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TRESC DZIAW URZĘDOWEGO 

"'.rzl\dzenla Wladz Naczela,.cb 

Poz. 100. Zarządzenie Ministra KomunikacjI wydane w po
rozumlenJu I Ministrem OśwIaty w sprawie stypendiów, 
udlldelanyeb studentom szkół akademicklcb I wyzSŻych oraz 
aCZltlom llce6w ' zawodowycb: komunikacyjnych I Innych 
techDlcznych. 

' DZIAŁ URZĘDO\VY 

Zarządzenia Władz Naczelnych . 

100. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 10 listopada 1947 r. 
wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie 
stypendiów, udzielanych studentom szk6ł akademick:ch 
l wyiszych, oraz uczniom IIce6w zawodowych: komunika-

cyjnych I Innycb technicznych. 

Na podstawie art. 9 i 13 ustawy z dnia 18 marca 1933 r. 
o państwowych stypendiach, oraz innych formach pcmocy 
dla młodzieży szkół wyższych (Dz. U. R. P . Nr. 25, poz. 207), 

zarządzam co następuje: 

§1. 
l. Ustanawia się na rok szkolny 1947/48: 

l) 180 stypendiów dla studentów szkół akademickich 
i wyższych, a mianowicie: . I 

.. ". ··'::'tfr!!;!;f::::::-: =~::t~:~ -: 
chandcznych, 

c) 30 stypendiów dla studentów na wydziałach elek
tromechanicznych i telekomunikacyjnych, 

d) 5 stypendiów d,la studentów na wydziałach in
żynierii wodnej, 

e) lÓ stypendiów dla studentów na wy<Imałach me-
chaniczno-lotniczych, 

f) 2 stypendia . dla studentów na wydziale chemii, 
g) 10 stypendi6w dla studiujących hydrologię, 

h ) a stypendia dla studiujących fizykę, matematy
kę i astronomię. 

l) 24 stypendia dla studentów na wydziałach prawa, 
j) 10 stypendiów dla studentów wyższych szkół 

handlowych, 
k) 5 stypendiów dla stud~ntów na wydziałach le

karskich, 
1) l stypendium dla studenta na wydziale leśnictwa. 

2) 145 stypendiów dla uczniów liceów: komunikacyj
nych i innych technicznych, a mianowiCie: 
a) 25 stypendiów dla uczniów na wydziałach elek

tromechanicznych i telekomunikacji, 
b) 20 stypendiów dla uczni6w na wydziałach me

chanicznych, 
c) 60 stypendiów dla uczni6w na wydzIałachdro

gowych, budownictwa, oraz dr6g i most6w, 
d) 15 stypendi6w dla ucmi6w na wydziałach dro

gowo-wodnych, 
e) 10 stypendl6w dla uczniów na wydziałach me· 

chaniczno-lotnlczych, 
f) 13 stypendiów dla uczniów Da wydziałach ru

chowo-przewozowych. 
2. Stypendia dla studentów szkół akadem!cklch i wyż

lZych płatne są zasadniczO od l października i947 r . 
do 30 czerwca 1948 r. i wynoszą: 
l) dla studiujących na politechnikach i w szkołach 

Inżynierskich : 

a) dla słuchaczy l-go i 2-go roku 
atud16w 3.000 zł. mies. 

b} dla słuchaczy 3-go roku na wy-
działach elektromechanicznych i 
telekomunikacji 

c) dla słuchaczy pozostałych wY
dział6w 3-go roku studiów 

d) dla słuchaczy 4-go roku studi6w 
:\Qe wydziałach elektromechanicz
nych I telekomunikacyjnych 

e) dla słuchaczy · pozostałych wy_ 

. ł.500 .. " 
4.000 Ol .. 

6.000 
" " 

działów 4-go roku studiów 5.000" .. 
2) dla studentów uniwersytetów 1 innyCh nieŁechnicz

Dych szkół wyższych: 

a) na l-m I 2-m roku studiów . 3.000 zł. mies. 
b) na 3-m roku studiów 3.500 " . .. 
c) na 4-m i 5-m (lekarskim) ro~ 

studiów 4.000.. .. 
3. Stypendia dla uczniów liceów komunikacyjnych l in

nych technicznych pła tne są . od l w~ześnia 1947 r. do 
30 czerwca 1948. r. ' i , wynoszą : 

a) l-go i 2-go roku nauki 
b) 3-go roku nauki 

§ 2. 

2.000 zł. mies. 
3.000 " .. 

Stypendy~ci , którym Ministerstwo Komunikacji przyzna 
stypendium na rok szkolny 19·17/48, będą zgodnie z 'postano
wieniami n iniejszego zarządzenia otrzymywać stypendia 
również w nas tępnych la tach szkolnych, aż do czasu ukoń
czenia studiów, jeżeli przedstawią we' właściwym czasie za
św'iadczeni e zakładu naukowego, do którego uczęszczają, 

stwierdzaj ące, że są jego ~tudentami: (uczniamI) i czynią co 
najmniej dostateczne postępy w nauce. , 

§ 3. 
l . Stypendium może być ' przyznane studentom i student

kom, oraz uczniom nowowstępującym do ·zakładu nau
kowego, lub uczęszczającym do dnnego zakładu nau
kowego, przede wszystkim kandydatom spośród dzieci 
pracowników rewrtu komunlkac)i, w~dług uznania Mi-I 
nis terstwa Komunikacji i w porozumiEniu z Zarządem . 
Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kolejo
wych (Z.Z.K.), lub Związku Zawodowego Pracovvników 
Państwowych (Z.Z.P.P.). Pierwszeństwo zasadniczo przy
sługuje kandydaoom bardziej zaawansowanyrri w stu
diach. 

2. Studentom, studentkom, oraz uczniom nowowstępują
cym do zakładu naukowego może ' być przyznane sty
pendium, jeżeli przedstawią zaświadczenie o przyj"ęciu 
do danego zakładu naukowego, a zaawansowanym w 

')'.' studiach ~:jeżeU· pq~9.~~!i.ią ~~k~\aQf.~e,lli~ (I p'rl9mo~ 
cji i zapisaniu ich na następny rok nauk!. 

3. O stypendium Ministerstwa KomunikaCji mogą ubie
gać SIę jed) nie kandydaci, którzy nie otrzymują żad
nych innych stypendiów. 

§ 4. 
l . Podania o przyznanie stypendium ubiegający się po

winni składać do Minis terstwa Komunikacji za pośred
nictwem zakładów naukowych, do których uczęszczaj ą, 
lub do których zostali przyjęci. 

2. Do podań należy dołączyć: 
l) świadectwo obywatelstwa polSkiego, 
2) metrykę urodzenia, 

16. 
l. Osoby pełnoletnie (w wieku .18 lat ukończonych lub 

będące w związku malżeńsklm) · podpisują deklara
cję' (zobowiązanie) wedłUg wzoru podanego w załącz~ 
niku Nr. 1. 

2. Jeżell kandydat do ' stypendium nie jest pełnoletni. 
wówczas ojciec, matka, opiekun lub osoba, która ze
chce przyjąć na siebie odpowiedzialność materialną za 
zwrot stypendium, a którą Ministerstwo Komunikacji 
uzna w tym względzie za ódpowledzlalną, podpisuje 
deklarację (zobowiązanie)' według wzoru załąęzriika 
Nr. 2. 

3. Stypendysta po dojściu do pełnoletności podpisUje de
klarację (zobowiązanie) według wzoru załącznika Nr. 3. 

4. W raZie odmowy podpisania deklaracji po dojściu do 
pełnoletności (ust. 3), stYI=endysta traci prawo do . dal
sze'go pobierania stypendium, a cała wypłacona mu do 
tego czasu kwota stYI=endlalna podlega zwrotowi przez 
osobę, która podpisała deklarację WEd ług załącznIka 
Nr. 2, w terminie rocznym od ,daty pozbawienia go 
stypendium. 

§ 'l. 

I. Stypendysta traci prawo do dalszego pobierania sty. 
pendium w razie: 
1) nledostate<:znych postępów w nauce, 
2) przerwania nauki, 
3) wydalenia z zakładu naukowego, 
4) uchylenia się od odbycia . obowiązującej go prakty

kd wakacyjnej, oraz niedostatecznych wyników tej 
praktyló, 

5) utraty obYwatelstwa polskiego, 
. 6) utraty uzdolnienia fizycznego do pełnienia służbY 

w resorcie komunikacji (§ 4 ust. 3 i 4), 
7) stwierdzenia, że opró::z stypendium Ministerstwa 

KomunikaCji pobiera równocześnie Inne stypendi~ 
(53 ust. a}; 'lub ' że" stan majątkowy s~dysty ni_ 
wymaga pomocy. 

2. We wszystkich przypadkach wymienionych w ust. 1 
stypendysta lub osoba, która podpisała za niego dekla
rację wedlug wzoru załącznika Nr. 2 (§ 6 ust. 2), obQ. 
wiązana jest zwrócić całe pobrane stypendium naj
później w terminie rocznym . od daty pozbawienia 6t,... 
pendium. 

3. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględ
nienie Minister Komunikacji może zwolnić stypendy
stę, całkowicie lub w części, od obowiązku zwrotu sty" 
pendium. ' 

§ 8. 3) zaświadczenie uczelni stwierdzające odby te studia 
j ootychczasowe postępy w nauce, wraz z opinią za
kładu naukowego co do stanu majątkowego, a no
wowstępujący świadectwo szkolne i zaświadczenie 

o przyjęciu do za1tładu naukowego, 
4) życiorys, 

Zawieszenie 'wypłaty stypendium na pewien okres czasu 
następuje w razie usprawiedliwionej przerwy w nauce, przy 
czym jeżeli stypendysta po upłYwie tego okresu nie wznowi 
'studiów, traci prawo do dalszego pobierania stypendium, 
z zastosowaniem postanowień § 7 ust. 2. 

5) opinię władz administracji ogólnej i Związku Za
wodowego Pracowniltów Kolejowych względn:e Pań-
stwowych, . 

6) del:larację o przyjęciu stypendium wedlug jednego 
z wzorów przewidzIanych w załącznikach do niniej
szego zarządzenia. 

3. Przed przyznaniem stypendium, kandydaci poddani bę
dą badaniom przez lekarza urzędowego, celem stwier
dzenia ich uzdolnienia fizycznego do służby w resorcie 
komunikacji. 

4. Badania lekarskie będą powtarzane corocznie przed 
rozpoczęciem roku szkolnego, przy czym stypendium 
może być przyznane jedynie tym kandydatom, którzy 
poza dostatecznymi postępami w nauce (§ 2) wykażą 

się dodatnim wynikdem badania lekarskiego. 

§ 5. 
1. W czasIe ferii letnich w zakładzie naukowym, stypen

dyści obowiązani są do odbywania praktyki wakacyj
nej, przewidżianej przez dany zakład naukowy, we 
f/łaściwym dziale komunikacj i. Miejsce praktyki wy
znacza . stypendyście Ministerstwo Komunikacji, lub 

2. 
urząd podległy temu Ministerstwu. 
Od odbycia praktyki wakacyjnej wolni są: 

1) stypendyści, którzy odbyli już przeWidzianą przez 
dany zakład naukowy praktykę wakacyjną; 

2) stypendyści, którzy zgłosili się do egzaminu dyplo
mowego, o ile przedstawią zaświadczenie uczelni, 
stwierdzające, że praktyka wakacyjna jest dla nIch 
zbf;dna; 

3). za czas odbywania praktyki wakacyjnej stypendy
ści otrzymują wynagrodzenie mieslę<:zne w wysoko
ści ustalanej corocznie zarządzeniem specjalnym o 
praktykach wakacyjnych. 

§ 9. 

Stypendysta może zrezygnować ' z pobierania dal ozych rat 
stypendium przyznanego na dany rok szkolny, lub z potie-
rania stypendium w dalszych latach nauki, pomimo posia- -
dania warunków do otrzymywania stypendium - z zacho
waniem obowiązku odsłużenia stypendium po ukończentu 
zakładu nauk{)wego, zgodnie z postanowieniem § 10 ninieJ
szego zarządzenia. 

5 10. 
l . Stypendysta Obowiązany jest, nie później niż w ciągu 

trzech miesięcy od daty ukończenia zakładu naukowe
go, zgłosić się do M'nisterstwa Komunikacji, bez spe
cjalnego wezwania ze strony tego Ministerstwa. celem 
odsłużenia pobranego stypendium na wyznaczonym mU 
stanowisku, w stosunku 12 miesięcy za każdy rok szkol
ny korzystania ze stYJ;endium. 

2. Stypendysta, który ukończył studia, obowiązany jest 
zwrócić Ministerstwu Komunikacji, najp6miej w ter
minie rocznym całe pobrane stypendium w przypadku: 
l) nl~zgłoszenia się do odsłużenia pObranego stypen-

dium; . 

2) nieobjęcia wyznaczonego mu stanowiska służbo,"
go, w ciągu 15 dni od daty powołania go do słu!by; 

3) zwolnienia na własną prcśbę ze słuŻ0Y przed od
służeniem pobranego stYJ;endlUm; 

4) wydalenia go ze służby . w drodze dyscyplinarnej 
przed odsłużeniem pobranego stypendium. 

3. Jeżeli stypendysta 'jest niepełnoletni, wówczas do zwro
tu pobranego stypendium we wszystkich przypadkacb 
wymienionych w ust. l obowiązana jest osoba która 
podpisała deklarację według wzoru załącznlk~ Nr. 2 
(§ 6 ust. 2). 



5 n. ' 
l . Na polecenie M:nisterslwa Komunikacji, dyrekcje 0-

kręgowe kolei państwowych (biura perscnalne) spo, 
' rządzają listy placy i zarządzaJą wypłaty stypendium 
p~zez biura finansowe, ' 
W przypadku, jem uczelnia, do której ucz:saezają SŁf'" 
pendyŚci, znajduje się nie 'II siedzibie właściwej dyrekr 
cjl okręgowej kolei państwowych, wypłata stypepdiulll 
lIl0ie być zarządzona przez kasę stacyjną w siedzibie 
uczelni. ' 

• , ~m'pęndlum wypłllca się w ratach miesięcznych, płat~ 
nych z góry, za pokwitowan:em w listach płacy~ 

1. Raty stypendialne powinny być podejmowal1e przez 
lIt)'pendYl\tów w terminię 15-dnlowym pd dnia powia
domieriia uczelni przez dyrekcję okręgową k,olei pań
stwowych o przygotowaniu wypłaty. 

§ 12. 

1. Zak.lady naukowe PowinnY , sprawdzać, czy stypendy
'6cj me utrllcjli wymagaQych kWlllifikacyj (§ 7 \15t. 1. 
pkt. l, 2. 3, 5 I 7), a w razie stwierdzeąia ich utraty. nie
lWłoc~~e POW:iapęmijlć o tyJP Minis :erstwo KQmuni
k!łcji i właściwą dyrekcję okręgową kolej państwo-
.,ycn." . " 

. I. W ten sarn sposób winny postąpić zakłady naukowe w 
prz;VPlldku. gdyby stypenclysta po ' dOjś\!iU do pełp.olet
ności nie podpisał deklaracJi przewidzianej w § 6 
ust. 3. ' ' 

l. Ponadto Eakład naukowy winien powiadomić Minister
. stwoKomunikacji o ukończeniu studiów przęz stypen
v,tII. 

8 13. 
MIn!Jterstwo Komunikacji prowadzi szczegółową ewlden~ 

~~ litypendystów, w której każdy stypendysta .PQslada od
a.t~ln;y ' rachunek (konto). 

5 14. 
. Njnlęjs~ zarządzenie wchodU w ~ycie ; dn~eQl l wr:;e:" 
śłiia 1947 r. 
MINISTER KOMUNIKACJI MINISTER OSWIA':fY: 

C .... ) J, ~banows~i wiz (-) E. Krassowska 

Załącznik Nr. lclQ S 6 pkt. 1. 

DEJ{J,.ARĄCJ Ą. 

" 1. Ja niżej podpisany (a) . , .••.••••• pr,Y 'muję od 
Mh\isterstwa KOmunikacji tytułem stypendium w zło
tych • . . . (słownie)' • . .. . • miesięcznie na warun,
kaeh ustalonych w zarządzeniu MiniStra Komunikacji 
z dnia .••••••••• 1947 r. ogłoszonym w Monitorze 
Polskim Nr .••• z dnia •••••••• , których obowią
tuję się ściśle przestrzegać. 
'Przepisy tego zarządzenia są mi , znane i oświadczam, 
te przyjmuję na Siebie wszelkie obowiązki. jakie prze-

.. "; pisy 'te nakładają na' SŁYP2ńdystó\\'. . 
. t. ' Ponadto zoboWiązuję się. podczas odbywania studiów 

w ••.••••• ~ .• . (nazwa zakładu naukowego). do 
jciłłe,o przestrzegania obowiąZlłjąCych w tym z!lkła
dale naukowym przepisów. prll,z do sumienne~o przy
kładmia się do nauld. 

(podpis) 
.... 3tcOwOść. data •••••••••• 
~owe poświadczenie własnoręczności podpisu). I 

'. . " Załącznik .Nr. 2 do li 6 pkt. 2. 

DEKLARACJĄ. 

