'I!J') Urłlo:du Inw.!idl1dego w Katow 'ca ch 
prd b" O uznan e sv'·a za lagini"net!o bez własnej WiDY 
,<, ,,, '1,llu prlvczyn CJ W}m ze slutbą wojskow" na' tere'nie 
l .. v " , as'e d,;alań ' wojennych. 

\(' , ·tWa .ię wszy./lcich. którzy po~iadaią iak:eko'w 'ek wia 
J' n ;:i ,c;, :'~1 n pn"veie luh ~mt ~rc ' 7.3.., " ' łln~~o abv zawład \ lm ł 

IJ t l'm O\->w,.,dowv Ur7ad Inwat'd/k; w Katowicach w Ciąl1u 

" " ch mi~ięcy od oglo~leDia obwieslczen ·a. M-1:>9U3 

. ' .. lek I-ł Id ~ ~arda tona Franka Jana . urodz . w lqO~, o~tattlio 
'-;t, " zkalello w ChoT2owe który w Iq39 pc In ił dU1bl;" waj 

"1 w a"m" Pol-klei wnio-Ia d'l ObwodnwE'lło. Urzędu Inwa 
. el/o w Katow;c al h pro~Lę o uznanie męża la' 7.~ginonel!o 

De, .. Iasnei wny w zw;ą1ku pr7vczynowvm lIe służbą wojsko
wą na teren;e i w cza.ie dz alań woiennvch. 

Wzywa się wszystkich. k/ó~zy posiadal" iakiekolw'ek wia· 
dom;' śc , o pobycie luh <m 'erc' zal! nillnello aby zówlad 'm l; 
o tym Obwodowy Urząd Inwal 'dlk, w Katowicach w ciąl!u 

trzech miesięcy od ogłoszenia obwiesLczen 'a. M-159J4 

Frąckowiak Cecylia, iona Frąckowiaka Ka7.;mierza urodz . 
w 1894 w Poznan 'u, syna Tomaua i W'r.torii. 06lalo :o zaml~~l
kałego w Poznaniu . który w 1q3<) pelDlł ~łu1bę woiskową 

warmii Polsklei, wniosła do Obw'ldowego Unędu Inwal ld,k 'e
go w Katow'cach prośbę o UZDan'e męta za za\l;nionello bez 
własoej wIny w związku pTlYC1'Vnowvm ze służbą woj.kową 

na terenie i w czasie działań wojennych. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadaią iak;eko1w'ek wia
domości o pobycie lub śm ' erc' za2 nion e l!o . abv zawlad m I' 
o tym Obwodowy Unąd Inwat 'd,k; w Ka/owicac·h w ciąl!u 

trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczen ia. M-159U5 

OBWODOWY URZĄD INW ALIDZKJ W KTELCACII. 

1. Kowalczyk Stani;;ław , robotnIk, syn Anr!rlE'ja , Anny 
z Matysiaków, ur. 231 . J!1I0 W Rykarh em Stromi~(' D('W. 

Radom, zamieszl<'ały ostatnIo Białobrzpgi pow. R"Ir!nm , żoł
nierz 72 p .p . 3 bat. c;trzelec w 3 komp zfuf!łna l na wojnie bez 
wieści. .Kowalczyk GenowE'fa pll·si o zaopatI'7E'nie. 

Wzywa się wszystkich, kł0r7y posiadają wiadom"śd o za· 
ginionym, świadczące o śmiE'rcl lub zaginiec-iu. aby Z;IW ... · 

·domili o tym Obwodowy Ur7ąd Inw'llt(i1kl w KleI ' IIC'h 

w ciągu 3-ch mipsięc-v od daty ogt"~7enia edyktu z powo· 
łaniem się na znak Nr rnw. 141111 /47. 

2. Wiśniewski Shmł~law , rolnik, syn T,..,m"ls78 i Ewy 
z Kruków , ur. 75 nil r . WIE'lma pow R~rI"m i I.am>" za· 
mieszkały przE'd wojną . ~"łniE'T? 7'; o p Rwlr 'm, l 'lp in'l' nR 
wojnie bE'7 wieści. Zuna - WIśniewska FlCincislka plOS 

o zaopatrzenie. 
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Wzyw a się wszystkich, k tórzy po!;i,>dają wi ::l domości o za
ginionym, świadczące o 5mie rci lub z"gin H;clu ; 'aby zaw;,' 
domili o tym Obwodowy Urząd Inwa lidzki w Kiel'~ach 

w ciągu 3-ch miesięcy od da ty ogłoszenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. l4i 11 29 48. 

3· Jakubczyk Ja n. robotnik. syn Mikołaja i Marianny , Ka
siców ud. 14 1. 1908 r · w Poświęlnem gm. J edlnia pow Ko
żieniee, zamieszkały przed wojną Jedlnia Kościelna pow. 
Kozien IC€'. żołnierz 72 p P w Raoomiu. zaginął na wojfJi·: 
bez wieści. Zona - Jakubczyk Katarzyna prosi o za)piI
trzenie. 

Wzywa się wszystkich l<fórzy posiada ją wiadomości o za · 
ginionym. świadrzące o śmierci tub zlI!! ini eciu. aby zaw i~

domili o tym OIJwodowy Urząd Inwalidzki 'W Kielcach 
w ciągu 3-ch miesięcy od daty oglo5zpnia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 141119 /46. 

4. Radzik owski Józef- M:lrian, slolarz. svn Wiktorii ... Wn
lasków i Tadeusza Antoniego Radzikowsklch ur. 19.3 1916 r 
Za słucze gm. Miropoł pow. Nowogród. zamieszkały przed 
wojną Rndom, żolnierz 77 p.p. w Lidzie, zaginął na wojnie 
bez wieści. Matka - Radzikows:,;.a Wiktoria prosi o zaopa
trzenie. 

Wzywa się wszysfkich. któr7Y posiac]alą wladomośc-! o za
gini/Onym. świadczą('e o śmif'[ci lub zd ~in ; ~ciu. aby zaw,ia
domiIi o tym Obwlldllwy UrZąd lnwa:jdzki w Kiptrach 
w ciągu 3· ch m'lesiery od d1Jly ogl<lSll'nia edyktu z powo
łanil'm się na znak Nr Inw 1411t2,46 

5 Ofat Jan ; robotnik , s yn M i chała i Jl.lliilnny z S"'ym:lń

skich, ur. 142. 1916 r . gm Błotnka pow. R.Jdom , zamip.zka
ły przed wojną J e lonki k /Warsza w:v gro. Bli7.oa OOW War
szawa, żołnierz 72 p P Rll oom. lClginął :1:l wnjnie bez wie
SCJ Żona - Ofat .Janina prosi o znop Cl lnenie. 

Wzywa się wszystkich. którzy pos i ao>llą Wiadomości o za
ginionym, świadczące o śm i erci lub za'-!lOięciu, aby zllwi,,· 
domiIi o tym Obwod(1wy U r7ąd InW a lidzki w Kie!rHc'h 
w ci ąp,u 3· ch mip;; iecv od daly Og l,,~ 7ł ' nid edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14 1107 ·46 

6. Towarek Wacław, robotnik , syn J 'ózpfa I Zofii z Kaim 
ur 17 1905 r W()~niki gm KClw'lta pow Rad,'m. zHmipszka
ły przed wojn,! Przytulki gm. Wiplogór a pow Radom 'Żoł

nierz 72 pp. 2 komp w Radomiu. zaeinął na wojnie bez 
wieści . Żona Towarek Zofia prosi O zaopatT7enie· 

Wzywa się wszystkich , którzy posiadają wiadomości o za
ginionym. świad"zące o śmiE'rci lub zaeinięciu, aby zaw i ,!

dhmili o tym Obwodowy Urząd Inw~li'dzki w KipI ' ac-h 
w ciągu 3-ch mip';:;ecv od daty ng/lls7f'nia edyktu z powo
łaniem ;;ię na znak Nr Inw. 14 1053 46. 

7. Rogala SllIni~/lIw, rolnik , syn ,hma i Domir-pJj z T"od
ka~;akr'lw, ur .. 145. 1909 r Rd7r'lw gm . Potworów pow Ra
dom I tamże zamips7kały przed WOJną, iołnif'!z 72 p p 
w Radomiu, zaginąl na wolnie bez wieści. Zona - Rogala 
WeronIka prosi o zanpatrlpnie. 

Wzywa się w~7ystldch, ktr,rzy pos i arlllją wlRdomo~cl o za
ginionym, świadc~ące o śmiprci lub zaeinięciu . !łbY ,zawl~

domi/I o tym Obwod"wy Ul"ląd In walid/ki w . Ki~t."ac/J 
w cią'l!u 3· ('h mi .. ~ięrv od daty og"'~7f' nia edyktu z powo
I>ln;pm się na znak Nr Inw, 14tJ34, 46 

8. Ma71Jre'< Jan , podoficer ZllWflr!.)wy . c;yn Stani!:ława ; Ja
dwiei '1 Soboniów, ur. 1110. 19fJ:! r. Rudka gm· KuI""w pow 
Opatr'lw zamip~zkały przed wojn'i 50 p ~ w Kowlu 4 komp., 
7.aginął na wojnie bez wieści. Matka - Mazurek Jadwiga 
prosi o zaopatrzenie . 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości o za- ' 
~inionym, świadr7ące o śmierci lub zaginięciu. aby za'via
domili o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Kielc'3ch 
w Ciągu 3-ch mieSięcy od daty ogłr>szp.nia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr [nw. 14/888/46 

9 . Dworak Władysław, porucznik artylerii, syn Jana I Sta
nisławy z Pochap!ńskich , ur. 6.7 1916 r. w Kielcach I tamże 
zamieszkały przed wojną, porucznik p . arfylerii polnej 
w Włodzimierzu Wołyńskim, zaginął n~ wojnie bez wieści. 

Ojciec - Dworak Jan prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadaJą wiadomości o Z3-

ginionym, świadczące o śmierCI lub zaginięciu, aby zawia
domili o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Kielcach 
w ciągu 3-ch mi.p.slęcy od daty ogł"szenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr. Inw. 142247. 

10 Towarek Feliks, robotnik, syn Francis7ka f Franrl~zki 
z Wasików, ur. 215. 1903 r . w Wośnikach gm. Kowala pow. 
Radom, zamieszk"ły przed wojną w Zakowicach gm Ko
wata pow. Radnm, żołniprz bat. saperów w Puławach . za
ginął na wojnie bez wieści. Zona - Towarek Stamsława 
prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, ktr"rzy po~laClają wiadomości o za
ginionym, świ"ldr7ące o śmierci lub za~in;eriu . aby zawia
domili o tym Obwodowy Urząd Inw<llid7kl w Kielc-ac-h 
w ciąeu 3-ch mip~ięry od .datV Ogł"~7pnia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr . lnw. 14/1232,46 

11. Turski Marian , szewc, ~yn Jana i Anny z Byzdr6w. ur 
2411 HIl3 r · Zwolań ·pow. Km;enice. zamies 7kały przed woj
ną Radom, ul Ludwikowqka 8, żołnierZ' 72 p p w Rado
miu. zaeinąl na wojnie bez wieści Zona - TursIta Cecylia 
prosi o zaopatrzenie. 

W zywa się wszy~tkich . k ł 6r'Zy posiadają wiadomości o Z8-

gini"nym, świ>j ,k1Cwe o .śmiE'rd lub zaeinięciu, aby zawia
domili o tym Obwnd. wy Urząd lnw'llid7ki w Kielcarh 
w ciąeu 3 ch mi .. ~,p'('v od 1>ltv ogt "~7 ... nia edyktu z p,'lAO
hmie się na milk Nr Inw Ił 1?76 46 

.12 Smnl"r(,7vk F'''e pni'1~7 (k " w~1 I: Ius<lr7l , syn J>lna i Wi
ktorii z Zawodników, ur. 30.5 HH4 r . Kielce, zamieszltały 

przed wojną Stara Wieś gm. Kozienice, pow. Kozienice. 
żołnierz . 2.8 p. a. lekk\ej w Zajęt.imie koło RembC' l towa, za
ginął na wojnie bez wi'ó~ci. Ojciec - Smolarczyk Ja.'n ' pro-
s( o zaopatrzenie. . . 

Wzywa ~ię wszystkich. którzy posiadal.ą ~ladomoŚci ~' za
giniony m, świadczące o śmie! ci lub zag;'ięciu . aby za wia
domili o tym Obwodowy Urząd Inwalid"-'i w Kie lcach 
w ciągu 3· ch miesięcy od daty ogłoszenia eQ:ktu z P.owo
laniem się na znak Nr [nw. 14'1255146 

13. Czerski Stanisław, rolnik, syn Stanisława i Vlarianny 
z Z'ielonych, ur. 22.81907 r. Howa Wieś gm Swi<' r'Że Górne 
pow. Kozienice, zamieszkały przed wojną Kol. Rom\.zów 
gm. Rozniszów pow. Kozienice, 'Żołnierz 78 pp. Barano\'i_ 

; cze. zaginął na wojnie bez wieści. Żona - Czerska Stani· 
sława prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości o za
ginionym, świadczące o śmierci lub zfl g ini ęcl u, aby zaw;a
domili o tym Obwodowy Urząd Inw,di dzki w Kiel.-01',h 
w ciągu 3-ch mks i ęcy od dat.y ogłoszenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14' 1256/46. 

14. Markowski Edward, robotnik, syn Pawła I Stanisławy 
z Rogólskich, ur· 2831912 r w Warszawie, zamieszk ały przed 
wojną Ruda gm Brzeznica pow. Kozienice, 'ŻołniE'rz 36 pp. 
Leg. 9 komp. w Warszawie, za ginął na w o jnie bez wieścL 

Żona - Markowska Anna prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszyst1dch. któl'7'y posiadają . wiadomości o za
ginionym, świadr7.ące o śmierci lub zllliinieciu . a by zawia
domili o tym Obwodowy Urząd Inwulid zki w Kie lcarh 
w ciqgu 3-ch miesięcy od daty ogłos7pnia edyktu ' z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14 1250146 

15 Korczak Józef, rolnik , syn Franciszka i M'lriann y z 
Z"Iwarhka. ur. 2321906 r .. o"tat.n in zami f's"l<'l ły Rozni~7ów 

pow Kn7.lenice, żołnierz 22 pp. Sipr!lce. zagin ą ł na wojnie 
bez wieści. Żona - Korczak Helena prosi o zaopatrz~nie. 

Wzywa się wszystkich . którzy pos i a daią wi adolllo~ci o za
ginionym, świadczące o śmierci lub z>l2inięciu . aby za w;a
domili· o tym Obwodowy Urząd Inwa lidzki w Kiel rHrh 
w ciągu 3-ch mi psierv od daty ogłJ)~7pnia edyktu z pow.). 
łaniem się na znak Nr Inw. 141247/ 46 

16. Seliga KazImierz, robotnik , syn Mirhllla i Hel p nv 'Z pta
sińskich. ur. 1913 r . Przybyszów pow Gl'ójuckl, z1' mi e<lka
ły przed wojną w Radomiu. żo/niprz kadry za pilsnwej S 71<0-

ty Podoficerskiej 1 S zpitata Okręg . w W'ł r !'7 i1w i e . z'l ·.!lnął 

na wojnie bez wieści. Zt,na - Seliga Janina prosi o zaupa
trzenie. 

W7.vwa się w!:zystkich, ktńrzy po~i a daią wi ado'Y . ości o za
ginionym, ŚWiadCZące o śmierci lub z~ u 1l"l i ęc iu . aby z>llAl ia· 
domill o tym Ohwodowy Urząd In wir lirlzkl w Kl plr" r h 
W ciągu 3-ch miosięcy od daty Og/"~7pnia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14. 1 230 , 46. 

17. Słrzałkowski JÓ7E'f, robntnik , syn Mikd'lia I M"Iri 'Omny 
z Patyn')w;;kich, ur. 14 21911 r MlIly~in gm Pr zy t yk r,ow. 
Ra'illm, zamieszka/y przed wojną Rad,·m. żoln ip rz pUłku 

artylerii we Włodawie, zaginął na wfl joie bez wieści. Zuna 
- Strzałkowska Hetena pl'Osi o zaopatr zen ie. 

Wzywa się wszystkich. którzy posl a da1ą wi lldomości O za
gInionym, śwladrząc-e o śmierci lub zae1l"l;eciu. 'lhy z1w;.1·· 
domili o tym Obwodowy Urząd In'wll lir!7ki w Kiptrilrh 
w cląeu 3-ch miesiecy od daty ogl,'szenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14 1222, 46. 

