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TRE$ć DZIAŁU URZĘDOWEGO 
Zarządzenia Władz Nac,elnycb 

Poz. 87. Zarządzenie Ministra Skarbu o ustaleniu wykazu 
przed"ięblorstw państwowych, których świadczenia są wol
ne od podatku obrotowego. 

Poz. 88. Zarądzenle Ministra Skarbu o ustaleniu wykazu 
przedsiębiorstw pa~łwowych wolnych od podatku docho
dowego. 

Poz. 89. Zarządzenie Ministra Komunikacji w sprawl~ 

skreślenia z wykazu przedsiębiorstw, ' przejmowanych na 
własność Państwa. 

Poz. 90. Zarządzeaie Dyrektora Głównego Urzędu Kon
troli Prasy, Publlka~yj l Widowisk o pozbawieniu debitu 
komunlkacyjneao. 

DZIAŁ URZĘDOWY' 

Zarządzenia VJładz Naczelnych 

'7. 
ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SKARBU 
z dnia 10 lu{el!o 1948 r. 

o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, 
kt6rych świadczenia SIJ wolne od podatku obrot0-

wello. 
. Na podstawie art. 3 pkt. 2 dekretu z dnia 21 ~ru

dnia 1945 r. o podatku obrotowym (Dz •. U. R. P: 
z 1946 r. Nr. 3, poz •. 23) zarżądzam, ćo następuje: . 

ł l. 
Ustalam wykl;lz tych przedsiębiorstw państwowych rozll

czaiących się centralnie ze Skarbem Państwa wrąmach 

budżetu państwowego. których świadczenIa są wolne ' od po
datku obrot.owego 'w roku podatkowym 1948. Wykaz ten sta
nowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

fi 2. 
• Zarządzenie ninięjsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

" MINISTER SKARBU 
(-) K. Dąbrowski 

Załącznik do zarządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 10 
lutego 1948 r. 

WYKAZ 

przedsiębiorstw pa6słwowych, których świadczenia wolne są 
. od podatku obrotowego w roku podatkowym 1948. 

Część budżetu 
Nazwa przedsll:blor:;lwa 

lub zakładu 

4. Prezydlum Rady Ministrów 1. Polskie Radio 

11. Ministęrstwo Skarbu 
2. °olska' Agencja Prasowa 

1. Mennica Państwowa 

2. Państwowa Wytwórnia 
Papierów Wartościowych 

3. Polski Monopol Loteryjny 

14. Ministerstwo Komunikacji l. Polskie Koleje Państwowe 

2. Polskie Linie Lotnicze 
"Lot" 

§ 1. 

Ustalam wykaz tych przeds i ębiorstw państwowych rodi
czających s i ę centralnie ze Skarbem Państwa w ramach 
budżetu państwowego, k tóre wolne są od podatku dochodo
wego w roku podatkowym 1948. Wykaz ten stańowi załącz

nik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zw~lnien ie wymien ionego w załączniku przedsiębiorstwa 

"Zarząd Państwowych Nieruchomości Ziemskich" nie doty 
czy wchodzących w skład tego przedsiębIOrstwa przedsię 

biors tw przemysłu wydzielonego. a mIanowicie: II Zakła

dów Przemysłowo-Rolnych w Okocimiu 21 Browaru Zywiec. 
31 Drożdżowni Masów, 4) Drożdżowni , Niechd ec. 5) ' Zakła
dów Przemysłowo-Rolnych \Ii Woli-Krzysztoporskiej I 6) Bro
waru Rzeszów. 

§ 3. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłos7.enia . 

MINISTER SKARBU 
(-I K. Dąbrowski 

Załącznik do larządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 10 
lutego 1948 r. 

WYKAZ 

przedsiębiorstw państwowych, które wolne są od '. podatku 
dochodowego w rokli podatkowYm ,1948. 

Część budżetu 
Nazwa przeds iębiorstwa 

lub zakł<ldu 

4. Prezydium RadY Ministrów ,l. Polskie Radio 

11. Minlsterstwo Skarbu 

14. Ministerstwo Komunikacji 

15. Ministerstwo Rolnictwa 
Reform Rolnych 

19. Ministerstwo Poczt i Tele
grafów 

20. Ministerstwo Zdrowia 

2. POlska Agencja Prasowa 

1. Mennica Państwowa 
2. Pans!wow.a Wytwórnia 

PapIerów Wartościowych 

3. Polski Monopol Solny 
4. Polski Monopol Tytonio

: wy 
3 Pań stwowy Monopol Spi 

rytusowy 
6. Państwowy Monopol Za

pałczany 

7. 'Polski Monopol Loteryjny 
1. Polskie Kole je Pań ~twowe .. 
2. Polskie Linie Lotnicze 

"Lot" 
L Pańs~wowe Zakłady Ho

dowli Roślin 
2. Zarząd Państwowych Nie

ruchomości Ziemskich 
I. Polska Poczta, Telegraf I 

Telefon 

1. Przedsiębiorstwa Państw. 

Zakładu Higieny 
23. Ministerstwo Leśnictwa 1. Lasy Państwowe 

89. 

ZARZĄDZENIE 

MJNTSTRA KOMUNlKACJI 
z dnia 3 ~rudnia 1947 r . 

w sprawie skreślenia z wykazu przedsiębiorstw, 
przejmowanych na 'Ył.asność Państwa. 

Ui. Ministerstwo Rolnictwa 
I Reform Rolnych 

Na podstawie § -64 rozporządzenia Rady Mini- ' 
strów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu po
stępowania przy przeimnwaniu orzedsiębiorstw na 
własność Państwa (Oz .. U. R. P. Nr. 16, poz. 621 oJ!ła
szam że Główna Komisja do spraw upańslwow:enia 

l. Państwowe Zakłady Ho- przedsiębiorstw postanowieniami z dnia 23 paździer-
dowll Roślin nika 1947 r . skreśliła z wykazu Nr. 2 (L. P. 3 i 101 

19. Ministerstwo Poczt i Tele
grafów 

1. Polska Poczta, Telegraf i I przedsiębiorstw komunikacyinvch, podleJ!aiącvch 
Telefon l przejęciu na własność Państwa, o·głoszone~o w , 

20. Ministerstwo Zdrowia • 1. Przedsiębiorstwa Państw . Nr. 111 Monitora Polskiego z dnia 24 p1aździernika 
Zakładu HIgieny l c)46 r. pod poz. 206 oraz z takieł!oż wykazu Nr. 6 

88. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SKARBU 
z dnia 10 lutell01948 r. ' 

o usłaleniu wvkazu pneds1etliorstw pa6stwowycb 
wo'nvch od podatku dochodowello. 

Na podstawie art. 6 pkt. 31 dekretu oz dnia 85tVC!
nil! 1046 r.o podatku dochodowym (Dz . U. R. P. 
z 1947 r. Nr. 25, poz. 99) zarządzam-, co następuje: 

rL. p 31. o~łoszonel!o w Nr 148 Monitora Polskiego 
z dnia 31 I!rudnia 1946 r . pod poz. 300, następujące 
przedsiehiorstwa: 

1) kolel Kośelan - Gostyń (Kośc\.ańska Kolej ' Powiatowa. 
Spółka Akcyjna), 

2) Tramwai w ,Poznaniu (Miejska Poznańska Kolej Ele~ 
tryczna, Spółka Akcyina), 

3) Tramwaj w Krakowie (Krako".,ska Miejska Kolej Elek
tryczna, Spółka Akcyjna). 

MINISTER KOMUNIKACJI 

(-) J. Rabanowskl 

" 

90. 

ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Głównego Urzedu Kontroli Prasy, Publi" 
kacyi i Widowisk 

z dnia 15 lute~o 1948 r. 

o pozbawieniu debitu komunikaclinel!o. 
Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5 .VII. 1946 r. 

o utworze niu Głównel!o Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikacyJ i Widowisk (Oz ·U .. R P. Nr. 34, poz. 210), 
w związku z ,art. 8 dekretu z dnia 21 Xl. 1938 r. o 
prawie prasowym - pozbawiam debitu i z.akazuię 
rozpowszechniania wychodzące!!o w Kanadzie (To
ronto) czasopisma w języku polskim p :- t. "Z w i ą zIr' 
k o w i e c". 

'" 

Dyrektor 
Główne~o Urzędu Kontroli Prasy, 

Publikacvi i Widowisk: 

(-) T. Zabludowski. 

Ogłoszenia ' 

władz administra1cyinych 
UZNAŃIE ZA ZAGINIONEGO W SPRAWIE 

-~AOPATRZENIA INWALIDZKIEGO 
OBWODOWY URZĄD INWALIDZKI W ŁODZI. 

Obwodow.y Urząd ' Inwalidzki w_ Łodzi ogłasza na Podsta
wie § 75 rozporządzenia z dnia 17.12.34 w sprawie wyko
nania ustawy ' o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17.3.32 
(Oz: Ust. R. P. z 1935 r. nr. 5. poz. 32), że zostało wszczęte po-

, stępowanie '0 uznanie za ~aginion~ na terenie i w czasi. 
działań wojennych następujących osób: 

li Borowlecki Tomasz, urodz. 9.12.1911 w Woli-Blakowej, 
gm. Ligota-Wielka. syn N. N. i Elżbie ty, zam. ostatnio w Ra
domsku, ul. Limanowskiego 46, z zawodu robotnik, szerego~ 
wy, zaginął w niewoli niemieckiej. Znak akt: Ob. II.3/17l-B. 
Roszczenia do z~opatrzenia zgłosiła Borowiecka Antonina. 

, . ' . K-1601 
2) Nowowiejski Marian, urodz: 30.1. 1910 w Łodzi, syn .:reo

fila i Franciszki, zam. ostatnio w Łodzi, ul. Srebrzyńska 91, 
z zawodu robotnik,. kapral 10 p. p. w Łowiczu, zJlginął w ro
ku 1939. Znak ·akt: Ob. II. 3/43-N. Roszczenia do zaopatrze
nia zgłosiła Nowowiejska Marianna. K-1602 

3) Bass Józef, urodz. 2.3. 19.10, wieś lvrikołajew, gm. To
pola, pow. łęczyckiego, syn Jana i Zofii, zam. ostatnio wieś 
Mikołajew, gm. Topola, pow. łęczyckiego, z zawodu robotnik, 
szeregowy 37 p_ p., zaginął w roku 1939. Znak akt: 
Ob. 11. ' 3/95-B. Roszczenia do zaopatrzenia zgłosiła BasB 
Władysław~. K-1603 

4) Krzak Franciszek, urodz. 18.3. 1899 w Pajęcznie, pow. 
radomszczańskiego, syn Jakuba i Jadwigi, zam. ostatnio 
w Pajęcznie, pow. radomszczańskiego. z zawodu gospodarz, 
szerego....;y. zaginął w roku 1939. Znak akt: Ob. II. 3/343-K. 
Roszczenia do zaopatr~enia zgłosiła Krzak Janina. K-1604 

5) TOpol Jan •. urodz. 10.5. 1910 w Tolminowie, Oszmiana. 
pow. wileńskiego. syn Antoniego i Anny, zam. ostatnio w So
kołowie-Nowym, gm. Końskie, pow. koneckiego, z. zaw. rol
nik, szeregowy, zaginął w roku 1939. Znak akt: Ob. II. 3/55-T. 
Roszczenia do zaopatrzenia" zg):osiła Topol Stanisława. 

. IC~1605 

. 6) Ratkowski Jan-Antoni, urodz. 29.5. 1915 w Niemczech, 
syn Stani sława i Marii, zam. ostatnio w Strzałkowi e, gm. 
GidIe, pow. radomszczańskiego, z zay.rodu . murarz, szerego-

• wy, zaginął w roku 1939. Znak akt: Ob. II. 3/43-R. Roszcze-
nia do zaopa trzenia zgłosiła Ra tkowska Maria. K-1606 

7) Zuchniewicz Stanlsław, urodz. 84. 1916 wieś i gm. To
pola, spn Szczepana i Stanisławy, zam. osta tnio w Łęczycy, 
ul. ICrys tynów, z zawodu robotnik, szeregowy 37 p. p., za
ginął w roku 1939. Znak akt: Ob. II. 3/41-Z. Roszczenia do 
zaopatrzenia zgłosiła Marczak Julianna, opiekunka sieroty: 
Stan i sława ' Zuchniewicza. . K-1607 

8) Laskowski S tefan, urodz. 3.1. 1906 w Zgierzu, syn JÓ7.:efa 
i Anny. zam. ostatnio w Zgierzu, ul. Łęczycka 32. z zawodu 
tkacz. kanonier 26 p. art. lekkiej, żaginąl w roku 1939. Znak 
akt: Ob: II. 3/59-L. Roszczenia do zaopatrzenia zgłosiła 

Laskowska Władysława. K-1608 

9) Baranowski Tadeusz-Edward, urodz. 19.5. 1914 w Łodzi , 

syn Władysława i JÓzefy. zam. ostatn io w Łodzi - Ruda Pa
bianicka, ul. Eugeniusza 22, z zawodu far biarz, st. szeregowy 
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as p . Strz. Kan. w Łodzi, Ilagin!!ł w roku 1939. Znek akt: 
Ob. U. 3/165-8. Roszczenia do zaopatrzenia zgłosili Włady
sław i Józefa maiż. Baranowscy. ' K-1533 

10 Baranowski Mieczysław, urodz. 29.3. 1912 w Łodzi , syn 
Władysława i Józef y, zam. ostatnio w Lodzi - Ruda Pabia
nicka, ul. Eugeniusza 22, z zawodu robotnik, st. szeregowy 
33 p. p. w Lomży, zaginął w roku 1939. Znak akt: 
Ob. II . 31165-B. Roszczenia do zaopatrzenia zgłosili Włady

sław i Józefa maiż. Baranowscy. K-1534 

11) Gorący Stanisław, urodz. 5.5. 1910 w Ziewaniczkach. 
gm. Lubianków, c;yn Jana i Hipolit y, ~am . ostatnio w Głow

ń:e. ul. aatbary 35, z zawodu robotnik. pionier 10 p. Sklernle
wlce, zaginął w n iewoli niemieckiej. Znak alrt: Ob. 
n. ~112B-Q . . Roszcze~a do zaopatrzenia zgłosiła Gorąca 

LeoJ(adla. K-ł535 
Wzywa się wszystkie osoby, które posiadai~ wiadomości 

6 Wytej wymienionych od I - I ł , aby ~awiadomiły o tym 
Obwodowy ~rząd Inwalidzki w Łodzi w i\ągu 3 miesięcy 
od ogłoszenia obwieszczenia :t powołaniem się na 7nak akt. 

Obwieszczenia sądowe 
l'OSlJ::POWAŃIE SPAUKOWE 

SĄD GROOZKl W ZAMOSCIU. 

Oddział' Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Zamościu ob
wiesZlcza, że na dzień 15 sierpnia 1948 r. zostat' wyzni'IC'zony 
termin zamknięcia po~t!:powahia .,padkoweg() po właścicielu 
cześci n ieruchomości "Zamość 366" Sl.lumie-Herszu Epszlaj 
n ie, zmarłym dnia a stycznla 1936 r., po którym otwarte zo
st.ało postępowani.e spadkowe dnia ł4 stycznia 19311 r . 

W t.ym terminie osoby zamteresowane winny zgłosić swe 
prawa pod skutkami preklUZji. K- 13BI 

tJZNAN1EZA ZMARŁEGO I 
stWIERDZENIE F AK l U SMTERCI 

SĄ)) GRODZKI W WARSZAWIE. 

Sąd Grodzki w Warszawie poda;e do wiadomości. iż n!'I 

wniosek Hen·ryki Martl!tzewsklel, tam. W Opaczy Dużej, p-ta 
Ursus · pod Warszawą wstało wszczęte postępowanie o uzna. 
nie JÓlefe Maruszew~kiego, s. LlJkasza I Katarzyny z dom \l 
Stępień, ur. 18 ... ierpnla 1901 r. w Studzlannei, pow. opoczyń : 
skipgo, ostat:nlo tamleszkałegq w Qpaczy Dutei , wyw ieziO
nego pr7.el niemców do obozu w nć;więcimiu, a następnie do 
oh ozu We Fło5senburgu - za zmarłego . ' 
Sąd wzywa zaginionego, aby w terminIe 3 miesięcznym 

łtawlł się do S"dli, gdyż po upływll! tego terminu zostanie 
umanv za . zmarłe.go·. ora~ wzywa w<;zy"tkie osoby. które mo
gą udzieliĆ" jakichkolwiek wiadomości o zaginionym. aby 
w p!'wyŻS7.Y IJI lerminie doniosły .0 nich SądowI. 
(Nr. Spr. VII. Zg. 2121/47). 0-338 

'," ' 

Sąd Grudzkl W Warszawie {)Odafe do wiadomości, iż ba 
wniosek Eugenii Mańkowsklej, tam. w Warszawie, ul. 00-
browols 4 tO!ltato wstc~t~ postępowanIt o uznanie Wacława 

I .Mań~ow~k;ego. 8. BronlRław1 Mańkowskiel, ur. 3G czerwca 
1803 r. VI Warszawie, oiltatnt<'l tamieszkał.egtl .. WarslBwie. 
'iVywieztonf'g('l ł)<IdLOZiłS . powst.ania war"za"skiego do obozu 
... Dachau I do chwIli (\h~cnel nie dającelo o subie żadnego 
mak\! życia - za zmarłego. 
Sąd Wzywa tagltltoneito,aby w teł'tn1nle a miesięcznym 

\'Itaw1łstę do Sądu. gdył po upł)l>Wie tegu terminu zostanie 
umany za ;.marłego, O·rlłZ wzywa w<;zY!'1kle olIoby, które mD
łą t1dtleli~ ~&klchkolwiek wiadomoścI O uginlon"m, IIby 
w powyższym terminie d0nł0Sły o nreh Sądowi. 

(Nr. Spr. VII . Zg. "07/47), G-337 

SĄD GRODZKI VI BIAŁ!:J-KRAKOWSKIEJ. 

Sąd brodzki wBlałel Krakowskiej na wnIosek Att·hy Boj
dys, w Wilkowicach Nr. 84 b, postanowił w~zcząć post'ępo-. \ 
wanle o uznanie za zmarłego Dutki Szyml>na, I;l'rodzone'go 

. . lU sierpnia 1893 r. w WilkowIcach. syna Szymona Qutk; 
l Anny z d . ~uś, małzonk6w , zamleszk,łyclJ '" Witkowicach , 

. Obywatela polskie.lo, kt.6ry !przebywał na teren'e Zwiąi'-ku 
Radzieckiego w Chersoniu i ·1IKi k.mu 1937 ... orak o 'mlm dal
.zych wiadol'RoŚC'l. 
Sąd wzywa zaginionego. aby w cląłtł ł miesięcy od dnia 

ogł()szenia mnIeiszego wezwania w Monitorze Polskim ~·ło
sił się w tuteiszym sądzie, gdyż w przec'iwnvm wypadku 
. może być uznany za unarłego. S~d wzywa w"!ystkle osoby, 
kt.óre mngą udzieliĆ" wiadomości o zaginionym, aby w tym 
terminie doniosły o nich sądowI. Snin. Żg. 1/48. K-ł567 . 

Sąd Grodzki w Białej-Krakowskiej na wniosek Wlkt.orii 
M.endel., zamie;;zkalej 'Ii Biel~ku/Plac SlThllki 4, p'~stan<lwił 

wszcząć po .. tępowanie o uznanie Ea t:marłego Antoniego 
Mendla ,Mendel), urod1.Onego w Komłlrowicach, pow. Biała

Krak., 12 ",tycmie 1912 r., syna Jana Mendla I Rozalii z d 
Iskra, małżonków, obywatela .pol!lkiego. zaltl iel.;zkałego 

ost.ał.mo w Białej · Lipnik, który pełniąc l;/użbę w .. rmil nie
miecklł!i, na froncie frałlC'uskim od wiosny 1944 r. nie dał 

o sobie żadnej wiad()mo~ci. 
Sąd W7.ywa 7.aglnłonego, aby s1ę zgłosił w ciągu 3 miesIęcy 

od ogło!;zenla nin ieis7.ego wezwanIa. w MonitOrze Polskim. 
lity? w przec-iwnym wvp<'Irlku może być uznany 7.a 7.marłego 
Sąd wzywa wS7.ysfkie osoby, kt.óre m,'gą udzlel1ć wtadom"ścf 
O zaf(i·nlony·m. aby w powvf;szym terminie doniosły 1'1 "Ich 
'ąC!owl. Sygn. Zł. '1 / 48 K-15R8 

Sąd ('lirodlkI w Bia'łejKrakowskiel ha wn!dsek HelenyKó
club! . utzędnlrzkl , zamiesżkahi w Koz<'I"h 'Nr. ';1~, pow' at 
Bl'1l:! Krllkow~ka . po~tanowił wsz(,7.ą~ postepowanie tl uzna
nIe ta !:milrłego K.)cluby W".lerll1na W.'jcl~cha 2 g" !m, syna 
Kazimierza Kociuby ł Marii 1: d"mu S~ak. urodzonego 
" kwietnia 1893r. w J.rolł.wiu, toRateIO. poł'ucmika W. P .. 

"MONITOR POLSKI" - dnia 23 lutego 1948 r. 

zamieszkałego w Brześciu nad Bugiem. ktÓl'Y Mtał.nl~ l'M!e· 
bywał w, Brześciu, a następnie w Mińsku w roltu 1940 i od 
tego czasu brak o nim wszelkiej dalszej wiadomości . 