I . Ja niżej podpisany (a) . • . . • . . • . . OJCIec, matka, o~ 
,piekun uznany przez Ministerstwo Komunikacji za o
sobę odpowiedzialną (niepotrzebne skreślić) ...• . . . 
(nazwisko i imię studenta lub ucznia) zamieszkały w 
. ' . : • . •• przy ulicy • • . . ' . pragnąc dopomóc wy
mienionemu niepełnoletndemu studentowi (tce) (ucznio
wi) do ukońc;!:enia studiów w . • . . . . . . . •• (nazwa 
zakładu naukowego), obowiązuję się: ." 
1) zwrócić Ministerstwu Komunikacji wszelkie ' kwoty. 

pobrane przez • . • • . . . • • . tytułem stypendium. 
jeteli wymieniony po dojściu do pełnoletn!?ści w 
CZallie odbywania studiów odmówi podpisania de
klaracji Wg. załącznika Nr 3, zobowiązującej go do 
ś.cisłego przestrzegania warunków i obowią1;ków, ' u
stalonych w zarządzeniu Ministra Komunńll:acj! z 
&ia •. ~ ..• • , • 1947 r., ogłoszonym w Monitorze 
Polskim Nr . . . • • z dnia . . . • . .• " , 

2l. ~wrócić. MinistetPtwu KomunikllcF wszystkie ~wo
ty po~rane przez ..•. ; • • •.• tytułem stypendium 
p,z«I dojściem jego do pel!'lOletnoś~j, jeżeli wy
mi!mlony: 
a) - zostanie pozbawiony stypendium n!i podstawie 

5 T zarządzenia tvIinisterstwa Komunikacji Nr. 
P. 4cI70-38/47 z dnia . . ... ..• ogłoszonego w 
Monitorze Polskim Nr . . ' . . z dnia ... ... . . , 
lub też jeżeli dobrowolnie zrezygnuje z pOdejmo- , 
wanta' dalszych rat miesięcznych przyznanego mu 
stypendium (§ '9); 

l nie Wykona po ukończeniu zakładu naukowego 
l , przed dojściem do pełnoletności zobowiązal1, ' 
przewidzianych w § 10 ust. 1 zarządzen.ia Mipi- ' 
stra Komunikacji Nr. P. 4cI70-36/47 z dnili . .. . , 

/ ." " 
ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr . . . . . 7-

dnia ... ... .• 
Z obowiązków wymienionych w \15t. l wyw!'ążę się w 
terminie przewidzianym w § 7 ust. 2 i w § lO , ust. I 
zarządzenia Ministra Komunikacji Nr P, 4c/70~38/47 z 
dnia .. .... . . . , 'ogłoszonego w Monitorze Polskim 
Nr . . '. z dnia . . . .... . 

3. Oświadczam, że postanowienia zarządzenia Mlnistra , 
Komunikacj i z dnia •. ' • • . .. " ogłoszonego w Moni-

,!MONITOR PQLSKI" ".... dn'ia 4 marca 1948 t. 

torze Polskim Nr ••• ' . li dnlll ••••• • • .• 'w sprawie 
udz.ie1ania stypendi\lm są mi dobrze znane. 

(POdpis) 

Miejscowość. dlit::} , • .. • ' • •••••• ' 
(urzędQwę poświadcz~QJie własnoręc~ości podpIsu). 

Załącznik Nr 3 do 8 6 pkt. a. 
: DEKLARACJA. 

l, "aniża; podpi~anY (a) .••••.•.•• student (ka) ma· 
zwa· zakładu naukowego) urodzollY (a) dnia . . . . . . .. ' 
po dojściu do pełnolelności przyzn!ljfl, te pobrałem I 

Min,i!sterstwa KOllluniklicH na podstawie deklaraCji li 

dnia • " . . •• " !, • podpisanej przez Illego ojca. matł\e, 
opil!>kuna uzpal\ego przez MinistErstwo KomunikacH 
za osobę o<lpowiedzialną (niePQtrzebne skreśl:~) tytu:,, · 
łem Iitypendlull\ przez. cza!! studiów moich w • • ••••• 
(nazwa zakładu naukowego) ogólną kwotę zł . . . •••• 
(słownie) .. . • ; . . . . . I nadal przyjmuję qd tegoż 

Ministerstwa stypendium w kwocie zł . . • • (słown e) 
. . . • • . . .• (miesięcznie) na warunkach ustalonych 
w zarządzeniu M:inistraKomunikacji z dnia . . . .... , 
ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr . . . . a dnia 
. . . . • . . . • •. Przepisy lego zarządzenia są mi do
kładnie znane i warpnków stypenąialnych zobowlązu~ 
ję się ściśle przestrzegać . 

Oświadczam, że przyjmuję na siebie wszelkie obowląz- ' 
ki, jakie przepisy te nakładają na stypendystów. 

~. ronadto ~obowiązuję się podczas odbywania · st~diów 
w ••.•...... (nazwa zakładu naukowego) dQ ści

słego przestrzegania obowiązujących w tym ~kladzie 
naukowym pr~episów. oraz ąo sum;ennego przy~łada,. 
nia się do naulQ. 

(P(>dpis) 

Miejscowość. data • • ••• • • •• • 
(urzędowe poświadczenie własnoręczności ~J)illU), 

Obwieszczenia sqdowe 
UZNANIE ZA ZMARŁEGO l 

STWIERDZENIE F AKfU SMIERCJ • 
SĄD GRODZKI Vi KIELCACH 

Sąd Grodzki w Kiel~ach, na skl,ltek wni9*u Mariana Mo
chQckiegQ, :r;am. w Smykowie, gm. Da1eszyęe, pow. kielec
kiego, wszczął postępowanie o uznanie ~a zmarłego jego 
dziadkli Józefa Mochockiego, syna Marcina i Józef y li Pi~
trzYk6w, urodzonego 25 kwietnia 1882 rokl,l w SmYkowie, 
gm. , Pale~zyce . . Józef Mochocki w lutym 1908 rQku opuścił 
swoje stałe miejsce zamieszkania wieś Smyków, udał się 

,.J~P, li.ietl)iec na roboty rolne,~ąd c;lo tja,j PQrYIlie, PQWfąj:ił, 
ani tez 'nie dał o sobie znaku życia: . 
. Sąd wzywa Józefa Mochockiego, aby w terminie trzech 
miesięcy od dnia Ukazania się niniejszego ogłoszenia w Mo
nitorze ' Polskim zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Kielcach, 
gdyż po bezskutecznym upływie tego terminu zostanię uzna
ny za zmarłego. Sąd 'wzywa wszystkich, którzy mogą 

udzielić ' jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby () niCh 
donieśli sądowi w powyżsiym terminie. 
Nr. Co 603/ 47. KN-2111 

SĄD GRODZKI W KOSCIANIE. 

Sąd Grodzki w Kościanie podaje do wiadomości, że: 
l) Michalina ' Kowalewska z d. Wlodarczak z Czempinia 

wystąpiła z wnios)ti~in o uznanie za zmarłego jej mę?:a Win
centego Kowalewskiego, ostatnio zam. w Czempilliu, uro
dZOnego dnia 4 kwietnia 1889 w Słębowie, pow. Znin, syna 
Anny Kowalewskiej , którego Niemcy przydzielili do prze
nośnej · grupy kolejarSkiej , która ll ilprawiała tory kolejowe.' 
W jesieni 1943 wyjechał z tą grupą do Francji. odzywał się 
listownię, ostatnio latem 1944 i od tego CZilS\I śla(i P<> nim 
zaginął. 4 Zg. 85/47. 

2) Jan Wojciak z Rąbinia, pow. kościańskiego, wystąpił. 
z wnioskiem o uznanie za zmarłą córki jego Zofii Wojc1alt, 
ul'odzonęj dnia 2 marca 1911 w Rąbiniu 7. rodziców Jan~ 
i Marianny z d. Nowak, którą gestapo lliemieckie w dniu. 
8 września 1942 r. aresztowało i którą następnie uwięziono 

. W Osiecznie, a późP.iej-' osadzono w Oświęcimiu, gdzie rzeko- : 
mo zmarła. 4 Zg,95/47. 

3) Julianna Schwarz z d. Szara t Kościana, ul. , Ks. l3ącz
kOWilkiego IS, wystąpiła z wnioskiem o uznanie za znlarłe
go jej mę~a Stanisława Schwarza, sto posteru,nkowego Pol. 
Państw., urodzonego ,dnia 25 kwietnia l8B9 w K<;Iścianie, sy.,. 

, na Ignacego i Marianny ' z d. Korbik, który w czasie wybu
chu ' wojny 1.9. 1939, transportował internowanych NiemcóW 
w głąb Polski. Od chwili wyruszenia 2 tym transportem 
nie daje o sobie zn8ku życia i ślad po nim zaginął. 

'1 Zg. 10/48. 
4) Cecylia Hoffmann z d. Pilc wystąpiła ; wnioskiem. 

o uznanie za zmarłego jej męża Antoniego Hoffmpna, ro
botnika ostatnio zamieszkałego w Kościanie przy \11. Żerom
skiego nr. 5, urodzonego dnia 29 maja 1901 r. w Łagiewni
kach, syna , Stanisława i Józef y z d. WojcieChowskiej, który 
w dniu 28 września 1939 został przez Niemców ar~sztowany 
i Osadzony w więzieniu sądowym w Kośdanie, a w dniu 
11 pażdziernika 1939 wywieziony do Poznania na {orl VII 
i od tego czasu ślad po nim zag: nął. 4 Zg. 11 /48. 
Sąd wzywa zagintonych, aby w terminie trzech miesięcy 

od daty niniejszego ,ogłoszenia, zgłosjli sh'i w Sądzie Grodz
kim w Kościanie, ,gdyż w przeciwnym razie mogą być uzna
ni zazmarlych. Sąd ' wzywa l'ównież wszyst.kie 030by, któ
re mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w tyrriże 

terminie doniosły o t)'m Sądowi Grodzkiemu w Kościan;e. 
KN-2118 

Nr.~o , -. 
SĄDGROriZKJ W KOŻLU 

Sąd Grodzki 'vi Ktiżlu, w sprawie z wniosku Berty Stroh· 
mater · \V Polskiej Cerekwi, pow. Koźle. o uznanie zaginl~ 
nego :KarolaStrohmaiera. urodz. 12.X. 1902 r. w Pols1qej 

,Cerekwl. p()w. Kożle, syna Karoia i Marii Zmuda za zmarłe- . 
go, który ' j.ko żołnierz niemiecki ,z ostatniej wojny zagłnął 
wm.rcU 1845 r . na terenie Prus Wschodnich - wzywa ża
i 'ifiioneso. ,aby w terminie 3 miesięcznym zgłosił się. '~dyż 
w przeciwnym raziemoie być uznany za zmarłego. Zarazem 
wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomości o zilginto- ' 
nym. by doniosły o nich Sądowi w powyższym terminIe . 
zg. 69/4a'. " KN~207S 
~Qd GrQdzki VI Koil\1, w sprawie wnios·ku Anny Pientka 

w Kędżlęrzynle, ul. Czerwonej Armii 4. o uznanie zaginiÓ
nego t:dichahfPientki. urodz. 29.Vl. 1914 r : w Krzanowicilcb, 
pow. Koźle; sYria~ Michała l Marii Auer za zmarłego. który 
Jako 'iolnlęrz' niemiecki 'z ostatniej wojny zaginął w 1944' r. 
na terenie " Włoch, wzywa zaginiónego, aby w ' terminie 
3 miesięcznym 'zgłosił się, gdyz w przeciwnym razie moze 
być uznany za zmarłego. zarazem w~ywa wszystkie osoby. 
~tóre . mają : wiadomości o zaginionym. by doniosły o , nich 
SIl<Jowi w powyzszYm terminie. Zg. 46/48. ' KN-~0'72 
Sąd Grodzil;i w ,', Ko~u. w , sprawie wniosku ZofiiZieliń

"kiej. zam.wRogach, pow, Kożle o uznanie zaginiortego 
męia Sebastiana Zielińskiego. ur. 14.10. 1906 w Rosinie, 
pow. Łańcut. syna Stanisława ! Marii Szczepańskiej, ostat
nio zam. w Sw: Józefie, pow. Kołomyja za zmarłego, którY 
w roku 1943a<>stał osadzony w obozie w Oświęcimiu, skąd 
nie PQwróc1ł .... wzywa zaginionego, aby w terminie do 
3 mie!ięcy od ogłoszenia ;!:głosił się, gdyż w przeciwnym ta
zie może ' być uznany za zmarłego. Zarazem wzywa wszyst
kie osoby, któteby miały wt',domości o zmariym, by do~o. 
sly o nich Sądowi w powyższym terminie. Zg. 14Ój4'7. 

K-l'750 

Sąd Grodzki w Koźlu w sprawie wniosku Lucji Tuc~ek 
w BIałej , Rynek 34/35, pow, Prudnik, o uznanie zaginio
nego Walentego 'fuczka. urodz. 14.1. 1874 w Kożlu, syna Cy
priana 'i Zuzanny' Hajduk za zmarłego, który podczas dzia
łań wojennych na terenie pow. kozielskiego zaginął w KożIu 
w styczniu 1945 ' r. bez wieścl, wzywa zaginionego, aby ' W 
terminie '3 mięsięcznym od doręczenia wezwania zgłosił się, 

gdyż w przedw~ym razie może być uznany za zmarłego. 
Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają wladomośći o 
zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w poWYŻS~m ,ter- , 
minie. Zg. 23148'. . K-1762 
Sąd Grodżki ',' w Koźlu. w sprawie wniosku Jadwigi 

Chrząszcz z 'Dziergowic, pow. Kożle, o uznanie zaginioilegQ 
Alfonsa ChrząszcZa, ur. lU l. 1907 wDziergowicach, ' pow, 
Kożle,syna Ańtoniego i Pauliny Cł1rząszcz za zmarłego, 
który jako żołnierz niemIecki z ostatniej wojny ~agimlł 
1944 r. na froncie wschodnim bez wieści, wzywa zaginione-

" ~~\ ,,a~y ,.w , ~rm,i~.l,~ , ~-.mi~~~f,lczn~m , ~~~o~jł §i,ę, gdri w p~t~
ciwnym razie może ' być uznany za zmąr!ę,gQ. , ~arazem wzy
wa wszystkie: oSOby,które 'ri{ają ~iadomoŚci o zaginionym, 
by doniosły o nich Sądowi w powyższ~m terminie. Zg. 36/48. 

.~ KN-230R 

Sąd GrOdzki w 'Koźlu. w sprawie w~losku Gertrudy Mal-
' eher w"Pokrzywnlcy, pow. Koźle, o uznanie zaginioneg; J'c;
na Malchera, ur. 15:10. 1913 w Pokrzywnicy, pow. Koile. 

,syna Józefa i , ZofirPander za zmarłego, który jako żołnierz 
niemiecki z ostatniej 'wojny zaginął 1944 r. na froncie~a
chodnim, wzywa 'zaginionego, a~y w terminie 3 miesi~CZ
nym zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany 
za zmarłego. Zarazem wzywa wszystkie 'osoby, które mają 

wiadomości o zaglltionym, by doniosły o nich Sądowi w p(>
wyższym terminie. Zg. 76/48. ' KN-231;l 

Sąd Grodzki" w Koilu, ,w sprawie wniosku Agnieszki sto
brawe VI ' Rogach. pow. Koźle, o uznanie zaginionego Ema· 
nueili ' Stobrawe, ur. 24.12. 1913 w Rogach, pow. Koźl~, Sy~? 
Emila i Emilii, Z1otos za zmarłego, wzywa zaginionego, ~b~' 

" w ' te91'inie - 3-niieslęcżnym ,od ogłoszenia zgłosił się, gdr ;' 
w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. ' 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomość' 
0 - zaginionYIn, ', by doniosły o nich Sądowi w POwYższyrl1 

terminie. ' Zg.73j 48. · , KN~23N 

Sąd Grodzkt w :Koźlu, w sprawie wniosku Waieski Ku
bickiei w Bierawie, pow. Koźle, o uznanie zaginionego :'Do
mlnika' Kub!ekiego~: ur. 6.2. 1903 w Ortowicach, pow. KÓźle , 
syna Frariclszk:a i BibiaI'ly Kub(ckiej za zmarłego, którY i~
ko ~olnierz , niemiecki z ostatniej wojny zaginął 1944 i. 'na 
terenie , Węgier beż wieści, wzywa zaginionego, ' ab~ w ~ter-

'. minie 3 miesIęcznym od ogłoszenia zgłosił się, gdy~ w prze-
ciwnym razie może być uznany za zmarłego. ' 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomośĆi 
,o zaginionym, by doniosły o nich sądbwi w Powyższym ter
minie. Zg. 62/48. ' KJ\r-231~ 
Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wniosku Zofii Pod?~'.; 

ski ej w J{ędzierzynie, ul. Matejki 32, o uznanie zaginiÓne
go FranclszkaPddgórskiego, urodz. 13.U. 1895 w Stanisła
wowie, syna Zdzisława i Zofii Bogdanowicz z~ zmarłego, 
który w grudniu 1939 !'. wyjechał do Rosji i od tego czasu 
nie ma o nim żadI}ych wiadomo,ści - wzywa zaginionego. 
ab~ w te~minie 3-miesięcznym zgłos ił s i ę. gdyż w pr ze
ciwnYm razie możę być uznany za zmarłego. ' 

Zllrazemwzy,+,a wszystkie osoby, które maj!ł wiadonioscl 
o zaginionYtn, by doniosły o nich Sądowi w powyższym 
terminie. Zg5614~. KN-2316 

Sąd Grodzki VI J{otlu, w sprawie wnioskuAtIarii Halas 
z Dziergo;vic, pow. Koźle, o uznanie zaginionegG Pawła Ha
lasą., urodz. 6.4, 1913 w Dziergowicach, pow. Koile, syna 
Antonie~Q i , G.ertrudy Skrup a za zmarłego, który jako żoł
nierz niej11iecl}~zostatniej wojny zaginął 1944 r. hez wieści, 
wzywa z~ginionego, aby w termime 3-miesięcznym igłosU 
się, gdyż w,przeciwnym razie może być uznany za zmarł • . 



.Nr,2ó 

Zarazem wzywa wszystkie osoby,które mają wiadomości 
O ~aginionym, by doniosły o nich Sądowi W powyższym 

terminie. Zg. 92/48. KN-23l7 

Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wniosku Gertrudy Si
mon z Długomilowic-Zabnik, pow. Koźle, o uznanie zagi
nionego Józefa Simona, ur. 12.3. 1906 w Długomilowicach, 
pow. Koźle, syna Antoniego i Franciszki Sadzik za ~marłe
,go, który jako żołnierz niemiecki z ostatniej wojny zaginął 
1944 r. na froncie rosyjskim, w~wa zaginionego, aby w 
terminie 3 miesięcznym zgłosił się, gdyż w . przeciwnym 
razie może być uznany za m1arłego. 