18. Gałązka St'lni$law, rotnik , syn J '1I"IiI I M'lr i>lnnv l Ma
szów, ur 5.111916 r. Jablllnka gm. Ku rozwt;ki pow . Slop
nica, zamieszkały przed wojną G 'lcki gm Szyd/ów pow. 
Stopnica, żołnierz 2 p . p. leg. 5 komp .. zagin ą ł na w,..,jnie 
bez wieści. Zona - Gałązka Genowe fa prosi o zaopa t.r zenie. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadllją wf <l domo~ci . o :ra
ginionym, świadczące o śmierci lub zaemięri u . aby 711wi a
domili o tym Obwodowy Urząd InwHlirlzki w Kipl ,·F1r.h 
W ciągu 3-ch mie~ięcy od daty ogł(l <;zenia edyktu z DOW,J
łaniem się na znak Nr Inw. 14 /674 /46. 

19. Kowaj Grzegorz, ślusarz, syn Elia~za I M"Irty Z ,f'lr

kow, ur. 31 1 1905 r· Smereków gm. 'Smereków pow Zoł
kiew, zaginął na wojnie bez wieści. Zona - Kowal Agnie
szka prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, kt6rzy posiaClają wi lldomnśri o za
gInionym, świadczące o śmierci lub zag inięciu . ab y Z"W, Il

domili o tym Obwodowy Urząd Jnwalirlzki w Kie lcarh 
w ciągu 3-ch miesięcy od daty og/flszenia edyktu z tlOWo-
łaniem się na znak Nr [nw. 14/150, 47. 

20. Nowak Franciszek, górnik, syn Franri~7ka I Altn ;.' 07kl 
z Kukułów, ur. 1914 r . Starcza gm. Ręk;;wwice O" W C7ę

stochowa i tamże zamieszkały przed wojną , żołn ; '12 8 p p. 
3 komp. w Nowowilejce, zaginął na w" jnie bez wieści Zo
na - Nowak Józefa prosi o zaopa trzenie. 

Wzywa się wszystkich . którzy posiadFIlą w; aonm"ści o 7a
ginionym. świaoczące o śmiercf tub z'lE1in i ęriu . ahy lawia-· 
domiIi o tym Obwodowy Urząd Inwa li d 7ki w Kie1 rarh 
W ciągu 3-ch mie~ięcy od r:lalv.og/ ')szenia edyktu z powo
łaniem się mi znak Nr lnw. 14 194 .47. 

21. Siwierski Włarly~ław , szewc. syn Ar!>lma I Stiln1ol 'lwv 
z Kwapiszów. ur 22 HI09 r. w ZW 'lIf'niu pow · K" , ;.> nice 
i tamie zamlpszkałv pn~ed wojną, "iołnlp.T7 n p p w Ra
domIu, zaginął na wojnie bez wieści. Zuna - Si wiei ska 
Teodora prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa sIę w~7yslkich któr7V po!'illr1111ą wi"rinmnkł n Ta· 
gini,'nvm. świAdrlące o śmierci lub Zalo11\lie('iu . aby z.:-ł w i 3-

domili o ·tym Ohw"r!('wy Urząd Inw" lio,k; W Kipl r "lC'h 
w ciągu 3 · rh rnif'~ię('v od clal y Ogl 'O<7pnia edyktu z po wo
hmiem się na znak Nr lnw. 14, HaO/ 46. 



22. Majewski Franciszek, robotnik, syn Wojciecha ł Hele
ny z Sulimów, ur. 1909 r. Malczew gm. Gębnrz6w pow. Ra
dom l tamże zamieszkały przed wojną, żołnierz 72 p. p. 
W Radomiu, ' zaginął aa wojnie bez wieści. Zona - Majew
ska Janina prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wf'Óystkich, którzy posiada~ą wiadomości o za
ginionym, świ4dczące o śmierci lub zaginięciu, aby zawia
domili o um Obwodowy Urząd Inwalidzki w Kle jcach. 
w ciągu .l-ch miesięcy od daty ogłoszenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14,1306/ 46. 

:l3. Kaszewski Piotr-Marian, rolnik, syn Józefa i J6zefy 
c P1skorków, ur. 1915 r. 'Imeryczów gm. Chotcza pow· Iłża, 

"amieszkały przed wojną Mszydła-Stara gm. Oblassy pow. 
Kozienice, żołnierz 15 p. p. 6 komp. w Dęblinie, zaginął na 
wojnie bez wieści. Zona - Kaszewska Genowefa prosi o za
opatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości o za
ginionym, świadczące o śmierci lub zaginięciu, aby zawip.
domIlI o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Kielca : h 
W ciągu 3-ch miesięcy od daty ogłoszenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14/1379/46. 

24 . . Garll"' ~ltl Władysław, urzędnik, syn Mateusza i Marii 
I Radzlchowskich ur. 28.5 1903 r. MachnIówka pow. Berdy
czów zamieszkały przed wojną Zdołbunów pow. Zdołbunów, 
żołnierz 50 p. p. w Kowlu, zaginął na wojnie bez wieści. 

Zona - Garlińska Anastazja prosi o zaopatrzenie 
Wżywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości o za

Ilnionym, świadczące o śmierci lub zaginięciu, aby zawia
domili o tym Obwodowy Urząd rnwalidzki w Kiel'?nch 
w ciągu 3-ch miesięcy od daty ogłoszenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14/1373/46. 

~. Cheliński Stanisław, radca Ministerstwa Sprawip.dli
wości, syn Feliksa i Stanisławy z Rudzkich. ur. 25.1.1891 r. 
Uzaszów gm. Lipnik pow. San(iomierz, sędzia W. P zagi
nął na wojnie bez wieści. Opiekunka - Stępniewska Ge-
nowefa prosi 9 zaopatrzenie. . 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości o za
ginionym, świadczące o śmierci lub zagin i ęciu, aby· zawia
domili o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w KielCach 
w ciągu 3·ch miesięcy od daty ogłoszenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Tnw. ]4/1372/46. 

26 MalC'zewski Władysław, inżynier rolnictwa, syn Anto
niego i Zofii ze Strusiów. ur. 7.11 1907 w Zofiówce ~ow· 

Stopnica, zamiE'szkały przed wOjną Górkl- Wielkie pow. Cie
szyn, żołnierz 4 p. Strzelców Podhalańskich - tabory, za
ginął na wojnie bez wieścI. Zona - Malczewska Melania 
prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, którzy posladsją wiadomości o za
ginionym, świadczące o śmierci lub zaginięciu, aby zawia
domili o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Kielcach 
w ciągu 3-ch miesięcy od daty ogłm;zenIa edyktu z pow .i
laniem się na znak Nr Inw. 1411367/46. 

27 . Balński St.anisław, robotnik, syn Józefa i Marii z Lud
wów, ur. 1907 r. w Szydłowie P( 'W. Radom I tamże zamie
szkały pr7.ed wojną, ż')łnlt>rz 80 p SzwoleżE'rów w Słoninie, • 
zaginął na w'ljnie bez wieścI. Zona - Balńska Marla pro-
.1 o za·opat.rzenie. · . ! 

Wzywa się wszystkiC'h, którzy posiadają wiadomości o za
ginionym, śwladcząre o śm ierci lub zaginięciu, aby zawia- ' 
domIlI o tym Obwt1dowy Urząd Inwalidzki w Kielcach 
.W ciągu 3 ·ch miE'sięry od daty ogłoszenia edyktu z poWQ
łanlE'm się na znak Nr Inw. 14:1360.'46 

28 Lewan10wski SI'lnisław, rolnik, syn J6zefa I Katarzy
. ny z Plelrusi6w, ur. 8111918 r. w -Janowie gm. Tcz6w pow· 
Kozienice I tamże zamiE'szkały przed wojną żołnierz 25 p . p. 
zaMlnął na wojnie bez wieści. Matka - Lewandowska Ka
tarzyna prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości o za
ginionym, świadrzące o śmiE'rci lub zal1lnięciu, aby· ZCIwla
domIll o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Kielcach 
w ciągu 3-ch mif'sięcy od daty ogłoszenia edyktu z pow,,
laniem się na znak Nr Tnw. 1411345/.46. 

29. Szewc Franciszpk, rolnik, syn Jana I Katl'lt'7.yny z Przy
chodniów, ur. 2271913 r. Mozoli Małe ~m ' Brzeżnlca pow 
Kozienice, zamieszkały przf.>d wojną Kępice gm Siecie
chów pow. Kozienice, :!:ołnierz 28 PAL w Zajezierzu, za
,Inął na wojnie bez wieści Zona - Szewc Bronisława pro
Si o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszy!;tklch, którzy pOSiadają wiadomości o za
głnlonym, świad('zące o śmierci lub zaginięciu. aby za .... 1B

doml1i o tym Obw'Jdowy Urząd tnwQlIdzki w Kielcach 
., ciągu 3-ch miesięcy od daty ogłosZElnia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr [nw 14' 1324;46. 

30· Kocoń Warłsw, ślus~rz, syn Jana I Antoniny z G'''go
ł6w, . ur. S 9 . 1918 r . Jannwif'c 11m. Oblassy pow. Kozl~njce, 
zamieszkały przed wolną Wat8Zawa, żołnierz 1 p LotnIczy 
Warszawa, za~lnął na wojnie bez wieści. Ojciec - Kocoń 
Jan prosi o zaopałr lf'nle. 

Wzywa się wszystkich. kt6rzy posi adają wladomośC'l o za
Ilnlonym, śwtadC'ląre o śmierci lub zs~lnięciu. aby zawis
dom1110tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Klelrsrh 
W Ciągu 3-ch mip.siecy od daty of;(ł"~7.p.nla edykt..l z powo
łaniem się la znak Nr tnw 14 1380 46 

31 Kalharczyk Ludwik, "olnik syn Jana I Heleny 'l Bo
ill('klch. ur 791 j}Q7 r . w Anielinie !{m Rozn;S7ł·w · pow. Ko· 
zienice I tam?p zamip"7kały przE'd wojną. zaszlnął na wojnie 
bez wieścI. Zona - Kalbarczyk Wiktoria prosi o zaopatrze
nie 

Wzywa się WQ7vstkkh którzy pn!llati"llą wiadomości o z!!
glnionym, świll!i('7'tre o śmierci lub zaeinieclu , aby z'Jwia · 
domIli o t.ym Ohwl)(inwy Unąd Inwalld7ki w Kielcarh 
W cląell 3 rh m; poierv od r1;:.tv neł""zenla edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14,1475/46. 

32· Zych Stanisław, robotnik, syn Francl~zka I Zofił z Kut
kiewiczów, ur. 9111909 w Gołębiowie gn .. Radom, pow. Ra
dom i tamże zamieszkały przed wojną, żołnierz 72 p. p. 
w Radom.iu. zaginął na wojnie bez wieści. Zona - Zych 
Marianna prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości o za
ginionym, świadczące o śmierci lub zaginięciu, aby zawia
domili o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Kielcach 
w ciągu 3-ch miesięcy od daty ogłoszenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr Inw. 14/1468/46 

33. Szydło Jat), ślusarz, syn Józefa i Zofii z Adamczy
k6w, ur. 226.1905 r. Nowa-Wola gm. Radom, pow. Radom, 
żołnierz 72 p. p. w Radomiu, zaginął na wojnie bez wieści, 
Zona - Szydło Antonina prosi o zaoPl1trzenie. 

Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości o za
ginięciu, mogąl:e świadczyć o zaginięciu lub śmiercI, aby 
zawiadomili o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Kiel
cach w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia edyktu 
z vowołanIem się na znak Nr Inw. 14/1460/46. 

3"'· Kwapiszewski Roman, policjant, syn Wojciecha i Ste
fanii z Podkowińskich, ur. 5.81891 r. KrzcięcIn gm. Orońsk 
pow. H.adom, zamieszkały przed wojną w Czę~tochowie, slu
żył w Komisariacie w Częstochowie, zaginął na wojnie bez 
wieści. Zona - Kwapiszewska Janina prosi o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, którz posiadają wiadomości o za
ginionym, świadczące o śmierci lub zaginleciu, aby zawia
domili o tym Obwodowy Urząd Inwalidzki w Kielcach 
w ciągu 3-ch miesięcy od daty ogłoszenia edyktu z powo
łaniem się na znak Nr. Inw. 14/ 1459/46. M-15412 

OBWODOWY URZĄD INWALIDZKI W LUBLINIE. 

Biardzki Franciszek, s. Mikołaja i Scholastyki, ur. 3 lI
stopada 1901 r. st. posterunkowy Policji Państw. w Wiśnie
wie, pow. Siedlce, z chwilą wybuchu wojny w 1939 r. wcie
lony do Wojska Polskiego, przebywająC za Bugiem zaginął. 
Od tego czasu ślad po nim zaginął. Zona zaginionego He
lena-Maria Biardzka, zam. w Lublinie, ul. Słupkowa Nr 
4 m . 3 czyni starania o zaopatrzenie. 

Wzywa się wszystkich, którzy pOSiadają o wyżej wymie
nionym wiadomości mogące świ adczyć o jego istnieniu, 
śmierci lub zaginięciu , aby zaw iar:1omili o tym Obwodowy 
Urząd Inwalidzki w Lublinie w ciągu trzech miE'sięcy od 
daty ogłoszenia niniej szego edyktu z powołaniem się nn Nr 
Inw. 8/ 17l!B-47. M-15406 

OBWODOWY URZĄD INWALIDZKI W ŁODZI. 

Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi na wn'osek Bże
żyńskiej Racheli o uznanie za zaginionego bez własnej winy 
na terenie i w czasie działań wojennych męża jej Grebera 
Dawida, urodz. 1911 w Wi łn ' e, syna Joska i Sury, o'3 talnio 
zam. w Z SR Ho Iwanów, pobranego roku 1941 przez RKU. 
Iwanów do 8 p. Strz. ZSRR. - ogłasza się o zaginięciu wy
mienionej osoby. 

Wzywa się wszystkie osoby, po~iada.i ące jakiekolwiek 
Wiadomości o zaginionym, aby w .ciągu 3-ch m' esięcy .za
Wiadomlły o nich Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi 

z powołaniem się na Nr. Ob. II, 3/11l7-B. M-15411 
Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi na wniosek Scieszko 

Kat.arzyny o uznanie 'la za.ginicnego bez własne; winy na 
terenie i w czasie działań wojennych męż'l jej Fran('i~zka 

Scleszka, urodz. 281.1902 r · w Dolach Brze!'kich, syna Sta
nisława I Agnieszki, ostatnio zamieszk ałego w ł.ndzi , pobra
nego w r. 1939 przez RKU Łódź - Miasto do Wojska Pol
skiego, - o~łasza o zagin ięciu wymienionej osoby . 

Wzywa się wszystkie osoby, posiadające jakiekolwiek 
wiadomoścI o zaginionym, aby w ciągu 3-ch miesięcy za
wiadomiły o nich Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi 

z powołaniem się na Nr Ob. II, 3/ 279-S. M-15410 
Obwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi na wniosek Chmie

lewskiej Zofii o uznanie za zaginionego bez wbsnej w iny 
na terenie i w czasie działań wojennych syna jej Wilew
skiego Franciszka, urodz. 1.31912 w Głuchowie, gm. Głu

chów, syna Bronisława i Zofii, ostatnio zamieszkałego wi€'ś 
Zazdrość, gm. Doleck, pow. skierniewicki, pobranego 1939 
r. przez RKU Skierniewice do Wojska Polskiego, ogłasza 

o zaf{ini p,clu wymienionej osoby. 
Wzywa się wszystkie osoby, posiadające jakiekolwipk 

wiadomości o zaginionym. aby w ciągu 3-ch miesiecy za
wiadomiły. o nich Ohwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi 

z powołaniem się na Nr Ob n , 3 '51l-C. M:"" 15409 
Ohwooowy Urząd Inwalidzki w Łodzi na wnio<;pk SZE'W

czyk Janiny. o uzn'lnłe za zaginionego bez własne; winy na 
t.erenle i w czasie d?l 'l łań wojennych meża je; S?ewc7vka 
Ignacego, urodz. 191.1902 w Baryczu, syna Anl.onlpgo l An
toniny. óstatnio zam ip<:7.kałego w S ipr:11('aC'h. ul. 3- go Ma
ja 18, p')branpgo w 1939 r . przez RKU SIf.>dke do Wojska 
Pol!lkiego, ogłasza o zaginięciu wymienionej osoby. 

Wzywa się wszystkie osoby, posiao a iące jakiekolwiek 
wiadomości o zaginionym, aby w ci ą eu 3-ch m if's ie('v za
wiadnmiły o nich Ohwf'\oowy Ur;~c\ d Inwalidzki w f,oozi 
z powołaniem się na Nr. Ob. II, 3;2'/8·S. M-15408 

Obworłf'\wy Ur7.ąd Tnw'llio7ki w f ,odz! na w.,iosek Ow
czar.>k Katarzyny o uznanie za Z'lginionpgo bE'z wta<:npj wi
nV na t€'tE'nie I w C7.a~ ie d7i'll 'l ń w·,;pnny('h ~yna ;e; Ow
c7.",ka Jń7efa , urod7. 14 31916 w R07f)r7V. woj f,A<i>lde, 
wna N N' i Katarzyny ost.ainio 7.'lmiE'!'l7k'lłpgo w f.nOzi . 
ul. R •. gow<:ka 4, pohranpgo w L!39 r Pr7.f.>7 PRU f,ńd~ -
Mia<:to dl) Wojska . Polskiego, ogłasza o zaginięciu wymle
nionf'j osoby. 

