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TRE$C DZIAŁU URZĘDOWEGO 

Zarządzenia Wladz Naclelnycb 

Poz. 35. ZarządzenIe Ministra Pnemysłu i Handlu wyda
ne w porozumieniu z Ministrem Skarbu I Prezesem Cen
tralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa 
państwowego pod nazwą "Powszechne Domy Towarowe". 

Poz. 36. PostanowIenie Ministra Skarbu ora~ Ministra 
Przemysłu i Handlu w sprawie zatwierdzenia zmiany w sta
tucie Banku .Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie. 

Poz. 37. Zar~ądzenie Dyrektora Głównego Urzędu KontroU 
Prasy, Publikacyj i Widowisk. 

DZIAŁ URZl;DO\VY 

Zarządzenia Władz Naczelnych 

35. 

ZA.RZĄDZENIE · 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 29 listopada 1947 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sltarbu i Pre
zesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu 
przedsiębiorstwa państwowe1!o pod : nazw4 ' -~,po· 

wszecbne J?omy Towarowe", 

N{ł podstawie artykułu 1 Dekretu 2: dnia 3 stycz
nia . t 947 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwo
wych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42) zarządza się co na
stępuje : 

§ 1. 

Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe prowadzone w ra
mach planów państwowych wg zasad gospodarki handlowej 
pod nazwą "Pows'zechne Domy Towarowe - przedsiębior· 
stwo państwowe wyodrębnione", zwane w skróceniu "Po
wszechne Domy Towarowe". 

§ 2. 

Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Warszawie. 

§ 3. 

Przedmiotem działalności Powszechnych Domów Towaro
wych jest: planowy handel detaliczny wszE'łklego rodzaju to
warami w domach towarowych i w ich filiach. 

§ 4. 

Nadzór państ.wowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Mi
nister Przemysłu i Handlu, 

§ 5. 

Przy Powszechnych Domach Towarowych powołana bę

dzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, spo
sób powoływania i odwoływania jej członków, organizację 
I sposób wykonywania powierzonych czynności określi roz
porządzenie Rady Ministrów. 

§ 6. 

Organem zarządżającym Powszechnymi Domami Towaro
wymi jest Dyrekcja powoływana i zwalnian'a przez Ministra 
Przemysłu i Handlu I Składająca się z: Dyrektora Naczelne
go reprezentującego ' DyrekCję samodzielnie, oraz z podle
głych Dyrektorowi Naczelnemu trzech dyrektorów. 

§ 7. 

Do ważności zobowiązań zaciąganych pne~ Powszechne 
Domy Towarowe wymagane jes współdziałanie, zgodnie z 
uprawnieniami przewidzianymi w statucie: 

a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo 
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem 

handlowym w granicach jego pemomornlctwa, albo ' 
c) dwńch rełnomo('oików handlowych łącznie w granicach 

ich pełnomocnictw. . 

§ 8. 

Przekazaniu na rz.ecz Powszechnych Domów Towarowych 
ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra 
Przemysłu I Handlu. Minister Przemysłu i Handlu zarządzi 
protokólarne . przekazanie Powszechnym Domom Towaro
wym majątku nieruthomego w zarząd I użytkowanie, a ru
chomego na własność. 

§ 9. 

Szczegółowe zasady organizacJi i zaKreE działania Po
wszechnych Domów Towarowych ustali · statut nadany przez 
Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, ogło
szony w Monitorze Polskim. 

§ 10. 

'Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenIa 
w Monitorze Polskim. 

Minister Przemysłu i Handlu 
wz. (-) E. Szyr 

Minister Skarbu 
(-) K. Dąbrowski 

Prezes Centralnego Urzędu Planowania 
(-) Cz. Bobrowski 

36. 

POSTANOWIENIE 
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZE

MYSLU I HANDLU 

z dnia 31 grudnia 1947 r. 

l 
ł 

władz 

,. 

~głoszenia. 
adń1inislra'cYinych' 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. ~ Ustawy z dnia 3 lipca 1947 r . o odbu
dowie m. st. Warszawy (Dz. U,R.P. Nr 52, poz. 268), §§ lI, 
12, 10 i 3 Rozporządzenia . Ministra 'Odbudowy z dnia 11 
grudnia 1947 r. w sprawie trybu postępowanIa przy sporzą
dzaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla "bsza
ru m. sto Warszawy (Dz. U. R. P. Nr 74, poz. 479) oraz art. 5. 
ust. 2 Dekretu z dn. 2 kwietnia 1946 r. o planowym zago-

"spodarowaniu przestrzennym Kraju (Dz. U.R P. Nr 16. poz. 
. 109), Biuro Odbudowy Stolicy pod&je do wiadomości o wy
łożeniu do publicznego przeglądu sporządzonych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla następującycb 
obszarów: 

1) Obszaru 

2) 

. .'W .sprą}Vi.ę ~.atwięJ'cl~e~j~ . ..1_ąli~,I!Y vi" '.'t"f Baisju 
Polska Kasa Opieki Spółka AJ.{cYJna z -sledzl~ą~cl""-""" 

w Warszawie. 

Na podstawie art. 310 § 1 Kodeksu Handlowe~o 
(Dz. U. R. P. Nr. 57 z 1934 r., poz. 502) postanawia 
się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się zmianę § 3 statutu Spółki Akcyjnej p . f. 
"Bank Polska Kasa Opieki, Spółka Akcyjna" . z siedzibą w 
Warszawie, uchwaloną w dniu 18 grudnia 1947 r. przez Zwy
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów tegoż Banku, 
a zaprotokółowaną przez Mariana Kurtnana, notariusza w 
Warszawie, W · protokóle, Repertorium Nr. 3430. Paragraf 
ten otrzymuje obecnie brzmienie następujące: 

,,§ 3. Kapitał akcyjny Banku wynosi 50000 '000 · (pięćrlzie
siąt milionów) złotych podzielonych . na 10.000 (dzieSięć ty
sięcy) akcyj po 5.000 (pięć tysięcy) złotych nominalnej war
tości każda, opłaconych w całości gotowizną. Akcje są na 
okaziciela i mogą być wc12wane w odcinkach zbiorowych". 

Minister Skarbu 
(-) K. Dąbrowski 

Minister Przemysłu i Handlu 
wiz (-) E, Szyr 

37. 
r 

ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy,l'ubli
. kacyi i Widowisk 

z dnia 5 stycznia 1948 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 
Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5.VlI.1946 r. o utwo

rzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Wido
wisk (Dz. U. R. P . Nr. 34, poz. 210), w związku z ąrt. B de
kretu z dnia 20.X1.1938 r. o prawie prasowym - pozbawiam 
debitu i zakazuję rozpowszechniania nąstępujący.;:h gazet 

czasopism wydawanych za granką w języku żydowskim.:. 

1. "Unzer Sztlme" . - wychodzi w Pary tu 
2. "Forwerts" .. w New-Yorku 
3. "Weker" w New-Yorku 
4. "Unzer Cajt" .. w New-Yorku 
5. "Cyjonistisze Sztime" .. w Monachium. 

Dyrektor 
Głównego Urzędu T{ontroli Prasy 

Publikacyj i Widowisk 

(-) T. Zabludowski 

Plany wyżej wymienione ustalają przeznaczenie terenów, 
linie rozgraniczające tereny zależnie od ich przeznaczenia, 
sposób zabudowania oraz okresy i sposoby realizacji planów. 

Osoby zainteresowane mogą zaznajamiać się z planami w 
okresie 7 dni począwszy od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia, w godzinach od 12 do 14 codziennie z wyjątkiem 
niedziel I dni ś~iątecznych w Dyrekcji Planowania Prze
strzennego Biura Odbudowy Stolicy, ul. Górnośląska Nr 45, 
Pawilon III, a po tym terminie w ciągu następnych 2 ty
godni zainteresowani mogą wnosić zarzuty przeciw wyV)-
żonym planom do Bi'lra Odbudowy Stolicy (Sekretariat 

Generalny), ul. Chocimska Nr 33. 

.p.o. KIEROWNIKA BIURA ODBUDOWY STOLICY 
(-) ioż. arch. Plapis Witold · 

' Warszawa, dnia 12-1-48 r. • K-614 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o od
budowie m. sto Warszawy (DZ. U.R.P. Nr 52, poz. 268), ~ § 
10 i 3 Rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 11 grud
nia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy sporządzaniu 
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m st. 
Warszawy (Dz u.Ii:p. Nr 74 poz. 479) oraz art. 5 ~st . 2 De
kretu z dnia 2-go kwietnia 1946 r . o planowym zagospod:l
rowaniu przestrzennym kraju (Dz. U.R.P Nr 16 poz 109>, 
Biuro Odbudowy Stolicy podaje do wiadomości publicznej, 
że przystępuje do sporządzenia miejscowych planów za!p
spodarowania przestrzennego dla następujących obsza~ów: 

OD ADMINISTRACJI 
Administracia "Monitora Polskiego" 

przypoinirta o konieczności uregulowania ' 
z g6ry należności za prenumeratę w 1 
kwartale r. b. 
Opłata za prenumeratę 1 egzemplarza 

"Monitora Polskiego" wynosi zł. 750,-
kwartalnie • C) 

Wpłaty naleiy wnoiić na konto P K O 
Warszawa Nr. 1- 4797 

'( 
r 



Str. 2 
• 

1) Obszaru ograniczonego osiami u11c: Zbolowej, GÓrczew
skiej, zachodnią granicą nierucltomości Nr hip. 6328, 
przedłużeniem osi ul. ·Zytniej. 

2) Obszaru ograniczonego osią ul. Nowy Swlat, przedłu
żeniem północnej linii zabudowania Pałacu Staszica, 
północną linią zabudowania Pałacu Staszica i jej pn:e~ 
dłużeniem, osią ul. Kopernika i jej przedłużeniem, osią 
Al. Sikorskiego. 

Wyżej wymienione plany ustalą : 

1) Przeznaczenie terenów, 2) linie rozgraniczające teren)' 
zależnie od ich przeznaczenia, 3) sposób zabudowania. 4) mi- , 
~imalną PQwierzchnię działek budowlanych lub innych. tw')
rzonych przy parcelacji i scaleniu na cele budowlane. 5) 

podłużne i poprzecznę profile ulic:;. 6) sieć wodociągową· 

I kanalizacyjną i 7) okresy i sposoby realizacji pianą mIej. 
scowego. 

Z projęktowanymi zas<łdami powyiszycll planów zajnfe~ · 
iesowani mogą zaznajamiać si~ w. okresie 2 tygodni od dnra 
ukazania sl~ niniejszego ogłoszenia w gOdzińachodi210 
14 codziennie z wyjątkiem ..niedziel i dni śWlątecżnychlv 
Dyrekcji Planowania l'rzelltrzennego' Biur!' Odblidowy Sto
licy. ulica Górnośląska Nr 45, Pawilon III, a po tym ter
mlJ'lie w ciągu na~tępnych dWÓch tygodni zainteresowani 
mogą zgłaszać wnioski, dotycz~ee wyżej wymienionych ~iej
licowych planów zagospodarowania przestrzenne~o do eiu.:. 
ra Odbudowy Stolicy (Sekretariat Generalny) ,ul. Chocimsk3 
Nr 33. 

p.o. KIEROWNIKA BIURA ODBUDOWY STOLICY 
(~) inż. arch. Plapis Witold 

Wllrs~awa, d!lia 12.1.48 r. 

OGŁOSZNIE II 

Na 'podstawię ;irt. 7 dekr6t~ ~ dnia 26.;X.1945 r. o roz~ 
biórce i naprawie budynków zni~zczonyeh i uszkodzonyeh 
wskutek wojny (Dz.U.R.P. ~ fOkl,l ~9'l7 Nr, 37 poz. 181) i na 
mOcy § 10 rozporząd;o:enia Mini~tra Odbudowy i Admi'li
stracji P~blicznej ~ dnia 25.XI.1946 r . w sprawie naprawy 
budynków uszkodzonych wSkutek wojny (Dz. Ust. R. P . 
10, poz. 72). 

l) Zarząd Miejski w Płocku jako władza budowlana I In
stancji wzywa właściciela nieruC'tlQmości przy ul. Stary Ry

nek Nr 19, hip. 25 w Płock~, względnię i~h prawnych za
stępców, będących w posiadaniu pieruc!,lOmOści, lub oSOtly 
prawa właścicieli reprezentl,ljące do Przeprowadzenia kapi
talnego remont~ i dOProwadzenia do stanu ~;?;ywalno.ki 

7!\1~zczonego pie;trowego domu mies~ą.ln~go, znajdującego się 

na wimiankowanęj wyżej posesji j w tYm celu wyznac:!a 
a-eh miesięczny termin, licząc od dnia niniejszego ogłosze
nia. jako ter!Ylinu rozpQczęcia remontu. 

~) Jeżeli właściciele, wz~lędnie prawni ich następcy ltll) 
OJoby "raWa ich reprezentujące nie przystąpią w terminię 

wyżej Qznaczonym do remontu WYmienionego ·wyżęipu,d:yo. 

ku, wówczas bydynek tęt\ odęa Ząrząd r.Iiej\lki · w · Płocku do • 
naprawienia i użytkowania instytu~jom lub . osobom· p'ra- . 
wnym wart. 7 powołanego wYżej dekretu. 

3 Z. 

Prezydent m . Płocka 
(-) Alfred Giżyóskl 

21(-601 

Obwie5ZC~enia$qdowe 
. t. 

u Z N A N I E Z A ZM A R L E G O 
I S T W I E R D Z E N l g F A K T U ś M JE R C I 

$1\0 GltQDZF;I W WAltSZA WIE 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział VII wzywa Stanisłąwę 
z domlł SabalsIlą Prus, córkę StaIlisława i Józef y z d. K;ło- · 

Sll-j, uredz. w Warszawie 23.IV.1920 r., ostatnio zam. w War
szawie, zaginioną w q"się PQw$t~~ia warszawskiego, aby 
w terminie 3-miesięcznym s1;ą.wiła się QO Sądu, gdyż po tym 
tęnninie Sąd uzpą ją za Zj'l1ąrłą, prą.!'; wzywa wszystkie Q~O
by którę !l\0ią lldzięlić jakich~(}lwięk wiadomości o zagl
nh",ej ąby w PQwyższym tenninie d,pniosły e nich ~ądowi. 
Z~. 1903/46. Ę-"':187 

SĄD GltODZKI W CHRZA~OWIĘ 

Z~ UIi'1. S{l1l Grod~kt W Clm:ąpowie· ogłąfi!~J O wsze2;ęei1,l 
PQiitępoWanl3 Q IJ,Z!'\3ntę ~a ~marłęM WłlldY!lław~ outo, ?:ąm· 
o,~tni(! w Wam:ąwię, IttQ!-'Y \V. ~;lslę wojny g~stął się dQ 
llie~li Jlięmięcklej w Pr\.\sllch W$elll'l~nich QQ tęj flOry llię 
daje ~1;l.ky iytia Q liobie, 

Wzywa się 'l;ąginionego Włailysława Guta, aby w terminie 
trzechmie5ięelPYfQ zgłQ§\ł się VI mt. Są~ę, gdy~ w przeciw
nym razię mo~e być llznany za zmlU'łego. Wzywa się ·wszyst

kit! ~soby, kt6r~ magą ueWellć wi,QQfQości o zaginionym. 
aby w termin1e powyższym doniosły o nim Sądowi. . K-424 

Zg. 1444'1. Sąd GroQ~l\r w Chr?!llnowię o~łąs~ Q w~zęzę

ciu postępowania o uzn1;l.nie zą zmarłego Andrzeja Wjlczka, 
Qstatnlo zamieszkałego w Warszawie, który ~stał pr zez 
niemców aresztowany we wrzQśniq 1943 r. i wywieziony do 
więzienia w Mysłowicach. następnie do Gro"s-I\osęn a stam' 
tąd QQ fabryld zbrojeniowej Krl,lppa we FUnftęicne!\, skąd 

do tej pQry nie daje znąku życia Q ~obie. 

W'YWa się zaglnlo!'\ego Ąndn:eJą Wilczka, aby w terminie 
trzech miesięcznym zgłosił ~ę w tutejsZYlll Sądzie, gdyż 
w flrz~ciwnym rauę ·lllO;7.e być \.Iznany1!\ ' zą zmarłe~o. W7-Y
Wił się wszystkie osoby, które mQgą ud21ięlić wi~do!TloŚci 
o zaginionym, aby w terminie pOwyższy.m don.iosły o nim 
Soldowi. M-403 

SĄD. GRODZKI W DĄBROWlE TARNOWSKIEJ 

Sąd Grodzki w Dąbrowie Tarnowskiej, na wniosek Stani
sławy z Mądrzaków Wardzała, zam. w pąbrowie Tarnow
skiej ul. Jagiellońska 41 , wszczął postępowanie o uznanie za 
~marłe,o : 

Jana /Wardzały, urodzonego w dmu 12 lutego 1899 r. w D,~ 
brawie Tar!lQwsk:i~j , zam. ostatniQ i PTtyn. w Pn;ęmyśla~ 

n.ach (obecnie · Z·S.R.R.), syna Jana Wardzały i Marii I Lo
żoniów, który jako posterunkowy P.P . znalazł się w chwili 
wybuchu ,wojny w 1939 r . we Lwowie i tam mrał umrzeć: 
w maju 1940 r . 
. Sąd wzywa Jana Wardzałę. aby się jgłosil w tut. Sądzie 

jeżeli · żyje, najpóżniej w ciągu trzech miesięcy od daty ni. 
niejszego. . ogłoszenia, . gdyż w przeciwnym wypadku może 
byĆ uznany za zmarłego. Sąd wzywa wszyst.kie osoby, które 
mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie po
wyższym doniosły o tym tut. Sądowi. Zg. 52/47. K-~76 

SĄD GRODZKI W DZIAŁDOWIĘ · 

Sąd Grod.zki w . Działdowie wszczął postępowanie o uzna
nią za zmarłe następujących osób . na wniosek: 

1. Ąnny · z· Zieliń~kjch $niegock ięj , zamieszkałęj w K$ię
żymdwon:e, gm. i pow. Działdowo . męŻa jej Ludwika, UrQ
dzonegoc;lniil .9 lipca 1907 roku w Clettwitz, sY!la Ludwika 
i AgnieSzki z d. Kluska ostatnio zamieszkałego w ~siężym
dworze, gm. i pow. Oziałdowo, robotnika, powołanego do 
wojska polskiego l P.A.C. Modlin dnia 24 sierpnia 1939 roku 
i wysłanego na front niemiecki. Ostatnia wiadomośĆ o jego 
życiu pochod,d z lVJ,odlina z miesiąca września 1939 roku. 
Znak akt 2 zg. 34/47. 

