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TREść DZI AtU URZĘDOWEGO 

Zarządzenia Wladz Naclelnych 

Poz. 92. Zarządzenie Ministra Przemysłu I Handlu wyda
Ile w porozumieniu z Ministrem Skarbu I Prezesem Cen
tralnego Urzędu Planowania n...ptworzeniu przedsiębiorstwa 
państwowego pod nazwą "Polska Wiklina". 

Poz. 93. Zarządzenie Ministra OdbudoWy o ustalIowielIlu 
uorm budowlanych; 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Zarządzeńia V/ładz Naczelnych 

92. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSLU I HANDLU 
z dnia 16 lutel!o 1948 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Preze
sem Centralnel!o Urzędu PJanowania o utworzeniu 
przedsiębiorstwa pań~łwoweł!o pod nazwą "Pojska 

Wiklina", 
Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3.t.1948 r. o 

tworzeniu przedsiębiorstw państwowvch (Dz. U. 
R. P. Nr. 8, poz. 42) zarzadza się, co następuje: 

§ l. 

Tw()rzy się przedsiębiorstwo paIi.stwowe, prowadzone w 
ramach narodowych pla!)6w gospodarczych według Zasad 
go<;podarkl handlowej pod nazwą .. Polska Wiklina"-prżed
siębiorstwo państwowe wyodrębnione" , ZW8.ne dalej w skró
cie "Polska Wiklina". 

§ 2. 

"Polska Wlkllna" ma siedzibę w Poznaniu. 

§ 3. 

Przedmiotem działalności .. Polskiej Wikliny" jest: 

l. Skup surowca Wikliniarskiego na ~adach wyłączno
ści z plantacji I łęgów wikliniarskich, znajdujących się pod 
zarządem państwowym, za wyjątkiem · tych płlłntacji I łę

g!w, które stanowią niezbędną bazę zaopatrzenia :iia przed-o 
siębiorstw, pozostających w adminlsł.racji innych Mini
sterstw (poza Ministerstwem Przeinysłu j Handlu) oraz 
skup wikliny z wszelkich innych źródełj 

2. przetwórstwo surowca wikliniarskiego oraz produkcja 
wyrohów koszykarskich I obręczy we własnych zakładach 

przemysłowych, lak również nakładztwo l jego organizaCja 
w zakresie przemysłu wIkliniarsko-koszykarskiego oraz 

3. zbyt półfabrykatów l gotowych produktów przemysłu 

wikliniarsko-koszykarskiego na rynkach krajowych i zagra
nicznych. 

§ ł. 

Nadzór państwowy nad "Polską Wikliną" sprawuje Mi
nister Przemysłu 1 Handlu. 

§ 5. 

Przy "Polskiej Wiklinie" powołana będzie Rada Nadzoru 
Społecznego, które] zakres działania, sposób pow'lłvwania 
i odwoływania jej członków, organizaCję I sposób wykony
wania powIerzonych czynności określi rozporządzenie Rady 
Ministrów. 

§ 6. 

Organem zarządzającym "Polskiej Wikliny" jest Dyrek
cja, powoływana i zwalniana przez Ministra Przemysłu 
i Handlu I składająca się z Dyrektora. reprezentującego 
Dyrekcię samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi dwóch 
Wicedyrektorów. 

5 7. 

00 ważności zobowiązań zaciąganYCh przez "Polską Wi
klinę" wymagane jest wspÓłdziałanie, zgodnie z uprawnie
niam!, przewidzhmymi w statucie: 

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

handlowym w granicach· jego pełn:)mocnlctwa , albo 
c) dwór h pełnomocników handlowych łącznie w grani

cach ich pełnomocnictw. 

§ 8. 

Przekazaniu na rzecz "Polskiej Wikliny" ulega majątek 
Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Przemysłu 

i Handlu. 
Minister Przemysłu l Handlu zarządzi protokólarne prze

kazanie "Polskiej Wiklinie" majątku nieruchomego w za
rząd ! użytkowanie, a ruchomego na własność. 

§ 9. 

Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania .. Pol
skieJ Wikliny" ustali statut nadany przez Ministra Przemy
słu I Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Preze· 
sem Centralnego Urzędu Planowania. ogłoszony w Monito
rze Polskim. 

§ lO. 

Zarządzenie mme]sze wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia w Monitorze Polskim. 

Minister Przemysłu Handlu 
wz. (-) E. Szyr 

Minister Skarbu 
(-) K. Dąbrowski 

Prezes Centralnego Urzędu Planowania 
wz. (-) M. Popiel 

93. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ODBUDOWY 

z dnia 10 tutel!o 1948 r. 

o ustanowieniu norm budowlanych, 
Na podstawie art. 3 i 4 ustawv z dnia 3 lipca 1947 r . 

o normach i standarłach budowlanvch (Dz. U. R. P. 
Nr 52, poz. 269) zarząąza się c.o oastępuje: · . , , . . . , 

.. 8' t OstanaWia-się" 'nórin-y:' 1id\!tjwr1;De'-w-'btzWtimtu~ 

sklch Norm: 
l) PN/B -:. r601 Okn·a dreWn!anew budownictwie mlesz~ 

kaniowym. Dane ogólne. . 
2) PNIB - 1611 Okno ościeżniciowe (polskie), Szczegóły 

konstrukcyjne przy grubości ramiaków 
40 mm. 

3) PNIB - 1612 Okno ościeżn icowe (polskie). Szczegóły 

konstrukcyjne przy grubości ramiaków 
45 mm. 

4) PN/B - 1616 Okno skrzynkowe. Szczegóły konstrukcyj
ne przy grubości ramiaków 40 mm. 

5) PNIB -1617 Okno skrzynkowe. Szczegóły konstrukcyj
ne przy grubości ramiaków 45 mm. 

6) PN/B - 1621 Okno półskrzynkowe. Szczegóły konstruk
cyjne przy grubości ramiaków 40 mm. 

. 7) PNIB - 1622 Okno półskrzynkowe. Szczegóły konstruk
cyjne przy grubości ramiaków 45 mm. 

8) PN/B -1626 Okno . zespolone (typu "szwedzkiego"). 
Sz('zegóły konstrukcyjne. 

9) PNIB - 1641 Drzwi wewnętrzne drewniane w budow
nictwie mieszkaniowym. 