Sąd wzywa zaginionego, aby się zgłosił w sądzie w ciągu 
3 miesięcy od dma ogŁoszenia niniejszego w Monitorze Pol
skim, gdyż w przeciwnym wypadku może być uznany za 
zmarłego. Sąd wzywa wszys tkie osoby , które mogił ud,tieUć 
wia?omośd o zagin iony m, aby o nich dOniosły sądowI. 
Sygn. Zg. 5/ 48 K-1569 

Sąd Grod7.ki w Blałe.l -KrBkowskle .1 na wniosek Marii Jat
mułowiczowej . zamieszkałej w Kozach Nr. 741 , postanowił 

wszcząć po~tępowan \e o u:marlle za zmarłego Jarmułowlcl;a 
Władysława. urodzonego 21 paźdilernika 1901 r. w Sokalu, 
syna Antoniego i Marli z Bobreclti~h, małżdnk6w, naucz,
ciela, zamieszkałego w Brzesciu nnd Bugirm. który W ro
ku 1940 przebywał w . Brześciu , a następnie 'w Mińsku I odtąd 
brak o nim dal,zych . w i adomości. 

Sąd wzywa zaginionego. aby w cIągu 3 miesięcy od 
ogłoszenia .niniejszego wezwania w Monitorze Po~sk im zgio
sił się w . tuteiszymsądzie. gdyż w przeciwnym wypadku 
może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa wszystkie osoby. 
które mogą udZIelić WIadomości o zaginionym. aby o nich 
doniosły ,W .powyższym termInie sądowI. 

Sygn. Zg. 6/ 4B K-1570 

Sąd Grodzki W Białej-Krakowskie! na wn iosek . Anny 
Olelak. zam. w. Dankowicach Nr 201. postanowi ł wszcząć po
stępowan Ie o uznanie za z.nlarłego Olejaka Stefana, urodZf>~ 
nego 15 lipca 1917 r . 'w KamowIe. syna Jana I Marianny 
~ d . Korct:yk . maltonków. zamle~lkałych w KaniowIe. oby
watela polskiego. zam ieSZkałego ostatnio w Dank~tcach; 
który are;;zlowany przez władze niem·eckie w malu '1944 r 
był ostatni ral wi ązlany w obozie koncentracyinym \Ił Gros!;
Rosen w lutym 1945 r . - Odtąd brak o nIm wszelkich' wia
domoścI. 

Sąd wzywa zaginionego. aby w ciągu 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia nmleiszego 'we:twania w Mnnitorze Pol~klm '-gło

si/się w Sąd.zie. gdyŻ' w przec;wnym wypadku może być 
uznany 'za ' zmarłego. Sąd wŁywa wS7.ystkie osoby, które 
o zagini~lIlym mogą ud.f. ie lił- wllldumuści. aby w powyższpm 
term inie ' doniosły o nich sądowi . 

Sygn. ak t. Zg. 121 /47' K-1571 

SĄD. GRODZKI W BIAŁOGARDZIE 

Na wnIosek Anastazji Szna ider. zamieszka/ej w Białogar
dzie. ulica Kochanowskiego 63, wszczyna się postępowanie 

celem uznania ' zalmarłego lej męża Piotra Sznaldra. uro
dzonego dnia 25 lutegu 1922 r. w Nuwosiółkach. pow .at Z'to
czów, syna Mikoła ia i Army z KWIatkowskich , 'Z8miesz~a
·tego o5tatnio w Wilnie. ktory w dniu fi styc7.nia t945 r. wstą· 
pił do WOiska Polskiego, a od 5 maja 1945 r. nie clale wia

. d"mośri o sobie, 

Zaginionego wzywa się, aby wczasokresle 3 mles: ę<:y zgło
~Ił s ię ,w tut. Sądzi~, gdy t . w przeclvi9ym raf.ie .. rnof~ ~ 9Yć : 
uzna/lY-'''za zmarłego. . '. . .'. " , ." . . I 

WszYl'tkie osoby . które mogą udzielić wiadomoŚci (, zagi
nionym wzyW! się , sby w terminie p6wyższym doni.osły 
o . nich Sądowi. , Zg. 15/ 47. K-1578 

SĄD GRODZł\.l W BYSTRZYCY . KŁODZKIEJ. 

W Sądzie Grodzkim w Bystrzycy Kłodzkiej toczy się po. 
stępowan : e na skutek wniosk'u Teresy Iwanickiel, zamiesz
kałe .i w Międzylesiu, powiatu Bystrzyckiego o uznanie za 
zmarłego Alfreda Tadeusza Iwanickiego, urodzonego 22.VTI. 
1903 Ił{ Stanisławowie, syna Stanisława i Julii Bieńkow

,ki ej. z zawodu spawacza,' ost.atnio zamieszkałego w S tani
sławowie. ' aresztowanego przez Gestapo w czasie ' okupacji 
dnia 9.2. 1942 po k tórym ślad zaginął. 

Wzywa się Alfreda-Tadeusza Iwanickiego, aby \V t~rmlnie 
do 3-Ch miesięcy od daty ogłoszenia zgłosił się, gdyż w prze· 
ciwnym wypadku może być uznany za zmarłe·go. 
/ Wzpwa się każdego. któby mial \viad()moś~ ó Ałłredlli'e 

Tadeuszu' Iwanickim, by doniósł o nim Sądowi. Zg. 36/46. 
K-IMl6 

W Sądzie Grodzkim w Bystrzycy Kłodzkiej toczy się po
st.ępowanie na sku tek wniosku Ma·rli De ren. rolniczki, I!:i!l. 

mleszkałel w Nowej . Łomnicy , pow bystrzyckim o uznanie 
za zmarłego Jana Derenia, urodz. g/Xl. 1910 r. w Chodacz
kowie Wielkim. pow. Tarnopol. syna Stanisława I MarH 
z d . Pyt.rYkieWliez, · zaślubionego z Ma·rią Deren, który dnia 
21 kwietnia 1945 r. podczas walk z Niemcami został cięzko 
ranny , w~kl:ltek cz~go miał umrzeć. 

W7.ywa c;ię Jana Derenia, aby w terminie do trzech mie., 
slęcy od daty ogłoszenia zgtosił się. gdyż w przeciwnym wy
'Padku mMe 'być u'znany za zmarłego. 

W lywa siekatrle20 k~o mia'łby wiadomość o JanIe bere-
mu, by doniósł o nim SądowLZg. 4l/47. K ...... 15!l7 

SĄD GRODZKI W CIĘZKOWICACH. 

Sąd Gt'Od~ki wClężkowlcach na wniosek J6zefy SHpek 
z Lipnic» Wielkiei wszczął postępowanie o uznanie za zmar
łego Józefa Budzyńa z Bukowe!. urodzon.5 grudnia ł916. 
syna Piotra I Anny Zięcina. który we wrześniu 1939 pełnIąc 
służbę w'oi~kową - zagmął. 

Wzywa się Józefa BUdzyna,by w ciągu 3 miesięcy zgłosH 
IIlę w Sądzie . gdyi w przeciwnym razie mo~e być uznany ta 
T.m~lłego. O!':oby posiadaiąre wiadomo~ci o wyż. wym1enio
nym wzywa się. bV w tym t.erm;nie zawiadomiły o tym Są{l 
Grodl.ki w Cię:i:kowi'cach. Zg. 2/48. K-1641 

SĄD GRODZKI W OUBfECKU. 

Sąd Grodzki w Dubiecku Ogłasza . t~ na wnlos-ek Zofii Lu
-bińsklei . zam. w SkQpowie, pow 'Przp1'nyśl. - wszczę :o po
stępowanie o uznanie' za zmarłego jej męt a Jana Lubińskie
go. ur. 23 stycznia 1940 r. w Skopowle i tam ostRtnio za
miesz·kałe~ . SYha Andrzeja Pierdak i Anny Pindak, rel. gr.-
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kat.. który wzłęty d~ ArmII C:I!erwot\ej dnia !O listopada 
1944 r brał udział w walkach pod Krosnem i od tego cza!!u 
zaginął. , 
Sąd wzywa . zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy od da. 

ty ukazania się n iniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie 

Grodzkim w Dubiecku, lub dał znać o sobie. gdyż w prże. 
ciwnym ra~ie .moze być uznany za zmarłego. Sąd wzywa 
równii!ż wszystkich mogąCYCh udzielić WIadomości o zaginio
nym.. aby w '. Powyższym terminie doniosły o tym Sądow~ 
za. 8/47. K-1573 

SĄD GRODZJ{Y W GDYNI. , _ 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek żony Jednorals1del Mar
ty. wszczął postę'Powanie o uznanie za 'zmarłego męża Wil
helma' Jednoralskiego, urodz. dnia 21 kw:etnia 1910r. 
w Czersku, .pow. Chojnlce, syna Teofila I Marty z d. Mo
rzuch, osta~io zamieszkałego · w Gdyni, ul. Małopolska 35, 
który w dniu IIi' października 1939 r. w C2:ersku 'został 
aresztowany przez władze niemieckie I nie powróciws~y d0.
tąd zaginął. 

Wzywa si~zaginionego, by w terminie 3 miesięcy od daty 
o,łoszeni. zgłosił się w poWYZszym Sądzie, ,dyź w razi. 
niezg~oszenia ' slę może by~ uznany za zmarłe,o . Wzywa.it · 
wszystk.ie osoby. ~tóre mogą udzielić wiadomości o zalInią
.nym. aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. 
L Zg. '379/47. liC-I 553 

Sąd Gi'odzki w Gdyni na wniosek ża'ny Pelagii Nowackiej, I . . . . 

wszczął postępowanIe o uznanie ~a zmarłego męŻa Ąnt.0nie
go Nowackiego. urodz. 'dnia 30 kwietnia 1896 r . . ip ~zewcach, 
pow. Grodzisk. syna Mikołaja I Reginy zd. Jak\f.Qowsk., 
ostatnio zamle~zka/eg~ w Gdyni, k~óry.łw.YwleZiOny na .przy
musowe robOty do NIemleC, od dma 2 lipca 1944 r.wobG-
zie Piilitz bez śladu zaginął. ' " 

WzyWa się . zaginionego, by w terminie 3 mie!!jęcy od daty 
ogłoszenIa ' zgłosił sIę w powy:t:l'zym Sądzie. gdy t w tazt~ 
niezgłoszepia się , może być uznany za zmarłego. Wzywa się 
WSZYS~' ie osol:>)', ' które mogą udziellć WiadomośCI. Q ,aglnio
nym . . ' by w powyższym terminie doniosły ó nich Sądowi. 
l. Zi .. 465/47, . . ' .' K-i554 

~ .' / 

·Sijd Grodżkl VI Gdyni na wniosek żony ladw!ai Duda, 
wszcż~f postępowanie o ' uznanie za zmarłego mę!a Edmu'ńda 
Oudy, ' urodz. dnia 24 pa:!dziE!rnika 1905 r. w Modrzeiowie, 
c;yna Tom~sza' 'f Antoniny z d. Morawa, ostatnio zamie~zka
łego 'vi Gdyni , który jako żołnierz polski zabrany do niewoii 
niemieckiej we ~ześni~ 1939 r .. od 1944 r. w obozie Politz 
zaginął. . '. ' 

WzyWa sl~ ' zagInionego. by w t~rmln!e 3 miesięcy od daty 
ogłos7.enia zgłosił się w powyższym Sądzie. gdyż w razie 
nie'zgłnszenla " slę , może być uznany za zmarłego. WzYWa sił: 
wszy<;tkte osOby. :kl.óremogą udtlelić wiadomości o taginlo
nym . ahv ',' w ' powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. 
1. Zg; 304't47., K- '555 

. ~I\~ (;t~~~~i ' W, ~yą, .ę~",~ll)se~ .~ąnj Z5n.~idy GrzymA!~, 
wszc~ł ~stępowanle () uzn~ie za. zrn.arłego męta J6zefa 
Grzymajło. urodz. ·dnia I listopada 'IB97 r. w .Służanach, woj. 
wileńskie. syna Wipcentego i AnieH z ~; NorszeWicz, ostatnio 
zatnieśzkaiego w Wii~ie, który we wrze~niu 1939 r. 7.'lstał 
przez władże nie~'eck;e wywieziony do Rosi! i tam ,a,inąl. 

Wzywa się zaainlonego. by w terminie 3' miesięcy od daty 
ogło~żenja zgłośil się w powyższym Sądzie. edyż w razie 
nieżgłlJ'szenia się może być uznany za zmarłego. Wżyw.a się 
wszystl~ie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginio

·nym. 9hy w powy3:.szym terminie doniosły o nich . Sąti!\wi. . 
1.. Zg. ~B5/4't. · . K-1556 

Sąd Grod~ł w Gdyni na wniosek Anny Wnuk, wszczął 
postępowanie' '0 . 'uznanie za zmarłego męża Jana Wnuka. 
urod~. dnhi··30 .łisNlpsda 1912 r. w Zwierzyńcu, pow. zamoj
~kl, fiYtlłł Al\toniego ('- Agaty z domu Sedłak. ostatnio ' ża
miesikałego VI Gdyni, kt6ry wyj eżdżając jako marynarz na 
statku .. EatorY," w siel'Pniu 1939 r. z Gdyni do Nowego 
Jorku od tego czasu zaginął. 

.Wz'!/waSiI:Zaginionego: by w terminie 3 miesięcy od daty 
ogłpszenla zgłosił się w powyższym Sądzie. gdyż w razie 
nazgł06zeniłl ·.si~ może być uznany za zmarłego. Wzyw.si.~ 
w~zystkie osoby,. które mogą udzielić wiadomości o zaginio
ny~. aby w · Pt!Wyzszym terminie doniosły o nich Sądowi. 
l . Zg.308/47. . K-t55'? 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Gertrudy Sass (Sas), 
wszczął postępowanie o uznanie 'Za zJnarłego m~ża Sass (Sas) 
Leona, urodz. ania 19 czerwca 1912 r. W Dąbrzewinie; pOw . 
motskt syna :talia. 1 FranciszkI z d . Damaszka. os~atnio za,- I 

tnlesika:łego w Gdyni. który od czasu 7 sierpnia 1944 r. prze · 
bywajĄC jako niemil!ckl żołnierz w Rumunii zaginął. 

Wzywa się ~aginioneg(). by w terminie 3 mie6t~, od ~t:3; 
ogło~enia. zcłosiłsię wł)owyższym Sądzie, gdyź w razie 
niezgłoszenia się moze być uznany za zmarłego. Wzywa się 
wsz:ystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginio
nym. · ahy w Powyższym terminie doniosły o nich Sądnwi. 

. L,zg. 284/47., K-IS58 

Sąd Grodzki w GdynI mi wniosek Teresy Bartkowskiej, 
wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego męża FeHkSl! 
Bartkowskiego" urodz. dnia 29herwca 1'905 r. w \ Kolon'ii 
Bryńsk, syna Stanisława i Józefiny z d. Kaczyńskiej , 

ostatnio zamieszkałego w · Gdyni-Cisowie, Pustki 25. który 
powołany w 1943 r .do wojska niemiecklego braI udział w 
działaniach wojennych i (,Id dn . 5 .11. 1945 r. dał o sobie 

. osta ! .nią wiadomość ' z Czechosłowacji - I zaginął. 

, Wzywa się zaginionego, by w terminie 3 miesięcy od daty 
6głll~7-"ftl" . zgłosił ' Sie w powytszym Sąd;>;l~·. edyt w 'I'a1!ft; 
nlezgłoszenła s:lę rilo~e by~ uznany za zmarłego. 'Wzywa się 
W'Szyst.kie ós6by. które mogą udZieli(' wiadomości., zag;nio
nym. abv W poWyźszym tenninie dGntosły 'e aleb S~dnWt. / 
l. Za. 35łJ47-. tt-ł:S59 



~r 20 

Sąd Grodtki w Gdyni . na wniosek źony Anny Samp. 
wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego Leona Sampa, 
urodz. dnia 16 lipca 1912 r. w Gdyni. syna Michała I Julian
ny z d. Petsch, ostatnio zamieszkałego w Gdyni. ul. Leśna 63. 
który powołany do \yojska niemieckiego od 29 listopada 
1942 r. na froncie wschodnim zaginął. 

Wzywa się zaginionego, by w termmie 3 miesięcy od daty 
ogłoszenia zgłosił się w powyższym Sądzie. gdyż w razie 
niezgloszenia się może być uznany za zmarłego. Wzywa się 
wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zagmlo
nym. aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. 

l, Zg. 479/47. K-1560 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek żony Anny Czarneckiej, 
wszczął postępOwanie o uznanie za zmarłego męża Stefana 
Czarneckiego, urodz. dnia_ 26 marca 1906 r. w Adelinie, pOw. 
Kalisz, syna Feliksa i Marianny z ·d. Paruszewskiej, ostatnio 
zamieszkałego w . Gdyni, który jako polski żołnierz i jeniec 
WOjenny przebywał do stycznia 1945 r: w Marschagen, poczta 
. Grabowhofen. 

Wzywa się zaginionego, by w terminie 3 miesięcy od ' daty 
ogłoszenia ~łosił się w powyższym Sądzie, gdyż w razie 
niezgloszenia się · może . być uznany za zmarłego. Wzywa się . 
wszystkie Osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginio
nym. aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. 
l. Zi. 374/47. . . K~1561 

Sąd Grodzki w Gdyni na . wniosek Zaboklickiej Aliny, 
w;;zczął postępowanie o uznanie za zmarłego męża Jerzego 
Zaboklickiego, urodz. dnIa 30 pażdziernika 1906 r. w folw. 
Zurno, pow. Bezeźno, syna Stanisława i Heleny ' z d. An
dl ~eykowicz,ostątnio zam1eszkąłego w Gdyni, kóry zmobili
zowany do WOjska Pblskiego w 1939 r. - zaginął. 

Wzywa się zaginionego, by w terminie 3 miesięcy od daty 
QgłQszenia zgłosił się w powyższym Sądzie, gnyż w , razie 
niezgłoszenia się może być uznany za zmarłego. Wzywa się 
wszystkie osoby. które mogą udzielić wiadomości o zaginio
nym. aby w powyższym terminie doniosły o mch . Sąrlowi. 
1. Zg. 267/47. K-I562 

Sąd GrodzkI w Gdyni na wniosek żony Leokadii , Sołtys, 

wszczął postę~o()wanie o uznanie za zmarłęgomęża Włady
sła",a Sołtysa.. urodz. dnia 12 listopada 1912 r.w Mostach 
Wielkich, pow, Zółkiew, syna Karola I Aleksandry z d. Ca
bpl, ostatnio zamieszkałego w Gdyni, który W' sierpniu 
,1939 r. wyjeci)ał na Połów ryb do Norwegii i do tego. czasu 
nie powróciwszy zaginął. 

Wzywa się zaginionego, by w terminie 3 miesięcy oei .daty 
·ogłoszenia zgłosił się w powyższym Sądzi~, gdyż, w .. razie , 
niezgłoszenia się może być uznany za zmarłego~ Wzywa się 
wszystkie osoby. które mogą udzielić wiadomoś.cI o zagmlO
nym. aby w powy~szym · terminiedoniosły o nich SądowI. 

l. Zg. 332/47. K-1563 

' Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek żony Wasilewskiej Ta
tiany, wszczął postępowanie o uzrlanie za zmarłego męża Mi
chała Wasilewsklego, 'uroclz: dnia 20 wrżeśnIci 19](lr: v(, Ho
rochowie, woj. ~ołyńskie, syna Grzegorza i. Anny, ostatnio 
zsmieszkalegow Gdyni, który·w końcu marca 1945 r. na trzy 
dni przed 'wkroczeniem wojsk radzieckich do Gdyni - wr
śzedł z domu przy ul. Tatrzańskiej 7 do pracy I nIe po
wróciwszy zaginął. 

Wzywa się zaginionego, by w terminie . 3 !Die~ięcy od daty 
ogłoszema zgłosił się w powyższym Sądzie, gdyż w razie 
niezgłoszenia się, może być uznany za zmarłego. Wzywa się 
wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginio
nym. aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. 
l. Żg. 211/47. K-1564 

SĄD GRODZKI W JĘDRZEJOWIE. 

. Na wniosek Marii Smorąg, zam. w Jędrzejowie, przed
~ieście Jaslonka Nr. 56, wszczęto postępowanie o uznanie 
za zmarłego jej męża Jana-Stanisława Smorąga, syna Józefa 
i Marianny z Antasów, urodzol'lego 22 marca 1912 toku i za· 
mieszkałego w Jędrzejowie, który został aresztowany w ' 
Chmielniku w 1944 roku I wywieziony do obozu w Oświęci
mie I tam zaginął. 

Wzywa się zaginIonego do jawienia się w Sądzie, a !,soby 
m!łjące wiadomość o powyższym, aby doniosły Sądovy-i w 
ciągu 3 miesięcy, gdyż po Upływie tego terminu Sąd~uzna go 
za zmarłego. Nr. Zg. 99/47. K-1577 

SĄD GRODZKI W KATOWICACH 

Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamia, że 
1) Małgorzata Francke z d. Bartosch, zam. w Siemianowi

cach SJ. ul. Piastowska 2 wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męia Heinza Karola Francke'go, ur. 25,II i917 r. w Wolden
lIurgu, syna Hermana I Emilii z d. Braatz,ostatnio zamieszk o 
w Siemianowicach SJ. uJ. Michałko~icka 11, który jako żoł
nierz niemiecki przebywał stale w Rzeszy, a od 5.1 1945 r. 
brak o nim jakichkolwiek Wiadomości. 