2. Heleriy z Korpusi!{Qw Bodziałkowei, zamieszkałej w Kra
szewie, grp . Iłowo , pow. Oziałdowo, męża jej Szczepana Bo
działka, urodzonego. dnia 15 listopada 1896 roku w Jędrze
jewie, pow. Mińsk Mazowiecki, syna (imiona rodziców i na
zwisko panieńskie matki nieznane) robotnika, ostatnio za
mieszkałego w iłowie, pow. Dzialdowo, powołanego do woj 
ska polski~go dnia l września 1939 roku. Od tego cz.asu o ję
go ŻYCiu brak wiadomości. Zn;;tk akt 2 Zg. 51147. 

Wzywa s ię zaginionych, wymienionych jak wyżej, aby 
zgłosili się w terminie trzymiesięcznym od daty obwieszcze
nia, gdy;1; w pr~eciwnym razie mogą być uznani za zmar
łych . Wzywa się wszystkie osoby, któt'e megą udzielić wia
domości ci zaginionych, aby w terminie powyższy rp doniosły 
Sądowi. K-392 

Sąd Grodzki w Działdowie wszczął postępowanie o uzna
nie za zmarłe następujących osób na wniosek: 

1. Marty z Motkowskich Zakrzewsl<iei ,· zam. W Nowym 
Zieluniu, gmiriy Lidzbark, pow. działdowskiego, męża Pio
tra Zakrzewskiego, urodzonego dnia 22 lutego 1878 r. w RQ
galu. gminy Lidzbark, pow. Działdowo, syna Michała i An
ny z Leim·anow, ostatnio zamieszkałego w Nowym Zieluniu, 
gminy Lidzbark, emerytowanego urzędnika pocztowego wy
~i~~o~e~~ ; 'pr,'1ymusowo przez- władzę nięmieckie okupacy,j.- ,. 
ne wpolowie roku 1943 mi Prace c;lo C.dyni;skąd · osta,tnia ;' 
wiadom~ść o jego życiu, poch~dz;i z miesiąca stycznia 1945 r . 
tj . z okresu walk wyzwoleńczych na terenie GdYni i Gdań
ska. Akta sprawy 2 zg. 19/46. 

2. Leokailii .. z Rozentalskich Rynkowskiej , zan)leszkałęj 

w Kaszelewach, gminy Zabmy, pow. Dzialdowo, męża jej 
Pawłą Rynkowskiego, urodzonego 29 grudnia 1908 r . w ł{o

szelewach, pow. Działdowo, syna Franciszka i]'>auliny z ~
chaIskich, ostatnio zamieszkałego w Kaszelewach, gminy Za
biny, PQw. Pziałdowo, robotnika powołanego 19 maja 1942 
roku do · wojska· niemieckiego do (Arys) Prusy· Wschodnie 
i wysłanego na front !"0syjski dnia 28 styczhia 1943 roku, 
skąd ostatnia wiadomość o jego życiu pochodzi z 28 wrze
śnią 1945 .roku. Znak akt sprawy 2 zg. 7 /47. 

3. Haliny z Cwiklińskich Westphal , zamieszkałęj w J,.idz· 
barku, ul. Działdowska Nr. 14, pow. DZlałdowsltiego, męża 
jej Hansa Westphała, ·urodzonego dnia 19 marca 1919 roku 
w Schwerin-Macklenl?urg, syna Ludwika i Leokadii (nazwi~ 
sk0 panieńsk ie matki Zaginione1;':o· nieznane) <,lstatnio za~ 
mieszkałego w Lidzbarku, pow. Działdowo, powołanego 
w roku 1940 do woisk~ niemieckiego i wysłanego na _fron.t 
wschodni , ó;kąd ostatnia wiadomość o jego życiu pochodzi 
z pierwszej połowy 1945 r . z Rygi. Akta sprawy 2 zg. 43/47. 

4. Ireny z Widmańsk ich Sikory, zamieszkałej w Płosnicy. 

pow. Działdowo, męża jej · Mariana Sikory, urodz. 9 wrze
śnia 1921 r . we wsi Witow, pow, Sieradz, woj. ·Łódzkie; sYna 
Stanisława i Marii z Michalskich, ostatnio zamieszkałego 

w Rokitnie, 1,11. 1 maja Nr. n. pow. SarllY. V.S.S.R. robflt.ni .. 
ka, poWOłanego do wojska polskie.!Io pr~ęz R.K.U. w Rokit
nie dnia ·19 . maja 1944 roku i wcielonego· do iednostkiwQJ
skowej Nr. poćżty pplowęj '7352 .. 1]" , illkądostatnia wiad6-
m?ść o 4ęgo · iyciu . pQchodzi z mięjscowośd Oeutsch-Krone 
(ziemia Odzyskana). Akta · spraWY 2Zg. 52 '4'1. 

5: .Marii . !;Jimiśzewskich Zuch'owsk iej, zamieszkałej w Lidż
barku, plac ·Hallera Nr. 4, powiat Dzialdowo. męta jej Wła
dysława Zuch0wskięgo. urodzonego dnia H grudnia 1882 r. 
w Grażawach, pow. Brodnica, syna Ignacego i Franciszki · 
z Fiszerów, ostatl'l,io zamieszkałego w Lidzbarku, pow. Dzjał~ 
dowo, budowniczego, areszt.owanego przez władze państwa 
niemieckiego, w Lidzbarku dnia 18 pa·żdziernika 1939 r~ku . 
Brak wia6omości o jego życiu od chwili aresztowania. Akta 
sprąwy ~ Zg. 53 '47. 

6. Gertrudy z Zuchowskich Sal)lselowęj, ~!nieszkałęj 

w Dzwierzni, gminy Iłowo, pow. Ozialdowo, męża jej Kri
stiana-Wilhelma Samsela, urodzonego 10 kwietnia 1912 ro· 
k.,u w Niestoi , gminy: filice, pow. Działdowo, syna Wilhelma 
i Marii z :domu Tomczyk, ost.at!lio zamieszkałego w Dzwierz
ni, gminy !ławo, pow. Działdowo , robotnika, powołanego dnia 
12 .lutego 1942- roku do wojska niemieckiego, skąd ostatnia 
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wiadomo~~ o jego życiu ·pochodzi z czerwca 1944 roku. Akta 
sprawy 2 Zg. 61/47 . . ' 

Wzywa się zaginionych. wymienionych jak wyżej, aby 
zgłosili slę w terminie trzymiesięcznym od daty obieszcze
nia. Idyi w przęciwnym razie mogą być uznani za zmar
łyCh, Wzywa s.ię . wszystkie osoby. które mogą udzielić wia
domości o zaginionych. aby w terminie powyższym doniosły 
Sądowi. K-393 

SĄD GRODZKI W .GARWOLINIE 

Sąd GrodŻki w .Garwolinie stosownie do art. 5 dekretu 
z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie ~stępowania O uznanie 
za ?Jllarłego i ·stwierdzenie zgonu (Dz. Ust. Nr. 40. poz. 226) 
i po~tanowienia. Sądu z dnia 31 lipca 19,*7 r. obwieszcził, że 

na skutek wniosku Heleny Wilczek. mieszkanki WSl Pilawa, 
gm.Osieck,. pow. Garwolińskiego. wzywa Stanisława Wilcz
ka, syna . Władyslawa i Ste·fanii z Calków. urodzonego 5 ma
ja 1921 r. w Starogrodzie. gm. Latawicz. pow. Mińsk Mazo· 

·więcki, ostatnio . zamieszkałego w Pilawie. aby w c:iągu 
trzech miesięcy od .chVl!ili ogłoszenia stawił się w tymże Są
dzie, . Poniewaf pO llpływie tego terminu nastąpi uznani~ go 
za zmarłego. wtywa się wszystkich, którzy o życiu, lub 
śmierCi . 1iagrniob,e~<;i posiadają jakieś wiadomości, aby ta
wiadomili SCj,d najpótniej w oznaczonym wyżej terminie. 
Zg, 5()/47. . K-7U 

15ĄD GRODZKI W GNIEWIE 

Zofia GrabQwska li Oręblina wystąpiła z wnioskięm o uma
me rnęż<ł Izydora Grabowskiego, Urodzonego 25 styc~nia 1910 
ostatnio zamieszkałego w Gręblinię za zmąrłego. 

Izydor Grabowski został w marcu 1943 pow~łany do $łui
by W· wojsku niemieckim w trakcie której dostał się we 
wrze.śhiu 1943 na front wschodni. W dniu 14 czerwca 1944 
w czasie walk pod Bobrujskiem Grabowski dostał się do 
niewoli względnie został zabity. Od tego czasu wszelki ślad 
po nim zaginął. 

Wy,żej Wrlllienionego wzywa się, ażeby do dnia 7 maja 
1948 r. ~od!';ina 12 zgłosił się w SądzIe pOkÓj 9, gdyż w prze~ 
ciWllym razie. będzie uznattr za zmarłego. Wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, winne w po
wyższym terminie d,onieść o tym sądowi. Zg. 81 /47. K-435 

Cejrowska Ąnna z Jaźwisk wystąpiła z Wlliof:kiem O u~a

nie · męża Józefa· Cejrowslciego, urodzonego l stycznia 1912 r . 
ostatnio za~ieszkałego w Brodzkich Młynach za zmarłegQ. 

Józef Cejrowski powołany został w paźazierniku 1942 r 
do wojska niemieckiego i wysłany na front" południowy do 
Jugosławii. Tamprzęsze<:lł do oddziahł partyzanckiego na 
Ois. W grudI)iu 1944 r . w potyczce z Niemcami zaginął i do
tąd nie daję o !lObie znaku tycia. 

Wyżejviymienionego wzywa się, ażeby do dnia 7 maja 
1946 r. godzina 12 zgłosił się w SądzieJ:lokoj 9, gdyż w prze
ciwnym razie· będzie uznany ~a zmarłego. WszYlitkle osoby, 
które mogą udzielić wiadomości l) zaginionym. win.ne w po· 
wyższym terminie do~ieść l) tym sądoWi. Zg. 99/47. K-434 

Marta Nar16ćhowa z Poiskiego .Gron~wa wystąpiła z wnio
$kiem o ·uznanie męża I8niłcego Narlocha, urodzonego 27 sier
lmili ·1911 r., ostatnio zamieszkałego w ~uchni ?a zmarłego. 

Ignacy NarIO!;:h powołany przez okupanta 26 lipca 1942 r . 
do słUżby w ·wojsku niemieckim przebywał w Malborli;1,l. 
w Franoji, · w, Rosji, a w grudniu 1944 na froncie pod A.a
chen. Od. tego czasu wszelki . ślad po nim zagi nął. 

Wyżęj wymieniomigo wzywa się. ażeby do dnia 7 maja 
194~r.godzina U, Młosił się.w Sądzię pokój 9. gdyż w pr?e->
ojwnyP1 razie będzie . u;znany za zmarłego. WszY1itkię osoby. 
które mogąuQzielić wiadomOŚci o zaginionym. winne w po
wyższym terminie donieść o tym sądowi. Zg. 96/47. K-'ł33 

Radowska Marta z Opaleni9 wystąpiła z yvnioskiem o uzna
nie męża Jana Radowskiego. urodzonego 7 lutego 18BO roku 
ostatnio zamięĘ!zkałego w Qpalenfu za ?:m1łrłego, 

Jan Radowski, od 15 marca 1945 przebywał w szpitalu 
w Kwidzyniu. Od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. 
Wyżej wymienionego wzywa $ię, ażęby do dnia 7 m<l ja 

1948 f. ~qdzina \2 zgłosił się w Sądzie pokój 9. gdyż w prze
ciV(nym razie będzie uznany za zmarłego. Wszystkie osoby. 
które mogą udzi.elić wiadomości o zaginionym. winne w po
wyższym terminIe donieść o tym sądowi. Zg. 98/47. K-432 

Betlf!iewska · Jadwiga z Nowych Lignów wystąpiła z wnio· 
skiem o uznanie męża Edmunda Betleiewskiego. urodzonego 
24 matcli' 19.18 t. ostatnio zamieszkałego w Janowie za zmar-
łego . . ' . 

· : E~und Bętlelewski powołany został w styczniu 1943' r . 
. dO wpj~kaf)ięl)'l;eckteg6 I w ez:erweu 1943 wysłany na front 
,w~hodniT;ilm w dniu 1~ sierpnia i943 w bitwie pod Char· 
Ko\Vem .ząglI'lął nIe dając l) sobie .więcej 7!naku życia. 

. . Wyżej wymi.enlonego wzywa się. ażeby do dnia 7 m • . i' 
1948. r . . godzh).a .12 zgłosił się w Sądzie pokój 9, gdyż w prze
eiwnym .razie będzie uznany za zmarłego. Wszyst.kie osoby, 
które ·mogą udl!lelic'wiadom(')~ci o zaginionym. winne w po
wyższYI'll terminie dfmieść o tym sądowi . Zg. 8:'"47. K......-43J 

SĄD GRODZKI W GOSTYNTNlp; 

Sąd Groązki w Gostypipie ogłas<:a . 'Że na wniosek Mari I 
Dąbro:v"kiei, zamieszkałej w Jeleniej Górze. ul. Chopina 1 

. W.,zczęto postępowanie sądowe o uznanie za lmarlego męża 

lei Kazi m ierta Dąbrows.kiego , urodzonf'go 15 marca 1896 r 
w Bria~sku; syna Henry?" i Zofii z ę. M,lckiewicz, ostatnio 
zamieszkałego w mai. Qsmólsk, gminy Sarmiki , ~ow gt'l!!ty. 
nińskieJ!o, który po laaresztowaniu w dniu U!.lV.1944 r. 
prl;ez .. GestaflO" wywieziony 'lo!'tał do Qb0ZU w RadogoslCZY, 
stiuntl\tł dQ Orois Ro~en wzgl DachaU. skąd dotychczas nie 
l'owróei ł. 

Są<l wzyWa Kazimierza Dąbrowskie!!!o, · aby w terminie 
trzechmiesięcznym, licząc od chwili ukazania się ~go oiło-
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'nenia, podał swoje obecne mIeJsce zamieszkania, w prze
ciwnym bowiem razie zostanie uznany za zmarłego. Wszyst
kie osoby, które mogą udzielić wiadomoścl ózaginionym, 
wzywa się, aby w powyższym terminie, doniosły o tym Są
dowi. (Nr. Zg. 6/47). ' K-387 

SĄD GRODZKI W KOSZALIŃIE 

Na wniosek Barbary Choma, zam. w Koszalinie, ul. Szy
manowskiego Nr. 41 , Sąd Grodzki w Koszali.nie, wszczyna 
postępowanie, celem uznania za zmarłego, męża jej Andrze
ja: Choma urodz. 29.VI.l901 r . w Medynie Kanczuskiej; pow. 
Przeworsk;, syna Jana I Mari,i z d. Mazur, ostatnió zamieszk. 
w Medynie Kanczusklej, pow. Przeworsk, który dnia 12 lu
tego 1942 r . w miejscowości Wołogda (Z.S.R.R.), wysiadał 
z pociągu i wi ęcej nie powrócił. 

Wzywa się zaginionego, by w ciągu 6 mieSięcy od ogłosze
nia niniejszego zgłosił się w Sądzie Gr. w Koszalini.e, gdyż 
w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 

Nadto wzywa się wszystkie osoby, ktćre mogą udzielić 

wiadomośCi o zaginionym, aby w terminie powyższym ' do-

SĄD GRODZKI W KOZLU 

Sąd Grodzki w Koźlu w sprawie wnJosku Marii Junker 
w Birawie, pow. Koźle, o uznanie zaginionego Franciszka 

,Junkera, dawniej Jaworskiego, urodz. 23.4.1899 w Roszow
skim Lesie, pow. Kożle, syna Ignacego Ją,worskiego i Anny 
Pilich, za zmarłego, który podczas działań wojennych zagi
nął, wzywa zaginionego, aby w terminie 4 miesięcznym od 
ogłoszen ia zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być 
uznany za zmarłego. 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają ' wiadomości 

o zaginionym, 'by doniosły o nich Sądowi w poWyższym ter
minie. Zg. 438/47. K-429 

Sąd Grodzki w Koźlu w sprawie wniosku Rozalii Termin 
z Kędzierzyna, ul. Kozielska 3, o uznanie zaginionego Mi
kołaja Termina, urodz. 2.12.1874 r. w Lakach, pow. Koźle, 

syna Franciszka i Marianny Domin za ' zmarłego, który pod
czas działań wojennych na terenie powiatu kozielskiego 
w lutym 1945 r . zaginął i od tego czasu nie ma o nim żad
nych wiadomości - wzywa zaginionego, aby w terminie 
i-mies ięcznym od ogłoszenia zgłosił się, gdyż w przeciwnym 
razie może być uznany za zmarłego. 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają ,wiadomości 
o z~ginionym, by tloniosły o nich sądowi w powyższYm ter
minie. Zg. 452/47. K-430 

Sąd Grodzki w Koźlu VI sprawie wniosku Magdaleny Bo-
"thor z Poborszowa, pow. Koźle, o uznanie zaginionego Aloj
zego Bothora, urodz. 30.5.1903 r. w Długo'milowicach, ' pow. 
Koźle, syna Franciszka i Katarzyny Wrazidło za zmarłego, 
który jako żołnierz niemiecki biorąc udział w ostatniej woj
nie zaginął I od października 1944 r. nie ma o nim , żadnych 
wiadomości - wzywa zaginionego, aby lV terminie 3-mie-

~~ięcznyin od ogłoszenia zgłosił się, gdyż w przeciwnym ra
, zie może być uznany za zmarłego. , 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, 'które mają wiadomości 
o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi ' w poWyższym ter
minie. Zg. 456/47. ' K-38B 

Sąd Grodzki w Koźlu w sprawie wniosku Franciszka Ma
łeckiego w Trawniku, pow. Koźle, o uzn~nie zaginionego Jó
zefa Małeckiego, urodz. 12 października' 1914 r. w Otynii, 
pow. Tłumacz, syna Franciszka i Wiktorii Surowiec za zmar-

, łego. który jako żołnierz WOjska polsk'iego ' biorąc udział 
w ostatniej wojnie zaginął i od końca 1939 r . nie ma o nim 
wiadomości - wzywa zaginionego, aby w termmie 3-mie
sięcznym od ogłoszenia zgłosił się, gdyż w przeciwnym ra
zie może być uznany za zmarłego. 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomości 
o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym ter
minie. Zg. 457/47. . K-389 

Sąd Grodzki w Koźlu w sprawie wni,osku Albertyny Mo
SIeI' w Reńskiej Wsi, pow. Koźle, o uznanie zaginionego Pa
wał Moslera, ul"9dz. 20.6.1908 r . w Wiekszycach, pow. Koźle, 
syna Franciszka I Franciszki Król, za zmarłego, który pod
czas działań wojennych na terenie 'pow. kOzielskiego w 1945 
roku zaginął i od 20.3.\945 r . nie ma o nim wiadomości _ 
wzywa zaginionego, aby w terminie 3-miesięcznym od ogło
szenia zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uzna
ny za zmarłeio. 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomości" 
o zaginionym. by doniosły o nich Sądowi w powyższym ter
minie. Zg. 449/47. K-390 

Sąd Grodzki w Koźlu w sprawie wniosku Lucji Oberst 
z Grzędzina , pow. Koźle, o uznanie zaginionego Wiktora 
Obersta dawniej Operkalskiego, urodz. 17.10.1902 r. w Grzę
dzinie, pow. Koźle, syna Jana Operskalskiego l Rozalii Sza
tarczyk za zmarłego, który jako żołnierz nietnieckibiorąc 
udział w ostatniej wojnie w roku 1943 zaginął QOd Stalin
gradem l od tego czasu me ma o nim żadnej wiadomośc!, 
wzYwa zaginionego, by w terminie 3-miesięcznym zgłosił 
się, gdyż w przeciwnym' razie mo~e być uznany za zmarłego. 