10) PNIB -'-1642 Drzwi wewnętrzne trzypłycInowe. Szcze
góły konstrukcyjne: 

11) PNIB- 1643 Drzwi gładkie wewnętrzne. Szczegóły kon
strukcyjne. 

§ 2. Normy obowiązują w zakresie budownictwa nowych 
budynków mieszkalnych, ktÓrych prOJekty budowy nie zo
stały zatwierdzone do dnia wejścia w życie zarządzenia nl
nleiszE'~"; z wyjątkiem budYnków, które są Indywidualnym 
uzupełnieniem istniejącej zabudowy. 

§ 3. Zarządzenie · niniejsze wchodźl w życie w 7 dni po 
dniu ogłoszenia. 

MINISTER 
. (-) Michał Kaczorowski 

Ob·wieszczenia władz 
publicznych • I insłyłucii 

KOMUNIKAT 

Ministerstwo Rolnictwa , Reform Rolnych' podaje do wia
domości, że zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa 
l R. R. z dnia 20· lutego 1948 r Nr. Og. Org. 1-517/48, Zakła
dy poświadczalne, oraz Stacje Chemiczno-Rolnicze, prowa
dzone po likwidacji Izb Rolniczych przez Związek' Samopo
mocy Chłopskiej - zostały przekazane do administracji 
I kierowania Pań~twowemu Instytutowi Naukowemu Go
lpodarstwa Wiejskiegi w Puławach. Org. 1-5/7/48, 

KN-2295 

Obwieszczenia sqdowe 
UZNANIE lA ZMARŁEGO 

S T W l E R D 7 E N I E ,F A J< T U S M I E R C l 
SĄD GRODZKI W KATOWICACH 

Sąd Grodzki w KatowlC'ach zawiadamia, że: 
1) Erna Adamek z d . Modrokówna, zam. w Katowicach, 

ul. KatoWicka 29. wniosła o uznanie ' za zmarłego jei męża 
Alojzego Adamka ur. 26.TV .. 1906 r. w Kochłowej, pow Kęp

no, syna Alberta i Pauliny z d . Kozerczanka, ostatnio zam. 
w Katowicach n, ul. Katowicka 29, który jako żołnierz nie
miecki przebywający ostatnio w Grecji od i5 .X1.1944 r. nie 
daje znaku . życia. 

2) Stefania Paluch z d. Dylda, zam. w KatowiclIC'h, ul. Win
cent.ego Pola 1/14. wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Karola Adolfa Palucha, ur. 4 XI.1919 r. w Katowicach, syna 
Franciszka I Wiktorii z d . Zazakówny, ostatnio zam. w Ka
towica('h. ul. Kościuszki 42a, który .Iako żołnierz niemiecki 
ostatnio przebywający w Jugosławll od 2.XII. nie daje 
znaku życia 

3) JlJdwlga Krzempek z d . Pietrek, zam. w Katowica('h, u l. 
18 sierpnia 6, wniosła o uznanie za . zmarłego jei męża Jana 
Henryka Krzempka, ur. 7.VIT.J915 r. w Załeźu, syna MarU 
Krzempek z d . Krzyżowska, ostat.nio zam. w Katowicach. ul. 
Bocheńskiego 11, który jako żołnierz niemiecki ·dnla 27 XI. 
1943 r. zaginął w okolicy Ssukino I nie daje znaku życia. 

4) Emilia Szparaga z d. Stokowy, zam. w Katowicach, ut 
Sądowa 2, wniosła o uznanie za zmarłego lej mę:i:a Tadeusza 
Szparagi, ur. 29.V. 1899 r. we Włocławku. syna Jana I 'Y'an
dy z d Grabowska, ostatnio zam. w Katowicach, ul. Sądowa 
2, który lako funkCjonariusz P. P. z początkiem wojny, w 
1939 r. ewakuowany został na wsćhód i nie daje znaku iy-
ch. . 
.... I ·· ,- 'ta . _ ., :. ~ . " 'W .M·I,chałkach, ul, 
Byfkow~k8· 30. wniosła '0 uznanie ' za zmarłego iej męża Paw:~ 
ła JanII . Guzego. ur .. ~orn 1910 r. w Michałkowicach, syna 
Feliksa I Marii z d. Morawietz, ostatnio zam. w Michałkowi
cach, ul. Byt~owska 30, który jako żołnierz niemiecki prze
·bywająC'y ostatnio w Prusach Wschodnich od 12.1.1945 r, nie 
daje znaku życia. 

6) Klara Dworowska z d. Pietrowska, zam. w MIchalkowi
cach, ul. Ogrodowa 9 wniosła o uznanie ?:a zmarłego jej mę
ża Teofila Dworowskiego, ur. 20.JV.1906 r. w Welnowcu. sy
na Józefa i Franciszki z d. Elbin, ostatnio zam. w Michałko
wicach, ul. Ogrodowa 9, który jako żołnierz niemiecki prze

· bywa;ący ostatnio w Rumuni! od 18,VIII.I944 r. nie daje zna
ku życia. 

.7) Marla Mroszczok z d. Borner, zam. w Nowej Wsi, ul. P . 
Kubiny 27/5, wniosła o uznanie za zmarłego iej męża Eryka 
Mroszczoka. ur. 1121913 r. w Szarlodńcu. syna · Pawła i A
gaty z d. Michallik, ostatnio zam. w Nowe; Wsi, ul. P. Ku
biny 27, który jako żołnierz niemiecki zaginął 17.11.1944 r. 
'pod Czerkasaml I nie daje znaku życia. 

8) Elżbieta Kuhnert z d. Latniak, zam. w Czarnym Lesie, 
pow. Ostrów, · wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Teo
dora Oskara Kuhnerta, ur. 9.10.i913 r. w 'Siemianowicach, 
syna Teodora i Anny z d. Lubomierska, ostatnio zam. w Ka
towicach. ul. Warszawska 36~ który lako 'Żołnierz niemieckI 
w sierpniu 1943 r. zaginął w okolicy Charkowa I nie daje 
zna ku życia. 

