
renli numeru zł 30.-. Oplata pocztowa aIaesona ł'1czaHem 

Lir 35 WarSzawa. dnia 6 kwietnia 1948 r. Rok XXVI. 

MONITOR POLSKI 
DIIE •• II ' OIZ"DOW" IZECZYPOSPO'ITE. POLSIlE. 

RedakCja I Admtnistracja:Warszawa, Ul. Młodueży Jugosłowiańskiej 11. Telerany: Redakcja 864-75. Administracja 864-74. 
Prenumeratę "Monitora Polskiego" orę2 ogl::Jszentapnylmu lą Oddziały PAP. t.6dź. Piotrkowska 133. Kraków. Rynek Kleparskl 4, Katowice, Jana 11, Poznań, Mleltyftsklego .. 
Bydgoszcz, 1 Maja 27, Lublin, Krakowskie Przedmieścle n, Szczecin. ul. 5 Lipca 9. Sopot. ul. Grunwaldzka 4/6. Wrocław. Traugutta 35. Olsztyn, Marsz. Stalina 32, Białystok Grott

gera 2. Częstochowa. Al. Nalśw Marli Panny 61. Konto czekowe P. K. O. Warszawa Nr. ' 1-4797 

TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO 

ZarZlłdzenla Wlaelz NacselDycłl 

POL lU. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Hanellu w spra
wie przejmow~nia przez Fundusz Aprowizacyjny z~ota uzy
.kanego z opiat przemiałOWYCh i rozliczenia się z przejęte-
10 zboza. 

Poz. 145. Zarządzenie Ministra Komunikacji o uehyłenlu 
przymusowego zarządu państwowego nael nlek~ryml kol~
Jami uzytku publicznego I urządzeniami tUrys*YCZDym •. 

Poz. U6. Zarządzenie Ministra Odbudowy o ustaleniu sta
łułu organizacyjnego Wars~wskleJ DyrekcJi Odbudowy. 

DZIAŁURZĘDO\VY 

Zarządzenia Władz Naczelnych 

WYSZŁY Z DRUKU NR.NR.: 1,2,3, 4,5,6i 'I DZIENNIKA 
UST A W RZECZYPOSPOUTE] POLSKIE] O NASTĘPU· 
JĄCE] TREŚCI: 

NUMER 1 Z DNIA 2 STYCZNIA 1948 R. 
USTAWA SKARBOWA: 

Poz. l - z dnia 30 grudnia 19~7 r. na okres od 1 stycznia 1~48 r 
• do 31 grudnia 1948 r. 

NUMER 2 Z DNIA 15 STYCZNIA 1948 R .. . 
ROZPORZĄDZENIA RADY M1NISTRÓW: 
~oz. 2 ~ z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie okre§lenia niekt6-

rych cen sprzedażnych' lub czynszów przyprzekaEy
,"'-'~.: " t'" '1Paiu,;"mienta:, ~ióllliczi~ na obsza;z; ~i.m Od~-

, '. ",..; \ " ". . 'I. ~" ,.~::t,';;~ , iI."·~ lP.,;') ' \:l lek .""".' , ..... \\ " '. ,l, ,., . ~,C _ (. _ skan}N: '.!:ł _._~.'_Ut'$I(ł.~,,","~,""_"':. ,_ . 
Poz. 3 - z dnia 20 grudnia i947 r. Ni sp~ci';;~ mdlJsymalnej sumy 

zarachowania za mIenie ni;rolnicze~ 'przekiziywcine na 
obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdali
ska. 

Poz. 4 - z dnia 20 grudnia 1947 r. o wtaleniu siedzib i wlaki
wości terytorialnej wyższych urzfd6w g6rniczYch. 

PoZ. 5 - z dnza 20 grudnia 1947 r. o' zmianze rozporządzenia Ra
dy Ministr6w z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach za
szeregowanra do grup uposażenia sędzi6w w sądownictwie 
powszechnym i administracyjnym, prolCuratorów oraz , 
asesorow i aplikantów sądowych tudzież o dodatkacIJ 
lOkalnych i funkcyjnych. ' 

P06. 6 - z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie zmiany ,rozporzą
, dzenia Rady Minzstrów z dnia 20 marca 1947 r. o współ

działaniu władz w akcji planowego zagospoda1'f1Wania 
przestrzennego kraju. ' 

ROZPORZADZENIA: 
PQz. 'I - Ministr6w Administracji Publicznej i Ziem Odzyska

nych z dnia 15 listopada 1947 r. J.II sprawie zmiany 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnftrznych o mel
dunkach i księgach ludności. 

Poz. 8 - Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grud,nia 
1947 r. o zmianie granic miasta Ozorkowa w powiecie 
łęczyckim, województwie ł6dzkim. ' 

Poz. 9 - Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 
1947 r. o zmianie granic gmin Wiejskich Maz8w i Gra
bów w pOWiecie łęczyckim, wojew6dztwie łódzki",. 

Poz. 10 - Ministra Pracy I Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 
1947r. o zmianie rozporządzenia Ministr" Pracy I Opie

. ki Społecznej z dnia 25 lutego 1930 r. o rachunk.owości 
i sprawozdaniach instytucyj opiekuńczych. ., 

Poz. 11- Ministra SpraWIedlIwości z dnia 30 grudnia 1947 r. 
o taksie dla tłumaczów przys/f1:łych. 

Poz. 16 - z dnia 30 grudnia 1947 r. o poborze rekruta. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW: 
Poz. 17 - z dnia 20 grudnia 1947 r. o zmIanie rozporzqdzenia 

Rady Ministrów z dnta 19 grudnia 1933 r. o zasadach 
zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup 
uposażenia! automatycznego przechodzenia nauczycieli 
do wyższych grup uposażenia. o dodatkach lokalnych, 

, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowani,., niż

szych funkcjonarzuszów państwowych. 

ROZPORZADZENIA: 
Poz. 18 - Mmistra Skarbu z dnia 17 grudnia 1947 r. wydane 

w porozumieniU z Mmistrami Ziem Odz~'skanych i Admi
nistracji Publicznej o zasadach spłaty należno5ci Skarbu 
Państwa za mienie nierolnicze przekazane na obszarze 
Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. 

Poz. 19 - MinistrÓW: Administracji Publicznej, Ziem Odzyska
nych I Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1947 r. o zmla
ni .. rozporządzertia Ministrów AdminIStracji Publicznej 
i SprawiedliwoJcl w spraWIe wykonania prawa o aktach 
stanu CYWilnego oraz przepisów wprowadzających to 
prawo. 

Poz. 20 - Mini;t' ów Administracji PublICznej i Ziem Odzyskanych 
z dnia 31 grudma 1947 r. wydane w porozum/enl11 Z Mi
nistrem SpraWIedliwośCI o właśclwośa organ6w samo
rządowych IV zakresie orzeczntctwa w sprawach kar
nych ,karbowych. 

Poz. 21- Ministra ZdrOWia z dnia 7 stycznia 191-8 r. ą;ydane 
w porozu;meniu z Ministrem AdmInistracji PublICzne] 
w sprawie uznania uzdrowiska Jastrzęble-Zdr6j za posia
dające charakter użytecznoścI publicznej. 

Poz. 22~ Mmrstra SpraWiedliwości z dnia 10 stycznia 1948 r. 
o sposobie ujJwnianza w księdze wieczyste} prawa odręb
ne] Własności lokali i innych praw rzeczowych na tych 
lokalach. 

NUMER 4 Z DNIA 28 STYCZNIA 1948 R. 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 
Poz. 23 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

Czechosłowacką w przedmiOCIe komunikacji lotniczej, 
podpisana w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r. 

Poz. 24 -. OŚWIadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 1947 r. 
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacy;nych Umo
wy w przedmiocie komunikacji lotnicze] pomiędzy Rze
cząpospolitą Polską a Republiką CzechoslOlfacką, pod
pisanej w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r. 

Poz. 25 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia 
wywieZIOnego po rozpoczęciu wojny, podpisana w Pradze 
dnia 12 lutego 1946 r. 

Poz. 26 - Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 1947 r. 
o wymianie dokumentów ratyfika'cyjnych Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką 
IV sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po 
rozpoczęciu wojny, podpisanej w Pradze dnia 12 lu
tego 1946 r. 

NUME~ 5 Z DNIA 6 LUTEGO 1948 R. 

ROZPORZĄDZENIA: 
Poz. 33 - Ministr6w Aprowizacji oraz Przemysm i Handlu z dni4 

22 grudnia 1947r. wydane w porozumieniu z Mini
strami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, 
Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o prze lia" 
fb6ż. 

Poz. 34 - Ministr6w AprowizaCji oraz Przemysłu i Handłu z dni4 
2~grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministra
mi: Zdrowia, Administracji Publicznej i Ziem Odzyska
nych w sprawie normalizacji wypieku pieczywa w obro-
cie reglamentowanym i wolnorynkowym. 

Poz. 35 - Ministrów Aprowizacji, oraz Przemyslui Handlu z dnia 
22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministra
mi: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicz
nej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach przemia
łowych w naturze. 

Poz. 36 - Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1948 r. w sprawi. 
wykpnania art. 53 ust. 2 i art. 81 ust. 2 dekretu z dnia , 
28 stycznia 1947 r. o egzekucji. administracyjnej świad
czeń pieniężnych. 

Poz. 37 - Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 stycznia 
1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
o utworzeniu gminy wiejskiej o charakterze miejskim 
Zielonka w powiecie warszawskim, województwie war· 
szawskim. 

Poz. 3~ - Millzstra Ośwwty z dnia 24 stycznia 1948 r. wydane 
w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej 
i Ministrem Ziem OdZYSkanych, w sprawie rejestracji 
bibliotek i wypożyczalni kSiążek oraZ sprawozdań z ich 
działalności. 

Poz. 39 - Mznistrdw: Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem 
Odzyskanych z dnza 27 stycznza 1948 r. wydane w po
rozumleniu z Ministrem SpraWiedliwości w sprawie na
prtpiąy 'budynk~w uszkodzonych wskutek wojny. 

Poz. 40 - Ministra Sprawiedliwoścl z dnia 29 stycznra 1948 , 
w spraWie zmiany instrukcji dla komornik6w. 

NUMER 6 Z DNIA 10 LUTEGO 1948 R. 

ROZPORZĄDZENIA: 
Poz. 41- MinlStr6w.Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawie

dliwości z dnia 15 stycznia 1948 r. w sprawie zamiany 
grunt6w, położonych w obrębie p61 g6rniczych. , 

Poz. 42 - Ministrow Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych 
z dnia 22 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Mi
nistrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji ora6 
Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrow 
Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 
20 maja 1947 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 
dekretu o podatkach komunalnych. 

Poz. 43 - Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. wydan. 
w porozumieniu z Mimstrem Administracji Publicznej 
w sprawie obejmowania w posiadanie . gruntów przez 
gminę m. st. Warszawy. 

Poz. 44 - Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych 
i Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1948 r. o wpro
wadzeniu przyspieszonego postępowania karno-admi-

ROZPORZĄDZENIA: ~istracyjnego w sprawach o nie., tóre przestępstwa. 
Poz. 27 - Ministra Komunikacji z dnia 11 stycznia 1947 r. wy- Poz. 45 _ Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o znie-

dane w porJzumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, sieniu Sądu Grodzkiego w Bodzentynie. 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych Poz. 46 _ Ministra Sprawiedliwośc'i z dnia 5 lutego 1948 r. o zam-

. o zmianach w "Regulaminie przewozu os6b, bagażu I knięciu list adwokatów. ' 
i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". , 

Poz. 28 - Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 1948 r. NUMER 7 Z DNIA 14 LUTEGO 1948 R. 
o pozwoleniach wydaw~n~ch' ~ficer~m i podoficero,,! za-\ UMOWY MiĘDZYNARODOWE: 
wo~~wym ~a na~yw~n~e l posradan.le.kr6tkl,e] brom pal- Poz. 47 _ Uklad o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Rzeczą-

P 29 
nMe], l, bron pl mYŚll~oSkl~lk~rSaz ałmumc.ll ddo ~1C1h6' . ' pospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką podpi-

oz. - !nlstra racy I ple I po eczne] z ma styczma ,y,' d' 10 1947 r ,. . , ' . .tany w warszawre ma marca • 
1948 r. W~d~; ~ ~oroz~m;n~~. z ~lmZs~raml~ Obrony Poz. 48- OŚ1piadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 1947 r. IV spra-

O$WIADCZENIA RZĄDOWE: Narodowej, m!nlstraC)/ · u lCzne] , lem dzyska- , w· ' wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu 
Poz. 12 - z dma 18 grudnia 1947 r. IV sprawie przystąpienia Indii , nych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa ' i Re- o l~zyjaŹni i wzajemnej pomocy między Polską a Cze-

do MI·ędzynarodowel , Konwencji Sim·tarMI z dnia 12 form Rolnych, Le~nictwa~ Komunikacji ~raz Poc~t i Te- chosłowacją, ' podpisanego w Warszawie dnia 10 mar-
kwIetnia 1933 r. dotycząceJ tegiugr powletrznej. legrafów w spraWle termlnIl zastosowama przepISów de- 1947 

Po •• 13 - z dnia !? grudnia 194.1 r. w sprawie prZVslClPlenia N0w.ej kret~ z dnia 28 pażd~iernika 1947 r."o ubezpieczeniu Poz. 49 ~ C;;kład o ~spółPraCy instytucyj ubezpieczeń społecznych 
Zelandll I Zachodme] Samoa do konwetlcll berneńSkie] I ' rodzrnnym do poszczególnych kategorll os6b. . dzy Polsk Belg,'ą odpisany w Brukseli dnia 
o ochronie dZIeł literackIch i artystyc.znych z dnia 9 Poz. 30 - Mimstra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia ;;ę c 194~ a , p 
wrześnuz 1886 r., zmIenionej ostatnł~ III Rzy"!.l' dnia 194~ r. o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków Poź. 50'- Ośw~:;c:enie Rz~dowe z dnia 16 grudnia 1947r. w spra 
2 czerwca 1928 r. roa.,zrnnych. . .. " . wie wymiany not zatwierdzających Uklad o współpracy 

NUMER 3 Z DNIA 23 STYCZNIA 1948 Ił. Poz. 31- Mlmstra Pracy I Oplekl Społecz~e] z dma ,16 styczrna instytucyj ubezpieczeń śpołecznych między Polską a Bel. 

USTA~Y: 

Poz. 14 - z dnia 30 grudnia 1947 r. o zmianie Ustalp)' z ' dnia 
3 lipca 1947 r. o państwowym plame Inw~tYCy]nym 
na roh l Q47. 

Poz. 15 - z dma 3(' grudnia 1917 r. o prowizorium palistwowego 
planu Inwestycyjnego na okres od 1 stycznia do 31 m/lrca 
l!l48 r. 

1948 r. o wysokOŚCI zaSiłku rodzlnnego. ,,; podpisany w Brukseli dnia '24 marca 1947 r. 
Poz. 32 - Ministra Pracy I Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia. o·ą, 

1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW: 
Narodowej, Admi/llistracji Publicznej, Ziem Odzyska- Poz. 51 - z dnia 27 stycznia 1948 r. o uchyleniu mocy obowiqzu-
nych, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Przemysiu I jącej rozllorządzenia Rady Ministrów z dnia: 1L lutego 
i Handlu, Rolnictwa i Reform RQlnych"Leśnictwa, Ko- 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przy-
munikacji oraz Poczt i Telegrafów' o przejściowym po- sposobiema 'Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyż-
wierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych Izej użyteczności. 



~tr 2 

ROZPORZĄDZENIA: 

Poz. 52 - Mintstra Soraw edliwości z dnia.4lutego 1948r. o znie
Slenzu Sądów GrodzkIch w LIszkach i W"iśniczu Nowym 
oraz o utworzenll1 w Bochm qylziału Z ImlejSCoweto 
Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Poz. 53 - Mznistra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zmia
nie okręgów Sądów Okręgowych w Krakowie, w lVo
wym Sączu, o zmianie okręgów Sądów Grodzkich W )ór
danowie i Nowym Targu oraz o utworzeniu w Nowym 
Targu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego wNo
wym Sączu. 

Poz. 54 ~ Mimstra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 ro o znie
SIeniu Sądu Grodzkiego w Białej Krakowskiej j 'utwo
rzeniu w Bielsku Wydziału Zamiejscowego Sądu Okr~
gowego w Cieszynie. 

O$WIADCZENlA RZĄDOWE: "-
Poz. 55 - z dnia 19 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Unii 

Polildniowa-Afry"ańskiej do konw,,,.ji Parysl.iej o och
ronie własnOŚCI przemysłowej z dnia 20 marca 1883r. 
przejrzane} ostatmo v LOndynze dnia 2 cterwca 1934 r. 

Poz. 56 - z dnia 22 grudnia 1947 r. w sprawlt przystąpienIa Onit 
Połudmowo-Afrykańsklej oraz Republiki DOT1!inikańskiej 
do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 
podpIsanej w Londynie dnia 5 lipca 1910 r. 

Poz. 57- z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie przystąpienia 
Australii do Międzynarodowej /(ońwencjl Metrycznej 
podpisane] w Paryżu dnia 20 maja .1875,.., wraz z od
nośnym Regulaminem oraz do MIędzynarodowej Kon
wencjI dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sevres 
dnia 6 patdziernika 1921 ro 

_ 144-

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU J HANDLU 
z dnIa 4 marca 1948 r. 

IV sprawie przejmowania przez Fundusz Aprowizacyjny zbo
ta uzyskanego z oplat przemiałowych i rozliczenia się. prze· 

jętego zboża. 

Na podstawie § 4 rozporządzenia MInistrów:' Aprowizacj: 
)t8Z Przemysłu I Handlu z dnIa 22 grudnia 1947 r. wydane
l" w pl).rozumieniu z M' nistram~: Rolnictwa I Reform Rol
Dych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych I Skarbll 
O opłatach przemiałClwych w naturze (Dz. U. R. P. Nt. 5. 
\!Oz. 35) zarządzam, co riastępuje: 

§ t. 
Opłaty za przemiał lub śrutowan'e tyta, pszenIcy, j~ezlrtie;. 

ala ! mIeszanki zborowej na zlecenIe rolników pobIera sre 
wyłączr" e w naturze w wysokośCI określonej w § 2 powo
łanego na wsfępie rozporządzen : a o· opIatach przemiałowych 
VI naturze. Opłaty za przemiał lub śrutClwanle mieszanki 
:zbożowej póblera się w wysokości przewidtianej dla jęczlrt!e-

. Ola. 

6 2. 
Wysokość opłat przem'ałowych · ' pOblerafiych 'ipr~z ·· młyn : 

w 'naturze winna być uwidoczni~na w cenniku, sporządzo- ' 
Dym I podpisanym przez kierownika młyna l podana do Wlll

oomośc! powiatowemu delegatow: Fundu9zu A'ProwlzacYlne· 
10. Cennik należy umieścić w młynie w miejscu widocznym 
l dm:tępnym dla każdego. 

Pobieranie Innych opłat n'f pC'danycb w cenniku, choćb~ 
W granicach przewIdzianych W § 2 powołanego na wstępie 
rozporządzenia o opłatach przemiałowych w n~turze - jest 
O1edozwolone. 

6 3. 
Zboże uzyskiwane z opłat przemiałowych należy n'ezwłocz

Die wpIsywać do księgi przemiałowej zgodnie z rzeczywi
.tym pobraniem. 

Dysponentem tego zbo!Za. jest wyłącznie F!undusz AproWi
aacyjny. 

Sł. 

Młyny obow~ązane są zgłaszać co miesiąc Woiewódzkie
/ilU Oddziałowi FunduszU Aprowizacyj:1ego otrzymane 
a opIat przemiałowych ilości zbóż najpóźn:ej do dnia 5-go 
t.Mego miesiąca na'ltępującego po mIesIącu sprawozdaw· 
czym. Zgłoszenia te w:nny ściśle odpowiadać zapisom 
117 księdze przemiałowej . 

8 ~, 
Z"łoszenie może nastąpić bądź oPioblścle za potwierdze

Alem zgłoszenia. bądź listem poleconym. Dowód nadania 
listu poleconego służy jako polwlerdzertle 19łosżE!nia. 

8 8. 
Przedsiębiorstwa młyńsl;;e obow:ązane są pobrane i iglo

IłŹCme z tytułu opłat przemiałowycb w natutże tbOżil do
etarl!zal- co mjes!ąc do wyznaczoneio przez Fundusz Apro· 
wlzRcyjny punktu zsypu. 