2)' Marta Polke z d. Rygula, iam. w Katowicach-Ligocie. 
ul. Kredytowa 4 wniosła o uznanie za zmarłegn jej męża, 
Ryszarda Henryka Polke-go, ur. 11.1 1911 r. w Brynowie, sy
na Edwarda I Pauliny z d Schif'ndzielorz, ostatnio zam:esz. 
w Katowicach, uJ. Brynow<;ka 90, ' który powołany został do 
w()iska niemieckiego a nąstępnie wysłany na front, .,kąd 

- 13 stycznia 1945 ' r. dał ostatnią wiarltlmość z Prus Wschod
ni,ch. poczym wszelki ślad po nim zag'tlął. 
, 3) Dnrota Polk z d. Petela zam. w Katowicach, ut Ludwi
ka ,~4 wniosła o uzn:mle za zmarłego jej męża Wiktora Ema
imela Polka, ur. 9.TV 1908 r. w Bngucicach, syna . PawIa i 
Klary z d. Nowak, nstat,nlo zam. w Katowicach, ul. Ludwi
ka ,30, kt.óry powołany został do woi~k'l nlemle~klego, a o
statnio przebyWał w Kielcach, skąd w gru1n:u 1944 r. óstat
nlo dał znać, poC'zym wszelki ślad po nim zaginął. 

.) SIella Leibler, zam. w Sullkowle. pow. Lubań Plac Wol
~ośc1 18 wniosła o uzn:nie za zmarł~ !wej matkl Marii l v. 
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Szwajcerowej, II V. Nowak, ur. 17.1 1897 r. w Opatowi e, 
pow. Sandomierski, córki Leona i Balbiny z· d. Lustig. ostat
nio zam. w Katowicach, ul. Zielona 11, która 1941 roku w 
Chrzanowie aresztowana została przez Gestapo i osadżona 
w OświęcimiJ, i od tego czasu nie ma: żadnej wiadomości 
o jej losie. 

5) Małgorzata Nędza z d. Bottcher, zam, w Katowicach, 
uJ. Zamkowa 48 wniosła o uznanie 'za zmarłego jej męża Ja- . 
na Teofila Nędzy, ur. 24.4 1895 r. w Dębie, syna Wiktora 
i Florentyny z ,d. Frania. osŁatnio zam. w Katowicach, ul. 
Rybnicka 10. który w styczniu 1945 r. zabrany został do 
t. zw. "Volkssturmu" 1 od tego czasu 'wszelki ślad po nim 
zaginął. 

6) Agnieszka Matusczyk z d. Pallus, zam. w Katowicach, 
ul. Francuska 39 m. 5, wnIOsła o uznanie za zmarłego jej 
męża Karoia Matusczyka; ur. 12,X. 1913 , r. w Czerwionce. 
'syna Józefa i Anny z d. Schmatta, ostatnio zam, w Kato
wicach, ul. .. 27 Stycznia 40, który powołany został do wojska 

\ , 

niemieckiego. skąd ostatnią wiadomość przesłał z Budapesztu 
w grudniu 1944 r. i od tego czasu wszelki ślad po nim za
ginął. 

7) Dorota Zawatzka z d. Pi~arska, zam. w Katowicach, ul. 
Raciborska 38 m. lI, wniosła o uznanię za zmarłego jej męża 
Bolesława Zawatzkiego, ur. 288. 1901 r. w Rakowicach, syna 
Micha!a i Franciszld z d. Jagielska, ostatnio zam. w Kato-

. wicach, ul. Katowicka 62 a, który jakO funkcjonariusz P. P. 
, ewakuowany został na wschód, z początkiem r. 1940 dał znać 

o sobie i od tego czasu wszelki ślad po nim zagmął. 

8) Klara Szymlk z d. Mrozek. zam. w Katowicach-Załężu . 

ul. 18 l.5ierpnia 10; wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Józefa Szymika, ur. 122 1920 r. w Czechowieach, syna Wil
helma i Anny z d. Pollok, ostatnio zam. w Katowicach, uJ. 
Kościuszki 42, który powołany został do WOjska niem;eckie
go, skąd w dniu 15.1. 1943 r. dał ostatnią wiadomość spod 
Stalingradu. . 

9) Marta SOjka z d. Surma. zam. w Katowicach-Ligocle, ul. 
Huculska 18/5, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 

Edwarda Józefa Sojki, ur. 25.11, 1906 r. w Mysłowicach, syna 
Roberta I Julii z d. Dworoków, ostatnio zam, w Katowicach, 
uJ. Poleska 22. który powołany został do WOjska niemieckie
go, skąd przesłał ostatnią wiadomość w g~udniu 1944 roku 
z Tamowa. poczym w~zelki ślad po nim zaiginął, , 

10) Małgorz<lta Jeglitzka z d . Pawlik, zam. w Wieszowie, 
pow. Bytom, uL Bytomska 140. wnloshi o uznanie za zmarłe
go jej męża Ryszarda Pawła Jeglitzki, ur. 15.II. 1885 r. 
w Gliwicach. syna Franciszka i Anny z d. Bernatzki. ostatnio 
zam . . w Kątowicach, ul. Zamkowa 10. który 15.TI. 1945 r, 
wyjechał na roboty do Rosji, I od tego czasu wszelki ślad po 
nim zaginął. 

Wzywa się wyżej wymieqlonych od l-lO. aby w terminie 
trzech miesięcy licząc od daty ukazania się ogłoszenia, zglo
sili , się w tutejszym sądzie. gdyż w przeCiwnym razie mogą 
być uznani za zmarłych . 

' :RóWn6~z~Śilre wZywa się ' osoby posiadającelaklekol~iek 
wiądomośc! o zaginionych, aby w terminie powyższym do
nio~ły tutei~zemu sądowi. 

Nr V Zg 236/47, 1026/47, 1030/47, 1069/47, 1111/47, 1112/47. 
1259/47, 1264/47, 1287/47, 1294/47; K-1340 

Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamia, że: 
1) Elżbieta Szoida z domu Wissmann. zam. w Katowicach

Załężu, ul. Zarębskiego 5. wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męża Pawła Antoniego Szojdy (Schoidy), ur. 13.VI, 1920 r. 
w Katowicach, syna Teodora i Wiktorii z d. Krenzel. ostatnio 
zam. w Katowicach. ul. Bartosza Głowackiego 21, który jako 
żołnierz niemiecki 8.8. 1943 r z~ginął na froncie wschodnim ' 
w okolicy Boromi1a i nie daje znaku życia. 

• 2) Elfryda Kopietz z d. Trafalczyk, zam. w Katowicach-
Załężu, ul. Ks .. Strzybnego 38, wniosła . o uznanie za zmarłego 
jej męża Karola Jana Kopietza, ur. 22.X_ 1910 r. w Chwało
wicach, syna Jana i Karoliny z d. Dziendzirz, ostatnio zam. 
w Katowicach, ul. Wojciechowskiego 138 d, który powołany 
zo~tał do' woiska niemieckiego we wrześniu 1944 r. i dotych
czas nie powrócił. 

3) Maria Cioska z d. Penkalla, zam. w Katowicach-Załężu, 
ul. Lim'lnowsklego 5, wniosła o .. znanie za zmarłego jej mę
ża Herberta Marcina Cioski-Cioska, ur. 22,X 1911 r. w· Za
łężu. syna Wincentego I Anny z d. Nogly, ostatnio zam. 
w Katowicach III, ul. WOjciechowskiego 23, który jako żoł
nierz niemiecki przebywający w Rumunii od 12 września 

1944 r. zagmął, i nie daie znaku życia o sobie. 
4) Anna Kowasch z d. Sonnek. zam. w Bytkowie. ul. Gen. 

Sikor~kiego 18, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Ge
rarda Waltera Kowa~cha, ur. 30.7. 1913 r. w Siemianowicach, 
syna Jana I Wiktorii z d Bimler, ostatnio zam. w Michałko
wieach, ul. Gen. SikorSkiego 18. który iako żołnierz niemiec
ki wracaiąc z urlopu w styczniu 1945 r. do swojej jednostki 
za~inął, i nie daie znaku ;'ycia o sobie. 

5) Łucia Wodara z d, WalJa, zam. w Siemianowicach, ul. 
Lipowa 4. wniosła o uznanie za zmarłego jei męża Karola 
Józefa Wodary. ur. 13.X. 1919 r. w Bełku, syna Wiktora 
i Marli z d. Wolina, ostatnio zam. w Siemianowicach. ul. Li
powa 9, który 1ako żołnierz niemiecki od 13.XII. 1944 r. za
~inał w Serbii I nie daie znaku fycla. 

6) Marta Wala zd. Pypłacz. zam. vi Siemianowicach; ul. 
Lipowa 6. wnIosła o uznanie za zmarłego iej męża Piotra 
Jana Wali·Wala, ur. 19.X. 1910 r. w Siemianowicach, syna 
PawIa i Agnie~zkj z d. Kolender, ostatnio zam. w Siemiano
wicach ul. Lipowa 9. który lako żołnierz niemiecki od maja 
1944 r zaginął w Rumunii I oie daie' znaku życia. 

7\ Łucia Koenig z d. Michalik , zam. w Kochł6wlcach. ul. 
Wyzwolpnia 33, wnlo~ła o uznanie za zmarłego jej męża Jó
zefa Koenlga. ur. 29,3. 1910 r. w Wielkich Hajdukach, syna 
Wilhelm. I Wiktorii z d. Dylla, ostatnio zam. w Kochłowi
cach, ul. Wyz~olenla 33, który jako żołnierz niemiecki od 

13.8 1944 r. zaginął na froncie wschodnim 1 nie d<lje znaku 
życia o sobie, 

8) Aniela Szromek z d, Szkubacl;, zam. w Chorzowie lI, ul. 
3-go Maja 179. wniosła o uznanie za zmarłego iej męża 

Franciszka Szromka. ur. 20,3, 1912 r., syna Sylwestra i Ludwi
n·y z d. Brzoska, ostatnio zam. w Kochłowicach, ul. Wyzwo
lenia 136, który jako żołnier:z nIemiecki od 4 stycznia 1945 r. 
zaginął w walkach w Belgii' I nie daje znaku życia <> sobie. 

9) Anna Kabisch z d. Wilk, zam. w Kochłowicach, uJ. Wy
zwoleni~ 118d, wniosła o uzn~nie za zmarłego jej męża Józefa 
Kabisza, ur. 18,3. 1907 r . w Kochlowic'ach, syna Stefana i Ma
rianny z d. Wilk. ostatnio zam. w Kochłowicach, uJ. Wyzwo
lenia 118, który jako żołnierz niemiecki od 13 stycznia 1945 r . 
zaginął w Czechosłowacji, I nie daje , znaku życia o sobie. 

10) Agata Widawska z d. Koniarek, zam. w Siemianowi
'cach. uJ. Barbary 14, wniosła o uznanie za zmarłego jej mę
ża Jana Piotra Widawskiego, ur, 12.7. 1904 r. w Bańgow;e, 
syna Tomasza i Albiny z d. Michalska. ostatnio zam. w Bań
gowie, pow. Katowice. który w grudniU 1944 r : aresztowany 
został przez okupanta i ostatr ·.l osadzony w obozie w Nord
hausen i od marca 1945 r. nie daje znaku życia o sobie. 

Wzywa się wymienionych od I-lO, aby w terminie trzech 
mieSięcy. Ucząc od daty ukazania s·ię ogłoszenia, zgłosili . się 

w tutejszym sądzie, gdyż w przeciwnym. razie mogą być 
uznani za zmarłych. Równocześnie wzywa się osoby, posia
dające iakiekolw~ek wiadomości o zaginionych, aby vi termi
nie powyższym doniosły tutejszemu, SądoWi. 

Nr V Zg, 1245(47, 1362/47, 1332/47, 1378/47, 1335/,47. 1334/47, 
1325/47, 1359/47, 1305/47, 1231/47. lC-1376 
Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamia, że: 
l) Gertruda Jarząbek z d. Langer, za m; w Katowicach

Ligocie, ul. ' Ligocka 82, wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męża Antoniego Jarząbka, ur. 14.X. 1900 r. w Chrzęsnem, 

pow. Radzymin. syna Józefa i Elżbiety z d. Grudkowskich; 
ostatnio zam. w Katowicach, ul. Ligocka 82, .który jako s1. 
post. P, P. we wrześniu 1939 r. ewakuowany został na wschód 
i od tego czasu wszelki ślad po ni~ zaginął. 

2) Magdalena Radecka z d. Konieczna, zam. w Katowi
cach II, ul. Katovy-icka 47, wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męża Ludwika Radeckiego, ur 6.9. 1903 r. w Marklowicacb 
Górnych, pow. Rybnik, . syna Ja'na i Józef y z d . Kubuca, 

ostatnio zam. w Katowicach, 'ul. Katowicka 47, który jako 
sierżant powołany został we wrześniu 1939 r. do WOjska pol
skiego, a ostatnio był widziany w okolicy Dubna dnia 9.9 
1939 r., i od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. 

3) HelenaWonschik z d. Langer, zam. w Siemianowicach, 
ul. Powstańców 20. wniosła o uznanie za zmarłego jeJ męża 
Wilhelma Tomasza Wonschika, ur. 20 XII. 1913 r. w Hucie 
Laury. syna Teodora I Julii z d. Warwas, ostatnio zam. 
w Siemianowicach, ul. Powstańców 2(}. który z przymuso
wych robót w Niemczech powołany został do wojska nie
mieckiego i. wysłany na front wschodni, tam 25.XII. 1942 r. 
zaginął w okolicy Stalingradu ... 

4) Jadw.ga Kandzia z d. Wolna, zam. w Siemianowicach, 
ul. Smiłowskiego 16, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Franciszka Teodora Kandz! (Kandzia), ur, 29.III.1913 r. 
w Siemianowicach, syna Franciszka i Marii z d. Muschik, 
ostatnio zam. w Siemianowiciłch, ul. Pszczelnicza 13, który 
powołany został do wojska niemieckiego, i od stycznia 1943 r. 
zaginął pod Stalingradet:n. 

5) Zofia Cieśla z d. Ogórek, zam. w Nowym Bytomiu, ul. 
Daszyńskiego 6, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Aloj
zego Cieśli, ur. 2.VI. 1898 r. w Nowej W __ i, syna Józefa i TekU 
z d. Wypior, ostatnio zam. w Nowej Wsi, ul. Rymera 35. któ
ry powołany został do wojska niemieckiego, skąd ostatnią 
wiadomość przesłał w lipcu 1944 r. z koszar w Głupczycach, 
i od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął . 

6) Julia Urszula Mahsny Żywczok z d. Skowronek, zam . 
w Siemianowicach, ul. Siemianowicka II, wniosła o uznanie 
za zmarłego 'jej męża Wilhelma Jana Żyw czoka, ur. 21.II1 
1899 r. w Wielkiej Wiśle, pow. Pszczyna, syna Franciszka l 
Joanny z d. Michalik, ostatnio zam. w Siemianowicach, ul. 
Siemianowicka lI, który dnia 26.8 1939 r. powołany został 
do wojska polskiego i od tego czasu wszelki ślad po nim 
zaginął. 

7l Karolina Słuszkiewicz z d. Iwanicka, zam. w Katowi
cach, ul. 27 Stycznia 11, wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męża Kazimierza Jakóba Słuszkiewicza, urodz. 24 II ·1905 r. 
we Lwowie, syna Edmunda i Józef y z d. Kukla, ostatnio 
zam. we Lwowie; w czerwcu 1942 r. aresztowany 'Został przez 
Gestapo i osadzony w więzieniu we Lwowie, 1 nie daje zna
ku życia o sobie. 

8) Jadwiga Marchlewska z d. Łączewska, zam .. w Michał
kowicach, uJ. Ks. Stabika6, wniosła o uznanie za zmarłego 
jej męża Jana Marchlewskiego, ur~ 21.VII. 1899 r , w Małym 
Leżnie, syna Franciszka i Marianny z d. Bieniaszewska, 
ostatnio zam. w Michałkowi.cach. uJ. Ks. Stabika 6. który 
iako funkCjonariusz P. P . . ewakuowany został na wschód we 
wrześniu 1939 r ., i od tego czasu wszelki ślad po nim za-
gi~ął. ' . 

. 9) Feliks Czerwiński, emeryt, profesor zam. w Katowicach, 
ul. Plebiscytowa 8, wniósł o uznanie za zmarłą . jego żony 
Klotyidy Czerwieńskie,j z d. I Kornecka, ur. 3.VI. 18B6 r. 
w Jaśle, córki Wiktora I Doroty z Zachariasiewiczów, 
ostatnio zam. w Tarnopolu (w roku 1914 z'amieszkiwała 

w ŻÓłkwi), która od roku 1907 odeszła od swego męża i żyła 
w odrębności małżeńskiej, przebywając w Tarnopolu. we 
Lwowie, a ostatnio t. j. w roku 1920 w Żńłkwi, skąd inter
weniowała ostatni raz w sprawie alimentów, a od tego czasu 
wszelki ślad po niei z~ginął. 

10) Helena Dallinger z d. Bolubasz, zam. w S iemianowi
cach, ul. Sobieskiego 44. wniosła o uznanie za zmarłe,go jej 
męża Zygmunta Dallingera. ur. 3 VI. 1893 r. w Tłustem. pow. 
Zaleszczyki, syna Józefa i Amalii z d. Wolf, ostatnio zam. 
w Kołomyi, w roku 1940 zaginął. . 



Str. 4 

. Wzywa ~lę wymilfhionych od l-la, aby w terminie 
trzech miesięcy, licząc od daty ukazania się ogłoszenia, zgło

sili się w tu~elszym Sljdzie; gdyż w przeciwnym razie mogą 
byt. uznani za zmarłych. 
R6wnocześme wl.ywa sił: oSoby, posiadające jakiekolwiek 

wiadomości o zag:nionycb, aby w terminie pow~ższym do
niosły tule.jszemu sądowi. 
, Nr V Zg. '1189/47, 938/47\ 1076/47' 993/47, 1284/47, 915/47, 

1139/47, 997/47, 007/ 47, 743/ 47. K-1627 

Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamla, ' że : 

I) Ernest · . Lorek, zam. w Katowlcach-Boguclcach, ul. 
Ludw:ka 33, wni6&ł o uznanie za zmarłego swego brata Aloj
zego Franciszka Lorka, ur. 2.8, 1923 r . w Bógucicach, syna 
Wiktora I Jullanny z d . Kuznik, ostatnio zam. w ' Katowi
each n, ul. LudwIka 33, który · tako żołnierz niemiecki od 
czerwca 1944 r. nie da.ie znaku życia o sob ie, 

2) Teresa Macura z d. Weihs, zam. w Ka towicach, ul Ligo
nla 20/10. wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Adama 
Macury, ur. 23.Xn. 1883 r. w Końsk iej, syna Adama I Zu
zanny z d. Wojnar, Inżyniera . ostatnio zam. w Katowicach. 
ul. Ligonia 20. który 28 łutego 1945 r. zatrzymany został 

przu M . Obyw. w ooozle pracy i od tego czasu wszelki ślad 
po nim zaainął. I 

\ 

3) Marla Konieczna z d. Breitkopf, zam. w Kochłowicach , 

ul. Ks. P.Skargi 62. wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Józefa Karola KOniecznego. ur. 19.11 . 1906 r . w Zabrzu. syna 
Kaspra I Marii z d . KIlmanek, ostatnIO zam w Kochlowi : 
cach, ul. Ks. P. Skar,gl 62. kfOry wyjechał do Rosj i w lu
tym 1945 i nie daje znaku życia o sobie. 

4) Zofia Piecuch z d. Pisarek, zam. w Poznaniu, ul. Ry
baki ~ m. S. wniosła o ulnanie .za zmarłego jej męża Alfreda 
Karola Piecucha, ur. tl.X. 1917 r. w Rudzie SI, syna Jana 
i Karoliny z d. · HajnJsch, óstatnlo zam. w Kochlowicach, ul 
Miarltl lO, kt.óry jako żołnierz niemiecki od 14XI. 1944 r . 
zaginął kolo Zehras (Łotwa) . I nle daje znaku życia o sobie. 

II) Klara Pieczon>: t d. Frydek, za~. w Nowej Wsi, ul 
K. Miarki 18, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Jó
zefa · Edmunda Pieczony, ur. 6.3. 19111 r. w Nowet Wsi , syna 
J6zpfa I Marii l d Schampera. 05ta~OlO zam, w Nowej Wsi . 
ul. K. MIarki 18; który lako żołmerz Olem:ecki od' 19.2 
1943 r . zag;nął w bPwie pod Kra~naja. 

6) Gertruda Bartoszek z d. Krawczyk. zam. w Nowel Wsi, 
ul. l'go Maja 112, wniosła o u,mame za zmarłego le j męża 
RJberta Bart.oszka, ur. 24.XII. 1908 r. w Halem~ie, syna Wa
lentego I Agnieszki z d. Nalepa, ostatnio zam. w Nowej ·Wsi. 
ul. ,l-go Maja 112. kt.óry jako żołnIerz niemiecki od stycznia 
194~ r. zaginął pod Warszawą I nie daje zmlku życia o sobie. 

7l Maria Jarzyna z d. Kubka. zam w Nowe' Wsi, ul. Sien' 
kiewicza 12, wniO!\ła o u·1:n<lnie· za zm'lrłf'go le; męża Emil ff 
Pawła Jarzyny. ur. -26 8. 1905 ·r. w Nowym Bytomiu. syna 
Franciszka I Anny z d. Skrzypiec, ostatnio zam. w !'1owe\ 
Wsi, ul. Slenkipwicza 12, który jako iołnierz niemiecki od 
lUl, 1944 r . zaginął na froncie wschodnim I nie daje zn.i'I~U 
zyMa o ' sohle. .. 