9) Matylda Fuch! z d. Ziaja, zam. w Siemianowicach, uL 
Kopernika 8, wniosła o uznanie za zmarł€' J;lo lei męża Alfon
sa Ludwika FuC'hsa, ur. 29.7.1911 r. w Szopienicach, syna 

OD ADMINISTRACJI 
Podafe się do wiadomości, że od dnia ' 20 lutego 

r. b obowiqzuje zmieniony, jak niżej, cennik ogłoszeń 
sądowych: 

1. Uznanie za zmarłego 

2. Umorzenie dokumentów 
3. Ustanowienie kuratora 

Ryczałt zł. 600.-
zł, ·25.- za słowo 
zł. 25.- ZB. słowo 

ł. Postępowanie spadkowe zł. 35.- za slowo 
5. Innt! ogłoszenia sądowe zł. 35.- za słowo 

Cena ogłoszeń o odtworzeniu zaginionych dokumentów po
zostaje bez zmian. Należność za ogłoszenia należy wpłacać 

na konto Administracji •. Monitora Polskiego" PKO Warsza
wa Nr 1-4797 jednocześnie z przesłaniem ogłoszenia do dru
ku. Na odcinku pr?:ekazu podawać tytuł wpłaty .l numer 
sprawy. 
Ogłoszenia otrzymane przez Administrację .. Monaora Pol

skiego" do dnia 19 lutego r. b. włącznie obliczane będą w/g. 
dotych("zas obowlązu.lącego cennika. 

,. ~ 

. ,.« 
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Jana i Emilii z d. Sobanek, ostatnio zam. w Katowicach, ul . .. 
3-go Maja 3. który jako żołnierz niemiecki przebywający 

ostatnio w Rumunii dnia 23.8.1944 r. zaginął pod Kiszynie
wem i nie daje znaku życia. 

10) Lota Edyta Stella Weingruen z domu Grunfeld oraż Dr 
Walter Griinfeld wnieśll o uznanie za zmarłą Marianny Iłży 
Hany Griinfeld, ur. 5.XII.1912 r. w Katowicach; córki Hu
gona i Edyty Małgorzaty z Oettingerów, ostatnio zam. w Ka
towicach, któr~ przebywając na wyspie Gurnsey w kanale · 
.La Manche .aresztowana została przez władze niemieckie ił 

w końcu osadzona w obozie w Oświęcimiu, i od lipca 1942 r. 
nie daje znaku życia .. 

Wzywa się wymienionych od 1-10. aby w terminie tr1.ech 
mIesięcy, licząc od daty ukazania się ogłoszenia, zgłosili · się . 
w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą być u:" 
znani za zmarłych. 

Równocześnie wzywa się osoby · posiadające jak~ek()lwiek 
wiadomości o zaginionych, aby w terminie powyższym do
niosły tutejszemu Sądowi. 

V Zg. 1277 /47 , 1290147, 1383/47, 13'37/47, 1263;'47, 1246/47. 
1402/47, 1137/47, 4/48, 1406/47. K-1913 

Dr. Edward Reiss, lekarz zamieszkały w Katowicach, ul. 
Rybnicka 5, wniósł do tutejszego Sądu o stwierdzenie zgonu' 

1) matki jego Róży Reiss z domu Hescheles. ur 27 .X.1887 r . . 
we Lwowie, córki Leona i Ernestyny z domu Weinreb. 
ostatnio zam. we Lwowie. która w maju 1944 r. we Lwo
wie zabita zo~tała przez NIemców. 

2) brata jego Brunona Reisa, ur. 26.3.1908 r. we Lwowie, 
syna Dl'. Salomona i Roży z domu Hescheles, osta !nio zam. 
we Lwowie. który we wrześniu 1943 r. zginął w obozie śmier
ci we Lwowie, 

3) wuja jego Dr. Izydora Heschelesa, ur. 6.121889 r. we 
LwowiEc-, syna Leona i Ernestyny z domu Weinr~b. 

4) Laury Hescheles z domu Aberdam, ur. 30.5.1899 r. w ' 
Przemyślu, córki Bety z domu Wechsler I Jakuba Aberda
mów. żony wymien ionego pod 3), 

5) Beaty Hescheles. ur. 22.9.1920 r. we Lwowie, córki wy
mienionych pod 3) i 4), 

6) Lt'Ona i .Mariana Heschelesa, ur. 10.7.1934 r . we Lwo
wie, 

ad 3. 4, 5 i 6) ostatnio również zamieszkałych we Lwo
wie, wywiezionych w sierpniu 1942 r. ze Lwowa do obozu 
koncentracyjnego w Bełżcu, gdzie też w sierpniu 1942 r. zo
łtali straceni. 

Wzywa się wymienionych pod . 1)~), aby w terminie je
dnego miesiąca licząc od dnia ukazania się ogłuszenia zgłosili 
się w tutejszrm Sądzie, gdyż w przeciwnym raziezostani.e 
.twierdzony kh zgon. 
Równocześnie wzywa się osoby, posiadające jakiekolwlE'k 

wiadomości o zaginionych, aby w .terminie powyższym do
niosły tutejszemu Sądowi. 

V. Zg. 2/48, V. Zg. 93/48, V. Zg. 9497/48. I:N-2091 

Sąd Grodzki w Katowicach zawiadamia, fe: 
n Aniela ,Potrawa z d. P6kłalłl'll\~.z8r1t 'w Kafow!cael(ul : 

, Nowa 5, wniosła o . uznanie za zmarłego jej męfa Henryka · 
.Potrawy, ur. 5.51914 r. w Nikiszowcu, pow. Katowice. syna 
Jana I Katarzyny, ostatnio zam. w KatowIcach, ul. Boczna 
2, który jako żołnierz niemiecki od 27.Xlt .1944 r. zaginął na 
front"ie w Alzacji I nie daje znaku fycia. 

2) Monika Jucha z d . Tkocz, zam. w Katowicach-Dębie, ul. 
each, ul. Watoły 3. wniosła o umale za zmarłego jei męża 
Henryka Wilhelma Juchy, ur. 243.1901 r. w Katowicach, sy
fia Jana I Konstantyny z d . SChmieja. ostat.nio zam. w Kato
wicach, ul. Chorzowska 261)/4, który jako żołnierz niemiecki 
zaginął na froncie w Jugosławii dnia 1.8.1944 r. i nie daje 
znaku życia o sobie. . 

3) Hildegardia Kłak, z d. Szvkowska, zam. w Katowicarh
Załężu, ul. 18 Sierpnia 4a,wniosła o uznanie za zmarłego jej 
męża Jana Pawła Kłaka, ur. 29 .6 1913 r. w Załężu, syna .Ja
na i Wiktorii z d. Lugewa. ostatnio zam. w Katowicach, ul. 
18 Sil'!rpnla 4a, który jako żołnierz niemierkI z końcem sierp
nia 1943 r. zaginął na froncie wschodnim w okolicy Kirowa. 
I nie daje znaku życia o sobie. 