Wzywa się w<;7.y~fkie osoby p'lsi;!rlaiące jakipko'wipk 
wiar1omo~d o zaginionym. aby w Clą~u 3- rh m;osi ęrv za
W!i'lr1nmUv o n!C'h Ohw"Ą"wy (Y r7'l rl Inwalidzki w f .nĄ,,1 

z powołaniem się na Nr Ob. II, 3/50-0. M --15407 

Obwieszczenia sądowe 

REJESTR HANDLOWY 

SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU 

Do rejestru handlowego dz :alu RHA Nr 6 przy finn:e: "Spój
da" Ciborowski S. i S·ka, Handel Towarowy dr.ia 15 Ji.slopada 
i':'47 r. wpis~. no, że firma przeus ięb iorstwa lostała zm en:ona 
1 obecnie nazwa jej brzmi: .. Spójn:a" J. Malinowski i S·ka 
Handel Towarowy, spółka jawn,," Sp6ln:k Stanisław C:bo
rowski ze spółki wysląp ił. Przystąpił do spółki Józef Mali
nowski. Spó!.ni,kami obecn:e są: i\tikołaj Kondraciuk, Maria 
Ciborowska, . JÓzef Malinowski i Leon Abramowicz. Repre
zen tować spółkę ma prawo każdy spóln ik . Weksle, wszelkiego 
rodza;u zobow 'ązania wydawane w imieniu {'rmy, żyra na 
weks~ach, czeki oraz pełnomocnictwa dla adwokatów muszą 
być podpisywane przez dwóch spólników. M-l 6305 

SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 

Do rejestru handlowego A nr. 87 przy firmie "Borsuk" Wy. 
twó ~nia Szczotek i Pędzli Drątkiew i cz - Jarecki i S-ka 
w Bydgoszczy wpisano dn ia 12 listopada 1947, że firma obec
n ie brzmi: "Borsuk" Wytwórnia Szczo tek i Pęd.zli A . Drąż
kiewicz i S·ka. Spólnicy Edmund Jarecki, Helena Brykowsb 
I Pelagia Grabowska wystc'JP:li ze spółki. Do spółki ws ląp;ł 
Jerzy Drążkiewicz jako osobiście odpowiedz 'a!I1Y spólnik I 
Do reprezentowania sp ółki uprawn:ony jest jedynie Antoni 
Drążk i ewicz . Weksle, czeki i zobowiązania podpisu;e rów
n i eż spólnik Antoni Drąźkiewicz . M-I6324 

Do refestru handlowego A nr. 138 wpisano dnia 12 liMopa· 
da lc)47 f irmę Bracia Butowscy. S :edzba , Bydgo~zcz. ul. Po
mors ka 9. Przedmiotem prz"dsiębiorslwa jest sprzedat przy
borów i części s:lmochodowych. Spóln :cy: Paweł Butow.ski 
i Antoni Butowski. Spółkę reprezentuje każdy spólnik samo
dzieln:e. M-16325 

Do rejestru handlowego A nr. 137 przy firmie Hurtownia 
Pap:eru i Mater:alów P . śmil::nnych Kaz mierz Bartel Spadko
b iercy w Bydgoszczy wp 'sano dnia 12 listopada 1947, że S ie 
fanowi Marcinkowskiemu udzielono prollury. Prokua '1 ci ~. 

il\ prawo oddz ielnego występowan ; a i podpisywania, r ''' om ·,.~· 
dll zac ' ą~ a n i a zobowiązań jest wvmal/ane le,czne wsp "- !' ;i. ,," 
nie . i podpisywanie obydwóch prokurentów. }'. ._ ' :! .J 

Do rejestru handlowego A 136 wp:~ano dnia 12 l' 3 i U; .. ~ 

1947 f'rmę "S tara Drogeria" wlaŚc. Leonard Baumgar ····1·· 
dysław Greiser. S;edz ba: B, Jgoszcz. Stary Rynek 23 r ·, ": 
miotem przedsi"biorstwa jest detaliczna sprzedaż artl" l! ~ " 
dro geryjnych i kosmelycznych. Spó lnicy: Leona rd Bam ~_, 

i W1advsław Gr..: iser. Spó~kę reprezentuje każdy spóln '.: ... ' 
mocizIeln:e. M- l ",·'': 

On reje6łru handlowego A nr. 134 wpi~ano dria 3 li·.' . ,; . 
da t<:l47 firmę Skład Ar' ykułów Mydlarsko · Farb;a· ', . :l' 
L Klyszvńska i Z. Galas. S .edz:ba: Byd goszcz, ul. Dw '.; (' .. 
wa 21. Przedm;olem spółki ie ; i detal c:zna sprzeda ż art .'· ", 
lów mydlarsko- b rbi arsk ich . Spóln icy : Ire na Kłys -,yń ska i "" 
fa Gałas .. Spółkę reprezen tuje każdy spóln:k s amodzie .IP ; 

M-Li '.> 

Do re jestru handlowego A nr. 133 ' wpisano d"·ia 29 ,)"7 

d'ziern ka 1947 f I rmę Mar'a Susa ła i SIla - Skład Ga'&.c. ~ ':.! " 
, Towarów Krótkich Siedziba' Bydgoszcz. ul. Dłu3a 7. Prze·J
miol.em prze ds iębi o r s t wa je6,t detaliczn a sprzedaż t owarów 
krótkich i galanteri;. Spólnicy: Maria Susałowa i Apohnarv 
Z iętak. ReprezIi;nt ować spółl!ę ma prawo każdy ze 6pó ~nków 

samodzie!n:e z tym ogran.iczeOlem. że dy~pozyc ' e bankowe. 
. tj, zaciąganie kredy ~u . podp 'syw an'e weksli oraz czeJ..ów do-
konywać mogą spóln ' cy tylk., wspólnie . M-16329 

Do rejes,tru handlowego A nr 283 (Nakło) wpi~ano dn 'a 
2.9 paidziernika t<:l47 fIrmę Apteka pod Orłem W . Urbano' 
wicz. S edziba: N l klo nad Notec ią . P rzedm iotem przdsięYor' 
; twa jest wyrób i sprzedaż wyrobów aptekarsk ich. WI-ś·': ciel: 

Wojciech U.·banowicz. M - 163.30 

Do reiestru ha ., dlowe~o A nr. n'5 wp:oano dn ia 6 Ihtopada 
1947 firmę ,Chera" Jan ' sz e w~ki Jan . Janka Zenon. S ' ru '? nsee 
Zy!!rryd . Siedziba: ByJgo~zrz . u\. Dwof('o wa 11 Przedm o' em 
.pólł" jest wyrób prep~ratów fa·mace1Itvcznych . S :J:'>Ir>icy: 
Jan 'szewski Jan , Janka Zenon . Struensee Zy~fryd . Spółkę re
prezentuje w sprawach prawn ych i bank owy ch kaMy Z'b 

~p6lników s amodzielnie . Przy pr "eprowad'an;u w ęks 7y ~h tra n· 
, akcii handlowych wzg' ędn 1 e gCttówkowych po trzebne są pod
pisy dwóch spółn ' ków łącz n;". M-163.11 

SĄD OKRĘG::>WY W BYTOMIU 

Do rejes ' ru handlowego .11 ał B pod nr . 32 wp:sa"o Olll ' 

25 listopada 1')47 r. p rzy f rme : Prud "c;h ior<two Budowlan" 
·nż . D,)nsa!t Stan:slaw i Frohner Karol. Sp ;, łka z o~ra.,iczo~ą 
'l dpowiedzialnoście. z s ed7 ih" m ' ~~lo Bv'''m . 1e u ~ hwałą 'gro· 
madzen;a ~pó l n ' k6w z '309 N47 r. zm'e ll iono ustęp II VI i X 
um " wy spółki . Frma hrlm i (,he r nie' K'lnc Przed " ębiors wo 
Eud ow'anp. inż. Oon ; aft SI. F rr,hner H. i Penc.ak ow··ki S ., 
SpMlia z ol/r<tniczol1l\ odpowl~ d7 · aln"4(' · ą . KaD :hł zal ' ładowy 

j)odwvtozony zns' a ł do kwoty 1';0000 . - zł. Zarząd spółk i 
!rzvrosobowy Czlonk aml za ' lą du są, S ' 3n:·;J aw Do ~ § a fl , Karol 
Frohner ; ~teran Pen c: a t. " w-k i Do .kh .ian la o~w ; ad c leń i pod
p ;~vw'l'1'a w 'mieniu spółki wymagany jest podp .s 'ednel!o 
człunka zarządu. M-16347 

/ 



Do rejestru handlowego dział B pod .nr. 88 wpisano dnia 
22 listopada ,947 r. f irmę: H ... d :nek, sprzed d szkła, porcela
ey i artykułów gospodarczych, spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnośc ' ą z s':edzibą miasto Chorzów. Przedmiotem przed- . 
$ięb : orstwa sp6łki jest zakup i sprzedat szkła, porcelany i arty
kułów gospodarczych i ga~anteryjnych. Kapitał zakładowy wy
nosI 250.000,- z/olych. 50 000,- zł. wpłacono gotówke" zaś 
resztę wnics 'ono w towarach. Spólnik może m:eć w:ększą ilość 
ud-I.:il'łów. Członk ' em zarządu ustanow;ony został Jerzy Hadi
l1ek. Spółka z ograniczoną n·dpowiedzialnoŚc ią zawar :a umową 
& 15.10.1947 r. na czas nieog raniczony. M-163<i8 

Do rejestru handlowego dz ' ał B pod nr. 89 wpisano dn:a 
25 Iis'lopada 1947 r. frmę: "TIC" sprzedaż cuk'erków i arty
kułów spożywczych ,.spółka z ugraniczoną odpowicazialn'Jś;::ą 

• siedzibą miasto Chorzów, Przedm'olem ,pneds ębiorslwa 
jeM zakup i sprzedaż artykułów cuk'erniczych, spożywczych 
i tym podobny~h. Kapitał za,kładowy 500.000,- zł 200.000,
zł. wpłacono got6wką, resztę wniesiono w towara:h. Spólnik 
mote mieć większą ilość udz :ałów. Zarząd dwuosobowy. Czł c n

karni zarządu są: Henryk świergot i Cecylia Morzw:ak. Do 
składania oświadczeń i podpisywan:a w imieniu spół!d, wym3.
~ane je.,t wsp,ółdziałanie obydwóch członków zarządu. Sj:ó!ka 
z ograniczoną o,dpow!edzia,lnością zawarta umową z 1310. 
\947 r. na czas nie ograniczony. M-16349 

Do, rejestru hatldlowego dz: ał B pod nr. 90 wp'sano dn!a 
26 listopada 1947 r. firmę: Przedsiębiorstwo Bu,dowlane i Sto
lar~kie, sn6łka z ogran: czoną odpowiedzlalnścią z s:ec!zibą 

m'asto Chorzów. Przedmio:em przedsiębiorstwa jest wykony
wanie wszelk'ch prac wchodu . .cych w zakres budown:ctwa 
nad- i podziemnego oraz robót stolarsk 'ch Kapitał zakla ~owy 
wynosi 500.000.- zł. i pokryty zostal wkladami niep ' e~ ;ętnymi 

Spóinik może po~iadać dowolną ilość udz i ałów ZaT7ąd: Jan 
Fabian i Alfons Reginek. Do skladan;a oświadczeń i podp!sy
wania w :m'eniu ~pólki wyma~any jest podpis dwóch wz~h:d , ie 

łednego członka zarządu. Spółka z ograniczoną odp"wied , 'al-
1lością zawarta umową z 18./.1947 r. na czas nIeograniczony. 

M-16350 

Do rejestru handlowego dział A pod nr. 91 wpisano dnia 
28 listopada 1947 r. fIrmę: Wytwórnia Sok6w, EkoS'rakt6w 
i zarraw do wódek Cz. Fabel z s ' edzibą mie'scowość Łag : ew

!liki - Sląskie. Przedmiotem przedsięb ' orstwa jest wytwarza
nie ~oków, ekstraktów i zapraw do wódek. Kupcem rejestro
wym jest Czesława Faber. Udzielono prokury Gerhardowi 
Faberowi. M-16351 

SĄD OKRĘGOWY W EŁKU 

n" Rej.:dru Handlowe1!o S'.\du Okregowego w F-łku, w dz:a1e 
',\ v/,~"'."" " W dn 'u 28 XT.47 r. pod Nr R. H. A. I 7 f!rmę: 

'\:i"i"! .• ' ,,, Mydla - Mazur - w Ełku, Pawlik P:otr, Z miń
~k, .' 11 1",.1 i Pień'.::zykowsk ; Seweryn. Spółka jawna ' S:edz :hą 
l ; rrr, ,> ',:d !lI Ełk , plac l-go Maja Nr. 14, a przedmiotem wyrób 
tl';''':: '! • . :10 hurtowa .sprzed"t. 

, t'r,,;·',": , : Piotr Pawl .k, Jul:an Zim'ński I Seweryn PieÓCzy
k" ,",;: :'; , .=:; ,6łka jawna. 

De , l: " : ' zentowania Spółki uprawnieni są wszyscy spó'nicy. 
W k'i :.:;" ,i; pon'C zeg61nym przypadku zastępują Spółkę i do 
;~ I! . : :'*':",1 l obow.,zań na rzecz Spółki - uprawnieni ~ą , łąc~
\",iv. ;1 ,; ,,; ·, ~ ,ólnicy. M-16336 

SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH 

.·'tV ; , ,'strze handlowym. A 4238 Sądu Okre\!owego w K~to
w'<: ac}. vpisano dnia 3.11 .1<)47 puy (irmie: .. Jubilart", Z. Le
waIlJ.:. .. Jki i Ska - Zaklady Jubi;er .. ko - Ze~armi<trzowski\l 
'W Katowicach, że do spółk· przystąpił Stanisław Cichy któ
ry także je&t uprawnior.y ,do samodzielnego reprezento'wan:a 
.półki. M-16353 

W re:estrze handlowym A Nr 4256 Sądu Okregowego w Ka~ 
łowicach wpisano dn a 27101947 przy hmie: JaD Wa'and 
Biuro Techn:czno - Hal'dlowe IV Katowicach. że prz2dm'o'em 
przed.s·ębi~rstwa: sprzedaż maszyn i artykulów h~<bnicznych " 
przedstawicielstwa ha ~.d'owe ,i techniczne firm zagran;clnvcl-t , 
Import, eksport i po~rednictwo handlowe. M -16354 

W reie~trze handlnwvm A 4341 Sądu Okrę~oweqo w Kato
wicach wpisal'o 'fnia 4.81<)17 hme o br>m ·pn;u' Śląskie Przed· 
sięb ' orstwo Prz·~mysłowo - Budnwlane, P , Wyp'ór i Sk'l . Si e
GZ 'ba: Katowice - Brynów. Przedmiot, Pr.,wadzen'e w.zelk·-h 
tobót wchodzą 'yeh w zakres budownictwa pr>emv<iłowego 
I mieszkaniowego na całym terenie Rleclvl'l'!~politei P"lsk'e i. 
Sp61n'ey: J6zef Kruoka, P 'oIT Wvpińr, Jakub Krupka Franci
szek Gw:r:-iclzik. Sp~łk1 :sWl'a . Spółkę reprezentują ~pólnicy ' 
Józef Krupka, i Piotr Wypiór łącznie. M-16357 

W rejestrze ha~::łlowym A 4348 Sadu Okręlf"wego w Kato· 
wicach wpisano d,;a 2310.1947 firmę o b~2m t>niu: A~eDcia 
Broker Buro Ha·dlowo - Maklersk e, r·, x port - Import 
właść. Tadeusz S ' hm'dł. S'edziba w Katowicach, ul. M~riac " 
ka 7. Przed m ot przedsit;b,orstwa: pośrednictwo hilnnowe> 
utrzymywanie przed,tawic 'etslw kraiowych i zal!raniC7nych 
Zakup i oSprze:łat artykułów [lrzemv~łowych, chomicznveh , mi . 
neralnych i buclow'a~ych ora7. dostawy dla cietkiC!'lio prze 
mysłu. - Export i impurt. - Na ra..:hunek wlasny i obcy. 