8) A~na Ba<;~ok z d. Lakota, . tam w Siemlanow;cach, ui .· 
Zwirki I W ig~ry 3, wmosła o uznanle za zmarłego jej męża 

Rubert.a BII~zczoka, ur. 3ł II. 1892 r. w Gliwicach - Vłoltowa· 
W'eś, syna Ludwika I Jadwigi l d. Kucharclyk. {osl;ltnio 
zam. w Siemianow1cach,. ul. Armii 'Czerwonej 12, który jako 
fun kCjonariusz P. P. we wrześniu 1939 r. ewakuowany zo
stał 'na wschód i nie daie znaku tYC18 o !Obie, 

9) Jadwiga Pollak z d . Kf'II, zam. w Sipmianowlcach. ul. 
Smiłow~klego 26. wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Ja
na Leona Pollaka. ur. ł8 . VI. lR91 r. w Głogówku, gyna Jana 
i Fr'lnclszkl z d. Ploss.ek, ostatnio lam. w S:emianowicach, ul. 
Damrota l, który pow'lłany został w styc7.niu 1945 r. do t. zw. 
Volksstu'rmu, I nie da.je zn~ku tycia o !lobie. 

10) Helena BusdYion z d. Werno, um w Wełnowcu, ul. 
Pnw~tańr ' N 76, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Fryderyka Ot>rania BIl!1dyg'lna, ur. 'Ul 1'916 r. w Dębie. syna 
Tomasza I M'Irlr z d. Nowak, ostatnio zam, w Wełnowcu , ul. 
p , Iwstańców 76. który jako żołnierz nlemh:cki zaginął od 
9.8. 1942 r . na froncie wschodnimi nie daje znaku życia 

O sobie. 

Wzywa się wymienionych od l-lO, aby w tenninie trzech 
miesięcy, licząc od daty ukazama się ·ogło<;zenia, zgłoslłl się 

w tutejszym sądzie, gdy! w pr>.t>C'iwnym razie mogą być 

uznanI za zmarłych. Równocześnie wzywa '!Ię osoby, posla- ' 
dalące jakiekolwiek wiadomości o zaglnion'lCh, aby w termi
nie powv7S7.ym doniosły tutel<;zemu !lądowi. 

Nr V. Zg 1235/47. 939/47, 1298/4'7, 498,47, 1079/47, 1022/47, 
1252/47. 1255/47, 1183/47, 894/47. K-1626 

Sąd Grodlkl w Katowicach zawIadamia. że: 
llElth1et.a Mako~z z d. Broda; zam . . w .. Katowicach, ul. 

l-go Maja HI, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Wil
helma Franciszka MakosC'ha. ur. 22.VI. ]914 r., syna Alojzego· 
i Katarzyny z d. Lanetcznik, ostat.nlo zam, w Katowicach. 
ul. Krakowska 141/22, kt6ry jako żołnierz niemiecki zaginął 
w styczniu 1943 r. w reionie Stalingradu. 

2) Helena F:ala z d. Sman(i7.ich. zam. w Katowicach, ul. 
SI"nkle,*lcza 20, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Alnj 7 ego M.arclna FIali - FIala, UT lI .XI. 1914 r. w Dębie, sy
na Teodora I Marii z d . Karkoschka . ostatnio zam. w Kato
wlcaC'h . Kop. Wulek 47, kt.óry tako źołnierz .n iemiecki pr7-e ~ 
bywał w ko~zarach w NiemczeC'h, skąd też ostatnio dał 7.nać 
w ~Iycznlu 1945 r. z Bunzlau, t od tego czasu nie daje znaku 
tycia. 

31 Elfryda Polok t d Jana!!, zam. w Syrynie. ul. 3-go Ma
'a 32. wnlo~ła o umanie za zmarłego .jei męża Jana Poloka. 
ur. 17 X" 1903 r. w W;ślicy , pow. Cie~tyn . syna .hna I .JÓzefy 
z tł . H~nt1>.pl. o~t'lłnio zam. w · Kflłnw·rarh . ul. Pnnl<ttow<kie ' 
go 1!5, ktllry z C'hwilą wyhuchu' wojny oowo1any zo~tał do 
wnlska pol~1(lpllo I od tego cza<;t1 n'e daie 7.n"lku :7ycia. 

.) Bole\lawa SzC'zepaniak z d Slamhuła, 7.am. w Wełnow
ru, ul. Piastów 10, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 

"MONT'TOR POT,SKT" - dnia 23 lutego 1948 r . . 

Karola Szczepaniaka, ur. 5 X. 1916 r. w Tychach, syna Anto
niego i Anny z d. Czauderna, ostatnio um. w Wełnowcu, ul. 
Plastów 10, który jako żołnierz niemiecki ~ginął dnia 27.Xll. 
1941 r. na froncie wschodnim i nie da je znaku życia. 

5) Antonina Frąckowiak z d. Polaszyk, zam. w WełnowcUi, 
ul. Dobramyśl 30, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Walen tego Frąckowiaka , ur. 10.11. 1898 r. w Borku, pow. 
Koźll}in , syna Francistka I Katarzyny z d . Czapulak. ostatnio 
lam. w Welnowcu, ul. Doblamyśl 30, k tóry aresztowany zo
stał przez okupanta i osadzony w ·obozie w Stuthofie, z któ
rego to obozu 12.1. 1945 r. dał znać, i od tego czasu wszelki 
ślad po nim zaginął: . 

6) Łucja Woitynek z d . Roln ik , zam~ w Nowej Wsi, ul. Ka
łusa 28. wniosła o uinanie za zmarłego je j męża Heroerta 
Wojtynka, ur. II X. 1913 r . w Halembie. o;yna Wiktora i J~m 
z d. Gawlik, ostatnio zam. w Nowej Wsi, ul. Kałusa· 2B, któ
ry jako żołnierz niemiecki ostatn io przebywając pod Rado
miem. skąd dał znać w styczniu 1945 r ., zaginął i nie daje 
znaku życia . \ 

7) An~a Swaczyna l d. Koza, zam. w Nowej Wsi. ul. 
J . KanIego 9, wnios ł a o uznan ie iW zmarłego jej męża Wil
helma Aleksa.ndra Swaczyny, ur. 25.1. 1911 r. w Nowej Wsi, 

, syna Jana i MariJ z d .. Kściuk , r.,;ratn io zam. w Nowej WsI. 
ul. J . Kan tego 9. który l ako żołnierz niemiecki 2:1. 1945 r. 
by ł na ui-!opie w Nowej Wsi, a w drodze powrotnej do lwojej 
jednostki zagi nął. 

8) Gertruda Martlnelt z d. Placze4t, zam. w Michałkowi

cach, ul. Watoły l, wniosła o uznanie za zmarlegolej męża 
Gottharda Engelberla M<iI"tinka, ur. 24.4. 1910 r . w Królew
skiej Hucie . syna Piotra i Anny z d. Golembek. ·· ostatnlo 
zam. w M ichałkowicach, ul. Watoly l , który jako ź9łnierz " 

niemiecki od styczn ia 1943 r. zajllllął w rejonie Stal in'gradu, 
i Ole da je znaku życ ia o sob ie. 

9) Elfryqa Kierot z d. G1odel<, zam. w Michałkowicach, ul. 
Szkol na 8. wn iosła o uznan ie za zmarłego je j mE;ża Jerzego 
Kierota. ur. 19 XI. 1910 r , w Miel'huwicach, syna Józefa 
l Mar ii z d . My§liwczyk. ostatnio zam. w Michałkowicach. 
ul. Szkolna 8, który jako żołnierz niemiecki od grudnia ' 
19~2 r . zaginął w rejonie S ~al ingradu, i nie" daje znaku życia 
o sobie. 

10) Gertruda Włoch t d . Scholzówna. zam. w .Siemi<mowi
cach SI., u\. Pocztowa (barak 7). wniosła o uznanie za zmarłe· 
go je i męża Gel'arda Jana Wiocha , ur. 2.V. 1913 r . w Siemia
nowicach. syna Hugona l J adwig' z d . Bog .11 . o"t<ltnio zam. 
w Si ('m ianowi ('~ch . ul. Halle ra 5. k tóry iako żołnierz nie· 
miecki od 6.1. 1943. ~. l.agmął · pod Stalingradem i nie daje 
l~aku życi a o sobie. 

Wzywa s ię wyżej wym ienionych od l-lO, aby w terminiE:' 
trzech mi esięcy, licząc od da ty ~kazania się ogłoszenia zgło
sil i s i ę w tUl ej szym 'lądzie . gdyż w przeciwnym l'a7.iE:' mogą 

. być uznani za zmarł ych : . Równocześn ie wzywa się osohy po
s i a d a i ące iak iekolwlek wiadumOścI o zag'ni '}nych, aby w ter
min ie powyższym don iosłv tute jszemu ~ądowi. 

Nr V. ,.,Z~ . 12fl9 47. 1341 /47 . . 973 /41, .]'326J47, 1302/47, 1333/47. 
1027/47 . :-t36B .' 47, 12B3.'47, J17Ż! 47. · . . K-1523 

Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamia, że : 

l) Wanda Schlossarczyk z d, WOltcl.ak. l.a·m. w . Katowi
cach, ul. Kościuszki 54/B wn iosła o uzna01e,za mtarłego tej 
męża Wilhelma Jana Schlossarczyka, ur. 27.X 1911 r. w Ka
towicach, syna ' Wilhelma i Anieli z d. Gierga, os tatnio zam. 
w Ka:owicach, ul. Paderewskiego 15. który jako żołnierz 

niemiecki na froncie ws'chodnim oą 88 1943 r . zaginął w 0-

kohcy K'oś1ina. 
2) Albertyna Ryborz z d. Ciuraj, zam. w Bluszczowie, pow. 

Rybnik wniosła o uznanie za zmarłego jej m~ża Karola Hy
borza, ur. ' 18.11 tBn r. w Zabełkowie, syna Jana i Wincen
tyriy z d . Płaczek, ostat.nio zam. w Ka towicach, ul. D~bo
wa 57, który 1ako; funkCjonariusz P.P. 2.9 193::1 r. ewakuo
wany został w stronę Lwowa, skąd też dał znać 15.7 1940 r. 
że jedzie do Rosji, i od tego. czasu w.szelkl ślad po nim za
ginął. 

3) Aniela Jesionek z d. Płotecka, ·zam. w Katowicach, ul. 
Kilińskiego 7 wniosła o uznanie za zmlrłego jej m:;ża Lu
dwika Konrada Jesionka, ur. 2B.9 1905 r. w Załężu, syna 
Konrada I Anny z d. Klakus, ostatnio zam. 'w Katowicach. 
ul. ~ilińskiego ' 7, który powołany zo~tał do tzw. Arbeits
Kommando I ostatnio przebywał w BrzE'gu. skąd też dał znać 
ostatnio 19.1 ' 1945 r., i od tego czasu wszelki ślad po nim 
zaginął. 

4) ' JadwIga Słota z d. Szefler, zam. ~w Katowicach, ul. Ka
towiC'ka 62/8 WTliosła o uznanie za zmarłeg:> jej m~ża Pa
wła . Słoty, ur. 4.I 1916 r . w TurkCiwach. pow. Kępno. syna 
Franciszka I Julii z d . Oscenda, ostatnio zam . . w Katowi
cach, ul. Katowicka 62, który w · październiku 1940 r. powo
łany został do WOjska niemieckiego w s ~yczniu 1945 r. był 
oslatnl raz na urlopie w KatOWIcach I napisał jeszcze list 
z Nasielska następnie wszelki ślad po nim zaginął. 

5) Helena Golak z d. Szymkowiak, zam. w Katowicach, 
ul. Krasińskiego 17 wniąsła o uznanie za zmarłego jej męża 
Stani~ława Golaka. ur. 24.X 1891 r. w Go\,zycach WIelkich, 
pow. Odolanów, syna Tomasza i Jullanny z d. Pacholczyk, 
ostalnio zam. w Katowicach, ul. Krasińskiego 17, który aresz
towany został w grudniu 1940 r. przez Gestapo I' osadzony 
w obozie w Oświęcimiu, skąd dał znać w listopadzie 1944 ·r. , 
poczym wszelki ślad po nim zaginął. 

6) Elżbieta Schwedt z d. Duda, zam. w Katowicach, Za
łęska H'iłda 4 wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Ry
szarda Wilhelma Schwedta , ur. 3.4 1910 r. w Dębie, syna 
PawIa I Agnieszki z d: Grabiwoda, ostatnio zam. w Kato
wicach, ul. Zalęska Hałda 4, k tóry jako żołnierz n iemiecki 
20.1 194:1 r . wraca jąc z url')pu do swojej formacji wojsko
WP ; do Wroclawia zaginął bez wieści. 

7\ Fłoren tyna Jokiel z d. Ci mała, . zam. w Chorzowie Ba
tory, ul. Ko~ciplna 1 wniosła o uznanie za zmarłego 1ej bra
ta Józefa Cimały, ur. 6.2 1910 r. w Wielkich Hajdukach, sy-

Nr 2() 

na Józef.· I Antoniny z d. Gaida, 05tatnl0 lam . .,. Siemiano
wicach. ul. SmiłowsklegC) 28, który jako źołnierz: niemiecki 
w rolru 1943 zaginął w walkach na froncie wschodnim I nit 
daje znaku życia. <f 

8) R6ża Piecuch z d. Probierz, um. w Siemianowicach, ul, 
Kopernika 2 wniosła oumanie za zmarłego ~l męta Anto
niego Alojzego Piecucha, ur. 11 .6 1913 r. w Hucie Laury, sy
na Tomasza I Elżbiety li d. Maeiąga, ostatnio łam . .,. Siemia
nowicach, ul. Kopernika 2, kt 6ry jako iołnierz niemiecki od 
11.8 1943 r. zaginął w walkach w okolicy Bielgorodu w Roejf 
i nie daje łnaku życia po sobie. 

O) Marta Kula z d . Bednarska, zam. w Wełnowcu, ul. Po
wstańców 11 ł, wnioslao uznanie za zmarłego jej in~ż. Ro
mualda Józefa Kulli (KulIa}, ur. 22.8 1913' r. W Dębie, pow. 
Katowice, syna Józefa i Marii z d. Kowalczyk. ostatnio 
zam. w. Wełnowcu, ul. Powstańc6ów III, który jako żołnierz 
niemiecki w dniu 15.8 1944 r. zaginął w miejSCOWOŚci Zvirl~. 

uiaiciai na · granic,)' litewskiej, i dotychcza$ nie daje maku 
życia. 

10) Maria Gawlik z d. Balzer, zam. w Tarn. Górach. ul. 
Kościuszki 3 wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Fran
ciszka .Gawlika. ur. 1.1 1895 r. w Miku1czycach, syna. Piotra 
i Kunegundy z d Hadulla, ostatnio zam. w Siemianowicach, 
ul. Matejki 24, który jako funkcjonariusz P.P. z poc~tkiem 

. wojny 1939 r . ewakuowany został na wschód, poczym wszel~ 
ki ślad po nim zaginął. 

Wzywa się wymienionych od t-IOl, aby w terminie trzech 
miesięcy licząc od daty ukazania . się ogłoszenia zgłosili się 

w tutejszym sądzie . gdyż w przeCiwnym razie mogą byc! 
uznani ża zmarłych . Równocześnie wzywa się osoby. posła .. 
dające jakiekolwiek wiadcrnoścl o zaginionych, aby w ter
minie powyższym donioSły ·tutejszemu sądowI. 

Nr. V Zg. 1297/47. 1299/47. 1310/47, 1331/47, 1344/47, 13S8'47, 
783/47, 1327/47, 1349/-t7, 1356/47. K-lS:50 

Krystyna Wildowa z domu Kubska, zamieszkała w Kato
wicach, ul. Sienkiewicza nr 8 m. l, wl'1iosła do tutejs~egG 
sądu o uznanie za zmarlego męża swego Brunona Dyonlzego 
Wilda. urodz, dnia 23 listopada 1909 r . w Stanisławowie. sy
na Aleksandra i Leopoldy z domu Borczowska. ostatnio zam. 
w Berlinie, aż do wybuchu wojny tj. do ł939 1'. zam. w Ję
drzejOwie, który był na . robotach w Berlinie I od lutego 
19411 roku zaginął nie dając znaku życla o sobie. 

Wzywa ~ę Brunpna Wilda, aby w terminie do ·dnla 31 ma
la 1948 r . zgłosił się w tulejs2;ym sądzie, gdyż w pneciwnym 
razie może być uznany za zmarłego. Równocześnie wzywa 
się osoby, posiadające .1akiekolwiek wiadomoścl ' o 'zagtnio
nym. aby w terminie powyższym doniosły tutejszemu sądoV'{i. 

Sygn. akt: V. Zg. 1348/47. K-162'5 

SĄD GRODZKI W KOZLU. 

Sąd Grodzki w Kożlu. w sprawie wniosku Józefa Siegmun~ 
da w Wiekszycach, pow. Kożle. o uznanie zaginionego Pawła 
Siegmunda. urodz. 1.5. 1909 w ciężkowicach. pow. Koźle, 
syna Floriana i Wiktorii Klementa za zmarłego, który jakO 
żołnierz ' nlem!ecki biQrąc udział wO<itatnief wOjnie zaginął 
bez wieści na froncie rumuńskim 1944 roku - wzywa za~ . 

ginlonego. aby w terminie 3-miesięcznym od . ogłoszenia 

zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być\lznany za 
zmarłego. 

Zarazem wzywa wszystkie osoby. które mają wiado
mosci o zaginionym, by doniosły o nich Sądowi w powJi
szym termime.· Zg. 59/ 48. . K-I401 

Sąd Grodzki w Kożlu, w sprawie wniosku Agnieszki Czer
ner z Reńskiej Wsi, pow. Koźle; o uznanie ;aglnionego Jó
zefa Czernera, urodz, 16.3. 1904 w Reńskiej Wsi, pow Koźle, 

syna Walentego i Joanny Niechcioł za zmarłego, który ,jako 
żołnierz niemiecki biorąc udz'iał w ostatniej wojnie zaginął 
w 1944 bez wieśct - wzywa zaginionego. aby w terminie 
3-mieslęcznym od ogłoszenia zg'osH się, gdy:!: w przeciwnym· 
razie może by': uznany za zmarłegQ. 

Zarazem wzywa wszystkie osoby, które mają wiadomości 
o zagin ionym, by doniosły o nich Sądowi w powyższym ter
minie. Zg. 17/48. K-1400 

SĄD GRODZKI W KRZESZOWICACH. 

Na wniosek Stefanii Malczyk, zamieszkałej w FilIpowi
cach Nr 80, pow. Chrzanów, wszczęte zosta.le· postępowanie 
o uznan:e za zmarłego S~anj.sława Malczyka, urod2lOł1ego 

21 XII. 19lI r., syna Tomasza i Teresy Swięszek, ostatnio za
mieszkałeg:> w Filipowicach, zaginionego męża ~ioskodaw
czyni, który wedle twierdzeń wniosku miał poledz jako żoł
nierz 12 pp. w kampanil wrześniowej 1939 'r., zabity odłam
kiem bomby lo~iczej w miejscowości Solska Puszcza k. Bił
goraju, gdzie też miał zostać pochowany. . 

Zaginiony zostaje wezwany, aby w tenn!n!e · 3 miesięcy 
zgłosił się, gdyż w prZeciwnym razie może być uznany za 
zmarłego, jak rqwnieź wezwane zostają wszystkie osoby; 
które mogą udzi elić wiadomości o zaginionym, aby w p1-
wyższym terminie doniosły o nich SądQwi. Nr. akt. Zg 48/46, 

K-1572 

SĄD GRODZKI W ŁOWICZU. 

Sąd Grodzki w Łowiczu ogłasza, źe na wniosek Broni5ła· 
wy-Marianny Stań, zam, w Łowiczu, ul. Zielkowicka Nr n, 
zostało wszczęte postępowanie o uznanie za · zmarłego męża 
jej Mariana Stania, syna Michała i Rozalii z Kosmatków. ur. 
l pażdzlernika 1900 r. w Bełchowle, który w dniu 18 stycznia 
1944 r. został aresztowany przez gestapo łowickie I wywie,,: 
ziony do Warszawy na Pawiak, gdz!eślad pO nim zaginął. 

Wzywa się Mariana S tania, aby w terminie 3-ch miesięcy 
od daty niniejszego ·ogłoszenla stawił się w Sądzłe Grodz
kim w Łowiczu lub w Inny sposób dał znać o sobie, gdyż 
w przeCiwnym razie może być uznany za zmarłego, oraz 
wszystkie osoby, posiadające jakiekoJwiek wiadomości o za
ginionym, aby w terminie powyższym doniosły o tym Są
dowI. Zg. 208/47. K-lS87 



Nr 20 

Sąd Grodzki w Łowiczu ogłasza, że na wniosek Walentyny 
Rosiak, zam. 'w Łowiczu, ul. Kaliska Nr 4, zostało w:iZczęte 

postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej '~tanisława 
Rosiaka. syna J ana i Wj~torii z Leśniewskich, ur. 12 maja 
t914 r . w Wisk ienicy, ktqry w dniu 19 sierpnia 1944 r. zo-
stał aresztowany przez gestapo łowickie I osadzony w aresz
cie pny -gestapo w ŁoWICZU, gdzie wszelki śhu~ po nim za
'linął. 