Zarazem wzywa w,szystkie osoby, które mają wladomośc 
o~ginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym 

terminie. Zg. 78/48. KN-23l8 

. Sąd Grodzki w KOź!u, w sprawie wniosku Klary . Wieja 
.- Brzeźcach, pow. Koźle, o uznanie zaginionego Henryka 
Wiej i, urodz. 225. 1913 w Kędzierzynie, pow. Koźlę, syna 
Karola i Anny Lucyga za zmarłego, który jako żołnierz 
niemiecki biorąc udział w ostatniej wojnie zaginął i od 
lutego 1945 nie ma o nim żadnych wiadomości, wzywa za
ginionego, aby w terminie 3-miesięcznym zgłosił się. gdyż 
'w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 

. Zarazem wzywa wszystk:e osoby, które mają wiadomości 
o zaginionym, by dOrllosły o nich Sądowi w powyższym 

terminie. Zg.101/48. KN-23l9 

Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wniq~ku Anastazji Gar
bas w Chechle, pow. Gliwice, o uznanie zaginionego Emila 
Garbasa, urodz. 2.3. ,1915 w Gliwicach, pow. Kożle, syna 
Antoniego i Marty Golombek za zmarłego, który jako żoł· 
nierz niemiecki z ostatniej . wOjny zaginął 1944 r. na terenie 
Rumunii bez wieści, wzywa zagiD1onego,aby w terminie 
3 miesięcznym zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może 
byĆ uznany za zmarłego. . 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, 
o zaginionym, by doniosły o nich 
tenninie. Zg. 74/48. 

które mają wiadomości 
Sądowi w . powyższym 

~-2320 

Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wniosku Katarzy.ny Na
mysIo w Większycach, pow. Koźle o uznanie . zaginionego 
Edmunda Namyslo, urodzon. 16.11. 1908. r. w Biedrzycho
wicach, pow. ~rudnik, syna Antoniego i Józef y Mlchalec 
za zmarłego, który jako żołnierz niemiecIti z ostatniej woj
ny zaginął 1944 r. na terenie Rumunii bez wieści, wzywa 
zaginionego, aby w terminie 3-miesięcznyni zgłosU się, gdyż 
W przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 

Zarazem wzywa ws~stkie osoby, które mają wiadomości 
' o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym 
, terminie. Zg. 71/48. KN-232 l 

Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wniosku Marty Josko 
: li: Witosławic, pow. Koźle, o uznanie zaginionego Jana Josko, 
'ur. 2.12. 1908 w Kozach, pow. Koźle, syna Jana i Joanny 
Pendzialek za zmarłego, który jako żołnierz niemiecki z 
ostatniej wojny zaginął na terenie Rosji bez wieści, wzywa 
~ginionego, aby w terminie. 3~mięsięcŹnY~ .1Xj. .. ogłpszenia ', 
zgłosił si~, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za 
zmarłego. 

'Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomości 
o ,zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym 
terminie. Zg. 31/48. KN-2322 

Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wniosku Heleny Stania 
'IV Cisowej, pow. Koźle, o uznanie zaginionego Andrzeja 
Stani, urodzonego 29.1 l. 1910 w Cisowej,pow. Koźle, syna 

, Szymóna i Marii Rudzkiej za zmarłego, który jako. żołnierz 
niemiecki z ostatniej wojny zaginął na froncie i od 1944 r. 
nie ma o nim żadnej wiadomości, wzywa zfiginionego, aby 
W ~inie 3-miesięcznymzgłosił się, gdyż w przeciwnym 
razie może być uznany za zmarłego. 
. Zaraze,m wzywa wszystkie osoby, które mają 
o zaginionym, by doniOSły o nich Sądowi w 
terminie. Zg. 97/48. 

wiadomości 
powyżs~m 

KN-2323 
Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wniosku Berty Majcher 

w Miejscu nad Kłodnicą, pow. Koźle o uznanie zaginionego 
Pawła Maj chera, urodz. l5.VI. 1911 w Pańwowicach, pow. 
Gliwice, syna Jana i Augusty Szklorz za zmarłego,który 
jako żołnierz niemiecki z ostatniej wojny zaginął 1942 r. pod 

, Stalingradem bez wieści, w~a zaginionego, aby w termi
nie 3 miesięcznym od ogłoszenia zgłosił się, gdyż w prze
tiwnym razie może być uznany za zmarłego. 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają wiademoścl 
o zaiinionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym 
terminie. Zg. 80/48. KN.-2324 

, Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wniosku Jadwigi Manek 
l: Blachowni Sląskiej, . pow. Koźle, o uznanie zaginionego 
Brunona Manka, ur. 9.6. 1917 w Kędzierzynie, pow. Koźle. 
syna Pawła i AmaUi Jauernik za zmarłego, który jako żoł
Jlierz niemiecki z ostatniej wojny zaginął 1944 r. na tere
nie Rosji bez wieści ...;.. wzywa zaginionego, aby w terminie 
3-miesięcznym od ogłQszenia zgłosił się, gdyź w przeciwnym 
razie . może być uznany za zmarłego. 

Zarazem wzywa , wszystkie osoby, które mają wiadomości 
o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym 
terminie. Zg. 45/48'KN-2325 

SĄD GRODZKI W KRASNIKU. 

Zg. 102/47. Sąd Grodzki VI Kraśniku, na wniosek Janiny 
Chmura, zamies7.kałcj we wsi Gościeradów i na mocy art. 5 
Dekretu z dn. 29.VIII. 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 40, 
poz. 226), W7.ywa zaginionego Ignacego Chmurę, syna Jana 
l Anieli ze Skibińskich, urodzonego dnia 30.X. 1912 r. w 
Gościeradowie, ostatnio zamieszkałego w · GOścieradowie, 
pow. Kra&'1ik, aby w terminie trzymiesięcŻl1ym 'zgłosił się 
qo tutejs7.rgo Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być 
uznany 7~1 ;:marłego. Ponadto wzywa się wszystkie osoby, 
które rn0gą lIl!zie!:ć wiadomości o zaginionym, aby w ter
minie tym doniosły o. nich Sądowi tutejszemu. KN-2124 

.. MONITOR POLSKI" - dnia 4 marca 1948 r. 

Zg. 78/47. Sąd Grodzki w Kraśniku, na wniosek , Włady
sława Kondysa, zamieszkałego w Rudniku? gm.Zakrzówek 
i na mocy art. 5 Dekretu z dn. 29.VIII. 1945 r. (Dz. Ust. 

. R. P. Nr. 40, poz. 226), wzywa zaginionego Marcina Piechotę, 
syna Macieja i Magdaleny z Dziedziców, urodzonego dnia 
l listopada 1875 r. w Sukowie, ostatnio zamieszkałego w 
Sulowie, pow. Kraśnik, aby w terminie trzym:esięcznym 

zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za zmarłego. Ponadto wzywa się wszyst
kie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, 
aby w terminie tym doniosły o nich tutejszemu Sądowi. 

KN-2123 

Zg. l1(}/47 ~ Sąd Grodzki w Kraśniku, na wniosek Julii 
Sarna. zamieszkałej w Kraśniku t nil mocy art. 5 Dekretu 
z dn. 29.VIII. 1945 r. (Dz. U. R. P . Nr. 40. poz. 226) wzywa 
zaginionych: l) męża Antoniego Sarnę, syna Franciszka 
i Katarzyny z Burdów. urodzonego dnia 12.1. 1889 r., 2) sy
na Aleksandra Sarnę, syna AntQniego I Julii z Cwieków, 
urodzonego dnia 12.XI. 1918 r., 3) syna Stefana Sarnę, syna 
Antoniego i Julii z Cwieków. urodzonego dnia 8.VIII. 1922 r., 
wszystkich urodzonych i ostatnio zamieszkałych w Kraśniku, 
aby w terminie trzymiesIęcznym zgłosili się do tutejszego 
Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za 
zmarłych. Ponadto Sąd wzywa wszystkie osoby, które mo- . 
gą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w powyższym 
terminie doniosły o nich tutejszemu Sądowi. KN-2125 

Zg. 111/47 r . Sąd Grodzki w Kraśniku, ria wniosek Ge
nowefy Muniak, zamieszkałej w $wicciechowie i na mocy 
art. 5 Dekretu z dn. 29.VIII. 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 40. 
poz. 226), wzywa zagInionego Jana Targosa, syna Wojciecha 
i Marianny z Surdackich, < urodzonego dnia 19.XI. 1923 r. 
w $wieciechowie, ostatnio zamieszkałego w $wieciechowie, 
pow. Kraśnik, aby w terminie trzymiesięcznym zgłosił się 
do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być 
uznany za zmarłego. Ponadto wzywa się wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomohi o zaginionym, aby w ter-
minie tym doniosły o nich tutejszemu Sądowi. KN-2l26 . 

zg. 112/47. Sąd Grodzki w Kraśniku, na wniosek Stefanii 
Pawełczakowej, zamieszkałej w Wilkołazie cz. I i na mocy 
art. 5 Dekretu z dn. 29.VIII. 1945 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 40, 
poz. 226), wzywa zaginionego Bo1eslawa Pawełczaka, syna . 
Jana i Józef y z Maleckich, urodzonego dnia LXII. 1907 r. 
w Wilkołazie, ostatnio zamieszkałego w Wilkołazie cz. I, 
pow. Kraśnik, aby w terminie trzymiesięcznym zgłosił się 

do tutejszega Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być 
uznany za zmarłego. Ponadto .wzywa się wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w ter
minie tym doniosły o nich Sądowi tutejszemu. KN-2127 

SĄD GRODZKI W KRZESZOWICACH. 

Na wniosek Ęlżbiety Rejdych, zamieszkałej w Psarach 
Nr. 77, pÓw. Chrzanów, wszczęte zostaje postępowanie o 
uznanie za zmarłego Jana Rej dycha, urodzonego ' .1 O czerwca 

; 1910 r., syria Jarla i Agnieszki z Kocotów, ostatrii~za,mf~szl 
kałego w Psarach, zaginionego męża wnioskodawczyni, 'któ
ry wedle twierdzeń wniosku wywieziony w dniu l sierpnia 
1944 r . przymusowo do pracy w kopalni węgla w Orłowej 
na Sląsku Zaolziańskim, zaginął. 

Zaginiony zostaje wezwany, aby w terminie do trzech 
miesięcy zgłosił się, ' gdyż w przeciwnym razie może być 
uznany za zmarłego, jak również wezwane zostają wszystkie 
osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby 
w · terminie powyższym doniosły o ni~h Sądowi. Zg. 48/47. 

KN-2254 

SĄD GRODZKI W LIMANOWEJ. 

Zg. 84/47. Sąd Grodzki w Limanowej ogłasza, że Mieczy
sław Czeczotka z Limanowej wniósł o uzpanie za zmarłego 
jego brata Zygmunta Czeczotki, ur. 1.9. 1900 w LImanowej, 
s. Franciszka i Eleonory z Kuligów. stale zamieszkałego 

w Tymbarku, który w roku 1939 jako komendant poste
runku pol1cji został ewakuowany na wsch6d- poczym ślad 
po nim. zaginął. 

Wzywa się Zygmunta Czeczotkę, by do 3 miesięcy od 
daty tego ogłoszenia zgłosił się w Sąd:me w Limanowej, 
gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłego. 

Wszystkie osoby, któreb~, o nim miały jakie wiadomości, 
wzywa się, by w powyższym terminie podały o nich Są
dowi w Limanowej. K-1771 

SĄD GRODZKI W LISZKACH. 

Maria Piekarska, zam. w Rusocicach Nd. 150, wniosła 
o uznanie za zmarłego Antoniego Piekarskiego, syna Stani
sława i Antoniny, urodzonego dnia 4 maja l!H4 r. w Miro
wie, ostatnio zamieszkałego w Rusocicach, powiat Kraków. 

Antoni Piekarski został w 1940 r. przymusowo wywieziony 
na roboty do Niemiec 1 do wkroczenia wojsk amerykań~ 
skich pracował w majątku Jerzego Kocha, Rittergut Hof
spiegelberg, powiat Hameln - Pyrmont. 

Po skończeniu działań wojennych do Rusocic nie wrócił 
i nie daje znaku życia o sobie. 

Wzywa się zaginionego, aby w terminie 3 mIesięcznym 
zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Liszkach, gdyż w prze
ciwnym razie może być uznany za zmarłego. Nadto wzywa 
się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o za
ginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nim Są
dowi. Zg. 1/4S. KN-2256 

SĄD GRODZKI W LUBACZOWIE 

Sąd Grodzki w Lubaczowie wszczął na' wniosek Marii Cho
ma z Rudy Rożanieckiej postępowanie o uznanie za zmarłe
go jej męża Jana Chomy, s. Jana i Rozalii Kolbuch, urodzo
nego 15.10. 1896 w Rudzie Rożanieckiej i tam ostatnio za
mieszkałego, który dnia 19 czerwca 1944 w czasie akcji nie
miecl;:iej na Rudę Różaniecką uciekł do lasu i odtąd zaginął. 
Sąd wzywa zaginionego Jana Cbomę, aby zgłosił się w ter

minie trzymiesięcznym, gdyż w przeciwnym razie może być 

Str. 3 

uznany za zmarłe.go. Wzywa się również wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w pOwyż
szym terminie doniosły o nich tutejszemu Sądowi do Zg. 9/48-

K-l'n'l 
Sąd Grodzki w Lubaczowie wszczął na wniosek Agaty 

Chlibowiec z Łukawca postępowanie o uznanie za zmarłelo 
jej męża Andrzeja Chlibowiec, syna Andrzeja i Anny Flis. 
urodzonego 3.10. 1906 w Rudzie Szczutkowskiej, ostatnio za
micszkał~go w Lubaczowie, który jako żołnierz armii 80-. 
wieckiej dnia 22 czerwca 1941 brał udział ~ walce z Niemca .. 
mi I odtąd zaginął. 
Sąd wzywa zaginionego Andrzeja Chlibowiee, . aby zgłosU 

się w terminie trzymiesięcznym, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za zmarłego. Wzywa się również wszyst
kie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby 
w powyższym terminie doniosły o nich tutejszemu Sądowi 
do Zg. 11/48. K-1776 

Sąd Grodzki w Lubaczowie wszczął na wniosek Katarzyny 
Kuchar z Łukawca postępowanie o uznanie za zmarłego jej 
męża Dymitra Kuchara, syna Grzegorza i Marii Soliło, urq
dzonego 6.11. 1895 w Łukawcu i tam ostatnio zamieszkałego, 
który dnia 16 'czerwca 1942 został przez Niemców aresztowa~ , 
ny, osadzony w więzeniu w Lubaczowie i odtąd zaginął. 
Sąd wzywa zaginionego Dymitra Kuchara, aby zgłosił się 

w terminie trzymiesięcznym, gdyż w przeciwnym razie mo
że być uznany za zmarłego. W~wa się również wszystkie. 
osoby, które ' mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w 
powyższym terminie doniosły o nich tutejszemu Sądowi do 
Zg.8'48. K-1775 
Sąd Grodzki w Lubaczowie wszczął na wniosek AnieU 

Czernisz z 01es~c postępowanie o uznanie za zmarłego jej 
męża Stanisława Czernisza, syna Ignacego i Anny Misztal. 
urodzonego 8.5.1887 w Tomsach k. Oles~c ' i tam ostatnio za
mieszkałego, który w roku 1943 zabrany został przez. Niem
ców, wywieziony w niewiadomym kierunku I odtąd , zaginął. 
Sąd wzywa zaginionego Stanisława Czernisza, aby ~łos1ł 

się w terminie trzymiesięcznym, gdyż w przeciwnym razie 
moźe być uznany za zmarłego. Wzywa się równlet wszyst
kie osoby, które mogą udzielić wiadomości ó zaginionym, 
aby w terminie powyższym doniosły o nich tutejszemu '" Są
dowi do Zg. 7/48. K-1774 

Sąd Grodzki w LubaczowIe wszceął na wniosek Francisz
ka Lautenszlegera z Baszni Górnej postępowanie o uznanie 
za zmarłą jego źony Ewy z CieplickiCh Lautens~eger, ,córki 
Filipa i Marit z domu Chana!, urodzonej 1913 roku w Radru
żu, ostatnio zamieszkałej w Baszni Górnej, która z POCZlłt

kiem kwietnia 1945 udała się z Baszni do Radruża i odtąd za
ginęła. 

Sąd wzywa zaginioną 'Ewę Lautenszleger, aby zgłosił si~ 

w terminie trzymiesięcznym, gdyż w przeciwnym razie mo!e 
być uznana za zmarłą. Wzywa się również ws~stkle OSOby. 
które mogą udizellćwiadomości o zaginionej, aby w terminie 
powyższym doniosły o nich tutejszemu Sądowi do zg. 1148. 