Przed~iębi<1r~twa doS'1 arcr.a Jące z tego tyt.ułu ponad 
11.000 kl!. zboża m'e,'ęczri e m'Jgq pobraną !Ioćlo przesła~ n:E' 
t!ó punktu l.sYim. a b~zpośrE"nn;o pod adresem Podanym pi
~mnie przez Fundusz Aprqw;zacyjny. 

§ 7. 

Ża lIboże uzyskane z tytuhl opłat przemlalowyQh młyny ' 

otnjmyw3Ć będą od Wojew6dzkich Oddziałów ł<·unduszu 
Aprow:zacYlnego należność, obliC'zdną wedlug cen spne· 
dsżnych,' not.<>wanych na właściwych m:ejscowIJ g ;:>}jach 
zbożowo- towarowych. 

S 8. 
Z'łpłata za zboża dostarczone z tytułu pobranych opłat 

przem;a1owYf'h na~t ępllje natychmiast na pcvl'ltawie t. zw. 
,.po·wierozenia odbioru", wY;;~oIwionego pn: I. t bo~n) pJnkl 
?S~pu, w oznaczonym banku. 

§ j). 

I'Jri'iIlSZ AprClW'~'l~yiny m..J.l~ z·.·)bówiązan ynJ de d ls'arcze
nia zboża l tytułu opłat przemiałowych VII naturze lwaln:at' 

t,MONITORPOLSKr" - dnia 6 kwietnia 1948 r. 

do 100/, ilości zgłoszonego zboża na pokrycie deputatów pra
c6wniczych f potrzeb własnych. 

5 10. 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dnlemo~ł~en!ą. 

MINISTER PRZEMYSŁU I HANDLU 
wz. (-) I. Sąt 
Podsekretarz Stanu 

lł5. 

ZARŻĄOZENIE 

MINISTRA KOMUNIKACn 

z dnia 16 marca 1948 r. 

o uch7le~iu priym~sowego zarządu państwoweló nad nie
któr,.mJ ~oleJami uZytku publicznego i urządzeniami tu

rY8tycz~ymL 

Na podstawie art. 2 ,dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w 
przedmiocie przymusowego Zarządu Państwowego (Dz. Pr. 
P. P. Nr . . 21, .poz. 67) w brzmieniu rozporządzenIa Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie nie
których postanowień dekretu z dnia 16 grudnIa 1918 r. w 
przedmiocIe prźymusowego zarządu państwowego (Dz. U. 
R. P. Nr. · 49; poz. 437), art. 14 rozpor1:ądzenla Prezydenta 
R7.eczypospol!tej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu 
właśc!wóścl władz I trybu po~tepowanla w nlpkttirych dzia
łach adm'nlstraCji' państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110. poz. 
976) oraz rozporządzenia Pre1ydenta Rzeczypospnlitej z dnia 
1 września 1939 r. () rozdągnlęclu mocy obowIązującej de
kretu .w przedmiocie przymusowego zRPądll państwowego 
na obs7arcałego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 87. poz. 515) za
rządzam co następuje: 

§ 1. 
Uchyla · się t)rzymusowy zar7.ąd państwowy , ustanowiony 

zarząd~entem Ministra Komunikacji: 
1) z dnia 26 marCa 1945 r. o ustanowIeniu przymusowego 

zarządu państwowego nad niektórymi kolejami pry
watnvmi użytku publicznego (Monitor Polski Nr. 1, 
ppz. 3) nad: 
a) koleją n'lrmalnotorową Warszawa-Grodzisk, z 00-

nottami do WIoch I do Milanówka~ 
bl kOleją wąskotor''''wą Warszawa-Radzymln, e, kolelami wąskotorowymi dawnlei eksploatowanymi 

pr1ez Sp6łkęAkc: "Warszawskie Koleje Dojaz
dowe", 

d) kolelą wąskotorową Przeworsk-Dynów, I· 

2) ż dnia 21 marca 1945 r. o ustanowIeniu przymusowego 
zarzad'J państwowego nad u1'7ąd7enlami turvstyc7.ny- . 
mI w Zakopanem (Monitńr Pol~ki N'r. t ,p"'z. 4) nad: 
a) koleją linową o trakcf! elektryczne,1 z Zakopanego 

(Kl1źnlrE') nad Kasprowv WIerch w Tafrach, 
b) kotełą ~"'r'l1{ą linowo-terenową z Zakopanego na 

łzczyt GtlbaMwkl, 
e, . wv<,I!ł!!łE'm gani,lWvm na Ka~prńWV Wlerr.h; 

3) ' 'l~nhi lłJ listopada .HI1~ r: (Mńnltor ' pql~~t" N". 41?tm2. ' 
112" nad koleją wą~kotorową iTabł"'ni1a~K!'iy.cle~~; ' · · ' 

4' z dnIa 26 llltego 1946 r. o usłanrlwfenlu pr1.ymusowe- : 
go zarządu paóst.wl)wego nad kolelĄ wąskot.orowĄ 

Wlłnzawa-Radtymin (l\1hnltor Polski Nr. 27, poz. 44) 

§ 2. 

Zarządzenie fl!nlr,dsze wchodźl w źycle t dniem ogłosze
nIa. 

, MINISTER KOMUNIKACJI 

(-) J. Rabanowsld 

146. 

ZARZĄDZENIE 

M1NIS'l'RA ODBUDOWY 

z dnia 23 marca 1948 r. 
o ustaleniu statutu organł:o:acyjnego Warszawskiej Dyrekcji 

, Odlll1dowy. 

§ t. 
Nt! tyldśtawle art 8 tlstawy 7. dniA 3 HpclI t!ł47 r. o odbu

dowie m. st. War~7,awy . (Dz. U. R. P . Nr. 52, poz. 266) usta·· 
lam załączony Statut Organizacyjny Warszawskiej Dyrekcji 
Odbudowy. 

§ 2. 

Upowa7.nlam Komr~ar1a Odbun'Jwy M. lit. WarszaWy d(l 
!;praWf)Wilńla w moim lrrtlenfu bezpośredniego nadzoru ·nad 
Warszawską byrektją Odbur1owy. 

§ 3. 
Za1'7~rłlehie niniej!!ze wchodzi w życie ż dnIem t kwie

tnia 1948 r, 
MINISTER ODBUDOWY 

(-) M .. Kaczorowskl 

STA'I'trI' ORGI\NIZACt' JNt' 
WARSZAWSKIEJ OVREKCJI ODBUDOWY 

§ t. 
Wars78wska ńvrekcia Odbucl lwy eW. n. O)· jest tech

nlcznvm org,nem Mi!'l!s!.ra Od~ui()wy na obs7arze m. st. 
Warszawy I Warszawsltiegi ZE'spJłu Miejskiego. 

§ 2. 
Sledr.ibą Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy jest m. st. 

WarSlswa. 

§ 3. 
Do 1akre!1J dZfałslności W D O. nale7Y: 
al bud'lwa. odbudowa. przebudowi I IU'Ul'ltowna napr'a- ' 

wqbudynków objE:tych państwowym planem inwesty
cyJnym; 

bl nad7ńr nad w!!zl'lkimf robotami bu1owlanymi. prowa
dl!<,nvml l fun:io:.isrow p 1lb!!c1.n:Vl'h; 

c) k . mt.rol.'ł Innvch robót bud'Jwlan.V/'h; 
d) (;"k,mywOłńie zadań techniczno-budowlanych. zleco

nychpr~z Ministra Odbudowy. 

Nr 35 

, 4. 

.w Vo--ykonaniu zakresu działalności, określonego w § 3, 
vi D> O;, 

a) ~ 'oboWiązek przeprowadzać realizację wszelkich żil. 
. mletteń budOWlanych, przewidzianych w państwowym 
planie inwestycyjnym - (Część: Min isterstwo Odbu
doWy ) -: :przez zlecanie projektów robót, zawieranie 
UtnÓ~ na . dostawy i p~owadzenie robót sposobem go
spodarCżym; bądź przez zawieranie umów na roboty I 
w~bórwykońawców oraz nadzorowanie wykonania; 

b) podejmuje realizaCję Innych zamlerzpń budowla. 
nYCh• prze"vidzlanych w, państwowym planie in westy. 
eyjnym, . przez zlecanie projektów robót, zawieranie 
umóW na dostawy I prowadzenie robót · sposobem go:

,sp~arczymbądź przez zawieranie umów na roboty, 
Wyb9rwy~qhawców oraz .nadzorowanie wykonania; 

c) w stosunku do wszelkich budów, ,prowadzonych z fun~ 
duszów pUblicznych, kontroluje koszty, wybór WYkt;;. 
nawrów i 'celowość wykorzystania środków przezna
czonych na poszczególne obIekty oraz sprawdza, czy tó
boty są prowadzone z zachowaniem terminów oraz 
wytyczrlych · Ministra Odbudowy; 

d) .'1f tttosunk"u do budów nie objętych pkt. a), b) I cl -
. ria 'podstawie otrzymanych Ód władzy budowlanej ż8-

wladomieńo udzieleniu pozwolenia na buclowę - ma , 
prawowglądi.t, czy budowa odbywa się zgodnie 2 'Wy

' tycznymi gospodarczymi J politykI budowlanej Mini-
stra Odbudowy; . . 

e)' 'przedstaWia Ministrowi Odbudowy spraWOZdania ~ 
. Wyk()nywanych ' czynności nadzorczych i przep:-:.Wfa

dzonej kontroli oraz wnioski oparte na poczynlo"l.:vcb 
spo~trzezenl!i.ch; 

f) ogłaSZ8i!eny wolnorynkowe i reglamentowane płaeo;. 
np. . za pcjdstawowe materiały budowlane oraz wysO
kość płac za robociznę budowlaną na obszarze m: st. 
Warszawy oraz WarSzawskiego Zespołu Miejskiego: 

g) według.wła!lnego uznanIa przyjmuje zlecenia na pra
c:ezwiąz.ane z realizaCją zamIerzeń budowlanych nie 

. objętych, państwowym planem Inwestycyjnym. 

§ 5. 

t. W. D. O~ 'dzieli się na: 
l. SekretarIat Generalny. 
II. 'Biuro Planowania Wykonawstwa, 

III. Biuro Zleceń, 
. tV. ~iuro Nadzoru. 

2. · ·Podzlał biur na wydziały, oddziały, InsT)ektoraty OI"'llZ 
szczegółowy zakres Ich czynności określa tegt1lamID 
wewnętrzn~ W. O. O. < 

§ 8. 

I. ~aczel~ W,. D. O. atol Dyrektor, mianowany przez 
Mln.i!ltr~ . Odbudowy l poclle,ający bezpośrednio Mini

'c", " .st[.o.VIlI. : Odbudo~ ·,:; . , · -;;' : ~;. 
Pyrektor W. ,1),.,O.: _ "r: 

a) apl'awuie. ogólny nadzór ł kiero~lctwo nad cało
ścill ' prac' W. D. O.; 

h) przedstawia Mipistrowl Odbudowy wnioski co do 
zmiany statutu W. D. O., jak też prOjekty regula
min6w; . 

e) zawiera .umowy. I udziela zamówień na dostawy ł 
r9boty .zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

dl powierza roboty I dostawy z wolnej ręki oraz .do
atawy w, drooze przetargu w ramach obOwiązują

<"ych przepisów; 
el mianuje oraz zwalnia podległych mu funkcjonarlu~ 

.. . szów wrllmach . obowiązujących przepisów oraz za
leżnie 09." uprawnień, jakle okreśii Minister Odbu
dowY; 

1) składaM:lnistrowl Odbudowy sprawozda.nla z dzta
ł~lnoścl: kwartalne i doraźne na żądanie; 

g) decyduje we wszystkich Innych !lprawach, nviąża
nych z działalnością W. D. 0" wymIenionych w 1'11. 
nlelatym ~tatucle, a nIe zastrzetortych do decyzji 
Min{~tra . Odbudowy. 

§ 7. 

t. byrekt()row! W, D. o. Jlodlega trzech Wicedyrektorów, 
l'rllanówanych ' przez Ministra Odbudowy na wniosek 
byrektQra ·W. 'D. · O. . 

2. Ka2:dyz wIcedyrektorów w zasadzie kieru,ie jedt\yt'n 
żbiur. oraz spełnia inne funkcie zlecoot> przez Dyrek

· ~ra, I VI tyl'rl zakresie jest odpowiedzIalny przed 07-
~ektorem WDO. 

3. W TlI7,le nienpęcności Oyrektora - zastępuje go wy
tnacżorly' przezeń Wicedyrektor. Na zastępującego 
przechod~ą wszelkie praWa I obowiązki, tudzież odpo.. 
W'led'ztalność służbowa Dyrektora. 

§ 8. 
'podbezpo~rednlm kierownictWem Dyrektor! pozostaje 

SekretlltlatGeriel'alny. 
§ 9. 

Za1{l'f,s . aprobaty wic:edyrektorów, nsczE'lnlków wydzia
łów, kierowników oddziałów, inspektorów oraz wewnętrżn,. 
tryb 'zalatwiania·' .spraw określi regulamin wewnętrzny. ' 

§ 10. 

1 . . .wydatki i dochody W. D. O. objęŁe są b)Jdżetem Min.!· 
.stHstwa Odbudowy. 

2. Z3 ,prace wymIenione \V § 4 pkt b) I gl W. D. O. "oble
raoplaty, wysokość których ustala Minl~ter Od bUdo
~ .na'wl:liosek Dyrektora W. 0 . .0. Wpływy I tych 
opłat. odprowadzane są na specjalny tytuł budżetoW1 . 

, w dochodach Ministerstwa Odbudowy. 

\i
l
1l. 

Regulamin wewnętrzny W D. O. 7.at.wit'rdza Minister 
Odbudowy na wniosek Dyrektora W. D. O. 
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władz 
Ogłoszenia ... . 
administracyi"ych 

REJESTR 5 TOW ARZYSZEN 
PREZYDENTm. st. WARSZAwy 

. . ~a zasadzie decyzji Prezydenta In. st. Warszawy ~ dnia 
6U~topada 1947 r. Nr. 01-3522/47,wpisanQ w dniu 5 .listo
pada do Rejestru Stowarzyszeń l Związków pod Nr. 212' Sto
~arzyszenie p.n. "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Rumuń
skiej" z siedzibą w Warszawie. Terenem działalności Sto
warzyszenia jest obszar Państwa Polskiego. Cel Stowarzy
szenia: pogłębierue harmonijnego współżycia narodu Pol
skiego z narodem Rumuńskim przez szerzenie wzajemnej 
majomości I przyjaźni, praca nad ·współżyclem I zbliżeniem 

. mlędży narodami obu państw w dziedzinie zagadnień spo
łecznych, gospodarczych I kulturalnych. Srodkl dżiałania: 
nawiązanie ! utrzymanie łączności między obu narodami za 
pomocą słowa, pisma, radia itp. oraz drogą kontaktów oso
bistych, propagowanie współpracy gospoda.rczel, propago
wallie nauki języka rumuńskiego, organizacja w,spÓłpracy 
naukowej obu krajÓW I wymiana kształcącej się młodzieży, 

organizowanie Imprez dla wymiany kulturalnej I . artystycz
nej obu krajÓW. prowadzenie akCji informacyjnej o żdoby
czach Polski I Rumunii we wszystkich dziedzinach życia pu
bllcznego, udzielanie pomocy materialnej. stypendiów . i za

. siłków na wszelkiego rodzaju prace, które. mogą się przy
czynić do realizaCji celów Towarzystwa. Założycielami Sto
warzyszenia są: Gall Stanisław, Młynarski Zygmunt, Do
browolski Tadeusz, Bronlewlcz Stanisław, Pawłowsk.l Le
oPOld, Długosz Stanisław, Pieńkowskl Tadeusz, Białas Hen
ryk, Matkowski Teofil, Wecki Stanisław, Wisłocki $tani- · 
sław, Romerowa Anna, Gyurkovlch Sławomira, Wisłocka 

Boberowa Anna. . G~.,...1212 

URZĄD WOJEWODZKI GDA1ilSKI 
Na zasadzie postanowienia WOjeworiy Gdańskiego z dnia 

21 pażdziernika 1947 r. L. dz. SP.P.II/2-82/47, wciągnięto 

w dniu 21 pażdziernika 1947 t. do rejestru stowarzyszeń 

Gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego pod Nr. 35/11 stowarzy
szenie pod nazwą "Gdańskie Towarzystwo ::. Wędkarskie" 
z siedzibą w m. Sopocie. Teren działalności: woj. gd!/.~skie. 

Cel stowar.zyszenia: rozwijanie sportu wędkarskiego, · ujęcie 

tego sportu w ścisłe reguły, uprzystępnienie go .członkom 

oraz dążenie do racjonalnego zagospodarowania wód .... Srod
·ki działania: dzierżawienie wód, zarybianie wód, za~ładanie 
sztucznych wylęgarń ryb, ochrona ryb Itp . . Imiona I nazwi
ska założycieli: )) Dr. Szmaj Stefan, 2) Dr. Hrynlewiecki 
Steran, 3) mgr Kowalczyk Jan, 4) Komorowski Anronl, 5) 
Gulblński Witold, 6) Czajka Józef, 7) Chudacz Paweł, 8) 
Mann Antoni, 9). Wodzisławski Jerzy, 10) Cieślak Zygmunt, 
11) Zborowski Stanisław, 12) Czernichówski. Edwar~, 13) , 
Korzeniowski Erazm, 14) DąbrowslH Jetzy; 15) Dor$t Syl- ' 
we~ter. Czas· trwania ~towarzyszenla: nieograniczony. 

KN-2565 

URZĄD WOJEWODZKI ·KIELECKI 

Na zasadzie postanowlerua WOjewody Kieleckiego z dnia 
28.X1. 1947 r. za Nr. SPPS. 2a-143/47, wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Urzędu WOjewódzkiegq w dniu 
11.111. 1948 r. pod Nr. 125 stowarzyszenie p. n. K6łko Myśliw
skie "Szarak" w Jasienlu, gm. Łopuszno, pow. Kielce. Te
ren dlJiałalności: Rzeczpospolita Polska. Cel stowarzyszenia: 
prowadzenie racjonalnej gospodarki łowle~kieJ, przestrzega
nie prawidłowych sposobów polowania, podnoszenie zwie
rzostanu oraz współdziałanie z władzami w zwalczaniu wy
kroczeń przeciwko obowiązującym prawom łowieckim. Srod- . 
ki działania: dzierżawa, prowadzenie I utrzymywanie tere
nów łowieckich, hodowla l ochrona zwierzyny, ~alczanle 
kłusownictwa ł wnykarstwa na tychże terenach. popieranie 
wśród członków hodowld psów myśliwskich, urządzanie : 

wzorowych polowań na dzierżawionych terenach, popieranie 
wydawnictw traktujących o łowiectwie, urządzanie odczy
t6w, udział w wystawach ogólno-łowieckich, konkursach 
strzeleckich Itp. Imiona l nazwiska założycleU: Antoni 
.Ogonowskl, Stanisław Pudło, Piotr Mołda, Miec~sław 

Woźniak, Anastazy Domagała, Józef Mołda; Eugeniusz Zioło, 
Franciszek Wosińskl, Zygmunt Derela, Franciszek Smol ar
czyk, J6zef Pawłowskii, Ferdynand Kudła, J6tef Domagała, 
Bolesław Barański, Franciszek Szymański. Czas trwania 
stowarzyszenia: nleogr~czony. KN~3460 

URZĄD WOJEWODZKI KRAKOWSKI 

. Na zasadzie postanowienia Wojewody Krakowskiego z dnia 
25 listopada 1947 r. L. SP. Prz. V/2/B/47/46, wciągnięto w 
dniu 11 lutego 1948 r. do rejestru stowarzyszeń Urzędu Wo
jewódzkiego Krakowskiego pod Nr. 263 stowarzyszenie pod 
nazwą "Związkowy Klub Sportowy "Syntetyka" W Dworach 
k. Oświęcimia. Teren działalności: Rzeczpospolita Polska. 
Cel stowarzyszenia: Uprawianie ćwiczeń we wszystkich ga
łęziach sportu, dla podniesienia rozwoju fizycznego I spor
towego swych członków. Srodkl działania: Urządzanie im
prez I zawodów sportowych w rozmaitych działach sportu. 
prowadzenie systematycznej zaprawy technicznej, utrzymy"; 
wanie CZyteini, biblioteki, u~ządzanie odczytów i pogada
nek na temat sportu I WYChowania fiZYcznego. tmlona 
i nazwiska założyc:eli: Inż. Eljasz Stefan, Inż. Kumor Jerzy. 
Szewczyk Władysław, Bęben Aleksander, Krieger Stanisław . 