Wzywa się Stanisława Rosiaka, aby w terminie 3-ech mie
sięcy, od dpty niniejs~go ogłoszenia stawił. się w Sądzie 
Grodzkim , w Łowiczu lub w. inny sposób' dał znać o sobie, 
gdy t w prz.eciwnym razie może być uznany za zmarłego, 

oral. wszystkie osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości 
o laginionym. aby w terminie powyższym doniosły l) tym 

' Sądowi. Zg. 20,2/47. • . K-l588 

Sąd Grodzki w Łowiczu ógłas,za, że na Wniosek Marianny 
Sliwińskiej. zam. w Łowiczu, ul. Radziecka Nr 3', zostało 
wszczęte pos tępowanie o uznanie za zmarłego, męża Jej Fran
ciszka SiIwińskiego, syna Marcina I J6zefy Z Dałk6w, ur. 
23 listopada 1902 r. w Niedżwiadzie, kt6ry~w dniu 29 czerwca 
{944 r. został aresztowan~ przez gestapo łowickie i wywie
~iony do Warszawy na Pawiak. a następnie wywieziony do 
obozu w Gross-Rozen, gdzie ślad po mm zaginął. 

Wzywa się Franciszka Sliwińs~iego, aby w termInie 3-ech 
tn1esięcy od daty ninie'jszego ogłoszenia stawił się w SądzIe 
Grodzk im w Łowiczu lub w Inny spos6b dał znać o sobie, 
gdyŻ' w przeciwnym. razie może być uznany za zinarłego. 

oraz wszystkie osoby, posiadalące jakiekolwiek wiadomości 
o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o tym 
Sądowi. Zg: 210/47. ~ K-r~89 

Sąd GrodJki w Łowiczu ogłasza, że na wniosek Ignacego 
Krokockiego, lam. we wsi Starhlew, gm. Łyszkowice, pow. 
Łowicz, zostało wszczęte postępowanie o użnanie za zmarłe,- . 

iO. zięcia Władysława Kędziory, syna Jana i Małgona,ty ze 
Szwedów, ur. l kwietnia 1912 r. w Polesiu, który w dniu 
15 śtycznia 1944 r. został aresztowany przez ge1>tapo łowickie 
i wywieziony dą Warszawy na Pawiak, gdZie ślad po nim 
zaginął. " 

Wzywa się Władysława Kędzlorę, aby w terminie S-ech 
miesięcy od daty nipie,iszego ogłoszenia stawił się w Slłdzle 
Grodzkim w Łowiczu lub w inńy spos6b dał znać o sobie, 

'gdyż w przeciwnym razie mote być uznany za zmarłego, 

oraz wszystkie osoby, posiadające jakiek~lwiek wiadomości 
O zaginio,nym, : aby w terminie powyższym doniosły o tym 
SądowI. Zg. 242/47. K-ł590 

Sąd Grodzki w Łowiczu ogłasza, że na wniosek Heleny 
Skonecznei, zam. w Łowiczu, uJ: Stalma Nr 5 m. 16, zostało 
wszrzęle postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej Ste
fanaSkonecznego, syna Jana i Marianny ze Strumidłów, ur. 
26 sierpnia 1911 r. w Ł"wiczu. , który w dniu 11 · .... ipca 

- 1944 roku zo~tał aresztowany przez gestapo łowickIe i osa
dzony w are!'zl'ie przy gestapo w ŁowicliU, gdzie wszelki 
~l_~Ii, po nim zag~ nlłł , ' ,_ _" _. .' " , _. .,_ 

, Wzywa Się Stefana Skonerznego, aby w terminie 3-ech 
miesięcy od daty ninieiszego ogłoszenia stawił się w Sijdzie 
Grodzkim w Łowiczu lub w- inny spo!'ób dał znać o sobie, 
~dyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. 
oraz wSlystkie osoby, posiadaiące jakiekolWiek wiadomości 
o zaginionym. aby w terminie powyższym doniosły o tym 
Sądowi. Zg. 205/47. K-1591 

Sąd Grodzki w Łowiczu ogla!'lza. że na wnio~ek Mieczysła
wa Stasiaka, zamieszkałego w Szczecinie pr:zy ulicy WilsonA 
Nr 2,4. wszczął postępowanie o~ uzn3Jlie za , zmarłą Tere"y 
Marii z ' Rotenbergów Stasia~ żony wnioskodawcy, c6rki 
Icka i Chany z Moszkowiczów małż. Rotenberg, urodzonej 
dnia 22 lutego 1915 roku w Łowiczu, która w dniu ,lO lipca 
1939 r. w niewYiaśnionych okolicznościach w Łowjczu za- ' 
8ineła i dotychczas nie daje o ' sobie żadnego znaku życia. 

Waywa się zaginioną, aby w terminie 3-ch miesięcznym 
zgłosiła się do Sądu GrOdzkiego w Łowiczu, w przeciwnym 
razl@ mo7.e być uznana za zmarłą . oraz wzywa się OSOby mo
gące udzi@\ić wiadomości o zaginfnnei. aby w POwyższym 
terminie doniosły o nich SądowI.' Zg. 108/47. K-1531 

SĄD GRODZKI W MAKOWIE PC)DHAL. 

Na wniosek Marii SUrzyn ze Skawicy Nd 305 wszczyna się 
postępowanie celem uznania za zmarłego Jana Surzyna, c:y
Ila Józefa i Katarzyny Gasek, urodzonego l marca 1R80 
w Skawicy ł tam . zamleszkałego . pod Nrd 305, żonateg~. 
rzymsko katolika, kt6ry dnia 14 stycmia ]944 został prz.!z 
Ges/,'apo aresztowany i etapowo wywieZiony do więzienia 
Montelupplch w Krakowie"a następnie zastrzelony, bo wszel. 
ki ślad po nim zagi nął. ' 

Zaginionego oraz osoby, mogące udzielić o nim wiadomości 
wzywa się, aby w terminie trzech miesięcznym od daty ogło. 
'-zenia doniosły Sądowi o mieisfu pobytu zaginionego, gdyż 
po bezskutecznym upływie tego terminu ~ąd wyda postano. 
wienie o uznaniu go za zmarłego. Zg 32/47. K-1643 

SĄD GRODZKI W MYSŁOWICACH 

Sąd Grodzki w Mysłowicach obwieszcza, że wszczął po_ 
stępowanie o uznanie następujących osób za zmarłe: 

l) Z wniosku Agnieszki Wróbel z domu SWierkot, zam, 
' w Dąbrówce Małej , ul. Oświęcimska 94 - Sylwestra Wr6-
bla, lal 34, górnika, ostatnio zllmieszkalego w Dąbrówce Ma:" 
lej, by/ego żołnierza armii .niemieckiej, zaginionego po dniu 
1.9 l!l44 r . na fronc ie w5chodnim(Zg. 29/48). 

2) Z wniosku Gertrudy KlJbi.:a z domu Janota, zamieszko 
w Imielinie·WiO~ki - Augustyna KlJbicy, lat 31. mur'Jrza, 

' o"talnio znm. w [mielinie. by/egn żołn ' erza armil n:emiec
kiej, zaginionego po dniu 20 / l 1944 r. '(Zg, 30/48). 

3) Z wniosku Hildegardy Korus l domu Klmk, zamieszko 
Ji S?:Qpicnirach, ul. J. Wierzorka 6 - ,Wilhelma KOfOlsa, 
lat 44, robotmka, ostatnio zam .. w Mysłowicach, zaciągnię-
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tego w grudniu l~ł r. do t.ZW. "volkssturmu", a w kwiet
niu 194~ r. przebywającego w oboZie jeńców wOjennych w 
Oświęcimiu (Zg. 47/481. 

4) Z 'wniosku Emilii Drobiec z domu Jendyczek, zaJY..leszk. 
w ,Brze~nce. ul. Sienkiewicza 3l6b - Wilhelma I'robea, 
lat 36, stolarza" ostatnio zam. w Bnezince, byłego AOłnierza 
armii niemieckiej, zaginionego po dniu 1.1 194~ r. (Zg. 48/48). 

5) Z wniosku Katarzyn~ Pacyna, zl1m. w Mysłowicach, ul. 
Ks. Nygi 63 - Józęfa Pacyny, lat 32, górnika', ostatni() za
mieszko w Mysłowicach, zaciągniętego na skutek mobilizacji 

I 
w dniu 24.8 1939 r. do Wojska Polskiego (Zg. 52/48). 

6) Z wniosku ' Augustyny Maroszek z domu Szwajnoch, 
zam. w Szopienicach, ul. Rejtana 54 - Waltera Maroszka, 
lat 32, urzędnika kupieckiego, ostatnio zamieszk. Vi Szopie
nicach, byłego żołnierza armii niemieckiej , zaginionego po 
dniu Ul 1944 r. (Zg. 53/48). 

7) Z wniosku Agnieszki Wąsik z domu Vogtman, zamieszko 
Y' Dąbrówce Małej , ul. Bytomska 66 - Edwarda Wąsika, 

lat 42, urzędnika, ostatnio zam. w Dąbrówce Małej, byłego 
żołniel'za armii .niemieckieJ, zagiilionego po dniu 12.1 1945 r. 
(Zg. 54/48). 

8) Z wniosku Marii Janota z domu Wieczorek, zamieszko 
w Szopienicach, -ul. Krakowska 13 - Pawła Jan()ty. lat 46, 
hutnika, ostatnio zam. w Szopienicach, areszto.wanego w do 
24.2 1945 r. i przebywającego w więzieniu w Bytomiu, skąd 
dnia 4.4. 1945 r. wyjechał do Rosji. (Zg. 55/41n. 

9) Z wniosku Emy Warwas, 1: domu Dworzak,zam ie~zk. 

w Janowie ŚI. , ul., WolnOŚci 3 - Waltera Warwasa, lat 33, 
strażaka ogniowego,ostatnio zamieszko w Janowie SI., by
łego żołnierza armii niemieckiej , ,zaginionego po dniu 15.5. 
1944 r. na froncie ' wschodnim. (Zg. 515/48). 

10) Z wniosku Gertrudy Jerchel z domu Pacula, zam. w 
Mysłowicach,ul. Sokolska 12 - Jana Jerchel'a, lat 47, inwa
lidy górn., ostatnio zam. ' w Mysłowicach, byłego żołnierza 

armii niemieckiej, zaginionego po dniu 22.1. 1945 r. 
(Zg. 59/48). 

11) Z wniosku Gęrtrud;y Szwach z domu Lamozik. zam. 
w Mysłowicach, ul~ Portowa 20 - Jana Szwacha, lat 46, pra
coyvnika umysłowego, ostatnio zamieszko w Mysłowicach, za
ciągnię ~ego na skutek mobilizacji 'w dniu 24, VIII. 1939 r. do. 
Wojska Polskiego, zaginio.nego. po dniu 1.12. , 1939 r. 
(Zg. 60/48). 

12) Z w.niosku Katarzyny Maryn!ok z do.mu Gołąb, zam. 
w Szopienicach, ul. Kolejowa 5 - Jerzego Maryniok'a, lat 34, 
rzeźnika, ostanio zam. w SzopIenicach, byłego żołnierza armii 
niemieckiej, zaginionego po dOlu 1.Ił. 44 r. (Zg. 62/48). 

13) Z wniosku Marii Lelonek z domu Gołąb, zam. w Szo
pienicach, ul. Sciborskiego 2 - Fryderyka Lelonka, lat 28. 
kierownika parowozu,' ostanio zamieszk. w Mysłowicach, by
łego żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 1.12. 
1944 r. (Zg 63/48). 

14) Z wniosku Heleny Borzuckiej z domu Dyrda, zam. 
w Mysłowicach, ul. SObieskiego 4 - Karola Borzuckiego. 
[at '44; maszynisty kopal n., ostatnio zamieszko w Mysłowi 
cach, byłego ż"łn :erza armii iliemleckiej , zaginionego po dniu 
101. 1945 r. (Zg. 64/481. 

15) Z wniosku Heleny Reuter z domu Fri'edrich, zam. w 
Szopienicach. ul. Bagno 30 - Gerarda Reutera, lat 35. ślu
sarza samorhod.: ostatnio zamieszko w Szopienicach, byłego ' 
żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 23.12. 1944 r. 
w Prusach Wschodnich. (Zg. 66/48). 

16) Z wniosku Anny Opitek z domu Urbanek, zam. w Ja
n0"ie Śl. . ul. Wolności 76 - Gerarda Opitka. lat 27, robot
nikł· ostatnio zamieszko w Janowie S1., byłego żołnierza 
arn1h niemieckiej, zagmionego po dniu 12.1. 1945 r. w Slo-
wacji.(Zg. 69/48). - ' 

17) Z wniosku Matyldy Wybraniec z domu Wilczek, zam. 
w Qzieckowicach, ul. 3 Maja 56 - Franciszka Wybrańca, 
lat 35, kowala, ostanio zamieszko w Dzieckowicach, byłego 
żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 12.1 2. 
1944 r. (Zg. 71/~8i. 

18) Z wniosku Melanii Kotyrba zam. w Mysłowicach, ul. 
Jan,uwska 103 - Alojzego Ko tyrby, lat 45, maszynisty, ostat
nio zamieszko w Mysłowicach, zaginionego w dniu 16.3. 1945 
roku. (Zg. 72/48). 

19) Z wniosku Wiktorii Poliwoda z domu Skutnik, zam. 
w ~ysłowjrach, Pl. Wolności l ..... Augustyna Poliwod;r, 
lat 48. ślusarza, ' ostatnio zamieszk. w Mysłowicach, byłego 
żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po, dniu 10.1. 1945 r. 
(Zg. 76i48). . - ., 

20) ~ wn~osku Agnieszki · Hornik z domu Korczy~ zam. w 
Nowej GacI Nr. d. 20 - Konrada Hornika, [at 42, cieśli g6r
niczego, ostatnio ~mie"zk. w Szopienicach, zaginionego w 
dniu 9',2. 1945 r . (Z g: 595/47). . ' 
Sąd wzywa wymienionych zaginionych, aby w terminie 

3-ch miesięcznym od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu, 
gdyż w przeciwnym razie będą uważani za zmarłych, zaś 
osnhv. które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zagi
nionych, aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi. 

K· -1522 

Sąd Grodzki w Mysłowicach obwie!zcza, że wszczął postę
pow;lnie o uznanie nasiępUjących osób za zmarłe: 

l) Z wniosku Krystyny 'P!>jda z domu Waleta, zam. w My
Słowicach, ul. Stawowa 11 - Ewalda Pajdy, lat 39, podmi
sl.rza , murarskie~o, ostatnio zam'ieszk. w Mysłowicach, byłe
go żołnierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 10.1. 
1945 r. (Zg. 13,48). ' 

2) Z wniusku Rozalii 01e<1zynskiej z domu , Bożek, zam. 
w Imielinie - Gramce - Szczepana O[eszyńskiego, lat 44, 
cIeśli, ostanio ~amieszk. w lmieJlnie ·Granice, byłego żołnie
rza armii niemieckiej , zagnionego po dnu 1.1. 1945 r. 
(Zg. 28/48). 
- 31 Z wniosku Heleny Barton z domu Górniok, zam. w My
słowicacb, ul. Mikołowska 34 - Pawła Bartona, iat 39, 

urzędnika bankowe,o, ostatnio zamieszko w MysłoWicach. 
byłego żołnierza armii niemieckiej, Uginianego po dDlu 
1.12. 1942 r. (Zg. 3~/48). 

4) Z wniosku Adelaidy Barton z domu KiJlIsz, um. w My. 
słowicach, ul. Słupecka 8 - Jerzego Bartona, lat 38, elektro
montera, ostatnio ,zamieszk. w ' Mysłowicach, byłego żołnie
rza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 1.10. l~ r. 
(Zg. 36/48). 

5) Z wniosku ' Otylii Gąsior z domu Czapla, um. w ~ 
słowieach, ul. Hutnicza - Ernesta Gąsiora, lat 32, szofer .. 
ostatnio zamieszko w Mysłowicach; byłego żołnierza armil 
niemieckiej, zaginionego po dn'iu 6;1. 1945 f. na froncie 
wschodnim. (Zg. 67/48). 

6) Z Wniosku Anny Synowiec; z domu Balłon, nm. .. 
Chełmie Wielkim, ul. Kościelna 21 - Ja~a Synowc~, hit 37, 
ślusarza, ostatnio zamieszko w Chełmie W., byłego żołnierza 
armil niemieckiej, zaginionego po dniu 13.1. 1945 roku. 
(Zg. 70/48). 

7) Z wniosku Marty Kubad'sklej z domu Kopiec, zam. w 
Dąbr6wce Małej, ul. Hutnicza 8 - Józefa KUbańskiego, 

lat 37, maszynist~, ostatnio zamieszko w Dąbrówce Małej, 

byłego żołnierza armii niemieckiej, :z:aginionego po dniu 1~.12. 
1944 r. (Zg. 78/48). -

8) Z wniosku WiktorII Schmidt z c!omu Przybyła, zam ... 
Szopienicach, ul. Gen. Stalina 25 - Konrada Schmidta, 
lat '38, kupca ostatnio zamieszko w Szopienicach, byłego żoł
nierza armil niemieckiej, Zaginionego~po dniu 31.7. - 1944 1'. 
(Zg. 79/48). 

9) Z wniosku Albiny Rakocz z domu ,Odar, um. w Dą
brówce Małej, ul. Bytomska 15 - Augustyna Rakocza. 
lat 52, przodownika Policji Woj. SI., ostatnio zamieszk. w Ja
nowie SI. zaginionego podczas ewakuaCji w 1935ł r. 
(Zg. 80/48), 

10) Z wniosku Cecylii Winkler z domu Lasok, um. w DIł
brówce Małej, ul. Bytomska 4 - Ignacego Winkiera, lat 48, 
sŁ. posterunkowego Policji Woj. Śl., ostatnio zamieszko w D_
brówce Małej, zaginionego podczWl ewakuacji w' ,1939 1'. 
(Zg. 81/48). . ( 

11) Z wniosku Lydii Galwas z domu' Kwaśnik, zam. w Ka
towicach, Rynek 8 - Stanisława Galwasa, lat 33, rzeźnika, 
ostatnio zamieszko w Szopienicach, byłego żołnierza armll 
niemieckiej, zaginionego po dniu 6.1. 1942 f. na fronci~ 
wschodnim. (Zg. 82/48). 

12) Z wniosku Marty Zurowskiej z domu Białeeka, am. 
w Giszowcu, ul. Krakowska - Huberta Zurow<skiego, l!lt " 
ślusarza, ostatnio zamiesFk. VI Giszowcu, byłego żołnierza 
armii niemieckiej , ~aginionego po dniu 14.7. 1944 r. na frond. 
wschodnim. (Zg_ 84/48). 

13) Z wniosku Anastazji Huhulskiej Z domu Piela, um. 
-w Kosztowach, ul. Adama Dzióbka 37 - Jana Huhulskie,o, 
lal 28, górnika, ostatnio zamieszko w 'Kosztowach, byłego żoł
nierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu ' 8.1. .945 1'. 
(Zg. 85/48). 

14) Z wniosku Elżbiety Pala z domu Garus, zam. w Sz~_ 
pienirach, ul. Warszawska za - Augustyna Pali, lat 33, pra
cownika umysłowego, ostatnio zamieszko wSzopienicach, b:r
łego żołpierza armii niemieckiej, zaginioneio po dniu 1';.1'-
1942 r. na fronce wschodnim.(Zg. 86/48). 

15) Z wniosku Marii Sycha z domu Kula, zam. w Brze,. 
zince, ul. Szkolna 75 - Pawła Sychy, lat 41, robotnika kole .... 
joweg9, ostatnio zamleszk. w Brzezince, byłego żołnierza, 
armii niemiecruej, zaginionego po dniu 15.1. 1945 r. 
(Zg. 87148). 

16) Z wniosku Marli Pieloch z domu Psiuk, zam. wSzo
pienicach, ul. Graniczna l - Eryka Czecha, lat 34, piekarza, 
ostatnio zamieszko w Szopienicach, byłego źołnierza armii 
niemieCkiej, zaginionego po dniu 1.7. 1944 r. (Zg. 88/48). 

17) Z wniosku Marii Pieloch z domu ,Psiuk, zam. wSzo
pienicach, ul. Zi6łkiewicza 18 - Józefa Plelocha, lat 42, hut
nika, ostatnio zan:!ieszk. w Szopienicach, byłego żołnierza 
armii niemieckiej, zaginionego po dniu 27.12. 1944 r. 
(Zg 89/48). ' 

18) Z wniosku Elżbiety Mucha z domu AC'htelik, zem. w 
Szopienicach, ul. 3 M"ja 53 - Antoniego. Muchy, lat ł9, 
hu tnika, ostatnio zamieszko w Szopienicach, ' zaciągniętelo 
w dniu 17.1. 1945 r. do t. zw. "Vo1kssturmu". (Zg. 90/48). 

19) Z wniosku Jadwigi Smolczyk z domu Wierzgon, um. 
w Dąbrówce Małej, ul. Targowa 7 - Alojzego Smolc1OYka. 
lat 37, kolejarza, o'statnio zamieszk. w Dąbrówce M_ej, by. 
łego żołnierza armii niemieckiej, zaginionego. po dniu 13.1. 
1945 r. (Zg. 91/48). ' 

20) Z wniosku Anny Debernie z domu Ru!ecka, zam. w 
Szopienicach, ul. Powstańców 9 - Feliksa Debernica, lat S8, 
robotnika, ostatnio zamieszko w SzopienIcach. byłego żoł
nierza armii niemieckiej, zaginionego po dniu 16.8. 1944 r. 
,(Zg. 92/48) . . 

Sąd wzywa wymienionYCh zaginionych, aby w tennłftłe 
3-ch miesięcznym od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie 
Gro~j1:ki.ll1- w Mysłowicach, gdyż w przeeiwnym razie będlł 
uwazam za zmarłych; zaś osoby, 'które mogą udzielić wia
domości o zaginionych, aby w terminie powyższym doniosły 
o tym Sądowi. K-16!4 

SĄD GRODZKI W NYSIE. 