' ,'K~I773 

Sąd, Grodzki w i;.ubaczowie wszczął na wniosek Jana Dyb
ko z DąbrowJ postępowanie o uznanie za zmarłą jego żo1lJ' 
Kazimiery z Kierońskich Dybko, córki Walentego l Józef y z 
Prusaków Kierońskich, urodzonej 25.9. 1893 w Bobowej, po
wiat Oświęc·im, a ostatnio zamieszkałej w Dąbkowle, która 
w roku 1934 wyjechała w niewiadomym kierunku i odtąd za-
ginęła. .' 
. Sąd wzywa zaginioną Kazimierę Dybko, aby zgłosiła się w 

terminie trzymiesięcznym, gdyż w przeciwnym razie może 
byc uznana za zmarłą: W~a się również ws~stkie olIoby. 
które mogą udizelić wIadomości o zaginioneJ, aby w powyż
szym terminie doniosły o nich tutejszemu SądowI do Z,. 
56/47. K ..... I772 

Sąd Grodzki w Lubaczowie wszczął na wnioSE'k Samuela 
Weintrauba we Wrocławiu postępowanie o uznanie za zmar
łych: 

1) Feigi z P'eldsteinów Weintraub, córki Perła P'eldsteina t 
Chaji Grossman, urodzonej 12.6. 1873 w Łukawou l tam 
ostatnio zamieszkałej; 

2) Szufry z We136w · Weintraub, córki baka Weisa l P'reł
dy Steinbroch, urodz. 17.4. 1907 w Łukawcu i tam ostatnio 
zamieszkałej; 

3) Józefa Weisa, syna lzaka I Freidy Steinbroch, urodz. 
15.3. 1900 w Łukawcu i tam ostatnio zamieszkałego; 

4) Sary Weintraub, córki Beniamina i Szyfry Weie, urodz. 
1937 w Łukawcu i tam ostatnio zamieszkałej; 

5) Geni Weintraub, córki Beniamina I Szyfry Wels, urodz. 
1941 w Łukawcu i tam ostatnio zamieszkałej; 

6) Wolfa Fe1dsteina, syna Berla i Chaji pros~man, lat 60" 
urodz i zamieszkałego w LubaczowIe; 

7) Pesi Feldstein, córki Mosesa i Pesi Steinbruch, lat 56, 
urodzonej I zamieszkałej w Lubaczowie; 

8) Chaskla Feldsteina, syna Wolfa i pesi Steinbruch, lat 37, 
urodzonego i zamieszkałego . w Lubaczowie; 

9) Łaj! Feldstein, córki Wolfa i Pesi Steinbruch, lat 31, 
urodzonej i zamieszkałej w Lubaczowie; 

10) ' Róży Feldstein, córki Wolfa i Pesi Steinbruch, lat 28, 
urodzonej i zamieszkałej w Lu':laczowie; 

11) Heny z Feldsteinów Fuchs, córki Wolfa , i Pesi Stein
bruch, lat 33, urodz. i zarnieszkałej w LubaczoMe; 

12) Otka Fuchsa, syna Bemka i Heny Feldstein, lat 6, uro
dzonego i zamieszkałego w Lubaczowie; 

13) Bemka Fuchsa, syna Mosesa i Scheindli Weintraub, 
lat 36, urodzonego i zamieszkałego w Lubaczowie; 

14) Beniamina Weintrauba, syna Abrahama i Feigi Feld
stein, urodz. 4.3. 1900' w Łukawcu i tam ostatnio zamieszka
łego; 

15) Fischla Weintrauba, syna Abraham!l i Feigi Feldstein, 
urodz. 12.8. 1913 w Łitkawcu i tam ostatnio zamieszkałego; 

16) Małci Weintraub, córki Abrahama i Felgi Feldstein, 
urodz. 6.6. 1909 w Łukawcu i tam ostatnio zamieszkałej; 
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ł'f) P,ePei Weintraub, e6rkt Abraham!l ł Felgi Feldstein, 
L1.,o~b, 8.4, Ulll w Łukawcu I tam ostatnio zamieszkałej; 

t8) ISzandll Weis, córki Józefa I Berty Weintravb, urodz. 
20.9. f931 w Łukawcu i tam ostatnio zamieszkałej, -

którzy w czasie okupacji niemieckiej zostali zabrani do 
Oheta w Luba0zowie i tam zaginęli. 
Sąd wzywa zaginionych od l do 18 wyżej wymienionych, 

aby w terminie trzymiesięcznym zgłosili ' się, gdyż w prze
ciWnym razie mogą być uznani za zmarłych . Wzywa się \ 
r6wnleż wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o 
zaginionych, aby w "terminie powyższym doniosły o nich tu
~ejszemu Sądowi do Zg. 4/48. KN-2128 

SĄD GR<?DZKI W ŁOSICACH 

Nr. spr. Zg. 97/47. Sąd Grodzki w Łosicach na wniosek 
Aleksandry Piechura, zam. w Niemojkach, gminy Łysów, 

pow. siedleckiego, wzywa Antoniego-Bronisława Piechurę, 

syna Juliana i Pauliny, urodzonego w dniu 3 lutego 1900 r. 
w Nlemojkach, gminy Łysów, pow. Siedleckiego, tamże osta
tnio zamieszkałego, który w listopadzie 1943 roku został 

aresztowany przez gestapo I wywieziony do więzienia w 
Warszawie I dotychczas nie daje o sobie żadnej wiadomości, 

aby w terminie l miesiąca , licząc od daty ninIejszego ogło
szenia, zgłosił się w tut. Sądzie, gdyż w przeciwnym razie 
mol!e być uznany za zmarłego, oraz wszystkie osoby, mogące 
Ildziellć jakichkolwiek wiadomości , aby w terminie powyż-
1Zym doniosły o nich sądowi. KN- 2308 

SĄD GRODZKI V;I MAKOWIE PODHAL. 
Na wniosek Bronisława Zajdy z Makowa wszczyna się po

.tępowanie celem uznania za 'zmarłego Józefa Zajdy, ' syna 
Wojciecha i Anny z Marków, urodzonego 27 listopada 1890 
'w Zawoji, zamieszkałego do chwili aresztowania przez ge-

~ S~po w Makowie Za górą, rolnika, który w dniu 4 kwietnia 
t8ił" ~ostał aresztowany przez gestapo i wywieziony etapo
wo do obozu w Grass Rosen, gdaie prawdopodobnie zginą t, 
bo wilzelki ślad pp t:lim zaginął. 

Zaginionego oraz osoby mogące udllielić o nim wiadomości, 

wzywa się, bY' w terminie 3-miesięcznym donieśli Sądowi o 
miej$cu pobytu zaginionego, gdyż po bezskutecznym upływie 
te,o terminu Sąd wyda postanowienie o uznaniu go za zmar
~e.o, Zg. 37/47. KN-2130 

,SĄD GRODZKI W MIELCU 

Na wniosek Stanisławy Onyszkiewiczowej, zamieszka!~j w 
R~owle, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego jej 
"'ę" Juliana Onyszkiewicza, ur. 25.II. 1892 r. w ,Peczeniży

"I., !'Ow, Kołomyja, syna Teofila i Katarzyny z Filipowi
ez6w, funkcjonariusza P . P. w Peczen!żynle, . który w dniu 
20.9. 1939 . r . został aresztowany i ślad po nim zaginął. 
W~ • . filę wszystkie osoby, mające wiadomość o powyż

'.".n, by doniosły sądowi w ciągu trze<'h miesięcy, gdyż po 
'lpływie tego terminu sąd orzeknie ostatecznie o wniosku. 

K-1713 

lowskiego, lat 38, hutnika, ostatnio zamieszko w Dąbr6wce 
Malej, bylego żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po 
dniu 9.1. 1945 r. (Zg. 123/48) . 

12) Z wniosku Gertrudy Druchowej l domu Wysocka, zam. 
w Janowie Sł. , Żwirkl.Wlgury 5 - Wojclp.cha Drucha, lat 33, 
pracownika umysłowego, ostatnio zam. w Janowie SI., byłe
go żołnierza armil niemieckiej, zaginionego po dniu 20.11. 
1944 r. (Zg. 124/48). 

13) Z wniosku Agnieszki Mikunda z domu Ryszka, zam. \'OJ 

Imiellnle, ul. Kopernika 6 - Wiktora Mikundy, lat 31 , kol~
jarza, ostatnio zamieszko w Imielinie, 1iyłego żołnierza armii 
niemieckiej, zaginionego po dniu 1.12. 1944 r. (Zg. 125/48). 

14) Z wniosku Hildegardy Rygiol z domu Majnusz, zam. w 
Szoplenicact~ ul. Powstańców 24 - Teodora Rygiola (Ry
giol), lat 46, murarza, ostatnio 'zamleszk, w Szopienicach, za .. 
ciągniętego na skutek mobilizacji w dniu 24.9. 1939 r. do Ar" 
mli Polskiej , zaginionego w czasie walk pod Tomaszowem 
Lubelskim. (Zg. 126/48). 

1~} Z wniosku Anieli Malaka, z domu Nowak, zam. w Gl
szowcu, ul. Agaty 30 - Franciszka Malaki, lat 32, czeladni
ka piekarskiego, ostatnio zamieszkałego w Giszowcu, byłego 
żołnierza armii ni(~miecklej, zaginionego po dniu 20.11 . 1942 r. 
(Zg. 128/48). 

16) Z wniosku Antoniny Skowronek z domu Niezgódka, 
zam, w Mysłowicach, ul. 9-go Maja 28 - Ryszarda Skowron
ka, lat 36, blacharza, ostatnio zamieszko w Mysłowicach , za
ciągniętego w dniu 27.12. 1944 r . do t. zw . .. volkssturmu", za
ginionego po dniu 1:5.1. 1945 r. w czasie wnlk p()d Wadowica
mi. (Z<:;. 130/48) , 

17) Z " "l1i051" 1 Marty MJl z demu Gałuszk:-t , zam. w Mysło
wicach, Huta Zofii 4 - Pawła Mola, lat 45, sygnalisty kopal
nianego, osta tnio zamieszkałego w Mysłowicach , byłego Ż'lł

nierza marynarki niemieckiej. zaginionego po dniu 7.1. 1945 1". 
(Zg. 133/48). 

18) Z wniosku Gerti'udy Polko z domu Stachura, zatn~ w 
Goławcu, poczta Wielki Chełm - Pawła Polki , lat 35, robot
nika, ostatnio zamieszk. w ,Goławcu, a:reszt.owanego w dniu 
28.1. 1945 r . i' zaginionego. (Zg. 136 /4il). 

19) Z wniosku Marty Urbańczyk z domu Figiel, zam. w Go
ławcu , poczta Wielki Chełm - ,Jana Urbańczyka, lat 38, cie
śli, ostatnio zamieszko w GoławC'U, byłego żołnierza armii ' 
niemiec1d ej , zaginionego po dniu 17.11. 19-44 r. (Zg. 137/48). 

20) Z ' wniosku Marii Hochu! z d'Jmu Mus i oł, zam. w Mysło
wicach, uL Janowska 35a - Józefa Hochuła, lal 52, robotni
ka kopalnianego, ostatnio zamieszko w IVlyslowicach, byłego 
żołnierza armii niemi~ckie.i. zaginionegn po dniu l.l. 1945 r. 
(Zg. 138/48):-
Sąd wzywa wymienionych 'laginionych , aby w terminie 

S-miesięcznym od daty og'oszenia zgłosili się do Sądu, gdyż 

w przeciwnym razie będą uważani za zmarłych; zaś osoby, · 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionych. aby w termi
nie powyższym doniosły o tym Sądowi. KN-2238 

SĄD GRODZKt W MYSŁOWICACH Sąd ',Grodzki w Mysłowicach zawiadamia, że wszcżął po-
Sąd Grodzki w · Mysłowicach obwi'eszcza, że wszczął post.ę- stępowanie o uznanie następujących osób za zmarłe : 

pclwanle o uznanie następująC'ych osób za . zmarł!': 1) Z wniosku Berty Szmidt z domu Kania, zamieszko w 
'1) Z wniosku Gertrudy Kobylańskiej z domu Szmajduch, Dzieckowicach, ul. 3 Maja 57 - Wilhelma Szmidta, lat 37, 

.",I~szk. w Brzęczkowicach, ul. Witosa 2 _ Józefa Koby. piekarza, osta tnio zamieszko w ~rzezince, byłego żołnierza 
lal\skiego, lat 41 , tokarza, ostatnio zamieszkałego w Brzęcz- armii niemieckie j, zaginionego po dniu. ] .4, 1944 .1'. mirt'on
~ow!cach, byłego żołnIerza armil niemieckiej, zaginionego po cie wschodnim. (Zg. 57/48) . 
4nlu 6.1. 194:1 r. (Zg. 40/48). 2) Z wnios'm Cecylii Zaenger z d01TJ\1 S1iszka, i am. w My. 

2) Z wniosku Rozalii Mailak z domu Kocur, zam. w 'Bleru- słowkach, ul. POi'towa l - Augustyna Zaengera, lat 40, gór
nlu !lowym, ul. Warszawska, - Józefa Matlaka, lat 33, ro- nika, ostatnio zamieszk. w Mysłowicach , byłego żołnierza !lr
botnika, ostatnio zamieszko w Kopciowicach, byłego żołnie- mii niemieckiej, zaginionego po dni u 9. 1. 1945 r . (Zg. 65/48). 
!'Ja armil ~Iemieckiej, zaginionego po dniu 18.11. 1944 r . (Zg. 3) Z wniosku Marty Koniecznej z domu Hołota, zam. w 
'''~). Szopienicach, ul. Bagno 14 - Jerzego Koniecznego, lat 35. 

3) Z wniosku Elżbiety Miska, ,z domu Tomec\d , zam. w pieltarza, oslatnlo zamieszko w Szopienicach, byłego żołnie-
tmlelin!e, ul. Polna l - Artura Miski, lat 27, tokarZa, osta. rza .armii niemie*lej, zaginionego po dniu 21.8. 1944 r . tZg. 
.tnlo zamieszko w Imielinie, byłego żołnierza armII niemiec- 68/48). 
klej, zaginionego po dniu 17.8. 1944 r. (Zg. 108/48). . 4) Z wniosku Klary Hornik z don"lU Wowro, zam, w Dą-

4) Z wniosku Apolonii Klamka z domu Bajer, zam. w Jano- brówce Małej, ul. Hallera 28 - Emanuela 'Hornika, lat 46, b. 
wie SI., ul. Polna 7a - Wilhelma Klamki, lat 39, górnika, funkcjonariusza Pollcjl Woj. SI., ostatnio zamieszko w Dą
ostatnio zamieszko w Janowie Sł. , byłego żołnierza armil nie- brówce Małej, ewakuow,mego wraz z Policją w roku. 1939 w 

. mieckh~j, zaginionego po dniu 1.2. 1944 r. na froncie wscho- kierunku wschodnim. (Zg. 73/48). 
4"lm. (Zg. 115/48). 5) Z wniosku Anny Kaczmarczyk z domu Pałasz, ,zam. w 

S) Z wniosku Bronisławy Winiarskiej z domu Małucy, zam. Mysłowicach, ul. Odersklego 3 - .Józefa Kaczmarczyka, lat 
w Szopienicach, ul. Bagno 18 - Józefa Winiarskiego, lat 41 , 34, urzędnika pocztowego, ostatnlo~zamieszk. w Mysłowicach , 
to!łarza, ostatnio zamieszko w Szopienicach, byłego żołnierza byłego I!ołnierza armii ntel'T1 ip.cltie.i . zaginionegO po dniu fUl) . 
armii niemieckiej, zaginionego po dniu 1.1. 1943 r . (Zg. 1944 r . (Zg. 75/48). 
118/48). 6) ~ wniosl~u Heleny Piętka z domu Janecka, Z&ln. w Dą-

8) Z wniosku Marty Mendrek z domu Nowak, zam. w Imie- brówce Małej, ul. Dworrowa 2 - Ottona Piętki , lat 34, kraw
Unle Osiedle Wioski - Pawła Mendreka, lat 33, stolarza, ca, ostatnio zamieszko w Dąbrówce Małej, by tego żołn ierza 
astatnlo zamieszko w lmielinie, byłego żołnierza armii 'nie- armii niemieckiej, zaginionego po dniu 27.6. 1942 r . na 11'00-
rnieckiej, zaginioflego po dniu 25.12. 1944 r. na froncie za~ho- cie wschodnim. (Zg. 95/48). 
dnim. (Zg. 118/48). 7) Z wnios1<u Gertrudy Sa buda z domu Liszka, zam. w Da-

'7) Z wniosku Marii otenburger z domu Snota, zam. w Szo- brówce Małej, ul. Milowicka 2a - Jana Sabudy, l~t 38, śl~
pienicach, ul. Gen. Stalina 6 - Ryszarda Olenburgera, lat 38, sarza, ostatnio zamieszko w Dąbrówce Małej , byłego żołnie
rąbotnika hutniczego, ostatnio zamieszkałego w Szopleriicach, rza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 21.9. 1943 r. nl\ 
byłego żołnierza armii niemieckiej, zag}nionego po dniu 17.1. froncie wschodnim. (Zg. 96/48). 
t9~~ r · t~g. 119/48). ., 8) Z . wniosku Marii Noras z domu GruszkI' znm. w Mysło-

8) Z wniosku Heleny Hornik z domu Urbanek, zam. w Ja- wicach, ul. Sienklewlc'za 11a -- Edwarda Norasa, lat 42, spa
"owie SI., ul. Polna 3a - Piotra Hornika, lat 33, robotnika wacza, ostatJ\io zamieszko w Mysłowicach, aresltowanego w ' 
kopaln., ostatnio zamieszko w Janowie SI., byłego żołnierza lutym 1945 r . i zagin ionego. (Zg. 97118). 

armii niemieckiej, zaginionego po dniu 12.12. 1944 r. (Zg. 9) Z wniosku Matyldy Danisz z domu Kostka, zam. w GI-
120/48), ' ' . !ZOWCU, ul. Mickiewicza 16 - Pawła Danl!<za, lat ~4, czelad-

9) Z wniosku Marty Mrzyk z domu Kimel, zam. w Janowie nika krawieckiego, ostatnio zamieszko w Glszowcu, byłego 
$1. ..... Pawła Mrzyka, lat 40, robotnika kopalnianego, ostatnio żołnierza armii niemieckiej, zaginionego w roku 1945 w oko
ząmleszk. w Nikiszowcu, oyłego żołnierza armii! niemieckiej, licy Radomia. (Zg. 98/48). 

uginionego po dniu '1.1. 1945 r . (Zg. 121148)' 10) Z wniosku Alic.lI Tomas z domu Dudzik, l am. w Szo-
10) Z wniosku Gertrudy, ZamarlIk z domu Wt;grzyn, zam. plenicach. ul. Kowalsl~a 2 - Stanisława Tomasa, lat 33, mu-

w Chełmie Wielkim, ul. Dworcowa 34-Teod0ra Zamarlika rarza, ostatr,io zamieszko wSzopienicach , ... ·le;::o żołnierza 
lat 39, robotnika, ostatnio zamieszko w Chełmie Wielkim, by~ armii niemieckiej. zaginionego po dni'J lU. 1945 r. lZg. 
lego iołnlerz8 armii niemieckiej, zaginionego po dniu 27.12. 99/48). 

184,. r. (Zg. 122/48). I 11) Z wniosku Ełfrydy Malcher z domu Maton, zam. w Ja-
ll) Z wniosku Marty Brzozowskiej z domu Swatek, lam. nowle Sł. , ul. Wolności 22 - Emila Malchera, lat 39, u1'zęd

'W Dilbrówce Małej , ul. Siemianowicka 48 - Konrada Brzo- ' n ika, ostatnio zamieszko w Janowie $1., byłego żołnierza a1'-

mil niemieckiej, zaglnione;o po dniu 1.1. 1945 r . na fr~ncie 
wsch.,dnlm. (Zg. 100/48). 