Macle.tewlcz Jerzy, Krężel Józef, Plaskura J6zef, Mgr. Po
"tempa Antoni, Porębski Rudolf, Karolus Rudolf,Spisak Ru-
dolf, Chrapczyński Franciszek, Kuczera Rudolf; Bolon Ju
: ian. Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony. 

KN-3701 
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PijEZYDENT M.'ŁODZI 

. Na zasadzie pOstanowienia Prezydenta m. Łodzi · z dnia 
10 marca 1948 r. wciągnięto w dniu 17 marca: 1948 r. do re
jestru stowarzyszeń I ~iązków Zarządu Miejskiiego w Ło
dzi pod Nr. 143 stowarzyszenie p. n. "Zw·iązekInwalidów· 
Pracy w Polsce" z siedzibą w Łodzi. Teren działalności: 

obszar Państwa Polskiiego. Cel: obrona gospodarczych, mo
ralnych I prawnych interesów członków, ze szczególnym 
uwzgl~dnieniem opieki nad ułomnymi i całkowicie niezdol
nymi do pracy członkami I nad rodzinami. po zmarłych 

członkach i pozbawionych życia przy pracy lub w związku 
z p~acą oraz działalność kulturalno-oświiltowa wśród człon
ków. Srodki działania: Zw iązek podejmuje interwencję u 
władz i instytucji dla obrony Interesów członków z prawem 
zastępowania interesów poszczególnych członków. Związek 
udziela swym członkom porad wszelkiego rodzaju, infor
macji, pomocy materialnej I opieki moralnej. Związek upraw
niony jest do opracowywania i wydawania wszelkiego ro
dzaju wydawnictw. dla popularyzaCji spraw inwalidów pra
cy w Polsce. Związek może nabywać nieruchomości i pra
wa w drodze kupna jako też zapisów i darowizn. Dla po
prawy bytu członków, Związek może: a) organizować 
związkowe lub spółdzielcze pracownie, wytwórnie, warszta
ty jako lEiż sklepy I kooperatywy, b) starać się o zatrud
nienie dla bezrobotnych członków, c) udzielać członkom po
rad prawnych, d) tworzyć domy związkowe, e) organizo
wać l prowadzić domy wypoczynkowe dla swych członków 
I Ich rodzin. Związek utrzymuje ścisłą łączność z pokrew
nymi organizacjami, celem uwzględnienia istotnych potrzeb 
członków Związku. Związek może organizować odczyty, 
wykłady, zebrania I kursy. Imiona I nazwiska założycieli: 

Zygmunt Krysiński, Bronisław Radzikowski, Stefan Wie
rucki, Bolesław Noga, Władysław Gruszka, Kazimierz Pie
chalak, Helena Grzelewska, Leokadia Gutowska, Włady

sław Byczkowski, Józef Orzechowski, Stanisław Paradowski, 
Zofia Krysiak, Jan Pstrokoński , Bogdan Kacprzak, Jan Na
gielski. KN-:-3452 

Na zasadzie postanowienia Prezydenta m. Łodzi z dnia 
25 lutego 1948 r. wciągnięto w dniu 6 marca 1948 r . do re
jestru stowarzyszeń i związków Zarządu Miejskiego w Ło
dzi pod Nr. 141 stowarzyszenie p.n. "Związek Polskich Sto
warzyszeń Spiewaczych I Muzycznych m. Łodzi l Woje
wód1-twl'l r~ódzkiego" z siedzibą w Łodzi. Teren działalno
ści: m. Łódź I Województwo Łódzkie. Cel: Celem Związku 
jest krzewienie zamiłowania do pieśni I muzyki rodzimej, 
pobudzanie inicjatywy organizacyjnej przez tworzenie kół 
śpiewaczych I zespołów orkiestrowych. Srodki działania: 
współdziałanie przy zakładaniu stowarzyszeń śpiewaczych 
I zespołów orkiestrowych: udzielanie pomocy istniejącym 

Stowarzyszeniom w zaopatrywaniu się w dzieła muzyczne. 
w angażowaniu kierowników muzycznych, w organizowaniu 
konkursów, zjazdów. wycieczek krajoznawczych, w zakła
daniu .. bibliotek itp •. JmiQf.la Lnazwiska założyciet!: ~ęką~n- : 
de~ Szmldt, ·, KazImierz .BeHowski, Franciszek. Krajewski, ~ 
Zygmunt 1ygielski, Ignacy Pietrzak, Władysław Michałkle
wicz, Właaysław Pawłowski, Zygmunt Dębowski, AI:ksan
der Pędzimąż, Mieczysław Januszewicz, Zofia Łanowska, 
Józef Matczak, Aleksander Frątczak, Zygmunt Fagasińskl, 

Zygmunt Pełka. GN-1216 

Na zasadzie postanowienia Prezydenta m. Łodzi z dnia 
25 lutego 1948 r. wciągnięto w dniu 9 marca 1948 r . do re
jestru stowarzyszeń i związków Zarządu Miejskiego w Ło
dzi pod Nr. 142 stowarzyszenie p.n. "Związkowy Klub Spor
towy "Energetyka" - Łódź" z siedzibą w Łodzi. Teren dzia
łalności: m. Łódż. Cel: rozwój szerzenia zamiłowania i zain
teresowania do sportu amatorskiego I wszechstronne wy
chowanie fizyczne swych członków przede wszystkim, a po
nadto podniesienie kultury fizycznej ogólnej wśród mas ro
botniczych i pracowniczych oraz członków swych rodzin na 
swym terenie. Srodki działania: Klub może organizować 
sekcje poszczególnych gałęzi sportu i prowadzić ich ćwi
czenia i prace Instruktorskie; urządzać zawody i gry spor
towe wewnętrzne I wspÓłpracować z Innymi klubami i or
'ganizacjami sportowymi; urządzać zebrania, odczyty oraz 
wykłady z dziedziny sportu, wychowania fizycznego, higie
ny Itp.; urządzać i utrzymywać boiska, przystanie, schro
nienia, lokale do ćwiczeń itp. urządzenia sportowe I organi
zować towarzyskie współżycie swych członków, wycieczki 
i obozy sportowe I sportowo-wypoczynkowe; wypełniać 

szczególnie polecenia władz w dziedzinie wychowania fi
zycznego. Imiona I nazwiska założycieli: Ludwik Taniewskl, 
Marian Garbalińskl, Irena Spodenkiewlcz, Michał Michalak, 
Eugeniusz Prażanowskl~ Adam Kubia! ·, Bogumił Wagner, 
Jan Kuwalewski, Bolesław Dressler, Zenon Marlińskl, Ro
man Bar~nicki, Jan Małklewlcz, Tadeusz Chmieleckl, Adolf 
Netzel, Wacław Przyłęcld. . GN-1217 

URZĄD WOJEWODZKI POZNA1ilSKI 

Na zasadz:e postanowienia Wojewody Poznańskiego z dnia 
26.11.1948 r. Nr. SPP. II-lj62j47 wpisano do rejestru stowa
rzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego 

pod Nr. 47 stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Ogrodu 
Działkowego im. Reymonta z siedzibą w Poznaniu. TerEm 
działalności: Poznań. Cel stowarzyszenia: Szerzenie wiedzy 
ogrodniczej i należyte utrzymywanie działek ogrodowych, 
oraz budzenie zamiłowania do przyrody. Srodki działania : 
l) udzielanie członkom instrukcji i pomocy przy utrzymy
waniu f;łziałek, 2) urządzanie zebrań, kursów, zjazdów po
kazowych, wycieczek i półkolonii letnich dla dzieci, 3) współ
praca z innymi organizacjami o tych samych celach. Imiona 
i nazwiska założycieli ; 1) Mąka Maksymilian, 2) Ellmann Al
fons, 3) Opuszyński Zygmunt, 4) Witkowi alt Jan, 5) Urbań
ski Antoni, 6) Grabarkiewicz Wawrzyn, 7) Sierocki Zyg-

-----------------
J fryd, S) Banaszklewicz Stefania, 9) Kaczmarek Franciszek, 

10) Mleczak Maksymilian, 11) Maj Ludwik, 12) KrawczyńslP 
Franciszek, 13) Pierzchała Jan, 14) Pawlikowski Piotr, 15) 
Gosik Ignacy. Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony. 

GN-121ł 

URZĄD WOJEWODZKI SLĄSKO-DĄBROWSKI 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Sląsko-DąbrowskIie
go z dnia 15 grudnia 1947 r. Nr. SP. 11./49/282/47, wciągnięto 
w dniu 19 stycznia 1948 r. do rejestru stowarzyszeń 1 związ
ków Urzędu Wojewódzkiego Sląsko-Dąbrowskiego pod nr. 263 
Stowarzyszenie pod nazwą: Kasa Zapomogowa Pracowni
ków Przemysłu Węglowego Kopalni Knurów, stowarzysze
nie zarejestrowane z siedzibą w Knurowie. Teren działał ... 
ności: obszar województwa Sląsko-Dąbrowskiego. Cel sto
warzyszenia i środki działania: Celem stowarzyszenia jest 
pomoc mater)aIna dla członków stowarzyszenia według oby
czaju górniczego l kultywowanie w tym zakresie tradYCji 
polskiego górnictwa. Do celu tego dąży stowarzyszenie 
przez udzielanie czlonkom zapomóg oraz pożyczek bezprocen
toWych I procentowych. Imiona I nazwiska założycieli: 
Czerwiński! Jan, Lenort Maciej, Hajduk Bonifacy, Kamrad 
Jan, Mencner Augustyn, Kałuża Maksymilian, Kwiotek J6-

. zef, Furgoł Stanisław, Sokół Leon, Waszki~wicz Gertruda, 
Pąk Paweł, Kanclerz Franciszek, Górka Franciszek, Mańka 
Teodor, Janysek Henryk. Czas trwania stowarzyszenia: nie
ograniczony. KN-,345!S 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Sląsko-Dąbrowskie
go z dnia 10 lutego 1948 r. Nr. SP. 11./49/331/47, wciągnięto 
w dniu 12 lutego 1948 r. do rejestru stowarzyszeń l związ
ków Urzędu Wojewódzkiego Sląsko-Dąbrowskiego pod 
nr. 267 Stowarzyszen:e pod nazwą: Kasa Zapomogowa Pra
cowników Przemysłu Węglowego Kopalni Wanda-Lech w 
N. Bytomiu, stowarzyszenie zarejestrowane z siedzibą w No
wym Bytomiu. Teren działalności: obszar województwa 
Sląsko-Dąbrowskiego. Cel stowarzyszenia i środk.i działa

nia: Celem stowarzyszenia jest pomoc materialna dla człon
ków Stowarzyszenia według obyczaju górniczego i kultywo
wanie w tym zakresie tradycji polski:ego g6rnictwa. Do 
celu tego dąży Stowarzyszenie przez udzielanie członkom 
zapomóg oraz pożyczek bezprocentowych I procentowych. 
Imiona I Nazwiska założycieli: Alb:ński Józef, Weirauch 
Henryk, Dukiet Janusz, Grwmba Jerzy, Gertner Wilhelm, 
Mazurek Józef, KróŁki Franciszek, Dudkiewicz Józef, La
bus Ernest, Józefiok Konrad, Kamiński Bernard, Ploch Jan, 
Siedlok Józef, Wróbel Józef, Jarkulisz Robert. Czas trwania 
Stowarzyszenia: nieograniczony. KN-3454 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Sląsko-Dąbrowskie- . 
go z dnia 10 grudnia 1947 r. Nr. SP. 11./49/134/47, wciągn1ę
to w dniu 16 lutego 1948 r. do rejestru stowarzyszeń i związ
ków Urzędu Wojewódzkiego Sląsko-Dąbrowskiego pod 
nr. 269 Stowarzyszenie pod nazwą: Robotniczy Klub Spor
towy "Siła" Mysłowice (w skrócie R. K. S. "Siła" Mysłowice) 
.-Stąwan)'szenj,;:. , ~afęi.ęstrowąnez . siedzibą w. My~łą,~Ic.flch. 

Teren · dżlałalności: Mysłowice. Cel stowarzyszenia I śrC?4-
ki działania: Celem robotniczego Klubu Sportowego jest: 
rozwój fizyczny l rozbudzenie życia sportowego wśród niło
dzieży I społeczeństwa; środkami do osiągnięcia tego celu Są: 
n propagowanie spol'tu przez urachamianie różnych sekcji 
sportowych, 2) urządzanie zawodów, kształcerue instrukto
rów i przodowników sportowyeh. Imiona i nazwiska zało
życieli: Stachoń Roman, Kucharski Stefan, Długaj Alojzy. 
Mocek Roman, Bibiela Konrad, Mazur Jerzy, Urbańczyk 
Paweł, Papoń Wiktor, Garus Franciszek, Majzel Antom. 
Gondzik Józef, Piel ok Ryszard, Jałowiecki Józef, Jasiński 
Paweł, Musik Karol. Czas trwania Stowarzyszenia: ·nie
ogranICzony. KN-3459 

URZĄD WOJEWODZKI WROCŁAWSKI. 
Na zasadzie postanowienia WOjewody Wrocławskiego 

z dnia 27 września 1947 r. Nr. SPP. 11/2/58/47, wydanego 
na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27.X. 
1932 r. (Dz. U. R. P. 94, poz. 80B), wpisano w dniu 1 mar.ca 
1948 r. do rejestru stowarzyszeń I związków Urzędu Woje
wódzkiego Wrocławskiego pod Nr. 74 stowarzyszenie . pod 
nazwą: Klub Motocyklowy "Wrocław" z siedzibą we Wrocła
wiu. Teren działalności: Rzeczpospolita Polska. Cel sto
warzyszenia: celem i zadaniem stowarzyszenia pod nazwą 
"Klub Motocyklowy - Wrocław" jest organizowanie I po
pieranie . rozwoju sportu I turystyki motocyklowej, ·oraz 
obrona i reprezentowanie w stosunku do władz oraz po
krewnych stowarzyszeń i związków. Srodkl działania: Dla 
rozwinięcia tych zadań Klub ma prawo z zachowaniem obo
Wiązujących praw i przepisów o stowarzyszeniach orliZ re
gulaminów i statutu Polskiego Związku Motocyklowego: 
a) zrzeszać miłośników sportu motocyklowego i propagowa~ 
motocyklizm I dokonywać prób technicznych użyteczności 

lokomocji motocyltlowej i t. p., b) urządzać konkursy mo
tocyklowe, wyścigi, raidy, wycieczki turystyczne, wysta
wy, pokazy, i t. d.; c) wydawać i popierać wydawnictwa 
związane z rozwojem sportu motocyklowego, d) utrzymy
wać lokal towarzyski, biuro techniczne, in~ormacyjne, po
średnicze w ułatwianiu swym członkom zapoznania się ze 
sportem motocyklowym, c) utrzymywać kontakt z klubami 
o pokrewnych celach, zawierać z nimi umowy dotyczące 

wspólnego prowadzenia tury~tyki wycieczek i t. p." f) po
pierać rozwój motocyklizmu we wszystkich jego przeja
wach. Imiona I nazwiska założycieli: Zdz isław Gergowicz, 
Józef Kanufaj Aleksander Krysakowski. Franciszek Ejzele, 
Inż. Karol Koźmiński, Tadeusz Jagiełło, Stanisław BuTysz, 
Inż. Tadeusz Mioduszewski, Lesław Adamowicz, Kazimierz 
Kwaśnlewicz, Stanisław Komorowski, Zbigniew Owczarek, 
Inż. Tadeusz Nowicki; Inż. Tadeusz Blichowski, Stanisław 
Patkowski. Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczóny. 

.GN-1271 
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Obwieszczenia sqdowe 
PIERWIASTKOWA REGULACJA HIPOTEKI 
SĄD GRODZKI W SOKO~OWIE PODLASKIM. 

Sąd Grodzki w Sokołowie Podlask'm, Oddział Ksiąg Wie 
czystych obwieszcza. że na dzień następujący po upływie 

trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwiesz
czen:a w Monitorze Polskim wyznaczony został termin 
pierw:astkowej regulacji dla nieruchomości połoionej w 
Sokołowie Podlaskim przy ulicy Długiej Nr, 20. oznaczone,l 
hipotecznym Nr. 2 stanow;ącel plac o powIerzchni 1576 mtr. 
kw, z budynkiem murowanym, nabytej prz,ez Mieczysława 
Osipiaka od Jankla-Josefa Cisińskiego jako spadkobiercy 
po Abramle- Wulf'e Cisińsk im. Osoby zainteresowane win
ny w oznaczonym terminie zgłosić się doOtldziału Ksiąg 
Wieczystych w Sokołowie Podlaskim wraz z dokumentamI 
prawa ich uzasadn :ającymi pod skutkami prekluzji. 

KN-3415 

PONOWNE ZAł 07.ENIE ZI\r.INIONYCH K--łĄG 
HIPOI FCZNYCH 

SĄD GRODZKJ W WARSZA WIE 

Sąd Grodzki w Warszawie, OddzIał Hipoteczny obwiesz
cza , że w następującym dniu po upływIe trzech miesięcy 

od daty ogłoszen ia w Monitorze Polskim, wyznaczony zo
Itał termin założenia księgi wie('zyst~ ,1 dla działkI o po
wierzchni 69 a 33 mil, pochodzącej z Osady tabelowei nr. 16 
'Wsi Swldry Stare, w osiedlu PiekIełko, przy ulicy Modliń
.kiel nr. 36, w gminie Jabłonna, w powlf'cie i w'ljewódz
łwle warszawskim położonej, stanowiącej parcf'lt~ zabudo
waną, kt6ra w sierpniu 19~9 r . stanowiła własność I co do 
której obecnie przypisuie sobie prawo własności Wanda 
Sosnowska, c6rka Hipolita I Amelii. Wzywa się wszystkich, 
kt6rzył,y r05cill sobie jakiekolwiek prawo cło powyższe,! nie
ruchombśd, a żeby w terminie powyższym zgłosili swoje 
prawa, skłarlaląc potrzebne dowody, pfld rygorem pomin ię

cia Ich praw w nowozakładanej księdze. GN-1338 

SĄD OKRĘGOWY W WARSzAwIE. 

Sąd Okręgowy w Warszawie. Wydział Hlpott"czny, ob
wieszcza, że na dzień nast :~pu jąC'y pO upływie trzech mie
Ilęcy od daty, ogłos7enla w Monitorze Polskim wyznaczony 
ZOstał termin założenia księgi wlec7yste,I w ml(>!sce znisz
ezone,l księgi hipotecznej "Dohra Wyrzykl WI(>lkle B. J." , 
powiatu pułtusklego, dla nieru('homoścl J)'lhtt\nej we wsi 
Wyrzykl Wiplkie, gminy Gołębie, powiatu pułtusldego, 8ta
nowląC'ej dz'ałkę niE'7 ahudow'lnll z dóbr Wyrzyki Wielkie 

-il. J ., powiatu pułtllsklelto, z'lwlerającą powierzchni 6 ha, 
łO B, 39 mtr.', będącą w sierpniu 1939 roku wła~mośclą Fe
lIksa I Pauliny-Sablny ma;Ź<lnków f.emplckich I do której 
obecnie przyplsuja s'lble pr-:lwo własn0{;cl małż'lnkowie 

łempiccy. Wzywa sle wszystkich, którtyby ro!\clii Bobie 
jakiekolwiek prawo d;l poWY7szej niel".JC'h"lITl"l~I, I'lby w 
terminie powyższym zgłosili swoje prawa w Wydziale HI-

' potecznym wraz z dowodami, pod rygorem pominiecfa Ich 
praw w nowozakładanej księdze wieczystej kw. nr. 2~3. 

GN-13n 

!Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydzlal HIJ)'ltec7.ny, oh
WIeszcza, że na dzlt"ń nastepn1ącv po up~vwle trrech mlp
.Ięcy r:-d daty oglns7enla w Monitorze Polskim wyznaczl"lny 
został termin założenia księgi wleczystf'1 w miejsce znl!lz
ezonej księgi h ipoteczne.! "Nieruchomości 3905-3916 Praga ' 

, dla nieruchomości położonej w Warszawie na Grochow1ę, 

Itanowiącej płac zabudowany o powlerzrhn l 10 arów 15,95 
mi, OZT ' ''C7.0nE'j dawniej Nr. 3907 -Praga, będące,! w slpr
'pniu 1939 r. własnością Skarbu Państwa, a do której obec
nie przypisu je sobie prawo wla~ności Eleonora Dziurzyń

ska. Wzywa się wszystkich, którzyby rościli sobie jakie
kolwiek prawo do powyższej nieruchomości , aby w termi
nIe powyższym zgłosili swoje prawa W. Wydziale HIpotecz
nym wraz z dowodami, pod rygorem pominięcia ich praw 
... nowozakładanej księdze Kw. nr. 1072. 