Sąd Grodzki w Nysie ogłasza, że: 
l) Na wniosek Marii Śliwińskiej, zam. we Włodarach, pow. 

~ysa, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego. jej me:-
z~ Piotra Śliwińskiego, _ urodzonego w r. 1908, dnia ani mie
siąca nieustalonego w Sokolnikach, pow. Podhajce, woj. Tar
n~pol, syna Antoniego i Magdaleny Pełechata, ostatnio za
mieszkałego w Strusowie, kt6ry w r. 1944 w maju został 
p~zez władze sowieckie zabrany do woj , ka polSkiego, skąd 
~:)Jsał poraz ostatni do rodziny w dniu 16 kwietnia 1945 r. 
I od tego czasu \Vszelki ślad o nim zaginął. (Zg. 62/47). 

2) Na wniosek J6zefy 4awadzkiej, zam. w Prus~wicacb.-

, 
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pow. Nysa, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego 
,TeQfi1a Zawadzkiego, urodz. w r. 1915 nieustalonego dnia 
w Mogielnicy. pow. Trembowla, syna Jana i Anny z Komu
nickich, ostatnio zamieszkałego w Mogielnicy, który jako 
poborowy w r. 1938 odszedł do wojska polskiego następnie 

W r. 1939 warczył na fr0!lcie z niemcami i w walce mial 
polec w Modlinie. 

Wzywa się tedy zaginionych, aby w terminie trzech mie
sięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili 

się w tut. Sądzie lub ' w inny sposób się ujawnili, gdyż w 
przeciwnym razie zostaną uznani za zmarłych, a wszystkie 
inne osoby, któreby mogły udzielić' wiadomości o zaginio
nych, aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi. 
Zg. 62/47 i Zg, 1/48. K-1549 

SĄD GRODZKI W OTWOCKU. 

Na wniosek Marii Swięckiej, zam. w OlszŁynku , ul. Mickie
wicza 10, pow. Ostróda, 'wszczyna się postępowanie celem 
uznania za zmarłego jej męża Tadeusza Swięckiego syna 
Edmuda l Stefanii . z domu Zyskowska, uródzoneg~ dniR 
24 września 1910 r . w Lankieliszkach, pow. Piotrków. 

Wzywa się Tadeusza Swię'ckiego, aby w terminle 3~mie
aięcznym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu 
Grodzkiego w Otwocku, gdyż w przeciwnym razie ' będzie 
uznany za zmarłego. Wzywa się ró~ież wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w termi
nie powyższym donitisły o tym, wymienionemu Sądowi. 

Zg. 864/47. K-1536 

Sąd Grodzki w Otwocku na wniosek Zofii Turkiewicz, za
mieszkałej. w Aninie, ul. II Poprzeczna Nr 13 m. 6, gm. Wa
wer, wszczyna postępowanie celem uznania za zmarłego jej 
męża Turkiewicza Bazylego, syna Michała I Eudokii z Bo
bowskich małżonków Turkiewicz, urodzonego dnia l stycznia , 
1895 r. we wsi Apolanka, pow, Humań (Ukraina). 

Wzywa się Turkiewicz3 Bazylego, aby w terminie 3-mie
sięcznym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu 
Grodzkiego w Otwock1,1. gdyż w przeciwnym razie będzie 

uznany za zmarłego. Wzywa się również wszystkie osoby, 
które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w ter
minie powyższym doniosły o tym wymieniOl'iemu Sądowi. 

Zg. 73/48. G-371 

SĄD GRODZKI W PILZNlE. 

Na wniosek Leibai . Abrahama Bodnerów, zam. w Trzyń
CU, wszczął Sąd postępowan!e, celem stwierdzenia zgonu': 

1) Gerschona Bodnera, urodzonego 6.9. 1872 w Pilznie, sy
na Leiba I Hendli Griinspan, 

2) Lajj Tulipan, urodzonej dnia 18.6. 1875 w Pilźnie , c6rki 
Leiba Bodnera i Hendli Grtinspan, 

3) Efroima Hirscha 2 im. Bodnera, urodzonego w 1901 r. 
W Pilznie, syna Gerschona I Pal Rotenhaus, wszystkich za
mieszkałych w Pilznie, którzy w roku 1942 wywiezieni zo
stali przez Niemców do Bełżca i od tego czasu wszelki słuch 
o ~ nlch zaginął. 

. Wzywa się zaginionych, aby w terminie do dw6ch miesię
cy zgłosili się w Sądzie, wszystkie' zaś osoby mające o nich 
wiadomości, aby udzieliły je Sądowi, gdyż w przeciwnym 
razie Sąd orzeknie o wniosku. Zg. 1/48. K-1575 

Na wniosek Jakuba Szynala, zamieszkałego w Jaworznie, 
ulica Daszyńskiego 29. ;wszczął Sąd postępowanie celem uzna
nia za zmarłego jego brata Władysława Szynala, ur.odzonego 
17 kwietnia 1890 w Jodłowej, powiat Ja'sło, syna Jana i Marii , 
Marcihek, który jeszcze w roku 1912 Wyjechał w celach za
!'Obkowych do Ameryki i od tego czasu wszelki słuch o nim 
zaginął. 

Wzywa się zaginionego, aby ' w . terminie do 3 miesięcy 
zgłosił się w Sądzie. wszystkie zaś osoby Imające o nim w ia
domości, aby udzieliły je Sądowi, gdyż w przeciwnym razie 
może być uznany za zmarłego. Zg. 2/48, K-1576 

Na wnIosek Józefa Słoniny z Lubczy wszczął Sąd postę
powanie celem uznania za zmarłego Bronisława Słoninę, 

urodzonego dnia 13 maja 1905 w Lubczy, powiat Jasło, syna 
Benedykta l Wiktorii Lesiak, który w roku 1943 został wy
wieziony na (1rzymusowe roboty do Niemiec i od tego czasu 
wszelki słuch o nim zaglOął. 

Wzywa się zaginionego, aby w terminie do 3 miesięcy 

zgłosił się w Sądzie, wszystkie zaś osoby, mające o nim wia
domośct, aby udzielily je' Sądowi, gdyż w przeciwnym ' razie 
może być uznany za zmarłego. Zg. 4/48. K-1574 

SĄD GRODZ~I W PUŁAWACH 

Bronisław Mączka, zamieszkały w Baranowie n/Wieprzem, 
pow. , Puławy, złożył wniosek o uznanie za ' zmarłego syna 
swego Wacława Mączki , urodz. 20 maja 1914 r . w Barano
wie n/Wieprzem, tam stale zamieszkałego, który był ofice
rem służby stałej w 2 Bataliome Saperów Kaniowskich w 
.Puławach ! l września 1939 roku poszedł na front i zginął 

w miejSCowości Pary, pow Lubaczów, woj. Lwowskie, 
Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w ter

minie trzechrniesięcznym od ukazania się niniejszego zgło
sił się, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłe
go. Ponad to Sąd wzywa wązystkie osoby, posiadające wia
domości o zaginionym. aby w terminie powyższym zawiado
miły Sąd, do sprawy Zg. 61 /47. K-1410 

Teodora Kwiecińska, zamieszkała' w Irenie, ul. Warszaw
ska Nr. 103 złożyła wniosek o uznanie męża ' jej Michała 
Kwiecińskiego za zmarłego, który w dniu 15 maja 194i toku 
~ostał rozstrzelany \w więzieniu lubelskim. ' 
Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w ter

minie trzech miesięcznym od ukazania się niniejszego zgło
sił się . gdyż w przeciwnym razie uznany zostanie za zmar
łego. Ponad te Sild wzywa wszystkit! osoby",mogc!ce udziel i ć 
wiadomości o za gi nionym. aby w powyższym terminie za
wiadomiły Sąd, cW sprawy Zg. 81,47. K-1411 

"MONITOR POLSKI" - dnia .23 lutego 1948 f. 

Stanisława Szkoda, zamieszkała ,w WarszawIe, ul. Narbut
ta Nr. 44 m. 33, złożyła wniosek o uznanie za zaginionego 
męża jej Wacława Szkody, urodzonego 19 sierpnia 1916 roku 
w Mierzwiączce i tam stale zamieszkałego, który pełniąc za-
wodowo służbę w WOjsku Polskim - brał udział w kampa
nii w 1939 r. z której do chwili obecnej nie powrócił. 
Sąd Grodzki w Puławach wzywa zagmionego, aby w ter

minie trzechmiesięcznym od ukazania się mniejszego zgło
sił się, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłe-' 
go. Ponad to Sąd wzywa wszystkie osoby, posiadające wia
domo'ści o zaginionym. aby w terminie powyższym zawiado
miły Sąd,' do sprawy Zg. 108/47. K-1412 

Aleksandra Miazga, zamieszkała w Dęblinie - Rycice, ul. 
Stara Nr. 6, złożyła wniosek o uznanie' za zmarłego męża jej 
Władysława Miazgi, urodz. w Mierzwiączce dnia 10 grudnia 
1901 roku i tamże stale zamieszkałego, który w 1940 r . zo
stał aresztowany i osadzony w więzieniu w Łucku i do chwi
li obecnej nie powrócił. 

Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w ter
minie trzechmiesięcznym, licząc od dnia ukazania się niniej
szego zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany 
za zmarłego. Ponad to Sąd wzywa wszystkie osoby. posiada
jące wiadomości d ząginionym. aby w terminie powyższym 
zawiadomiły Sąd, do sprawy Zg. 109/47, K-1413 

Helena Kamińska, zamieszkała w ' Puławach przy ul. 6-go 
Sierpnia Nr. 32, złożyła wniosek o stwierdzenie zgonu męża 
jej Stamsława Kamińskiego,' syna Franciszki l Weroniki 
z Boligłowów, urodz. we wsi Maciejów dnia 4 kwietnia 1901 
rOk,u, stale zamieszkałegQ w Puławach. który w 1943 roku zo
stał przez Niemców aresztowany i ""!ywieziony do Oświęci
m ia. gdzie podobno zginął. 

Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego; aby w ter
minie trzech'miesięcznyJl'l od ukazania się niniejszego zgło
sił si ę gdyż w przeciwnym razie zostanie, uznany za zmarłe
go. Ponad to Sąd wzywa wszystkie OSOby, posiadające wia
domości o zaginionym. aby w terminie powyższym zawiado
miły Sąd, do sprawy Zg. '111/47. K-1414 

Janina Szkoda. zamieszkała we wsi Lasoń. gm. Irena. pow. 
Puławy, złożyła wniosek o uznanie za zmarłego męża jej Bo
lesława Szkody, syna PawIa i Rozalii z Wróblów małż, Szko
da, urodz. 12 lutego 1897 . r., który l września 1939 roku w
stal wzięty do WOjska ~Iskiego, dostał się do niewoli i do 
dziś'· nie powrócił. 
Sąd Gropzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w ter-' 

minie trzechmiesięcznym od ukazania się niniejszego zgłQ
sił się. gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłe
go. Ponad to Sąd wzywa wszystkie osoby, posiadające wia
domości o zaginionym, aby w terminie powyższym zawiado
miły Sąd, do sprawy Zg. 123/47. K-1415 

' Stanisław G6recki, zamieszkały w Kazimierzu - Dolnym 
Góry I, złożył wniosek o uznanie za zmarłego syna swego 
Karola-Hieronima G6reckiego, urodz. 24 sierpnia 1921 roku 
w Kafirilierzu i tamże zamleszkafegó;--kt6ry w pie~sz~ch 
dniach września 1939 roku został 'powołany do Wojska Pol
skiego z mobilizacji ogólnej, poszedł na front pod Warsza-
wę skąd do tej pory nie powr6cił. · ' 
Sąd , Grodzki w Puławach wzy\va zaginionego, aby w ter

minie trzech miesięcznym od ukazania się niniejszego zgło
sił sIę, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłe
go. Ponad to Sąd wzywa wszystkie 'osoby, posiadajace wia
domości o zaginionym. aby w terminie powyższ:\lm zawiado
miły Sąd, do sprawy Zg. 124/47, K~1416 

Janina Sieńko, zamieszkała w Mierzwiączce, gm. Irena, 
pow. Puławy, złożyła wnio.sek o stwierdzenie zgonu Tadeu
sza CWiklaka, urodz. 'We wsi Białki Dolne dnia 13 pażdzier
nika ,1898 r" który zmarł 15 maja 1941 roku w Lublinie w 
obozie. 
Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w ter

minie trzechmiesięcznym od ukazania się niniejszego zgło
sił s'ię, gdyż w przeciw~ym razie zostanie uznany za zmarłe
go. Ponad to ąąd wzywa wszystkie osoby, posiadające wia
domości o zaginionym. aby w terminie powyższym zawiado
miły Sąd, do sprawy Zg. 126/4'1. K~1417 

Janina Gośniakowa, zamieszkała w Żyrzynie, pow. Puła
wy,. złożyła wniosek o stwierdzenie zgonu męża jej Aleksan
dra Gośnilika, syna Andrzeja i Wiktorii z'Seroków, urodz. 
dnia 25 września 1916 r. w Żyrzynie i tamże zamieszkałego, 
który oslatnio przebywał w Niemczech w miejscowości Dor, 
gdzie tzekomo zachorował i zmarł. 
Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w ter

minie trzechmiesięcznym od ukazania się niniejszego zgło
sił się, gdyż w przeciwnyrr. razie zostanie uznany za zmarłe
go. Ponad to Sąd wzywa wszystkie osoby, posiadające wia
domości o zagini'onyt:ri, aby w terminie ' powyższym zawiado
miły Sąd, do . sprawy; Zg. 129/47. K-1418 

Łucja Waszkiewicz'owa, zamieszkała w Puławach przy ul. 
Zwycięstwa Nr. 63, złożyła wniosek o uznanie za zmarłego 
męża jej Stefana Waszkiewicza, syna Stanisława I Marian
ny z Kiciaków. urodz. dnia 27 sl'erpnia 1907 roku w Sokoło
wie Podlaskim. który w roku 1942 został przez Niemc6w a
resztowany i odesłany do Óświęcimia , gdzie rzekomo zmarł 
w dniu 20 marca 1942 roku . 
Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w ter

minie trzechmiesięcznym od ukazania się niniejszego zgło

sił się. gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmar
łego. Ponad to Sąd wzywa wszystkie OSOby, posiadające wia
domości o zaginionym aby w powyższym terminie zawiado
miły Sąd, do sprawy. Zg. 130/47. K-1419 

Janina Trojanowska, zamieszkała w Kazimierzu-Dolnym, 
przy ul. Czerniawy Nr. 44, złożyła wniosek , o uznanie ża 
zmarłego męża jej Zdzisława Tro,ianowskiego, urodz. 4 maja 
1907 roku w ~azimierzu j stale tam zamieszkałego, który 

Nr 20 

w dniu 18 listopada 1942 r. został przez gestapo aresztowany, 
l WYWieziony do Oświęcimia i tam rz.ekomo zmarł w dniu 
23 stycznia 1943 r. , 
Sąd Gr~dzki w Puławach wzywa . zaginionego, aby w ter

minie trzechmiesięcznym od ukaz~nia się niniejszego z~ło
sił się, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznany za zmar
łego. Ponad to Sąd wzywa wszystkie osoby, posiadające wia
domości o zaginionym, aby w powyższym terminie zawiado
miły Sąd, do sprawy Zg. 146/47. K-1420 

Marianna Jakóbczyk, zamieszkała w BO'chotnicy, gm. Ce
lej'ów, pow. puławskiego, złożyła wniosek ' o uznanie za 
zmarłego męża jej JanlP Jakóbczyka, urodzonego 14 stycznia 
1897 r. w Bochotnicy, stale tamże zamieszkałego, który w 
grudniu 1942 r. został zabrany przez Niemców I wywieziony 
do Lublina, gdzie rzekomo zmarł 5 lutego 1943 roku. 
Sąd Grodzki w Puławach wzywa zaginionego, aby w ter

minie trzymiesięcznym, licząc od dnia ukazania się niniej
sze~o, zgłosił się, gdyż w przeciwnym raiie może być uznany 
za zmarłego. Ponadto Sąd wzywa wszystkie osoby, posiada
jące wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie 
zawiadomiły Sąd, do spra:wY Zg. 190/47. K"':'1421 

, SĄD GRODZKI W RADZIEJOWIE 

Sąd Grodzki w Radziejowie, na wniosek Weroniki Flaszew
skiei, zam. we wsi Smarglin, pow. Nieszawskiego, wszczął 
postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej Stanisiawa 
Flaszewskiego, ur. w dniu 8 maja 1909 r., s. Michała I Ju-, 
lianny z Małkowskich, 'ostatI'lio zamieszkałego w Smarglinie, 
gm. Sędzin, powołanego w dniu 26 sierpnia 1939 r. do Woj
ska PolSkiego do 59 p. p. w Inowrocławiu I wzywa zaginio
nego, aby najpóźniej w ciągu 3-ch miesięcy od dnia ogłosze
nia niniejszego wezwania zgłosił się w Sądzie Grodz.kim 
w Radziejowie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany 
za zmarłego. 

Wzywa się wszystkie osoby, kt6re mogą udzielić wiadomo
ści o zaginiQnym, aby w terminie powyższym doniosły o nim 
Sądowi. (Nr. spr. Zg. 93/47 r.) K-1646 

Sąd Grodzki w Radziejowie, na wniosek Anieli Lewandow
skiej, zam. we wsi Stawiska, gm. Piotrków Kuj., pow. Nie
szawskiego, wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego 

. męża jej Aleksandra Lewandowskiego, ur. 6 lipca 1911 r., 
w kol. Zagrodnica, pow. Kolskiego, s. Wawrzyńca i Stanisła

' wy ze StasiakÓW, 05.tatnio zamieszkałego we wsi Stawiska, 
gm: Piotrków Kuj., aresztowanego W'łdniu 3 listopada 1939 r , 
'przezniemc.ów i wywiezionego, - wzywa zaginionego, aby 
najpóźniej w ciągu 3-ch miesięcy od dnia ogłoszenia nini'ej
szego wezwania zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Radziejo7 
wie, gdyż w przeciwnym razie, może być uzriany za zmarłego. 

Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiado
mości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły 
o nim Sądowi. Nr. Spr. Zg. 90/47 r. K-1645 

SĄD GRODZKI W SOBOLEWIE. 

Sąd Grodzki w Sobolęwle, stosownie do art. 5 Dekretu 
'z dnia 29 sierpnia 1945 r . vi sprawie postępowania o uznanie 
za zmarłego i o stwierdZenie zgonu (Dz. U. R. P. Nr. 40, 
poz. '226) i " postanowienia Sądu z dnia 3 lutego 1948 roku, 
obwieszcza, że . na skutek wniosku Stanisława Nagla, miesz~ 
kańca wsi Bazanów-Nowy, gminy Ryki, powiatu garwoliń
sklego, wzywa Jana Nagła, syna' Stanisława i Katarzyny 
z Cuchów, urodzonego w dniu 17 kwietnia 1922 roku we wsi, 
Bazanów-Nowy, gminy Ryki l ostatnio tam zamieszkałego, 
który w sierpniu 1944 roku został powołany do Wojska Pol
skiego, aby w terminie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia 
stawił się w tymźe Sądzie, ponieważ po upływie tego termi
nu nastąpi uznanie go za zmarłego. 

Wzywa się wszystkich, którzy ' o życiu lub śmierci zagi
J:lionego posiadają jakieś wiadomości, aby zawiaqomili Sąd 
najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie. Akta Nr. Zg. 5/48 .. 

, K-1377 

. Sąd Grodzki w Sobolewie, 'stosownie do art. 5 Dekretu 
z dnia 29 sierpnia '1945 r .. w sprawie postępowania o uzna
nie za zmarłego l stwierdzenie zgonu (Dz. U. R. p'. Nr. 40, 
poz. 226) i postanowienia Sądu z dnia 16 grudnia 1947 roku, 
obwieszcza, że na skutek wniesku Józef y Rockiej, miesz
kanki wsi Michalinów, gminy Stężyca, powiatu garwoliń
skiego - wzywa Ludwika Rockiego, syna Jana i Ludwiki 
z Chróstowskich, urodzonego w dniu 19 sierpnia 1898 roku 
w Wal'Szawie-Siekierki, ostatnio zamieązkałego we wsi Mi
chalinów, gminy Stężyca, powołanego w 1939 roku do Woj · 
ska Polskisgo, aby w ciągu trzech miesięcy od chwili ogło
szenia stawił się w tymże Sądzie, ponieważ po upływie tego 
terminu nastąpi uznanie go za zmarłego. 

Wzywa się wszystkich, którzy o życiu ' lub śmierci zagi
nionego posiadają jakioś wiadomości, aby zawiadomili Sąd 
najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie. Akta Nr. Zg. 
120/47. lC--1461 

Sąd Grodzki w Sobołewie, stosownie do art. 5 Dekretu 
z dnia 29 sierpnia 1945 roku w sprawIe postępowania o uzna
nie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu (Dz. U. R. P . Nr 40, 
poz. 226) i postanowienia Sądu z dnia 7 lutego 1948 r. ob-
wieszcza, że na skutek wniosku Franciszka Jakubika, miesz
kańca wsi Mierzwiączka, gminy Irena, powiatu garwoliń
skiego, wzywa Stanislawa Celeja, syna Jana i Antoniny 
z Wieczorków; urodzonego w dniu 15 lipca 1902 roku we wsi 
Rokitnia, gminy Stężyca i ostatnio tam zamieszkałego, który 
w 1939 roku jako rezerwista został powołany do armii pol
skiej, aby w terminie do trzech miesięcy od chwili ogłosze
nia stawił się w tymże Sądzie, ponieważ', po upłyWIe tego , 
terminu nastąpi uznanie go za zmarłego. 