M-16358 

. W refe~trle hrnd'owym A 43;0 Sądu Okręqowf'qo w 'Kato. 
Wicach wp ~ano dnia 511 1817 hmę o bnmien:u: ,M3Ca~J" 
Palarn:a i Hurtown:a Kawy ,Jraz fmpor! Artyk"lltw Kol 'nia' 
Dych właM': Jadna M'da SAd<)wska S pd7 ;ba: K~'nw:c~ Ul 
D.uyńskie~o 4 Przedmiot przed.sit;b orstwa: palen e k'awy 

ziarnistej, 8przedat kawy ziaTo,istej hurtowa i detaliczna, oraz 
import artykułów kolonialnych. M-l6359 

W rejestrze handlowym A 4351 Sądu Okręgowego w Kato
wicach wp oSano dnia 6.11.1947 firmę o brzmieniu: Hurtownia 
Owoc6w, Jarzyn i Ziemiopłodów M. Stanisław Otręb.ski. S;e
dziba: Katowice - Hala Targowa. Przedm:ot przedsiębiors:wa: 
hurtowy skup i sprzedaż owoc6w, jarzyn i z:emiopłodów. 

Właścicielem jest Marcin Stanisław Olrębski. M-16360 

W rejeshze hand'owym B 1896 Sądu Okręgowego w Ka:o
wicach wp;sano dn'a 27.10.1947 przy firmie: Sląska Spółka 

Powiernicza i Rewizyjna, Spółka z ograniczoną oclpowiedzial
Mścią w Katow'cach, że uchwałą &p6lników z ,dn:a 22.10.1947 
zm:en:ono art . 3, 9 i 10 umowy sp6łki. Zadaniem przeds'" ębior-

. siwa jest oprócz dotychczasowego przedmiotu jeszcze wyko
nywanie czynno~ci h3.nd!owycb a mianowicie: prowadzenie 
przedsiębiorstw na rachunek własny i za pro~izję (to zn8c:zy 
pośredn:ctwo handloweJ. oraz inne usługi zawodow~, jak mię
dzy innymi czynności a' ell~a . Członek zarządu Walter Pacha 
lIstEJP'ł. Z~.rząd jest jednoosobowy. Prokurę łączną otrzymali 
Małgorzata Gajewska i Wacław Wolny, M-16361 

W rejestrze handlowym B 1928 Sądu Okręl!owego w Kato
\dca\.h wpisano ania 5.XI.1947 przy fi l mie Dom Handlowo
Przemysłowy, Fd:ks Szańkowski i Ska Spółka z ograniczon!l 

W rejestrze handlowym B 2049 Sądu Okręgowego w Kato-
ilu. . M-16362 

W rejestrze handlowym B 2049 Sądu Okrę!!owego w Kat
wicach wpisano dn'a 27 ,101947 przy hrmie: Plan - Foto -
Ko.,;a, Sp6łka Przemysłowo - Hand!owa sp6łka z ogr. odp. 
w Katow'cach. że uchwałą spólników z dnia 23 -H>.1947. zm:e
n'ono § 7 umowy spół!\owej. Członek zarządu Filip Kałoń 

został odwołany. Spółkę zastępuje jeden członek zarządu. 
M-16363 

W rejestrze handlowym B 2058 Sądu Okręgowe\!o w Kalo
wicach wp:san" d 'lia 13.11.1947 przy firm'e: "Atom", Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, że firma 
brzm' ob·~cne: "Atom", Katowicki D'Jm Przemysłowo - Han
dlowy , spółka z ogcaniczone. odpowied7.;alnosc:ą. Utworzono od-
dz 'ał w Białymstoku. U.:hwałą Walnego Zg .omad7enia 
z 22.9.1947 zmieniono §§ 1 i 2 umowy spółki . 'M-16364 

W rejestrze bandlowym B 2185 Sądu Okręgowel,!o w Kato· 
wcach w~isar,o dnia 27 .101947 firmę o brzemIeniu : H. Cza
kańska i Ska, Dostawa Artylwłów B'urowych", Spół~a z o~ra
n :czoną odpowiedzialnośc:ą . ~iedzibą spółki jest miasto Si e
mianow ce . Przedm :ołem przedsięb i orstwa jest zakup I sprze
daż oraz do~tawa artykułów bIurowych , Kapitał zakładowy 
wynosi · 300.000,- zł. Spólnik może pos;adać większą ilość 

l;działów. Zarząd ~ Jan'na Dziubk.:>wska, Hild~garda eza
kańs,ka i Regina Paw1aczyk Spółkę reprezentuje dwó<:b czł ;n
ków zarządu łącznie . Spółka z ograniczoną odpowIedz a!uoscią 
~ ... wa·rtą umową z dnia 21.101947 nr. rep 2304/47 p. o. nota
r 'U'la Rostka w Katowicach. Organem ogłoszeń, jest ,,M"niłor ' 

Pol~ki'·. M-16J65 , 

SĄD OKRĘGOWY W LESZNIE 

Dnia 23 maja 1947 r. wpisano do rejestru handlowE'go 
R H A 27. przy firmi~ Komunalna Kasa Oszczędno~d Mill
sta Ponieca w Pl)niecu, że Grześkowiakówna Helena jest 
zastępcą dyrektora zarządzającego w miejsce Gllła FrCin
ciszka. M 15703 

Dnia 22 sierpnia 1947 r . wptsano do rejE'stru handlowego 
R H A 98. Apteka pod Złotym Lwem w Lesznie. Spadkobier
cy po zmarłym Beckerze: l) Pelagia Bec1{er, 2) Izabela 
Balcerek z domu Becker, 3) Kazimierz Becker. M 15705 

Dnia 22 sierpnia 1947 r. wpisano do rejestru handloweJ;to' 
R.H.A 96. Jan Michalski Młyn Motorowy, Smiglel. Przed
miotem przedsiębiorstwa jest: przemiał zbóż i handel prze
tworami młyńskimi, produktami rolnymi, węglem I nawo
zami sztucznymi. Mkhalskl Jan. M 15706 

Dnia 5 lipca 1947-r. wpisano do rejestru handlowego 
R H A. 223 tGostyń) przy firmie Jankowski i Nagler w Go
styniu jawna ~półka handlowa, że spółkę jawną rozwiązano 
bez przeprowadzenia likwidacji. Firmę wykreślono z re
jestru. M 15707 

Dnia 30 '!Ierpnla 1916 r. wpl!lano do rejestru hant1lnWN(O 
R H A 79. WytwórnIa chemiczno-farmaceutyczna Mgr. F. 
Kaczm'lrek i S-ka w Lesznie. Mgr farm. Feliks Kaczmarek 
kupiec Zbigniew Sterna!. Spółka jawna Do reprezentowa.: 
nla !lp6łki są uplawnieni: Feliks Kaczmarek i Zbiqniew 
Sternal. M 15708 

Dnia 20 wr7eśnla 1916 r. wpisano do rejestru ba'ndlowe
go R H A 8t Zbilsniew Has i ńskl i S-ka w Gosfyniu. Przed
miotP~ prezdsiębiorstwa jest: Handel zlemiupl,)daml, wę
glem I nawozami s'ltucznyml. Hasiński Zbigniew i Janowski 
J6zef. Spółka jawna. Do reprezent.nwanis spółki Sil upraw
nieni Hasiń,ski Zbigniew l Janowski Józef, każdy z nkh sa
modzielnie. M 157011 

Dnia 29 "~topa~a 19;" r . wp'~ano do refestru handlowe
go R.H A 82. W/(I.jv~Iaw Radomśkl I S-ka w Kośclanie, ul . 
Ks. Surzyńskipgo 31. Pr7eomlotpm przpdslęblorstwa jest· 
hanJel zIemiopłodami I Ich przpl.woraml. Wl1l1y~ław R'l
dnmskl, S7.C7.ę~l'Iy W/a1ys/aw Ra-i "m~kł. Spółka jawna. n'l 
repre7pnlnWlI nla spółki uprawniony jest kazdy ze spólńl 

ków samodzielnie. M 15710 

Dnia 11 grudnia 1946 r. wp\t;ano do ' rejestru handlowego ' 
R.H.A .. 84. Tadeusz Przymusińsh'., Ziemiopłody i Materiały 
Opalowe, Krobia, ul. Kobylińska h. Tadeusz Przymuslński. 

M 15711 

Dnia 16 stycznia 1947 r. wpisano do hjestru handlowego 
R.H.A. 85. Kowalczyk i S-ka Spół\t'ł Rol!l<:zo-Handlowa w 
Czempiniu. Przedmiotem przedsiębiorstwa '.P.st: zakup I 
sprzedaż produktów rolnych, materiałów opałowych. 
sztucznych nawozów, pasz i przP'worów młynat~klch. Ko
wa~czyk Jarosław, Kowalczyk Zbigniew, Kowalcz}-l.( Tade
usz. Spółka jawna. Do reprezentowania spółki jest t.?raw
niony każdy ze spólników samodzielnie. M ~!)712 

Dnia 16 . stycznia 1947 r. wpisano do rejestru ha"dlowegc 
R.H.A. 86. Apteka pod Eskulapem właściciel Br. PruskI. 
Gostyń Rynek 18. Bronisław Pruski. M 15713 

Dnia 22 stycznia 1947 r. wplsan" do rejestru handlowego 
R.H.A. S7. Państwowy Młyn Parowy, dzierżawca T. Cech
mann w Gostyniu. Przedmiotem pT7.edsiębiorstwa jest: 
przemiał zbóż. Dzierżawca Teodor Cechmann. M 15714 

Dnia 5 lutego 1947 r. wpisano d" rejestru handlowego 
R.HA. S8.przy firmie: Młyn Walcowy w Wolsztynle Bra
cia Nowak w Wolsztynle, że firma brzmi obecnie: Młyn 

Walcowy Bracia Nowak, właściciel Joanna Nowak UT Wol
sztynie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: zakup I prze
miał zbóż, oraz handel przetworami młynarskimI. C'h"'wlą

zujące wpisy przeniesiono z R.H.A. 196 Wolsztyn doR.HA. 
~ Ml~~ 

Dnia 12 lutego 1947 r.wpls:mo do rejestru handlowego 
R.H A. 89. Cegielnia parowa Rostarzewo. Siedzibą tir",v .fest 
Rostarzewo, powiat Wolsztyn. Przedmiotem przedsiębiC't·

stwa jest: wyrób cegły i dachówki. Matysiak Franciszek. 
M 15716 

Dnia 23 marca 1946 r. wplsan" do rejestru handlowego 
R.H.A. 153. Gostyń przy firm'" Jan Grzymisławskl w Go
stynlu, że Zbigniewowi Grzymlsławsklemu udzielono pro
kury. M 15717 

DnIa 22 mala 1946 r. wpIsano do rejest.ru handlowego 
R H A. ,324. Kośclan przy firmie H. Stefanowicz w Kościa
nie, ~e firma bl"7ml obE'cnle: H. Stefanowlcz Wytwórnia 
Wyrobów P~pierowych w Kościanie. Prokurę urlzlelnną 
Bolesławowi Stefanowiczowl odwołano. M 15718 

Dnia :10 sierpnia 1946 r. wpIsano do rejestru handlowego 
RH A. 379. przy firmie Topas Hurtownia ' Szkła, Porcelany 
i Fajansu Józef Pokrywka w Lesznie, że firma brzmi ob~c
nie: Hurtownia szkła, porcelany, emalli i sprzętów ~ospo

darczych, Józef Pokrywka w Lesnie. M , 15719 

Dnia 11 marca 1947 r. wpisano do reiestru handlowego 
RH A. 24. przy firmie Komunalna Kasa Osczędnoścl Mia
sta Wols7 tyna w Wolsztynie, że Przymuszała Józef jest za
stepcą dynktora zarządzającE'go w miE'jsce Rozynka Bru
nona. Manus7.ak Sylwesfer I Przybyła Stanisław są człon
kami dyrekcji Kasy, w miejsce Piotrowskiego Józefa i Flie
gera JÓze~a. Pełnomocników Kasy: Pawelsklp.go Józpfa, 'An
dersa Karola i Przymuszałę Józefa, wykreślono. M 15720 

Dnia 26 kwietnia 1947 r . wpisano d~ rejestru handlowego 
R H.A. 92. Komunalna Ka!:a Oszc7ędno~ci Powiatu Le
szczyńskiego w Les7.nie. Siedzibą Kasy fest Lpszno. Z'Jkr,!,g 
dziahmia okrpl:la ~ 33 statutu Wlorowego dla Komunalnyc h 
Kas Oszczędności ogłl)!:zonego w ,.Mnnltorze Polskim" 
nr 100 z dnia 1 maja 1937 r. poz. 148 z tą zmianą, 7.e Kasa 
nie wykonuje czynności określonych w punkcie 11 wzoro
wego statutu a załatwia na zlecenie I rat'h'mek osl>b tr~e

efeh Inkasa listów przewoz')wyc)1 I Innych dOkllml"nlów, 
oraz udziela gwarancyj. Kapitał znkł<1dowy Kasy wyl'\'lsl 
50000.- zł. Członkami dyrekcji są: Zielnik Feliks, jakn dy
rektor zarządzający, Zygmunt Zygfryd, jako zastępca dy
rektora zarządzaiącego. Płoszalczak Wawrzyniec, jako czło
nek dvrekcil. Kasę reprezentuje dyrektorzarząrlza Iqcy lub 
jego zastEipca z tym. że dokumenty, mocą których KlIsa' za
ciąga zobowiązania wobec osób trzecich oraz op.łnnm!)("l'Ił('

twa upoważniaiące do zaciągania takich zobnwhpaf! I do 
działania w Imieniu Kasy, powinny być zaopatr1.One pie
częcIą Kasy I podpIsane przez dwie osoby, wchodlące w 
skład Dyrekcji lub przez osoby upoważnione do pndpl!'y
wanla za Kasę. Koniecznym jest jednak zawsze podpl~ dy
rektora zarządzającego lub pOdpIS jego zastep<'y w przy
padku nieobecnollci dyrektora zarządzającel(o lub w przy
padku gdy chodzi o sprawy zlecone przez dyr<,ktora 7.!lr7ą

dzającego. Pismem do o~łoszeń Ka~y jest czasopism., wy
chodzące w Lesznie, "Gazeta Codzienna". M 15721 

Dnia 17 !J:wlpfnfa 1947 r. wpI!:8no do rejpstru h<1n-ilowe
. go R. fI A.324. Kośr!an, pl7.y firmie H. Stefanowlcz Wytwńr
nia Wyrobów Paplerrlwych w Kośclanie, że PlechaC'7y!{--wł 

Józefowi udzielono prokury. M 15722 

Dnia 23 kwietnia 1947 r. wpisano do refeMnl h~"dl()wego 
RH A. 93. Hurtownia pnr('plany, r"lansu I wYt:',,,bl,w s,lda
nych w Lesznie. Szwach Stanisław i SapaIski St.pfan, ~pół_ 
kił jawna. Do reprezentowania spółki jest uprawnio"" k'lt
dy ze spólników samodzielnie. M 15723 

Dnia 2 czerwca H47 r . wpi~'łnn do rejf'stru h~"''''lnWf'I(O 
~' H A. 9~. Gufschp Ant.oni H,mit>1 zlemitlp/wh'Tl1, P"q~ą 
, opałem w Rakoniewicach, powiat Wolsztyn. Guts~'he An
~~ MUm 



; 

Pnia 17 czerwca 1947 r. "'Pisano do rejestru handlowego 
ItH.A. '409. przy firmie Leszczyńska Fabryka octu spirytu
IOwego ł Winnego ,JóZE'" Górecki w Lesznie Wlkp., że spad
kobiercąmi po zmar,lt!j Marcie Góreckiej z d. Frąckowiak 
fa; "J6zef Przemys!8.W Górecki i Barbara MisiakóWna. 

M, 15725 

'Dnia 8 lulego 1947 r. wpisano do rejestru handlowego 
!ŁH.B. 3; (ltaWicz) przy firmie Zjednoczone Browary w Ra
wiczu, 'TOwarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością, że 
uchw#ązgromadzenla spólników z dnia 3 lutego 1947r. 
otwarto likwidację spółki. Likwidatorem jest Zofia Tomic
~ MUm 

SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE. 

, Do Rejeśtru Handlowego Sądu Okręgowego w Lublinie, 
Dzł6.J A. wciągnięto nowe i dodatkowe wpisy: 

. 17 pażdziernika 1947 r. 
' 18147. Przy firmie: Michał Morajne ' Kolektura Loterii 
Państwowej. Siedziba: Lublin, ul. Krak. Przedm. 29: Ot
warto Oddział we Wrocławiu, ul. Generała Swierczew-

tkiełO 33. 
, 18 pażdziernika 1947 r. 

18349. Firma: Wytwórnia Gilz Bibułek i , Opakowań Tek
turowych T. Wolski i S-ka w Lublinie. Siedziba: Lublin, ul. 
Szopena 26. Przedmiot przedsiębiorstwa: wyrób i sprzedaż 
;llz, bibułek oraz opakowań tekturowych i zeszytów, Spól-

, nikaml są: Tadeusz Wolski, Tadeusz Dominik Kulisz, Hele
na Wolska i Jadwiga Sawicka. Spółka jawna zawarta na 
mocy umowy z l lutego 1947 r. oraz umów uzupełniających 
II 1 marca 1947 r. I 9 października 1947 r. Firmę reprezentu
Je na zewnątrz Tadeusz Wolski, który upoważniony jest do 
podpisywania pod pieczęcią firmy na zobowiązaniach 

l ' skryptach dłużnych, oraz do zawiE'rania wszelkich tran
akcji w imieniu firmy. 