Zarazem ~wa wszystkie osoby, które , mają wiadomości 
o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym ter
tninie. Zgł 444/47. .. K-6Bl 

Sąd Grodzki w Koźlu w sprawie wniosku Marty Wawrzy
nek z Ciężkowic, pow. Koźle , o uznanie zaginionego Józefa 
Wawrzynka, urodz. 12.3.1906 r. w Dzielawie, pow. , Kożle, sy
na Wincente'go I Klary Bochynek za zmarłe~o, który ,jako 
żołnierz niemiecki biorąc udział w ostatniej wojnie zaginął 
l od 20.1 Q.,1943 r. nie ma o nim żadnej wiadomości - wzywa 
zaginionego, aby w terminie 3-tniesięcznym od ogłoszenia 

ze:łosił się , gdyż w przeciwnym razie może być uznany za 
zmarłego. 

"MONITO~ POLSKI" - dn. 26 stycznia 1948 r. 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają · wiadomości 

o zaginionym, by doniosły o ni ch Sądowi w powyższym ter-
'minie. Zg. 394/47. K-679 

Sąd Grodzki w Koźlu, w sprawie wniosku Agnie'szki Krie
ger z Ciężkowic, pow. Koźle, o uznanie Franciszka Kriegera, 
dawniej Koniecznego, urodz. 28.I.l903 r . w Cię~kowicach, 

pow. Kożle, syna Józefa Koniecznego i Antoniny Wolek, za ' 
,zmarłego - który jako żołnierz niemil'!cki biorąc udział w 
ostatniej wojnie zaginął ' i od 1945 r. nie ma o nim żadnej 
wiadomości - wzywa zaginionego, aby w terminie 3-miesię
cznym od ogłos'zenia zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za zmarłego. 

Zarazem wzywa wszystkie o'soby, które mają wiadomości 
o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym ter
minie. Zg. 393/47. K-680 

SĄD GRODZKI W KUTNIE 

Sąd Grodzki w ~utnie zawiadamia, że na wniosek Jóźwiak 
Reginy, zam. w Woli Raciborowskiej, gm. Sójki, wszczęte 
zostało postępowanie o stwierdzenie zgonu jej męża Józefa 
Jóźwiaka, syna Macieja i Józef y, urodzonego 30.X.1913 roku, 
który brał udział w wojnie z niemcami w 1939 roku. 

Wzywa się Józefa Jóźwiaka, aby w przeciągu trzech mie
sięcy od daty ukazania sit niniejszego ogłoszenia zgłosił się, 
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 

Wzywa się ponadto wszystkie osoby, które mogą udzielić 
wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym do
niosły o nich Sądowi. Zg. 15/46. K-674 

SĄD GRODZKI W LIMANOWEJ 

Zg. 90/47. Lidja ze Schragerów Schwarz i Ernest Robert 
2 a. im. Sorell, dawniej Schrager, zamieszkali w Londynie, 
wnieśli o uznanie za zmarłą ich matki Rozy z Reichów 
Schrager, urodzonej 28 lipca 1884 r . w Jazowsku, c. Juliusza 
i Anny z Krumholzów Reichów, ostatnio zamieszkałej w So
wlinach, która w 1941 r. wyjechała z Krakowa i zamieszka
ła w Sowlinach, a stąd w 1942 r. została zabrana do geta 
w Limanowej ,a następnie do geta w Nowym Sączu, I od 
tego czasu ślad po niej zaginął. 

Wzywa się zaginioną Rozę z Reichów Rut Schrager, by do 
3 miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosiła się w Sądzie 

grodzkim w Limanowej, gdyż w przeciwnym razie zostanie 
uznana za zmarłą. Wszystkie osoby, któreby miały o wyżej 
podanej zaginionej jakie wiadomości - wzywa się, by w po
wyższym terminie podały o nich Sądowi w ' Limanowej. 

K-675 

Zg. 11/47. Anna z Dębskich Joncowa, zam. w Limanowej 
Nr. 222, wniosła o . uznanie za zmarłego jej męża Walentego 
Jonca, urodz. dnia 12 lutego 1915 r. w Limanowej, tamże 
stale zamieszkałego, s. Wa!entego i Antoniny z Rysiów, któ
ry w' roku 1937 powołany został do czynnej służby wojsko
wej i służył przy 2 p. Strzelców podhalańskich, stacjonowa
ny w Kurhanach na Wołyniu. Z wybuchem wojny poszedł 
na front i ostatnio był widziany w Przemyślu dnia 8 wrze
śnia 1939 r. Wedle słuchów zaginął na froncie. Poszukiwania 
jego przez Czerwony Krzyż, pozostały bez skutku. 

Wzywa się zaginionego Walentego Jonca by do 3 miesię
I:Y, od daty tego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie grodzkim 
w Limanowej, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za ' 
zmarłego. Wszystkie osoby, któreby miały o nim jakie wia
domości, wzywa się by w powyższym terminie podały o nich 
Sądowi w Limanowej. K-676 

SĄD GRODZKI W LISZKACH 

Maria ze Schwarzbartów Ostrowska, zam. w Kielcach, ul. 
Wspólna lO, wniosła o uznanie za zmarłą Gustę z Młynar
skich Schwarzbart, córkę Wincentego i Rozalii, urodzoną 
2.2.1901 r., zam. ' ostatnio w Jeziorzanach, gm. Liszki, powiat 
Kraków. 

W sierpniu 1942 r. Gusta Scnwarzbart jako osoba narodo
wości żydowskiej, Wywieziona przez policję niemiecką do 
Skawiny i do dnia dzisiejszego nie daje znaku życia o sobie. 

Wzywa się zaginioną, aby w ciągu trzech miesięcy zgło

siła się w Sądzie grodzkim w Liszkach, gdyż w przeciwnym 
razie może być uznaną za zmarłą , Nadto wzywa się wszyst
kie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby 
w powyższym terminie doniosły o niej sądowi. Zg. 17/47. 

K-726 

SĄD GRODZKI W MŁAWIE 

Sąd Grodzki w Mławie, na zasadzie art. 6 § 1 DekretU" 
z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o uzna
nie za zmarłego (Dz. U. R. P. Nr. 40/45) podaje do pul;>licz
nej wiadomości, iż ob. Stanisława Nowakowska, Zl:ill) we wsi 
Staroguby, gm. Ratowo, pow. mławskiego, wniosła do Sądu 
Grodzkiego w Mławie wniosek o uznanie męża jej Antonie
go Nowakowskiego za zmarłego, syna Feliksa i Marianny 
z Kowalewskich, małżonków Nowakowskich, urodzonego dn. 
2 lutego 1!1l2 roku we wsi Chądzyny, gm. Gutkowo, pow. 
sierpeckiego, ostatnio zamieszkałego we wsi Staroguby, gm. 
Ratowo, pow. mławskiego. 

Wobec tego Sąd Grodzki w Mławie wzywa Antoniego No
wakowskiego, gdziekolwiek on się znajduje, aby w terminie 
nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zgłosił się 

w Sądzie Grodzkim w Mławie, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za zmarłego. Ponadto Sąd Grodzki w Mła-' 
wie wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomOŚCI 
o zaginionym, aby w terminie powyższym doniOSły o nim 
~ądowi. Zg 68/47. K-677 

Sąd Grodzki w Mławie, na zasadzie art. 6 § 1 Dekretu 
z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowanla.o uzna
nie za zmarłego (Dz. U. R. P. Nr, 40!45) podaje do publicz
nej wiadomości, iż ob. Walentyna Wachowiak, zam. w Strze
gowie, pow. mławskiego wniosła do Sądu Grodzkiego wnio-

• 

sek o u~anle za zmarłego , męża ,ęj Walentego Wachowia
ka, syna Wojciecha , j Petrol;leli z Nowaków, urodz. w dniu 
25 stycznia 1891 r. we wsi 'Siedlec, pow. $roda, woj : poZnań
skie, ostatnio zamieszkałego w osadzie Strzegowo, powiatu 
mławSkiego. ' 

Wobec tego Sąd Grodzki w Mławie wzywa Walentego W-a
chowiaka, gdziekolwiek on się " ~ajduje, aby , w terminie 
nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zgłosił si, 
w Sądzie Grodzkim w Mławie, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za zmarłego. Ponadto Sąd ,Orodzk1 .w Mła

wie wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości 
o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich 
Sądowi, Zg. 70/47. K-678 

Sąd Grodzki w Mławie, na zasadzie art. 8 § 1 Dekretu 
z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o uzna
nie za zmarłego (Dz. U. R. P. Nr. 40/45) podaje do publicz
nej wiadomości, iż Ob. " Janina Borkowska, zamieszkała 

w Szczecinie, przy ul. Parkowej Nr. 6, wniosła do Sądu 
Grodzkiego wniosek o uznanie za zmarłego męża jej Hen
ryka Borkowskiego, syna WOjciecha i Stefąnii z Borowskich. 
urodz. dnia 13 października 1918 roku w Maspeth J.D.N.Y. 
U.S.A. (w Ameryce) ostatnio zamieszkałego w Mławie-Wól

ce. 
Wobec tego Sąd Grodzki w Mławie wzywa Henryka Bor

kowskiego, gdziekolwiek on się znajduje, aby w tertninie 
nie dłuższym niż 3 'miesiące od daty ogłoszenia zgłosił się 
w Sądzie Grodzkim w Mławie, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za zmarłego. Ponadto Sąd Grodzki w Mła- I 

wie wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości 
o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich 
Sądowi. Zg. 76/47. K-724 

Sąd ' Grodzki w Mławie, na zasadzIe art. 6 § 1 'Dekretu 
z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o uzna
nie za zinarłego (Dz. U. R. P. Nr. 40/45) podaje do publicz
nej wiadomości, iż Ob. Marianna-Wanda Zakiewicz, za
mieszkała we wsi Tyszki, gminie Dębsk, powiatu mławskie
go wniosła do Sądu Grodzkiego wniosek o uznanie za zmar
łego męża jej Aleksandra Zakiewicza, syna Franciszka i Te
ofili z Walczaków, urodzonego dnia 10 września 1907 roku, 
ostatnio zamieszkałego we wsi Tyszki, gminy Dębsk, powia
tu mławskiego. 

Wobec tego Sąd Grodzki w Mławie ' wzywa Aleksandra 
Zakiewicza, gdziekolwiek on się znajduje, aby w terminie ' 
nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ogłoszenia zgłosił się 

w Sądzie Grodzkim w Mławie, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za zmarłego. Ponadto Sąd Grodzki w Mła
wie wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości 
o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich 
Sądowi. Zg. 73/47. K-725 

SĄD GRODZKI W PRZEMYSLU 

Na wniosek Efroima Orllnga,zam. w Przemyślu ul. Ja
giellońska 9 wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłe 

następujących osób: 
l) Paja ż Puterrrianów Orling, córka Markusa I Goldy; ur; 

w BrzeżaWie w' ł904 r., · żona Efroima. 
2) Bronia Orling, córka Efroima i Paji z Putermanów, ur. 

w Brzeżawie w r. 1927. 
3) Jakub Orling, syn Efroima I Pajt z Putermanów, ur. 

w Dobrzance w r. 1930 - mieli być wywiezieni 27.7.1942 r. 
z getha W Przemyślu do Obozu śtnieroi w Bełzcu po czym 
ślad po nich zaginął. 

4) Jakub Orling, syn Lajzora i Reizli z Marchów, ur. w 00-
brzance w r. 1910 stanu woinego. 

5) Chaja qrling, córka Lajzora i Rajzli, ur. w Dobrzance 
w roku 1912 wolna. 

6) Fajga Orlipg, córka Lajzora i Rajzli z Marchów, urodz. 
w Dobrzance w roku 1915 wolna. 

7) Mozes Orling, syn Zelmana i Ryfki, lat 30 liczący wol-
ny. 

B) Efroim Orling, syn Zelmana l Ryfki, lat 27 liczący. 

9) Leib Orling, syp Zelmana I Ryfki, lat 23 liczący, wolny. 
10) Freida z Orlingów Gut; córka Zelmana i Ryfki, lat 44 

, "",,' 

licząca. 

11) Jakub Badner, syn Eisiga l Rajzli z Orllngów, lat 25, 
wolny. 

12) Ozjasz Badner, syn Eisiga i Rajzli z Orlingów, lat 20, 
wolny. 

13) Meier Badner, syn Eislga i Rajzli z Orlingów, lat 18, 
wolny - mieli być wywiezieni 27.7.1942 r. z getha w Prze
myślu do obozu śmierci w Bełzcu, po czym, ślad po nich za
ginął. 

14) Sara z Orlingów Orllng, żona Efroima, lat 30 licząca 
miała umrzeć na tyfus w sierpniu 1942 r. w , getcie w Prze
myślu. 

15) Możes Badner, syn Eislga i Raizli z Orlingów, lat 26, 
wolny, miał być zastrzelonym na drodze z Przemyśla do Bir
czy na wiosnę 1944 r. 

Wzywa się osoby te, by do 3 miesięcy zgłosiły się, w prze
ciwnym razie mogą być uznane za zmarłe. Wzywa się wszyst
kich, którzy mają o nich ' wiadomości, aby w powyższym 
terminie o tym ~onieśli. zg. 473/47. K- 723 

SĄD GRODZKI W SANDOMIERZU 

Sąd Grodzki w Sandomierzu wzywa Franciszka Karaślde

wicza, syna Jana i Walerii z Drobników, urodzonego dnia 
29 listopada 1909 r. w KoścIanie, ostatnio zamieszkałego 

w Zawichoście, który został zmobilizowAny w dniu 27 sier
pnia 1939 r . na wojnę, aby w terminie 3-ch miesięcznym 

stawił się do Sądu , gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna 
go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą 
udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym. aby w po
wyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Nr. Zg. 232/47. 

K-401 



. Nr 7 

SĄD GRODZKI W SANOKU 

Sąd Grodzki w Sanoku na ymiosek Janiny Rytarowskiej, 
zamieszkałej w ~anoku ul. E. Plater Nrd. l, wzywa Czesła
wa Rytarowskiego, uroazonego l czerwca 1903 r . w WoliRo
manowej, pow. Lesko, syna ł:dwarda i Róży z Michalskich, 
ostatnio zamieszkałego w Podhajcach, który w dniu 22.9.1939 
roku zaginął, ażeby w terminie trzec:;h miesięcy od daty ni
niejszego ogłoszenia zgłosił się w tut. Sądzrle, gdyż w prze
ciwnym razIe może być uznany za zmarłego. 

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

O tym Sądowi. Zg. 188/47. K-400 

SĄD GRODZKI W STOPNICY 

Sąd Grodzki w Stopnicy na wniosek MichaIiny Sieruga, 
zamieszkałej we wsi i gminie ',l'uczępy, powiecie stopnickim, 
wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego Wojciecha Sie
rugę, syna Macieja i Marianny z Jankows~ich, urodzonego 
w dniu 15 kwietnia 1890 roku w Chałupkach, gminie Tuczę
py, ostatnio we wsi i gminie Tuczępy zamieszkałego, który 
w dniu l lipca ·1944 roku został zaaresztowany przez żandar
mć,w niemieckich i osadzony w obozie w Oświęcimiu, skąd 
do dnia dzisiejszego nie powrócił i wszelki ślad o jego ży
ciu zaginął. 
Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie trzymiesięcznym 

stawił się do tutejszego Sądu, lub w inny sposób doniósł 

o sobie, oraz wzywa wszystkie inne osoby, które mogą udzie
lić wiadomości o zaginionym, by w terminie powyższym (: .1-

niosły Sądowi o zaginionym, w przeciwnym bowiem razie 
zaginiony Wojciech Sieruga, może być uznany za Żmarłego. 
Nr. Zg. 56/47. K-426 

PONOWNE ZAŁOŻENIE ZAGlNIONYCH KSIĄG 
HIPO T ECZN'YCH 

SĄD GRODZKI W, WARSZA WIE 

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział Hipoteczny obwie
szcza, że na dzień 1 kwietnia 1948 r. wyznaczony został ter
min założenia księgi wieczystej w miejsce zniszczonej księ
gi Karolówka hip. Nr. 264 dla nieruchomości położonej w 
granicach miasta Rembertowa przy ulicy Paderewskiego Nr. 
13, gminy Rembertów, stanowiącej w sierpniu 1929 r. wła
sność Jakuba Bera Bittera; cio której obecnie przypisują so
bie prawo własności Warszawskie Zakłady Mięsne - sp. z 
o. o. Wzywa się wszystkich, którzyby rościli sobie jakiekol
wiek prawa do powyższej nieruchomości, aby w terminie po
wyższym zgłosili swe prawa w Oddziale Hipotecznym, 
wraz z dowodami pod rygorem. pominięcia ich w nowoza
kładanej księdze wieczystej Kw. Nr. 8. K-776 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Warszawie obwie
szcza, że na zasadzie Ustawy z dnia 19 marca 1925 r. (D.U. 
RP Nr 58, poz. 254) zostało wszczęte postępowanie w celu 
odtworzenia księgi wieczystej z terminem 3-mleslęcznym od 
daty ogłoszenia w Monitorze Polskim. 
. "RAKOW" hip.' Nr 2829, dawny 49 .. powiatu W~rszawskie-· 
go o powierzchni '1293 mI, należącej do: Wincentego Ka.w
czyńf>kiego, Władysława Płachty i Andrzeja Kulika. 

Termin regulacji wyznacza się na dzień następujący po 
upływie 3-ch miesięcy od daty ogłoszenia w Monitorze. Przed 
tym terminem zainteresowani winni stawić się w Kance .. · 
larli Wydziału (Kapucyńska 6) i udokumentować swe pra
wa pod rygorem prekluzji. G-134 

Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Warszawie obw:e
szcza, ,że na zasadzie ustawy z dnia 19 marca 1925 roku (D. 
U.KP. 'Nr 38, poz. 254) zostało wszczęte postępowanie w ce
ło odtworzenia księgi wieczystej (hipotecznej) z terminem 
3 miesięcznym od daty ogłoszenia-- w Monitorze Polskim. 

"Miasto-Pruszków hlp. 30, pow. Warszawskiego" o powie-
rzchni 15007,14 metr. kw. należącej do: 

1) Mieczysława Skupińskiego w 30 %, 
2) Romana Pawłowskiego w 30% 
3) Ewy Pawłowskiej w 40% 
Termin regulacji wyznacza się na 'dzień następujący po 

upływi9 3-ch-mlesięcy od daty ukazania się niniejszp.go 
obwieszczenia w "Monitorze Polskim". 