4) Gertr.uda Cupryna z. d. Mltschka, zam. w MichałkowI
each, ul Watoły 3. wniosła o uznanie za zmarłego jej męża . 
Aloj-zego Jana Cupryny, ur. 2751900 r. w Bańgowle, syna · 
Jana i Agnieszki z d Oiska. ostatnio zam w Michałkowi

tach, ul. Watoły nr 3, który 3 X.1939 r. aresztowany z~stał . 
przez gestapo I osadzony w obozie w Dachau, skąd 171 1945 
toku dał ostatnio znać, poczym wszelki ślad po nim zaginął. 

5) Waleska Pollok. z d . Krawczyk. zam. w Byt.kowie. ul. 
Zgrzebnioka 4, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Hu
gona Franciszka Polloka. ur. 22.9.1907 r . w Wełnowcu, syn 
Pawła l Klary z d . Pogoda, ostatnio zam. w Michałkowicach . . 
ul. Zgrzebnioka 4, który jako fołnlerz niemiecki od grudnia 
1944 r. zaginął na froncie wschodnim. 

6) Ludwika WolU z d . Rachel, zam. w Halemble, ul BleJ
łlzowicka 100, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Jana 
Wolffa, ur. 165.1900 r . w Górnych Hajdukach. syna Anto
nle~o I Doroty z d. Skopek. ostatnIo zam. w Halembie, ul. 
Bielszowicka 100, który jako żołnierz niemiecki przebywał 
w Swidn!cy i od l listopada 1944 r. nie daje znaku życia o 
sobie. 

7) Salomea Sperli ch z d . Wyciślik, zam. w Katowicach, ul. 
Raciborska 32/14; wniosła o uznanie za zmarłego jej męża 
Wilhplma Henryka SperlIcha. ur. 10.7.1913 r. w LIpinach; 
syna Augustyna I Marii z d . Hanke, o!<ltSitnfo zam. w Llpl
narh ul. Gen Sikorc::kiego 1. który powo1ał1V do wol~ka nie
mieck iego 00 20 xn 1944 r nIe daje znaku ł,yda n !lobie. 

8) Łucja Stosz z d. Jurec7.k(). zam. w Korhłowl('ach , ulica 
Krzyżowa 12, wniosła o uznanie za 7.marłego jej mę:i'.lI Ber
I,hoJda Stefana Stoscha, ur. 16 XJ1 1895 r . w Lipinach, syna 
Bertholda i Józefiny z d . Guzy, ostatnio zam. w KochłoWi
each, ul. Krzyżowa 12. który dnia 17.11.1945 r. zaginął. 

9) Maria Kuschnierz z d . Kubka, zam. w Katowicach · II, 

ul. Katowicka 33, wniosfa o uznanie za zmarłego jej męża 
·Karola Józefa Kuschn ierza. ur. 26.11904 r . w Katowicach, 
syna Józefa · I Józef y z d . Kremsa, ostatnio lam. w Katowi
cach, ul. Markiefki 67, który jako żołnierz niemiecki dnia 
19 r 1945 r. wracając z d"mu do swej formacji do Cieszyna 
zaginął bez wieści. 

lO) Gertruda Kulig z d . Czoik. zam. w Ka towlca(h, ~l. 
Kordeckiego 9a123, ·wniosla o uznanie za zmarłego jej mt:7.a 
Jana Kul!ga, ur. 2.7.1911 r . w Małych Staniszczach, syna. 
Franciszka i Elżbiety z d . Machnik. ostatnio zam. w Kato
wicach, ul. Markiefki 56/4. który jako żołn i erz niem iecki 
ostatniopełnil służbę ·na lotn isku w Kłodzku i od 22.XII. 
1944 r . nie dale znaku życia o sobie. 

Wzywa ' się wymienionych od O-lO). aby w terminIe 
trzech miesięcy licząc ' od daty uka7.ania się ogłos7.enla zgło

sili sie w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnyrn razie mogą 
był: uznani za zmarłych. 

Równocześnie wzywa się osoby posiadalące jakiekolwiek 
wiad ')mości o zaginionych, aby w terminie powyższym do
niosły tut",ic;?emu ~ąriowi. 

V Zg. 1380147. 1261147, 1145 /47, 1323/47, 

1393/47, 1392/47, 1404/47, 1419/47. 
1379147, 1089147, 

KN-2092 
. \ 

Maria Hanusik z domu Szostok. zamieszkała w Katowi-
cach n,ul. Flr)riaria 2. wnio!;ła do tutejszego Sąriu o uznanie 
za zm'łrlego męża swego Maksymiliana Hanusika, urotiz. 
dnia R paidziernika 1!110 r . w Katowicach-Bogucica(·h, syna 
Jana i Marii z domu Miedza. kt.óry w marru 1942 r . powoła
ny 7.Oc::tał . do wolska niemieckIego, ostatnło przebywał pod 
Stalingrarłem i od stycznia 1943 r . zaginął. Ostatnio zamie
szkiwRł w Kątowicarh przy ul Rejtana 2 

Wzywa się MRksvmiii'lnR H:mm:ika, aby w terminie do 
dnia '15 C7.prwca 194.8 r . 7.głosił się 'w tutejc;zvm Sąrizie, gdyż ' 
w przeciwnym rRzie m07!' byl- U7.nany za zmarlpgo. 
Równoc7~śn·le W?YW'l "ie "soby p"!'Ilad'łiąC'f! iaklpkolwlek 

wiadomo~d o l.aginlonym. aby w terminie powy'Żs7vm do
niosły tutejszemu Sądowi. V. Zg. 315/48. KN-2096 

Sąd · r.rnd7kl w Katowicach 7.awiadamla. "Że : 

1) M'lrta Kl1('harczyk l d Czoik. zam w Zabrzu. ut Me
choffera 8. wniosła o u:manie za zmarłrgo iej mę~a Emila 
lTrb'lnaKucharrl.yka. ur. 591891 ~. w Załężu. syna Karola 
I Karoliny z d . Splwok. ostatnIo zam w Zawodziu, ul. Ktlnł
gunrłv 7. który aresztowany zo<:tał 2091944 r. przp.z gp.st'lPO . 
i osadzony w wiezieniu w Mvs~"wicach, skąd w grudniu 
1944 r . wszelki ślad P') nim zagInął. 