Wzywa się wszystkich, którzy o życiu lub śmierci zagi
nionego posiadają jakieś wiadomości, aby zawiadom :1i Sąd 
najpóźniej w oznaczonym wyżej' terminie. Akta Nr. Zg. P/-łS. 

K-lliłO 
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Nr 20 ,;rJiONtTORPOLSKI" - dnlll23tutego 1948 r. 

, , Sąd Grod;:ki w So:>l-olewi,e , stosownie do art. 5 Dek:re~u l, 

dnia 19 sIerpnia 1015 ,roku w spu", ie postępowanIa ' 

() uzn"n ie za Lm~ , ... go i o ~twlerdzer1;e "g"nu (Dz.: U. R. 'P. : 

II) Ambroi ego Holewi1{a, urodz. 3.12. 1907 r., syna Józefa 
Anny, ostatnio zamieszko w Pielgrtymowicach, zaginionego 

na wojnie w roltu 1944, 
Nt 40. poz. 225) I postanowie~ia ~aduz dnia 7 l'utego 1948 ro- '; 
1!;u obwieszcza, ze na skuto k wniosku Stanlsławy Sonek, ' 
mieszkanki wsi Swaty" gminy Ryki, powiatu garwolińsk{e'- , 
go - wzywa mie~zl~ańca wsi Swaty. G '~l!, . y R/kl, POWliltu ,' 
garwolińskiebo Henryka Bonek, ~.-.: na Stani"lawa i Wand~ 
;: domu Pawelec, urodzonego w dniu 4 kWietnia 1920 roku 
we wsi Krasnogliny, gminy Irena, powiatugarwohńskiego, :, 
który w 194.3 roku zostal aresztowany przez żandarmów nie
mieckich i osadzony w więzieniu w Lublinie ' na zamku, abY 
w ciągu trzech miesięcy od chwili ogłoszenia stawił się w 
tymie SądZI e, ponieważ po upływie tego ' terminu nastltpi 
uznanie IW za zmarłego. 

Wtyw<J się wszystkich, którzy o życiu lub śmierci zagi
n ionego p.osiadaią jakieś wiadomości. aby zawiadomili Sąd 
najpóźn i ej w oznaczQllym wyżej termlnie~ Akta Nr. Zg. 6/n 

K-ł639 

SĄD GRODZKI W STRUMIENIU. : 

'Sąd Grodzki w Strumieniu na wniosek Marii Filapek, zam. 
w L:)ndeku Id: 45 wszczął postępowanie o uznanIe ta zmarłe
go Franclszka Filapka, urodzonego 7.8. 1904 w Jłownicy. 

syna Franciszka i Zofli z d. Kidoń , zamielizkalego w Lan
'deku 45. 

Franciszek Filapek został powołany do wO,iska niemiec
kiego dnia 78. 1944 do Cieszy~a, następnie do OpawY.Krót 
koprzed ofenzywą Armli Czerwonej w styczniu 1945 znajdo
wał się w Prusach Wschodnich w jedno'stce 'polowej 
n.r 67331. 

Wzywa się Franciszka Filapka, aby w terminie trzech mle,
slęcy od daty ogłoszenia żgłosił się w Sądzie Grodzklm 
w St.rumieniu, gdyż w przecIwnym razie może być uznany , 
,Ul ~marłego. 

• WZYJła się wszyst.kie osoby, które mogą udzielić wiado
mości o zaginionym Franciszku Fi\apku, aby w tel'minie 
3 miesięC'y od daty ogłoszenia donio!lły o nim Sądowi Grodz
kiemu w Strumieniu do sygn. Zg. 4/48. K-1600 

SĄD GRODZKI W TARNQWIE. 

Na wniosek Antoniny ' Dzik, zamIeszkałej w Tarnowie, ul. 
Krakowska 60, wszczyna się postępowanie celem 'uznaQia za 
zmarłego Józefa ' Dzika, urodzonego dnia 30 m~ia 1913 · ~ . • 
w Klikowej. syna .Marcina i Mariflnny, zamieszkałegą w Tar
nowie przy uJ. Grunwaldzkiej Nr 2. któryiako rezerwista 
powołany do 16 p. p. w Tarnowie wliął udział w WOjnie 
polsko-niemieC'kiej i od bitwy pod Pszczyną w Qn,iu 
2wrze~nia Ul39 r., nie daie .maku życia o sobie, . 

Z::lj!ini()nej!o wzywa się, by w czal'okresie trzech miesię- · 

~ł' z~łosił SIę w tutejszym Sądzie, w przeciwnym razie tPO
że być uznany za, zmarlego. 
Wszy~tkie o!'ohy. klórehy , miały jakąkolwiek wiadomość , 

O zagin:onym, wzywa '!ię by w powyższym terminie doniosły 
I ł) tym sądowI: t ' Zg. 15i48~ ,-" ',':, ". ' '.K~1~44 ;: 

SĄD GRODZKI W WIELICZCE. 

Na wnio~ek Samuela Badera, zamieszkałego w Krakowie. 
ul. Bab~ NJioeselsa 8 m. 10, wszczyna się post~powanie celem . 
uznania za zmarłe: ' 

II Zwetty WimmE'r, urodzonej w Bobowej w roku 1878, ' 
t;órki HirschB I Marii Schiffry z Mayów HołIaendrów. 

ł ~) Ne<,hy PerlhPrger" urodzonej w Bnbowej w ~o~u 1881i. ' 
c6rkl tłlr<:('hB I M'lrii Schiffry z Mayów Hollaendrów, ~ble 
~amieszkałe ost.al.nio w Wieliczce, które w · czasie akcii eks
terminacyinei ludności żydowskiej w Wipliczce, prllwB'i7.on'ei 
'od dnia 27.8. 1942 f., zostały w t.ransporcle wagonami wyWie
.ione, do Bełżca . gdzie miały ponieś~ śmim. 

Zaginl.one wzywa się, ahy w terminie 6 mies.ięey igloi;fły 
się '-, tuteiszym Sądzie lub daly znać Q !lobie. gdyż ~ pfte- . 
ciwnym razie mogą być uznane za zmarłe. Również vJ7,ywa 
się inne osoby , które o zaginionych mogą udzielić wiado

'mości, ażeby zgłosiły o tym w powyższym terminie Sądowi. 
Sygnat. Zg. 65/ 47. K-1397 

SĄD GRODZKI WZORACH. 

Sąd Grodzki W ŻOrach wzywa: 
1) Alfreda Marszolika, urodz. 28.9. 1904 r., 5yqa Wincen

tego i Anny. ost.atnio zamieszko w Żorach, zabra,oego naro
boty przymu~owe do Niemiec 28 ,9. 1944 r, 

2) Maksymiliana Spandla, urodz. 20.8. 1900 r., syna' ,Jana 
i Ludwiny z d. Goik, ostatnio zamieszko w Szerokiej, zaginio. 
n,go mi wajnie 'w roku 1945, . 
. 3) Rudolfa Adamczyka. urodz. 29.8, 1902 r., syna Auius,ty
na I eUdwiny, ostatnio zamieszk. w Szerokiej .. , zagiąlc;>l').e&o 
na WOjnie w roku 1945, 

4) Pawia Cleślara . urodz. 20.6. 1900 r" syna Anny, ostatnio · 
,zamieszko w Pawłowicach, zagini6nego lUl wOjnie , w 00-
kl,l 1944, " ... 

, 5) Gustawa Czarneckiego, urodz. 17.10.' 1913 r., syna P~_ 
wf;" I Anny, ostatnio zamieszko w ~Iasowicach, zaiinionego 
na woinie w r0ku 1944, 

6) Adama SzobJika, urodz. 20.10. 1902 r., syna Adama 
l Ewy, ostatnio zamieszko w Golasowicach, zaginionego na 
WOlniE' w roku 1944, ' , 

on Pa'wła Borutę, urodz. 18,4. 1901 r ., syna Pawla t JOlłnny 
05t 8 1n :o zlImieszk. w Golasowicach, zaginionego na Wojnie 
w i't)ku 19-14, 

81 Kar'lla OOrdę, uł'odz. :18.4. 1919 r .. syna Karofa \ Jnlłl'lny 
ollt.!.n!" Vlm!"l;zk. w P ielgrzymowicach, zaginlon"1to pod Sta-
lu",- .. t1f'm w roku 1942, ,', 

II' f:rnUII Fran::-i!'l,ka Siedlaka. urodz. 4.1. 1920 'r ., s,na.Ja
n. t PIH,ltn\-, o~fatnlo zam;e.~7.k . w Sl:czejkowica~h, ' zagi~ib-
De.,.. !V'" W"r~'ll\\'lI W roku ,1944. ' , . 

12) Alfreda Kwokę, uJodz. 19.5. 1~14 ' r., syna Franciszka 
l Fnmci~zki, ostatIłlO zamieszko w Zorach, zaginionego na 
wO,jnie w roltu 1944, 

13) Stanisława Bąka , urodz. 27.4. 1906 r ., syna Józefa I Ka
tarzyny, ostatnio zamieszko w Suszcu, zaginionego na wojnie 
w roku 1939, 

)4) Franciszka Pacler a , urodz. 3.7. 1907 r ., syna Pawła i Ka
roliny ,' ostatnio zamleszk. w Zorach,' zagin ionego na wojnie 
w rolw 1944. 

15) Edmunda l'ii ipka, urodz. 23.10 1913 r ., syria Bartłomieja 
t Agnieszki, ostanio zamieszko w Pawiowicach, zaipnionego 
na wojnie w roku 1942, 

16) Pawła Szulca, ul'Odz. 6.6. 1913 r. , syna P,Qwła i J.oanny, 
ostatnio zamieszko w Pielgrz:yrilowicach, zagi1lionego na wOj
nie w roku 1944, 

17) Alberta Kwoskę, urodz. 21.4., 1909 r., syna PawIa 
I Anny, o.statnio zamie5zk. w Pielgrzymowicach, zaginion,cgo 
na wojnie w roku 1944, ", , • 
.' 18) Alfreda Hedę, urooz. 3:'7. i911 r., syna Jana i Waleski, 

ostatnio zamieszko w Pawłowicach, zaginiortego na froncie 
wschodnim w roku 1943, 

19) Józefa Zimończyka , urodz. 135. 1896 r ., syna Romana ' 
I Moniki . ostanio zamieszko w Żorach~ zaginionego na fron
cie w ł'oku 1939. 

201 Józefa Mateusza Machnika, urodz. 21.2. 1914 r ., syna , 
Katarzyny. ostatnio zamieszko w .KI"iYżowicach, zaginionego ' 
na WOjnie w roku 1942, . 

21) Ignacego Walkowiaka. urodz. 25:'1 . 1898 r., syna Fran
ciszka i Franciszki. ostatnio zamieszko w Pawłowicach , zagi-
nionego na woiniew roku 1939. ' • 

22) Jana Skażnika, urodz. 26.9. 1907 'l' ., syna Jana ' j Kata
rzyoy z d . BielB. ostatnio zamieszk.w Suszcu, zaginionego na 
woinie w roku 1944, I 

23) Józefa Niezgodę, urodz. 12.4. 1914 r ., syna .Józefa i Ma
rianny, ostatnio zamieszk, w Pawłowicach, zaginionego na 
woinie w roku 1943. 

24) Teofila Matuszczyka. syna Karola i Katarzyny. ostatnio 
zamieszko w Bziu Dolnym, zaginionego na froncie wsChodnim 
w rąku 19H. 

25) Klemensa-Adama Szkróbkę, urodz. 9.11.1896 !'., syna 
Jana i Joanny. ostatnio zamieszko w Rudziczce, zag'inionego 
w obozie w c'zasie okupacji niem. w roku 1944, 

26) Feliksa Wei~manB, urodz. 20 H., 1909 f., syna .Józefa 
t Marli, ostatnio zamleszk. w S~erokie~ , zaglnionego na woj-
nie w roku 1944, . 

aby w terminie 3 miesięcrnymod daty ninieiszegoogło
szenia, zgłosili się w Sądzje Grodzkim w Zorach, gdyż 

w przeciwnym tazie wstaną po upływie tego terminu uznani 
za zmarłych. I 

Wzywa się ponadto wsz)'stkię ().'!oby i urzE,'dy, któr~ mngą 
,udLi,e~i.ć ., .jlłki~hk9Iwje~ , wiildó:m-ośclo wyżej podanych zagi- ' 
nionych, aby w Powyższym terminie, doniosły o nich Sądowi 
Grodzkiemu w Zorach do. znaku akt. ,IV. Zg. 126/47. 

, K-I538 

PONOWNE ZAJO'FNlE ZĄ(':TNfONYCH KSIĄG 
HIPOTECZNYCH 

SĄD GRODZKI 'W PABIANICACH 

Sąd Grodzki w Pabianicach - Oddział Ksiąg Wieclystych 
obwieszcza, że na wniosek Tadeusza j WacławY-Marii mał- ' 
żonków Zurawskich - wszczęte zostało postępowanie sądo~ 
we o założenie księgi wieczystej dla nier,llchomości miej
s~iei, położonej w Pabianicach przy 'ul. Myśliwskiej Nr. po
lic. 22. składającej się z placu budowlanego o obszarze 46 
arow 58 mtr. kw., uformowanego z trzech przylegaiących 
do siebie działek ziemi, pochOdzących z nabycia niegdyś od 
Stani~łaWa Durajskiego, Stańisława Jakubczaka oraz Marci
na i Józef y małżonków Berlikowsklch. a tak~e z budynku 
mieszkalnego jednopiętrowego, będącego obecnie w budo
wie-malące1 stanowić własność wnioskodawców - Tadeu
sza Zurawskiego. syna Teofila i Julii z Leksów oraz żony ' je
go Wacławy-Maril Zurawskiej, c6rkl Franciszka Zagórow
skiE'go I StaniSławy te Spionków, zamieszkałych w Pabiani-
cach przy ulicy Kresowej Nr. 10a. ' 

Wzywa się wszystkich, kt6rzy by rośc!H Sobie prawo wła
"lności tub praWa rzeczowe ograniczone, albo prawa ogranl
cZ"l,jące moiność rozporządzania nieruchomością, azeby w 
:terminie do dnia 11 czerwca 1948 roku .zgłosUl , swoje prawa 
do Oddziału Ksiąg Wieczystych Sądu Gro.dzkiego w Pabia
nicach (pokój 6) i złożyli potrzebne . dowody pali rygorem 
pominięcia ich praw w założonej księdze wiec~stej (Wn. Nr. 
dz . .Kw. 50/48). K""':1'997 

,SĄD GRODZKI W SIERADZU 

Sąd Grodzki w Sieradzu obwieszcza, że zostało wszczęte 
postępowanie o założenie księgi .wieczystej dIł! n-ierucIYm.o
ścl mieiskiej niE'hlpoteC'zoej, położonej w Sier-ad:ruprzy uli
cy PO. W_ (dawniej Kali~kieH pod Nr. 53. składającej się z 
placu o powierzchni 1253. metr. kw , domu mies:.:kalnego mu
rowan~go parterowego i budynków gospodarczych, ,i stano
wiącei obecnie własność Teofila, syna ' Władysława i Eufrozy
ny z Czubińskl('h t Stefanii, córki Stefana 'Cieś1eWicza i Wlktor1J 
~ R'ldecklC'h, małżonków Meier. zamieszkałych w Warcie. 
pow. Sierądzkiego przy ulicy Rynek Nr. 2, a nabytej przez 
ni('h od JÓ1.efa-Cha1mfl Sztulmana, Abrama-EIiasza Sztul
mana ł Rywk1 Wrocławskiej, jako spadkobterców zn\atlych 
Szmula i Ohai małt. Sztulman. 

Str. , 

po~ rygorem pominięcia łeb praw w zalożonej księdze w ie. 
ctystej. Nr. Kw. '2. K·~ .. -l610 

UNIEWAZNIENIE UTRACONYCH TYTUŁÓW 
NA OKAZiCIELA I WZBRON!ENIE WYPŁAT 

SĄD GRODZKI W PRZE.MY$LtJ 

Sąd Grodzki w Przemyślu wzywa posiadacza zaSiąione,o 
czeku, opiewającego na kwotę 25.000 zł. wystawionego przez 
Kasę Urzędu Skarbowego w Przemyślu z daty P~zemyśl, 
2 grudnia 1947 r. Nr. S.A. 124.556 do zapłaty do Narodowego 
Banku Palskiego Oddział w Przemyślu dla Domu Opieki 
Brata Alberta w Przemyślu, aby zgłośU się w tut. Sądzie w 
ciągu dnI 60, a to li('ząc od dnia I marca 1948 r . do dnia 
29 kwietnia 1948 wlącznie i okazał Sądowi zaginio!)y czek. 
W razie niezgłoszenia się posiadacza zaginionego czeku w 
pznaczon.ym czasokresie w tut. ~ądzie, sąd wyda orzeczenie 
uznające czek ' za umorzony; IV Ns. 365/47. K-1973 

REJ E S T R H A N 1) L e'w Y. 
SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 

Do rejestru handlowego A. nr. 113 przy firmie Hurtowa 
i Detaliczna Sprzedaż Artykułów Galanteryjnych 1 Towa~ 
rów Krótkic~ "Okazjf W. Paprocki 1. S-ka w Bydgoszczy 
wpisano ciJ:lia 30 styqnia 1948 r .,. że Firma obecnie brzmi: 
Hurtowa I Detaliczna Sprzedaż Artykułów GalanteryjnyCh 
i Towarów Krótkich .. Okazja" Wł8ŚĆ. Wacław Paprocki. 
Spólnicy: Regina Paprocką i Leokadia Taranowa wystąpili 
ze spółki. Jedynym właścit:ielem jest dotychczasowy spólnik 
Wacław ' Paprocki. .K-170!l 

_ Do rejestru handlowego D nr. 3 przy firmie PPństwowe 
Przedsiębiorstwa Budowlane, Zjednoczenie Pomorskie w 
Bydgoszczy wpisano dnia 12 gruciJ:lla 1947 1'., że 'utworzono . 
Oddziały: Oddział Nr. l, w Bydgoszczy, ul. 3 Wrteśnla I. 
Oddział Nr. 2. w Bydgoszczy, ui. Chodkiewicza 2, Oddział 

Nr. 3 w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 7, Oddział Nr. 4 
w 6ydgoszczy. ul. Sobieskiego 8, Oddział Nr. 5 w Toruniu, 
ul. Grudziądzka 101, Oddział Nr. 6 w Gniewkowie p/Inowro
cławiem, Wójtostwo, Oddział Nr. 7 w Chojnicach, ul. Dwor
cowa 20, Oddział Nr. 8 w Włocła'wku, ul. Karnkowskie(.o Ul, 
Oddział Nr. 9 w Olsztynie, 111 .. Mazurska 3/4, Ekspozytura 

, Oddziału 'Nr. 2 w Grudziądzu, ul. Moniuszki 9, Ekspozytura 
Oddziału Nr. 8 w Lipnie, ul. Włocławska 5. Inż. Cymbaliń

ski Jerzy przestał być dyrektorem zarządzaJącym. Dyrekto .. 
rami zarządzającymi Sił: Józef Buchwald, inż, Stanisław Maj. 
czyk. . K-I688 

Do rejestru bandlowego B M. 63 przy firmie Księ,arnia 
L. Posłuszoy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Bydgoszczy wpisano dnia SO stYCZnia 1948, że członek zarl/ł" 
du Leon Posłuszny zmarł. .Uchwałą zgromadzenia spólnIków 
t dnia 28 stycznia 1946 zmieniono umowę spółki w 55 I (lir .. 
ma). 3 (przedmiot przedsiębiorstwa). Firma obecnie brtnU: 
Qom Handlowy B. Kocerka Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest sPrzedat ,Pa;' 
pieru. arŁykllłów szkolnych I ,biurowych, przetworów papier
niczych o.raz druków ' handlowych. K~l'107 

~ rejestru bandlowego A nr. 119 przy firmie Eugeniusz 
Swlc i S-ka - AgenCja Handlowa w Bydgoszczy wpisano 
dnia 30 styc7jlia 1948, że spólnik Stanisław Gorzeński wy_ 
stąpił ze spółll.. Do spółki wstępuje jako osobiście odpowie
dzialny spólnik Krystyna Wr:óblówna. K-1706 

00 rejestru handlowego A nr. 731 (Inowrocław) przy fir
mie Kujawska Spółka Handlu Ziemiopłodami Edward Prac
~i I S-ka w Inowrocławiu wpisano dnia 29 stycznia 1948, że 
spólnik Eugeniusz Asztemborski wystąpił ze sp6łki. K-17~5 

SĄD OKRĘGOWY W CHOJNICACH 

Sąd Okręgowy w Chojnicach jako rejestro.wy dnia 4 lute
go 1948 wpisał do /rejestru handlowego Dział a pod Nr. '2 
firmę: J. Pałubicki i A. Topka, spółka transportowa w KG
czale, powiat Człuchów. Siedziba: Koczala, pow. Czł'CIchów, 
woj. Szczecińskie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest tr'ans
portowanie drzewa i towarów. Spólnicy: Józef Pałubickf, 
Aleksander Topka. Rodzaj spółki: Jawna spółka handlowa. 
Prawo reprezentowania spółki przysługuje każdemu ze spól
ników osobno, przyczym każdy ze spólników jest uprawnio
ny do wykonywania czynIlQści wchodzących w zWykły U)

kres działalności przedsiębiorstwa pr~ równoczesnym za
wiadomieniu drugiE'go spólnIka. Firmę podpisuje ltażdy ze 
spólników z osobna w ten sposób, że pod brzmieniem firmy 
wypisanym ręcznie iub na maszynie, lub wydrukowanym 
lub ' stampiłl~ wyciśniętym podpisze się. K.:.....1630 

Dnia 4 lutego 1948 wpisano do rejestru handlowego Oz. A 
pod Nr. 41 firlhę : Zakład Fryzjerski Fr. Grygid i S-u w 
Chojnicach. Siedziba: Cbojnice, ul. Kościuszki 29. Przedmio
tem przedsiębiorstwa jest wykonywanie prac wchodzących 
w zakres fryzjerstwa. Franciszek Grygiel, Tadeusz Koła
kowski. 
Spółka jawna. Do. reprezentowania spółki są uprawnieni 

każdy spólnik jednoosobowo w ten . sposób, że pod firmą 
spółki wypisaną lęcznie lub .wybitą stampilią poc\piszesię, 

K-1530 

S~d Okn:gowy w Cbojnicach jako rejestrowy dn. 24 stycZ
nia 1948 wpisał do rejestruhandłowego DziałA pod Nr. 39 
firmę: Alony Katias i S-ka, Som Handlowy • Chojnicach. 
Siedziba: Chojnice, ul. KościuszkI3:!. Przedmiotem przedSię
biorstwa jest handel towarami galanteryjnymi ł manufak
tu~. ~61~icy: S~anls~aw .K~Uas, Alojzy Kallas i Stan.fsław 
Kallas Jumor. Ro'ozaJ społkl: Jawna sp6łka hal'ldl()WIl; Do 
zastE,'powania spółki jest uprawniony każdy z Ql;o.i)ft. ,I po
śród trzech wymienionych spólników jednoosobowo i pod
pisują firmę spółki w ten sposób, że pod 'brzmieniem firmy 
wypisanym ręcznie lub na maszynie, lub wydrukowanym 

10' hOli T.aC'ha, urodz. 1.3. 1914 r., syna Antoniego I trlo
rf!ntY9'~ ".lal.nio zamieszko w Boryni, zaginioneao na wOjnie 
. ,roku 1845. 