Przed tym terminem zainteresowani winni stawić się w 
Kancelarii Wydziału (Kapucyńska 6) i udokumentować "we 
prawa pod rygorem prekluzji. G-124 

SPROSTOWANIE 

W Nr. 3 Monitora Polskiego z dnia 12 stycznia 1948 r. na 
stronie 3 w dzIale "Ponowne założenie zaginionych ksiąg hi
potecznych" w obwieszczeniu Sądu Okręgowego w Warsza
wie wkradła sif: omyłka drukarska, którą prostuje się jak 
niżej: 

wiersz 5 od nagłó\yka winien brzmieć: H. F. E. N. I. G." 
powiatu Grójeckiego ... , a nie jak mylnie wydrukowano 
H. F . z N. I . G." pow. g;ójeckiego ... 

REJESTR HANDLOWY 
SĄD OKRĘGOWY W KIE~CACH. 

Dnia 10 grudnia 1947 .r . wpisano do Rejestru Handlowego 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RHA/XIV. 8654, .przy 
firmie: "Wytwórnia Mydła Zawodowych Mydlarzy Kielec
kich, Stanisław Porwet i S-ka w Kielcach", następujący 

wpis: Firma brzmi: "Wytwórnia Mydła Zawodowych Mydla
rzy Kieleckich, St'lmisław Porwet i S-ka w Kielcach". Sie
dziba: Kielce, ul. Świerczewskiego 33. Wytwórnia mydła 
i sprzedaż takowego. Spólnicy: Stanisław Porwet i Pinkus 

. Ejsenbera. Spółka jawna, zawarta na czas jednego roku. 

. Jeżeli na trzy miesiące przed ul'ływem wymienionego rocz
neio terminu, nie nastąpi ze strony któregokolwiek ze spól
ników ur~dowe zawiadomienie o wystąpieniu ze Spółki, 

,;MONITOR POLSKI" - dn. 26 styczeia 1948 t • 

Spółka niniejsza poczytywać się będzie za przedłużoną mil
cząco, na tych samych warunkach, jeszcze następny rok i tak 
z rocznego na roczny okres przedłużana będzie cio czasu. t aż 
nie nastąpi powyższe wymówienie. Zarząd stanowią: obaj 
spólnicy. ~arząd Spółki reprezentuje Spółkę w Sądzie i po
za Sądem. Weksle czeki i przekazy, pełnomocnictwa, umo
wy, akty i wszelkie zobowiązania, winny być ·podpisywane 
pod stemplem fi.my przez obu spólników. Przytym każdy 
ze spólników władnym jest otrzymywać dla Spółki od kogo 
i skąd przypadnie wszelkiego rodzaju korespondencję, prze
syłki, towary, sumy pieniężne i wszelkie wartości oraz pod
pisywać pod stęmplem firmy korespondencję niezaw!erającą 
zobowiązań. RHA/XIV. 8654. K-1OO 

Dnia 6 grudnia 1947 r . wpisano do Rejestru Handlowego 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RHA/XIV. 8652, przy 
firmie : "Fabryka Wód Owocowych Władysław Dłużewski 

w Kielcach", następujący wpis - firma brzmi: "Fabryka 
Wód Owocowych Władysław Dłużewski w Kielcach". Sie· 
dziba: Kielce, ul. Chęcińska 21. Właściciel : Władysław Olu· 
żewski. RHA/ XIV. 8652. K-97 

Dnia 6 grudnia 1947 r. wpisano do Rejestru Handlowego 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RHA/XIV. 8653, przy 
firmie: "Browar i Słodownia. §tanisław Dłużewski w Kiel
cach" następujący wpis: firma brzmi: "Browar i Słodownia 
Stanisław Dłużewski w Kielcach". Siedziba: Kielce, ul. Ch~
cińska 19. Spadkobiercy Stanisława Olużewskiego w oso· 
bach WładYSława Dłużewskiego i Jadwigi Dłużewskiej. 

Firmę reprezentuje Władysław Dłużewski. RHA/XIV.8653. 
K-98 

Dnia 15 listopada 1947 r . wpi5ano do Rejestru Handlowego 
Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr RHA/XIV. 8651 przy 
firmie : "Sprzedaż Artykułów Spożywczo - Kolonialnych 
i Gospodarczych, Hurt i Detal, Piasecki Stanisław, Jędrze
jów, ul. Pinczowska 6, tel. 77", następujący wpis: firma brzmi: 
"Sprzedaż Artykułów Spo~ywczo-Kolonialnych i Gospodar
czych, Hurt i Detal, Piasecki Stanisław, Jędrzejów, ul. Pin
czowska 6, tel. 77". Przedmiot: sprzedaż hurtowa i detaliczna 
artykułów spożyWczych, kolonialnych i gospodarczych. 
Właścici el Stanisław Piasecki. RHA/XIV-8651. M-17l55 

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI 

Dnia 5 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 1093/47 dział A wpisano: "Farbiarnia (Erka) Inż. J . Ro· 
pelewski i S-ka". Łódź, ul. Południowa 59. Właścicielami są: 
inż. Janusz Ropelewski i Krystyna Żółtowska. Spółka jaw
na. K-15 

Dnia 2 grudnia 1947 roku . do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 52/45 dział B. przy firmie "Jerzy Grabowski i S-ka, Ma

. teriały Opałowe i Budowlane, spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością", wpisano: Kapitał zakładowy obecnIe wynosi 
330.000 zł. i dzieli się na 24 udziały po 13.750 zł. każdy. 

M-17157 

Dnia 28 listopada 1947 roku tlo Rejestru Handlow~go pod 
Nr. 307/47 dział B. wpisa!,!o: "Termo, spółka z ograniczoną 
odpO\viędzialnością". Łódź, ul. Andrzeja Struga Nr. 21. . Pro
dukcja artykułów z mas plastycznych. Kapitał zakładowy, 

całkowicie wpłacony gotówką, wynosi 900.000 zł. i dzieli się 

na 36 udziałów po 25.000 zł. każdy. Spólnik może mieć więk
szą ilość udziałów. Zarząd stanowią : Marian Stępniewski, 
Józef Siemiński i Teodor Lissner. M-17l58 

Dnia 28 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 868(47 dział A przy firmie "Wyrób Nici i artykułów po. 
krewnych wł. Józefa Zurakowska i S-ka" wpisano: Firma 
została zlikwidowana. M-17159 

DnIa 28 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 249/47 dział B przy firmie "Polexpress - Przedsiębior· 

stwo Ekspedycyjno-Transportowe, spółka z ograniczoną od
powiedzialnością" wpisano: Zarząd stanowią: Stanisław Ko· 
łodzi ej ski, Antoni Nowacki i Zygmunt Nowakowski. 

M-I7160 

Dnia 28 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 226/46 dział B przy firInie "Centrala Zaopatrzenia i Zby
tu Zrzeszeń PryWatnego Przemysłu Okręgu Łódzkiego, spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnością" wpisano: Janowi Gar
czarkowi udziel.ono łącznej prokury. M-17161 

Dnia 27 lis topada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 1086/47 dział A wpisano: " Wytwórnia Bielizny H. Mi
chalski, J. Mróz i S-ka". Łódż, ul. Zachodnia 52. Wytwórnia 
konfekcji oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna konfekcji i bie
lizny. Spólnikami są: Henryk Michalski, Józef-Jerzy Mróz. 

. Stefan Winiarski, Eugenia-Janina Michalska i Tadeusz Ger-
nand. Spółka jawna. . M-I7162 

Dnia 27 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 10B4/47 dział A wpisano: "Morwitana" Tkalnia Jedwa
biu wł. Józef Schaffek". Łódź, ul. Legionów 14 m. 4. Skład 
Ruda Pabianicka, ul. Ksawerów 9. Wyrób tkanin jedwab
nych i sprzedaż hur~ownikom. Właściciel Józef Schaffek. 

M-17163 

Dnia 27 listopada. 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 1085/47 dział A wpisano: "E. Maurer i S-ka". Łódź, ul. 
Inżynierska 4. Skup i sprzedąż trzody chlewnej, rogacizny 
i mięsa. Spólnikami są: Edmund Maurer, Kazimierz Holi. 
Stanisław Garncarek, Zygmunt Kołodziejski, Andrzei Przy
borowski i Leon Garncarek. Spólka iawna. M-171C,4 

Dnia 28 listopada 1947 roku do Reiestru Handlowego pod 
Nr. 1088/47 dział A wpisano: ,.Manczester wł. S. Zausmer 
P. Korzec i S-ka". Łódż, \;\1. ll·go Listopada 102. WyrÓb ma
teriałów półwełnianych. Spólnikami są: Samuel Zau"me:r, 
Paweł Korzec i Moszek Lewkowicz. Spółka jawna. M-17165 

Dnia 28 listopada 1347 roku do Re.iestru Handlowego pod 
Nr. lOa7/47 dział A wl>isano: .. Zdrój - Józef Fuks i S-ka". 
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Ł6dź, ul. Jaracza S. Wyrób i sprzedaż artykułów cukierni
czych. Spólnikami są: Józef Fuks i Jan Wal. Spółka jaw
na. M-17166 

Dnia 2 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 1089/47 dział A wpisano: "Wytwórnia artykułów gospo
darstwa domowego Cz. Stradowski, K. Zuchora i S-ka", 
Łódż, ul. 11-go Listopada 14. Wytwarzanie i sprzedaż arty· 
kułów gospodarstwa domowego z blachy, drutu, be<łnark i, 
drzewa i innych surowców. Spólnikami są: Czesław Stra
dowski, Klemens Zuchora i Janina Klaudel. Spółka jaw
na. M-17167 

Dnia 2 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 1090/47 dział A wpIsano: "Roxy" wł. N. Cukierman i Ska" 
Łódź, ul. Jaracza 18. Wyrób i sprzedaż krawatów, szalików 
i koszul męsI!Ich. Spólnikami są: Natan Cukierman, Abram 
Moryc i Józef Parizer. Spółka jawna. M-17l68 

Dnia 2 grudnia 1947 roku . do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 1091147 dział A wpisano: "Wytwórnia Chemiczpa "Lu
na" wł. Józef Kuczewski". Łódź, ul. Wspólna 12. Wyrób pas' 
do podłóg i obuwia i laków do butelki. Właściciel Józef Ku
czevvski. M-17169 

Dnia 2 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 1092/47 dział A wpisano: "Tkalnia Mechaniczna ·W. Ant
czak i D. Fajner". Łódź, ul. U-go Listopada 102. FabrykaCja 
i sPI:zedaż tkanin jedwabnych. Spólnikami są: Wacław Ant
czak i Dawid Fajner. Spółka jawna. M-17170, 

Dnia 29 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 165/46 dział B. przy firmie ,,Navicula". Wytwórnia Che
miczno-Farmaceutyczna i Laboratorium Naukowo-Doświad
czalne - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" wpisa
no: Odwołano prokurę Leona Jajte. M-17171 

Dnia 29 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 147/46 dział B. przy firmie "Przemysł Jedwabny "Ce De 
Ka", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" wpisano: 
Otwarto likwidację spółki. Likwidatorami są: Ryszard Jan
kowski, Julian Daszewski i Adam Czarecki z prawem pod
pisu we dwuch łącznie. M-l7l72 

Dnia 24 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego Pod 
Nr. 413/46 dział A przy firmie "Hurtowa Sprzedaż Wyrobów 
Włókienniczych i Galanterii "Panama", F. Wołowski i S-ka:' 
wpisano: Bogusław Howil ze spółki wystąpił. M-17173 

Dnia 27 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 518/46 dział A przy firmie "Marian Uchman i spadko
biercy Adeli Tabowskiej: Czesław, Andrzej i Wojciech Ta
bowscy. Adela Tabowska zmarła. Prawa jej w spółce prze
szły na męża Czesława Tabowskiego i nieletnich dzieci An
drzeja i Wojciecha. Do spółki przystąpił Marian Uchman. 
Zarząd stanowią: Józef Latuszkiewicz, Henryk Krzeszewski 
l Marian Uchmlłn. M-l71N: 

Dnia 28 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego pOd 
Nr. 306/47 dział B . wpisano: "Wydawnictwo Fotosów Filmo
wych, spółka z·· ograniczoną odpowiedzialnością". Reproduk
cja i sprzedaż ' fotosów filmowych krajowych i 7lagranicz
nych. Kapitał zakładowy, całkowicie wpłacony wynosi 250.000 
zł. l dzieli się na ' 10 udziałów po 25000 zł. każdy. Spólnik 
może mieć większą ilość udziałów. Zarządcą jest Damęl Fa
bian La Rosche. M-17175 

Dnia 28 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 305/47 dział B wpisano "Wytwórnia Bielizny "Arras", 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Łódź, ul. Piotr
kowska 22. Wyrób bielizny z materiałów zakupionych i po
wierzonych oraz hurtowa sprzedaż bielizny. Kapitał zakła

dowy, pokryty wkładem rzeczowym i wpłacony częściowe 

iotówką, wynosi 1.200.000 zł. i podzielony jest na 12 udZia
łów po 100.000 zł. każdy. Spólnik może mieć Większą i1oś6 

udziałów. Zarząd stanowią: Jerzy Duninowski i Markus 
Działowsk!, M-17l76 

Dni .. 25 listopada 1947 roku do Rejestru Handlowego dział 
A pud Nr. 907/47 przy firmie .. Ka-Ka-Du" Wytwórnia WIn 
i !YIiodu J . i E. Bracia Kąsielscy i S-ka" wpisano: Do spółki 

przystąpinzak Schiff. M -17177 

Dnia 29 listopada 1947 roku do Reiestru Handlowego pod 
Nr. 736/47 dział A przy firmie .. H. Chrzanowski I S-ka" 
Tkalnia Mechaniczna wpisano: Firma została zlikwidowana. 

M-17178 

Dnia 29 li3topada 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 681t46 dział A przy firmie "CzeHa" Zdzisław Czernek 
i Anna Przybylska" wpisano: Wiktor Osiński. Do spółki przy
stąpił Wiktor Osiński. Do reprezentowania spółki uprawnie
ni są dwaj spólnicy łącznie. M -·-17179 

Dnia 29 listopada 1947 roku do Reiestru Handlowego pod 
Nr. 459,46 dział A przy firmie "Z. Golańska i Z. Ładnowski" 
wpisano: Firma obecnie brzmi: Zenon Ładnowski - sprze
daż porcelany, biżuterii i kryształów. Zofia Golań,ka z~ 

spółki wystąpiła. . M-~7180 

'Onia 29 listopada 1947 roku do Reiestru Handloweg, ,Jod 
Nr. 500/46 dział A przy firmie ,.Hurtowll Spnedaż Man .. f"k
tury i ',Galanterii Maria . Żaczek i S-ka" wpisano: FirmA 'o· 
stała zlikwidowana. M-l'l l '3 

Dnia 5 grudnia 1947 roku do Reiestru Handlowego pod 
Nr. 140·45 dział A przy firmie M Sohczyk i E. Kamar" I' ,Ji
sano' Firma obeC'nie brzmi: .,M. Sob,:zyk, E Kaman ; ~ 1<-, .. ' . 

Stef.an Kaman, Maria Kaman, Antoni Sobczyk i Władyo)qw 
St~wic.ki. K - 14 

Dnia 5 grudnia 1947 roku do Reiestru Handlowegp pod 
Nr: 291146 dział A przy firmie "Hllrtownia Materiałów Vl>a-

f 
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lowych "Carbo" B. Brzeziński i S'-ka" wpisano: Maria: Ko
chańska i Wanda Kawecka ze spółki wystąpiły. K-13 

Dnia 5 grudnia 1947 roku do .Rejestru Handlowego pod 
Nr. 19568 dZiał. A przy firmie "Pierwsza Polska fabryka na
pojów bezalkoholowych z mlekowym kwasem ';,Chabeso" wł. 
Jan Biliński" wpisano: Firma obechie brzmi: "Wy,wórnia 
Wód Gazowych i Rozlewnia Piwa "Chabeso" Jan Biliński, 

Spadkobiercy". Łódź, ul. Daszyńskiego 91. Aurelia Bilińska, 

Lidia Bilińska, Olga Małaszkiewicz i Otylia Majewska . . 
K-12 

Dnia 4 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
. Nr. 1059 dział A przy firmie "Dzie-Fag" wł. Józef Dziedzi
czak i Czesław Fagas" wpisano: Helena Dziedziczak spad
kobierczyni Józ-efa Dziedziczaka. Wspólnik Józef Dziedzit:zak 
zmarł. K-ll 

Dnia 4 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 20838 dział A przy firmie "Karol GosŁomski" wpisano: 
Umowa dzierźawy przedsiębiorstwa wygasła w dniu 31 lip
ca 1947 roku. K-lO 

Dnia 5 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 24905 dział A przy firmie ,,Juda Woźnica" wpisano: Fir
ma obecnie brzmi : "J. Woźnica wł. A. Woźnica i S-ka". Spól
nikami są: Ajzyk vel Adam Woźnica i Maks Farber. Spółka 
jawna. K-9 

Dnia 4 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 968 '47 dział A przy 'firmie "J. Tyniorek i S. Borowiński, 

Handel trzodą, bydłem, mięsem i końmi" wpisano: Firma 
obecnie brzmi : "J . Tyniorek, S. Borowiński i S-ka". Handel 
trzodą, bydłem, mięsem i końmi. Kazimierz R~dziejewski. 