2) H1ldegarda Butzek z d . Skolud. zam. w K'ltowlcach. ut, 
Ceglana 4 m 31, wniosła o uznanIe za 7.m'lrłego jej me~a 
Feliksa Antonleg() . Butzka (Butzek). ur. 20 1.11lOR r. w ZRłę
żu. syna Roberta I Julii z d. Przibilka. ostanio zam. w Kato
wicach. ul .. Karbow.y 50/31 który krótko przed wvbuche-m · 
wojny w roku 1919 wyjechał do Baranowlcz, poczym wszel
ki ślad po nim zaginął . 

:n . f ,llr.ja Wituła . z dS!Zoda. zam. w Bvtkowle. ul. Rvtflm- . 
ska",lO ...... wnio'lła o ' u7n'lnie za .. zmlłl'łeąo je.' męż'lWHhi>lma .. 
~u!3wJ~a,~.Włtułv" ur. 67 illl4. ' ..... :.w ~,MiJl'("k~ch·. syna .. J30a' I :: 
KatRn.yny z d Sikora. m:łatnlo ZRm. w MichałkowlC'ach, ul 
Watołv 7. który lakO "Żołnierz niemiecki od 10.X.1944 zaginął 
na froncie zarhodnim. 

4) Ce-cylla Idziaszek z d . Pslu.k, zam. w Mkhałkowicach , 

ul. Mickiewicza 15. wniosła o U7nanie za 7marłego lei meża 
Stan i sła;"'a Td~laszka. ur. 311 1903 r. w Bie';'dziadowie. syna 
Francis7.k~ I. Antoniny z d Bajka. oslatnlo zam. w Mlchał
kow;cach. ul Mcklewicza 15. który aresztowany został we 
wrześniu 1944 r . prl.ez I!estapo I osad7.0ny w obozie w Bu
chenwaldzie. skąd '1 tHI44 r. dał ostatnią wiadomość, poczym 
wszell<iślad po nim zaginął. 

5) EmaGaida z d . Nogiel!'lka. zam. w Siemianowicach, ul. 
ftallera 2. wniosła o u7 nanle- za zmarłego jei męża Jana 
F.manu(>la Galdy, ur: 18.11.1903 r . w Hucle Laurv. syna .la
na I Rozalii z d. Woitasrhik, ostatnio zam. w S·iemianowi-

· cach. ul. Hallera 2. który lako żołnierz niemiecki 19.12.1941 r. 
zaginął na froncle wschodnim. 

6) Helena Blahut z d . Passon. zam. w Katowicach, ul. 19n. 
Dasz"ńsldego 2. wniosłą· o uznanie za zmarlego je; męża Ru
dolfa Jana Blahuta-B1achut. ur. 12.4.1906 r. w Cieszynie, sy
na Jerzego I Rozalii z d. Swleża. o;;tatnio zam. w Katowicach, 
ul. Dyrekcyjna 2/9; który jako żołnierz niemiecki przebywał 
ostatnio w Libawie, skąd ostatni raz dRł znać l stycznia 
1945 r. a od tego Czasu wszelki ślad po nim zaginął. 

7) Anna Sobanek z d. Janko, zam. w Hale-mbie, ul. Oświę
clmsl{a 46. wniosła o ·uznanle za zmarłego je; m!'ża Franc!sz-. 

· ka Wincentego Sobanka, ur. 13.7.1920 r. w Kochłowicach, 
syna Pawła I Joanny z d. Nowok, ostatnio zam. w Kochło
wicach. ul. ·Nowowie;ska 8, który powołany zosłał do woj
ska niemieckiego a następnie W"slany na front wschodni, 
skąd ostatnio dał znać w czerwcu 1944 r. I od tego czasu 
~Iad po nim zaginął. 

.8) Emilia Plwoń z d . Aleksa, zam. w Ko('hłowlcach , ulica 
Czerwonej Armii ~3. wniosła () uznanie za l.marłegolej mę-

· ża Alfonsa .Jana Piwonia, ur. 5.5.1909 r . w Kochłowlcach. sy
na Józefa i Berty z d . Kuhna, ostatnio zam. w Kochłowlcach, 
ul. ArmII Czerwonej 23. który w listopadzie 1945 r. za .glnął. 

9) Helena Hyla z' d. Kuścielna, zam. w Mlchalkowkach, ul. 
Ko~clelnlł 14a. wniosła o uznanie za zmarłego jej męża .Je
rze~o Ryli (Hyla), ur. 27 ~ 1912 r . w Mir-chowlcach·, syna 

.. KR!'pra l Waleski z d . He!<lpondek. ost.atnio 7Rm. w MichRł
kowic'lch. ul. Mikołaja 2. który jako żołnierz niemieckI wy
słany został na ·front wschodnI. skctd ostRfn1o dał znać w 
styclniu 1944 r .. · porzym wszelki ślad po nim '7.ae l nął. 

10\ CecyJia . Krzok z d . Raiwa . z~m . w K'lfowkach. ul Wy
~plań~l{lego l. wniosła o u7nanie za zmarłelto jei me7a .Jal.o:u
ba Wincentego Krzoka. ur. 7.7.18!l9 r . w Zawodziu . synR Win
centel!o I Marii ·z d Schmeja, ostatnio zam. w Katowicach. 
ul. Wyspiańskiego l. który w styczniu 1945 r . powołany zo
stał do t; zw. Volkssturmu i od tego czasu nip d:<ie znaku 
życia o sobie. 

Wżywa się wYżej wymienionych od 1)-10), aby w terTJli~ 
nie trzech miesięcy licząc od daty ukazania się ogłoszenia 

zgłosili się w tutejszym Sądzie, gdyż w przedwnym razie 
mogą być uznani za zmarłych. Równocześnie wzywa się 0-

soby posiadające jakiekolwiek wiadomości o · zaginionyc~ 
aby w terminie powyższym doniosły tutejsze-mu Sądowi. 