Wobec powyższego Sąd Grodzki w SIeradzu wzywa wszyst
kich. którzy by rościli sobie prawo właioości lub prawa rze~ 
('zowe ograniczone; albo prawa ograniczające możność roz
pslrząc1zllnia tą nieru('hnmością, ażeby w terminie trzymie
sięcznym od cłł,.wUl ogłoszenia ninieiszego obwieszczenia 
zgłosili w Sądzie swoje ,prawa i uozyli }:otrzebne dowody . lub stampi1ią wyciśniętym podpisze się. K-1631 
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SĄD OKRĘGOWY W CIESZYNIE 

Sąd Okręgowy. w Cieszynie wpisał dnia 30 stycznia 1948 
do rejestru handlowego III R.H.A.jVIIl-364 firmę F. R. Ka
mińsk! i S-ka. Siedziba: Biała Krak. Przedmiot przedsię
bierstwa: Wyrób sukna. Spólnicy: Józefa Neuman, Franci
szek Kamiński. S cJsunki prawne spółki: Jawna spółka. Spół
kę reprezentują obaj spólnicy łącznie. 

K-l7l8 

Dnia 4 września 1947 wpisano do rejestru handlowego 
[II R. H. B./VI-1l7 firmę "Sezam", Spółka z ograniczoną od
powiedzialnością. Siedziba: Bielsko. Przedmiot przedsiębior
stwa: Handel artykułami cukierniczymi oraz napojami bez
alkoholowymi. Kapitał zakładowy : 80 000 zł, podzielony na 
BO udziałów po 1.000 zł. Spólnik może mleć więcej udział0w. 

Uprawnieni do r~prezentowania spółki: Stedpwicz Marian 
reprezentuje spółkę, samodzielnie. Rodzaj osoby prawnej: 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa z dat.y 
Bielsko 4.111. 1947., Nr. rep. 319/47 i z 29.VI. 1947 Nr. ręp. 

1090/47. K-1220 

SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU 

Do rejestru handlowego B 381 wpisano 3 lutego 1948 roku 
firmę: "Gdański. Zakup Zywca, spółka z· ograniczoną odpo
wiedzialnością". Siedziba: Sopot, ul. Obrońców Wes terplat
te 33. Przedmiot: skup i sprzedaż w stanie żywym i bitym 
bydła rogatego, trzody chlewnej oraz innych zwierząt gospo
darstwa rolnego i domowego. Kapitał zakładowy wynosi: 
1.000.000 zł. Spólnik może mieć ~~Jlt;kszą ilość udziałów. Za
rządcami są: Lucjan BartosIak, Józef Uściłko, Bronisław Ro
goszewicz. Do reprezentowania spółki na , zewnątrz upraw
nieni ' są dwaj którzykolwiek członkowie Zarządu łącznie lub 
jeden którykolwiek z nich łącznie z prokurentem. Umowa 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta zostala w 
dniu l lutego 1948 r. K-1704 

Do rejestru handlowego B 382 wpisa~o 3 lutego 1948 roku 
firmę: "Piekarnia Warszawska, spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością". Siedziba: Gdańsk-Letniewo, ul. Rybitwy l. 
Przed,rniot: wypiek l sprzedaż pieczywa. Kapitał zakładowy 
wynosi 400.0j)0 zł. podzielony na 400 udziałów po 1000 złotych 
każdy. Spólnik może posiadać większą ilość udziałów. Za
rządcami są: Adam Łw;;zczewski, Kazimierz Staszak. Zarząd 
składa się z dwóch członków, którzy reprezentują spółkę na 
zewnątrz każdy samodzielnie. Umowi! spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawarta została dnia 29 stycznia 1948 r. 

K-1703 

Do reiesttu handlowego B ' 166 wpisano 5 lutego 1948 roku 
w firmie "Cyklostart-Gdańska · Hurtownia Rowerów, spółka 
li ograniczoną odpowiedzialnością". Członek Zarządu Kazi-

. mlera Hontschikowa wskutek zamążpójścia nazywa 'się obec
nie Kazimiera Szusterowa. K-1702 

. Do rejestru handlowego B 264 wpisano 5 lutego 1948 roku 
w firmie "Koncentrat - Gdańska Centrala RolI)icza i Wy
twórnia Pasz Treściwych, spółka z ograniczoną odPo~ie
dzialnością". Kapitał zakładowy podwyższony i obecnie wy- . 
'nosi 2 .. 000.000 zł. Uchwał-ą zgromadzenia spólników z dnia 
30 grudnia 1947 r. zmieniono § 5 (kapitał zakładowy) - i § lO 
(udział spólników w zyskach) umowy spółki. K-1701 ' 

Do rejestru handlo~ego B 315 wpisano 28dtycznia 19411 r. 
zmiany w firmie: Dom Przemysłowo-Hanarowy "Lamus", 
spółka z ograniczoną odp(lwiedzialnością". Firma obecnie 
brzmi: "Zakład Stolarsko-Tapicerski "Lamus", spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością". Przedmiotem przedSiębiorstwa 
obecnie jest: wyrób, konserwacja, naprawa, skup i sprzedaż 
na rachunek własny i na rachunek osób i firm obcych me
bli oraz urządzeń mieszkaniowych, tudźież wykonywanie 
wszelkich robót tapicerl'kich. Kapitał zakładowy pod
wyższono do kwoty 150.000 zł. Członko).Vie zarządu: Danuta 
Smigielska i Henryk Skrzypczak ust.ąpili. Na ich miejsce 
wybrani zostali: Andrzej Treszczakowski, Mieczysław Schulz, 
Stani,sław KmiŁa z których którzykolwiek dwaj łącznie, lub 
jeden którykolwiek z nich łącznie z ' prokurentem uprawnieni 
są do reprezentowania spółki na zewnątrz. Uchwałą zgroma
dzenia spólników z dnia IJ stycznia 1948 r. zmieniono § 2 
(nazwa firmy) §4 (przedmiot) i § 6 (kapitał zakładowy) umo
wy spółki. K-1700 

Do rejestru handlowego B 33~ wpi <; ano 28 stycznia 1948 r. 
w firmie "Orgamin Laboratorium Chemiczne, spółka z ogra-o 
niczoną odpowiedzialnością". Uchwałą zgromadzenia spólni
ków Z dnia 27 grudnia 1947 'r. zmieniono § lO (rok obrotowy) 
umowy spółki. K -1699 

Do reJestru' handlowego B 355 wpisano 30 stycznia 1948 r. 
zmiany w firmie "Przedsięblor~two Inżynieryjno-Budowlane 
"Konstruktor", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 

Siedziba spółki obecnie mieści się w Gdańsku-Wrzeszczu 
przy ulicy Lendziona 'Nr. 8: Inż Michał Bogusz wystąpił z 
Zar~ądu Spółki. k-1698 

Do rejestru handlowego B 159 wpisano 28 s tycznia 1948 r . 
w firmie "Pol"ka Bandera. Przeładunki Morskie, spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością". Członek Zarządu Kazi· 
mierz Boraks został odwolany. Prokurę udzieloną WladY'lła
wowi Jabłonowskiemu odwołano. ,~ K-1697 

"MONITOR POLSKI" - dnia 23 lutego 1948 r. 

Do rejestru handlowego B 140 wpisano 30 stycznia 1948 r. 
zmiany w firmie: "Rolhurt" Hurtownia Płodów i Przetwo
rów Rolnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Fir
ma sp61ki obecme brznli: "Wytwórnia Mydeł, Proszków do 
prania i Swiec "Snieżka", spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością", Przedmiotem przedSIębiorstwa spółki obecnie 
jest: wyrÓb i sprzedaż mydeł, proszków do prania i czyszcze
nia, pasty oraz świec. Uchwałą Z,gromadzt!l1la Spólnikó",:: 
z dnia 28 stycznia 1948 roku zmieniono § 2 ' (nazwa firmy) 
i § 4 (przedmiot przedsiębiorstwa) umowy spółki., K-1696 

Do rejestru handlowego B 94 wpisano 28 stycmial948 r. 
zmiany \Ił firmie "Biuro Inżynieryjno-Budowlane "Filar", 

I spółka z ograniczoną odpowie·dzialnością". Spólnik może mieć 
dowolną ilość udziałów. Czesław Gałecld ustąpił z zarządu. 
Uchwalą Zgromadzenia ~pólników z dnia 17 grudnia 1947 r. ' 
zmieniono §6 (ilość udziałów) umowy spółkL K-1695 

. Do rejestru hanoIowego A 178 wpisano 3() stycznia 1948 r. 
f i rmę : "Ks,ięgarnia i Wydawnictwo "F;egata" R. K. Dasz
kiewicz i Wł. Skorupski". Siedziba: Sopot, ul. Rokossowskie
go 26. Przedmiot: prowadzenie przedsiębiorstwa wydawni
czego oraz księgarni i składu materiałów piśmiennych. Sl'lól
n ikami spółki są: Robert Korybut-Daszkiewicz i Władysł~w 
Skorupski. Spółkę reprezentują Robert Korybut-Daszkiewicz 
i Władysław Skorupski, każdy z nich samodzielnie. K-1694 

Do rejestru handlowego A 168 wp:sano 3 lutego 1948 roku 
w firmie: "Wytwórnia ,Farb. Lakierów i Pokostów "Farbo
lak" M. Święcicki i Spółka".Spólmkami 'spółki są' Józef 
Ekert, Gizela Klap'holz i Józef Szczygielski. Do reprezento- · 
wania spółki na z~wnątrz uprawnieni są dwaj którzykol
wiek z obecnych spólników łącmie lub jeden którykolwiek 
z n ich łącznie z prokurentem. K.-:'1693 

Do rejestru ha~dlowego A 44 wpisano 28 stycznIa 1948 r. 
w f irm:e: "Zakład Jubilersko-Grawerski "Agat" Bolesław 

Feric i Tadeusz K azimierski".· Wobec roz\iviązaniaspółki 
z dniem 31 grudnia \947 roku spółka ulega wykreśleniu z re
jest ru handlowego. K--1692 

SĄD OKRĘGOWY W GDYNI. 

w tuiejszym rejestrze handlowym d7iał B nr. 169 przy fir
mie "Ławica" Rybołóstwo Dalekomorskie l Zegluga, Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, Por't Rybacki, 
dnia 29 stycznia 1948 roku wpisano: Oddział w Szczecinie 
zl ikwidowano. K-16i9 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 180 przy 
firmie "Rola" Hurtownia Rolniczo-Handlowa Spółka z ogra
'niczonq odpowiedzialnością w Gdyni, ul. I Armii W.P. nr. 3, 
dnia 6 lutego 1948 roku wpisano: ArturaPufahl'a ustanowio
no likwidatorem spółki. Uchwałą Zgromadzenia spólników 
z dnia 12 stycznia 1948 r. postanowiono spółkę rozwiązać 

i przeprowadzić jej likwidację. K-1769 

W tutejszym reiestrze łglpd1Q\yY~ ą~ia~ ąnt~f~2. p'J;"z:y 
firmie "Arkona-Ryb" Spółka z, ogtani~oną , Qdpqw.ię~hiąlnQ~ 
śeią w Gdyni-Chylonii, ul. Pucka ' 89, dnia 6 lutego 1948 ro
ku wpisano: Bolesława Sokołowskiego ustanowiono iikwl
datorem spółki. Uchwałą Zgromadzenia spólników z dnia 
26 stycznia 1948 r. postanowiono spółkę rozwiązać I przepro
wadzić jej likwidacj~. K-1768 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 164 przy 
firmie Przedsiębiorstwo Robót InżynierYjnych "PRl" Spółka 
z , ograniczoną odpowiedzialnością w Gdlni, ul. Bema 9, dnia 
6 lutego 1948 roku wpisano: Stanisława Nowaczyka ustano
wiono likwidatorem spółki. Uchwałą Zgromadzenia spólni
ków z dnia 4 lutego 1948 l'. postanowiono spół);:ę rozwiązać 

i przeprowadzić jej lik,widację. K-1767 

W tutejszym rejestrze handlowym dział B nr. 122 przy 
firmie "Nadmłyny" Bracia Nalewaj . i .Spółka z ' ograniczoną 
odpo.wiedzialnością w GdYll i, ul. Jana z Kolna 6, dnia 6 lu
tego 1948 roku wpisano: Leona Nalewaja ustanowiono li
kwidatorem spółki. Uchwałą Zgromadzenia .spóinikówz dnia 
17 stycznia 1948 r. postanow ion~ spółkę rozwiązać i prz.epro
wadzić jej likwidację . K-1766 

" 
Nr 20 

SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE . WLKP. 

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Rejestrowy 
wpisał w dniu 31 stycznia 1948 r. do rejestru handlowego 
dział A Nr. 35 firmy: Skłaa Obuwia J. Andrzejewski i S-ka 
w Gorzowie, że do spółki przystąpił Adam Nowicki, 
kupiec, zamieszkały w Poznaniu, u'l. Łąkowa Nr. 17. Do re
prezentowania spółki uprawnieni są wszyscy trzej ~pólnicy. 

K-1691 

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wll)p. WydZiał Rejestrowy 
wpisał .do rejestru handlowego w dniu 27 stycznia 1948 roku 
pod Nr. R H.B. 10 firmę: "Biosan" Wytwórnia Chemiczno
Farmaceutyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Gorzowie Wlkp. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowa
dzenie produkcji Chemiczno-farmaceutycznej, preparatów 
hormonalnych i szczepionek, oraz kupna I sprzedaży powyż
szych artykułów. Kapitał zakładowy wynosi 800.0ÓO zł. i po
dzielony Jest na 40 udziałów po 20.000 zł. każdy. Zarząd spół

ki stanowią: 1) Dr. Józef Letki, 2) mgr. Mielcarzewicz-Le
śniczakowa w Gorzowie. Spółka z ograniczoną odpoWIedzial
nością zawarta aktem notarialnym dnia 4 listopada 1947 r. 
przed notariuszem Janem Francikowskim w Gorzowie Wlkp. 
(Nr. 2716/47) Czasopismo przeznaczone do o&łoszeń "M~ni
tor Polski". Czas trwania spółki nieograniczony. Przepisy 
o likwidacji stanowią ustawowe. ' K-1635 

SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GORZE 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ,jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza, że 28 stycznia 1948 wpisał do rejestru handlowego 
w dz. "A" Nr. rej. 45 zmianę zaszłą w firmie Kawa Sląska 
Stefan Kosiński i S-ka w Jeleniej Górze, a mianlJwicie: spól
nicy jawni Rachela Keller i Munio, Babad ustąpili ze spół
ki. RHA-45. K-1537 

SĄD OKRĘGOWY W ŁOMZY 

Sąd Okręgowy w Łomży, Dział A Nr. 1. DnIa 2 ;'rześnia 
1947 r. wpisano do re.]estru handlowego firmę: "Marian Bro
dowski i spadkobiercy" w Łomży. Właścicielem firmy jest 
Genowefa Mickiewicz, która uprawnioną ' jest do repre 7en
towania firmy, podpisywania weksli, aktów, umów, oraz 
wszelkiego rodzaju zobowiązań. K-I779 

SĄD OKRĘGOWY W OPOLU 

Do rejestru handlowego dział B., Nr. 23, wpisano dnia 
3 lutego 1948 r. firmę: Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukier
nicze "Zgoda" Spółka z ogr. odpow. z siedzibą w Opolu. 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie piekarni 
I cukierni, a ' w szczególności pracowni ' piekarskiej i cukier
nlcżej, sprzedaż wyrobów . własnych i nabytych ot:az zakup 
surowców do przeróbki. . Kapitał zakładowy wynosi 170000 
złotych. Spólnik może posiadać większą ilość udziałów. 

Członkami zarządu są:. Daniel. Wodzyński, Marian Adam
czewski, Franciszek Starczewski. Spółkę reprezentuje dwóch 

· członków' zarządu łącznie lub jeden cżłonek zarządu i pro
ku!ent. Udzialono prokury Hannie Koch. Spółka z ograni-

· ćzoną odpowiedżialnoŚcią zawarta została- w formie aktu no
tarialnego z daty Opole, dnia 30 grudnia 1947 r. Nr. Rep. 
3163/47. K-1781 

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU 

Dnia .5 lutego 1948 r. Do Rejestru Handlowego Sądu Okrę
gowego w Słupsku dział A pOd Nr. 18 wpisano: Wykreślić 

· fin;nę "Apteka pod Mewą w Łebie" z rejestru handlowego 
a to na zasadzie § 1 Rozporządzenia Ministra Przemysłu 

i Handlu . z dnia 2 lO. 19~7 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 465) 
na wniosek Mgr. Anny Reiff. . K-1580 

Dnia 9 lutego 1948 r. Do Rejestru Handlowego Sądu Okrę
gowego w Słupsku dział A pod Nr. 24 wpisanq: "Plon" Piotr 
Łukaszewski, Słupsk, ul. Mickiewicza 14, handel produktami 
rolniczymi. Kupiec jednoosobowy, K-1792 

Przetarg • I 

W tutejszym rejestrze handlowym dZiał B nr. 266 przy • 
firmie Wędzarnia Ryb "Meduza" Spółka z ograniczoną od
powiedzialnością na Helu, ul. Wiejska 107, dnia 7 lutego 
1948 roku wpisano: Jerzego Kossakowskiego ustanowiono li
kwidatorem spółki. Uchwałą Zgromadzenia spólników z dnia 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

Gdański Urząd Morski Wydz. Techniczny Wybrzeża 

w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Grunwaldzka 204, ogłasza prze
targ nieograniczony na budowę · umocowania brzegu i robty 
brukarskie' w porcie Władysławowo. Oferty w z!llakowa:
nych kopertach należy składąć pod powyższym adresem do 
dnia 28 lutego 1948 r. godz. 10.00 w sekretariacie Wydziału 
Technicznego Wybrzeża. Podkładki kosztorysowe otrzymać 
można za opłatą w pok. nr. 20, bliższe informacje otrzymać 
można W· godzinach urzędowych w Wydziale Hydrotechnicz
nym. Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 1948 r . 
o : godz. 10.00. Wadium ofertowe w wysokości 2 proc. sumy 
oferowanej należy wpłacić do kasy Urzędu Skarbowego we 
Wrzeszczu jako depozyt na rzecz Gdań<;kiego urzędu mor
skiego, a kwit dołączyć do oferty. Gdański Urząd Morski 
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu - na wy
sokość sumy oferowane j, podziału robót oraz unieważn;enia 
prżetargu bez podania przyczyn. KN-2l56 

5 lutego 1948 r postanowiono spółkę rozwiązać i przE'pro
wadzić jej likwidację. ' K-1765 

W tutejszym rejestrze handlowym dział A nr. 46 przy fir
mie Przedsiębiorstwo inżynieryjno-Budowlane Inż. Aleksan
der Bohomolec 'w Gdyni-Orłowie , ul. Miernicza nr. 8, dnia 
7 lutE'go 1943 roku wpisano: firmę wykreślono na ""'11iosek 
właścici~la wskutek zlikwidowania przedsiębiorstwa. 

K-1764 

W tutejszym rejestrze handlowym działA nr. III dnia 
6 lutego 1948 rok u wpi,ano: "Gaśnica" Z. Magott. Siedziba 
przeds iębiorstwa : Gdynia. ul. Killńskiego '6. Przedmiot przed
siębiorstwa: handel sprzętem strażack im, Właściciel: Zenon 
Magot~. K-1763 
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