12) Z wniosku Elżbiety Ciepłej z domu Klarna, zam. w 
Szopienicach. ul. 11 Listopada l - Pawła Ciepłego. łat 35, 
kaflarza, ostatnio zamleszk. w Szopienicach, byłego I!ołnie· 
rza armili niemieckiej, zaginionego po dniu 8.12. 1944 r . (Zg. 
101148) 

13) Ż wniosku Hildegardy Bubel z domu Rohrig. zam. w 
Mysłowicach, ul. Stalina 21 - Gerarda Bubla, \!it 38, robot
nika, ostatnio zamleszk. w Mysłowicach, byłego żołnierza ~r
mil niemieckiej, zaginionego po dniu 17.3. 1944 r. na froncie 
wschodnim. (Zg. 102/48). 

14) Z wniosku Anny Gansty z domu Glesa, zam. w Jano
wie St, ul. Zamkowa 64 - Józefa Ganstego, Jat 29. robotni
ka fabrycznego, ostalnlo zamieszko 'IN Janowie ~l. , byłego 
zołnlerz8 armii niemieckiej, zaginionego po dniu 23.8. 1944 r 
na froncie ·wschodnim. (Zg. 1b3/48). 

15) Z wniosku Marii Ballon z domu Siekierska, zam. w 
Chełmie Wielkim, ul. Kościelńa 116 - Józefa Baliona, lat 33, 
handlarza, o~tatnio zamieszko w Chełmie-Wielkim, byłego 

żołnierza armii niemieckiej , zaginionego po dniu 7.2. 1944 r , 
na . froncie wschodnim. (Zg. 104/48). 

16) Z wniosku Marli Wybraniec z dómu Kolny, zam. w 
Krasow8ch; ul. Krakowska 2 - Pawła WybraiJca, lat 38, mu
ra.na, ostatnio zamieszko w Krasowach, byłego żołnierza ar
mii. niemieckiej, zaginionego po dni~ 7.9. 1943 r . na froncie 
wschodnim. (Zg. 107/48). 

17) Z wnlClsku Heleny Gawlica z domu Jagoda, zam. \v 
$ciern!ach, gmina Bieruń Nowy - Alojzego Gawllcy, lat 33, 
kowala, ostatnio zamieszko w Ścierniach, byl('~o żołnierza ar
In!l niemieckiej, zaginionego po dniu 15.1. 1945 r. (Zg. 109/48). 

18) Z wniosku Matyldy Kruppa z domu Świtała, zam. w 
Szopienicach: ul. Oświęcimska - AIłreda Krupy, lat 40. 
ogrodnika, ostatnio zamieszko w Szopienkach, byłcgo żołnie
rza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 13.1 . 1945 r. (Zg. 
110/48). .,/ 

19) Z wniosku Julii Jaszek z domu Jałowiecka , 78m. w My
słowicach , ul. l Maja 2b - Jerzego Jaszka, lat 50, górnika, 
08tatni(' zamieszko w Mysłowicach, byłego żolnier7.a armii 
niemieckiej, zaginionego po dniu 1.I.1945 r. (Zg. 113/48). 

20) Z wniosku Marii Suchej z domu Bożek, zam. w Kosz
towach, ul. Oświęcimska 5 - Franciszka Suchego, lat 34, 
pracownika kopalnianego, ostatnio zamieszko w Kosztowach, 
byłego żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 
l6.12. 1944 1;". (Zg, 114/48). 

Sąd wzywa wymienionych zaginionych, aby w terminie 
3-ch miesięcznym od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu, 

gdyż W przeciwnym razie będą uważani za zmarłych; ~Ś 

osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o 2;a~ 

ginionyC'h . i'1 by w terminie powyższym doniosły o tym Są
dowi. K-17a!) 

SĄD GRODZKI W NISKU 

Na wniosek Marii Woj tak, zam. w Nisku, ul. Głowackiegl3 
Nr. 14, wszczyna się postępowanie, celem uznania za zmar
łego jej męża, Józefa Woj taka, ur. w 1892 r. w Nisku, rf'l. rz.~ 
kat., syna Marcina I Marii z domu Nowak, który do ,roku 
1939 r. był na posteru nIm policji państwoej w Kisoryczach, 
pow. Sarny. W dniu 17 września 1939 r. zaginął. 

Wzywa się każdego, kto miałby wiadomości o· wymienio
nym, by w tenninie 3-ch iniesięcznym zawiadomił tut. Sąd 
Po upływie tego terminu Sąd orzeknie, jak we wniosku, 

Zg. 6/48. KN-2240 . 

Na wniosek Anielf ze Zwolaków Ostrowskiej, zamieszkałej 

w Zwolakach ad Ulanów, wszczyna się postępowanie, celem 
uznania za zmarłego jej męża, J ózefa Ostrowskiego, ur. 14.2 . . 
1905 1'. w Golcach, gm. Jarocin, syna Marcina i Marii z Strzę
ci wilków, który w dniu 8 września 1939 r. pod Siedlcami był 
w linii bojowej i w cza~de bombardowania przez samoloty 
niemieckie zaginął. 

Wzywa się każdego, kto miałby wiadomości o wymienio
nym, , by w terminje jednomiesięC'znym za"';adomił tut. Sąd . 
Po upływie tego tarnlnu Sąd orzeknie, jak we wniosku. 
Zg. 1l~/47. KN-224J 

Na wniosek Stefanii Wilczyńsldej, 2am. w Stalowej Woli. 
ul. Kościuszki, Blok 6 m. 6, wszczyna si~ postępowanie, ce
Jem uznania za zmarłe~o Zygmunta Wilczyńskiego, ur. 30.IV. 
1913 w Kamiennej Woli, pow. Konecki, syna Michała! Ma
r ianny z Sosnowskich, ostatnio zamieszkałego w Stalowej 
Woli, który jako jeniec wojenny przebywał w 'obozie dla jeń. 
ców w Niemczech. W dniu 24.1. 1941 r. pisał z obozu ostatni. 
kartkę. Od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. 

W'f-ywa się każdego, k to miałby wiadomości o wymienlo. 
nym, by w terminie 3-ch miesięcznym zawiadomił tut. Sąd. 

Po upływie tego terminu Sąd orzeknie; jak we wniosku, 
Zg. 3/48. KN -2239 

Na wniosek Józef y Procińsklej , zamieszkałef w Nisku, ut 
Kręta 8, wszC'zyna się postępowanie, celem uznania za zmar
łego Andrzeja Baranowicza, ur. 30 listopada 1914 r. w Sano
ku, ostatnio zamieszkałego w Nis'm, syna Jana Jakuba 2 Im. 
i Anny Gazdowicz, który w r. 1911 został aresztowany przez 
gestapo, wywieziony do Oświęcimia, a następnie do obozu w 
Bu~henwaldzie, gdzie miał zginąć z końcem 1943 r. 

Wzywa się k,ażdego, kto 'miałby: wiadomOŚCI ('I wymienio
nym, by w t4!rminle 3-ch miesięcznym zawiadomił tut. Sąd . 

Po upływie tego terminu Sąd orzeknie, jak we wniosku, 
Sygn. Zg. 2/48. KN-2242 

SĄD GRODZKI W NOWYM DWORZE MAZ. 

Na zasadzie art. 5 Dekretu z ~nia 29.VUI.45 r . Sąd ' Grodz- . 
ki w Nowym-Dworze Maz. zawiadamia, iż został wniesiony 
przez Danieię' Rosłońską , zam. w Legionowie, ul. Sobieskle~ 
go Nr. 69, wniosek o uznanie za zmarłego Czesława Rosłoń
skiego, ur. 9.XII. 1920 r. w Nunie, gm. Nasielsk, syna Tadeu
sza i Marianny z Paradzińskich, ostatnio zamieszkałego w 
Legionowie, który w dniu 24 sierpnia 1944 r. został aresLto-
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Młny przez gestapo ł doty~hezas nie powrócn. 
Wzywa się Czesława Roslońskiego, by wtermln!e trzech 

mleśi~ey od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim zgłosił się, 
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 

Wzywa się wszystkie ' osoby, które mogą udzielić wiadomo
~ei o zaginionym, by w terminie PowY~$zym doniosły o nim 
'Sądowi. Nr. Zg. 10/48. GN-562 

SĄD GRODZKI W NOWYM SĄCZU 
Na wniosek Wiktorii z Kuligów Kumorowej, zamieszkałej 

w NIskowej - wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłe
gO jej ojca, Józefa Kullga, urodz. 22.XI. 1873.T., syna Jakuba 
l KatRrzyny z d. Mordarskich, ostatnio zamieszkałego w Ni
skowej, pow. Nowy Sącz. Józef Kulig w 1909 r. wyjechał z 
Nlskowej do Ai-neryki, skąd ostatnią wiadomoś~ do swej ro
dziny wysłał w 1911 r . i od tego czasu wszelki ślad po nim 
zaginął. 

Wzywa się ;r.aginionego, by w termini~ tnechmiesięcznym 
od ogłogzenia zgłosił się w Sądzie, w przeciwnym razie może 
.yć uznany za zmarłego. 'Wzywa się również inne osoby o 
~Idzielenie Sądowi wiadomości o zaginionym w powyższym 
terminie. Sygn. Zg. 11/48. KN-2333 

Na wniosek Abrahama Gutha, zamieszko w Krakowie, uJ. 
'Gertrudy Nr. 7 m. 7 - WSz.częto postępowanie o uznanie za 
'1:marle: 

l) jego matki Goldy Guth, urodz. 3.XII. 1899 w Nowym 
Sączu, córki Schaji i Chaji z d. Klapholz; 

2) Lieby Guth, urodz. 4.XI. 1912 w Nowym Sączu, córki 
Schaji i Chaji z d. Klapholz; 

3) Debory z Guthów Wolfowej, urodz. w 1902 r. w Nowym 
Sączu, córki Schaji Guthai Chaji z d. Klapholz Guthowej -
()statnio zamieszkałych w Noyvym Sączu, ul. Piotra Skar
ej 12. 

Wymienione Golda 'Guth, Lieba Guth i Debora z Guthów 
Wolfowa . były w czasie okupacji niemieckiej osadzone w 
ghetto w Nowym Sączu, przy morderczej likwidacji którego 
w sierpniu 1942 zaginęły. 

Wzywa się zaginione osoby, by w terminie trzechmiesięcz
nym od ogłoszenia zgłosiły ·się w Sądzie, w przeciwnym ra
~ie mogą być uznane za zmarłe. Wzywa, się róWnież inne 
osoby o udzielenie Sądowi o zaginionych wiadomośCi w po
wyższym terminie. Sygn. Zg. 1/48. KN-2332 

Na wniosek Wojciecha Kowalika, zamle~zk. w Bączy-Ku
ninlę Nr. 32, wszczęto P;lstępowanie o uznanie za zmarłego 
Stanisława Drożdża, urodzonego 19 września 1903 r. w Bą
clly-Kuninie, pow. Nowy Sącz, syna Jana i Marii z d. Mirek, 
ostatnie zamieszkałego w Bączy-Kunfnie. Stanisław Drożdż; 

j!lko żołnierz 3 batalionu K. O. P . zaginął przy spełnianiu 

rozkazu zamknięcia zapory przeciwczołgowej na granicy 
Państwa w Gieraltowicach (Górny Sląsk) przy pierwszym 
.taku niemieckim w dniu 1 września 1939 nad ranem. 

Wzywa się zaginionego, by w terminiE' trzechmiesięcznym 
~d ogłoszenia zgłosił się w Sądzie, w przeciwnym razie może 
być uznany za zmarłego. Wzywa się również inne osoby o 
tldzielenie Sądowi o zaginionym wiadomości 'w powyższym 
Łel'11linle. Sygn. Zg. 10/48. KN-2331 

Na wniosek Abrahama Sommera, zamieszko w Bari (Wło
chy), wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłą Perli De
gen false Geller, zamężnej Sommer, córki Abe Mechla 2 im. 
Gellera i Adell Degen, urodz. 8.IX. , 1907 r. w Jamnicy-Kuno
wie, pow. Nowy Sącz, ostatnio zamieszkałej w Nowym Są
czu. Perla Degen false Geller zamężna: Sommer miała W · 

czasie okupacji niemieckiej przebywać w ghetto w Nowym 
Sączu I zaginąć przy ril.orderczej likwidacji tego ghetta w . 
• ierpniu 1942 r . ' 
Wżywa się zaginioną, by w terminie trzechmiesięc?nym od 

ogłoszenia zgłosiła się w Sądzie, w przeciwnym razie może , 

być uznana za zmarłą. Wzywa. się również Inne osoby o 
udzielenie Sądowi o, zaginionej wiadomości . w powyższym 
terminie. Sygn. Zg. 201147. KN-2330 

Na wniosek Genendli Steiner recte TelIerman zamężnej 
Jucker, ' zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, dzIałającej przez pełnomocnika Hermal).a Steine
ra w Nowym Sączu, ul. Naru towicza Nr. 6 "Hotel Polonia", 
wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłych : 

1) jej siostry ~.Estery z d. Tell"erman f. Ste;ner zamężnej 
KE;lch, ur. 7 czerwca 1893 r. w Słopnicach Szlacheckich, pow. 
Limanowa, córki Ryfki Reginy Tellernpn i jej rytualnego 
męża Jakuba Steinera, 

2) jej szwagra Leiba Leona Reicha, urodz. 8 marca 1891 r. 
w Ludzimierzu, pow. Nowy Targ, syna Dawida i Sali z d. 
Kuoferman, oraz 3/4/5 jej siostrzenice i siostrzelica, a dzieci 
wymienionych pod l) i 2) Estery i LeIba Reicnów Lolę Reich 
urodzoną prawdopodobnie w roku 1924, Melitę Reich, uro
dzoną 29 marca 1928 r . i Wilhelma, Relcha urodz. 13 września 
1922 r., wszystkich zamieszkałych ostatnio w Nowym Sączu, 
ul. Rury Nr. 18. 

Wymienieni Estera Reich, Leib Leon Relch, Lola Relch. 
Melita Reich I Wilhelm Reich, byli w czasie okupacji nie~ 
mleckiej osadżeni w ghetto w Nowym Sączu i przy morder
czeJ likwidacji tego ghetta w sierpniu 1942 r. zaginęli, 

WZY"f'Ja się zaginionych, aby w terminie trzech miesięcy od 
ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie, \V 

przeciwnym razie mogą być uznani za zmarły("h. Wzywa s ię 
również inne osoby o udzielenie Sądowi w powyższym ter
mInie wiadomości o tych zaginionych. Zg. 148-152/47. 

K-1784 
SĄD GRODZKI W OŁAWIE 

Sąd Grodzki w Óławie wszczął postępowanie o uznanie za 
zmarłych : 

1). Rakowskiego Tomasza, urodz. w 1905 r. w Stryju, syna 
Jana i Pauliny Buczkowskiej, ostatnio zamieszkałego w Rud
ni Stryj, gm. Ludwipol, pow. Kostopol - na wniosek jego 
żony Rakowskiej Zofii córki Edwarda Ludowicza i Zofii 
Terleckiej, urodz. p.IX.1907 r. w NiwerkQwie, pow. Równe, 
obecnie zamieszkałej w Kurowie, pow. Oława. Tomasz Ra-

/ 
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kowskl został 20 maja 1944 r. zmobilizowany t(!o wojska pol
skieg", skąd pisał do wnioskodawczyni do 11 grudnia 1944 r : 
od tego zaś czaru nie ma od niego żadnej wiadomości. (Zg. 
6/48). 
~ 2) Kamińskiego Antoniego, urodz. 11 maja 1899 r. w Koło
dziejówce, pow. Skałat i tam ostatnio zamieszkałego, syna 
Leonarda i Rozalii Drzewińskiej - na wniosek jego żony 

Marii Kamińskiej, urodz. 8.IX.1903 r. w Skałacie, córki Wła
dysława Greskiewlcz i Mich,aliny Rossowskiej, zamieszkałej 
w Oławie, ul. Bolesława Chrobrego 53. Antoni Kamiński 17 
września 1939 r. zaginął. (Zg. 9/48). 

Sąd wzywa wyżej wymienionych zaginionych, aby w ter
minie 3 miesi<:cznym zgłosili się w Sądzie Grodzkim w Oła
wie lub w inny sposób dali znać o swym istnieniu, gdyż w 
przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych . Sąd wzywa 
również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o 
zaginionych, aby w terminie powyższym doniosły o nich Są
dowi Grodzkiemu w OłaWie. KN-2131 

SĄD GRODZKI W PILE 

Na wniosek Genowefy Sokołowskiej, zamieszkałej w Pile, 
ul. Ogiilsldego 6, wdraża postępowanie o uznanie za zmarłe
go Henryka Sokołowskiego, urodzonego w roku 1921 w Ber
linie, syna Stanisława i Marii P'lr wel, ostatnio zamieszkałego 
w Wilnie, który został w roku 1912 ' wywieziony przez oku
panta ni emieckiego na roboty. do Niemiec, do Koszalina. 
Wkrótce po jego odjeździe wnioskodawczyni otrzymała dwa 
listy od n iego. j" od lego czasu nie ma o nim żadnej wiado
mości. Wzywa się Henryka Sokołowskiego, oraz wszystkie 
osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym. aby 
w Sądzie Grodzkim w Pile, w terminilł 3 miesięcznym zgło
siły się lub o nim doniosły. W przeciwnym razie Sąd uzna 
zaginionego za zmarłego. Zg. 4/48. KN-2133 

Sąd Grodzki w Pile na wniosek Stanisławy Szu bert, zamie
'szkalej w Pile, ulica Chałubińskiego 11, wdraża postępowa
nie o uznanie za zmarłego Kazimierza Szu berta, urodzonego 
14 stycznia 1915 r . we wsi Zagaje; pow. Horochowskl, syna 
Piotra i Tekli z Weldrów, ostatnio zamieszkałego w Drużko
polu, powiat Hororhów, który zostal 25 marca 1938 r. powo
łany do wojska polskiego i został wcielony do 24 p. p. w Łuc
ku. W roku 1939 wymaszerował wraz ze swoim' pułkiem na 
front, skąd dostał się do niewoli niemieckiej. Jako jeniec 

. przebywał we wsi Gronowe, pow. Szczecinek Ostatnią wia-
domość otrzymała wnioskodawczyni w marcu 1944 r. i od te
go 'czasu nie ma od niego żadnej wiadomości. Wzywa się Ka-
7.imierza Szuberta, oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić 
wiadomości o zaginionym, aby w Sądzie Grodzkim w Pile, w 
tenninie 3 miesięcznym zgłosiły się lub o nim doniosły. W 
przeciwnym razie Sąd uzna zaginionego za zmarłego. Zg. 2/48. 