GN-1376 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Hlpotpczny, ob
wieszcza, że na dzień następu lący , po upływ!p trzech mle
sfęcy od daty ogłoszenia w Monitorze Polskim wyznaczony 
został t.ermln założenia księgi wleczyste,l w mlpjsce tnl~z

ezonej księgi hipotecznej "Nr. 4695 - Praga" dla nlerucho
mnścl położonej w Warszaw'e, ul. Pustelnlcka 14, ~tano

wlącej plac zabudowany o powierzchni 4 , ary 81 ,84 m', 
oznaczonej dawnielOsada Wrotn1s1{o W-2956, będącej w 
Ilerpnlu t\J39 r . własnością Wacława I .Jadwigi małżonków 

, Golowacz, a do której obecnie przypisują g,')hle prawo wta
tnoścl Franc.-lsrek I Helen'l malż. ' r.7.aklert. Wzywa !:Ię 
wS1.ystklch, kt6rzyb.y rościli sobIe jakiekolWiek prawo di') 
powyt~2'el nleruchnmo~C'I , aby w termlnlt" pl"lwył~zym zgło
.111 iwo,le prawa w W.vd1.iale Hipotecznym wra" z df')wot1a
mi, 'P'''d rygorem p')mlnięcla Ich praw w nowoza"rladl!np.1 
księdze Kw. nr. 1073. Gt'~-- t377 

SĄD GRODZKI W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 

N\1 wniosek ~udw' ka ~zerniawsk;ego. s. Wojciecha I FI
lipiny. zam. w Aleksandrowie Kuiaw~klm , przy u\iry To
ruń okiej pod Nr. 13, składa!ącej ~ię z parrell z r01:parcelo
W-:lneg' , ma j ą'ku ziemskipgo Liałe-BIJta, oznacmne-l Nr. 13 
O przf'~ t r7.en : 0,16 ha , dla której założony został w Sądz'(' 

(';-')/iz\{im Oddziale K~iąg Wlel'7.ystychw Aleksanrlrow;f' 
K"'aw«klm zbiór dokllmentów Nr. Oh. 21162/13"3, domu 
Je<'!'1op' ętrowego i budynku Slospodarczego, użytkowanej. ja 
kn fahryka gt1zików i (l "m mlE'nkalny , zos t.alo wszczęte po
ltepowan 'e, ma ląC'e na cel'J zaloźf'n;e ksif:gl w!eczystel dla 
wymienlon'el nt'eruchomości. Równocześnie Sąd WZYW" l 

wuy.tk'ch, kt6rzytly rokiIi sobie prawo własności lub pra
wa rzeczowe ogrdnic10np albo prawa ograniczające m'lżnośt' 
rozporządzan:a nieruchomością, ażeby w terminie 3-mie-

"MONITOR POLSKI" - dnia: 6 kwietnia 1948 r. 

sięcznym zgłosili w Sl4dzle swoje prawa i złożyli potrzebne 
dowody, a to pod rYiorem pominięcia ich praw w taloio· 
nej księdze wieczys~ej. KN-3532 

SĄD GRODZKI VI CHMIELNIKU 

Sąd Grodzki Oddział Hipoteczny w Chmielniku obw:eu
cza, że na dzień 30 czerwca J 948 roku wyznaczony został 
termin założenia kSIąg wIeczystych dla następujących nie
ruchomości: 

1. w m 'eAcle Busku-Zdroju przy ulicy Kilińskiego-Sred
nieJ Nr. polic. 17 około 280 metrów kwadr. Ż zabudowania· 
mi, od południa ulica Szkolna, nabytej przez Jana Szczy· 
głowskiego, syna PIOtra, od spadkobIercy po leku Kau,fma
nie; 

2. w osadzie Nowy-Korczyn, powiatu stopn'cklego, plac 
budowlany z domem w granicach: od południa Rynek Nr, 
polic. lI, od zachodu nieruchomość Sataleckiego, nabyty 
przez Helenę Francuz, córkę Jana I Wiktorii Wężowiczów, 
od Majera Ooldste 'na; 

3. w mieście Chmielniku plac budowlany około 212 me
trów kwadr, z domem mieszkalnym po Efroimie Goldsztaj· 
nie, przy ulicy bez nazwy pomiędzy ulicą Zeromsklego a 
Buską , nabyty przez Władysława Paska, syna Wojc'echa: 

4. w mieście Chm ielniku plac z zabudowaniami przy uli
cy Rynek, księga wieczysta Nr. 22. kt,órej tom II zaginął. 

a I-szy zreponowany. nahyt.y przez Jana Włoslńsklego, An· 
ton ' nę z Włoslńsklch Srokosz I jej córki Zofię i Helenę Sro
kosz od S 'Jry-Fajgll Kwaśniewsltiej , spadkobierczyni po wła
ścicielach Naparstkach. 
Sąd wzywa tych, kt6rzy roszczą prawa własnOści lub pra

wa rzeczowe ograniczone albo ogran i czające rozporządzanie 

do powyższych nieruchom ,)ści , aby w pomienionym terminie 
zgłosili swe prawa I dowody pod rygorem pominięcia Ich 
praw w księdze Wieczystej. KN-3317 

SĄD GRODZKI W SIERPCU. 

Oddział H:poteczny Sądu Grodzk iego ' w Sierpcu ob
wieszcza, że złożone zostały wnioski o założenie ksiąg wie
czystych dla: 

I) gospodarstwa rolnego we wsi Swojęcin, gminy Zu
romin, powiatu s 'erpeckiE'go Nr. 32, składającego się z par
celi oznaczonych VI rejestrze pomiarowym Nr. Nr. 224, 178, 
164 i 257 o ogólnej powierzchni 9,660S ha z zabudowaniami 
gospodarczymi, należącego obecnie przez zasiedzen'e do 
Franciszka Kaczmarczyka po nieznanym z miejsca pobytu 
Józefie Kaczmarczyku, 

2) nieruchomości położonej we wsi Białyszewo, tejże gmi
ny pow:atusierpeckiego składaj'lcej się z kolonii rolnej 
oznaczone,l na plan ie I rejestrze pomIarowym sporządzonym 
przy scaleniu w 1929 roku 1'T • 31. a kolejnym 26, zawiera
jącej ogólnej przestrzeni 18,6802 ha z zabudowaniami gospo
darczymi, pochodzącej z gruntó!V dóbr ziemskich Białyszewo 

, Szczepanki lit. E, tytuł własności której figurował na Sta
nisława J6źwiaka. 

Księga hipoteczna tych dóbr' ?:ostała W czasie działań wo- ' 
1ennych zniszczona. Nieruchomość ta stanowi wspólwłasność 
Stefanii ż J6źwiaków Kroi I spadkobierców po zmarłym 
Janie JÓŹwiaku. 

Nieruchomość ta lest obecnie w posiadaniu wdowy Bar
bary z Łaniewskich JÓŻwiakowej. 

3) nieruchomości miejskiej w Sierpcu przy ulicy Płockiej 
Nr. 3, składaj ącej się z placu o powierzchni 848 metr. kw, 
I domu ',frontowego, należącej obecnie do Adama I .Taniny 
małż. ~rkowsklch Ż nabycia drc~ą kupna od 1edynego 
spadkobiercy po swych rodzicach Binem'e-Lewinie i Małce 
małż. M'llewańczyk Hersza vel Henryka Malewańczyka. 
Księga hipoteczna te,! nieruchomości oznaczona Nr. 109/M 

została w 'czasie działań wO,;ennych zniszczona. 
Wzywa się osoby. które by rościły sob'e prawo własności, ' 

lub prawa rzeczowe ograniczone albo prawa ogranlcza,!ące 

możność rozporządzania tymi nleruchomo,3c:ami, ażeby w ter
minie 3-ch m:es'~cy od dnia ukazania się tego obwieszcze
nia, zgłosiły w Sąpzle Grodzkim w Slerpcu swoje prawa 
i złożyły potrzebne dowody pod rygorem pomfnięcla och praw 
w założonej księdze wieczystej. KN-3531 

SĄD GRODZKI WE WŁODA WIE, 

Sąd GrodzkI we Włodawle, ' Oddział Ksiąg WIeczystych, 
obwieszcza, że złożone zostały wnioski o . założenie ksiąg 
wieczystych dla: 

1) n.1eruchomoścl w mIeście Parrzewle, przy ulicy Ko· 
śclelne,! N. 46, s'dadalącej się z placu o powIerzchni 913,48 
metr6w kwadratowych , oraz znajduiących się n'a t.ym phi
cu: domu. 2 szop I ma~azynu, będącej w c;lerpnlu 193r1 ro
ku wlasno~clą Szyjl -Tcka Gubermllna, ma.ląC'ej stanowić 
cbecnl~ własność ,.Rnlnika", Spółdzielni Rolnlczo-Handlo
wel w Parc7ewle , z odp')wledzlalnnśclą udziałami, 

2) nIeruchomoścI w mieście Włodawle, przy Ulicy Plłsud~ 
~klego Nr p~lIcy.lny 45, składająceJ sl~ z pl"lcu o powlE'rzch
nI 460,36 met'rów kwadratowych I znajdUjących !l1~ na tym 
placu: d ,)mu, kom6rki I szopy, maJącej obecnl~ sta"owić 
własność Anton,lego Remisla. syna An1rzPja I .TÓ7efy z ł.lJ

k~sików, zamieszkałego we Włod!1wle, ulica Piłsudskiego 45, 
3) nlE''''I('homo~cl w m'eście Włodawieo. prz:v ulicy Czwo

robok Nr 5, sklaialącel sIę 7. 'p'aC'u 'l p')wl~r7chnl 45 me
t.rów kwadratowych , Or1l1'1. sklppu na tym placu I kom<'lrld 
'1. prawem wClpólneg., korzystania z pndw"r7B, m!11ąc~! sta
nowi'" oł'-eC'n;e wla~no)!ć Antonlpgo, syna Andrzela I JÓzefy. 
, TekI ', c6rki An+on'elfo Aorow.<k iegCl m!1 l ż"nkńw Remlś 
zamieszkałyC'h we WI,'ld'lwlp, ',1fC'l PIł~\1ds1{ie!l!o 45, 

4) nleruch,1m'lłcl w mle4cl~ Wl .r!!1wle, przy ulicy C:zf'r
w')n"lt0 Krzy~a Nr n, dawnIe I ulica Srolna Nr 13 I 434-1'1 , 
skład",l~cef !lie '1. placu n powfer7chni 27R.45 metrl)w kwa
dratowych, oraz dflmu na tym placu, z prRWf'm kOT!ysf.anfa 
ze wsp!'Jlnelto w1azdu od strony wscht:ir}nl"j pr7.V nlerurhn
mości Lejby Maslucha . będącej w sierpniu tQ~9 roku wła
~nośdą Arona I Gołdy Frvdmanów. rll"I któr~.i pr7.vp;śuje 
sobie obecnie prawo Stanisław Torbicz, syn Jana i Marian-

Nr 35 

ny :! Sosnowskich, zamieszkały we Włodawie, ulica Czer- ' 
wonego Krzyża 13. Nieruchomość ta miała urządzoną księ
gę hipoteczną "Włodawa Nr hipoteczn,Y 41/151", która to księ
gA iagit\ęła w ciasie wojny, 

5) lIieruchomoścl w mieście Włodawie, przy uliCy Wąskiej 
Nr policyjny 16, składającej się ż placu o powierzchni 728,64 
metrów kwadratowych, oraz domu na tym placu, komótki 
i szopy, mającej stanowić obecnie własność Pawła, syna 
Bartłomieja i Bożentyny-Anieli z Bobrowskich małżonków 
Ciepałowicz6w, zamieszkałych we Włodawie, ulica Wą
ska ,18. 

Wzywa się wszystkich, którzy by rośctlI sobie prawo wła
sności lub prawa rzeczowe ograniczone, albo prawa ogranI
czające możność rozporządzania tymi nieruchomościami, 

_ ażeby w terminie 3-ch miesięcy od dnia ukazania się tego 
obwieszczenia zgłosili w Sądzie Grodzkim we Włodawle 
swoje prawa I złożyli potrzebne dowody pod rygorem po
minięcia ich praw. KN-39'15 

ZlOlEN1E PRZEOMlOTU SWTADCZENIA 
00 DEPOZY I U SĄDOWEGO 

LUB NA ZACHOWANIE 
SĄD GRODZKI W KRZESZOWICACH 

Dnia 8 marca 1948 r. Sąd Grodzki w Krzeszowicach w 
osobie sędZiego Mgr. Stanisława Danka w obecności proto
kólanta SL Rej. K. Łapuszkowej w sprawie z wniosku: Teo
fili Kuklowej, zamieszkałej w Krakow'e, ul. Sobieskle~o 
l. 22/ 5 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia, ~. 
sumy 15.000 zł - oceniwszy, że wedle okoliczności przyto
czonych we wniosku złożen:e do depozytu jest prawnie uza· 
sadnione - postanawia: z mocy Art. 6 § l Dekretu z dn!a 
20 grudnia 1946 r. o postępowaniu dotyczącym złożenia 

przedmotu ' świadczenla do depozytu sądowego lub na za
chowanie...,.. (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 41) - 1) uwzględnić 
wnio~ek o zezwolen'e na złożenie sumy 15.000 zł do ts. depo
zytu w następstwie zobowiązania nałożonego na wniosko
dawczynię przez Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 
27.1 1948 r., t. o. 1858/ 47, a to celem umorzenia długu Chajl 
RuchU Goldsteinowej wzglęln'e jej spadkobierc6w, do któ~ 
TYch wnioskodawczyni również należy - w przedwo.iennej 
kwocie 4540 żł 80 gr zpn., przysługującej Ahrahamowl Klu
gerowl, Annie z Glas6w Kluger, lzakowi Klugerowi, RozaJM 
Grossinger, Ryfce z Glaserów Kluger, Marii ze Schlosserów 
Kluger, Markl.lsowl GrossowI I Racheli Laj,i Grajower, kt6-
rych miejsca zamieszkania nie są znane - z mocy orzecze
",'a Starostwa Powiatowego w Chrzanowle z dnia 80 marca 
1939 roku, L. IV. 2/22, 

2) zarządzić dokonanie o tym ogłoszenia w "Monltor2:t: 
Polskim" oraz w budynkU sądowym I Urzędzie Gminnym 
w Krzeszowicach, przy wezwaniu wlerzycie!Ji do zgłoszeńla 
się celem odbioru depozytu. ' 
Ns. 29/48. KN-389:> 

A MOR T. Y Z A C J A WEKSLI 
;1 '. SĄD GRODZKI W LIPNIE. 

Sąd Grodzki w LIpnie wzywa posiadacza zag'nionyct 
2-ch weksli z wystawienia przez Jana Kosińsk;ego na zle
cenie Stanisławy Derkowskiej, każdy po 1000 zł, płatnych 
każdy z tych weksli 12 września 1931 r., zaprotestowanych 
I zaopatrzonych klauzulami egz,ekucyjnymi Sędziego Grodz
kiego w LIpnie z dnia 14 września 1931 r. za NN. 243li 
I 2440/31, zasądzającymi od Jana Kosińs~:ego na rzecz Sta· 
nlsławy Derkowskiej z każdego wekslu po 1000 zł dłult 
z 10% od dnia 12 września 1931 r. po 13 zł lO gr kosztów 
protestu i po 50 zł kosztów sądowych - zgłoszenia się w 
ciągu 60 dni od daty ukazania s:ę niniejszego ogloszenla; je~ 
żeli w ciągu powyższego terminu posiadacz nie zgłosi .I~ 

z wekslami, Sąd wyda orzeczenie, uw.ające weksle za umo
rzone. (Co 10/48). KN-3498 

ODTWORZENIE ZAGJN!ONYCH DOKUMENTÓW 
SĄD GRODZKI W BOLESŁAWCU 

Do Sądu Grodzkiego w Bolesławcu wpłynął wniosek Ta 
lata Edmunda, syna Andrzeja i Marianny, urodzonego dnia 
16 maja 1915 r , w Ujeźd2'Jie, zamieszkałego w Bolesławcu, 'ul. 
Swlerczewsklego Nr. 9, o odtworzenie św'adectwa czeladnI
czego, treści następującej: "Izba Rzemieślnicza w PoznanIu 
SWiadec;wo złożenia egzaminu czeladniczego. Talar Edmund 
z Pobledz~sk, powiat Poznański, urodzony dnia 16 maja 1915 
w Uleźdzle, powiat Gniezno, woj . Poznańskie, wyznanIa 
rzymsko-katollcklego, złożył egzam.in czeladniczy w rzeml6-
śle rzeżnlcko-wędl'niarsklm w dniu 9-go lutego 1937 ' roku 
I z mocy 'art. 155 rozporządzenia Prezydenta R. p , z dnia 
7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym Dz. U. R. P. 
Nr. 53. poz. 468. w brzmieniu ustawy z dn ia lO marca 1934 
Dz. U, R. P. Nr. 40, poz.' 3j{), zostaje czeladni1<lem rzeźnlcko
wędl1n' arskl~. Swarzędz, dnia 9-go lutego 1937 r. KomIsje 
~gzamlnacyjna Czeladnicza dla Rzemiosła Rze~n icko- W~
dllnlarsk!ego Ttby Rzem !eślniczej w Poznaniu_ Cz1onkowie : 
Kaz'mlerz Zaporowski. R. S~arosta, PrzewodnIczący H. Hu
gerr. Prezes: ZakrzeWski w Poznaniu, Dyrek t.or: Kurowśki . 

Pieczęć Izby Rzemieślniczej w Pozn 'ln!u". Wzywa się wszyst
k~e ins ty ~uc;e I osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomo
ści w powyższej sprawie, o nadsyłanie Sądowi Grodzkiemu 
w Bolesławcu na piśmi e lub zgłoszen ie do protok6łu donie
sień r.o do bezzasadności wniosku Talara Edmunda. Nr , akt. 
Ns. 40/48. KN-3534 

SĄD GRODZKI W BYTOMTU 

DnIa 6 marca 1948 r. Sąd Grodzki w BytomIu, w OSO
bie Sędziego GrodZkiego W, Bobera w obecnoścI pro
tokólanta apI. sąd . P. Bochenka, po rozpoznaniu w 
dniu 6 marca 1948 r. sprawy ?; wnIosku Mariana 
Kosowskiego (1'vlaurycego Kurzroka) zam. "' BytomIu . 
ul. Ma tejki 9 o odtwo:-len ie dyplomu magisterskiego po
«tanawia : r odtwo!'zyć dyplom magis terski nastIWującet 
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treści; "Nos Decanus et Facultas Medlca Universitatis Ioan
l'Iae-Casimirianae Leopoliensls omnibus et singulił notum 
facimus Dominum Mauricium Kurzrok oriundum ex oppido 
Krzeszowice postquam praelectiones publlcas ad . magistrl 
arti~ pharmaceuticae dlgnitalem rite imperandam ptaescrlp
taa, quae In hoc Universitatae habentur de phisica, de bota
nica, de chemia et generali et analytica et pharmaceutica 
dwque de pharmacognosia frequentavit atque exercitiis; 
que · cum discipl:na chemica et pharmacognostica CQniuncta 
sunt, diligentissime operam dedit, examina quae anlecen
dunt ad physlcam, botanicam chemicamquae generałem per
tlnentia ac deinde examen rigorosum pharmaceuticum lege 
«>nstltuŁum prospero cum · eventu subilsse atquae in omni
bus eius partiblus satisfecisse. Quare eum ArUs Pharmaceu
tlcee Mag'slrum agnoscimus approbamus declaramus, ea 
tamen conditione ut pro sponsione solemniler nobis data 
leges Universitatis Facultatisque nostrae semper et ubique 
religiose observet. Cuius rei documentum hoc ei diploma 
exhlbemus facultatisnostrae sigillo et subscriptlone Decani 
et Professoris Chemiae munitum. Leopolid:e XXVIII Men
sis Junii MCMXX Dr. Stanislaus Tołł0czko m.p. professor
chellliae, Dr. Vladimirus S ieradzki m.p. Decanus Fatultatis 
Medicae SigiIlum Universitatis Ioanne ·Casimirlanae Leo-
poliensis. • 
Władze prokuratorskie, bezpieczeństwa publlcz~ego oraz 

instytucje i osoby. które wymieniony dyplom magi
sterski wystawiały, mają prawo złożyć zażale·nie w terml- \ 
nie 7-mio dniowym od ukazania się niniejszego ogłoszenia 
Q8 powyższe postanowienie. Sygn. akt. II . Ns. 149/47. 