23 października 1947 r. 
18446. Przy firmie: Sukcesorowie Józefa Szuldberga 

buta szklana w Duberznie. Na mocy zarządzenia Minister
stwa Przemysłu - Centralny Zarząd Przemysłu Materia
ł6w Budowlanych w WarSlawie z 25 czerwca 1947 r. 
lVII/290/47 Huta Sfklana Dubeczno zoshl"l przyjęta pod za
rząd Państwowy Zjednoczenia Przemysłu Mate'riałów Bu
do~lany~h Okręgu Warszawskiego. Na mocy umC"wy z 27 
aerwca 1947 r. -,- Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych ; Okręgu Warszawskiego wydzierżawiło Józefowi 
B~~anowskiemu Hutę Szklaną "Dubeczno" na przeciąg lat 
pleciu, poczynając od 27 czerwca 1947 r. . do 26 czerwca 
1952 r. 

7 listopada 1947 r. 
" 
18351. ' Firma: Hurtownia Kolonlalno-SpoŹ)'Wcza M. Nos

klewicz I S-ka w Lublinie. Siedziba: Lublin, ul. Lubartow
ska 9. Przedmiot przedsiębiorstwa: hurtowa i detaliczna 
sprzedaż towarów spoźywczych, kolonialnvch i Innych wcho
dżących w zakres tej branży. Spólnikami są: Marian Nos
klewlal Józef MIsztal. Do repre7pnt.jwanla Spółki na 
,Jewnłitrz. podpisywania czeków, wekl':.Ii, umów i zobowią.

zań, podetmowania wszelkich nBleżn ... ~cl I wykonywania 
;nzelkich Innych czynno~1 tak !lądowych j"lk i poza sądo
wy'ch uprawniony test każdy ze spólników z osobna, z tym, 
te ' Marian Nosklewicz repre?entuJe spół1{ę wobec władz 
I ' urzęd6w. Spółka jawna zawarta na mocy umowy z l 0"17.

ebdernłka 1947 r. M 15573 

Do , Rejest,ru Handlowego Sądu Okrel!owego w Lublinie, 
Dział B. wciągnięto nowy i dodatkowy wpiS: 

2 października 1947 r. 

384. PrZY firmie: Hurtownia Stowarzyszenia Kupców Pol
skich w Chełmie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś
~. Zarząd stanowią: Franciszek Flc,Wlktor Tymiński, 
Zofia Zając6wna, Ignacy Mazurkiewicz i Jan Hołysz. 

24 paźdZiernika 1947 r. 

lS89. Firma: "Huta Szkła Dubeczno", Spółka Z ograniczo
n\ odpowiedzlalnośt'ią. Siedziba: Lublin, . ul. Lubartowska 
Ut Przedmiot przedsiębiorstwa: prowadzenie huty szkła 

"Dubeczno" zarejestrowanej w dziale A. pod N. 16446, 
dzierżawionej pt'7ez JózE'fa Baranowskiego od Zjednoczenia 
~mysłu Materiałów Budowlanych Okręgu Warszawskie-
10 jako zarządcy powyższej huty. Kapit.ał zakładowy spół

ki wynOsi 200,000 zł. Zarząd spółki stanowi' Józef Baranow
!lId, który uprawniony jest do zastępowania spółki we 
wszystkich wypadkach, do zarządzania i rozporzą~"'''Inia 

majątkiem spółki, zaciągania zobowiązań, zawierania wszel
kich umów nie wyłączając notarialnych, wydawania pro
kur, p6dpisywanła w imieniu spółki z'lbf)wiązań, k,,"'<rak
łów. umów,czeków, weksli I wsrelkiej korespondencji, kwi
towania ~ odbioru wszelkiej korespondencji I przesyłek pie
DleinV'ch I wartościowych. Podpis złożony winien być 000 
pl~ią , firmy. Na sprzedaż przedsiębiorstwa potrzebna 
jest zgoda . wszystkich spólnikÓW. Spółka z ograniczoną od
powiedzialnością zawarta na mocy aktu notarialne~o z 29 
siętpnła 1947 r. na czas do 26 czerwca 1952 r. z tym, że w 
razie uzyskania dalszej dzierżawy może być przedhl'7.ona. 

, M 15574 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Lublinie, 
Dział A. wciągnięto 3 października 1947 r. przy firmie: 
Apłeezny Dom Handlowy, J. Magierski I S-ka, wł. Tadeusz 
Klela~lńskł I Mgr Stanisław Magierski ' w 'Lublinie, wpis: 

10490. Firma obecnie brzmi: Skład Materiałów Apl.ecznych 
• fArb - Fotolaboratorium. J. Maeierski i S ka w . Lublinie, 
włał;ciciele M~r; Stanlslllw-Ja('ek Mllelf'rski I T~<ieIJSz Kie
Jasiński. Siedziba: Lublin, Krakowskie-Przedmieście 25. 

"MONITOR POt~KT"-dniA 'Q ~rudnia 1947!', 

Przedmiot przedsiębiorstwa: handel artykułami drogeryjny
mi, farbiarskimi i fotograficznymi Olaz prowadzenie labora
torium fotograficznego. Spólnikami są: Stanisław-Jacek 
Magierski l , Tadeusz Kielasiński. 

Reprezentacja I Zarząd spółki należy do kaźdcgo ze spól
ników,z tym, ,że wszelkie zobowiązania, umowy, wksle wy
magać będą podp;::;ów obydwóch spólników względnie , jed
nego z nich łącznie z podp:~pm prol'.Urc:1ta firmy. Kores
pondencję oraz czeki podpisuje jeden ze wspólników pod 
stemplem firmy. M 15575 

SĄD OKRĘGOWY W MtA WIE 

Sąd Okręgowy w Mławie, Wydział Rejestrowy ogłasza, źe 
w dniu 22 , paźdzler'lika 1947 r. do rejestru handlowego te
goż Sądu, pod Nr. R.H.A. 1-2 przy MazowiE'ckiej Spółce 

Drzewnej"";' Tartak parowy w Zimnej Wodzie - został 

wciągnięty na!!tępujący wpis do rubryki 3: - na mocy umo
wy. zawartej dnia l.IX.1947 r. ustąpił jeden ze spólników -
Edward Jagodziński. M 15758 

Sąd Okręgowy w Mławie Wydział Rejestrowy o~łasza, ie 
do reje.slru handlow .. go tegoż Sądu, dnia 11 l;.stopada 1947 r., 
do działu A, pod Nr. R H. A, 1-8, została wpisana firma "Wy
~wórnia Wód Gazowych i Rozlewnia Piwa" B-c:a Ber:dych 
w Mławie - treści następującej: do rubryki, 1 - num~r ko
lejny wpisu pierwszy: do rub , yki, 2 - firma; .. Wytwórn a Wód 
Gazowych i Rolewn 'a Piwa" B-cia Bendych w Mław:e. Sie
dziba - Mława, ul. Browarna, Nr 4. Pr7.edmiot przedsiębior
stwa- wytwórnia i spuedaż wód gazowych, oraz roz'ewnia 
p'wa: do rubryki 3 _ .spólnikami jawnym; są: Marian Bendych, 
KaZimierz Bendych i Bolcslaw Bendych; do rubryki 5 - spółka 
jest spółką jawną. Spółkę na zewnątrz repreienluje Mar!an 
Bendych. M-16159 

Sąd Okrę!!nwy w Mławie Wydział Reie-trowy ogła.ęza, te 
w dn'u 14 . l'stopada 1947 r . do rejestru handlowego tegoi Są
du, dział A, pod Nr R H. A. 1-9, została wpisana (rma .. Ba
zar Mławski" Skład Zelaza i' Narzędzi w Mlawle - treści na
stępującej: do rubryki pierw~zej - numcr koleiny wp su 
p'erwszy: do n,brvk,2 - firma: "Bazar Mlawski", Skład lela
za i Narzęd~,w Mławie. Sie1ziba - Mława, ul. SI Rynek 26 
Przt>dm'ot przedsiębiorstwa - har.del towarami ieTa'nymi 
i narzędz'ami: do rubryki 3 - kup~em jedn"asohowym jest 
Anna Qobrzyńska: do rubryki 5 - firmę reprezentuie właśc;
c.lel - Anna OJbrzyńska. M-16158 

SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU 

I. RHB , 1I.20 W re:eslrze handlowym przy (irm:e Toworz,,
s'wo Hanclłu Węglem ,.Beskid·' - Spólka z ogranicloną . od
powied.z!afnością w Krynicy wpisano 5 hslopada 1947, :te 
w meisce Inż Kazlmlen.a Kw:atkowskel!o wybrany do zarządu 
Roman Kozielski. M-16336 

I. RaB. n 8 W reie.trze handlowvm prly firmie Powiatowa 
Hurlownia Zrzeszonyc,h Kup,ów - Spółka z ograniczoną od· 
~'·wied7.'alnoś('ią w Nowym Sączu wpisane> 10 l.stopada 1947, 
że w' mei.sce Józefa Oarasza i Ailama M' r h~hka wybrani do 
zarządu Józef P:ldhalań.ki jako drugi dyrektor i Stan'.shw B
skupski jako trzeci ·dyrektor. M-16337 

I. RHB, n t. w dniu 10 list0pada 1947 r w reie~trze handlo
wvmprzy F'rmie Podhalań,k i Przemysł Ludowy Sp z ogr. "dp, 
w Zakopanem wp &ano: Siedziba Spółki, Zaknrane, u1. Kru
I.ówki 632 w rubr. 4) Zarząd .stanowią: Stefan B3lewski 
: Andrzej Mieczkowski. M-16338 

I. RHA III 59. Dn!a .12 listopada 1917 1'. zareiestrowano Fir
mę, Julian Czeczótka - Handel bydłem i n'erogacizną w li
manowej. Firma jest kupcem iednoosobowym, F\rmę repre 7 en· 
tuje sam właściciel Julian Czeczólka. M-16339 

I. RHA. III.58, D:': a 12 listopada 1947 r. wp:sano do rejes'ru 
hand!owego Firmę J, Ha!ota - Jońcowa, Bławat, Ga' anter a 
i Kosmetyka w Limanowej, Jawna spółka handlowa. Spóln 'cy 
Jerzy Halota i Janina Jońcowa. Spółkę reprezentu!e kaidy 
spólnik z osobna. M"-1634J 

RHA, IJJ.57. Do reiestru handlowego wpisano firmę. Józefa 
Kalczyńska Bławat - Galanteria Msza"a Dolna z s:edz:bą 
w Mszan;e Dolro'ej, Firma jest kup~em jednoosobowym. D::l re
prezentowania firmy uprawniony Marian Ka\czyński. D' !a wpi· 
su 13. listopada 1947. M-16341 

W re;estrze handlowym I. RHA ITI56 wpi~ano 31 paźd~!er
nika 1947 firmę Jan Wa1'gćra i Skd - Handel Zelaza i Maozyn 
R"lnir.zvch w Lim"nowej, J'lwna Spółka handlowa, Spólni~y 
.Jan Wal ' ~óra i Jan Piaskowy . Firmę repre7entu;ą "bai .pólnlcy, ' 
składaja,c pod brzemieniem firmy łącznie swoje podpisy. 

M-16342 

SĄD OKRĘGOWY W OPOLU. 

Do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Opolu d'1.ial 
A. numer rejestru li, dnia 15 listopada 1947 r. wpi,;ano' fir
ma "CukropoJ" Hurtownia Wyrobów Cukierniclych Edyt,:! 
Pawłt)wska i S-ka. 8ied/,iba miasto Opole, ul. KoraSlPW
sklego 8, Przedmiotem przedsiębiorstwa jest hurtnwy han
del wyrobów cukierniczych, win I delikate~ów. SpÓlnikamI 
.. półki j;łwnej są Lucjan Pawłowski, Edyta Pawłowska, Igna
cy Ceglarz, Julia Ceglarzowa, Do reprelentowania spółki 

uprawnieni . są Lucian Pawłowski, Edyta Pawłowska, [gna
cyCo:'!!'(larz i Julia. Ceglarzowa, którzy spółkę rE'prezentować 
będą na zewnątrz w ten sposób, że pod wypisanym, wydru
kowanym lub Odciśniętym pieczęcią brzmie.,iem spółki po
łożą swoje pqdpiSy ' łącznie' Łucian Pawłow"ld I Ignacy Ce
glarz, względnie Łucjan Pawłowski i Julia Ceglarzowa, 

Nr 154 

względnie Ignacy Ceglarz i Edyta Pawłowska, względnie 
Edyta Pawłowska i Julia CeglarzQwa. M 15749 

Do rejestru handlowego Sądu Okr~gowego w Opolu dział 
A. pod Nr. Rej. 2, przy firmie Piotr Getman i S-ka, Hur
townia Towarów Spożywczo-Kolonialnyeh w Strzel<:ach 
dnia 18 listopada 1947 r. wpisano: Spółka Jawna pod firmą 
Piotr Getman i S-ka. Hurtownia Towarów Spożywczo-Ko
lonialnych w Strzelcach została rozwiązana bez przeprowa
dzenia likwidacji i została z rejestru wykreślOM. M 15609 

, W rejes,trze handlowym dz:ał B, numer reieshu 5, przy 
f,rmie Kupiecka Spólka Handlowa, Spółka z ogr. odp, w Opo!u: 
dnia 6 grudnia 1947 r, wp:.sano, ie .spólnik może pos:adać więk
sz/\ ilość udziałów, że Józef 01czyk jako członek zarządu zo
~tał wykreślony oraz ie zm'eniono art. VII i IX umowy spó ki 
z dnia 16 lutego 1946 r. Nr Rep. 16/46. M-16214 

SĄD OKRĘGOWY W OSTROWIE WLKP. 

W rejes'irze handlowym Sądu Okręgowego w Ostrow!e Wlkp 
wpisano dn:a 27 listopada 1947 r. pod Nr RHA. 319, że hmę 
.spółki Fabryka CzęŚCi Rowerowych J. Kamiński i Ska w Os ~~o
w!e zm:en:ono na Wytwórnię Części Rowerowych R. Kam ń
ski i Ska w Ostrowie Wlkp, Polna 30 Spólnik J. Kamiński 
uste,p:ł a w miejsce jego wstąpił do spólkl Ra;mund Kamlt1sk', 
--- M-16163 

W rejestrze handlowym, Sądu Ókręgowe~() w O.trow!e Wl k p , 

wpisano dnia 7 listopada 1947 roku pod Nr. 318 firmę' "Hur
townia Kolon;alno·Spożywcza - A. Karólews-ki i Ska Ostrów 
Wlkp., ul, Kaliska 25". Siedz bą spółki jest Ostrów Wlkp. ul . 
Kali.ska 25: Przedmiotem spółki - prowadzenie hand·u towa
rami spożywczo-kolonialnym; Spólnikami są: Aloi,zy Karólew
sl<i, Kazim'erz Karólewski, Adam Kar;l"w-ki, Spółka jest jaw
na: uprawnionymi do reprezentowania spółki w zwy1<hch czyn
r,ośc'ach handlowych są wszyscy trzej spólnicy odd':eln'e, do 
wszystk'ch natom:ast innych czynności, w szczet!ólności zhycia 
lub wydzierbwienia przeds;ębiorstwa, zac:ągan:a pożyczek oraz 
zawieran'a wszelkiego rodzaju um6w uprawnieni .są je::1ynie 
w~zyscy trzej spóln:cy łącznie , Spól,,:cv podpisyvać będą 
spółkę podpisu:ąc się wła.snoręcznie pod brzmieniem firmy, 
- - - - M-161M 

W rejestrze hand'owym Sedu Okręl!owt>l!o w Oslrow!e Wlkp, 
wpisano dnia 6 I·s-lopada lą47 roku pod Nr 317 f rmę: Ap'eka 
pod Orłem i Drogeria Ma,ian Gn,at';,.vński - Ska'mierz"ce 
Nowe .S edz ba przed.sęb;or~!wa jest w Skalmierzycach No
wych. Przedmiotem przed~iębior~twa jest apteka. It ~ ('. 
jednoosobowym jest Marian Gniatczyński. M~ .,1 ,~ 

W reje~trze hand 10wvm S2,dl' Okrel!owel!o w O.!row!e ' '., . 
!,,,,d Nr RHA , 282 wpisaT'o dn:a 27 \'.st'lp.da 1947 'o'<u: ,, ' , 
brzmi obecnie: Kro!oszyńska Fabryka Wyrobów \Vosk v '" 11 

właściciel Jan Urbaniak . Kupcem jednoosobowym:e .. .. 
Urban ,ak. M- · .,;6" 

W rei es trze ban:J1owvm Sr.du nkrel1owe~o w Ostrow!" ','.,I" " 