V. Zg 1020147, 1065/47, 898/47, 942147, 1275/47, 1342/47, 
.893/47; V. Zg. 1301/47, 1296/47, 892/47. KN-2095 

Łucja Bolewicka z domu Seni.powicz, zamieszkała w Sie
mianowicacl:t, ui. Sobieskiego 2, wniosła do tuejszego Sądu 

. o uznanie za zmarłego męża swego Czesława Bolewickiego, 
. urodz. dnia 16 czerwca 1900 r. w Pogorzeli, powiat Krotoc 

szyn, syna Mikołaja i Marianny z domu Skowrońskiej, ostat
nio zamieszkałego w Siemianowicach, przy ul. Piaskowej 2, 
który we wrześniu 1944 r. powolany został do wojska nie
mieckiego. przebywając w Cieszynie, skąd ostatnią wiado
mość' nadesłał w grudniu 1944 r. l od tego czasu nie ma o 
nim 7adnej wieści. 

Wzywa się Czesława Bolewickiego. aby ·w terminie trzech 
miesięcy, licząc od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się 

w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może być u: 
znany za zmar'łego. Równocześnie wzywa się osoby posia
dające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby w termi
nie powyższym doniosły tutejszemu Sądowi. V Zg. 371/48. 

KN-2093 

Edward Rl::lss, lekarz w KatowIrach, przy ul. Rybnickiej 5. 
wniósł .do tutejszego Sądu o stwierdzenie zgonu: 

1) Ernestyny Hescheles z domu Weinreb, urodz. 8 sierpnia 
1865 r. we Lwowie, córki Henryka I Klary z domu Schuch, 

2) WilhelmiJ1y Luft z domu Hescheles, urodz. 18 lutego 
1893 . r. · we Lwowie, córki Leona I Ernestyny z domu Wein
reb, 

3) Dr. BertoJda Lufta, urodz. dnia 19 lutego 1888 r. w Stry
ju. syna Abrahama. I Cecylii z domu Schiff, 

4) Cecylii Janiny 2-ga Imon Luft, urodz. 26 wrz~nia 

1924 r. we L..yowie, córki Bertolda i Wilhelmlny z domu 
Hescheles, ostatnio zamieszkałych we Lwowie przy ul. Ga
zowej, . wywiezionych w sierpniu 1942 r. przez gestapo do 
obozu śmierci w Bełżru, gdzie też mieli zginąć. 

WzYwa się wymienionych ad 1)-4), aby w t.ermlnie jedne
go miesiąca licząc od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili 
się w tuejszym Sądzie. gdyż w przeciwnym razie stwierdzo
ny będzie ich·· zgon. Równocześnie wzywa się osoby posia
dające · jakiekolwięk wiadomości o powyższych osobach, aby 
w terminie pówyższym doniosły tutejszemu Sądowi. V Zg. 
343-346/48. . KN -:1.M4 

SĄD GRODZKI W KIELCACH 

Sąd Grodzki w "Kielrach na skutek wniosku Juliany Giv · 

wackiej. zam. w Kielcach, ulica Helenówek Nr. 47, wszcząl 
postępowanie () uznanie za zmarłego jej męża Antoniego 
Głowac'kiego, syna Tomasza I Marianny Jędrasik. ur. 9 czer-

. \iVcll . 190~ r , wf.',ątC~u,. Ąpto.nl . G;ło,wacki w dniu 28 września 
· 1944 rokiI został ·aresztowany l wywieziony do obozu w O

" Święclmiu: skąd d'o tej Pory' nie powrócił, ani nie daje o so-
bie znaku . życia. 
Sąd Grodzki wżywa Antoniego Głowackiego, aby w ter

minie trze('h mIesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogło
szenia w Monitorze Polskim zgłosił się w SądzIe Grodzkim 
w Kielcach, lub wskazał miejsce swego pobytu, gdyż po bez
skutecznym upłyWie tego terminu zostanie uznany za zmar
łego. Sąd wzywa: wszystkich, którzy mogą udzielić jakich
kolwiek wiadomości o zaginIonym, aby o nich donieśli Są

dowi W powyzsiym ierminie. Nr. Co 760/47. K-1664 

Sąd Grodzki w Kielcach na skutek wniosku ZofU Stry
chaIskiej, za m •. w · Kielcach, ul. Mielczarskiego 65, wszczął 
postępowanie o, uznanie za zmarłego jej męża Józefa Stry
chaIskiego, urodz. dn. l sierpnia 1899 r. w Małogoszczu, ja
ko syn Wincentego i Anny z Legutów, ostatnio zamieszkałe
go w Kielcach. Józef Strychalski w dniu 28 września 194. r . 
został aresztowany przez gestapo niemieckie i wywieziony 
do obozu karnego w Gross-Rosen, skąd do obecnej chwili 
ne powrócił. 

Sąd Grodzki wzywa Józefa StrychaJsklego, aby w termi
nie trzech miesięcy 00 dnia ukazania się niniejszego ogło · 

'szenia w Monitorze,· Polskim zgłosił się w Sądzie Groozklm 
w Kielcach lu·b wskazał miejsce swego pobytu, gdyż po bez
·skutecznym upływie tego terminu zostanie uznany za zmar
łego . . Są,d wzywa wszystkich, którzy mogą udzielić jakich
kolwiek · wiadomośc.i o zaginionym, aby o nich donieśli S~
dowi w·. powyższym terminie. Nr. Co 963/47. K-1665 

Sąd Grodzki w Kielcach na skutek wniosku Heleny Wro
nowskiej, ?:am. we wsi Brzegi, gm. Brzegi. pow. Jędrzejow
ski, wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego jej męŻB 
Jó~efa Wronowskiego. syna Romana I Marianny z Dziublń
skich, urodzonego 16 lutego 1916 roku w Serwinowie. 

Józef Wronowski w roku 1939 został powołany na wojru; 
poJsko-niemie("ką, dostał się do niewoli, sl<ąd do dnia dzi · 
siejszego nie powrócił i nie daje o sobie znaku życia. 