KN~3694 

SĄD GRODZKI W KAMIENNEJ GORZE. 

Sąd Grodzki w Kamiennej Górze na wniosek MIchała 

Gancarczyka, zamieszkałego w Kamiennej Górze, uL Trau~ 
gutta Nr. 3, odtworzył postanowieniem z: dnia 15 stycznIa 
1948 Nr Ns. 18/46 śwlad€'ctwo uk.)ńczenia nauk l następują~ 
eej treści; Kuratorium Okręgu · Szkolnego Warszawskieg6, 
.Państwowa Komisja Egzaminacyjna. SwilldE'ctwCl egzami
nacyjne. Micha! Gancarczyk, urodzony dnill 16 miesiąca 

kwiet.nia roku 1915 w .Jaworzn·ie województw8 Krakow~ 
ekiego, wyznania rzymsko-katolickiego, po ukończeniu . nau~ 
ki w Państwowym Gimnazjum im. Tadeusza Koślluszki w 
Oostyninle, do którego był przyjęty do klasy drugiej dnia 
~ września 1926 roku, zdawał w czerwcu roku 1934 gimna
zjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu hum~nistyczńe
liG wobec Państwowe.j KomiS.i! Egzaminacyjnej, powołanej 
przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego I 
otrzymał następujące oceny ostateczne 7 przedmiotów eg7a
.mlnacyjnych: z religII bardzo dobrze, z języka polskiego do
bne, z języka łacińskiego dostatecznie, z historii wraz z 
nauką o Polsce wsp6łczesnej dobrze. z matemlltykl d'osta
tecznie., Państwowa Komisja Egzaminacyjna uznała Micha
ła Gancarczyka za dojrzałego do studiów wyższych ł wydaje 
MU niniejsze świadectwo. ·Gostynin, dnIa 20 czerWca 1934, ,. 
Aleksander Książek. ' Cżłonk6WiePaństW'l'lwej Komisji Eg- i: 
zaminacyjnej: J. Dobczewski, Bronisław Wiśnie'fski, Syl
wia Bockowska. SewerYn Stobnicki. Od postanowienia t.e- · 
go służy Prokuratorowi, władzom bezpiecz!'ństwa public7-
nego oraz Instytucjom I osobom, kt6re dokument wystawi
ły środek prawny zażalenie, kt6re· winno być wniesione w 
tArminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia. Ns. 18/46. 

KN-3970 

odtworzenia zaginionelO świadectwa ukończenJa Szk"ły 
Położniczej D-ra J. Rej!'a w Watszawie następujl!,cej treści: 

"SWIAOECTWO. Na podstawie § 6 Najwyżej zatwierdzo
nego w dniu 27 matca 1900 roku postanowienia Rady ,Pań
stwa, wydaje się nlnie.lsze świadectwo WładysłaWie Dolec
klej, uczennicy zatwierdzonej przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Szkoły Akuszeryjnej D-ra J,. R.ejsa, iż po 
ukońCzeniu rocznego kursu praktycznych I teoretycznych 
zajęć według §§ l i 15 ustawy tejże Szkoły zatwierdzonej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych przez Towarzysza Mini
stra w dniu 19 sierpnia 1903 roku przystąpiła do egzaminu 
ostatecznego według programu, zatwierdzonego za Ministra 
Spraw Wewnętrznych przez Towarzysza Ministra w dniu 
10 sierpnia 1901 rokl,! i PO stwierdzeniu bardzo dohrych zna
jomOŚCi sztuki położniczei, zatwierdzona zostala przez Ko
mis.lę egzaminacyjną w stopniu Akuszerki II Rzędu. Na do

·.wód powyższego wydanem jest p . Władysławie Dolecklej 
mmeJsze świadectwo z odnośnymi podpisami i pieczęcią. 

Warszawa, dnia 20 grudnia 1925 r . Przewodniczący Komisji 
Egzaminacyjnej wIz. Dyrektora Okręgowego Urzędu Zdro
wia m . . st. Warszawy Dyrektor Szkoły: (-) Dr. J, Rejs. 
Członkowie: (-) Dr. Muszyński, (-) Dr. Temerson, (-) Dr, 
Gordon". Sąd w!ywa wszystkie Instytucje I osoby posia
dające jakiekolwiek wiadomości w sprawie o nadsyłanie 

Sądowi na piśm :e lub zgłoszenie do protokółu doniesień co 
do bezzasadności wniosku w terminie jednego miesiąca od 
ogłoszenia. GN-1341 

SĄO GRODZKI WSTRZELINIE 

Sąd Grodzki w Slrzel!nle ogłuza, ~e dnia 27 lutego 1948 r. 
wydał następującej treści postanowienie: .. odtworzyć treśĆ 

zaginionego dokumentu, a to dyplomu pomocnika ' aotek~r
!ołtiego 'Romualda SorQka, wystaWionego przez Radę Mo
skiewskiego Uniwersytetu dnia 22 czerwrR 1917 r. następu
jącej treści: .. Dyplom, Rada Moskiewskiego Uniwersytetu 
zaświadcza, ze uczeń aptekarski ftomuald Soroka, syn Igna
cego, wyznania rzymsko-klit., zdał przepisany medycznym 
fakultetem egzamin na stopień pomocnik;t aptekarskiego z 
przywiązanymi do tego stopnia prawami i przywilejami. 
W dowód czego wydaje sle Ob Soroka ten dyplom na sto
pień pomocnika aptekarskie~o zaopatrzony nnleżytyml pod
pIsami I pieczęcią uniwersytecką_ Moskwa, dnia 22 czerw
ca 1917 roku. Podpisy L. S.". W związku z tym Sąd nad
mienia, ~e przeciwko temu postanowienIu służy prawo za
żalenia Prokurat6rowl, władzom bezpieczeństwa publiczne
go I Instytucji, kt6ra ten dokument Wystawiała w terminie 
siodmiodnlowym od ukazania się tego ogłoszenia . KN-3971 

SĄO GRODZKI WE WROCŁAWIU 

Julia Helena Rudaw:!łka, zamieszkała we Wrocławiu, ul. 
Boene Wrońskiego 3 Miejski Szpital DzieCięcy, złożyła wnio
sek o odtworzenie zaświadczenia, wydanego · przez Urząd 

Wojewódzki w Katowicach dnia 4 iistopada 1938 roku, a 
stwierdzającego, że Julia Helena Rudawska, urodz. dnia 
28.V1.l902 roku w Bobrku, pow. Chrzanów, złoiJyła dnia 'a li· ·, 
~tópiu!Ia 1938 egzamin pielęgniarski ż wynikiem dodatnim 
I jest uprawniona do wykonywania praktyki pielęgni~rskiei 
na terenie Państwa Polskiego. Wzywa Się W~zystkie insty
tucje I osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości w spra
wie o nadsyłanie Sądowi Grodzidemu we Wrocławiu na pi
somie lub zgłoszenie do prot.okółu doniesień co do bezzasa
dności wniosku. KN-3530 

Gezelnus Zygmunt, urodz. 4.X.I903 roku, zamieszkały we 
SĄD GRODZKI W LUBLIfJCU 

Obywatel Jan Koszarski, zam. w Lublińcu, ul. Polna 14, 
wystąpił w Sądzie Grodzkim w Lublińcuz wnioskiem o 
Wl!lZozęcie postępowania c.'!lem odtworzenia ·świadectwa zda
nego egzaminu upr~wniaiącego do sprzedaży trucizn, wy
stawionego 25. VII. 1939 r. przez lekarza powiatowego Dr. 
Fr. WfIlerta w Lublińcu o treści następującej: Starostwo 

Wrociaw:u, ul. Jarosława Dąbrowskiego 47/16 - wniósł o 
, odtworzen:e dyplomu mistrzowskiego w zawodzie krawiec-

'

·twa damskiego, podając, że w kwietniu 1932 roku przed Ko
, misją Egzaminacyjną Powiatowego Cechu Rzemieślniczego 
! w Sanoku .- Izba Rzemieślnicza we Lwowie ~ złożył egza
r min m:strzowski w zawodzie krawiectwa damskiego i uzy-

Powiatowe Lubllnieckie, Lekarz Powiat<;>wy Nr. Z .. ... . . 
Lubllniec, ·dnla 25 lipca 1939 r. Pan Jan Koszarski, urodz. 
21J kwietnia 1921 roku w Smlłowie, pow. Chodzież, woj. Po· 
:mańskle, drogerzysta, zamieszkały w Luhlińcu, ul. Mickie
w!cza 20, zdawał dziś egzamin w celu uzyskania zezwolenia 
na ha:ldel farbami trującymi, jak r6wnież truciznami z dzia- • 'u I. H. tlI. kategoriI. Pan Koszarski wyklłzał wystarcza-'! 
.Iące znajomości us~aw obowiązujących, oraz. znajomo~ci l 
dalałań trucizn. PIeczęć okrągła, Lekatz PowIatowy LI1- I 
bliniec'kl, godło w środku. Za Starostę (-) Dr. WHlert, Le- ! 
karz , Powiatowy. Wzywa się wszystkie osoby i instytucje. I 
;:-osiadaiące jakiekolwiek wiadomości Vi t.P.j c;prawie, o na
desłanie Sądowi na piśmie, lub zgłaszanie do protokółu do
I'\iesień co do bezzasadności wniosku. n. Ns. 398/48. 

KN~3969 

SĄD GRODZKI W POZNANIU 
Jtefan Hedzielski, zamie3zkały w Poznaniu, ul. Gen. Prą-

6zyńsl{i('go nr. 12 m. 4, wni6sło odtworzenie świadectwa 
(zelaclnlclE'ga w z'łwodzl"! bcdY'larskim, wystaWionego w 
enlu 11 maja 1929 r. przez Izbę Rzemlp.ślniczą w P'nnańiu. 
Wzywll się wszystkie instytucje i osoby posiadające jakie
kolwiek wiadomości w sprawie t') nad~yłanie Sąd0wl na 
~Iśmie lub zgłaszanie do protokółu donieslE'ń co dl) bezza
sadności wniosku. lIT. Ns, .189R/ 47: KN-3968 

Tadeusz Drożdżyński, zamieszkały w Poznaniu, ul. Lima
nowsk iego nr. 7a, wniósł o odtworzenie świadectwa czelad
nlezeg0 w zawodzie elektromonterskim. wydanego przez Kor
porację PT?E'mv~łu Elektro!echn 'cr.neg0 w Poznaniu w dniu 
21 Iipra )q30 r . Wzywa się w"zy~tkie instytucje I osoby, po
śladająre iakip.k,.,lw:ek wiadomości w sprawie. o nadsyłanie 
Sądow: na piśmie lub 7.głaszanle do pr0t.ok6łu doniesień co 
do bezza~adnt')~ci wnio~ku . lIT. N~ . 2579 .'47. KN-3696 

SĄO GRODZKI W SKIERNIEWICACH 
Sąd Gradzk! w Skiemiewi0'lch podaje d ·) wiadomości pu

'clicznej: Akta ~pr3wy Nr. Ns, 77/4.7. Na wnios€'k Włady
-lawy DOlec!dej, zam. we wsi. Mała Grabin .. , gm. Korabie

' iee, lloW. SkiernIewicki, Sąd wszczął postępowanie w celu 

skał tytuł mistrza. Wzywa się wszystkie instytucje i osoby 
posiadające jakiekolwiek wiadomości w spraWIe, o nadsy
łan'e Sądow; na piśmie lub zgłoszenie do protokółu donie
sień co do bezzasadności wniosku w ciągu miesiąca od za
mies'l czenia ninIejszego ogłoszenia. KN-3529 

REJESTR SPOŁDZJELNI 
SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH 

Dnia l i marca 1948 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 
pod Nr. RS. 811 przy firmie; ,.Spółdzlelnia Pows1.echnft 
-Zgoea- w Dobromierzu z odpOWiedzialnością udziałami", 
że firma obecnie brzmi: "Gminna Spółdzielnia -Samopo
moc Chłopska- w Dobromierzu z odpoWiedzialnością udzia-
łami" . Zaspakajanie wsp61nymi siłami mat€'rialnych i kul
tutalnych potrzeb swoich członków. Udział wynosi tysiąc 
(l000) złotych, który wpłaca się w połowie przy zadeklaro
waniu, zaś resztę w dwóch równych ratach kwartalnych. 
Wpisowe sto (100) złotych, b) pismo do ogłoszeń centralny 
organ Związku Samopomocy Chłopskiej oraz organ Związ
ku Rewizyjnego Spółdzielni R. P ., d) zarząd składa ~ię 
z pięciu os6b. Zarząd podpisuje ża Sp6łdzielnię w ter1 spo
s6b, że pod pieC"zęcią Spółdzielni podpisuią łącznie co naj
mniej dwaj członkowie Zarządu, e) zarządowi nie wolno 
udzielał' kredytu przy prowadzeniu działalności handlowej 
Spółdzielni, udzit>lać komukolwiek gwarancji I żyr grzecz
nościowych, nabywać i zbywać nieruchomości bez zezwole
nia Rady Nadzorczej, zaciągać zobowiazań bez zezwolenia 
Rlłdy Nodczorczej. . KN-3905 

Dnia 17 marca 1948 r. wipsano do Rejp.stru Spółdzielni 
pod Nr RS. 454, przy firmie: "Kasa St€'fczyka, Spółdzielnia 
z nieograniczoną odpowiedzialnością w Parchocinie", że Za
rząd obecnie stanowią: Jan Nurek - prezes i księgowy, 
Antoni Kieras - zastępca prezesa, Franciszek Sagan ~ 
skarbnik, Bolesław Szybka - członek zarządu. 

KN-3906 
DnIa 16 marca 1948 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 

pod Nr. RS. 889 przy firmIe: .. Spółdzielnia Powszechna 
-Jedność- w _ Chrząstowle z Qdpowiedzialno§cią· udzlała
mi"i "Gminnej Spółdzielni -Samopomoc Chłopska-w 

Chrząstowie z odpowiedziainością udziałami", następujący 

wpis: firma Spółdzielni obecnie brzmi: "Gminna Spółdziel
nia --Samopomoc Chłopska- w Chrząstowie z odpowie
dzialnością udziałami". Zaspakajanie wspólnymi siłami ma
terialnych i 1i;ulturalnych potrzeb swoich członków, Udział 

obecnie wynOSi; tysiąc (l000) złotych. Członkowieobowią

zani są zadeklarować przynajmniej jeden udział. Udziały 

wpłaca się w połowie przy zadeklarowaniu, . zaś resztę w 
dwóch równych ratach kwartalnych, d) zarząd składa się 

z pięciu osób, Zarząd przedstawia Spółdzielnię I prowadz.f 
jej sprawy w Sądzie i poza Sądem bez osobnych pełnomoc
nictw. Zarząd podpisuje za Spółdzielnię w ten spOSÓb, że 

pod pieczęcią Spółdzielni podpisują łącznie co najmniej 
dwaj członkowie zarządu, e) zarządowi nie wolno: udzielać 
kredytu przy prowadzeniu działalności hancjlowej · Spół
dzielni, udzielać komukolwiek gwarancji i żyr grzeczno
ŚCiowych, nabywać i zbywać nieruchomości bez zezwolenia 
Rady Nadzorczej, zaciągać zobowiązań bez zezwolenia Ra
dy Nadzorczej. Nastąpiło połączenie się Spółdzielni: "Spół

dzielnia Powszechna Jedność w Chrząstowie z odpowie
dzialmlścią udziałami" I .. Gminna Spółdzielnia --Samopo
moc Chłopska- w Chrr.ąstowle z odpowiedzialnością udzia
łami" z tym, że za podstawę połączenia przyjęto statut 
.. Gminnej Spółdzielni -Samopomoc Chłopska-_ w Chrzą

. stowie" ze zrr.'anami w jego art. 4, 7, 8, 15, 22, 25, 31 I 39. 
Spółdzielnia Powszechna -Jedność- w Chrząstowie z odpo
wiedzialnością udziałami" jest Spółdzielnią przejmującą, 

zaś .. Gminna Spółdzielnia --Samopomoc Chłopska- w Chrzą
stowie z odpowiedzialnością udziałami" jest Spółdzielnią 
przejmowaną. Skutkiem połączenia majątek czynny I bier
ny Spófdzielnl przejętej przeszedł na Spółdz : elnię przejmu
jącą n"l zasadzie art. 113 Ustawy o Spółdzielniach , Bilansa
mi poJ,ączeniowymi są bilanse łączących się Spółdzielni na 
dzień 31 grudnia 1946 r. KN-3907 

Dnia 9 marca 1948 r. wpisano do Rejestru Handlowego 
pod Nr. RS. 1002 przy firmie: "Nadzieja" Spółdzielnia Pra
cy Szewców Chałupnik6w z odpowiedzialnością udzi3łami 

w Wodzisławiu", że firma brzmi : .. Nadzieja" Spółdzielnia 

Pracy Szewców Chałupników z odpowiedzialnością udzia
łami w Wodzisławiu". Siedziba . Wodzisław, pow. Jędrze

jowskiego. OdpowiedZialność członków - za zobowiązania 

Spółdzielni zadeklarowanymi udział.amł; Zatrudnianie za
robkowe przez siebie swoich członków w zawodzie szew-

. sk1m w sposób najbardziej pożyteczny dla nich i dla spo
łeczeństwa z wykluczeniem wyzysku, poniżenia I zniepra
wienia pracy. Doskonalenie zawodowe swych pracowników, 
propaganda spółdzielczości pracy w społeczeństwie oraz 
udzielanie pomocy potrzebUjącym pracownikom i ich ro
dzinom. Udział wynosi dziesięć tysięcy (10.000) złotych na 
rachunek którego wpłaca się dwa' tysiące (2.000) złotych 
przy przystąpieniu, reszta winna być uiszczona w ciągu 

8 miesięcy od dnia przy.stąpienia po tysiąc (1000) złotych 
mIeSIęcznie. Zarząd Spółdzielni stanowią: Jan Kuchta ,-

_' prezes, Hipolit . Drzew:ecki . -- wiceprezes, Józef GrzyWacz.
śekretarz. a) czas trwania spółdzielni nieograniczony, b) pi_ 
smo do ogłoszeń. czasopismo przeznaczone przez Związek 

Rewizyjny Sp6łdzielni R. P , dla Spółdzielni Pracy, C) rok 
obrachunkowy-kalendarzowy, d) zarząd składa się z trzech 
członk6w. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółdzielni w 
grankach odnośnych przepis6w ustawowo - statutowych 
i regulaminowych. Korespondencję bieżącą oraz pokwitowa
nia Spółdzielni podpisuje pod jej stemplem jeden z człon
ków zarządu. Natomiast do ważności wszelkiego rodzajU 
weksli, pełnomocnictw, umów i zob!)wiązań niezbędne są 
podpisy dwóch członków zarządu pod stemplem Spółdzielni. 
p. e) ograniczenia Za'rządu, g) ustawowe. KN-3515 

Dnia 2 marca 1948 r wpisano do Rejestru Handlowego . 
pod Nr, RS. 511 przy firmie: .. Powla,towa Spółdz:elnia Rol
niczo-Handlowa z odpowiedzialnośdą udziałami", że firma 
obecnie brzmi: .. Powiatowy Związek Gminnych Spółdziel

ni Samopomoc Chłopska w Jędrzejowie Spółdzielnia z od
powiedzialnością udziałami". Zarząd Spółdzielni obecnie 
stanowią; Jan Sroda, Edward Biały i Jan Skowronek. 