-/nia 27 \i~topada 1947 roku pod Nr, 120 wpi<ano f'rntę ,,'. 
townia Wlńkietin'czo · Gala,te' yina Franris7.ek Mac:a<n ', - , 
C/iilrów W'kp ul. Arm;i Czerwonej 22, S edz 'bą przrdsi,, ~·, · 

~Iwa jest O.trów Wlkp, ul. Armii Cze'wonej 22. Przedm:," r 

p'ledsięb,orslwa :e~thur!owa spr7,,,daż lowar;,w włókenn ' , " " 
Xd1anterviny"h i gO'podarczy~h. Kupcem jednoo.soho","nl i, 
Franciszek Mac;a5zek. M _Iii' "., 

W reiestrze handlowvOl. S"du Okrel!owel!o w Ostrow e Wlk, ' 
ppy firmie' K 'munal"a KHa OSlC7ęd"nści mi~sta ('Isl rr w, ' 
w OstroW'e W'ko Nr. R H A 76 w dniu 27 htopada 19'17 roku 
wpisano, Na pod~tawie uchwały Miej~kiei Rody Na"C'd we; 
z 1421946. zatwierdzo"e; przez Mnislerslwo S1<arbu z 10147 
otwarto z dni(>m 1347 l;kw ' dac:ę Komlln~lnej Kasy' Or z'zęd
ności m;asta O.trowa w Ostrowie . L,kw'datorami są: Wanda 
Z'emb ewiczów"'a, J;,zef Gniazdowski i SI~fan Stro:ń~l,i. Pod
pisywać oni będą Ka.ę pod p'eclęcią f'rmową z do1atk!ern 
"w likw'dacW' a do wa,;nnści podp'su kon;ec 7 ny 'es! podpis 
'ikw datora Z:emb:ew 'czówny wspólnie z podpis em ied-ego 
7. dalszych I'kwidatorów. M - 16167 

W re!estrze hand'owym Srdu Okreltow(>l!o w O~trow;e W'kp, 
wp'sano dnia 27 listopada 1917 roku po;! Nr R HA. 139 f rmę : 

F. Anczykow<ki i Syn - dro~eria l'"d złotvm jelen:em - hurt 
i detal - zał 1875 w Ostrowie Wlkp Rvnek 21. Siedz bą 
przed.s'ębiorstwa spółki jest O~trów Wlkp Przedm 'ot?m n:zed
s;ębiorsfwa jest hurtowna i detaliczna ~pr7edaż tOwarów dro
l!!eryjnYLh, ch~m:czny h, malarskich ,mvdl~rsk :ch, ko~metvcz

nych. foto~raficznych o-az tape't. Spóln 'k8mi są: Franc iszek 
M'chał Anczykowscy, SpMka jesl iawna: do re.prezent'lwan 'a 

,"ółki upoważniony lest katdv spólnik z O/iiobna; w sprawach 
przekraC'zaiąC"yrh zwykły zakre.s czynnooiki spółki potrzebna 
jest zl!"da ob'l spólników li Franciszka; Mioh?ła Anczvkow
~ki( h Firmę F. Anczykow<k. w Ostr"w (> Wlkp, wvkreś'"no 

na skutek zam'enien:a jej umuwą z 1l.X1.47na spólh; iaw"ą. 
M-·16l69 

SĄD OKRĘGOWY W PRZFMYŚLU, 

W rejestrze handlowym przy firmie .Jan Woś i 8-1,a \ypi
suje się ud7ielenie prokury Skórskiemu Stanisławowi i ,Jó
zefowi Sirko każdemu z osobna. M 15480 

SĄD OKRĘGOWY W· SI UPSKU 

O"ia 1 grudnia 1947 r. D:> reie.stru handlowe!Zo Se"du Okrę' 
gowego w Słupsku dz'al A pud .Nr 21 wp'sano: Przemy,1 
Lrzewny Stanislaw Now~k(}w.kl, m. Slup-k, ul. P07n~ń· 

,ka <18/99 PrzedmIo!: wylw::lrtlia skrzynek Kupiec iedno~so' 

bowv Stan:sław Nowakow-ki Prokury udz,\?Jo1l0 AHon,< ,'wi 
fimnr~kiemu i Antoniemu M'J!tanowi Do repr('7en'Ow?n a firmy 
uprawnieni są kupiec samodZielnie; lub obydwaj prokurenCI 



Nr 1:>'1 

łlłcznie . Osoby uprawnione do reprezen,!owania firmy podpi- . 
luj, się pod pełnym br.<.m eniem firmy przed.siębiorstwa . 

. . M-46302 

Dnia 2 grudn'a 1947 r. Do rejestru Handlowego Sądu Okręgó
wego w Słupsku, dział A pod Nr. 6/47 przy firmIe Bałtycki 
Przemysł Drzewny, Spółka z o. o. w. Lebie wp'.sano: Tadeusz 
Branicki wystąpi! ze s.półki i wszystk'e swo;e udzi ały (50 udz. 
po 1000 zł . ) odstąp'! Lucji Za'ewoSkiej. Stanisław Zalewski zmIi!. 
Udz'aly pos ' adaią: Lucja Zalewska 62 i I/_ udz:a!ów po UOO zł . 

i Elżb i eta Zalewska 37 i 8/4 udziałów po 1.000 zł. Za; ząd f rmy . 
oależy do 4-ucji Zalewsk ·ej. M-16303 

SĄD OKRĘGOWY W SOSNOWCU 

W Rejestrze Hand'owym Sądu Okręgowego w Sosnowcu do
konano wpisów. Dz: ał A 15 lioSlopada 1947. 6261. "Komandyt" 
&uro Handlowe - Furman Wojciech, Dąbrowa Górnicza, Ko
,.,jowa 8 m. 2 Właiciciel Fu~man Wojciech DZ lal B ' 6 I'stopada 
1947. 784. Stalownia ' Wo i n;ak, Spółka Akcyjna w Sosnowcu. 
Zarząd: Franciszek Woźn i ak. Józefa Woźn;akowa , Stan sława 
'Mus ałowiczdwa . Andrzej Wnźn ;ak i Henryk Mus'alow'cz ustą
pilI. Spółka pozooSta;e pod Zarządem Państwowym i podlega 

.przeięciu na rzecz Skarbu Państw • . t2 listop ?- da t947. 846 Hur- . 
townla ziem'opłodów, paszy; owoców, spółka z ogran ' czoną 

c~'Powied1!;alnoŚc'ą w D'Ibrow!e GÓrnicz<zj. Stefan Ryńca i J3zef 
Niew'adomski ustąp'Jj z zarządu. 15 listopada t947. 886 Wy
twórnia wyrobów metalowyc:l . "BE-SA" spółka z ogniniczoną 
cdpowiedż : alnoś~ ; lł. w Dąbrow'e Górniczej . Dąb-""·.sk ' el!o Nr 21. 
Wytw6rnia wyrobów metalowych w tej liczbie · wyrób spinaczy 
!o pasów, s1alek drucianych , zszywek do papieru itp. Kap tał 
łakładowy too.OOO złotych. Spóin'k może pos ' adać dowolną 
ilość udz ' ałów. Zarząd spółki stan , )w'ą: Stefan Bbs'zcty-c 
i Antoni 'Bazyli Smielew.ski łącznie. Wek~le, czeki, pT7E'kuy, 
pełnomocnictwa, prokury, umowy i wszelk 'ezobow'l\zani.a 
.półki winny być podpisywane pod pieczątką firmy przez oby
dwó~h zarządców Jc.dnak każdy ze spóln ików zarządców nia 
·prawo otrzymywać dla spółki od kogo i skąd przyplc1n'e 
wszelkiego rod7aiu korespondenc : ę zwvkłą , poleconą' 'p ; enięż
!lą przesyłki, towary, sumy p;er.iężne, wszelk ie wartoś-i oraz 
pod-pisywać pod pieczątką f'rmv korespondencję n'e z?wiera
iaca zobowiE,zań . Równie;t kat·dy ze spóln'kówf'ldd7ieln'e ma 
('''' \<, O ' .;lJ f:, ,,ntowania spółki przed wuelkm' whdzami i urzę
'.~ .: .. 1 . :' f> ,f:,J. '- o1,!raniczoną "dpow;ed"ialnością Um0wa ~pńłki 
:"-"','I>rta d: :'a :~7 paźd~'ern ' ka tąn ro:cu przed not. C'chońsk im 

'II- t""b'fo wl<' "' . za Nr. Rp 841/47 Czas trwania spółki n1eogra
r:., :. 'l !l ,!. C !,!->si.ena spóŁki b~dq zamie&zczane w MonItorze 
P':'" k n' . M-16~07 

W 1 <' i;',\:';'(" Handlowym SądU Okręgowego w Sosnowcu 
.;rJ ' (',f' d,r, , . pisów: 

Dział A 
5 marca 1947 r. 

0::3; VV.łfsztaty El€'kt.ro- MeC'haniC7ne "Ursus" Bracia 
t~, "·'\~ I· ,f.... '(rzyszłofc7yk i B')rchert" Sosnowiec,. Jasna 28. 
Pr', "'i :l '- '. ;u, ie warsztatów elektro-me('haniczn.vC'h. SpólryicY: 
J;l'U~f Sn ';l ' oła, ' JózefKrzYS7Iofc"yk, Edward B()rchert, Je
~l " 5. " '''' ,,:.la. SpMk'ajawna. J01.ef KrzyszłofC'zyk i Jerzy 
S 7:r,··1I'< l> uprawnieni są do łączm>go prowadzenia spraw 
";p .i ' k i" Wei<sle, .czekl, przekazy, pełnnmocnklwa, umowy, 
al-rly i wszelkie znbnwiązanla winny być p',r!pisywane p"r:! 
stt!n ~ ;) ! e ,n firmy przez obu spólników, zaś każdy z nich 
wla:~ n-, .lest. ol.r7.ymywa{o dla spółki od kogn i skąd pr7y
];l'; !l' " ", wszelkiego rod7aiu korl'!lpnnr:!pncię. pt7P!lv1kl, tnwa
l~· . , ' 17 ;1"</ j:. ienleine i w<;~elkie wart.ości oraz p'ldpisyw'lć pod 
,:: ,omplem , firmy korespondencję, nie zawiel'ając~ zobowią

~a f "f 

Dział B 

353. "Oc'lbudowa" Biuro Handlowo- Pr7P".,v!':lowe Stlln\'
sław Prafman I S-ka. spń/ka z ogr'lnl('znną odpowiedzial
no5icią, Sosnowiec. T'ldl'uSZ A "ŻI'C!aj likwidator. Uchwałą 
sp6lników z dnia 16 grudnia UHfI r. spń/ke rozwiązano i ot
worzono likWidację 2; dnif'm 1 grl1rlnia 1946 r. 

26 marca 1947 r. 

860. Spółka Malarska, spółka z ograni(,7.0ną or1powipd7ial
nością, Sosnowiec. Do zarządu wybrano Bqlesława Kotylę. 

Józef Sobczyk ustąpił. Weksle, czeki. przekazy, pełnomot'

nictwa, pro~ury, umowy, oferty, akty nutarlalne, wnioski 
do ksiąg wieczystych i wszelkie zobowiąlania spółki powin
ny być podpisywane przez Stefana Zająca lącznie z którym
kolwiek jednym członkiem zarZądu. Aktem not. z d"n. 2STT. 
1947 Nr. rep, 104, zeznanym pr7 ed nol. Bngllr.klm w Sosnow
cu zostały zmienione paragrafy 6, 9, 10, 11 i 12 zaswinic7Pj 
umowy spólld. M 15736 

SĄD OKRĘGOWY W ŚWIDNICY. 

DO rejestru handlowego Sądu Okręgowego w $wldnicy 
wpisano: 

dnia 18 października 1947 r . pod Nr l. RH AfT -45 firmę 

"Sulflt" M. Dąbrowska, M. Matmer I S-ka," Skład papieru 
ł wymbów papierniczych w Walbnychu, ul. Rynek 2. 
Przedmiotem jest sprzedaż papIeru, torl'hek, op'lkow'lń .1 11}

nych artykułów p3piern iczvch. Spólnicy: M'Iria Dąbrow

ska, Mendel Matzner, Dawid Singer i Adolf Eisen SpĄlka 

jawna. Sp11kę r~prezentuią M'lria O'łhrnwska, Menrle' 
Matzner, Dawid Singer I Adolf Elsen w ten ~p')sńb, że pnrl 
brzmlenlemflrmv odtworm"vm w jakikulwiek sposób 
dwóch z nIch pobży swe o"dpisy. 

dnia 21 pażd7iernika Hl47 r.: 
a) Nr. I. RHA/I-4f1 firmę $klpp Kolonl'łl"o<;p"~VWI"7y, S. 

Mansdorf , Spńłka w Wathr7Yl'hu, Rynek 17. Pped
miotem pr7f'rł;;i€hior~twa jP"t prOW'd,pnie I1 an "!lu to· 
warami kolonialno-spużywczymi, Spólnicy: Mansdorf 

Sabina i Ebe] Lajzer. Sp6łka jawna. Spółkę reprezen
tują łącznie obaj spólnicy; 

b) Nr. I .RHA/I-47 firmę Kazimierz KwIatkowski i Spół

ka "Radioświat" w $widnky, ul. Pułaskiego 16. Przed
miotem przedsiębiorstwa jest budowa i · naprawa ra
dioaparatów, wykonywanie prac elektrycznych i sprze
daż elektrosprzętów i radiosprzfltów. Spólnicy: Kazi
mierz Kwiatkowski ł Feliks Jerzak. Spółką jawna. 
Spółkę reprezentują łącznie obaj spólnicy; 

! 
c) Nr. I.RHA/I-48 firmę : "Odbudowa", Skśład materiałóW . ,' 

budowlanych, Jan Pic de Replonge w widnicy, Ry
nek 23a. Firma jednoosobowa, wła.ścicie} Jan Pic de 
Replonge. ' j 

dnia 22 października 1947 Nr. I.RHA/1-41l firmę .F. Kruk ! 
W. Księźopolski. Sklep 'konfekcyjno-!)ław:atny w Świdnl- . ,' 

cy, Rynelt 23. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest sprzedaż 
galanterii, konfekcji i bławatów. Spólnicy: Franciszek Kruk ! 
i Wacław Księżopolski, Spółka jawna. Spółkę reprezentuje \ 
każdy spólnik samodzielnie. . I 

. dnia. 25 października 1947 Nr. I.RHAil:,.50 firmę Wytwór- ' 
ma Wód Gazowych, Rozlewnia Piwa "Zdrój Bie]awski" M. ' I 
Z. Rusinek i S-ka w Bi~lawie, ul. Spacerowa 31, powiat 

·Dzierżoniów. Spólnicy: Marian Zygmunt Rusinek,Roman 
Ryszard Borkowski I Stanisław Pobozny. Spółka ' jawna. 
Spółkę reprezentuje wyłącznie spólnik Roman Ryszard 
Borkowski. 

dnia 31 października 1947 Nr. I.RHA/I-51 firmę "Omnia" 
A. . Ptlchałka - ' Zabrzeski i S-ka, Wytwórnia Przetworów 
Spożywczych. Siedziba : Świebodzice, ul. Młynarska 15, po
wiat Świdnica. SpÓlnicy: Adam PUl'hałka-Zabrieski Bole
sław Złotnicki, Adolf KlaphoJc i Dawid Rottenberg. 'SpÓłka 
jawna. Spółkę reprezentują wszyscy spólnicy w teri sposób, 

.że pod odtworzonym w jakikolwiek sposób br.zmienlem 
firmy, dwóch z nich położy swe podpisy. . 

dnla 6 listopada 1947 Nr. I. 'RHA/I-52 firmę: Maria Para
dowska. Dom Handlowy w ŚwidnIcy, Rynek ' 1. . Przed'mio
tern jest sprzedaż galanterii, konfekcji i bławatów. Kup
cem jednoosobowym jest Maria Paradowsl<a. Firmę ' rep~e
zentują samodzielnie Maria Paradowska, Franciszek Kruk 
i Wacław KsiężopoJski. 

dnia 10 listopada 1947 r. Nr. I. RHA/I-53 firmę:, Chaim 
Halpern i S-ka w Wałbrzychu, ul. Osóbki Morawskiego 1. 
Przedmiotem jest prowadzenie handlu artykułami spożyw- . 
czymi. SpólniCY: Chaim Halpern, Bronisława 'Borensfein 
i Bronia Prager. Spółka jawna. Spółkę reprezentuje każdy 
spólnik samodzielnie. 

dnia 11 listopada 1947 r. Nr. I. RHA/I-54 firmę: Drogeria 
i Skład Mat.eriałów Aptecznych "Pod Zaiącem",D. Chronic
ka, ..vałbrzych, ul. Żymierskiego 57. Kupcem jednoosobowym 
jest Dorota Chronicka. 