KN-2132 

SĄD GRODZKI W PROSZOWICACH 

Sąd Grodzki w Proszowicarh ogłasza, że: 
1. .na , wniosek Chaima Śmietany, zam . . w Krakowie toczy 

się postępowanie o st\vierdzenie zgonu Leopolda vel Póldka: ' 
Smiefany, ur. 1900 r., s. Hersza Wolfa I Alty z Henkusów, 
ostatnio zamieszkałego w Proizowlcach, który wywieziony w 
1942 r. do Miechowa, a póżniej do Rzeszy, miał umrzeć w o
bozie koncentracyjnym w Gusen II w lutym 1945 r. 

2. na wniosek Hendli Grundman, zam. w Krakowie, ulica 
Miodowa 6, toczy się postępowanie o stwierdzenie zgonu: 

1) lcka Lisa, syna Leiba i Liby z Szwajców, lat 65, zam. 
w Proszowicach, ul. Sobieskiego, 

2) Szajndli Lis, żony Icka, lat 62, córk\ M:Jszka Pagórskiego 
i Laji z Złotników, zam. w Proszowicach, 

3) Hersza Dawida Lisa, lat 40, syna lcka i Szajndli z Pa~ 
górskich, zam. w Proszowicach, 

4) RuchU Lis, lat 40, żony Hersza Dawida, córki Abrama 
DziewięckIego i .Estery z Lisów, zam. w Proszowicach, \ 

5) Liby Lis, lat 11, córki Hersza Dawida i RuchU z Dzie
więc!ich, zam. w Proszowicach, 

6) Leiba Fisza Li~a, lat 5, syna Hersza Dawida i RuchU z 
D.ziewięckich , zam. w Proszowicach, 

7) Leiba Lisa, lat 30, syna Icka i Szajndli z Pagórskic.h, 
zam. w Proszowicach, 

8) Mindli Lis, lat 28, żony Leiba, córki Saumy Ochsenhiin
dlera i Małki z Libermanów, zam. w Proszowicach, 

9) ReisU Lis, lat 2, córki Leiby i M:ndli z Ochsenhandle
rów, zam. w Proszowicach, 
10) Wolfa Lisa, lat 27, syna leka i Szajndli z Pagórskich, 

zam. w Proszowicach, ' 
11) Chai Lis, lat 22, żony Wolfa, córki Abby Hersza Rozen

ka i Estery z ' Brzeskich, zam. w Proszowicach, 
12) Motka Lisa, lat l , syna Wolfa i Chai z Rozenków, zam. 

w Proszowicach, 
13) Estery Lis, córki Lisa leka i Szajndli z PagórSkich, lat 

20, zam. w Proszowicach. 
Wymienieni w 1942 r. zostali wysiedleni z Proszowie i wy

wiezieni t ransportami do Bełzca, gdzie mieli zginąć. 
Wzywa się wyżej wymienionych od 1-2, aby w terminie 

miesięcznym licząc od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili 

się w tut. Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani 
o:a zmarłych. Równocześnie wzywa się osoby, posiadające ja
'dekolwiek wiadomosci o zaginionyc'h, aby w terminie- po
wyższym doniosły tutejszemu Sądowi. V. Zg. 8/47, 14/47. 

KN-2298 
Sąd Grodzki w Proszowicach ogłasza, że : .L 

1. na wniosek Mordki Milnera, zam. w Krakowie, ul. MIo
dowa 6, toczy się postępowanie o uznanie za zmarłych: 

l) Dawida Milnera, lat 60, syna Szlamy i Fajgli z Retma- . 
nów Milnerów, 

2) Sury z Jurystów Milner, lat 58, córki Majera 1 Tauby z 
Jurystów, 

3) Sandla Milnera, lat 38, syna Dawida i Sury z Juryst~w 
Milnerów, 

4) Estery z Majerczyków lVfilner, 'lat 35, córki Lisiego i 
Cerki' Majerczyltów, a żony ad 3 Sandla,Milnera, 

S) Tautiy MIlner, lat 8, córklsandla I Estery z MaSerc1!Y
ków Milnerów, 

6) Majera Milnera, lat 3, _syna Sandla I Estery z rvlajer~. 
k6w Milner6w, . 

7) Heny z Milnerów Lerer, lat 40, córki Dawida I Sury I 

Jurystów Milnerów, a żony ad B WoHa Lerera, 
8) Wolfa Lerera, lat 40, syna Lejzora I Szajndli ze Silber6w 

. Lererów, 
9) Icka-Szlamy Majera 3 im. Lerera, lat 13, syna Wolfa i 

Heny z' Milnerów Lererów, 
10) I,ejzora Lerera, lat 6, syna Wolfa I Heny z Mllnerow 

. Lererów, 
11) Tauby Lerer, lat 9, córki Wolfa I Heny z Milner6w 

Lererów, , 
12) Kałwy Lerera, lat 1, syna WoHa 1 Heny z Milnerów 

Lererów, 
13) Tauby Milner, lat 18, córki Dawida l Sury z Jurystów 

Milnerów. 
Wyż.ej wymienieni we wrześniu 1942 roku zostali wywie-

zleni przez niemieckie władze okupacyjne do Słomnik, a p~
niej do obozu koncentracyjnego w Bełżcu i dotychczas nie 
powrócili. 

2. na wniosek Icka Rafałowicza, zam. w Krakowie, ulica 
Miodowa 6, toczy się postępowanie o uznanie za zmarłych: 

1) Marli. Rafałowicz, lat 60, córkI Zelmana i Feli z Horowi· 
czów, a żony Gabrysia Rafałowicza. 

2) Izraela Icka-. 2 im. Rafałowicza , lat 36, syna Gabrysia ł 

Marii ' z Horowiczó~ Rafałowiczów, 
3) Suessli Rafałowicz, lat 34, córki Berka i Chawy z Czosn

ków, żony pomienionego w 2) Izraela Icka 2 Im. Rafałowlcz8;. 
4) Altera Rafałowicza, lat 28, syna Gabrysia l Marii z Ho

rowiczów Rafałowiczów, 
5)' Fawka Rafałowicza, lat 29, syna Gabrysia ,I MarU z H~ 

rowiczów Rafałowiczów, 

6) Esterę Chanę 2 i~. Raf!łowicz, lat 38, córkę Gabrysia 
i Marii z Horowiczów Rafałowiczów, a żonę Simchy Rafało
wicza, 

7) Feid1i Kleiner, lat 36, córki Gabrysia i Marli ' z Horowi~ 
.czów Rafałowiczów, a żony Sendra Kleinet:a, 

8) Sen dra Kleinera,lat 40, syna Kiwy I Rochny z Fagotów 
Kleinerów, . 

9) Fawka Kleinera, lat 7, syna Sendra i Feidli a Rafało
wiczów· Kleiner6w. 
Wyżej . wymienieni we wrześniu 1942 roku zostali wywie.. 

zieni przez nięmieckie władze okupacyjne do Słomnik, 8 pói
niej do obozu koncentracyjnego w Bełzcu i dotychczaS nie 
powrócili. 

3. na wniosek Anny Hajduk, zam. w Posądzy, gm. Kontu;..' 
sza, pow. Miechów, toczy się postępowanie o uznanie za 
zmarłego Władysława Hajduka, ur. 19 września 1916 r . we 
Wroninie, syna Piotra i Elżbiety z Adamczyków, ostatnio za
mieszkałego w Posądży. Wyżej wymieniony Władysław Haj. 
puk został powołany w marcu 1939 r. do wojska polskiego w 
Lublińcui miał' brać udział ' w' działanich wojenn'ch na ~ią. 
sku we wrześniu 1939 r. i dotąd nie daje żadnego znaku ty
cia o sobie. 

4. na wniosek Piotra - Pęczkowsklego, zam. w Wawrzeńczy
cach, poczta Brzesko Nowe, pow. Miechów toczy się postęp(),. 
wanie o uznanie za zmarłego Jana Pęczkowsklego, ur. 27 tł .. 
stopada 1876 r. w Wawrzeń'czycach, syna Piotra i Marii ż t.u .. 
czywów, ostatnio zamieszkałego w Wawrzeńczycaćh. Wyże) 
wymieniony Jan Pęczkowski wyjechał w czasie pierwszej 
v.'ojny światowej do Kielc, a stamtąd w głąb ROSJi i od roku' 
1916 nie daje o sobie żadnego znaku życia. ( . 

Wzywa się wyżej wymienionych od 1-4, aby w terminie 
sześciu miesięcy licząc od daty ukazania się ogłoszenia 'zgło_ 
sili się w tut. Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą być u_o 
znani za zmarłych. Równocześnie wzywa się osoby, posiada
jące jakiekolwiek wiadomości o zaginionych, aby w terminie 
powyższym doniosły tutejszemu Sądowi. V,. Zg. 4/47, 5/47, 
24/47 i 27/47. KN-2297 

1. Sąd Grodzki w Proszowicach ogłasza, że na wniosek 
Marii Rodak, zamieszkałej w Będzlnie, Pl. 3 Maja 11, toczy 
się postępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Rodaka, s. 
Zofii Rodak, urodzonego 12 stycznia 1905 r. w Muniakowl
cach, ostatnio zamiesz\j:ałego w Su dołku, gminy Pałecznica. 

Antoni Rodak z końcem sierpnia 1939 roku został powołany 
do wojska, zgłosił się do 23 p. a. l. w Będzinie i odtąd brak 
o nim wiadomości. 

2. na wniosek Felicji Kućka, zamieszkałej w Rudnie Dolo.. 
nym, gl}1iny Wawr~yńczyce, Sąd wszczął postępowanie o u .. 
znanIe za zmarłego Daniela Kućki, ur. 27 .kwietnia 1901 ·r ., s. 
Norberta i Eufrozyny z Siarkowskich, .ostatnio zamieszkałe- o 
go w Rudnie Dolnym. Wymieniony w 1925 roku wyjechał do 
Argentyny, a od 1928 toku nie ma o nim żadnych wiado
mości. 

3. na wniOSek Maksymiliana Ostrowskiego, zamieszkałego 
w Piotrkowicach Małych, powiatu miechowskiego Sąd wszczął 
postępowanie o uznanie za zmarłą Heleny-Wiktorii Ostrow
skiej, ur. 22 września 1897 roku w Jazdowiczkach. W końcu 
lipca 1944 roku Helena-Wiktoria Ostrowska wyjeChała do 
Warszawy i odtąd nie daje o ,sobie żadnej wiadomości. 

4. Na wniosek Stefanii Bugaj, zam. w Skrzeszowicach Sąd 
wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego Wojciecha Bu
gajaJ ur. 23 kwietnia 1925 r . syna Jana i Zofii z GOłdinów, 

ostatnio zamieszkałego w PrzesłaWicach, gminy Koniusza. 16 
lutego 1942 r. Wojciech Bugaj wyjechał do obozu junaków w 
Prokocimie i odtąd nie daje o .. sobie żadnej wiadomości. Ist
nieje prawdopodobieństwo, że został wywieziony do Oświę
cimia. . 

5. Na wniosek Matyldy Solarz, zamieszkałej w Gniazdowi
cach, gminy KJimontów, powiatu miechowskiego Sąd wszczął . 
postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Solarza, ur, 16 
maja 1895 roku, syna Józefa i Franciszki z Terków. Józef 50- . 

, 1arz ostatnio zamieszk3:y w Gniazdowicach wyjechał W 1929 

,: 

, 
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roku do Francji f odtąd nie daje o sobie Ż80nych wiadomoś
ci. 

Wzywa się wyżej wymienionych od l-S, aby w terminie 
trzech miesięcy licząc d daty ukazania się ogłoszenia zgłosili 
się w tut. Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznanI 
za zmarłych. R6wnocześnle wzywa się osoby, posiadające ja
kiekolwiek wiadomości o zaginionych, aby w termInie po
wyższym doniosły tutejszemu Sądowi. V. Zg. 10/47, 15/47, 
16/47, 20/47 I 26/47. KN-2296 

SĄD GRODZKI W PRZEMYSLU 
Na wniosek Feiwla Storchheima, stolarza, zam. w Zarach, 

pow .. Zygań, woj. wrocławskie wszczęto postępowanie o u
znanie za zmarłycn: 

1) Igla Leiba, męża [ty I voto Storchhelm, lat 56, zamie
~kałego w Przekopanej ad Przemyśl, kt6ry miał zginąć w 
Przemyślu w drugiej połowie 1941 roku. 

2) Ity I voto Storchheim 2 voto Igel, żony Leiba Igla, lat 
48, zamieszkałej w Przekopanej ad Przemyśl, kt6ra miała 
zginąć w getcie w Przemyślu w r. 1942 I 

3) Feigi Igel c6rki Lejba I Ity, lat 26, zamieszkałej w Prze
kopane.l ad Przemyśl, kt6ra miała zginąć w getcie w Prze
myślu w r. 1942. 

Wzywa się te osoby, 'by do 3 miesięcy zgłosiły się, w prze
ciwnym razie mogą być uznane za zmarłe . Wzywa się wszyst
kich, kt6rzy maji;! o nich wiadomość, by w powyższym ter-:" 
minie o tym donieśli. Zg. 476/47. ' KN-2244 

SĄD GRODZKI W PRZEWORSKU 
Na wniosek Ma'ril ze Szwed6w Małek z Tryńczy, pow. 

Przeworsk. zostało wszczęte w tut. Sądzie postępowani~ o u
znanie za zmarłego Bolesława Małka. syna Antoniego i Marii 
z domu Łakota, urodzonego dnia 13 lipca 1910 r. wTryńczy, 

pow. Przeworsk. męża Marii z domu Szwed. który w dniu 18 
kwietnia 1943 r. wyszedł z domu w Tryńczy celem spotkania 
się z nowym doW6dcą ' grupy A. K. i więcej do domu nie po: 
wr6cił. ' 

Wzywa się każdego, ktokolwiek posiadałby wiadomość o 
tymże Bolesławie Małku, by doni6sł o tym tut. Sądowi, gdyż 

po upływie 3 miesięcy od dnia tego ogło$zenia licząc, Sąd 

orzeknie zgodni~ z wnioskiem. Zg. 3/48. . K-171l3 

SĄD GRODZKI W PUŁAW ACH 
Hanna Lewtak, zamieszkała w Puławarh, złożyła wniosek 

.0 uznanie jej ojca Franciszka Kotarasińsklego, syna Adama 
,I Ludwiki z Budzynowskich. urodzonego 28 marca 1895 roku 
w miejscowości Oleszno, tejże gminy. ostatnio zamieszkałego 
"". Puławach - za zmarłego. We wniosku swym podała. iż oj
ciec: jej w,dniu 8 kwietnia 1943 r. został aresztowany przez b. 
:władze niemieckie I osądzony na Zamku w Lublinie, następ
nie wywiezlo'1Y do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, 
w którym przebywał do dnia 15 lutego 1945 r ., od tego zaś 

czasu nie daje o sobie żadnej wiadomości. 
Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w ter

minie 3 miesięcznym. licząc od driia ukazania się niniejszego 
zgłosił się, gdyż w prżeclwnym razie . może być uznany za 
zmarłego; ~iywa się ponadto wszystkie osoby posiadające 

wiadomośct o zaginionym, aby w powyższym terminie zawia
domiły Sąd, do sprawy Zg. 151/47. KN-2055 

SĄD GRODZKI W RAWICZU 
Rozalia Wolsztyniak z d. Nowicka, zamieszkała w Oczkowi
each, pow. Rawicz, wniosła o uznanie za zmarłego ' jej męża 
'Antoniego Wolsztyniaka, ur. 31.5.1911 r. w Oczkowicach, sy
na Marcelego i Anny z d. Ozdoba, ostatnio zamieszkałego w 
OczkowIcach, kt6ry w dniu 24.8.1939 r. powołany do 60 p. p. 
'\IV Ostrowie, brał czynny udział w kampanii wrześniowej 

1939 r. w okolicy Łęczycy i odtąd słuch po nim , zaginął. . 
Wzywa się Antoniego Wolsztynlaka, aby w ciągu 3 miesię

ey od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodz
kim w Rawiczu, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany 
~a zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, ktpre mogą udzie
lić Wiadomości o zaginionym, aby w terminie .Powyższym do
niosły o nim tut. Sąąowi. V. Zg. 91/47. . KN-2141 

Gollna Pelagia z d. Wujek, zamieszkała w Łaszczynie, po
wiat Rawicz, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Micha
ła Goliny, ur. 26.9. 1905 r. w ŁaszcJ.YIlie, syna Franciszka 
l Frandszki z d: Pludra, ostatnio zamieszkałego w Łaszczy
nie, kt6ry dnia 24.8. 1939 r. został ' powołany do 55 p. p. 
w Lesmie i we wrześniu 1939 r. brał czynny udział w wal-o 
kach pod Piątkiem I od tego czasu słuch po n Im zaginął. 

Wzywa się Michała Golinę, aby w ciągu 3 miesięcy od da
ty nIniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w 
Rawiczu, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmar
łego. Wzywa się wszystkie. osoby, kt6re mogą udzielić wiado
mości 'o zaginionym, aby w terminie powyższym- doniosły o 
nim tut. Sądowi. V. Zg. 3/48. ~N-2140 

, SĄD GRODZKI W STARYM SĄCZU 
Na wniosek ZOfli Reibscheid w Nowym Sączu, wszczyna 

się postępowanie o uznanie za zmarłych: I 
1) Doby z Hecht6w Rozenblumowej, ur. dnia 10 ~aja 1882 

roku w Piwnicznej i tam ostatnio zamieszkałej, c6rki Cha
ima I Cluwy z Ginterów. 

2) Zeldy 'z Hecht6w Hechtowej, ur. dnia 23· marca 1880 r. 
w Piwnicznej i tam ostatnio zamieszkałej, córki Chaima J 
Clu ..... "Y z Ginterów. 