Sąd Gr~dżkl wzywa Józefa Wronowskiego, aby w termi
nie trzech miesięcy od dnia u kazania się niniejszego ogło

szenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Kielcach. lub wska
zał miejsce swego pobytu, gdyż po bezskutecznym upływie 
tego terminu zaginiony zostanie uznany za l.marłego . 
Sąd · wzywa wszystkich, ktÓrzy mogą udzielić jakichkol

wiekwiadomoś"i o zaginionym, aby o nich donieśli Sądowi 
w terminie powyższym. Nr. Co 1035/47. K-1666 

Sąd Grodzki W· Kielcach. na skutek wniosku Marianny Bę
ben. zam. we wsi Widełki, gm. Cisów, powlatu kieJerklego, 
wszczął postępowanie o uznanie za' zmarłe!'(o jej męża Ka
rola Bębna, syna Jana i Katarzyny z Bochnackich, urodzo
nego 14 paźd7iernika 1883 roku w Cisowie, pO<W. klelecki·~gO, 

Karol Bęben w roku 1914 został powołany r.a wojnę S\;;i ll

towąi do dnia dzisie jszego nie daje o sobie znaku żYClll 
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. Sąd Grodzki wzywa Karola Bębna, aby w terminie trzech 
mięsięcy .od dnia ukazania się nlniejszegD .ogłDszenia ' w . MD
nltorze Polskim zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Kielcach 
lub wskazał miejsce swego pobytu, gdyż w przeciwnym ra
zie zostanie ..Iznany za zmarłego. Sąd wzywa wszystkich, 
którzy mDgą udzielić jakichkolwiek wiadomości Q zaginio
nym, aby o nich donieśli Sądowi w powyższym terminie. 
Nr. Co 1078/47. K-1667 

: Sąd Grodzki w Kielcach, na skutek wniDsku Marii Kempa, 
zam. w Kielcach, przy ul. Daszyńskiego 84, wszczął postępo
wanie . .0 uznan ie za zmarłegD jej męża Józefa Kempy, UrD
dzonegD dnia 29 stycznia 1898 rDku w Słopcu Rządowym, 

gm. Szczecno. pow. kieleckiego, syna AntDniego I Marianny 
z Nazarów, który pełniąc DbDwiązki przDdDwnlka Policji 
Pai,stwQwej we wrześniu 1939 roku zDstał ewakuDwany 
wraz z całym KDmisariatem PDlicji na tereny wschodnie, 
skąd do tej pory nie powrócił ani nie daje D sDbie znaku 
tycia. 
Sąd GrDdzki wzywa Józefa Kempę dD zgłDszenia się w 

Sądzie Grodz~dm lub pDdania swegD miejsca pDbytu w ter
mirie trzech miesięcy .od dnia ukazania się niniejszegD .ogłD
fl zEmia w MonitDrze Polskim, gdyż w przeciwnym razie Z.o
stanie uznany za zmarłeg.o. Sąd wzywa wszystkich. którzy 
mogą udzielić jakichk.olwiek wiad.om.ości Q zaginionym, aby 
o 'nich donieśli Sądowi w P.owyższym terminie. Nr. CD 
903/47. K-1668 

S:td Gr.odzki w Kielcach, na skutek wnl.osku Z.ofii Kum.or, 
'lam. w Kielcach przy ul. Okrzel P.od Nr. 53, wszczął postę
P.owanie Q uznanie za zmarłeg.o Jana Kumora męża wniD
sl.odawczynl, syna Wojciecha i Katarzyny z MI ch tów, ur. 
di11a 22 Iist.opada 1910 r . w Kielcach, .ostatniD zamieszkałe
g.o w Kielcach. Jan Kumor 28 września 1944 r. z.ostał areszt.o
wany I .osadz.ony w ob.ozie karnym w Gr.os R.osen, skąd za
giniiJnY dał .ostatnią Q s.obie wiadomość w grudniu 1944 r.oku. 
~ąd OrDdzkl wzywa Jana Kumora, aby w terminie trzech 

mieSięcy .od dnia uka 7 ania się niniejszeg.o DgłDszenia w MD
nltorze ":'olskim, zgł.osił się w Sądzie lub wskazał mleisce 
S'" -n p.obytu, gd"ż P.o bezskutecznym upływie teg.o terml
.n·1 zostanie uznany za zmarłegD. Sąd wzywa wszystkich, 
l" óny m.ob , ucl7 i elić ;a1dch"olwiek wiad.omD~cl o za~;1";o

riym, aby D nich donieśli Sądowi w powyższym terminie. 
·N •. Zg. 67/'~. K-;-1669 

SĄD GRODZKI" W KOSCIANIE 
Sąd Cr.odzkl w Kościanie p.odaje d.o wiac:lom.o!!cl, że: 
1) Florentyna Roszak z K.ośclana. ul. Maya nr. 11, wystą

piła z wnioskiem o uznanie za zmarłegD je.! męża Antoniego 
Roszaka, urodzoneg.o dnia 23 kwietnia 1912 r. wKDścianie, 
syna Jana I Marii z d. H.offmann, który w dniu 17 sierpnia 
1939 r . P.ow.ołany z.ostał do 55 p.p. w Lesznie I przydzlel.ony 
d.o laczn.o~cl. Z pułkiem tym wyruszył na wojnę i .od teg.o 
c?=a~u ślad P.o nim zaginął. Prawd.oP.odobnie pDległ we wrze
śr-iu 1939 r. na terenie wsi Giżyce (Suski), P.ow. SDchaczew ....... 
4. Zg. 1'48. 

2) Ludwik Mielcarek, wymiernik z Krzywlnla Przedmie
Ście ' nr. 7, wystąpił z wni.oskiem Q uznanie za zmarłą jego 
żDny Marianny Mielcarek z d. Ratalczak. ur.odzonej dnia 11 
stycznia 1892 r. w Ziemnicach • .ostatnlp zamieszkałej w Krzy
winlu, Przedmieście nr. 7. która w lipcu 1944 wywieziDna 
byłl! z mężem I c6rką na przymus.ową pra~ do Schleswig w 
Niemczech. Tam zatrzymano ją lak.o umysłow.o chorą. a r-Ię

ża I córkę wywiezion.o d.o Al t Mehln. Od tej pory ślad P.o 
Mariannie Mielcarek z d. Rata;czak zaginął. - 4 Zg. 2/48. 

3) Jadwiga Piotrowska z Wyskoci, pow. Kościańskieg.o, 

wystąpiła z wni.oskiem o uznanie za zmarłegD jej męża 

Szczepana Pi.otrowskieg.o, ostatniD zamieszkałeg.o w Wyskoci. 
urodz. dnia 23 grudnia 1904 r. w G.orzycach, syna PiDtra f 
Marianny z d . Borowiak. kt6ry w roku 19:ł9 wyruszył na 
w.o;nę I jak.o jeniec wvwlezi.ony z.ostał . d.o Niemiec. W r.oku 
1943 w lipcu zO!ltał przez niemiecką P.olkję are!Ozt.owany ł 

.osadzony w obozie k.oncentracyjnym w KI-Ruchenwald ł we
dług zawiadomienia nlemieckieg.o wójta w Kościanie mi<!.ł 
umrzeć dnia 28 stycznia 1944 r. w KI. Buchenwald. - 4 Zg. 
4/48. 