dnia 13 listopada 1947 r . Nr .. I. RHAII-55 firmę: Wytwór
nia lodów "Europejska" oraz owocarnia i sprzedaż cukrów . 
i towarów spnżywczo-kolonlalnvch, M. Bimbaum I S-ka w 
. Wałb~zychu , ul. Roli ŻYll1lerskiego 2 . Spólnicy: . Zygmunt ' 
.Spil'l1:ler, Chaim RI'sinl'k, 'Maurycy Birnbaum. J'łkub :.ZooeL I : 

. Nu('himGarbacz. Spółka jawna Spółkę reprezentują 'sa~o- ' 
dzielnie ZYl1:munt Spiegler i Ch'łim Ru<;inek. 

dnia 31 października 1947 r. Nr. [, RHB/l-l1 firmę: Pr7ed
siębiorstwo Transportowo-Komunikacyjne ;,Z,Q.W.", Spół
ka z ograniczoną odpowiedzlaJno~{'ią. Siedziba: DzierżonióW, 
ul. Rarikiewicza 37. Przedmiotem przedsięhiorstwa le!lt 
przewóz osób, bagażu i wszelkich towHrów dnpusżc70nych 
do tran!';portu na terenie R7.eczypospolt1ej Polskiej. KapItał 
zakładowy wynosi 700000 zł. i podzielony jest na 7 rów
nych udziałów po 100000 zł. Każdy spólnik może mlei' tyl
ko jeden udział. Zarząd stanowi.ą: Judlm Szymon I Feter 
Jan. Spółka reprezentowana będ'>:ie w ten spos6b, że pod 
odtworzonym w jakikolwiek sposób brzmieniem firmy pod
piszą się dwa j członkowie zarządu lub jeden członek zarzą- ; 
du łąl'zniei z prokurentem. SpÓłka z ograniczoną odpowle- : 
dzialnośclą opiera się na umowie notarblnej z daty Dzler- : 
żonió'v, 266 1947. Czas trwa"lia spółki nieograniczohy. Pis
mo do ogłoszeń: Monitor Polski. M 1559'6 

SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE 

D" Re 'eflru Handlowelto Działu A Sądu Okręgowego 
w Szczec;oie Firmy' ,Wanda" W. Szkut'owa i. L. . Naze Ska 
dnia 14 X.19 !7 r. pod Nr. 18J wpisano następujący wp's: Spńłka ~ 
ł:ostała rozwiązana. M-16312 :' 

D'J Re 'e<tru Handlowe~o Działu A Sądu Okręl1ow"~o I 
w Szczecin e F .;tiy: Pracownia ' Złotniczo - Rytownicza E Zie
I ; ń,ki i C. Budz'ak " Sila do a t2.XI 1947 r. pod Nr. 208 wpl&a~o I 
!:a~tęp'l' •. cy wp 'S: Obecnie F rma brzmi: .. Pra~own'a Zlo'ntczo- . 

.. Ryłown 'cza Edm,'rd Z· .. "~.ki i S·ka w Szczechie". m. Szcze
c'n, Ledo ' h ·) w,~ ;"110 24 Do srółki w.sta,.piJi: Herman RO'en
s>lraul'h i Wanda Szkułowa. C;pńłkęrepreżentuią dwaj ;póln1cy 

.. Iacznie. mianow'c'e : Edmu"d Zil?liń - ki i Herman Rosensrauch 
albo Edm'lnd Z:e'ń·k; Cze~ław Budziak, albo Czesław B',d, ~II 
, Herman Rosenslrauch. M-t6314 

Do reie~tru Handbwe!!o Sądu Okrę!!owego w,S1Czecinie dzia
/t, AA F mv . ,Nadodr1~nka · ' Prlełw6rnl'a Rvb ; OwocÓw T J4t
knw~ki i St . M ~h81.k ; " dnia 14 XI tCł4'i t. pod Nr. 331 wt')· •• no 
ł'aslępu ' ący Wfli~ , Obecóie Firma bnm': "N",nr)nRZANKA" 
P-utwórn'a R~h i Owr:c6w T Jitkowsk'. St M'chal'ki . Sic", 
.., Slc~ecinie" On ,pnłk· w"ąpil' Aron Schochter. -Spńłkę re
pezenlują trzej spólnicy , każdy odd.deln ·e. M-16315 

D~ reie.fru H.nd ł owel1/'l S'Idu Okrę~ow"~o w ~zc.lecinie d 7ia
lu AA F mv .. SI~r"l!ard7ka Wvlwńrnia Win, M odu ; P·.'e'wo
ł Ó W Owo""wV' h ,MarW 'n" W klor Fhe' Sk~" rlni' t'\.. X 1ą4' r. 
pod Nr. 360 wpisano następu.ący WpIS: Siedzibą spOlki jest m. 

Stargard, Ul . o.,óbk - Morawski~go 34 a. Dawid fi.u~*ht. 
Wolf Hau&~necht wystąpił ze spółki. 'Jo 5półlii ' wsląpił t)~wid 
Hausknecht~ . M~l63t'6 

··1'.-·f· .· 
Do Re;estruHandlowego .Działu A '''ądu ' Okrę,gąw~ 

w Szczecinie F-my: KS'ęgarn'a - Materiały l"śm'enne "Znicz',· 
Walicka Irena i S·ka dnia 18.X1.1947 r . pod iTr 41. wpisano 
ustępujący ~pia: Nazwa Firmy o1:ie~nie br;-;mfi ,;l>6lltlfai':n'ta -
Materiały Fiśm'enne "ZNICZ" Z. Rutkowsk( i S .. kii· w :S~cze. 
cinie, Wa1ićka Irena wystąp la ze8półki. Do spółki pl~y. -ąpi
la Zora Walicka-Neymanowa. '~t63Q8 

Do Rej~stru Handlowego Sądu Okręgo\Veg'o 'wS;~'i;c1aie 
działu A F -my: "Czesław Bryłka i S-ka "Z'emiopłody" d~iA 
1<J.X1.1947 r. pod Nr. 77 wp'sano rtastęiluiący wpis: 2. Obecnie 
Firma brząli: "Cz·~slaw Bryłka Ziemiopłody w , ~21czec ! J1i,,:'~. 6. 
Spółka została rozwiązana. . -. ' '. M~t63Q9 

.,: ' .. " . ' ~ .~ . " . ;'. , .:. ~ . " ', ~ , 

Do Reiestru HandJow'2go Sądu · Okręlf~wego w Szc'iecinie 
dzi ału A ' F:my: ,;oom Rolniczo ; ~Handlow.y ,t. Zaw'eja "'i:':5-ka 
<Inia20.Xi1947 r. pod Nr. 96 wp'.sano następuiący Wpi,! N!itwa 
firiny ob'ecnie brzmi: "Dom Rolnit:zo - ~ndfGwy 'Z Zaw'eia 
w Szczecinie". Spółka została rozwiązana · ·M....,l63:Wl 

Do Re'est.ru ijandlowelto Sądu Okręg~wegąw Szą.;cin'e 
działu Ar 'my' Sklep Spożywczy H. Sędz'~k łZ. i.~wan49~ska 
dn'a 29,X,t947 r . pod Nr. 139wp'isano naslępująQY WP 1t; , Spółll~ 
zOoStał~ ro~w iązana. . . . . . M';161U 

Do Rejestru HanQlowelto " llzjału A Sądu Okręlfo'Wego 
~ SZCZeCin e F-my: "Sklep Spbżyw-zy . T. Małcki i SI<.· ; dlłiil 
31.X 1947 r. pod Nr. 361 wpisa::nonastępu;ącywpia: Sp6ł\t'Q 'i tó
stała. rozwiązana. ' '; : . Ml..;:;163tl 

. .. ~ ',o ,~ ' " ",. 

Do Rejestru lłandlowego Działu A ' Sądu Okręłlo.węgo 

w Szczecin'ieF-my: P'-zedn~bioi-stwo B'udowlane "Zelba"': 'Ska 
dnia 31.X.1947 r, . pod Nr. 24 wp'sano następ~ją-c,}'r .~wpis.: ~a.;~ 
firmy obecnie brzmi: "Prze.c\siębiorstwo T.echliiczno - Bu'dow
ume. "ZELBET" Cz, Korol iK. M·~zui-kiewicz . Spó.łka jawiła,. 

.' . . M~ł~18 

Do Re:~~tru Handlowe~o Diiału A Sądu 'O~rę'go~e.o 
w Szczec'nie dn 'a IO.X 1947 r. pod Nr . .3CJO " wpi.~'aii,ą.h'r~ę 
"Szczeció<kilnformator HandlolVY Mar .an Hahn ' , B ,'gd '~ii CŻlt
mań~ki .;, Szcz~cinie" . m. Szczecin, uf., Jalt'ello~ska82 Prow~
dzenie prleds'~b orstwa handlowego . Marian " Raho' iB~lfdaD 
c.zamański . Spółka jawna. Spółkę reprezentują ,obaj §p;'lni~" 
każdy oddżielnie. , ., M':":: i63i9 

Do Reiestru Hand'owego Sądu Okręg~welfo w Szcl';ecittie 
dnia 21 X.1947 r. pod Nr. 392 ~p ' sano F ~mę .• :Laboratoritim 
AnaHtyc~ne Dr Józef Kobosko i S~ka w Szczecinie m Szcze
cin, S-go lipca 7. m. I. Prowadzenie przedoSięb·ors.t~a lekar~kie. 
lic lab~rator'um analitycznego 'oraz ' produkcii 'surDwic, spec,
fiI~(owi innych ~rodk6w lecznićzych . Józef Kob~skQ i A'ntoili 
Kurasz, Srilłka jawna. Spółkę reprezentuje Dr JÓzef .K~~os~.o 
~amodzie:nle. .... . M~'ib320 

Do Rele.tru Ha'1dlowego Sądu 'Okrego.:wegct· 'vi Szc!~lni~ 
'dzld A di:t a' s-XI , lą47 i ."pddNt: 393 'Wl1iS!l.11'O : f',l'm'r,:;:,et.1I'e~ 
. Jr P. Krbltulscy Prieds ' ębiorstwoR!>bót Blidow1;l'nyifh"w Star
g~rdzii!". m: Starg'ard;Mckewiclll -I:; pr'owad'ze1i'e:".' ~.i'f~~ijlł~ 
b ontwa budowlanego. Józef Krogulski i P'otr Kr'O'«uł-:ki. '$pbł
k.a" fawn!i. Spółkę reprezentują obaj'Sp6Inicy, bidy ·odd·i>'·e'i!1 . e. 

' M"'""1632i . o 
, , ~ ~ 

OD Rejectru Handlowelto Sądu Okręgowe~o .~ S~c;~~i~i. 
dnia 13 . Xl.ł947 r pod Nr. 39ł wp'isano hmę . · .;Ka-czmarek 
i Grobel.ski" Spółka Jawna . ~ Sz..cnc·n·e..m: Sllcue" c· .AI. 
Wo.ska PolskiE'go 40. Zaku'p '1 sprzedaż towarów bław~lłlo. 
aalanteryinych. Jan . Krobe'oSki i Stani.ław Kaczmarek .. . Spi>Ika 
Jawna. Spółkę reprezenlu;ą ' obajspó1'nicy, k·ażdy :~da7fe·lni~. 

, . M,:"':iW2 
. ";., ~~. .~ ': '" 

D:l Re'estru Handlowego p1.iału · A SĄdu Okrę~c:rwefo 
w Szczecinie dnia 24XI.t947 r. pod Nr. 395 wpisano firmę 

"Sklep Spożywczy i 'Del 'kalesy Ciiwa Kaz 'm'erz" w Szczeci
lJie; in . Sżczec'n. Ale:a, Wo';ka Po's~ie(1o t79. 'Zakupf"!~tzead 
towarów spożywczych i delikatesów; KazimicriGIWa·. :."'.·· ·, .' . 

. ,. ' . . M ';;::'t6323 
',' . ' , ' : ':':-' .. . 

SĄD OKRĘGOWY WE WROCł.,.A W:1P" .', '.' 

SądOkrfl,gowy Wydz.iał I Cywilny we. WrocławIu ·WlJI~_ł 
dnia 18 listopada 1947 r. do rejestru handlowego dział ·4, 
tom II nr. rej. 144 sp6łkę jawną o f1rmie , ;,Renoma'·· ·;' W'fIro 
twómia Mydła I Pros7ku do Prania . oraz WyrobÓW · P~krp.w.

nych ~ NorbetT[embackl,' Hiiary frenkiEil,S- .ka we ' :V!~ 
cław'u", z siedzibą we Wrocław.i.u ul. JI1iemcew-l.cz& ·; ·~, 
Przedmiotem przed~iębiorstwa jest, ;wyrób .i. ,sp·r·zedaż·:.m.vdła 
ł proszku do prania we · w.szelklęl pO~~9d · oraz 'v,'yroi!lhw 
pnkrewnych. Spnlnlkaml są . Nor~rt Trembackł, ,·Rłlan" 
Frenkiel,Maurycy Lewkowlcz,i Szmul Fir.klę'sztaitr .. Spółk~ 
reorezenluia Norhert Trl'niba('ki, .Hilary Frl"!"Iklel i:'A~z~~l 
Fi~klel!!ztajn w ten sposób. te ktl'irzyk"I\Vlek ·d.vllj,1 rtI~ 
poł0711 ' swe pf)dpisy pod hl7mieniern firmy:. : .Spótk'. ,; ła~ 
na .mocy umowy z 20-IX-1947 r . . nr, rep.S·839/47ó. IRH-.~ą' ,l-
144. ' :, . ' .. M 15-139 

Sąd Okręgowy WyMiał I Cywilny we Wrocławiu wpl~ał 
dnia lS. listopada 19.47 r. do . rejest.ru handlnwego. c\ział . A, 
tom U nr. rei. 145 firmę "Hurtownia Kolonialna 1,; Catiń.
ski i S-ka" z siedzibą ~e Wrocławiu, u1.~w. Al1ton-lei(ó 10. 
Przedmiotem przedsiebior~twa iesth~ndeł.'hurtowy · ał"(V~u
łami spożywczymi, go"p,)darstwa domowego .oraz ,1mpt>
krewn.vmL Spólnikllmi są Id71 Caliń~ki I Stefan ·Macta:<;fek, 
l; których każdy jest upoważniony d.o rf'prez!:'n'nwBn l ;t·. <:;p6ł
ki SRm,,~~i~'nip.. Spółka jawna z . mocy umu,w.yz .daty' :, W·ro
elaw 41X-1947 r. M 15740 



' .. ~, ", 
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. SIld: OkręgoWy ' Wydzlpl ' I ' Cywilny ' we Wrocławiu zgod
Dle . żi poitanowieniem .sąciu z dnia 27 września 1947 r. wy
~ju z ,rejcstru firił1ę Składy Papieru .. Papiernia" . Tad"usz 
~;_ Wrocław. zapisaną -w rej. pod Nr. IRHAlII-1l8. 
. ' , # . '. ' M 15741 