3) Chaji z Hecht6w, recte Birkenfeldów Bermanowej, ur. 
dnia 15 marca 1875 r . w Piwnicznej i tam ostatnio zamiesz
kałej, c6rki Izraela i Reisli z Baumanów. 

4) Chaima Hechta recte Birkenfelda, ur. dnia 7 czerwca 
1872 r. w Piwnicznej i tam osta tnio zamieszkałego, sy~a I
zraela i Reisll z Bauman6w. 

5) Salomona Hechta, ur. dnia 25 imija 1902 r. w Piwnicz
nej i tam ostatnio zamieszkałego, syna Chaima i Cluwy z 
Ginterów. 
Powyżsi zostali w czasie oku:)acji wysiedleni z Piwnicz

nej jako żydzi do ghetta w Nowym Sączu, skąd W sierpniu 
1942 r. wywiezien i zosiali do obozu śmierći w Bełz~u, gdzie 
ponieśli śmierć. 

"r.tONI"(OR POLSKI" - dnia 4 marca 1948 r. 

Wzywa się zaginionych, by w okresie J miesiąca. Ucząc 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Monitorze Polskim, 
zgłosili się w tut. Sądzie. gdyż w przeciwnym razie Sąd 
stwierdzi fakt Ich śmierci. Wzywa się wszystkie osoby, kt6-
re mogą udzielić wiadomości o zaginJonych, by w powyż
,szym terminie doniosły o nich Sądowi: Zg. 3/48. KN-2142 

SĄD GRODZKI W STRUMIENIU 

Sąd Grodzki w Strumieniu na wniosek Emilii Hareńczyk, 
zam. w RudziCY .. wszczął postępowanie o uznanie za zmar
łego: Alojzego Harel1czyka, urodzonego syna Jerzego I Te
resy z domu Gańczarczyk, zamJeszkałego w Rudzicy. Aloj
zy Hareńczyk został dnia 20.11. 1943 powołany do wojska 
niemieckiego. 

Wzywa się AlOjzego Hareńczyka ,aby w terminie trzech 
mieSięcy od daty ogłoszenia zgłosił Ilię w Sądzie Grodzkim 
w Strumieniu, gdyż w przeciwl'ym ra7Je może być uznany 
za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby. kt6re mogą udzie
lić wiadomości o zaginionym Alojzym HareńczYku, aby w 
terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia doniosły o nim Są
dowi Grodzkiemu w Strumif'niu do sygn. Zg. 67/47. K-1807 

Sąd Grodzki w Strumieniu na wniosek Marii Rak, zam. 
w Rudzicy nr. 29. wszczął postępowanie o uznanie za zmar
łego: Jerzego Raka, urodzonego dnia 5.4. 1907 w Bierach, 
pow. Bielsko,' syna Jerzego i Marii z d. Faruga, zamieszka
łego w Rudzicy. Jerzy Rak został dnia' 14.6.1943 powołany 
do WOjska niemieckiego. 

Wzywa si ę Jerzego Raka. aby w terminie trzech 
miesięcy od daty ogło szenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim 
w Strumieniu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany 
za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, kt6re mogą udzie
lić v.iadomości o zagin ionym Jerzym Raku, aby w 
terminie 3 ' miesięcy od .daty ogłoszenia doniosły o nim Są
dowi Grodzkiemu w S trumieniu do sygn. Zg. 66/47. K-1808 

, Sąd Grodzki w Strumieniu na wniosek Marii Gruszka 
zam. w Zaborzu l. 28 wszczął postępowanie o uznanie za 
zmarłego: J6zefa Gruszki, urodzonego 10.3.1907 w Mnichu, 
syna Józefa i Marianny z domu Kuboszek, zamieszkałego 
stale w Zaborzu, Józef Gruszka żostał w r. 1940 wywiezio
ny na przymusowe roboty do Niemiec, zaś w r. 1942 został 
wcielony do wojska niemieckiego I przebywał w Chemnitz, 
następnie odtransportowany do Holandi i, gdzie przebywał 
2-3 miesiące, po'czym przydzielony na . front we Włoszech. 
Na wiosnę 1944 został odtransportowany do Francj! na front. · 

Wzywa się Józefa Gruszkę, aby w terminie trzech 
miesięcy od daty ogłoszenia . zgłosił się w Sądzie Grodzkim 
w Strumieniu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany 
za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, kt6re mogą udzie
lić wiadomości o zaginionym Józefie Gruszka, aby w 
terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia doniosły o nim Są
dowi Grodz.kiemu w Strumieniu do sygn. Zg. 74/47. 

KN-2143 

SĄD GRODZKI . W STRZELCACH OPOLSKICH 

Sąd Grodzki w Strzelcach Opolslnch ogłasza, że wszczął 

postępowanie o uznanie za zmarłego - na wniosek: 
l) Zofii Maj nusz, zam. w Zalesiu, pow. Strzelce - jej mę

ża Józefa Majnusza, s. Jana i Józef y z domu Michel, urodz. 
dnia 16 marca 1907 r. w Kadłubie, pow. Gliwice, ostatnio 
zamieszkałego w Zalesiu, pow. S trzelce, który jako żołn i erz 

armii niemieckiej zaginął na froncie wschodnim w styczniu 
1944 r. (Zg. 482.'47). 

2) Jadwigi Skrzypczyk, zam. w Sieroniowicach, powiat 
Strzelce-jej męża Alójzego Skrzypczyka, S. Kaspra i Fran-=
c1szki z domu Geizog, urodz. dnia 8 listopada 19'08 roku w 
Obrowcu, pow. Strzelce, ostatnio zamieszkałego w S ;rze1-
'Cach-Brzeziny, kt6ry w 1940 r. powołany został do wojska 
niemieckiego i przebywał w grudniu 1944 .1'. w Częstocho
wie, od tego czasu nie daje znaku życia o sobie. (Zg. 509/47). 

3) Marty Melich, zam. w Sieroniowicach, pow. S trzelce
jej męża Józefa Melicha, s. Jana i Katarzyny z domu Wró
bel, urodz. dnia 25 lu tego 1909 r. w J'Elryszowie, pow. Strzel
ce, ostatnio zamieszkałego, w Sieroniowicach, kt6ry jako 
żołnierz niemiecki zaginął na .froncie wschodnim w stycz- . 
mu 1945 r. (Zg. 510/47). 

4) Berty Hadrian, zam. w Kadłubie, pow. Strzelce - jej 
męża Karola ' Hadriana, S. Franciszka i Katarzyny z domu 
Długosz, urodz. dnia 4 listopada 1909 r. w Osieku, powiat 
Strzelce, ostatnio zamieszkałego w Kadłubie, kt6ry jako 
żołnierz armii niemieckiej przebywał w kos.zarach we Wro
cławiu i od stycznia 1945 r . nie daje znaku ~ycia o sobie. 
(Zg. 539/47). 

5) O ty1ii Mróz, zam. w Zalesiu, pow. Strzelc.e .- jej męża 
Wilhelma Mroza, S. Teofila i 'Gertrudy z domu Leszczyń
skiej, urodz. dnia 25 kwietnia 1913 r. w Zale'siu i tam ostat
nio zal1\ : eszkałego, kt6ry jako żołnierz n iemiecki zaginął 

pod St.alingradem w 1943 r. (Zg. 542/47). 

6) Gertrudy Mróz, zam. w Zalesiu, pow. Strzelce - jej 
męża Gerharda Mroza, s. J ózefa i Katarzyny z domu Ko
stoń, urodz. dnia 9 stycznia 1915 r. 'w Zalesiu, ostatnio za
mieszkałego w Zdzieszowicach, który jako żołnierz niemiec
ki zaginął na froncie wschodnim w czerwcu 1944 roku. (Zg. 
543/47). 

7) Gertrudy Nocoń , zam, w Grodzisku, pow. Strzelce -
jej męża An toniego Noconia, S. S?ymona i F:anciszki z do
mu Gordzielik, urodz. dnia 12 czerwca 1901 roku w S:lchej, 
ostatnio zamieszkałego w Grodzisku, który jako tołnie rz 
niemiecki w styczniu 1945 r . przebywał w Czechosłowacji i 
od tego czasu zaginął. (Zg. 54~/47). . 

8) Marii Iwońskiej, zam. w Krupskim Młynie, powiat 
Strzelce - jej męża Władysława Iwońskiego komen·:anta 
Posterunku P.P . w Stanisławowie, s. Wo:ciecha i Sabmei 
z Malickich, urodz. dnia 2 lipca 1834 r. w .P i Q ~rkow:e, 03tat
nio zamieszkałego w Stanisławowie, który we wrze;;niu 
1939 r. zaginął. (Zg. 545/47). 

Nr. 26 

e) Anny Weiss, zam. w Kadłubie, pow, Strzelce - ,ej mę~ 
ża Walentego Weissa, ' S. Franciszka I Marll z domu Szcz ... 
panek, urodz. dnia 5 lutego 1900 r . w Kadłubie I tam ostat
nio zamieszkałego, kt6ry jako żołnierz niemiecki zaginął w 
Rumunii w sierpniu 1944 r. (Zg. 546/47). 

10) Marty StaroslCzyk, zam. w Strzelcach - Jej męża 
Franciszka Staroszczyka, S. Franciszka I Marii z domu Pła
tek, urodz. dnia 3 października 1907 r. w Strzelcach I tu 0-

statnIo zamieszkałego, kt6ry jako żołnierz nIemieckizagi
nął na trońcie .wschodnim w grudniU 1942 r. (Zg. 547/47). 

11) Klary Godula, zam. w Strzelcach - jej męża Ryszar
da Godull (Godula), S. Jana I Pauliny z domu Szyroń. uroił&. 
dnia 10 sierpnia 1908 r. w Strzelcach I tam ostatnio zamiesz
kałego, kt6ry jako żołnIerz nlęmieckl zaginął na frond. 
wschodnim w stycznIu 1943 r. (Zg. 548/47). 

12) ·Gertrudy 2:yłka, zam. w Strzelcach - Jej męża Kor
nauda Zyłkl, syna J6zefa I Anastazji z domu Michalska, 
urodz. dnia 27 listopada 1911 r. w Strzelcac:h I tam ostatnio 
zamieszkałego. kt6ry jako żołnierz armil niemieckiej zagi
nął w kwtetnlu 1944 r. na froncie wschodnim. (Zg 553/47). 

Wzywa się zaginionych, aby najdalej do trzech m!esięc1 
od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie, w 
przeciwnym bowiem razie uznani zostaną za zmarłych. Wzy
wa się r6wnleż wszystkie osoby. kt6reby o zaginionych mo
gły udzielić Sądowi wiadomości, aby \II- powyższym terminie 
doniosły o tym Sądowi. KN-2299 

SĄD GRODZKI W TARNOWIE . . 

Na wniosek Marli WIderowej, zamieszkałej we Wrocła
wiu, ul. Ołbińska 2, wszczyna się postępowanie, ce.lem uzna
nia za zmarłych: 1) Gizell Wider, ur. w roku 1900 w Tar
nowie, c6rki Barucha i Cywl z Rosenfeld6w. żony Nafta-' 
lego. 2) Leona WIdera. urodzonego dnia 26 września 1922 r. 
w Tarnowie, syna Naftalego 1 Gizeli. 3) J6zefa Widera, uro
dzonego 7 kwietnia 1925 r. w Tarnowie, syna Naftalego 
1 Gizell, wszystkich ostatnio zamieszkałych w Tarnowie, ul. 
Tertila 39, kt6rzy w roku 1942 w' czasie akcji antyżydow
skiej zaginęli. 4) Leona WIdera, urodzonego dnia 29 kwietnia 
1890 r. w Tarnowie, syna Izraela Bera I Augusty, adwokata, 
ostatnio zamieszkałego w Tarnowie przy ul. Targowej Nr. 3, 
kt6ry został wywieziony do obozu stracenia w Oświęcimiu 
w roku 1940, i od tego cząsu nie daje znaku życia o sobie. 

Wzywa się wszystkich ~żej wymienionych, by w czuo
kresie trzech miesięcy zgłosili się w tutejszym Sądzie w 
przeciwnym razie mogą być uznanI za zmarłych. Wszyst
kie osoby, kt6reby miały jakąkolwiek wiadomość o zaginio
nych wzywa się, by w powyższym terminie doniosły o tym 
Sądowi. 

Lcz. I. Ze;. 431/47. KN-2272 

Na wniosek StefaniI Kura, zamieszkałej w Tarnowie. ul. 
Kochanowskiego Nr. 5, wszczyna się postępowanie c:elem 
uznania za zmarłego Stefana Kury, urodzonego' dnia I sier
pnia 1903 r. w Tarnowie, syna Wacława I Zofii, ostatnio za
mieszkałego w Tarnowie, kt6ry aresztowany przeż gestapo 
we wrześniu 1942 r ., osadzony został w obozie w Pustkowiu, 
gdzie dnia 13 stycznia 1943 r . zmarł. 

Zaginionego wzywa się, aby w terminie trzech miesięcy 
zgłosił się w tutejszym Sądzie w przeciwnym razie może 

'być uznanym za zmarłego. Wszystkie osoby, kt6reby miały 
jakąkolwiek wiadomość o zaginIonym wzywa się, by w po
wyższym terminie doniosły o tym SądowI. 
Lcz. I. Ze;. 30/48. KN-2873 

Na wniosek Mjchaliny Gałek, zamieszkałej w Klikowej, 
wszczyna się postępowanie celem uznanIa za zmarłego Ru
dolfa Gałka, urodzonego dnia 3 maja 1896 r. w Nowym Są
czu, syna Franciszka I Anny, ostatnio zamieszkałego w KlI
kowej, powiat Tarn6w, kt6ry jako zawodowy przestępca, 
aresztowany przez gestapowc6w, w roku 1941 prawdopodob
nie stracony od tego czasu nie daje znaku życia o sobie. 

Zaginionego wzywa się, by w czasokresie trzech mleslęcl' 

zgłosił sIę w tutejszym ~ądzie, w przeciVfIlym razie może 
być uznanym za zmarłego. Wszystkie osoby, kt6rebyiniały 
jakąkolwi'ek wiadomość o zaginionym wzywa się, bY' w po
wyższym terminie doniosły o tym sądowi • . 
Lcz. l. Zg. 32/48. KN-2274 

Na wniosek Norberta Adera, zamieszkałego w Krakowie. 
ul. Swiętej Gertrudy Nr. 16, wszczyna się postępowanie ce
lem uznania za zmarłych: 

1) Dra Anzelma Adera, urodzonego w 1870 r . we Lwowie, 
syna Michała i Marii, le.karza, ostatnio zamieszkałego VI 

Tarnowie, ur. Lee;ion6w 4, 
2) Karoliny Ader, urodzonej \V roku 1834 w Tarnowie; , 

c6rki Samuela i Hin S::hudmlków, żony Dra Anzelma A· 
dera, ostatnio zamieszkałej w Tarnowie, ul. Legienów Nr. 4 
z których ad l) miał zemrzeć w szpitalu w Tarnowie w ro
ku 1942. zaginiona zaś ad 2) wyw:eziona została w niewia
domym kielUnku i ' od tego czasu obOje nie dają znaku ży
cia o sobie. 

Zaginionych wzywa się, by w czasokresie trzech m'esięcy 
zgłosili się V:' tutejszym Sąd:de, w przeciwnym razie mogą 
być uznani za zmarłych. Wszystkie osoby, k ~óreby mały 

jakąkolwiek wiadomość o zaginionych WZYWEI się, /łby w 
powyższym terminie doniosły o tym sądowi. 
I. Zg, 441 i 442/47. KN-2141 

P r Z e ł a '. r g I 
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PRZETARG NIE OGRANICZONY NR. ;\41 

Szczeciński Urząd Morski, Dyrekcja Techniczni1 ul. Jacka 
Malczewskiego Nr. 34 ogłasza przetarg nieogralliczony na 
v.ykonanie demontażu, remontu, przeniesiE'nia i zamento
wania windy towarowo-osobowej o nośności 2000 kg do ma. 
gazynu przy ul. Hutniczej. 



.Nr. 2~ . 

~. . . . , . 

Wszelkie informacje oraz ślepe kosztorysy i formularze 0-

tFzymaćmożna za zwrotem kosztów wSzczecińskirilUrzę
~ie Morskim, Dyrekcja Techniczna, uL Jacka Malczewskie
go . 3ł, do dnia 27 marca br. do godz. 15,00. 

Oferty zalakowane bez firmy z napisem jak Wyżej należy 
składać w Dyrekcji Techniczpej · Szczecińskiego Urzędu lVI61'
skiego, ul. Jacka MalczewsKIego 34 do dnia. 30. marca br. do 
~odz. 11,,*5. 

Otwarcie ofert nastąRi w dniu 30 marca br. o godz. 12,00 
w Dyrekcji Technicznej Szczec;ińskiego Urzędu ,MOrskil'lgo, 
ul. J.ącka Malczewskiego 34, I p. 
.. . Do oferty należy dołączyć kwit kasy I lJn:ędu Skarbowe
go w Szczecinie na wpłacone na rachunek depozytowy Szczę
cin~kiego Urzędu Morskiego, Dyrekcja Techniczna wadium 
przetargowe w wysokości 2% sumy oferowanej. Zezwala się 
również na zło~enie wadium w pastaci gwarancji bankowej 
lub innych walOrów zgodnie z zarządzeniem Ministrlł Sk';łr
·bu z dnia 25 Jistqpada 1947 r . 

Szczeciński Urząd Morski, Dyrekcja Techniczna zastrzega 
sobie prawe wyboru przedsiębiorcy bez względQ na cenę, 

~prawo podziału roboty między poszczególnych oferentów 0-
't'az prawo u znania, że przetarg nie dał dodatniego \vrniku." 

KN-2714 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Centrala Produktów Naftowych, Zarząd Główny, Warsza

wa, ul. RGkewiecka 39, ogłasza przetarg nieograniczony na 
-dostaWę: 

3 maszyn do liczenia · zapisujących ręcznych na 11 miejsc 
w wYrliku, 

1 m,HlZYnY do liczenia zapisującej elektrycznej . na 11 
miejsc w wyniku, 

l ·arytmometru na 13 miejsc w wyniku, 
l masz:y:ny d~ pisania z dll,lgirri' wałkiem 18" z t,abulatorem, 
1 maszyny do pisania z średnim wałkiem 15" z tabulato-

rem . 
.. Jako przedmiot przetargu wchodzą w rachubę jedynie ma
szyny w nienagannym stanie z jednoroczną gwarancją.· DQ
puszczalne, jest częściowe wykonanie dostawy. 