K-8 

Dnia 4 grudnia 1947 roku do Rej~stru Handlowego pod 
Nr. 982/47 dział A przy firmie "Hygiella Łódzka H. Gamon 
i S-ka" wpisano: Firma obecnie brzmi: "PrzedsięblOrstwo 

Oczyszczania Dołów Biologicznych i Wywozu Ilieczystości 

"Hygiena ~ódzka" J. Mrowiec i S-ka". Oczyszczanie dołów 
biologicznych i wywóz śmieci, fekalii i gruzu. Helena Pa
włowska, Anna Porada i Melania Stawicka. Hieronim Ga
~in .ze spółki wystąpił. Do spółki przystąpiły Helena Pa
włowska, Anna Porada i Melania Stawicka. K-7 

Dnia 5 grudnia 1947 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 1094/47 dział A wpisano: "Fabryka Wód Gazowych, Ro
zlewnia piwa i octu "Śródmiejska" K. Bieniek i S-ka". Łódź, 
ul. 'Yięckowskiego 43. . Spólnikami są: Kazimierz Bieniek 
l Kazimierz Owsianko. Spółka jawna. K-6 

SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU 

I. as. III. 123. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, dnia 
15 grudnia 1947 r . Powszechna Spółdzielnia Rolniczo-Han
dlowa w Skrzydlnej z odpowiedzialnością udziałami. Wybra
no nowy zarząd w składzie : Zając Stanisław, Jan Knapczyk, 
·Tafel JÓzef. M-17099 · 

SĄD OKRĘGOWY W NYSIE 

Sąd Okręgowy w Nysie z siedzibą w Prudniku wpisał dnia 
29 wrześma 1947 r. do rejestru handlowego dział "A" pod 
Nr. IRHAI. 5 przy firmie Kazimierz Droźdż w Głogówku 

zmiany przedmiotu przedsi~iorstwa na "Hurtowy Handel 
Ziemiopłodami". \ K-134 

SĄD OKRĘGOWY W. OPOLU 

Do rejestru handlowego dział B., Nr. Rej. l, Sądu Okręgo
wego w Opelu wpisano dnia 12 grudnia 1947 r. przy firmie 
"Tempo" Spółka z ogr. od pow. z siedzibą w Opolu, źe uchwa
łą spólników z dnia 7 listopada 1947 r. zmieniono ustęp je
denasty umowy spółki w ten sposób, "rok obrotowy pokry
wa się z rokiem kalendarzowym". K-123 

Sąd Okręgowy w Opolu. W rejestrze handlowym dział B. 
pod Nr.· Rej . 27, wpisano dma 10 gru.dnia 1947 r . firmę Przed
siębiorstwo Techniczno - Handlowe Inż. Hugon Cienciała 

i S-ka, Spółka z ogr. odpow. w Kluczborku. Przedmiotem 
przedsiębiorstwa jest handel materiałami opało·wymI i bu
dowlanymi. Kapitał zakładowy wynosi 200.000 złotych i po 
dzielony jest na 200 udziałów po 1.000 złotych każdy. Spól
nik może pOSiadać większą ilość udziałów. Członkami za
rządu są Inż. Hugon Cienciała I Helena Bilińska. Do skła
dania oświadczenia i podpisywania w imieniu spółki upraw
niony jest kaźdy członek zarządu samodzielnie. Spółka opie
ra się na umOWIe z daty Katowice dnia 3 listopada 1947 r . 
Nr. Rep. 2692/ 1947. Ogłoszenia zamieszczane będą w Monito
rze Polskim. M-17118 

Sąd Okręgowy w Opolu. Do rejestru handlowego. dział A, 
Nr. Rej . 12. wpisaną została w dniu 10 grudnia 1947 r . firma: 
"Tartak w Ozimku Walenty Richter". Przedmiotem przedsię
biorstwaiest kupno i sprzedaż drzewa. przerÓbka drzewa 
na material budowlany celem dalszej odspr21edaźy. Właści

clelem firmy jest kupIec jednoosobowy Walenty Richter. 
M-17119 

Sąd Okręgowy w Opolu. W rejestrze handlowym dział A. 
numer relestru 4. przy firmie B. Andrzejewski i S-ka. Arty
kuły Rolmcze i Nasiona w Opolu. dnia 6 grudnia 1947 roku 

. wpisano. że spółka została rozwiązana bez przeprowadzenia 
likWidaCji i wykreŚlona z rejestru handlowego. M-17120 

SĄD OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE 

Do rele!;tru handlowego Sądu Okręgowet!!o w Piotrkowie 
w dziale .. A" wpisano: 

Nr. porz. 723!'i kol. I Dnia 2010 1947 r . .. Sklep kolonialno
spoży NCZY oraz owoce i delikatesy Józef Kon, Tomaszów 
Maz. ul. Antoniego Nr. 14. Przedmiot: sprzedaż artykuł6w 

"MONTTO~ POLSKI" - dn. 26 stycznia 1948 r, 

kolonialnych, spożywczych, owoców i delikatesów. Właścl

ciel - Józef Kon. 
Nr. porz. 7236, kol. 1. Dnia 28.10 1947 r . "Dom Handlowy . 

Marian Kolczyński Piotrków Tryb. Legionów 15". .KMpno 
i sprzedaź towarów oraz eksploatacja patentów i wynalaz-
ków. Właściciel - Marian Kolczyński. . 

Nr. porz. 7237, kol. 1. Dnia 4.11 1947 r . Wytwórnia Okuć 
do Szpul Włókienn!czych i opakowań blaszanych "Współ
praca" Jan Banaszewski i S-ka". Siedziba: Piotrków Tryb., 
Rolnicza 17. Przedmiotem przedsiębiorstwa jes.t wyrób okuć 
do szpul włÓkienniczych i opakowań blaszanych. Spólnicy 
jawni: Jan Banaszewski, Mieczysław Majchrowicz, Stefan 
Mroziński: Adam Jaskółkowski j Edward Kowalczyk. Spół
ka jawna. Zarząd sprawują wszyscy spólnicy łącznie z tym, 
że wszelkie umowy, zobowiązania, akty, weksle, akcepty, 
prokury i pełnomocnictwa, winny być podpisywane pod 
stemplem firmy przez dwóch spólników łącznie w ten spo
sób, że Majchrowicz i Mroziński mają prawo podpisu - każ

dy z nich: z Banaszewskim lub z Jaskółkowskim - albo 
z Kowalczykiem. Wszelką korespondencję, nie zawierającą 

zobowiązań, odbiór wszelkich sum i należności: listów pole
conych, pienięźnych, przesyłek zwykłych, poleconYCh i war
tościowych, pieniędzy i towarów, podpisywać będzie mógł 

kaźdy ze sp51ników. 
Nr. porz. 7238, kol, l. Dnia 26.11 1947 r. "Władysław So

wiński i S-ka, Spółka Samochodowa w Piotrkowie Trybu
nalskim", uL Piłsudskiego 5. Przewozy towar6w autami cię
źarowymi. Spólnicy jawni: Władysław Sowiński, Eusta

'chiusz-Eugeniusz Pietrzykowski, Stanisiaw Olbromski, Wła
dysław Pietrzykowski, Leon Deremoniec, Włodzimierz Jano
wicz, Walerian Gruszczyński, Mieczysław Malinowski i Re
gina Gonera. Spółka jawna. Zarząd spółki składa się z dwóch 
osób. Obecnie zarząd stanowią: Władysław Sowiński i Eu
stachiusz-Eugeniusz Pietrzykowski. Zarząd reprezentuje 
Spółkę w ten sposób, źe weksle, czeki, żyra, umowy i akty 
notarialne oraz wszelkie zobowiązania Spółki winny być dla 
swej waźności podpisyvyane przez obydwóch zarządców łącz
nie pod stemplem firmowym, z wyjątkiem aktów notarial
nych, które będą podpisywane bez lIźycia stempla firmowe
go. Natomiast każdy z członków zarządu zupełnie samodziel
nie będzie miał prawo: inkasować należności, przypadające 

Spółce z jakichkolwiek bądź tytułów i źródeł i kwitować 
z ich odbioru, otrzymywać z poczty, kolei, biur transporto
wych, komór celnych: ładunki, towary, listy polecone, prze
syłki wartościowe, reprezentować Spółkę wobec władz i urzę
dów, składać - gdzie tego zajdzie potrzeba - prośby, po_ 
dania, skargi i odwołania, otrzymywać niezbędne dla spółki 
dowody, prowadzić sprawy sądowe Spółki I przy prowadze
niu tych spraw korzystać z uprawnień art. 91 Kodeksu Po
stępowania Cywilnego, czynić oświadczenia notarialne I pod
pisywać korespondenCję, nie zawierającą zobowiązań. K-29 

Do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Piotrkowie 
w dziale "B" wpisano: 

·Nr. porz. 250, kol. 21. Dnia 27.5. 1947 r. Do rejestru firmy 
;,Elektrownia w Piotrkowie Spółka Akcyjna" pod zarządem 
państwowym wpisano: Uchwałą walnego zgromadzenia 
z 20 lutęgo 1946 r . powołano do zarządu Adama Rzewuskie
go. Zaznacza się, że wobec tego, iż przedsiębiorstwo znajdu
je się pod zarządem państwowym i zgłoszone zostało do 
upaństwowienia, uprawnienia zarządu statutowego, powoła
nego przez walne zgromadzenie, sprowadzają się wyłącznie 

do reprezentowania interesów Spółki, wynikających z prawa 
do odszkodowania z ustawy z 3.1. 1946 r. o przejęciu na wła
sność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej 
i rozporządzeń wykonawczych, wydanych na podstawie tej 
ustawy. Postanowieniem Sądu z dnia 19 listopada 1947 roku 
uzupełnia się wpis 21-y przez dodanie w rubryce S-ej, że 
"ograniczenia uprawnień statutowego zarządu wymienione 
w tym w pisie. odnoszą się tylko do przedsiębiorstwa Elek
trowni". 

Nr. porz. 420, kol. 2. Dnia 22.11. 1947 r. Firmę "Zakłady 
Wapienne B. Danielewicz i J. Chmielnicki Spółka z ograni
Itzoną odpowiedzialnością w Opocznie" wykreśla się z reje
stru z powodu przekształcenia jej na spółkę jawną. 

Nr. porz. 424, kol. 1. Dnia 27.10.1947 r . ,;Piotrkowskie Przed
siębiorstwo Transportowe - PIOtrków, SłowaCkiego Nr. 53, 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialności4", z siedzibą w Piotr
kowje, ul. Słowackiego 53. Przedsiębiorstwo trudni się prze
wozem towarów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ka
pitał zakładowy wynosi 800000 zł . , podzielony na 5 udzia
łów po 160.000 zł., wniesiony przez l pólników' całkowicie we 
wkładach niepienięźnych w postaci 3 samochodów clężaro- ' 

wych. Kaźdy spólnik może posiadać więks~ą ilość udziałów. 

Zarząd stanowią: Jan Kamasiński, Czesław Janakiewicz 
i Zygmunt KSląźek. Zarząd reprezentuje spółkę we wszyst
kich stosunkach z władzami, sądami i osobami trzeCImi 
w ten sposób, że pod stempl em firmy dwaj z trzech człon
ków zarządu składają sWOJe podpisy. Spółka z ograniczoną 
odpOWiedzialnością, zawiązana aktem riotariusza Wardęskie· 
go w Piotrkowie 23.10. 1947 r . za Nr. rep. 707 na czas nieo
graniczony. Pi smo do ogłoszeń : Monitor Polski. K-30 

SĄD OKRĘGOWY W RADOMIU 

Do reiestru handlowego Działu A. i B. Sądu Okręgowego 
w Radomiu wpisano: 

10 października 1947 r, 
A. 5655. DypJ. Inż. H; W. Lewandowski, skład drzewa tar

tego i materiałów budowlanych w Ostrowcu. Firma obecnie 
brzmi: "Dypl. Inż. I Dypl. Kupiec H. W. Lewandowski -
Dom Przemysłowo-Handlowy". Oddziały : w Zakopaąem, ul. 
Chramcówki 28, w Krakowie, ul. Rynek Główny 37 I w Za
kopanem - RÓg Witkiewicza i Krupówek. Udzielono Pro
kury: dla centrali - Zofii Solewskiej, dla oddziału w Kra-
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kowie - Stanisławowi Zaborowskiemu, dla oddziału w Zac 
kopanem, ul. Chramcówki 28 - ZygmuntOWi Fortunie i dla 
oddziału w Zakopanem róg Witkiewicza i Krupówek - Au· 
drzejowi Lohmannowi. 

15 pażdziernika 1947 r. 
A. 5772. "Erbe -.:.. Centrala Sprzedaży Wyrobów przemy

słu Metalowego St. Rukasz i A. Bielawski". Siedziba - Ra
dom, Plac 3-go Maja Nr. 5. Spólnicy: Stanisław Rukasz i An
toni Bielawski. Spółka jawna. Spółkę reprezentują obaj 
wspólnicy' łącznie. Czas trwania spółki nieogranicznny. 

A. 5773. ,,Fabryka Narzędzi Rolniczych w Końskich Bracia 
J. Z. Szwatowie, Spółka jawna" . Siedziba: m. Końskie. Wspól. 
nicy: Józef Swat i Zygmunt Swat. Spółkę reprezentuje każ
dy ze wspólników samodzielnie. Spółka zawarta została na 
trzy lata z prawem automatycznego przedłuźania. 

A. 5774. "Apteka Jana Pianko w Skarżysku-Kamiennej". 

Właściciel Jan Pianko. 
24 października 1947 r. 
A. 5775. "Skład Artykułów Metalowych A. Niwiński, T. 

Swida i S-ka". Siedziba: m. Ostrowiec Świętokrzyski. Wspól
nicy: Antoni Niwiński, Tadeusz Świda i Karol Lirsz. Spółka 
jawna. Spółkę reprezentują którzykolwiek dwaj wspólniCY 
łącznie. Czas trwania spółki nieograniczony. 

3 października 1947 r. 
B. 533 "Kometa - Przetwory Chemiczne, Spółka z ogra. 

niczoną odpowiedzialnością w Radomiu". Przedmiot: Fabry-' 
kacja Mydła I Artykułów Pokrewnych. Kapitał zakładoWY, 
300.000 złotych podzielony na 30 udziałów. Zarząd: Zofia Sa .. ' 
wicka, Błażej Pa!czewski i Mieczysław Gierczak. Spółkę re-: 
prezentują: Zofia Sawicka łącznie z jednym z pozostałycb 
członków zarządu. Czas trwania spółki nieokreślony. 

14 pażdziernika 1947 r. 
B. 290 "Szyboszlif - Spółka z ograniczną odpowi-edzjaI~ 

nością w Radomiu". Kapitał zakładowy podwyższony został 
do 154.000 złotych i podzielony na 22 udziały. Zarząd obec· 
nie stanowią: Lidia Dobrzańska i Irena Dobrzańska. 

15 października 1947 r. 
B. 534. "Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne "Labo

farm" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Radomiu. 
Kapitał zakładowy 400.000 zł. podzielony na 40 udziałów. Za
rząd: Jerzy Dobrzański, Józef Bruśnicki i Stefan Kisielińskl. 
Spółkę reprezentuje którychkolwiek dw6ch członków zarz<l. 
du łącznie. Czas trwania spółki nieograniczony. 

31 października 1947 r. 
B. 535. "Dom Handlowy "Arkadia", spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Ostrowcu". PrzedmIOt: handel artyku
łami gospodarstwa ' domowego oraz spoźywczymi. Kapitał 

zakładowy 90.000 złotych podzielony na 180 udziałów. Za
rządca - Marian Gołębiowski. Czas trwania spółki nieogra~ 

·niczony. 
5 listopada 1947 r . 
A. 5776. "Hurtownia Owoc6w i Warzyw Br. Kozłowski 

I S-ka w Radomiu", Dzika 4. Wspólnicy: Bronisław Kozłow-
. ski; ' 'Marian Murawski~ · l\1arHln; Gadomsk'i i Ludomił Pawe

lec. SpÓłka jawna: Sp6łkę reprezentuje Bronisław Kozłow
ski łącznie z 'jednym z pozostałych wspólników. Spółkę za
warto do l czerwca 1948 r . z prawem automatycznego prze. 
dłużania. 

8 listopada 1947 r . 

A. 5777. "Hurtowy Handel Trzodą Chlewną i Rogacizną
Stefan Wydra, Leon Cholewiński i S-ka w Radoszycach, 
Spółka jawna. Siedziba os. Radoszyce, pow. Końskie. Wspól
nicy: Jan Cholewiński, Leon Cholewiński i Stefan Wydra. 
Spółkę . reprezentuje Stefan Wydra łącznie z jednym ,; po
zostałych wspólników. Czas trwania spółki nieograniczony. 

10 listopada 1947 r . 

A. 5778. "Towary Włókiennicze i Galanteria i Sapetto 
i S-ka, Spółka jawna w Końskich". Wspólnicy: Józef Sapet
to, Kazimiera Sikora i Maria Sapetto. Udzielono prokury 
Irenie Sapetto. Spółka jawna. Wszelkie umowy, zobowiąza
nia, pełnomocnictwa, weksle, czeki I indosy oraz pokwito· 
wania z odbioru korespondencji, przesyłek, towarów. sum 
pienię'znych, pism, dokumentów i wszelkiego rodzaju warto
gej - winny być podpisywane pod stemplem firmowym 
przez Józefa Sapetto lub prokurenta. Czas trwania spółki 

nieograniczony. 

SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH 

Do Rejestru Handlowego, Działu B. Sądu Okręgowego 

w Siedlca~h w dniu 6 marca 1947 r., por. Nr. 102 wciągnięto 
następującą firmę: "Owczarski i S-ka, spółka z ogranicwną 
odpowiedzialnością". Siedziba: os. Ryki, pow. ' garwolińs!<ie
go. Prowadzenie handlu zboźem i wszelkimi ziemiopłodami 
oraz przetworami zbożowymi. Kapitał zakładowy społkl wy

nosi 300.000 zł., podzielony na 30 równych udziałów, po 
10.000 zł. kaźdy udział i całkowicie do kasy spółki wpłaco

ny. Każdy spólnik może mleć Większą ilość udziałów . Za
rządzają spółką Jan Rzeszotek, Wacfaw Owczarski i S tani
sław Kultys. Zarząd spółki reprezentuje j'ł w Sądzie i poza 
Sądem oraz dokonywa wIei imieniu wszelkich czynnoścI. 

Do składania świadczeń i podpisywania w imieniu spółki 

wszelkich zobowiązań uprawniony iest kaźdy z człon~ów za
rządu samodzielnie. Spółka z ograniczoną odpoWIedzialno
ścią, zawarta w dniu 7 stycznia 1947 r. K-110 

Do Rejestru Handlowego, Działu B. Slldu Okręgowego 

w Siedlcach w dniu 16 listopada 1947 r .. pod Nr. 102'2. przy 
firmie : .. Owczarski i S-ka. spółka z ogran.'czon<j odpowie
dz~alnośclą" w Rykach, wciągnięto : Kapitał lakład'owy pod
wyższono o 900000 zł., tj . do 1.200000 zl .. podzielony na 120 
równych i niepodzielnych udziałów, po 10.000 zł. kaźdy i cał
kowicie do kasy spółki wpłacony. K-I09 

-
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p • r g I r Z e , t a 
OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Naczelna Dyrekcja Przedsiębiorstwa Państwowego "Pol
skie Uzdrowiska" w Warszawie, Zurawia 24A, ogłasza prze
targ nieograniczony na sprzedaż ok. 450.000 wkładek 'korko-
Wych II gatunku do kapsli. . . 

Wzory do obejrzenia w biurach P.P.P.U. w godz. 10-12. 
Oferty należy składać w zalakowanych kopertach z napi

lem "Oferta na kupno wkładek do kapsli" w Kancelarii 
'Naczelnej Dyrekcji P ,P.P.U. w godz. 10-13 do dnia 10 lutego 

': 1948 r . 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego r . b. o godz. lO-ej 

• wlokalu P.P.P.U. pok. 8. K-793 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Szczecinie ogłasza 
przetarg nieograniczony na: 

1) remont instalacji elektrycznej w garażach P. U. : P. w 
Szczecinie przy ul. Roosevelta 39. 

2) wykonanie naprawy l uruchomienie windy w budynku 
Okręgowej Składnicy Materiałów Teletech. w Szczecinie 
przy ul. Roosevelta. . 