KN-3436 

Dnia 9 marca 1948 r. wpisano do Rejestru Handlowego 
pod Nr. RS. 1001 przy firm:e: .. Spółdzielnia Spożywców 
-Wełnianka- w Wełninie z Odpowiedzialnością udziałami", 
następujący wpis: firma brzmi: "Spółdz ' elnia Spożywców 

-Wełnianka- w Wełninie z odpowiedzialnością udziałami". 
Siedz:ba; Wełnin. p-ta Solec-Zdrój, pow. Stopnickiego. Od. 
powiedzialność członk6w za zobowiązania Spółdzi elni zade
klarowanymI udziałami. Zaspakajanie wspólnymi siłami 
materialnych I kulturalnych potrzeb swoich członków, a w 
działalności swej dążenie do zorganizowania produkcj i 
I wymial1Y w . myśl interes6w spożywców. Udział wynosi 
sto (100) złotych, płatny gotówką przy zapisaniu się do Spół
dzielni: Zarząd Spółdzielni stanowią; MarcIn Biskup - go
spodarz, Antoni Pawelec ~ skarbnik i Jan Mastalińsk,l _ 
sekretarz. a) czas trwania Spółdzielni nieograniczony, b) pi_ 
smo do ogłoszeń organ Związku Rew:zyjnego Spółdzielnl 
R. P., c) rok obraChunkOWY-kalendarzowy, d) zarząd skła
da się z trzech os6b. Oświ adczenie . woli w imieniu Sp6ł
dzielni składają i za Spółdzieln ię pod stemplem firmy pod
pisują łącznie dwa.i członkowie zarządu , e) zawierane przez 
zarząd w imieniu Sp6łdzieln i kontrakty w sprawach kup
na, zastawu lub naimu nieruchomości wymagają zatwier
dzenia przez Radę Nadzorczą i dopiero przy zachowaniu te
go watunku obowiązują Spółdz: elnie, g) ustawowe. 

KN-3505 
Dnia 12 marce 1948 r. wpisano do Rejestru Handlowego 

pod Nr RS. 541 przy firmie : .. Powiatowa Spółdzieln ia Rol
niczo-Handlowa z odpowiedZialnością udz:ałami w Kielcach", . 
że firma obecnie brzmi : . ,.Powiatowa Spółdzieln i a . Rolniczo
Handlowa - Sam.opomoc Chłopska - z odpowiedz'alnoścta 
udz:ałami w Kielcach" Celem Spółdzielni jest .Dodniesie~ 
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me dochodowości gospodarstw 1 dobrobytu oraz zaspakaja
nie kulturalnych potrzeb swoich członków. Udział wynosI 
tysiąc (1000) złotych. Każdy członek przy przystąpieniu do 
Spółdzielni powinien zadeklarować przynajmniej jeden 
udział; jeżeli członek posiada więcej niż 5 ha ziemi ornej , 
to na każde następne 5 ha obowiązany jest zadeklarować po 
joednym następnym udziale; b) wszelkie ogłoszen:a wymaga
ne przez ustawę o sp6łdzielniach powinny być umieszczone 
'W organie Związku Rewizyjnego, do którego Spółdzi elnia 

Ilależy, oraz w organie Związku Samopomocy Chłopskiej. 

KN-3506 
Dnia 13 marca 1948 r. wpisano do Rejestru Spółdzielni 

Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr. RS. 89, przy firmie: 
,.spółdzielnia Rolniczo-Handlowa z odpowiedzialnością 

udziałami w Szczekocinach", że Zarząd Spółdzielni obecnie 
stanowią: Bolesław Król - prezes i Franciszek Dzienniak
wice-prezes. KN-3507 

Dnia li marca 1948 r. wpisano do Rejestru Handlowego 
pod Nr. RS. 567, przy f·irmie: "Gminna Sp61dzielnia Samo
pomoc Chłopska z odpowiedzialnością udziałami w Oclesę

kach", że zarząd spółdzielni obecnie stanowią: Jan Fortuń
liki - prezes, Michał Haba - wice-prezes, Stanisław Ma
zur - sekretarz, Aleksander Kaczmarczyk - skarbnik, Ma
rian Haba - członek zarządu. KN-3508 

Dnia 6 marca 1948 r. wpisano do Rejestru Handlowego 
pod Nr. RS 621 przy firmie: "Gminna Spółdzielnia Samo
pomoc Chłopska w Chęcinach z odpOWiedzialnością udzia
laml", że Zarząd Spółdzielni obecnie stanowią: Zygmunt 
Małogowsld - przewodniczący, Ignacy Cymbrykiewicz -
członek Zarządu, Stanisław Tedys - sekretarz, Józef Kaspe
rek - skarbnik i Eugeniusz jagielski - gospodarz. 

KN-3509 

REJESTR HANDLOWY 
SĄD OKRĘGOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

Do Rejestru Handlowego Dział B, Wydziału Zamiejscowe
go Siedleckiego Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej dnia 
17 grudnia ]947 r. pod Nr. RHB. 2, została wpisana f;rma: 
"DOM ROLNICZO-HANDLOWY, S'tanisław Petruczenko 
l S-ka, Sp6łka z ograniczoną odpowiedzialnością" Siedziba: 
Międzyrzec-Podlaski, ul. Rynek Nr. 21. Przedmiot przed-o 
sięblorstwa spółki: Handel żelazem, galanterią żelazną, ma
szynami rolniczymi l materiałami budowlanymi. Kapitał 

zakładowy Spółki wynosi 1.600.000 złotych, podzielonych na 
160 udziałów, po 10.000 złotych każdy udział. Stanisław 

Jurko poSiada 60 udziałów w wysokości 600.000 złotych: 

Stanisław Petruczenko poSiada ·60 udziałów w wysokości 

600.000 złotych i Czesław-Henryk PetTuczenko posiada 
40 udziałów w wysokości 400.000 złotych. Spólnicy pokrylI 
przypada.1ące od nich udziały w cąłości przez wpłacenie tych 
sum w gotowiźnie do kasy SpółkI. Zarządcami Spółki są· 

Stanisław Petruczenko i Stanisław Jurko, k.tórzy sprawować 
będą zarząd majątkiem I Interesami Sp6łki . Wszelkie w 
imieniu Spółki zobowiązania, kontrakty, umowy, weksle 
l czeki oraz żyra na wekslach winny być podpisywane pod 
stemplem firmy przez dwóch zarządców. Korespondencję 

handlową, pokwitowania I t. p. będzie · kwitował pod stem
plem firmy jeden z ·zarządców. Zarząd uprawniony jest do 
zastępowania Spółki nieograniczenie, w szczególności zaś do 
zarządzania i rozporządzania majątkiem Spółki, zaciągania 

wszelk!ch zobowiązań, zawierania wszelkich umów i wy
dawania p~łnomocnlctw. Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością zawarta na czas nieograniczony na mocy aktu 
notarialnego, zeznanego przed notariuszem Antonim Sobo
lewskim w Międzyrzecu-Podlaskim dnia 27 czerwca 1947 r. 

' Nr. Rep. 246/47. W razie likwidacji Spółki likwidatorami 
są wszyscy spólnicy, a w razie śmierci jednego z nich, jego 
epadkoblercy. KN-3504 

SĄD OKRĘGOWY W J ASLE 

Sąd Okręgowy w Jaśle z tymcz. -s iedzibą w Krośnie. Z re
jestru handlowego A. I. 5, wykreślono dn:a 15 marca 1948 r. 
firmę: Apteka Obwodowa Mgr. Stanisława Wojtynkiewicza 
w Krośnie, wskutek utraty charakteru przedsiębiorstwa 

o większym rozmiarze. KN-3678 

SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GORZE 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza, źe 6.II.l948 w rej. handl. dl. A Nr. RHA-6 została 
wpisana zmiana ·w firmie "Ma-Lina" sklep galanteryjno
zabawkarski w Jeleniej Górze, a mianowicie ustąpiła ze 
spółki Maria Gałecka, a do reprezentowania firmy upraw
uleni są Halina Sinczak i Marian Janicki łącznie. 

KN-3680 
Sąd Okrę~owy w Jeleniej Górze jako Sąd Rejestrowy 

ogłasza, źe 11 marca 1948 wpisał do reiestru handlowego, 
Dział B, Nr. rejestru RHB-29 firmę: "Santechnika" Zakład 
Techniczno-Instalacyjny Spółka z ogr. odp .. w Jeleniej · Gó
TU. Przedmiot: wykonywanie projektów budowy I naprawy 
łnstalacyj wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewa
nia. urządzeń klimatycznych i chłodniczych oraz dost.awa 
artykułów technicznych i instalacyjnych. Kap:tał zakłado

wy wynosi 12000ó zł. I podzielony jest na 120 udziałów po 
1000 udział. Sp6lnik może mieć więcej udziałów . Do repre
zentowania Spółki uprawniony -jest zarząd w osobach: Cze
sława Gora. inż. Kazirnierza Gora, Jana Pawlewskiego. Do 
oświadczeń w Imieniu Spółki wymagane jest współdziała' 
nie łączne dwóch członków zarządu. Umowa zawarta 21.1. 
1948. Czas trwania spółki nieograniczony. KN-3516 

SĄD OKRĘGOWY W GDANSKU 

Do rejestru handlowego 'B 387 wpisano 10 marca 1948 r. 
firmę " Gdańska Spółka lnżynieryjno - Montażowa, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością". S:edziba: Gdańsk,. ul. 
Wiślna Nr. 14b. Przedmiot: prowadzenie na własny względ~ 
nie na cudzy rachunek następujących prac: montaże i re-

"MONITOR POLSKI" - dnia 6 kwietnia 1948 r. 

mont y InstalaCji i urządzeń przemysłowych oraz artykułów 
pomocniczych, przedstawicielstwa krajowych i ' zagranicz
nych przedsiębiorstw, spOrządzanie planów, prOjektów tech
niczlłych i kosztorysów oraz porady techniczne i eksperty
zy. Kapitał zakładowy wynosi 500.000 złotych. Spólnik mo
że posiadać ·jeden lub więcej udziałów. Zarząd składa się 

z trzech osób. Pierwszy zarząd stanowią: inż. Roman Laśkie
wicz, inż. ' Jan ~owacki i' inż. Stanisław Grzymałowski. 
Wszelkiego rodzaju zobowiązania, umowy, pełnomocnictwa, 
prokury i tym podobne winny być podpjsywane przez dwóch 
którychkolwiek członków zarządu, lub jednego członka za
rządu łącznie z prokurentem. Wszelkiego zaś rodzaju kore
spondenCję oraz pokwitowania z odbioru , należności pienięż
nych, korespondenCji I towarów może podpisywać każdy 
z członków zarządu samodzielnie. Podpisy winny. być czy
nione pod stemple~ firmoWym. Umowa sPółki z ograniczo
ną odpoWiedzialnością zawarta dnia 2 marca 1948 r. 

KN-3514 

Do rejestru handlowego A 17 wpisano 15 marca 1948 r. 
w firmie "Hurtownia Artykułów Kolonialnych Ryszard Ka
licki. Firma obe.cnie brzmi: .. -Rep- Reprezentacje Fabrycz
ne na Wybrzeże - 'N. Kalicka". Obecna właścicielka Nata
lia Kalicka. Prokura Natalii Kalickiej wygasła. Prokury 
udzielono RyszardOWi Kalickiemu. ' ' KN-3513 

Do rejestru handlowego A 171 wpisano 12 marca 1948 r. 
w firmie "Gdańskie Zakłady Chemiczne -Gatra- R. Gamm 
i S-ka". Do sp~łki przystąpił Witold S~pakowskl. KN-3512 

Do rejestru handlowego A 186 wpisano 12 marca 1948 r. 
firmę: "Dom Towarowy Jan SławińSkI i S-ka". Siedziba: 
Tczew, PlacWoln'oścI 17: Przedmiot: prowadzenie sklepu 
sprzedaży towarów włókienniCZYCh, konfekcji, tOwarów 
krótkich,galanterii oraz obuwia. Spólnikami spółki jawnej 
są: Sławiński Jan I Wojtysiak Marian. ' Prawo' reprezentowa
nia firmy na zewnątrz pt'zysługuje wyłącznie Janowi Sła
wińskiemu, Wojtysiak . natomiast jest kierownikiem przed
siębiorstwa bez prawa reprezentowania spółki na zewnątrz. 

KN-3511 

Do rejestru handlowego A 187 wpisano 12 marca 1948 r. 
firmę: "Składnica Złomu Kazimierz Kraszewski". Siedziba: 
Wrzeszcz, ul. Dekerta '4a . . Przedmiót: Skup, zbiórka I wa
gonowa wysyłka do hut:ielastwa i druzgu żeliwnego, han
del żelastwem użytkowym i kolorowymi metalami, handel 
surowcami odpadkowymi. Kupcem jednposobowym jest Ka~ 
zimlerz Kraszewski. Udzielono samodzielnej prokury Jani
nie Kraszewskiej. KN-3510 

SĄD OKRĘGOWY W GDYNI 

W rejestrze handlowym dział B nr. 196 przy firmie "Pro
dukty Rolne" Spółka z ograniczoną odpowiedZialnośCią w 
Gdyni, ul. Witomińska 35, dnia 9 marca 1948 roku wpisa
no: Przedmiot przedsiębiorstwa: handel hurtowy produkta
mi rolnymi na własny LCudZX"l'l\chunek l zarobkowy prze
wóz towarów środkami mechanicznymi, ., ... 'KN-3439 

SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACf{ 

RHB. I. 100. dnia 15 marca 1948 do rejestru handlowego 
Sądu Okręgowego w Gliwicach wpisana została firma: przed
siębiorstwo Budowlane "Odnowa", Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gliwicach plac Mąc7J!lY Nr. 14, któ
rej przedmiotem przedsiębiorstwa jest: prowadzenie budo
wnict.wa mieszkaniowego, przemysłoWego i lądowego, oraz 
wS'lelkie Inne roboty wchodzące w zakres budownictwa. 
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 90.000 złotych podzielony 
na 18 udziałów po 5.000 złotych każdy. Spólnik może mieć 
większą ilość udziałów. Członkami zarządu ustanowieni: 
Kużnik Paweł, Lech Jan i Lexi · Józef. Do ważności oświad
czeń, składanych w imieniu spółki, wymagane jest łączne 
współdziałanie dwóch którychkolwiek członków zarządu. 

Współdziałanie wszystkich trzech członków zarządu koniecz
ne .jest do zaciągania pożyczek zwyczajnych i wekslowych, 
tudzieź do zapisu na sąd polubowny. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością oparta na umowie spółki zdziałanej we 
formie aktu notarialnego z · dnia 10 marca 1948 Nr. rep. 
78li48 w Gliwicach. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń 

jest Monitor Polski. Czas trwania spółki nieograniczony. 
KN-35 I 8 

RHB. I. 99. dnia: 15 marca 1948 do rejestru llandlowegJ 
Sądu Okręgowego w Gl!wicach wpisana została firma: 
"Żwirbud" Przeds'iębiorslwo Wyrobu I Sprzedaży Materia
łów Budowlanych Spółka ' z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Koźlu, której przedmi<;>tem przed"iębiorstwa jest: pro
wadzenie produkcjI " wszelkiego rodzaju materiałów budo
wlanych. zakup i sprzedaż takich materiałów, a w szczegól
ności też eksploatacja zakup i sprzedaż piasku i żwiru, dla 
potrzeb budownictwa, przemysłu i komunikacji. Kapitał 

zakładowy spółki wynosi: 400.000 złotych podzielony na 
100 udziałów po 4.000 złotych każdy. Spólnik może posiadać 
większą ilość udziałów. Członkami zarządu ustanowieni: Du
da Konrad l Pętlak Stefan. Do reprezentowania spółki wy
magane jest łączne zastępstwo dwóch członków zarządu, 
albo .Jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, Spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnością oparta na umowie ' 
5p6łkl zdziałanej we formie aktu notarialnego dnia 21 lu
tego 1948. Nr .. rep: 590/48 w Katowicach. Pismem przezna
czonym do ogłoszeń jest Monitor Polski i Gazeta Robotni
cza. Czas trwania spółki nieograniczony. KN-3517 

SĄD OKRĘGOWY W GRT}DZIĄDZU 

Sąd Okręgowy Wydział Rejestrowy w Grudziądzu wpisał 

dnia 12.111.1948 r. do rejestru handlowego .. B" pod nr. 3 
odnośnie Grudziądzkiej Spółki Węglowej, Spółki z ograni
czoną odpowiedz:aln!>ścią w Grudziądzu, że uchwałą spólni
ków z 24.XI. 1947 r. podwyższono kapitał ' zakładowy n::t 

200.000 złotych. KN-35 l 9 

Nr 35 

SĄD ' OKRĘGOWY W KIELCACH 

Dnia 5 marca 1948 r. wpIsano do Rejestru Handlowego 
pod . Nr. RHB. 348 przy firmie: .,Kieleckie Zjednoczenie 
Przemysłu Wyrobów z Blachy, Zarząd Państwowy Huta 
Ludwików Spółka Akc. w Kielcach", że ' upoważnionymi 
pełnomocnikami Huty Ludwików obecnie są: Stanisław Ba. 
torsId, Paweł Kania, Józef Kostecki l Seweryn Banasik. 

KN-3437 

SĄD OKRĘGOWY W PRZEMYSLU 

Do .rejestru handlowego dział A wpisuje się: Firma: Wł~ 
dzimierz Grzesiowski, Reprezentacja Państwowych Zakła

dów przemysłowo-rolnych "Okocim". Siedziba: Jarosław. 

Przedmiot przedsiębiorstwa: hurrowna sprzedaż i roziewnla 
piwa. Imię .l nazwisko kupca: Włodzimierz Grzesiowski. 

KN-3438 

SĄD OKRĘGOWY W RACIBORZU 

W rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Raciborzu 
wpisano dnia 17 lutego 1948 r. do numeru R. H. A. 10 stro
na 37 - 38 firmę: Wytwórnia Artykułów Spożywczych .. Miś" 
spożywczych, handel fabryczny i hurtowy tymi artykułami. 
spoźywczych, handel fabryczny l hurtowy artykułami. 

Henryk Szeinert i 'Hubert Smyczek. Umowa Spółki w tor
mIe notarialnej z 'daty Poznań, 3.12. 1947 r. Nr rep. 1499/47 
notariusza H. Zimanowskiego. KN-3503 

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU 
, Dnia 15 marca 1948 r. Do Rejestru Handlowego 'Sądu 

Okręgowego w Słupsku dział A pod Nr. 5 wpisano: Firma · 
brzmi "Antoni Smigielski l Spółka", Słupsk, ul, Wojska PPl
skiego 7. ' Przedmiot: wytwórnia wędHn i wyrąb mięsa. 

Wspólnicy jawni: 1) Antoni Smigielski i 2) Władysława Ko
walczyk, Słupsk, ul. Wojska Polskiego 7. Firmę przekształ

cono z dniem l stycznia 1947 r. na spółkę jawną. Do repre
zentowania spółki uprawniony jest każdy wspólnik samo
dzielnie. Osoba uprawniona do reprezentowania firmy pod
pisywać się będzie pod pełnym brzmieniem firmy. ' 

KN-M33 

SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU 

Sąd Okręgowy Wy<iział I Cywilny we Wrocławiu wpIsał 
dnia 16 marca ]948 do rejestru handlowego dział B, tom II 
nr. rej. 114 firmę "Składnica Złomu Inżynier Adam KOWal,
ski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Ola wsk a 75. Przedmiotem przedsIębior
stwa jest zbiórka, cięcie, sortowanie i zbywanie starych 
metali na zasadzie koncesji centrali złomu w Katowicach. 
Kapitał zakładowy 500.000 ił. i podzielony na 50 udziałów 
po 10.000 zł. każdy udział. Spólnik może posiadać dowolną 
ilość udziałów. Spółkę reprezentuje samodzielnie Adam Ko
walski i podpisuje w jej imieniu wszelkie dokumenty. Spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy umowy Q 

spółkę z daty Warszawa 13,111.1948 Nr. rej. '1002. 
KN-3679 

Przetarg • I 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ogla
sza przetargi nieograri:iczone na wykonanie robót budowla.
no-remontowych: 

l) Przystosowanie garażu do potrzeb urzędu niedoręczal
nych przesyłek przy ul. Nowogrodzkiej 45 w Warszawie, 

2) Przystosowanie górnych suteren dla potrzeb Up. War
szawa l przy ul. Nowogrodzkiej 45 w Warszawie. 

3) Wybudowanie pomieszczenia VI konstrukcji żelaznej, 

do ładowania akumulatorów elektrowózków dla Up. 
Warszawa 2 przy ul. Towarowej 5 w Warszawie. 

Otwarcie przetargu nastąpi dnia 15 kwietnia 1948 r., do 
punktu l o godz. 10,00, do punktu 2 o godz. 11,00, do punk
tu 3 o godz. 12,00 w Dyrekcji Okręgu Poczt l Telegrafów w 
Warszawie przy ul. Sw. Barbary 2. 

Do tego terminu dopuszczalne jest składanie ofert pisem
. nych na wydanych przez Dyrekcję formularzach ofertowych 
w zap:eczętowanych kopertach opatrzonych napisem: 

1) Oferta na przystosowanie garażu do potrzeb urzędu nie
doręczalnych przesyłek przy ul. Nowogrodzkiej 45. 

2) Oferta na przystosowanie górnych suteren dla potrzeb 
Up. W-wa l przy ul. Nowogrodzkiej 45. 