~dOkrę,iwy Wydział I Cywilny we Wrocławiu wpisał 
driiis.x-,.i47 do rejestru handlowego, dział B, tom II nr. ,.J,: l02. tirmę . ,'przedsiębiorstwo Przewozowe . .. Auto-Trans" 
8Półkl' z 'ogi"ańićzoną ' odPowiedzialnością , w . Dzierżoniowie~'. 
si~~~ Sp6łJ.d jest Dzierżoniów. Przedmiotem przedsię
~~~a~~st , wykonywanlewszelkich czynności, związa-

/~ .. z-transportem samochodowym i samochodową komu
-bł~~~j~ tak towarową jak .osobową - . prowadzenie ' ~rszta
tOw~ naprawy samochodów, garaży i stacji obsługi oraz. ku~
BO r-sprŻEidaż 'Części wymiennych _ i akcesodi samochodo
~eh. ' Kapitał . zakładowy całkowicie ' wpłacońy wynosi 
1.0,000 zŁ ' I podzielony jest ria 16 udziałów pieniężriych po 
iO.OOO zł. Spólnik może mieć kilka udziałów. Zarząd stano
wi,.' Bartoniezek Tadeusz i Szewczyk Szczepan. PodpisyWać 
oni , .~ .fIrmę spółki w ten sposób, że pod brzmieniem fir
mY ' ''''Ypisanym ręcznie lub maszynowo względnie ' wyciśnię
tympieczęcią obaj . członkowie zarządu umieSZCZą swe pod
pisY. ,Spółka Ź .ogranlczoną · odpowiedT.ialnośdl:} opiera się na 

, umowie notarialne' z daty Wrocław 4 grudnia 1946 r. Czas 
• trwaiila .Półkl nieogranicżony . . M 15399 

; Sąd . Okręgowy, Wydział I . Cywilny . we Wrocławiu zgod
nie ' z postan~eniem swym z' dnia fi października ' 1947 r. 
wykteśJić z rejestru spółkę jawną o firmie "E. WiEiner, lz

_ deb~ki I ' S~ka, Rozlewnia Piwa I Reprezentacja Browaru 
OkOclmsklegoWrocław, ul. Cybulskiego 6", zapisaną w re
jest~ , handlowym w dziale AJ tom 11, numer rejestru 9:i. 
UUłAlII-93. M-15400 

.' ~d qkrf:gowy Wydział I Cywilny we WroC'ławiu . wpio;ał 
.dnla 11 listopada 1947 r. do rejestru handlowego, dział B. 
~: II Nl\ rej. 106 firmę "Pomoc Handlowa spółka z · ogra
nłczoną ' odpowiedzialnością we Wroclawiu", z siedzibą we 
WrQ~ł~wiu~ ul. ,B. Prusa '2: Przedmiotem przedsębiotstwa są 
wydaWnictwa, reklama, organizacja I udzielanie porad w 
zakr:esle organiza(:ji handlowej I księgowej, zaopatrywanie 
przedsiębiorstw w artykuły biurowe. KapItał zakładowy 
200 óÓOzł. podzielony na 20 udziałów, każdy po 10000 zł. 
Spóln~kmoże . mieć więcej udziałów. Zarząd spółki s~łarla 
Itf: i. 5 czło~k6w, którymi Sil. Siwoń Bolesław, Zdanowski 
aarii:staw, Ludwik Straszewicz, Józef Karolewsld . 1 dr. Le
'.ODWacla!. Zarząd reprezentuje spółkę w ten sposób, iż któ-. 
'fzyłtolwiek dwaj członkowie zarządu podpisują sw!" nazwl
i.ka . flrmowe pod wyciśniętą pieczęcią firmową. Spółk~ z 0-

it1koJCioną odpowiedzialnością na podstawie kontraktu 
adn.1a 4":VY-1947 Nr Rep. 2172/47 I protokółu z dnia 16-X-
1947. Nr. rep. 5409/47. Czas trwania spółki nieograniczony. 
... , u , ' . M 15401 
. . ~ ;' ,~ .. , 

'Sad : OkręgowyWydzlał t Cywilny we WroC'ławiu wpl!'!ał 

"4n"lą Ilstor)!lcia ., 1947 r. !io reJe'iltr~. , handiow~go <;I7,iał. A, 
iftIf " tr,lkl·ef: r.6 '·śp6łk;(ja~~ą' of;rmlp,:Mako""J~m G6r-
1!łł~l;j : 1 ~:-~a , WrocłaW, ui. Więzienna 30". Przedmiotem 

.. ~ębłorstwa jest wvtwńrnla wafli andrut.Ów i wyrq
'b&W" pgkrewnych Spólnikami są Jan Górnkki i Mirh'łł 
(iOrskl, kt6rzY reprezentuia spółkę łącznie w tpn sp,.,!'ób, te 
pod 'brZmieniem firmy spółki obaj położą swe podplsV. 

M 1540? 
~ , 

P r ' z e ł a r g • I 

PRZETARG NIEOGRANJCZONY 

. SZkoła . Główna Gospodarstwa WIeiskiego w Warszawie 
~'łalZa przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ba
raku Zakładu Maszynoznawstwa I Obrabiarek. Drewna. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Polskie Radio ogłasz.a przetarg nieograniczony na wykona-
nie: 
1) 50.000 szt. haków teletechnicznych typ IV wg rys. P. R. 

2) 20000 ,, '. " " .. II.. " .. 
3) 1.800.. zacisków do drutu o przekroju 4 mm mo-

Siężnych, ewentualnie ze stali automatowej 
lub żeliwnych - kadmowanych wg rys. P.R 

4) 1000 kg kadmowanie śrub żelaznych o różnych wy
miarach. 

5) 185.000 szt. podkładek żelaznych kadmowanych wg rys. 
P; R. 

6) 600" wYSIQgników antenowych wg rys. P. R. 
7) 3.000' " sztyc dachowych l-parowych wg rys. P . R. 
8) 7.000 .. zwykłych' haków do muru, takich jakie są 

używane do zawieszania obrazów, dług03ci 
ok. 60 mm, czarnych, ·oksydowanych. 

9) 50.000 " gniazd ściennych radiowych z wtyczk-.mi wg 
rys. P. R. 

10) 50.000 " podkładek drewnianych pod gniazda ścienne 

o przekroju 40 mm, grubo 6. mm wg rys. 'P .R. 
Oferty w zapieczętowanych kopertach niefirmowych z na- I 

pisem zaznaczającym pozycję, należy składać do dnia ' 
11.1,1918 r . godz. 10 w Dziale Zakupów Dyrekcji Techniczn"!j 
Polskiego Radia, Warszawa, ul. N0akowskiego Nr 20, p~)k,)j 

Nr 86 - IV p. Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzinie 
ll-ej. Oferent obowiązany jest dołąCZYĆ kwit na wpłacone 
wadium w wysokośCi 1°10 oferowanej sumy, odpis karty re
jestracyjnej, odpis rejestru handlowego. 

Polskie Radio zastrzega sable prawo dowolnego wyboru 
oferenta. zamówienie. bądź zakupipnie części sprzętu~ unie
ważnienie przetargu bez podania powodów, prawa zwrotu 
kosztow. Podkłady przetargu można otrzymal'- - Dyrekcja 
Techni<'zna P. R., Warszawa, ul Noakowskiego 20, pokói 8R. 

IV p., między godz. 8 a 10 rano. M-l 6896 

PRZETARG NTEOGRANTCZONY 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego i Tworzyw Sztul'mvch 
ogła~za przetarg nieograniczony na wykonanie: 60.000 mb. 
zamków blyskawic'1.nych do śniegowców. Oferty naleźy skła
dać w zamkniętych kopertach z napisem .,Oferta na wyko
nanie zamk.ów błyskawi<'znych" w Biurze Zjennorzpnla w 
Łodzi przy ul. Andrzeja Struga '6 pokój Nr 5 (Wydział Ad
ministra<,yjny). 

Otwarcle ofert nastąpi dnia 30 gruonia b r. o gooz, 12-tt"!j. 
Wzory zamków błyskawicznych i odnośne Informacje są do 
uzyskania w biurach n/Ziednoczenia pokój Nr 28. 

Oferent obowią.,any jest do złożenia wadium w wyso!(o~cI. 

10/0 wart0ści oferty. Ziednoczenie za!':trzf'ga sohie prawo ri·.,
wolnego wyboru oferenta, cZ'lścioweJ:(o skorżyst'lnia z oferty 
lub unipważnlenla przetllrgu bez pod'mia pr7.yczyn, ponMzP
nia z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań. M-168St 

PRZETARG NTEOGRANICZONY 

Zarząd Odbudowy Kolei Państwowy<h w Bvde:o!:7czy 
clgłasza przetarg , nieograniczony na roboty malarskie w no 
wym ~machu Dyrekcji Okręgowej Kolei P~ń ,.twoWych w 
Poznaniu TerT)1in wykonlInia rohót: 1) Rohoty malllrslde 
klE'.iowe w ciągu 7-miu tygodni. 2) Całkowite ukończenie ro
bót w ciągu 3-ch miesięcy. 
, Szczegółowe informacje oraz ślepe kos7tn rvsy i p,.,tT7.ehne 
iru1d można otrzymać za zwrotem kosztów po 200 - zł, W 

Wydziale Technicznym Zarządu Odbudowy K P w Bvd~f)sz
czy ul. Jagiellońska _5 i w Kierownictwe Odbudowy K. P. 
w Poznaniu ul. Skarbowa 10. Oferty należy składal'- 10 
skrzynki ofertowej w Zarządzie 0-1budowy K. P w Bvdl!Mz
czy ul. Jaglf>lIOliski 5 do dnia 8 stycznia 1948 r. do ~odz. 
11 min 30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 stycznia 1948 r. 
o godz. 12. 

Oferenci obowią.,an! są złożyć w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Oddział w Bydgoszczy, na konto Zarządu Ori
bun0w'y K. P. nr 75/212 w>'lnium w wysokości 2°10 od sumy 
oferty. Kwit na złożone wadium należy dołączyć do oferty. 
Brak złożonego wadium spowoduje unieważnienie oferty, Za
rząd Odbudowy K, P. zastrzee:a sobie prawo unieważnienia 
przetargu bez podania powodów oraz iakichkolwiek od~,.ko-

wadium w wysokości 1°/. Oferowanej sumy, na konto P. D. T • 
Nr. 1500 w Banku GospodarstVfa Krajowego w WarszawIe 
P.onadto należy przedstawić WYCl,g rejestru handlowego 
oraz odpis karty rejestracyjnej Firmy. Otwarcie ofert prz;e
targowych nastąpi w dniu 11.1 48 r. o llodz. lI-ej . 

Dyrekcj;J Powszechnych Domów Tow'1rowych w Warsza
wie zastrzega sobie prawo: wyboru oferenta, niezależnie "d 
wysokOŚCi oferowanej sumy, zwiększenia lub zmniejszenia 
ilości robót, powierzenia częściowego robót różnym oferen
tom, unieważnienia przetargu bez podania pn:yczyn. 

, M-16923 

PRZETARG NIEOGRANICZ\..INY NR !2 

Wydział Elektrotechniczny D. O, K. P. w Warszawie ogła
sza przetarg nleograniC;7.ony: 11 na wykonlInie dopływów '\i
skiego napięcia od , podstacji ZEOL-u do tablic rozdzielczych 
na sto Łuków; 2) na remom D. i.~ la. na st. Małaszewicze. Ofer
ty na każdą z tych robót oddzielnie w ' zalakowanych koper
tach z napisem "Oferta na: dla VIl/2" należy składać do 
skrzynki ofert w Wydziale Elektrotechnicznym ul. Wileńska 
Nr. 6 do dnia 31 grudnia 1947 r. do godz. lO-tej tj, do termi
nu otwarcia ofert. Oferta obowiąz.uje oferenta w ciągu 
2 m-cy. . 

Firma winna złoźyć wadium w wysokości Wo ogólnej su
my oferowanej, którą należy wplaclć do Kasy DyrekcyjnE'j. 
Wydział Elektrotechniczny zastrzega sobie prawo uniewat
nienia przetargu bez podania przyczyn. oraz bez zobowiąza
nia poniesienia jakichkolwiek odszkodowań, prawo częścio

wego skorzyst.ania z oferty i prawo wyboru oferenta bez 
względu na cenę, a także uznania, że przetarg nie dał wyni
ku dodatniego. 

Przejrzenia kosztorysu oraz bliższych informacji udzieli 
Dział Silnych Prądów Wydziału Elektrotechniczne.!!o. 

M-16i122 

PRZETARG NtEOGRANTCZONY 

Zakłady Akumulatorowe syst. "Tudor" w Piastowie poć 
Zarządem Państwowym ogłaszają przetarg nieograniczony 
na wykonanie i dostarczenie całkowitego wyposażenia w 
przyrządy i modele gabinetu chemicznego. onz oddzielnego 
gabinetu elektrotechnicznego przeznaczonych dla Szkoły Za
wodowej o typie Sredniej Szkoły Przemysłowej. 

Oferty w zalakowanych kopertach z napisem .. O ;'cl·h t r e. 
wyposażenie gabinetu chemicznf>go I E'lpktrotechniczn ,~ g" n·" 
tylko jednego z nich) dla Przemysł S7.koły Zawodov ' : .. 
fa br. "Tudor" w Piastowie", nalety składać do dnia E,f ,i ,. 1 

godz. lO-ta. Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu ,) ~'Ol ":. 
10.15 Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone 'l" I · " .,,; 

w wysokośd 2°/. oferowanej sumy, wpłaconych do k " .. ". ~:,). 

kładów Dyrekcja zastrzeg~ sobie prawo wyboru dO\,: · ,l r,, "'.' 
oferent.a. bez względu na wysoko€:ć oferowanej sum " '-. '. 1:; 

unieważnipnia przet.argu bez podania powodu. Slepe -k"'· . 
rysy I wykazy przedmiotów nipzbędnych oraz wszelki\! ; ': .. , r~ 
macje Cltrz:vmal'- można w dyrek'cji fabrykol "Tudor" w F · .l ~ 
stowie oraz w dyrekcji Szkoły Zawodowej w Piastov.",_ 

M ___ ~ ~: J:~"~ 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego Okręgu Warg'-" . .,
skiego w Płocku. Misjonarska 1. ogł'lsza nieogranlczonv P " , ,:

targ na dostawę 'i montaż w cukrowni ,.Ostrowy" po\' . ·:« fo. 
no do Istniejącego w kotłowni kotła wodno-rurkowego F ':'·. 
256 m2 12 at. a) konstrukcjj nośnej do przedniej pow . :y 
wiszącej z żelaza profilowego łącznie z belkami .że1.hvny"' - i, 
hakami, śrubami, nakrętkami i k .. T.tllltk'lml S'7.amn tl)wvn)i. 
bl Wblldowanie komory przegrzewacza wraź z dostawą 'ic -· 
zberlnegó matE'riału. 
Przptar~ odbędzie się w }nk li ltl Zi"dn'll'"pn,a Pr7.pm"~'u 

CukrowniC'zpgo w Płocku, Misjonarska 1, dnia 22 stycznia 
1948 r o ~odz, II-tej. 

Informacje i podkładki _ kosztorysów ślepych za zwrolem 
koatbw Zł. 200 otrzymać można w Sekretariacie S.G.G.W. 
ul .. RakoWiecka 8 w godzinach bIurowych. 
. Oferty z zalakow~nych i nieuszkodzonych kopertach b(>z 
~k6w firmowych z napisem: ,;Ofetta na roboty budowlane 
w baraku Zakładu . Maszynoznawstwa i Obrabiarek Drewna" 
Ikładść należy do dn. 8. stycznia 1948 r. do godz. 930. Do 
oferty nalt~ży dołączyć kwit na wpłllrone do Kasy Kwestury 
S. G. G. W. wadium w wysokości 2'l/0 sumy oferowllnE'j, 10-
Wód na prawo prowadzenIa wlw robót oraz podać termin Ich 
WYkonania. 

dowań, jak również prawo wyboru oferenta. M-16924 I 

Oferty w zalakowanych kopert.ach z napisem: "Przetarg 
na montaż paleniska" należy składał- p0d powyższym ad,.e
sem, Wszelkip informacje i. rysIInki można otrzymać w cuk
roWni "Ostrowy" st. kol. Krośniewire Wadium ofertowe w 
wysoko~ci 26/0 sumy ofertowej na1f>7.y złożyć w kasie Z. P. 
C. O. W p"zed przetargiem lub na nasze konto w Banku 
Narodowym Polskim w Płocku. 

. Otwarcie ofert nastąpi dnła 8. stycznia 1948 r. o godz. lO-ej 
w ' lokalu ' Zakładu Użytkowania Lasów S. G. G. W .. prży ul. 
RakoWieckiej 8. 

S. G. G. W. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta, zwiększenia lubzmnlejs7enia robót oraz unie'waż

ftł~nia przetargu bez podania powodu. M-16887 

PRZETARG NIEOGRAmCZONY 

Dyrekcja Pow!':zechnych Domów Towarowych oe:lMza: 
przetarg nieograniczony na wykonanie robót murarskich, 
metalowych oraz stolarskich urządzenia wnętrz Powszechne
~o Domu Towarowego w S')poc!e przy ul. Roko!':sowsklego 43. 
Termin wykonania robót określa się na dzień 15 marca 19"-8 
r. Bliżs~e informacje oraz podkładki przetargowe otrzymać 
można w Wydziale Budowlanym Dyrekcji P D. T. w War
szawie ul. Grzybowska 2/4, gdzie też należy składać oferty 
w zalakowanych kopertach z napi~em: "Oferta prze+arj;(ówa 
na urządzpnle wnętrz P . D. T , w S,.,pocie" ,do dnia 11 .T 48 r. 
do godz. lO-ej. Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone 

Z. P C. O. W. zastrzega sobie prawo dowolnego wyb.,ru 
oferenta - względnie unieważnienia przetargu. M-16920 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Łodzi, Wydzla? 
Drogowy, ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie: 

1. instalacji centralnego ogr'zpwąnia oraz wodociągów 
i kanalizacji w nastawni Nr. 12 na st. Łódź Kali<;ka; 

2. grunt.ownej naprawy i ewenhllllnpgn pOl'ilębienia "hl
dzien wierconyC'h na 8t. Zy('hlin , K')nin i Radomsko. 

Otwarcie ofert nllst.ąpi dnia 7 stycznia 1948 t', o godzilJ le 
lO, Bliższe informacje w Wydziale Drog:lwym Dyn'kcji w 
pokoju Nr 359. M-168!l2 
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: wyłącznie do Biura ()gł~~e6 I' Reklam PolskIej Agencji Prasowej PAP w Warszawie, ' \ll. MI<.Jdz. luguslow. (Pleracklegol II lub do 01 1,i"l,.,w P .. I~klpl Atl"nrlł Pr .. ~ 'wPI PAP. 
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Drukarnia Państwowa Nr · 1 w Warszawie. 6.000. Zam. 3473. B-42266. 
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