Wszelkie informacje i podkładki do przetargu otrzymac 
można w cenie 50.- zł za komplet w Dyrekcji Okręgu Poczt 
l Telegrafów w Szczecinie przy Al. Niepodległości 41/42, 

Od dz. Budowlany (II p.) od godz. 10-13. 
Oferty przepisowo zamknięte należy składać do skrzynki 

ofertowej w gmachu D.O.P.T. do dnia 6 lutego 1948 r. godz. 
10, o której nastąpi otwarcie ofert w sali konferencyjnej 
D.O.P.T. (I pięti'Ó). 

Do oferty należy dołączyć kwit na opłacenie wadium w 
wys. 1°1o od sumy ofertowej. 

D.O.P.T. zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferen
ta bez względu na wysokość oferowanej sumy, unieważnie
nia przetargu bez podania przyczyny i wypłacenia odszkodo
wania, dowolnego zmniejszenia lub zwiększenia robót wzgl. 
podziału robót między oferentów. AB....:.219. K-780 

Centrala Zelaza i Stali Przedsiębiorstwo Państwowe ogła
sza przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę : 

l) Wykonanie prac wstępnych oraz montaż dźwigu osobo
wego, okrężnego, typu "Pater-noster" marki Flohr, Berlin, 
w budynku Centrostali w Katowicach, przy ul. Wita .Stwo
sza 7. 

2) Dostawę kuchni elektrycznej o powierzchni ogrzewal
nej ca. 1 m'. składającej się z 6-8 płyt grzejnikowych i pie
karnika na napięcie sieci 220 Volt, z możliwą rezerwą 

płyt grzejnikowych. 
Podkładki ofertowe i informacje techniczne można otrzy

mać w Dziale Inwestycyjno-Budowlanym Centrali Zelaza i 
Stall, Katowice, ui. J. Ligonia nr. 3/7, I piętro. " . 

Termin składania ofert upływa z dniem 29 stycznia 1948 r :, 
godz. 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia 
o godz. 12-tej. 

Oferty w zalakowanych kopertach bez znaku firmy nale
~y składać w Dziale Inwestycyjno-Budowlanym Centrostali, 
przy ul. J. Ligonia 3/7 I. piętro, z napisem "Oferta na wy
konanie montażu windY" lub dostarczenie kuchni elektrycz
nej. 

Do oferty należy dołączyć kwit wpłaconego wadium w ka
lie f"'entrostali, w wysokości 1% sumy oferowanej. 

Zastrzega się wolny wybór oferenta, unieważnienie czę

ściowe lub całkowite przetargu, bez podania przyczyn i ro
szczenia jakichkolwiek odszkodowań. 2-K-705 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 7-48 

Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczo
tly na wykonanie i dostawę 500 szt. palników bunzenowskich 
do stojących latarń gazowych. 

Przetarg odbędzie się dnia 10.II. b. r . o godz. l1,..tej w gma
chu Zarządu Miejskiego, pokój 303. Oferty składać ' należy 

najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.30 w pokoju 310. 
Wadium 2°/0 oferowanej sumy. 

Wzory palników są do obejrzenia w Gazowni Miejskiej w 
Gdańsku, Wałowa 18. 
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wyboru oferenta 

bez względu na wysokość 9ferty, podziału robót między kil
ku oferentów, a takie uznania, że przetarg nie dał wyniku 
dodatniego. K-778 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 136. 
Szczeciński Urząd Morski, ul. Jacka Malczewskiego 34, o

głasza przetarg nieogran!czony na: 
Dostarczenie i wykonanie rozdzielni elektrycznych, linii 

zasilających i zarobienie i podłączenie kabli we wsżystkich 
budynkach na Wyspie Górnej Okrętowej w Szczecinie. 

Wszelkie informacje oraz ślepe kosztorysy ł formularze 
otrzymać można za zwrotem kosztów w Szczecińskim Urzę
dzie Morskim Dyrekcja Techniczna, ul. Jacka Malczewskie
go 34 od dnia 13 lutego r . b. do godz. 15-ej. 

Oferty zalakowane bez firmy z. napisem jak wyżej należy 
składar. w Dyrekcji Technicznej Szczecińskiego Urzędu Mor
skiego, ul. Jacka Malczewskiego 34, do dnia 14 lutego rb. do 
godz. 11,45. ' 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 1948 r. o godz. 
12-ej w Dyrekcji Technicznej Szczecińskiego Urzędu Mor
Skiego, ul. Jacka Malczewsjtiego 34, I piętro. 

Do oferty należy dołączyć kwit kasy I Urzędu Skarbowe
go w Szczecinie na wpłacone na rachunek depozytowy Szcze
Cińskiego Ur;.ędu Morskiego wadium przetargowe w wyso
kości 3°/0 sumy oferowanej. 

-

"MONITOR ' POLSKI" - dn. 26 stycznia 1948 r. 

Zezwala się · również na · złożenie ' wadium w ' postacł . gwa. 
rancji bankowej lub innych walorów zgodnie ' z zarządze

niem Ministra Skarbu z dnia: 25 listopada 1947 · r. 
Szczeciński Urząd Morski · zastrzega sobie prawo wyboru 

przedsięt iorcy bez względu na cenę, prawo podziału robo
ty między poszczególnych oferentów, oraz .. prawo uznania, że 
przetarg nie dał dodatniego wyniku . ' K~779 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Państwowa Chłodnia Składowa w · Warszawie zawiadamia, 
że w dniu ~ lutego 48 r. o godz .. 11 rano . nastąpi . otwarcie 
ofert z przetargu nieograniczonego na uzupełnienie i mon
taż dwóch kompletów dźwigów towarowo-osoboWych w bu
dynku Chłodni przy ul. Wolskiej Nr. 90 w Warszawie. 

Bliższe informacje oraz podkładki ofertowe . otrzymać moż
na w Biurze ·Technicznym Chłodni w Warszawie, ul. Wol
ska Nr. 90. K-768 

PRZETARG NIEOGRANICZONY. 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Katowicach ogła
sza przetarg nieograniczony na dostawę . wag i odważników. 

Przetarg rozpocznie się w dniu 7 lutego 1948 r. o godz. 
12-ej • w Oddziale Gospodarczym DyrekCji w KatOWIcach ul. 
Słowackiego 11, pokój 40. , 
Szczegółowe warunki, określające rodzaj i ilość dostawy, 

formę i sposób składania ofert, wysokość, formę i sposób 
złożenia wadium i kaucji, zawarte są w "wezwaniu do skła
dania ofert", które można otrzymać we wskazanym wy
żej biurze w godzinach urzędowych. 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów zastrzega sobie pra
wo wyboru .z przetargu dostawcy bez względu na cenę ofe
rowaną oraz prawo uznania, że ' przetarg nie dał wyniku. 

K-770 

PRZETARG NIEOGRANICZONY. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni zaprasza do skła
dania ofert na wykonanie instalacji ' centralnego ogrzewania, 
wodociągów, kanalizacji i gazu w gmachu Izby w Gdyni u 
zbiegu ulic Zeromskiego i Pułaskiego. Oferty w zapieczęto
wanych kopertach bez godła oferenta, z napisem "oferta na 
wykonanie instalacji c. o., wodociągów, kanalizacji i gazu 
w gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni" z załą
czonym kwitem wadialnym w wysokości 2% sumy oferto
wej należy składać w . biurze Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Gdyni, ulica Swiętojańska nr. 17/II, pokój nr. 18, do dnia 
3 lutego 1948 r., godz. 12-ta. Otwarcie ofert nastąpi tego sa
mego dnia o godz. 12.30. Formularze przetargowe i ślepe 

kosztorysy można otrzymać w biurze Izby Przemysłowo

Handlowej za zwrotem kosztów złotych 1.000.- za komplet 
i tamże można się zapoznać z projektami instalacji oraz o
trzymać wszelkie wyjaśnienia, dotyczące przetargu .. 

Izba Przemysłowo-Handlowa zastrzega sobie prawo do
wolnego wyboru oferenta, zmniejszenia lub wyłączenia, lub 
zwiększenia pewnych robót względnie grupy robót. oraz u
nieW~żltt~nia przetargu bez umotywowania lub ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów. K-769 

PRZETARG NIEOGRANICZONY. 

Przemysł Chemiczny "Boruta" pod zarządem paJ1stwowym 
Zgierz, ul. Sniechowskiego 30, ogłasza przetarg nieograni
czony na wykonanie kanalizacji tj . kanału "A" i "C". 

Slepe kosztorysy można podjąć w Biurze Technicznym 
"Boruty" w godz. 8-14. 

Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "oferta na 
wykonanie kanału "A" i "C" kierować najeży pod adresem 
Przem. Chem. "Boruta" Zgierz, Wydz. Zaopatrzenia, do dnia 
7 lutego br., w którym to dniu o godz. lO-ej nastąpi otwar
cie ofert w obecności zainteresowanych osób i przedstawi
cieli firmy "Boruta". Do oferty należy dołączyć kwit na 
wpłacone do N. B. P. OIŁódź k-to 129 lub do kasy "Boruty" 
wadium w wys. 10/0 od oferowanej sumy. 

Firma zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ofert bez poda
nia przyczyn oraz wybór oferenta bez względu na cenę. 

K-771 
PRZETARG. 

Starostwo Powiatowe Opoczyńskie Referat Odbudo-
wy - Opoczno, ul. Staromiejska 6, ogłasza przetarg nieogra
niczony na wykonani~ 2-ch budynków drewnianych (ambu
latorium i stajnia) dla Państwowej Lecznicy Weterynaryj-
nej w Przysusze, pow. Opoczyński. , 

Oferty z podpisanymi kosztorysami w zalakowanych ko
pertach z napisem:. "Qferta na wykonanie ambulatorium 
i stajni Państw. Lecznicy Weterynaryjnej w Przysusze" na
leży składać W Starostwie Powiatowym Opoczyńskim ref. 
Odbudo~ pokój nr. 10 do dnia 31 stycznia b. r., godz. 11.30, 
gdzie nastąpi komisyjne otwarcie kopert o godz. 12.00. 

Do oferty należy dołączyć kwit na \vadium złożpne w U
rzędzie Skarbo~m wOpócznie w wys. 1"10 od sumy ofero
wanej. 
Bliższych . informacji udziela Referat Odbudowy starostwa 

Pow. w Opocznie, ul. Staromiejska 6, w godzinach urzędo
wych, gdzie za zwrotem kosztów oferenci mogą otrzymać 

ślepe kosztorysy, wiuuąki przetargowe oraz projekt umowy. 
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ' oferenta bez 

względu na cenę jak · też unieważnienie przetargu bez poda
nia powodów. K-772 

PIłZETARG NIEOGRANICZONY Nr 58. 

Zarząd Odbudowy Kolei Państwowych w Katowicach 
ogłasza prżetarg nięograniczony na wykonanie odbudowy 
mostu przez rzekę Gwizd w km 238.100 linii Bolesławiec-
Zabłocie w trzech kolejnościach robót. 

Załączniki ofertowe za zwrotem kosztów własnych oraz 
wszelkie informacje można otrzymać i plany obejrzeć w Wy-

Nr 7 

dziale Technicznym Zarządu Odbudowy K. P. w Katowi
cach, ul. 3-io Maja Nr 7. 

Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach' z napi$em 
.. Oferta do przetargu nieograniczonego Nr 58 na: wykonanie 
odbudowy mostu przez rzekę Gwizd w km. 238,100 linii Bo
lesławiec-Zabłocie", należy składać do skrzynki ofertowej, 
umieszczonej w budynku Zarządu Odbudowy w Katowicach. 
ul. 3-go Maja Nr 7, do d~la 29.1. 1948 r. godz. 10~ta , 

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia godz. 10.30 
w biurze Z. O. 

Oferent obC/wiązany jest złożyć wadium w wysokości 1% 
(jeden procent) oferowanej sumy na konto Zarządu Odbu
dowy K. P. w Katowicach w P. K. O. Nr 111/5365, a kwit 
dołączyć do złożonej oferty. Firmy zwolnione od składania 
wadiów przez Min. Kom., mają dołączyć odriośne pismo. 

Brak wadium spowoduje unieważnienie oferty . 
Zarząd Odbudowy zastrzega sobie prawo podziału robót, 

prawo wolnego wyboru oferenta, jak również unieważnienia 
przet;lrgu bez .podania powodów i bez ponoszenia jakichkol
wiek odszkodowań. K-631 

PRZETARG NIEOGRANICZONY. . 
Fabryka "Armatur" Łagiewniki ogłasza przetarg nieogra

niczony. 
na wykonanie rurociągu długości ok. 1700 m urządzeń po

miarowych dla gazu ziemnego. 
Podkładki ofertowe oraz bliższe informacje otrzymać 

można w biurze fabryki "Armatur", Kraków - Łagiewniki , 
w godzinach urzędowych. 

Oferty w zalakowanych kopertach, bez uwidaczniania na
zewnątrz oferenta należy złożyć w biurze fabryki "Armatur" 
do dnia 31 stycznia 1948 r. 

00 oferty ma być dołączony dowód wpłacenia wadium 
w wysokOŚCi l % sumy ofertowej na konto fabryki "Arma
tur" Nr 67a/90 w Banku Gospodarstwa Krajowego, oddział 

Kraków. 
Dyrekcja fabryki "Armatur" zastrzega sobie prawo unie

ważnienia cało~ci lub części przetargu i prawo swobodnego 
wyboru oferenta bez podania powodu. K-63(1 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

Dyrekcja Państwowego Monopolu Zapałczanego ogłasza 

przetarg nieograniczony na zakup, względnie wykonanie: 
1) Jednego kotła parowego, wodnorurkowego, o po

wierzchni ogrzewalnej ok. 250-300 m2 , ciśnienie ok. 15 atm. 
(ew. z rusztem schodkowym na miał węglowy i odpadki 
drzewne, wraz z kompletnym osprzętem, jak zawory parowe, 
.manometry, szkła), pompami zasilającymi, oraz parociągami 

w obrębie kotła. 
2) Jednej kompletnej spądnicy prądu zmiennego trójfazo

wego 230/400 Volt, o mocy ok. 200-250 KW o liczbie obro
tów nie więcej jak n -- 1000 obr/min. 

3) 10 sztuk pudełczarek-wierzchówek wg. dostarczonych 
przez DyrekCję PMZ rysunków i modeli. 

4) 77 rodzai różnych śrub i nakrętek, jako zamiennych 
części do maszyn. , 

Oferty w zapieczętowanych l olakowanych kopertach 
z odpowiednim! napisami, należy składać do dnia Ul. 
1948 r . do godz. lO-ej rano do "skrzynki ofert" - w Dyrekcji 

. P. M. . Z. Warszawa, ul. Kielecka 16. Otwarcie ofert -
4.11. 48 r. godz. · 11. Rysunki i są do obejrzenia w Biurze 
Technicznym Dyrekcji PMZ Kielecka 16, pokÓj 21. 

Dyrekcja P. M . Z. zastrzega sobie prawo wyboru dowol
nego oferenta, zwiększenia lub zmnleiszenia ilości zamówie
nia. jak również unieważnienia przetargu. 

Oferty nieuwzględnione, powstaną bez odpowiedzi. 
' . K-637 

PRZETARG NIEOGRANICZONY. 

Fabryka Sklejek Lasów Państwowych w Bydgoszczy, ul. 
Fordońska 116. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 
filtów zasilających urządzenia przemysłowe. 

W zakres robót wchodzi: 
a) .budowa filtrów rzecznych, 
b) " . stacji pomp, 
e) przeprowadzenie podziemnego rurociągu od stacji pomp 

do istniejącej Sieci zasilającej. 
Oferty w podwójnie zalakowanych kopertach bez godła 

firmy z napisem "Oferta na budowę filtrów" należy złożyć 
do dnia 31.1. 48 r . godz. lO-tej w sekretariacie Zakładów. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzinie 12-tej 
w biurze Naczelnego Kier. Fabryki. 
podkładki ofertowe, ślepe kosztorysy, plany I t. d. są do 

oqebrapIa ewentl. do wglądu w biurach fabryki. 
00 oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium 

w gotówce w wysokości l % od oferowanej sumy - w Pań
stwowym Banku Rolnym, Oddział w Bydgoszczy, konto Fa
bryki Sklejek Lasów Państwowych w Bydgoszczy Nr 18 -
lub dowód zwolnienia od obowiązku składania wadium. 

Wadia nieprzyjętych ofert będą zwrócone w ciągu 5 dni po 
otwarciu ofert. 

Fabryka Sklejek Lasów Państwowych zastrzega sobie pra
wo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia prze:
targu. K-638 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr 2. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę nowej studni 
wierconej 'na sto Grodzisk. 

Oferty w zqJaknwanych kopertach należy składać do 
godz. 12-ej dnia 30 stycznia 1948 r. do skrzynki ofertowej 
w Wydziale Drogowym, przy ul. Wileńskiej 2/4. gdzie w go
dzinach urzędowych można otrzymać informaCję oraz pod
kładki do składania ofert. K-łf19 



Nr 7 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

Centrala Tekstylna ogłasza przetarg nięogranic~ony na· 
wykonanie spustów do wyrobów włókienniczych dla Hur
towni nr 2 C. T. w Łodzi, przy ul. Kątnej 3/5. 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.1. 1948 '1' . . 0 ~odll. 
lO-tej, w biurze Wydziału Inwestycji i Odbudmvy, prży \.11. 
Moniuszki nr 6, pokój nr 16 - gdżie też od dni~ 11.1. ~8 r. 
w godzinach od 8-ej do 13-ej można otrzymać podkładki ko.
sztorysowe raz wszelkie rysunki i wyjaśnienia. 

Ofertę w 2-ch zalakowanych kopertach z napilSem: "Ofer
ta na wykonanie spustów na przetarg w dn. 27.1, 1948 ' r." 
skład<tć należy do dnia 27.1. 1948 r. do godz. 9,3Q,w 'biur~e 

Wydziału InwestYCji i Odbudowy, ul. Moniszki 6, Po)\;6fnr · r6. 
Wadium w wysokości 30.000.-' zł wpłacać należy na ' konto 
Centrali Tekstylnej Nr 402 - w NarodOWYm BankliPol
skim, kwit zaś dołączyć do ofert. 

Centrala Tekstylna zastrzega sobie prawo wyboru ofe-'ten
ta, lub unieważnienie przetargu bez podania powodów; ' 

K.:.:..ti27 

PRZETARG. 

PrZelllysl Chemiczny "Borl,lta" pod Zarządem Państwowym 
w Zgierzu, ul. Sniechowskiego 30 ogłasza przetargnieogra- ' 
mczony na wykonanie: budynku WT 4 - jednopiętiow,ego, 

o konstrukcji żelbetowej i kubaturze 6.770 m 3• 

Slepe kosztorysy można otrzymać w Biurze Technicznym 
.. Bl,lruty" w godz. od 8 - 14, gdzie również motua przejrzeć 
rysunki. . 

Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "ofertą. na 
wykonanie budynku' WT 4" kierować należy pod adresem: 
Przem. Chem. "Boruta" Zgierz Wydział Zaop~trzenia do dnia 
3 lutego br. w którYm to dniu o godz. 13-ej nastąpi 6twar- ' 
cie ofert w obecności zainteresowanych osób i ·przedstawi- · 
cieli firmy "Borutą". . . 

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone do N. B. p. 
O/Łódż k-to 129 lub do kasy "Boruty" wadium w wys. i% ·· 
oferowanej sumy. 

Firma zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ofert bez poda- ' 
nia przyczyn, oraz wybór oferenta bez względu na cenę. 

K-628 

pRZET ĄEG NIE9GRANICZONY, 

Zakłady Elektryczne Wybrzeża w Gdańsku ogł~szają Prze
tar~ nieugraniczony na przeróbkę i uzupełnienie brak1,ljących 
urządzeń oraz montaż' dżwigu osobowo-towarowego na Ma
gazynie Centralnym przy siłowni Ołowianka w Gdańsku. 

Pr~etarg . odbędzie się dnia 29 stYcznia 1946 r, o .. godll. lO-:-ej 
w CentraU zew w Gdańsku, ul. Wały Jagielloń1ikie 9, po-
kój 213. . 

Oferty w zalakowanej kopercie należy Składać podpowyi- ' 
$zym adresem do godz. 9,30 dnia 29 stycznia 1948 r. w pO

koju 208. 
Warunki i podkładki ofertowe można 'ó{rzymać .za o~łatą . 

od dni!il 111 stycznia br. ' w pok6ju 208. 
Wadium w wysol{ości 1% sumy ofertowęj naleiy złożyć I 

w Banku Gospodarstwa Krajowego na nasz r-k "Kaucja". 
Z. E~ W. zastrzegają sobie prawo wyboru oferenta bęz ' 

względu mi wysokość ' sumy oferowanej, podziął rqbótmię
dzY kilku oferentów, oraz unieważnienie przetargu bez pq
dania przyczyn. ; K-629 

PRZETARG. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie .ogłasza prze
targ nieograniczony na b1,ldowę linii telefonicz~el wzdłuż 
lItpiejącego toru K,olejki Le~nej Lipa-ł:.ąiek, dlug:20~m. 
Słupy dostarczy Oyrtl~cja, resztę - Przedsiębiorca. TenTlin 
rozpoczęcia robót 23 lutego b. 1'., ukończenie .,..-' 30 marca b. r. 

Oferty w zalakowanych kopertach wraz 'z kwitem na 
wpłl!cone wadium do Kasy Dyrekcji w wys()kośdl% od 
sumy oferowanej należy składać w Dyrekcji do godziny 
12-tej dnil! 7 lutego, po czym zaraz nastąpi otwarCie ·olert. 

podkladki ofertowe i informacji udzieli Biuro Techniczne 
Dyrekcji Okopowa 13, ~amiejscowym listowilie. K-630 

PRZETARG NIEOGRANTCZONY 

Zjedl'oczenie Przemysłu Gazów Technicznyen. Dąbr6w
~a Mała. k/Katowic. ul. DąbrowskiegQ 2' ,ogłasza przeta:-g 
nieograniezony na dostawę 

~OO szt tarcz sukiennych do polerQwani;;t metali, 0 4GO 
mm X !!~ęr.40 lTim. 

Oferty w bezfirmowych . zalakowanych kopertach z·. rt:;j~ 
pisem "Oferta na dl'lstawę tarcz sukiennych" należy skł<J
dae do dnia 28 I 48 r do godz. lO-tej, vi kt6ryrn to termi
!'llenasiąpiotwarde ofert Zjednoczenie zastrzega$bbiel:k'l~ 
wodowolnego wyboru oferenta, ()raz unieważnienie przetargu 
be:& podania przyczyn. ' .. 1(. .. ''-1j33 

OGł,oSZENTE O PRZET ARGl,J 

Wydział Powiatowy w Busku-zdroju, ogłasza '{)rzetarg 
nieograniczony na gruntowny remont bUdynkuposzpitalrie. 
go w Stopnicy. na Ośrodą.K Zdrowia. Bliższe informacje 0raz 
podkładki przet.argowe otrzymać można w biurże Wydliil'
łu Powiatowego w Busku-Zdroju, ul Żymierskiego 4, !?id7!!! 

tez należy składać oferty w zalfłkowanych kopertach l na!';
Sem .. O!erta przetargowa na gruntowny remont bUdynku 
poszpitalnego na Ośrodek Zdrowia w Stopnicy".. . . 

Termin składania ofert do dnia 14 lutęgo 1948 . t"o~u 'clo 
godz 10-t.ej 

Do oferty dołączył' należy kwit kasy Wydziału Powiat..,
wago I.a wpła<,one wadium, w wy:;okości lOJ. oferÓ.wanej ~.j_ 
my Wadium wpla <' ;'" można również do · K"mllnalnejJ<:'I~.Y 
Oszezędm.ści pow. stopnickiego w Busku-Zdroju ' na rąch~-

.. MI"'\'T\I'T'T'OR POT .sKI" 

nek Nr 3, lub na konto cł:ekowe P.K.O. w Krakowi. Nr 
IV-1060. 

Otwarcie ofert "rzetargowych . nastąpi w dniu H lutego 
1948 r. o godz. lI-tej. 
.. Wy<;l.ział powiatowy 7jastnega iIIobię prawQ dowolM,q wy. 
OO!;U oferenta bez względu .na wY&bkosćoferowanej tumy 
oraz prawo uniew?żnienia przetargu bez podani", pTliy(;zyny. 

K~634 

PRzeTARĆ; 

Centrala Zaopatrzenia lVlateriałow~go Przemysłu Węglo .. 
. we go w Katowicach, ul. Plebiscytowa 36, 'ogtasz<1 nieograni. 
c":any przetarg na kupno: " . 

z zakresu metalowo :..... przetwórc~ego: 
po 5.000 szt. nrl - 5 śrub do pasów "Jacksona.'·· pojedyń~ 

po 

po 

400 

400 

5 

20 
5 

500 

25 

25 
3.000 ,. 

60 
300 
80 

30 
" 

45 

e~ i podwójne, 
miar taśmowych par~ianych' w . dł~g. od 10--
30 mtr:. , 
miar ' taśmowych ~talowYch w dług. od 10 -
50 mtr.; 
poziomnic metalowyeh kątowych 130 X 
150 mm, 
dtto z ~Fowkiem . (do wałów) 200, 100 mm, 

" 800 mm, 
drewnianych, murarskich od 200 -

800 mm, 
poziomnic metalowych) ramowych 1110 X i50 
i 200 X 200 mm, 
wzorników do gwintów MWR, 
kleszczy do kapiszonów ($płOnek)" 

diamentów do cięcia szkła, 

słupołazów (par), 
kleszczy do gięcia rur bergmanowskich od 
9 - 29 mm (kom p.), 
gwintownic łopatkowych do gwintu Whit .. 
wortha, 
dtto, 

50 mtr. piły łańcuszkowej typu "Stihl",- 120 mtr. 
"Dolmar", 

65' " dtto "MafelI", 
40 szt. latarń semaforowych, 
30 " dtto, do zwrotnic prav.rowjazdowych 

wjazdowych . 
Lożyska w każdej ilości następujących typów: 

F A G NJM 60, - S K F : 230'1, 1312, 21310 6318, 
2213, ~310, 51216, 2217, 2308, 52210,6312. 

6310. 

z zakresu materiałów elektrotechnicznych: 
30.0GO szt. uchwytów izolaćyjnych do antygronu 2 X 

2,5 Al., 
500.000 mt).". taśmy izolacyjllej, . olejnej o szerok" 10 

35 mm, 
2.500 " p!ótpa' olejnego o gr:ub (1,13 - 0,4 mm, 

100.000 " rurki impregnacyjnej Olejnej o e) 1-15 mm, 
qOOszt: c g!1ia~d .qezpiraf2in~k.owych typ UZ; .. 1.9,Q,!~" ;,,, 
'600 " puszek żeliwnych, hermetYcznyC;;h Q./ iQ., mm, 

:4 - wylot. gw. rsp. 13,5 mm, 
500 dtto, lecz z gw, rsp 16 mm, 

5.000 kg. drutów . nawojowych w emalii o 0 od 0,06-
1.5 mm. 

po 2.000 mtr, przewodu OP 4-~yłQ~'Y o przekr. : 2,5; 4; 8; 
10; i6;25 mrn2• 

po 10.000 " Antygronu Kgao 2 ><: . j,5 i 2 X 2:5; '3 X ' l,s 

90 ,," 

tO szt. 

4 " 

70 

20 " 

JOO ,. 

200 

3 

i 3 X 2,5 mm2,' . .. 

ąparaty tęlęfoniczl1e lwpaIl1iaqę, \i\TQdoszc;zel ... 
ne z induktorem i sl,ri;yn~ą \?,ąt!lr. MB, 
aparaty tęlef; kOP.w9d~sz~~ęlne '. ~ ' indukto
rem, tarczą numerową, .typ MB ""'" ~a, 
zespoły przeka~ni~ów: sygl'lałowyeb (3 ~ąspu~ 

ły przekażników), Wg.$cherna,t~ : F.~. 99Xl6 
b. do centrali a1,lt(jma.~ycznej . Sięmenti-Neha 
cewki indukGyjn.e 22/29; 29/32; 1-5-3/60, . 
dzwonki telefonicznę .n.a prag zmienny 'l " X 
6QQ; 2 X aGO; 2 X 1000 omów, 
kondensatiJloy teletechn. 0,5, 1. 2, '* mikrQ .. 
radów, . 
cew~i topikowe G,Ii; 0,75; l ; 1,5; 1,75 am
perów, 
tarcze wybierakowępodłuine do . c:entr. i;lwi~ 
zo typ Siemens ~ Neha. 

z zakresu materią,łów pędnYch 
300 kg. ' h.ydrolu, - 2900 kg smaru"do lin tarez.Koepeg..,-

1,0.300 kg 'smaru cto lin wyciąg.l.:iębno\vyeh;-80 100 ~g 
sJilaru dó wóz:ków , kopainianych, .....: 4.$M kgwosl~U dl) . pa-
s.ownapęd skórl;. • ". .. 

. UWAGĄ! po O'fert z · pc;lW. za~res\l nt.leiałobY ~~łąc;iyć t/a. ~IJ 
pr:óbki albo tOli Qr:zee~enia . anahtyę;ne, lipor?:i\c'ił ')· 
ne 'przez poważne lab6ra~oria pań~twowe, z . tym, 
że zastrzegamY sobie PtzęprQwadzehie ilnalizy 
kontrolnej po ka?;dej uskutęczniol1ej dostawie. 

iIl zakresu matęrlałÓw . pómocnltlzy~h . .. . . 
po 200 rolek kaiki i papieru milimetrowego: 100 rolęk 

kalki nieolejonej; 100 rolek kalki płóciennej; 50 rolek bry~ 
~toll1 Schoellęrsharnmer; ;;;0 OQO ar~ kalk! maszynowej: 
60000 ark kalki ołówkowej; 10 000, Szt ołówkQw; 500 ~zt 

matryc; 5000 szt. taśmy do maszyn do pil';ania i 2500 ~ zt. 

do liczenia. 
z zakresu materiałów budowlan.V€.lb 
t 000 Q'lb sznura żużlowego. 40 ton wełny ~utlowej: 2.0:)0 

,t.on gliny: 20000 m2 trzciny sufitowej: t 000 m2 płyt kor
.kowych: 20000 szt. kaf1ipiecowych; ~ 50 ton zaprawy ognio
trwałej uszczelnIającej ; 100 ton' zaprawy . termalitowej; 
JOOOOO .s?;t.celdy term;;tlitowej: 10000 m~ płyt "SlJprem'i" 

z zakresu materiałów chemicznych. 
(J 

, 
8110 kg mydła w proszku, 10.000 kg jędrnego, 30.000 1(:g 

narego; 11.000 kg kleju kostnego, 2 750 do skóry I pasów, 
230 kg acetonowego; 30 kg tłuszczu kostnego; 370 kg glicery
ny technie.Ulej; 200 kg czystej; 13.000 kg permutytu; 10 000 
ka łUlu potasowego wZgl. KOH; 900 kg wodorotlenku baru, 
200 kg wodorotlenku litu; 3,000 kg ' kwiatu siarkowego; 200 
kg ' żelaZOCjanku potasu (do hartowania), 1.000 kg talku; 
1.100 kg contrexu; 3:250 kg hexametafosforanu; 2.400 szt. 
rurek do wykrywania CO; 7.500 kg wody destylowanej ; 60 
kg wYWQływacz metol-hydr.; . 60 kg utrwalacz kwaśny; 
8.000 kg pokostu czysto-lnianego; 1.000 kg farby białej pod
kiad~ IImalow.; 4.500 kg fady olejnej miniowej; 2.500 kg 
emalii wewnętrznych '.- różne kolory; 15.000 farby szarej 
idzoochrońnej II. malow.; "3.800 kg emalii zewnętrżuycb II. 

"rp.alow.; 485 kg lykopodium; 500 kg truci~y na insekty, 
. szczury i myszy; 10 kg "Gan9fum" cieCZ bordowska; l~OOO 
kg proszku do spaw. miedzi i m'Jsiądzu, 300 kg do spaw. alu~ 
minium, 500 kg do spaw. ~lIW8: 1.75~ ~ pasty do lutowa
nia;l.O~O kg, pasty do szlifowania nr .2 - 10; 230 kg kitu 
manganowego, 622 kg kitu do pasów; 130 kg do kolektorów: 
11.000 kg do okien; 1.700 kg do· szp;;tchlowania; 1.80G kg kitu 
miniowego; 1.400 kg do i?;olatorów, 260 kg instalacyjnego; 
1.000 kg środku izolacyjnego "Ceresil"; 1.500 kg. bejcy 
orzechowej wodnej; 600 kg proszku do czyszczenia alumi
nium; 3,200 kg proszku "Jądroniłt" ; 2.500 kg proszku do ce
męntowania; 500 szt. sączków fałdowanych nr 588 0 15 mm, 
500szt: dtto 0 24 rrim; 20000 szt. sączków jakościowych 

o 0 9 -:'24 cm., 14.000 szt. ilościowych z białą opaską 0 
9 - 15 cm, 12,000 z czarną . opaską o 0 9':'" 15 cm, 10.000 
szt. z niebieską opaską o 2> 12,5 cm; 50.000 szt. korków 
zwykłych o różnych wymiarach; 1 to szelaku. 
UWAG.\.! Do wyżej podanych artykułów należy dołączy~ 

próbki, przy mydle podać wagę pierwotną nade
słanej próbkI. 

Kwasy, roztwory mianowane i inne 
981 Itr. kwasu solnego ch. cz. 1,19; 156 Itr. kwasu azoto

weg(j' ·ch. cz. 1,4; 15 Itr. kwasu fosforoweg~ ch. cz. 1,7; 150 
kg kwasu si;;lrkoWego 26~ Be; 3.000 kg kwasu siarkowego 
28° Be; 128 kg alkoholu amylowego; 523 kg czterochlorku 
węgla; ' 23 kg bromoformu, 50 kg bromoformu techn.; 3 kg 
ChloroformU; 23 kg eteru etylowego; 2,2 kg błękitu alkali
cznego; 60 kg fenol ftaleina w roztw. alk,; 75 kg mety!..,.. 
raniu (roztw. wodny); 80 kg roztworu B-B; 65 kg roztworu 
c;:l~rka; 50 kg palmit. potasu 1/28; 10. kg alkon. roztwór ługu 
pot. 1110 n; 960 kg kwasu solnego l/lOn; :) kg kwasu s91-
nego 1 n; 7,5 kg kwasu siarkowego 1110 n; 38 kg ługu so
dowego 1110 n; 3,5 kg ługu potasowego; 6 kg azotanu srebra 
lilO n; '1 kg chlorku. baru 1/10 n; 100 kg ' wzmacniacz wg. 
Sułkowskiej; 10 kg chloraminu; 0,2 kg bromku etylel"lu; 10 

· kg płynu do wodowskazów odległość. syst. Igema. 
3 szt. wagi analityczne; 2 kompl. odwainiki clo wag anal.; 
1 szt. tygle platyn.; 1 aparat do oznacz. punktu zapł. olej n.; 
1 aparat do oznacz,punktu . z~pł. benzyny I nafty wg Abla· 
l aparat Corlt'a'CJsonlt; ' f2!!zt:kólbek destyhic. i'ńiedz: poj: 
200'; pd' 6'C śzt: ' k01bek desfyl. . miedz. poj . 300, 500, 1000,2ÓOG; 
po 4 szt. palników Bimsena ·i Fietschera; 16 szt. siatek aż be
stowych; 1 łaźnia wodna. 
3065 \ kg proszku do gaśnic; 3950 kg · tutogenu; 50 kg sapo-

· n'jnu~ 250 k~8pumanixu do genęr; pian.otw,; 700 kg pienoll!; 
1125 ' kg.płYnu Setra",621 sżt.nabojów do gaśnicy "Mini. 
max'., ' 565 kg do gaśnic pianOWYCh, 2'70 kg płynowych , 271 
kg te.trowych. 200 kg śniegowych. . 
· Odczynilłki c~eD1' C~f!!tę. 
S~kło lałJorlltoryjnę. 

. ÓfettyĘ'>r~etargowe nale?;y pJzesł;;te do dnia ił lutęgp 1948 
r, w podwójnej niefirmowejkopercie;. zewnętrzna · ą,dre$D
waną do Centrali Zaopatrzenia Materiałowego ptz.emysłll 
Węglowegt)w Katowicach. uł . plebiscytQwa 36 ~ lnspekto- ' 
rat Przemysłowy, wewnętrzna ~aś ~ uwagą: Przetarg na ma
teriałynp.: .ęlektrotechniczne,chęmięznę itp. Ola ka7.dej 
grupy materiałów należy składać oddzielną ofertę. 

Oferty' przetargowe lladeflłanę PO dpiy 3 lutego 1946 't. 

nie będąr.ozpątrywane. , . 
' CZMPW zastrzega 'sabie możność. wyboru .oferenta bez 
względu na wysoj(ość oferowl!l1ej ' cf!ny, zmniejszenie lub 
zwiększe.nie dO$tawy oraz anulowanie przetargu bez p~d:'ln :a 
pr~yC;i;yny· J{- ';32 

Ogłoszenia · ··'instytucJi . 
public:znych . 

-:- Q . 