3) Oferta na wybudowanie pomieszczenia do ładowania 

akumulatorów ~lektrow6zków dla Up. W-wa 2 przy ul. 
Towarowej 5. 

do skrzynki ofertowej w miejscu ul. Sw. Barabary 2, I pię
tro. 

Bliższe informacje oraz ślepe kosztorysy otrzymać można 
w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie, Od" 
dział Budowlany, III piętro, pokój Nr. 24 od godziny 9,00 
do 13,00. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru z przetargu ofe
renta -bez względu na cenę oraz prawo uznania, że przetarg 
nie dał wyniku. KN--402ij 

PRZETARG 

Miejskie Zakłady Przemysłowe w Ostrow:e Wlkp. ogła~ 
5zają przetarg nieograniczony na przybudowę pomieszczenia 
na urządzenie stacji pomp wody surowej w nowej stacj i 
pomp dla Wodociągów Miejskich (Kąkolewo). 

Oferty z podp:sanymi kosztorysami z oznaczeniem prze, 
targu należy w zapieczętowanych i zalakowanych kc pertach 
bez żadnych znaków firmowych złożyć do godziny 11 ,00 . do 
dnia 19 kwietnia w Ratuszu pokó.i 26. Otwarcit~ ofert nastą
pi w tymże dniu o godzienie lU5 tamże. 

Wszelkie informacje i ślepe kosztorysy w ce .~ie zl.. 200,- 
otrzymać można w Miejskich Zakładach Prz,emysłowych 

przy 'ulicy Partyzanckiej 27. 
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Wadium ofertowe wynosi l ptoceńt sumy ofertowej i win
no być ~łożone w gotówce w K. K . O., powia!u na ~onto 
Nr. 109, Załączanie do ofert weksli, czeków, książecze~ 

OIłzc~dnościowych itp. jest niedopuszczalnE!' 
Do oferty winny być dołączone: 
f) Odpis urzędowego dowodu rejestracyjneg5>, napr;;iwo 

wykonywania zawodu, 
2) kwit wadialny na wpłacenie wadium. 

Zarząd Miejski zastrzega sobie swobodę w redukcji, na
wet całkow:te wyłączenie wg, swego uznania niektórych ro
bót, zastrzega sobie prawo un ieważnienia przetargU ' bez.' po
dania powodów oraz bez zobowiązania ponoszenia jakichkol'

,wiek odszkodowań z t.ego powodu. prawo częściówego sko'
rzystania z oferty. prawo wyboru ofer'enta bez względu na 
wyn:k przetargu, prawo podziału robót p~iędzy kBku ,ofe'
rentów, praWo uznania, że przetarg nie dał dodatniego wyni
Tro. KN-4206 

PRZETARG 

Miejskie Zakłady Przemysłowe w Ostrowie Wlkp, oghl~ 
szają przetarg nieograniczony na prace budowlane przy usz'" • 
cz~lnieniu komór nowej stacji pomp w Kąkolewie. 

Oferty z podp:sanymi kosztorysami z . oznaczeniem prze
targu należy w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach 
bez żadnych znaków firmowych złożyć do godziny 11 ,00, db 
dnia 12 kwietnia w Ratuszu pokój 26. Otwarcie ofert nastą~ 
pi w tymże dniu o godzienie 11.15 tamże. 

Wszelkie informacje i ślepe kosztorysy w cenie zł. 200.
otrzymać można w Miejskich Zakładach Przemys!owycQ 
przy ulicy Partyzanckiej 27. 

Wadium ofertowe wynosi 1 procent sumy ofertowej i win; 
no być złożone w gotówce w K,K,O. powiatu na konto na:
lze Nr 100, Załączanie do ofert weksli, czeków, kslążecze~ 
oszc~ędnościowych itp. jest niedopuszczalne,. 

Do oferty Winny być dołączone: 
1) Odpis urzędowego dowodu rejestracyjnego na pra'wo 

wykonywania zawodu, 
2) kwit wadialny na wplacenie wadium. 

Zarząd Miejski zastrze~a sobie swobodę w redukcji. na
Ret całkow~te wyłączenie wg. swego uznania niektórych ro'
bót, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez pa
dania powodów oraz bez zobowiązania ponoszenia ja,klchkol~ 

wiek odszkodowań z tego powodu, prawo częściowego sko" 
rzystanla ż oferly, prawo wyboru oferenta bez względu nś 
wyn:k przetargu, prawo podziału robót pomiędzy kUku ote~ 
tent6w, prawo użnania, że przetarg .ole dał dodatniego wyrll:': 
ku. ' KN-421Y1 

PRZETARG ' 

Miejskie Z·akhdy Przemysłowe w Ostrowie Wll~p. _ ogla
.zają przetarg nieograniczony na teleskopowanie zbiOrnika 
gazowego z 1000 na ogólną pojemność 2000 ma. 

Potrzebne informaCje otrzymać można w Miejskich Za
Itładach, Przemysłowych . Oferty z podpisanymi kosztorysa
mi z oz;naCzeniem przetargu należy w zapieczętowanych I za
lakowanych kopertach, bez żadnych znaków fir~o~ych złO::
żyć do dnia 19 kwietnia godzina 11.00 w Ratuszu pokój 26. 
Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o godzinie 11,15 tamże , 

Wadium ofertowe wynosi 1 procent sumy ofertowej I win
no być złożone w gotówce w K K .O. powlatu na konto na
Iże Nr. 109. Zalączanle do ofert weksli, czeków, ksiązeczek 
oszczędnośc iowych itp. jest niedopuszc7.alne. 

Do oferty winny być dołączone: 
h Odpis urzędowego dowodu rejestracyjnego na prawo 

wykonywania zawodu, 
2) kwit wadialny na wpłacenie wadium. 
Zarząd Miejski zastrzega sobie , swobodę w redukcji, ńB

wet całkow:te wyłączenie wg. swego uznania nillktórych ro
bót, zastrzega 'sobie prawo un ieważnienia przetargu bez po
dania powodów oraz bez zobowiązania ponoszeniajakichkol
wiek odszkodowań z tego powodu, prawo częściowego· sko
rzystania z oferty, prawo wyboru oferenta bez względu na 
wynik przetargu, prawo podziału robót pomiędzy ki,lku ofe': 
rent6w, prawo uznania, że przetatg nie dał dodatniego wyn!
ftii. KN-4208 

PRZETARG NIEOGRANICZONY , 

Dyrekcja Powszechnych Domów Towarowych ogłasza prze
tatg nieograniczony na dostarczenie l zmontowanie diwl
&(lw: 

1) OSObowego I towarowego w bUdynkU P.D.T. W KatoWi
cach przy ul. 3 Maja 11, 

2> osobowego w budynku P .D.T. w Szczecinie prZy Al. 
N'epodJeg/oścl 1. ' 

SUtsze informaCje oraz podkładki przeiargowe otriymag 
' mo~na W Wydziale Budowlanym Dyrekcji P.D.T. w Warsza
wie, ul. Grzybowska 2/4, gdzie też należy składać oferty ' w 
%$lakowanych kopertach z napisem •. Oferta przetargowa :na 
dO&tarczenie i zmontowanie dżwigów ••••• •• • • " dO godz. 
10-ej do dn:a 19,IV.1948 r. ' 

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium , W. 
wysokośCi 201ft oferowanej sumy na konto P.D.T. Nr. 1500 w 
!Sanku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 

Pon" "o należy przedi'tawić wyciąg reJestruhandloW~go, 
odpis karty ' rejestraCYjnel Firmy oraz referenCje Instytucji, 
dla ktc'lrych Firma wykonywała roboty w ostatnich c~8sach. 

Otwarc!e ofert przetargowych nastąpi w dniu 19.TV,1948 r. 
o godz. li-ej Termin wykonania i dostarczehia dźwig6w \\+ 
alen podać oferent w założeniu. że DyrekCja Naczelna P.O.T. 
udzieli pełnego poparcia za pośrednictwem M:n. Przemysłu 
, Handlu przy zakupie materia/ów, które są do nabycia w 
Cent.ralach Handlowych oraz w Fabrykach PrzemYsłu Pań
stwowego, 

Dyrekcja Powszechnych Domów Towarowych zastrzega 
~óble prawo; wyboru oferenta, zWiększenia I zmnlejsz(!ńia 
··ohM oraz unieważnienia przetargu bez podania przYl:zyn. 

FIrmy stające do przetargu winny , dele,owa~ przedsta.wi
cieli I posladającycl'l pisemne upoważnienie do składania 

wiążących wyjaśnień I oŚ,wlaaczeń. , , 2KN-4033 

PRZETARG NJEOGRANICZONY 

DyrekCja Okręgu Poćzt i TelegrafóW \V Wat'SUiWie ogła

sza przetarg nieograniczony nawykOritmle robót budowlano
remontowych w Upt: Kałuszyn. 

Przeta'rg rozpocznie się w dniu 2O ~·,kWietnia';:1948 roku o 
godz, 10 w Dyrekcji Okręgu Poczt I Telegrafów przy ulicy 
ŚW: Barbary 2. 
. Do tego termińu dopuszczalne Jest składanie ofert pisem
nych na wydanych przez , Dyrekcję fomularzach ofertowych 
w zapieczętowanych kopertach, opatrzonych napisem : "O
ferta na wykonanie robót budowlano-remontoWych w Upt. 
Kałuszyn" do skrzynki ofertowej Dyrekcji w/m ul. Św. Bar
bary Nr. 2 losze piętro, umieszczonej przy kancelarii. 

Bliższe informaCje oraz ślepe kósttorysyotrzymać można 
w 'Dyrekcji Okręgu Poczt I Telegrafów w Warszawię Od
dział Budowlany III pię tro, pokój Nr. 24 w godz. ' od 9 do 13 
prócz dni , ŚWią tecznych . ,. , 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wybo~u z pr~etargu przed
siębiorcy, bez względu na cenę oraz prawo uznania, że prze
targ nie dał wyniku. ' KN-4024 

PRZETARG NIEOGRANICZONY . 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne 'ł' ., Wars,zawie ogłaszają 
przetąrg nieograu:czony I zapraszają 40 skład~nia ofert na 
całkowitą wymianę· , podkładów ,w torach tramwajowych na 
własnym torowisku na ul. Odrowąża , na dł~gości około 1000 
m.b.t. poj . 

Bliższych , informacji udzieli Wydział III Drogowy Miej
skich Zakładów Komunikacyjnych - ul. Mły~arska Nr. 2-
pokój 19 w godzinach od 9-ej do 13-ej, gdzie można otrzy
mać wkładki 'przetargowe za zwrotem ;'500,- zł. za egzem-

o ,' o ", 

plarz. 
Wadium w kwocie 20/0 rumy ciferOw3nej w ' gotówce lub 

innych wiłlórach uznanych przez Wydziel ' Finans~wy Miej
skiCh ' Zakładów Komunikacyjnych, za ' Wystarcztljące. należy 
wpłacić do kasy M.Z.K. za pokwitowaniem, które należy za
ł!jczyć do oferty. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem "Oferta 
na wymianę 'podkładów na ul. Odrowąża" należy składać 
w Sekretariacie M.Z.K. do dnia 24.JV.J948 r. do godz. 8-ej. 
Otwarcie ofert nastąpi IN tymże dniu O godz. 8-ej mln . 30,' 

MiejskIe Zakłady Komunikacyjne ~strzegają sobie prawo 
swobodnego wyboru oferentów, podzi'alu robót, .unieważnfe

nia przetargu bez podania motyw6w i ponoszenia odszkodo
wań oraz zarządzenia dodatkowego przetargu ustnego. 

Oferta obowiąZUje oferenta W Ciągu 6-ciu' tygodni od daty 
przetargu i , cofnięcie je.i w cząsip "' rzetargu względnie po 
jego zakończeniu lub niestawienie S . , ę do podpi~~nia umoWy 
w terminię oznaczonym powoduję utratę wadium na rzecz 
Zarządu Miejs~iego. . " , KN-42JO 

.":,",, \~" -:;"" PRZE1l'AROI 'cNtEOGR.-\NICZONY' \;m"',,,) 

Miejskie Zakłady KOll'iul'ii1(acyjne w WarśzawIe og'hiszają 
przetarg nieogran:czony i zaprasza.ją do składania ofert na 
całkowitą wymianę szyn I podkładóW w torach tramwajo
wych na własnym torowisku na ul. Grochowskięj na długo-
śCi około 600 m.bt. poj. ' ' 

Bliższych informacji udzieli Wydział, tlI Drogowy Miej
skich Zakładów Komunikacyjnych ' - 'ul .. Młynarska Nr. 2-
pok6,l HI w godzinach od g-ej do 13-ej, gdzie ~ożna otrzy
mać wkładki przetargowe za zwroteI;ll WO,-:: .. zł. , za egzem

,plarz. 

Wadium W kwocie 2010 sumy oferowanej w gotówce lub 
Innych walorach uznanych ' przez Wydźiał Finan,sowy Miej
skich Zakładów Komunikacyjnych za wystarczające, należy 
Wpłacić do kasy M.Z.K. za pokwitowaniem, które należy za-
łączyć do oferty. ' 

Oferty w zapieczętowanych ko~rtach ' z napisem .,Oferta 
na wymianę szyn I podkładów na .. ul. "Grochowskiej" należy 
składać w Sekretariacie M. Z. K. do dnia 24.IV.1948 r. do 
godz. 9-ej. Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o godz. 9-ej 
min. 30. ' 

Miejsk:e Zakłady Komunikacyjne zastr?!egają sobie prawo 
swobodnego wyboru oferentów,podziału ·robót, ~nieważnle
nla przetargu bez podania motywÓ'y·,' I ponoszenia odszkodo
wań oraz zarządzenia dodatkowego przetargu ustnego. 

Oferta obowiązuje oferenta w ciągu 6-ciu tygodni od daty 
przetargu i cofnięcie jej w czasle' przetatgu W~ględnie'{:Iq 
jego zakończeniu lub niestawieniesię do podpisania umowy 
w .terminie oznaczonym, powoduj~t.itratę wadIum' na rzecz 
Zarządu Mle,jakiego. : KN-42 l I 

PRZETARG NIEOGRAl-UCZONY " 

Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego ogłasza powtórny prze
targ na przebudowę baraku-szoPYń8, O)cęclu. 

Oferty w zalakowanyCh kopertach z napisem .,0ferta na 
przebudowę baraku-szopy" należy składać do godz. lO-ej 
dnia 14 kwietnia b.r. w Z.P.L. Wydział, Inwestycji Warsza
wa 21 - Okęcie. gdzie równie:!! mOżna otrz3rmać podkładki 
ofertowe za zwrotem kosztów ~OO zł. Do oferty należy zalą
ctyć kwit na Wpłacone wadium w wys. 2010 zaoferowanej 

,sumy. 
Otwarcie ofert nastąpi tamże !!nla14 kwietnia 1948 r. o 

godzInie 10,30. 
ZP L. zastrzt'ga sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 

niezależnie od oferowanej sum~ I unleważn !enie przetargu 
bęz podania powodów i ponoszenieodszkodowańla oraz e
wentualnego podziału rob6t mIędzy oferentów. 

Wadia są zwracane po przet.argu, • przepadaJą na rzecz 
Z.P.L. w razie cofmęcia oferty po :jei ' rozpatrzeniu. , 

GN-4oo2 
PRZETARG NIEOGRANYCZONY 

Ubezpieczalnia Społeczna w Gdyni ' ogłasza przetarg nieo
graniczony na roboty budowlane stanu surowego części II-ej 

gmachu \II Gdyni, przy ul. Kwiatkowskiego nr. 44. 
Szczegółowe warunki przetargu, druki ofertowe i Infor

macje można otrzymać w Referacie Gospodarczym Ubezpie
CZalń! Społecznej w Gdyni, przy ul. 10 Lutego nr. 24, III pię
tro, pokÓj nr. 4"1 za opłatą 500, ...... , gdZie są również do przej
rzenia projekty .. 

Termin składania ofert do skrzynki ofertowej w Referacie 
Gospodarczym 'w kopertach zalakowanych bez żadnych ,zna
ków firmowych z napisem: "Oferta na robo ty budowlane 
stanu surowego ' CZęści II-ej gmachu" upływa dnia 27 kwiet .. 
nia 1948r, o godz. 12-ej, poczym nastąpi otwarcie ofert. Do 
oferty należy dołączyć kwit na wplacone w kasie Ubezpie
czalni 'Społecznej wadium w wysokości 2°/0 sumy oferowanej 
względnie inne walory zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Skarbu z dnia 2.5 listopada 1947 ' r. 

Ubezpieczalnia Społeczna zastrzega ' sobie prawo dowolne
go wyboru oferenta bez względu na oferowaną sumę, zlece
nie poszczególnych rodzajów robót , oddzielnie lub łącznie, 

jako" też ograniczenie robót ujętych w ,kosztorysie oraz unie~ 
ważn : enie przetargu w całości lub ,w części bez podania 
przyczyn wypłaty jakichkolwiek odszkodowań., 

KN--4209 

PRZETARG NIEOGf{ANYCZONY 

Starostwo Powiatowe Gostynińskie ogłasza przetarg nieo
graniczony na dostosowanie objektu na Państwową Leczni
cę Zwierząt w Gostynin:e. Podkładki ofertowe wydaje S ta
rostwo Powiatowe - Referat Odbudowy pokÓj nr. 26. Roz
strzygnięcie przetargu nastąpi dnia 20.IV. b.r . . o godz. 14,00 
w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, dokąd należy skła
dać oferty w zalakowanych kopertach w tymże termin ie do 
godz. 12,00. Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone do 
Urzędu Skarbowego w Gostyninie na rachunek bieżący Sta
rosty wadium yv kwocie 3010 sumy ofertowanej. ' 

'Starostwo Powiatowe zastrzega sobie dowolny wybór ofe
renta, prawo un ieważnienia przetargu bez podania przyczyn, 
oraz rozdzielenia robót między .. ,poszczególnych oferen tów. 

, KN-4027 

PRZETARG NI~OGRANICZONY 

Zarząd Miejski w Piotrkowie ogłasza przetarg nie ograni
czony na wykonan:e robót przy rozbudowie hali uboju nie
rogacizny w rze~ni. miejskiej . m. Piotrkowa Tryb, 

Slepe kosztorysy można otrzymać , w Wydziale Technicz
ńym Zarządu Miejskiego w Piotrkowie. 

Oferty należy składać w kopertach podwójnych, zalako
Wanych do dnia 16 kwietniab.r. godz. 10 w Wydziale Tech-
nicznym Zarządu Miejskiego, , 

Do oferty należy dołączyć dow'ód wypłacenia do kasy 
miejskiej wadi,um w wysokOŚCi 1,5010 sumy oferowanej. O
twarCie ofert odbędzie się w dniu 16 kwietnia b.r. o godz. 
10,30 w gabinecie Prezydenta Miasta: 
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta 

lub uznania, że przetarg nie dał pożądanych wyników. 
.'~ -!. -, ~. ".;~. '.1:\' ,-;·"4 ','-. ; ',' r . '. KN"--.;4Ć)25: 

PRZETARG OF,ERTOWY 

Państwowy Statek Szkoiny "Dar Pomorza" ogłasza n iniej
szym przetarg na zaopatrzenie w produkty żywnościowe stat
ku na' okres letniej kampanii. Spis potrzebnych produktów 
oraz bliższych wyjaśnień udziela intendent statku w Kance
larii Statku "Dar Pomorza" w Gd~ni, ul. Czerwonych Ko,.. 
synierów 83 w poniedziałek, środę i piątek w godz. 8-ll 
przed południem. Oferty w zalakowa~ej kopercie z napiseql 
"Oferta żywnościowa dla "Daru Pomorza" , należy składać 

do dnia 12.IV. b,r. w Kancelarii statku do godz. U -ej. 
Statek Szkolny "Dar Pomorza" zastrzega sobie 'prawo do

wolnego wyboru oferenta oraz unieważnienia prze targu bez 
podania przyczyn. 2KN-4030 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Polskie Zakłady Optyczne S. A. Państwowy Zarząd Tym
czasowy, ogłaszają przetarg n ieograniczony na wykonanie 
w stanie surowym 5-cio piętrowego, frontowego gmachu fa
brycznego, przy ul. Grochowskiej 316/318, w Warszawie, 
wraz z parterowym magazynem. 
Podkładki kosztorysowe otrzymać można w Sekretariacie 

Dyrekcji P . Z. O. w/g wytej podanego adresu, za opłatą 
zł. 400.- ' , 

Oferty w zalakowanych kopertacfl z napisem; "Oferta na 
budowę gmaChu P.Z.O.", składać należy do dnia 20 kw1et

, nia 1948 r. godz. 9,30, gdz~e pównież o godll.:. lO-ej odbędzie 
się komisyjne otwarcie ofert. ' 

Do oferty należy dołączyć kwit 'na złożone wadium w Wy-' 

sokości 10/0 oferowanej sumy w Narodowym Banku Polskim 
na r-k ' żyrowy, względnie B.G,K. na konto czekowe Nr. 703. 

Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie zastrzega.ią 50bie 
prawo dowolDego wyboru ~ferenta oraz un ' eważnienia prze
targu hez podania powodów, bez zwrotu kosztów w związ-, 

ku z przepracowaniem oferty. KN-4032 

PRZETARG . 

Zarząd Miejski w Obornikach Wlkp. ogłasza przetarg nie
ograniczony na odbudowę Gazowni Miejskiej w Obornikach. 
Podkładki ofertowe otrzymać można za opłatą 100,- zł. w 

Biurze Zarządu Miejskiego, gdzie udziela s ię również bliź-
szych informacyj. ' 

Oferty w podwójnYCh bezimiennych, ' zalakowanych ko~ 
pertach z napisem "Oferta na odbudowę Gazowni Miejskiej" 
ńależy składać w Zarządzie Miejskim w terminie do 20. IV. 
b.r. godz. lO-tej. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.IV. b.r . o godz. 
ll-tej. ' 
Zarząd lI4iejskl zastrzega soble p~o SWobodnego ",ryboru 

oferenta bez względu na wysokość o~rty, jak równie.\ pra
wo unieważnienia przetargu bez pOdania powodu. 

KN-4031 



Str. 8 

• 
Ogłoszenia prywatne 

OGf.OSZENIE I 
Zarząd Spółki "Parcelacja Grochowska :Spółka Akcyjna" 

zawiadamia, że .w dniu 12 maja 1948 r. o godzinie 12 w kan
celarii notariusza Witolda Raczkiewicza w Warszawie w 
gmachu Hipoteki przy ul. Kapucyńskiej pod Nr. 6 odbędzie 
aię Zwyc~jne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów z na
stępującym porządkiem dziennym: l) Zagajenie I wybór 
przewodniczącego, 2) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu 
za rok operacyjny 1947, bilansu na dzień 31.XII.1947 r. oraz 
rachunku zysków i strat za rok 1947, Pow;zięcie uchwały w 
&prawie wyników bilansowych za rok 1947 oraz udzielenie 
absolutorium władzom Spółek, 3) Wybory , do Rady Nadzor
czej l Zarządu, 4) Ustalenie wynagrodzenia dla Rady Nad
łOrczej za rok 1948. 2GN-689 

OGf.OSZENIE I 

. Zarząd Fabryki Firanek, Tiulu i Koronek Sz1ęnkier, Wydż
ga i Weyer sp. akc. w Warszawie zawiadamia, że w dniu 
12 maja'1948 r. o godz. 14, w kancelarii rejenta K. Hettlin
cera (gmach Hipoteki), odbędzie się zwyczajne Walne zgro
madzenie akcjonariuszów Spółki z porządkiem dziennym: 
l) Zagajenie i wybór przewodniczącego; 2) Rozpatrzenie spra
wozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej I zatwierdzenie bi
lansu; 3) Wybór 2 członków Zarządu na miejsce ustępują
eych; 4) Wybór komisji rewizyjnej; 5) Określenie wynagro
dzenia czl. Zarządu I Komisji rewizyjnej; 6) Upoważnienie 
Zarządu do sprzedaży placu w Sródborowie; 7) Wolne wnio
skI. O Ue zebranie nie odbędzie się z powodu nieprzybycia 
wymaganej statutem ilości akcjonarlu!'zów, o godz. 15-ej te
go samego dnia w tym samym lokalu wyznacza się ' Walne 
zebranie akcjonariuszów w drugim terminie, ważne przy 
\ażdej ilości akcjonariuszów. 2KN-4205 

OGf.OSZENIE I 

Podaje się do publicznej wiadomości, że. została otwarta 
likwidacja Spółki z ogr. odp. P. Korganow I W. Czajkowski, 
Warszawa, Nowogrodzka 62-a. Likwidatorem jest Stefan 
Kępski reprezentujący Spółkę samodzielnie. Wzywa się 
wszystkich wierzyciel! Spółki, aby zgłosili swoje pretensje 
w ciągu S miesięcy od daty III ogłoszenia na ręc~ likwida
..tora. 

P. Korganow I W. Czajkowski 
Sp. z o. o. 

3KN-4204 

OGf.OSZENIE II. 

Zarząd Firmy "Pantarel" powszechne zakłady magazyno
we l transportowe S. A. w Gdyni zwołuje Walne Zebranie 
Akcjonariuszy na dŻie6 24 kwietnia ,l!i48 r; ' o godz. 10":ei, 
które oo~ędzle się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Swię
tojańsklej 38. 

"MONITOR POLSKI" drua 6 kwietnia 1948 t. 

Porządek obrad: I) Rozpatrzenie I zatwierdzenie sprawoz
dania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków I strat za rok 
1947, 2) Powzięcie uchwały o podziale zyskÓW lub o pokry
ciu strat, 3) Udziel.enie władzom spółki pokwitowania, 4) 
Wybór Zarządu, 5) Wybór Rady Nadzorczej. , 2KN-3676 

OGf.OSZENIE II. 
Walne Zgromadzenie "ESGE" Spółki Akcyjnej Gruntowej 

i Budowlanej S. A. w Krakowie 19.IV.1948 o godz. 11 u ' no
tariusza Trzosa, Sławkowska ' I: 

l. Zamknięcie rachunkowe za 1947 r . 
2. Wybór uzupełniający Rady Nadzorczej, 
3. Odroczenie wypłaty zaległej dywidendy 
4. Wnioski. 
Celem wzięcia udziału winni członkowie zŁożyć akcje w 

Zarządzie do 12.IV. KN-3299 

OGf.OSZENIE III. 
Uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spólni

ków T.B.O. - Towarzystwa Budowy Osiedli Spółki Akcyj
nej w Gdyni, ul. Kopernika 3, z dnia 27 , stycznia 1948 r. o
twarto likwidację wymienionej spółki przyczym na jedyne
go likwidatora powołano Ob. Lazarowicza Leonarda, wice
Prezydenta m. Gdyni. Ogłaszając o tym likwidator wzywa 
wszystkich wierzycieli wymienionej SPÓłki do zgłoszenia 

swych wierzytelności w ci/łgu sześciu miesięcy od daty ostat
niego (trzeciego) ogłoszenia. 
l ~an 

Towarzystwo Budowy Osiedli 
SpÓłka Akcyjna w Gdyni 

w likwidacji 
(-) L. LazarowicI 

3GN-638 

OGf.OSZENIE III. 
Zgromadzenie Spólników pod Firmą "Zrzeszenie Pracow

ników Budowlanych w Gruzach, Spółka z ograniczoną od~ 
powiedzialnością" z" siedzibą w Warsiawle, przy ul!cy Gró
jeckiej 23, uchwałą objętą pro!9kółem notarialnym z dnia 
lO stycznia 1948 rokt! nI:. rep. 93 postanowiło rozwiązać Spół
kę i zarządzić likwidacfę. Postanowieniem Sądu Okręgowe
go ,z dnia 26 stycznia 1948 roku nr. B.H.B. LXXXV , 12666 
otwarto likwidację wymienionej wYżej SPółki l likwidato
rem został ustanowiony, adwokat Jerzy bomiński, Warsza
wa, ul. Chmielna 34 m. 6. W związku z powyższym wzywa 
się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłoszenia swycł. w:e
rzytelności nil piśmie w przeciągu trzech mieslęcy od daty 
ostatniego ogłoszenia pod adresem likwidatora Spółki. 

3GN-477 

OGŁOSZENIE nr. 
Zgromadzenie spólników spółki pod firmą: "Eskulap", 1a

bora,torium chemlc~o-farmaceutyczne w 'Tarnowskich Gó
rach, ulica Krakowska 7" uchwałą objętą protokółem nota': 
ri~.lny.t:n z dnia 31 stycznia 1948 r. Nr. 'rep. 200;48 postano
wiło rozwiązać spółkę I zarz~dz!Ć likWIdację. Wzywa się 
wszystkich wierzycieli spółki aby M , ręceftkWidiltcirów zgło
sili swe w!erzytelnoścl w ciągu trzech miesięcy od daty o
statniego ogłoszenia . Jest to trzecie ogłOSzenie. 3GN-639 

Nr 35 

OGf.OSZENIE III. 

Na zasadzie art. 268 Kodeksu Handlowego komunikuję, 

o otwarciu likwidacji spółki z ogr. odp. "Skład Zelaza I O
dlewów Antoni Jezierski i S-ka w Sosnowcu, ul. Sobieskie
go 40" i wzywam wierzyc:eli Spółki do zgłaszania swych 
wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od dnia trzeCiego 
ogłoszenia. (-) Konieczny AlOjzy, Sosnowiec, ul. Prez. Bie
ruta 17 z mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Sosnow
cu likwidator spółki z ogr. odp. "Skład Zelaza i Odlewów 
Antoni Jezlerski i S-ka w Sosnowcu". 3GN-653 

OGf.OSZENIE III 

Na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu _i Handlu 
z dnia 31.XII.1947 r. przechodzi w stan likwidacji z dniem 
l.n948 r. ~nstytut Przemysłu Skórzanego, Poznań, ul. Golę
cińska 13. · Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłaszania 
swoich pretensji w stosunku do Instytutu, w ustawowym 
terminie. Likwidator Instytutu Przemysłu Skórzanego 
C-) Gramza Zyginunt. 3KN-2378 

OGf.OSZENIE III. 

Na zasadzie art. 268 Kodeksu Handl. zawiadamiam o 0-

twarciu likwidaCji firmy: Fabryka Garbarska "Markant" 
Sp. z ogr. odp. w Radomiu, ul. Gen. Swierczewskiego (MIecz

,na) nr 39. Wzywam wierzycieli do zgłoszenia ich w ierzytel
ności w ciągu 3-ch miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia. 
Likwidator Jerzy Cieński, Radom, ul. Gen. 'Swierczewskle
go 39. 3GN-640 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŹYNIERYJNO-BUDOWLANE 
ARCH. B. Pf.ACHECKI SP. AKC. W WARSZAWIE 

Bilans na dzień 31 grudnia 1946 r. ' 

Stan czynny: Nieruchomości 18698,-, Materiały 3643,05; 
Sumy do dyspozycji 12407,08, Papiery wartościowe 86532,45, 
Weksle 10000,-, Dłużnicy 2860,72, Aktywa niepłynne 80000,-, 
Straty lat ubiegłych 38197,22 = Razem zł. 252338 gr. 52. 

Stan bierny: Kapitał akcyjny 252000,-, Kapitał amorty
zacyjny 13,50, Wierzyciele 84,83, Nadwyżka za 1946 rok 240,19, 
~azem zł. 252338 gr. 52. 

Rachunek strat I zysków. 

, Straty: Koszty administracji 314759,81, Nadwyżka za rok 
1946 zł. 240,19. Razem zł. 315000,-. Zyski: Wpływy od zle. 
ceniodawców zł. 315000,-. 

Bilans na dzień 31 grudnia 194'7 r. 
Stan czynny: Nieruchomości 18698,--, Ruchomości 133000,-. 

Materiały 1,-, Kasa 176702,78, Banki 8001,-, Papiery war
tościowe 20001,-, Weksle 1,-, Dłużnicy 2860,72,-, Aktywa 
n!epłynne 1,-, Straty lat ubiegłych 37957,03. = Razem zł. 

397223 gr. 53. 
Stan bierny: Kapitał akcyjny 252000,-, Kapitał 'amortyza

cyjny 13300,-, Wierzyciele 7088.-, Zysk netto za rok '1941 
zł. 124835 gr. 53. = Razem zł. 397223 ,gr. 53. 

Rachunek strat i zysków. 

straty: Koszty handiowe i odpisy 973012,80, Zysk netto za 
rok 1947 zł. 124835 gr. 58. = R'azem zł. 1097848 gr. 33. -
98,33. = Razem zł. 1097848 gr. 33. 
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Zagubione dokumenty 
Zagubiono legitymację służbową M.O. nr. 

66694. kartę RKU w Płocku, książkę świad
czeń lekarskich na nazwisko Gomul Edward 
~zecln. 3KN-3692 

Zagubiono kartę rejestracyjną sarpochodo
wą Opel-Olimpia Nr. T-75717, koncesję na 
taksówkę Nr. boczny 43 na .nazwisko Czy
żewski Henryk. GN-1410 

Zgubiono dowód rejestracyjny samochodu 
"Gaz" C. 37215, wydany przez Zarząd Mlej~ 
ski, Wydz. ' Samochodowy w ł.odm dla firmy 
Państwowe Zakłady Przemysłu Wełniauego 

Nr. 37 w Łodzi, Sienkiewicza 70/72. 

Zgubiono świadectwo dojrzałości na na-, 
zwisko Łąpieś Tadeusz, Lipowa 82. 

KN-3961 

Zgubiono książeczkę Wojskową RKU Łódź
Pow:at Koper Jan, zam. Biskupia Wola, gm. 
Czarnocin, P9w. Łódź. KN-3956 

Zagubiono książkę inwalidzką Nr. W. 1180/ 
2666 na nazwisko Furtak Wacław. 

3GN-137l 

Niniejszym ' unieważnia się zagubione ksią
żeczki żeglarskie uczniów Państwowej Szko
ły Morskiej w Gc;iynl: l) Borowy Andrzej 
książeczka żeglarska nr. 2093, 2) Gruszka Ry
szard książeczka żeglarska nr. 2158. 

KN-396l 

. KN-3954 

Zgubiono prawo jazdy Wojskowe Nr. 116. 
wydane przez II Szkolny Pułk Samochodo
'ry w Chełmie, Kozłowski Antoni, zam. Łódż. 

Naftowa 11. KN-3955 

Skradziono zaświadczenie o demobilizacji, 
NYdane przez RKU Warszawa-Praga na na
zwisko Sztrumwater Mendel. GN-1361 

Skradziono dowód osobisty, kartę RKU-Zagubiono prawo jazdy zawodowe Nr. 2237, 
kartę rowerową na nazwisko Nawrot Jakób. 

GN-1350 

. Zginęła książeczka inwalidzka nr. 1123/34. 
wydana przez Starostwo Powiatowe Ref. 
Spraw Inwalidów WOjennych w Lublinie 
dnia 16 sierpnia 1934 r. na nazwisko Taradyś 
Jan. KN-394,7 

Skradziono p .:lszport Konsularny, N. Pr . 
15/1/39, wydany przez b. Konsulat RP. Ry- Biała Podlaska na nazwisko Deruniec Ser-

gjusz. GN-1375 ga, 'akt uznania, wydany w Warszawie przez 

Zgubiono świadectwo ukończenia Państwo
wej Szkoły Budownictwa - Jarosław. na na
zwisko Henner Maksymilian. ON-l 368 

Komisarjat Rządu N. 38227/Adm. na nazwi- Skradziono prawo jazdy Nr. 10765 na na
sko Pożaryska Helena. GN-1351 zwisko Berdyński Jan. GN-1382 

Zgubiono kwit kaucyjny Nr. 134864,wyda

Zaginął dyplom lekarski Nr. 25524 na na- ny na nazwisko Stęborowska Anna, f.ódź. 
zwisko Tursz Mojżesz. GN-1381 Gdańska 92. KN-3952 

Zagubiono legitymację urzędniczą, wydaną 
przez Inspektorat Szkolny f.ódzki Nr. 90 na 
nazwisko Kulczyckiej Apolonii, naucz. Publ. 
Szkoły Powsz. Nr, 1 w Tuszynie. KN-3957 

2:acublono legitymację służbową, wydaną 

przez .Zarząd Miejski Nr. 8948/p, legitymację 
Zw. Zawodowego Prac. Samorządowych Nr. 
2S1I3/2358, kartę rejestracyjną RKU-Warsza
wa-Praga, kartę repatriacyjną na nazwisko 
Libera Tadeusz. GN-1388 

Zgubiono kartę 'rejestracyjnlł R.K.U. f.ódź
Miasto na nazwisko f.empickl Władysław, Zgubiono pozwolenie na sprzedaż piwa w 
zam. Gracz, ul. Kręta 2, pow. Nie'modlin'. bufecie Rogów, wydane przez Urząd Skarbo
woj. Sląsko Dąbrowski,e. KN-395I wy w f.odzi Lewicka Władysława, zam. Ro-

Zgubiono kartę rejestracyjną Nr. 233 na 
gów. KN-3958 

prowadzenie Zakładu Krawieckiego we Wło" Zgubiono czerwone prawo jazdy, legityma
chach p/Warszawą, wydaną przez Urząd cję PPS, palcówkę, legitymację weteranów, 
Skarbowy w Ursusie pjWarszawą na nazwi- legitymację Krzyża Zasługi I Krzyża Niepod

Skradziono kartę rozpoznawczą, legityma
cję -Izby Przemysłowo Handlowej, zaświad

czenie na EKD na nazwdsko Kobylańskiej 

Joanny. GN-1397 

Skradziono następujące obligacje Państwo
wej Pożyczki Odbudowy Kraj,u - 48 seria C 
nr. 021851 na 2000.- zł, 49 seria C nr. 021851 
na 2000 .. - zł, 9 seria C nr. 026317 na 500.- zł, 
lO seria C nr. 026317 na 500.- zł Frączak 

Wanda - Płońsk, ul. Ciechanowska 7. 
3GN-887 

Zagubiono dowód osobisty, legitymację 

członkowską PPS na nazwisko Jaworski A
po1!nary. GN-1396 sko Zaborowska Antonina, zam. Włochy ' ległoścl,Jałkiewicz Stanisław, f.ódź, Po- Skradziono Kartę Rejestracyjną RKU f.ódź-

p/Warszawą, Piastowska 8. ' ~N~3950 rzeczkowa 7. KN-3959 Miasto na nazwisko Norbert Filutowicz, zam. 
. Zgubiono zaświadczenie. re'~estracyjne ~- " f.ódź, Wólczańska 151. KN-3949 
dane przez RKU w Gra]eWle na naZWIsko Zgubiono zaświadczenie RKU Nr. 106 Ł6dź~ Skra~lzlono kartę rejestracy,ną RKU War-
Antoszewskiego Aleksandra, mieszkańca wsi Powiat wystawione 5.11.1945 na nazwisko Ba- szawa-powlat wydaną 16.VI.1945 na nazwl- Zagubiono kartę rejestracyjną samochodu 
Filipki-Małe, gm. Lachowo, pow. szczuczYń-1 charjer Nachman, zam. Łódź, 'Wschodnia l '-o Burdyn Adam Stanisław, zam. f.ódź, K!- , Bedford nr. A-79055 wystawioną na Państwo
sld. KN-3960 57/14a. KN-3953 lińsklego 127 m. 34. KN-3948 wą Komunikację Samochodową. GN-1405 

.. 

PRENUMERATA Monitora Polskiego wynosi miesięcznie zł 250 ....... , Numer pojedyńczy zł 30.-. CENY OGł.OSZEN: o zagubionych dokumentach zł 10- za słowo. - Edykty 
nadsyłane przez Starosto (Ref. Spraw Inwalidzk.) zł 4 za słowo. - Uznanie za zmarłegct zł 600.- (ryczałt). - Umorzeniedokument6w zł 25.- za słowo. - Odtworzenie zagin:onych 
dokumentów zł 10.- za wiersz mm l szp. (na str. 6 szp.). - Postępowanie spadkowe zł 35.- za słowo. - Ustanowienie lroratora zł 25.- za słowo. - Inne ogłoszenia sądowe zł 35.
za słowo. - Przetargi I wszelkie inne ogłoszenia zł 40.- za wiersz mm l szp. (na 'str. '6 szp.). - Za bilanse I układ tabe laryczny dolicza się 50%. Za terminowy druk ogłoszeń Wy
dawnictwo nie odpowiada. Ogłoszenia należy kierować do Administracji "Monitora Polskiego" w Warszawie, ul. Młodzieży Jugosłowiańskiej 11 (Pierackiego) lub Oddziałów polskiej 
Agencji Prasowej PAP. ' Należność za ogłoszenia płatna gotówką I gÓ17. 

Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP. Redaguje Komitet Redakcyjnv. 
PWZG Warszawa. Tamka 3. Zam. 3i4. B-49061. , 
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