Oferty należy s.kładać w zalakowanych kopertach z napi
sem: "Przetarg niecgraniczony na dostawę maszyn biuro
wych" w Wydziale Zakupów do dnia 22 marca 1))4& r. , któ
rego to dnia o godz. 12-tej nastąpi !ltwarcie oferte, 

Po oferty winien qyć załączony: 
1) odpis dowodu rejestracyjnego, 
2) ~wit na Vv1Jłacone wadium w wysokości 2;J/o oferowanej 

sumy na konto Centrali Produktów Naftowych, Zarząd 
Główny, w Narodowym Banku Polskim, Warszawa. 

Centrala Produktów Naftowych zastrzega sobie prawo 
,wyboru oferenta bez względu na wynik przetargu, jak rów
n.ie ż unieważnienia przetargu bez podania powodów. 

KN ...... 27Q2 

PRZETARG 
Zarząd Odbudowy ~o~ei . . Pań~twowy,ch w a~sIgo~zc~r 

ogłaszlłprzetarg nieogra~icz'ariy ha: ' , .. .. ) 
- 1) budowę tymczasowego mostu kolejowego na kpi 351,102 

przez kanał Parnicki linii Kostrżyń-Szczecin Port, 
~) wykonanie instalacji elektrycznej dla siły i światła w 

II-giej części kotlarni w warktatach Głównych P .K.P. 
w aydgoszczy. 

Terminy wykonania robót : 
do Pkt. l) i 2} trzy miesiące od daty wydania zlecenia, 
Szczegółowe informacje oraz ślepe kosztorysy i potrzebne 

druki można otrzyma:ć za zwrotem kosztów. po 200.~ zł w 
Wydziale Techn!cznym Zarządu Odbudowy K. P. w Byd
go szczy, ul. Jagiellońska 5 i w Kierownictwie . Odbudowy 
K .P .. w Szczecinie - Porcie, Al. 3-go Maja 13 do pkt. 1. 

Oferty nale.ży Składać oddzielnie na każdą . robotę do 
Skrzynki ofertowej w Zarządzie Odbudowy K. P, w Byd
goszC?:y, ul. Jagiellońska 5, do dnia 18 marca 1948 r. do 
godz. li min. 30. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 marca 1~48 r . o godz. 12. 
QferenCl obowiązani są złożyć w Banku Gospodarstwa Kra
jowego, Oddziął w Bydgoszczy, na konto Zarządu Odbudo
wy 'K.P. Nr. 75/212 wadium w wysokości 2"io od sumyofer
ty. Kwit na złożone wadium należy , dołączyć do oferty. 
, . ~rak złożonego wadium spowoduje unieważnienie oferty. 
Zarząd Odbudowy K. P. zastrzega sobie prawo unieważnie
nia przetargu bez podania powodów oraz jakichkolwiek od~ 
s.,:kodowań, · jak również prawo wyboru oferenta . . 

. Ę:N-2712 
. PRZETARG NIEOGRANICZONY 

ł: , 

Dyrekcja Dróg Wodnych w Gdańsku ogłasza przetarg nie
ąSf(lI')iczony na dostawę 

8.009 m3 kamienia polnego 
~9 robót regulacyjnych n;;ł Wiśle w km 659-702" Informa
cje, oraz szczegółowe warunki dos tawy ottzymać mOżna w 
pąĄstwowym ~arządzie Wodnym w Toruniu, ul. l{rasińskie
IQ Nr . •. 

Oferty w kopercie zalakowanej bez firmy z napisem: 
.,Oferta na dostawę kamienia polnego" złożyć należy w pań-
8twowym Zarządzie Dróg Wodnych w Toruniu, ul. Krasill
skiego do dnia 19 marca b. r. do godz. 11.45. Otw.arcie ofert 
n!lstąpi tegoż dnia o godz. 12-tej. ' 

Do oferty dołączyć należy kwit Urzędu Skarbowego w To:
runiu na wpłacone wadium w wysokości 1"10 sumy oferowa
nej . . Wadium zło~one być może również w postaci gwaran
cji bankowej lub w walorach przewid:>;ianych żarządzeniem 
Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1947 r. (Monitor Polski' 
Nr. 152, poz. 903). 

Dyrekcja Dróg Wodnych zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta bez względu na cenę, prawo podziału dostawy mię
dzy · kilku oferentów, jak również unieważnienie przetargu 
bez vodania motywów. KN~2713 

PRZETARG NIEOGRAN TCZONY 
Pocztowa Kasa Oszczędności w Warszawie, ul. Filtrowa 

n8. ogłasza przetarg f\ieograniczony na wykonanie i dostawę : 

"MONITOR POLSKI" dnia 4 marca 1948 r. 

2.000 tablic emaliowanych z napisem: Zbiornica Pocztowej 
KaSY Oszczędności P. K. O: na ramach drewnianych. Pod
kładki ofertowe i bliższe informacje można otrzymać w 
Dziale Administracyjnym P.K.O. w Warszawie, ul. Filtrowa 
68, w godżinach od 9-ej do 13-ej. 

Termin składania ofert upływa z dniem 31 marca 1948 r. 
godz. 12, otwarcie ofert nastąpi dnia 3UII.1948 r . godz. 13-a. 

Oferty w nieprzejrzystych zalakowanych kopertach, bez . 
znaku firmy z napisem "Oferta na wykonanie reklamo
wych tablic emaliowanych" należy składać w Kancelarii 
Działu Administracyjnego P.K.O. Warszawa, ul. Filtrowa 68. 

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone do kasy 
P. K. o. wadium w wysokości 1% sumy oferowanej, wzgI. 
w formie książeczki oszczędno lub gwarancji bankowej, o
piewającej na kwotę nie .. n'iższą od kwoty wymaganej oraz 
odpis karty rejestracyjnej na rok 1948. 

P.K.O. zastrzega sobie wolny wybór oferenta względnie 
całkowite unieważnienie przetargu bez podania przyczyn I 
bez prawa roszczenia jakichkolwiek odszkodowań. KN-2701 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Zjednoczenie Przemysłu Materiałów , BudowlanYCh Okręgu 

Warszawskiego ogłasza przetarg nieograniczony na wykona
nie następujących robót w Państwowych Zakładach Cera
micznych Krubin k/Ciechanowa: 

l. Gazogeneratory: wykonanie brakujących części mon-
taż. 

2. Suszarnie: wykonanie instalacjd C. O. 
3. Przewody gazowe: izolowanie i malowanie. 
Wszelkie informacje i ślepe kosztorysy otrzymać można za 

zwrotem kosztów w Biurze Zjednoczenia w Warszawie przy 
ul. Noakowskiego io m. 1. 

Oferty w zalakowanyc'h kopertach, bez znaków firmowych 
należy składać osobno na poszczególne roboty na adres Zje
dnoczenia do dnia 18 l]1arca 194ą r., do godz. lO-tej, poczym 
nastąpi otwarcie ofert. D() oferty należy załączyć kwit na 
wpłacone wadium w wysokości 2"10 sumy .oferowanej, wpła
conej w gotówce, wzgl. w papierach wartościowyc~ w ka
sie Zjednoczenia. 

Zjednoczenie zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru 
oferenta, jak również unieważnienia przetargu częściow lub 
całkowicie. KN-,2700 

PRZETARG NIEOGRANICZm~Y 
Centrala Handlowa Przemysłu .Metalowego w Warszawie, 

ul. Przemysłowa 26, ogłasza przetarg nieograniczony nn wy
konanie remontu parteru w budynku biurowym przy ulicy 
Przemysłowej Nr. 26 w Warszawie. 

Bliższe informacje oraz podkładki kosztorysowe można o
trzymać w biurze Dyrekcji C. H. P. M. w Wydziale Ogólnym 
w Warszawie, ul. Przemysłowa Nr. 26, od dnia 12.3.48 r.' 

Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "Oferta do 
pl;"zetargu na remont parteru przy ul. Przemysłowej Nr. 26 
w Warszawie" składać należy do dnia 17 marca 1948 r., do 
godz. l2:-ej w Wyd~iale Ogólnym Dyrekcji C. H. P. M.; w 
tymże dnitio godz. 12.15 odbędzie się komisyjne otwarcie 
ofert. 

Do oferty należy załączyć kwit na wpłacone wadium w 
wysokości 2"10 oferowanej sumy, oraz podać termin wyko
nania robót. 

C. H. P . M. zastrzega sobie wolny wybór oferenta lub u-
. nieważnienie przetargu bez podania Ptzyczyn. KN-2699 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Państwowy Bank Rolny w Warszawie ogłasza przetarg 
nie ograniczony na roboty budowlane (wykpńczeniowe) przy 
budowie domu mieszkalnego przy ul. Radomskiej Nr. 10/12 
W Warszawie. 

Informacji udziela Sekcja Techniczno-Budowlana Pań
stwowego Banku Rolnego, ul. Nowogrodzka 50, pokój 4~4, 

nr piętro, codziennie w godzinach 10-12 od dnia 6 marca 
\ 1948 r. i wydaje podkładki przetargowe za zwrotem kosztów 
w WYSOkości zł 30Q,-. 
Składanie ofert do dnia 23 marca b. r. do godziny 10 .. tej, 

otwarcie ofert nastąpi o godzinie lI-ej tegoż dnia. 
Wymagane wadium wynosi zł 200.000.-. 
Państwowy Bank Rojny zastrzega sobie prawo zwiększe

nia lub zmniejszenia ilości robót, wyhoru oferenta bez wzglę
du na wysokość oferowanej sumy, uniewaznienie przetargu 
bez tl0dania przyczyn, jak również prawo uznania, że prze
targ nie dał wyniku. J{N-2672 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR. 140 
Szczeciński Urząd Morski, Dyrekcja Techniczna, ul. Jacka 

Malczewskiego Nr. 34, ogłasza przetarg n!eograniczony na 
wykonanie remontu dźwigu . portalowego 1,5 ton na Wyspie 
Górnej Okrętowej. 

'Yszelkie informacje oraz ślepe k.os;r.torysy i formularze 
otrzymać można za zwrotem kosztów w Szczecińskim Urzę
dzie Morskim, Dyrekcja Tec'hniczna, ul. J·acka Malczewskie
go 34, do dnia 24 marca do godz. 15.00. 

Oferty zalakowane bez firmy z napisem jaJ<: wyzaj, należy 
składać w Dyrekcji Technicznej Szczecińskiego Urzędu Mor
skiego, ..ul. Jacka Malczewskiego 34, do dnia 25 marca br., 
do godz. 11.45. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 1948 r ., o godz. 
12.00, w Dyrekcji Technicznej Szczecińsk iego Urzędu Mor
skiego, ul. Jacka Malczewskiego 34, l p. 

Do oferty należy dołączyć kwit kasy I Urzędu Skarbowe
go w Szczecinie na wpłacone na rachunek depozytowy Szcze
eińskiego Urzędu Morskiego, Dyrekcja Techniczna, wadium 
przetargowe w wysokości 2% sumy· oferowanej . 

Zezwala się również na złożenie wadium w postaci gwa
rancji bankowej lub innych walorów zgodnie z zarządzeniem 
IVlinistra Skarbu z dnia 25 listopada 1947 roku. 
Szczeciński Urząd Morski, Dyrekcja Techniczna, za~trzega 

sobie prawo wyboru przedsiębiorcy bez względu na cenę, 
prawo podziału roboty między poszczególnych oferentów 
0raz prawo uznania . że przetarg nie dał doriatnieg0 wyn;'m. 

KN-2697 
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PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Zarząd Wodociągu Miejskiego w Krakowie, Senatorska l. 

ogłasza przetarg Ilieograniczony na roboty ślusarskie pr~ 
wykonaniu przykryw kanałowych , I podestów w hali pomP 
w Bielanach. Wadium w wysokości 2~/0 ofcrowańej Sl1llł1 
należy złożyć w I,asie Wodociągu Miejskiego. 
Podkłady ofertowe można nabyć w Oddziale Budowlanyrp 

WodociągU Miejskiego, ul. Senatorska 1, gdzie są również do 
wglądu odnośne plany. 

Oferty w zalakowanych kopertach z kwitem na złożenIę 

wadium należy składać w Sekretariacie Wodociągu M. do 
dnia 20 marca 1948 r. godz. 12-:-ta, o której to godzinie nae 

stąpi otwarcie ofert. 
Zarząd Wodociągu Miejskiego zastrzega sobie prawo unIe-

ważnienia przetargu bez podania powodów. KN-2703 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Państwowa Fabryka Sztucznego Jedwabiu Nr. 2 w Choda

kowie l,/W-wy ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 
2-ch domów mieszkalnych o kubaturze 2057 X 2 - 4114 mi 
na kolonii fabrycznej. 
Podkładki ofertowe można nabyć l bliższe informacje 

otrzymać w Wy(iz. Inwestycji P. F. S. J. Nr. 2 ' w Chodako-

wie. . 
Oferty w zapieczętowanych bezfirmowych kopertach z na~ 

pisem "Oferta na domy" należy składać do skrzynki oferto-. 
wej w Dyrekcji Fabryki do godz. lO-ej dnia 19 marca 1948 r. 
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30 tegoż dnia. 

Do oferty należy dołączyć dowód na wpłacenie wadium W 
wysokości 2°/. oferowanej sumy. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez 
względu na cenę, \lnieważnienie przetargu bez podania przy-. 
czyn i roszczenia .. etensii do odszkodowania. . KN-2671 

PRZ* ARG NIEOGRANICZONY 
Zjednoczenie Przemysłu TeletechnIcznego, Fabryka Urzą-· 

dzeń Sygnałowych T-5, Katowice - Wełnowiec, ul. Kr. Ja., 
dwigi 8/10 (dawniej "Ericsson" p. A. S. E.) ogłasza przetarg 
nieograniczony na wykonanie instalacji elektrycznej w bu
dynku administracyjno-fabrycznym przy ul. Królowej Ja .. 
dwigi 8/10 w Wełnowcu. Ślepe kosztorysy za opłatą 500.- zł 
można otrzymać w Oddziale Kasowym fabryki. Oferty w 
kopertach zapieczętowanych nie firmowych należy składa6 

VI Sekretariacie fabryki. Do oferty należy dołączyć kwit od 
wpłaconego wadium w wysokości 2~f. sumy oferowanej. 
Otwarcie ofert nastąpi 12 marca 1948 r., godz. 10.15,. w poko
ju Dyrekcji Fabryki, natomiast oferty można składać do go-. 
dziny 10 rano; zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta, lub unieważnienia przetargu bez podania powodu. 

KN-2710 

Ogloszł!nia instytutU 
publicznych 

KOMUNIKAT , 

Dyrekcja Polskiego , Monopolu Loteryjnego zawiadamia, it 
zgodnie z przepisami 52 Loterii Klasowej wsypywaniezwit~ 
ków z nume~ami losów, na które padla jakakolwiek wygra ... 
na w II-ej klasie oraz zwitków z wygranymi III-ej klasy 
52 Loterii Klasowej odbędzie się ' publicznie pod nadzorem 
komisji Urzędowej przy współudzIale d~legata Prezydenta 
m. sto Warszawy dnia 12 marca 1948 r. o godz. 8.15 w gma
chu przy ul. Żulińskiego 10 . w Warszawie. 
Ciągnienie zaś Ul-ej klasy 52 Loterii Klasowej przeprowa

dzi public,znie Komisja Urzędowa w powyższym składzie 
12 marca 1948 r. bezpośrednio po wsypywaniu zwitków, oraJ 
13, 15, 16 i 17 marca 1948 r . o godz. 13.15 we wzmiankowanym ' 
lokalu. KN-2711 

Ogłoszenia prywatne 
OGŁOSZENIE I ( 

Zarząd Spółki Akcyjnej "Fabryka Garbarska "Standard'" 
Spółka Ąkc'yjna" za'.yiadamia akcjonariuszów, ~ę na dzień 30 
marca roku 1948, na godzinę 12, zwołane zost"lło w kancela .. 
rii Notariusza Siennickiego w Warszawie przy ulicy Kapu
cyńskiej Nr. 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariu
szów powyższej Spółki, z porządkiem dziennym, obejmUją
cym: 

1. Zagajenie i wybór Przewodniczącego. 
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i 

Rady Nadzorczej za rok 1947, zatwierdzenie bilansu na dzień 
31 grudnia roku 1947 oraz rachl,.mku strat i zysków za rot: 
1947, powzięcie uchwały co do zysków i udzielenie pokwlto
wanla władzom spółki. 

3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany przedmiotu I 

przedsiębiorstwa spółki i zmiany nazwy firmy, a w związku 
z tym powzięcie uchwały o uchyleniu do~ychczasowego 

brzmienia Statutu Spółki i Q nadaniu nowemu Statutowi 
spółki brzmienia następującego: 

§ 1. Zawiązana w roku 1930 Spółka Akcyjna "Fabryka 
Garbarska "Standard", Spółka Akcyjna", istnieć będ2:ie na-~ 

dal na podstawie niniejszego statutu pod zmienioną firmą 
"Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe "Standard",. Spółka 

Akcyjna". 
§ 2. Przedmiotem · Przedsiębiorstwa będzie prowadzenie 

przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych z branży ch\'
micznej i budowlanej, jak również robót budowlanych. 

§ 3. Siedziba spółki mieści się w Warszawie. 
§ 4. Kapitał zakładowy spółki wynosi złotych 500,000,- ! 

dzieli się na 500 sztuk ::tkcji na okaziciela po złotych l.000 
nominalnej wartości każda, 

§ 5 . . Prowadzenie interesów spółki należy do Zarządu, zło 
żonego z dwóch lub więcej osób. wybran ych pJ:"zez WalpE' 
Zgromadzenie. 
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Spółkę nazewnątrz reprezentują dwaj członkowie Zarządu 

łącznie. 

§ 6. Organem nadzorcz~m Spółkl - jest Rada Nadzorcza, 
składająca się z pięciu członków, wybler:anych przez Walne 
Zgromadzenie. 

§ 7. 