OBWIESZCZENIE ' 

Na podstawie.art 17 ust l ·tart, lBust l PekretlJ ~ dnia 
31.47 . r(D~. l].RP. Nr 19. pÓZ72)Or~z na podstawie art 21 
U\łt 4 Rozp. Prę~. Rzeciyp ?;dni9 27 ;;;1927 r. (jednolity tekst 
w Oz. , U:RP. Nr3 z dnia 18.11933) i zgodnie z decyzją Mi
ni~tra Skarpu (Departament VII) z dnia 'ł I 1948 r Nr D. 
VII.40!} /4Q Powszechny Zakład Ube7.pieczeń Wzajemnych 
poctajedo publi<'znej wiadomo.ści, ~e od dni::! l stycznia 
11148 r szacunek budowli ną wsi oraz budowli związanych 
z gospodarstwem rolnym ..ił miastach i miasteczkach na 
teręnie Rzeczypospolitej z wyjątkiem b zaboru pruskiego 
i Ziem Odzyskanych zostaje podwyższony z 5·0-krotnego do 
IOO-krotnego przedwojennego .szacunku, a na terenie . b. 7.a-

. boru pruskiego i Ziem Odzyskanych .:... z 50-krotnego do 
gO-krot.nego. przedWOjennego qzacunku. 

Szacunek ruchomości rolnych zostaje podwyższony r6w
nięż od dnia l stycznia 1948 .r. z 50-krotnego do lOO-krotne-'o p!"zedwojennego szacunku. . 

, 
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Składki ogniowe oraz wyplacone przez P.Z.U.W: odszko
dowania za pogorzele wynikłe po l stycznia 1948 r. podle
gają tej samej podwY7:szce co i szacunki: · K'-615 

Rejestrację , ,l'rzeprowadzamy wyłącznie w naszym biurzł 
w Pruszkowie, Sienkiewicza 7. " 

Rejestracja trwać będzie do dnia 3 kwietnia 1948 r. włącz
nie. 

.8 r. i od tegoż dnlatlżywa się nowej pieczą tkl :I ztniennym 
l,lkladzie naatępującej treści : 

Pań/ltwowe Zakłady 
Państwowy Bank Rolny zgodnie z § 92 Statutu Banku 

(Dz. U.R.P. Nr 117 z 1932 r. poZ. 967) ogłasza, ·~e następują
cym pracownikom Banku: 

Rejestrację akcji na okaziCiela, będących w posiadaniu 
osób zamieszkałych zagranicą przeprowadzają polskie urzę
dy konsularne. 

PrzemY!!lu Dziewiarskiego Nr. :I 
Łódź, ul. ŁUkasińskiego 4. 
O pciwybzym uczyniono ogłoszenia w Kurierze Popular

pym, Gło~ie Robotniczym i Dzienniku Łódzkim w dniu 17.I , 
~8 r . K-656 

wygasły prokury: 
w Oddziale w KoszaUnie 
Chrzanowskiemu Rajmundowi 
w Oddziale w Rzeszowie 
Bjrkenmayerowi Ludwikowi 

nadano prokury: 
w Instytucji Centralnej · 
Kalinowskiemu Stefanowi 
w Oddziale w Bydgoszc7iY 
Birkenmayerowl Ludwikowi 
w Oddziale w Gdyni 
Bibrowiczowi . Zygmuntowi 
w Oddziale w GorzoWie a 
Kańsklemu Karolowi 
w Oddziale w Katowicaeh 
Laubertowi Stanisławowi 
w Oddziale w Legnicy 
Chrzanowskiemu Rajmundowi, 

K-635 

Państwowy Bank Rolny, zgodnie z § 92 St\łtutu .Banku (Dz. 
U. R. P. Nr. 117 z 1932 r. poz. ,967) podaje do wiadomości" że 
ob. Szwarc Stanisław został odwołany z pełnienia obowiąz
ków Dyrektora Oddziału w Legnicy. . M-13644 

Dokumenty podlegające rejestracji, nieostemplowane przed 
upływem terminu rejestracji, tracą moc prawną. 

W równej mierze z posiadaczami, obowiązani są do reje
strowania dokumel)tów, stanowiących podstawę rejestracji, 
ich dziertyciele. 
Podstawę rejestracji stanowią : 1) oryginały dokumentów 

na .okaziciela I Ich duplikaty; 2) ,prawomorpe postanowienia 
' sądów polskich o umorzeniu dokumentów, na okaziciela oraJ! 
3) zaświadczeni!!1 Instytucji kredytowych. związków samo. 
rządu terytorialnego i gospodar~zego. zakładów ubezpieczeń 
społecznych P.Z. U. W. oraz urzędów r WSZelkiego rodzajq 
osób praWIlych prawa publicznego o utraceniu 'w okresie od 
dnia l września 1939 r. tych dokumentÓw rta okaziciela, któ. 
re znajdowały się w ich posiadaniu lub ' dzierżawieniu w 
chwili utraty. , . \ 

Rejestracji nie podlegają , kupony. 
Zgłoszenie utraty dokumentów w przypadku,gdy nie moż· 

na podać istotnych Znam10n utraconego dokumentu, prze. 
widziane wart. 19 pOWOłanego dekretu, mote , być dokona
ne tylko u !'las. 

Wszczęcie postępowani'a umorzeniowego w odniesieniu do 
utraconych dokumentów na okaziciela emitowanych przed 
dniem l września 1939 r. winno nastąpić przed upływem 
terminu rejestracji. 

OGŁOSZENIE II . 

Jako likwldator Spółki pod firmą: Wytwórnia Artykułów 
Spożywczych "MARTA" Ska z o. o. Kraków, ul. Dominikań
ska 3, w likwidacji, wzywam wszystkich wierzycieli, aby 
zgłosili swoje wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty 
ostatniego ogłoszenia. - Kazimierz Falińskj.. 3-M-17117 

OGŁOSZENIE II. 

Likwidator spółki pod firmą Zrzeszeni Krawcy Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w ŁOdzi, ul. Piotrkowska 90, 
lI/lwladamla, że na podstawie uchwały wspólników objętej 

protokółem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
24-go grudnia 1946 r. Nr. Rep. 882 została otwarta likwida
cjQ spółld i wzywa wszystkich wierzycieli o zgłoszenie swych 
wierzytelności spółki W ciągu' trzech miesięcy od daty ostat
niego ogłoszenia. K-41 

OGŁOSZENIE III. 

łgro~na~zenie spólników pod firmą Towary Galanteryjne 
Hut t - Dętal "P r o m i e ń" ,Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością w Krakowie, Rynek Gł, 12; uchwałą z dnia 8 
listopada 1947 r. postanowiło spółkę rozwiązać i otwarto 
likwidację, 

Ogłoszenia prywatne Rejestracja odbywać się będzie począwszy od dnia ukaza
nia ' się niniejszego ogłoszenia, w biurze naszym w Pruszko
wie, ul. Sienkiewicza 7, w godzinach od. 13 do la-ej. 

Likwidatorzy wzywają wierzycieli do zgłoszenia Ich wle
rZftełnoścj w ciągu 3 miesięcy od daty ostatniego ogłoszen!a 
pod adresem spółki. 

OGŁOSZENIE 
Towarzystwo Akcyjne Fabryk Ołówków St. Majewski 

Spółka Akcyjna. {-l , L. Majewski, (-) ' K. ' Switklewicz. 

Likwidatorzy: JÓlef Bator, Bazyli Kamieński. 
wnym wart. 7 powołanego wyżej dekretu. 

o rejestracji akcyj Towarzystwa , Fałłry~ Ołówków "St. 
Majewski" Spółka Akcyjna w Prll!lzkowle. · 

K-767 

Państwowe Zakłady Przemysłu Dzlewiar~kl.ego Nr. 5 w 
Łodzi, ul. Łukasiń~kiego 4,zawiadamiają o zaginięciu urzę
dowej pieczęci podłużnej o następującym , bl'7.mieniu -1 akła. 
dzie: ' 

OGŁOSZENIE III. 

Likwidator Spółki pod firmą "Rusałka" Wytwórnia Wód 
Mineralnych, Sztucznych i Napojów Gazowych. Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że Powyż~'7.a 

Spółka znajduje się w likwidacji od dnia 4 czerwca 1!J47. 
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swych wierzy
telno'ści w ciągu trzech mieSięcy od daty ostatniego ogło
szenia pod adresem likwidatora Teodory Kozłowskiej, War-

Podajemy do publicznej wiadomości, · iż zgodnie 'z dekre
tem z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektó
rych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed dniem 
l września 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr~ 22, poz. 88), przeprowa": 
dzamy rejestrację i ostemplowanie emitowanych .przed 
dniem l września 1939 r. akcyj naszych na okaziciela, ' a w 
dniu tym nieprzedawnionych. 

Państwowe Zakłady 

Przemysłu Dziewiarsldego .Nr . . 5 w Łod-.:i 
Łódż, ul. V..lkasińskięgo 4 
Wyżej omówi.óną {lieczątkę unieważnia 'się z dniem 17.1. • 'szawa, Wacławicka 6. 3M-158,37 

Zagubione dokum'enty 
Skradziono legitymację służbową Nr 903, 

wydaną przez Ministerstwo Rolriic~wa I Re
form . Rolnych oraz dowód rejęfitrą(:j~ .W 
R. K. -U. Warszawa-Miasto, na nazwisko Dr 
Hentyk -Harland." - . "' 0:-:.138 

Sk~adziono dowód esobisty, kartę repatria~ 
cyjną i rejestracyjną R. K. U. - Warszawa

, Praga, prawo jazdy i dowód rejestracyjny na 
motocykl (setka) A"':"74039, na nazwisko Klein
schmidt Czesław. 0-148 
•• ••• ,V:' Ił. , ., _ . .... , 

Zgubiono tymczasowY dowód osobisty ·na 
nazwisko Dylnicka Regina. 0-127 

Zg~biono tytuł własności na motocykl mar- I Zgubiono legitymację Związku Zawodowego 
ki "Deirad", Nr silnika 6448 Nr, ramy ,51451, Pracowników Budowlanych na nazwisko 
wydan.,v przez Uriąd Likwidacyjny pa nazw i- Krawczyk Kazimierz. 0-125 
sko Kłoszewski Marian.G-:-140 I -,-

Zgubiono zaświadczenie rejestracyjne Nr 
---.."...--..,.,....----------, - I iM wyd'arie przez RKU w Suwałkach na na
Zgublono-Rartę rejestracyjną R. K. U., legi- ' 

tymację Szkoły Wieczorowej Nr 27, na nazw i- wisko HarnuszkiewiCt Czesław, zamieszkały 
sko Woźniak Leon. 0-136 , - wieś Zentki, pow. Ełk. K-450 

Skradziono kartę rejestracyjną R. K. U. Żgubiono kartę rejestracyjną R. K. U. Bielsk 
Łódź na nazwisko Cuchra Władysław, zam. Podla:ki na nazwisko Uszyński Bronisław. 

-~-- I Zgubiono kartę ewidencyjną samochodu 
Zgubiono kartę ewidencyjną samocho~u oso ' osobowego "Adler" Nr, rejestracyJny B-05453, 

bowego "Mercedes" Nr rejestl!. B-02239', wy- Nr silnika 74842, Nr podwozia 176645, wysta
stawioną na Ministerstwo Rolnictwa. 0-137 , v;ioną na Ministerstwo Komunikacji. 0-120 

Łódź, lI-go Listopada 2 - lOb. K-572 0-131 

Skradziono książkę oficerską Nr 18/1901 na 
nazwisko Siwicki Witold. 0-119 
------------_._--
Unieważniam zgubiony indeks, wszystkie 

dokumenty - Bilewicz Irena, Bronowice, 
Graniczna 39. K-586 

Zagubiono książkę inwalidzką Nr 15012, wy
. daną przez Referat Inwalidzki przy S. K. U. 
Lwów w roku 1925 na nazwisko Najwer Jó
zef, syn Marcina, ur. 18.III. 1893 roku, za
mieszkały ostatnio w Sokolnikach, powiat 
Lwów. K-57 I 

Zagubiono książkę inwalidzką na "nazwisko 
Kalinowski Piotr. K-570 

Zagubiono książkę inwalidzką, wystawioną 
1924 r. w Krzemieńcu przez D. O. K. Nr 2 na 
nazwisko Koczorowski Józef. K-&!i9 

S kra d z i o n o książeczkę inwalidzką Nr 
627 1S/2768, wydaną przez Starostwo Powiato
we Lublin na nazwisko Sławiński Bronisław. 

K-451 

Zgubiono książkę inwalidzką Nr 135/46, wy
stawioną przez StarostwQ Grodzkie w Gdyni 
i dyplom Żołnierza Demokracji, wydany przez 
RKU w Gdyni na nazwisko Mikłaszewicz Sta
nisław. ' 0-159 

Zgubioną kę.rtę rejestracyjnl\, wydaną przez 
R. K. U. Marszawa-Miasto na nazwisko An
drzejczak Tadeusz, W-w:a, Podczaszyńskie

go 45-19. '" K-588 

Zgubiono dokumenty wojskowe o wysłudze 
lat, legitymację Krzyża Walećznych na nazwi
sko Maciejewski Włodzimierz, Złota 63-80. 

. K-589 

Zgubiono kartę ewidencyjną samochodu cię- I , Zgubiono prawo jazdy W-02481 na nazwi
żarowego "Opel-Blitz" Nr re;estracyjny l sko Jesień Aleksander. 0-154 

D-:02453, wystawioną na Z~r~ąd Głó,wny l -" zg~bion;-kart;-ewidencyjną samochod~ 
ZWiązku Samopomocy Chłopskiej w Warsza- , osobowego Citroen" Nr rejestracyjny B .02890, 
wie 0-139 ' " . . . 

. wystawioną na nazwisko Sterna Jan. 0-129 

Zg~biono prawo jazdy i przepustkę stałą Zgubiono kartę ewidencyjną i koncesję na 
Polskiej Agencji Prasowej, na nazwisko Czy- , dorożkę samochodową "Opel P 4" boczny 317, 
żewski Wacław. G-147 Nr silnika "V-32115, Nr rejestracyjny T-75739, -----------... , - ... , -.....,.---1 wystawioną na nazwisko Świątki,ewicz Wodzi-

Zgubiono ltattę ewidencyjną samochodu, sław. 0-133 
cwarowego marki Chevrolet" CL 42369641 - -----
~ silnika W R '~84110~, Nr podwozia ,& S.krad'lliono. książkę wojskową. i legitymację 
2844123'152; Nr · rejestracyjny 0-45394, wysta- słu~tx:>wą . Panstwowych 7.akładow .Przemysłu 
wioną na powiatową Spółdzięlnię , Rolniczo- W~?klen~l.cZegO N~ l w ŻyrardoWle, na na-
Handl6wą w Ostrołęce. 0-143 , zWlsko F1lał,kowski Stefan. . 3 0-128 

, Skradziono kartę rozpóznawczą ilegityma- - --- ,~ . . . . nazw-I;-S·k-~-O' -Z;;bi~;;- dokumenty, palcówkę, leg it; -
cję Związku Inwalidów na nazwisko , Borow- Zgubiono kartę rozpoznawczą na 
.' r< '156 J . J ' 0-' 146 mację S, Z. Z. i Delegację służbową na na-ski Jan. . u- anlec ano . . . 

, , ' ' zwisko Fehks Dębowskl, zamieszkały w Ło-
- Skrad~iono legitymacj~, . ~daną prz~z Zgub~~n~ kartę rozpoznawczą ' na nazwisko dzi; Radwańska23 m; 14. . K-597 

Inspektorat S~olny wWa,rszawle, na nazwl- PerczynslpTomasz. , 0-153 - -- -. - . -- . . k - -
sko Franczakowa Emilia. . a-"155j' ,.. ,...'. '. . . I ZgubIono prawo Jazdy motocyklem, . ' artę 
_______ -.,.,. ______ ' .. , Zgubiono kartę ewidel'lcyjną samochodu rejestracyjną K 1156, akt kupna motocykla 

Skradziono kartę ' rejestracyjną R .K .U. - "Ad1er" Nr rejestracyjny H-78576, wystawio- nr podwozia 11759, m;toru 35589. wydany 
Grodzisk Mazowiecki, na nazwisko Fruba Ste~ I ną na nazw:sko Kupiecki ,Józef. ' 0-130 przez Urząd Likwidacyjny w Częstochowie na 

PKO unieważnia zgubioną książkę oszczęd- fan 0-150 . . . ' nazwisko Chabinowski Zygmunt - Bleszno . 
. ' . . ., J . Zgubiono kartE; rzemieślnit::zą, wydaną przez K-599 

noSCIOWą N. I-l 84-U. K-590 . . . j St ' t p' to l\.iń k M d' Skradziono kartę repatnacYJną, legitymac ę aros wo oWla we w ,~ s u .a1;. rua 
Zginęła karta ewidencyjna Nr 30409 na sa-/ Związku Zawodowego Pracowników l3udowla- 20,X.1947 r. za Nr 4,74 na warsztat kowalski ZgubionJ kartę rejestracyiną R. K , U. Gr:)-

mochód Willis, wystawiona na Polskie Radio. nych 1 Związku Stolarzy, na nazwis~o P!u-IStYciyń~~iegO Czesława ,w OSadzie KOłbiel'lhisk Maz. na nazwisko Wojdali<ki Tadeus: 
K-587 .ciennlk Stanisław. , . 0-149 pow. Mmsk Maz. " 0-158 . G-ł3~ 

--------------------------------------------------~~--------~----------~----~-------------------------------PKENl lMfo:RI\II\ .,Milnltora Polskleao" wyncl1mleslecznle II 260,- •. Numer POJedynczy zł 30 -. ('~Nt OtiŁUS1EN: O ,.liiubt ,nych d,)kumenlach zł 10 Ul l wyru. - Edykty, 
oajsylane Ol"le:l St.arost. (Ref. Spraw lnwalldlk) zl 4 Ul I wyraz. - Uznanie n lmarłeRo zł 10 za wiersz .... ·m I IID (n!' Itr. ' 6 SlP). - Qdtwol"lenle laelnlonych ci 'k'lmpnlów 
zł 10 za wiersz mm I 81P.' (na str, JI BlP l. - lnne oalol~nla sądowe lł 3~ za wler'7 mm I up (na ~tr 6 Slp), - Prztilarat I wlzelkle Inne o2hsl,enta zł 40 Ul wlern mm l RZp. 

(na str. 6 Sll).,. Za bllan~ I układ tabelarvczny dolicza' Ile :;0"'0. Za ł,erll1tnoWlI ctruk :lRI"!1I8t'1 WydaWnll'lwC) nie odpowla~a. ,021'1$18nI8 do .. M" nlt,orB P"ISkIPRo" ",all·tv klernwać 
wylącznie do Blu·ra Ogłoszeil I Reklam PolSkiej AaencJI Prasowej PAf' w Wąrsz8wle, \lł. Młqdz. · T~iO$łow. (PIerackIego) 11 lub do Od1,J;łlów PolskIej Aapnl'Jj Pr8S"wej PAP. 

Nal.,żnośł la Il\lh~ł"nla płatna tłotÓ\Il k. , córy. 

W l,W ( a Polska A~encia Prasowa PAP 
! e 

RedarSuie K('Imitet Red'lkcvinv. 
Drukarnia Państwowa Nr l w Warszawie . . 6.500. Zam. 3810. B-40629. 