4) PE'lagla Kaf.mlerczak z d Brudkiewicz z K.ościana, Pl. 
Ig. Paderewskiego nr. 2, wystąpiła z wni.osklem o uznanie 
za zmarłegD jej męża Jana Każmierczaka, prz.od.ownlka P.oI. 
·Pań!'tw. z Kościana. urodz.onego dnia 24 czerwca 1885 r. w 
Mikoszkach, pow. k.ośclańsklego, syna Piotra f J6zefy z d. 
Leśna. który dnia 2 września 1939 r. na zarządzenie ' władz 

Policji Państw. wyjechał w kierunku Warszawy l od tegD 
cza!Ou ślad po nim zaginął. - 4 Zg. 9/48. 

5) Antonina Strzelczyk z K.ośclana, ul. P.oznańska nr. 78, 
wystąpiła z wnioskiem Q uznanie za zmarłego lej męża Mar

.cina S+rzelczyka, st. posterunkDwegD PDlIcji Państwowe.l, ur. 
dnia 3 listopada 1890 r. w StrykDWie, syna Tgnacego ł Wero
n iki z d. Urbanek, .ostatnio zam. w KDścianie, ul. P.oznań
ska 78. który w czasie wybuchu wDjny niemieck.o-polsklej 
wysłany został przez władze polskie jako k.onwojent taboru, 
wio:r.ącegD kslegl I d.okumE'nty PDlicji Państw.owe.l w stronę 
Warszawy I od teg.o czasu ślad P.o nim zaginął. - 4 Zg. 5/48 

l5ąd wzywa zaglni.onych, aby w tE"rmin;e 3 mfp.siecy zgło-
· sili się w wyżej podanym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie 
m.ogą być uznani za zmarłych, a ws;'yslkie .osohy, kt6re mo-

· gą o zagin ionych udzielić lakichk.olwiE'k wiar)omości, aby w 
powyższym terminie doni.osły o nich SądDwi. 

K-1663 
SĄD GRODZKI W KRAKOWIE 

Gerson Ba7es Sygn akt. 1.1 Zg 97/47. ur. 19 stycznia 1901 r. 
miał b."ć w sierpniu 1941 r. zabrlJnym przez gestapo z gp.tta 
krakowskie.E:.o do więzienia Monteluppich w KrakDwie i .od 

· t eg.o czasu ślad PD nim zaginął. 

,Niewiadom.o czy pozostaie przy życiu ponieważ dotych
.. I!zas nie dał żadnych wi adom"ści Q sobie.PoniE'waż można 
przyjąć że zaist nieją warunki ustawowego domniE'mania 
śmierci, zarządza się n a wni.osek Sary z Bazesów Goldber-

g.owej, zam. w Krakowie, ul. Grottgera nr. l, wszczęcie po
stępowania celem uznania za zmarłą wyż. wymieniDnej oso
by a zarazem Gersdna Bazesa wzywa się, aby stawił się 
przed powyższym Sądem lub w inny sP.osób dał znać o 5.0-

bie w terminie 3-mleslęcznym .od teg.o .ogłoszenia, gdyż w 
przeciwnym razie mDże być uznanym za zmarłegD i wzywa 
się wszystkie .oS.oby. kt6re m.ogą udzielić wiadom.ości Q zagi
ni.onym, ażeby w terminie powyższym dDniDsły o nich Są
d.owi. Zg. 97/47. 0-383 

1) Efr.oim Sal.om.on Bazes, ur. 8.XII.1869 r. syn J6zefa 
Chaji Estery z Heublumów. miał zginąć w czerwcu 1942 r. 
będąc wysied1Dnym z Getta Krakowskiego dD .obozu straceń 
w Bełżcu. 

2) Róża Mirel z Bazesów Bazes.owa, ur. 7.VIII.1898 r. cór
ka EfrDima SalDmDna i Ewy z Lederbergerów, 

3) Szym.on Bazes, ur. 2.VIII.1889 r., syn J6zefa Gers.ona 
Ewy, 

4) Helena Bazes, ur. 31.1.1925 r., córka Szymona Bazesa 
R6ży Mirel z Bazesów, 

5) Fryda Bazes, ur. 22.III.1928 r., córka Szym.ona Bazesa 
i Róży Mirel z Bazesów. 

Wymienieni pod 2), 3). 4), 5) mieli zginąć w październiku 
1942 r .. będąc wysiedlDnymi z Getta Krakowskieg.o d.o .obo
zu straceń w Bełżcu. 
Ponieważ prawdopodobnym jest, że Vl!'Yżej wymienieni P.o

nieśli śmierć, zarządza się na wniosek Sary z Bazes6w Gold
berg.owel. zam. w Krak.owle, ul. Gr.ottgera l, P.ostęp.owanle 

Q stwierdzenie zgonu a zarazem .ogłasza się wezwanie. aby 
dD l miesiąca .od tE'g.o ogłoszenia udzielDno Sądowi wia
d.omości D zagini.onych. Po upływi e terfinu tego l pD prze
pr.owadzeniu d.oWDdów Sąd .orzeknie ostatecznie o wniD
sku. Zg. 97/47. 0-382 

SĄD GRODZKI W LIMANOWEJ 
Zg. 6/48 Sąd GrDdzkl w LimanDwej ogłasza, że Janina z 

Galiców Br.odzik.owa z WDlicy wni.osła o uznanie za zmar
łegD jej męża Józefa Brodzika. ur. 1.10.1911 r. w Krasnem, 
syna Jana l Anny z Mazurkiewiczów, zamieszkałego w 
Krasnem, kt6ry 9 czerwca 1942 r. p.ojechał d.o Krak.owa 
PrDkocimia I od teg.o czasu ślad za nim zaginął, a ponieważ 
w tym dniu w Krakowie były tak zwane łapanki, a w Pr.o
kDcimiu egzekucje przeprDwadzane przez gestapo-zachodzl 
przypuszczenie, że z.ostał przez gestap.o złapany i wykDń

cz.ony. 
Wzywa się wyżej pDdaneg.o zaginiDnegD, by do S miesięcy 

.od daty teg.o .ogł.osżenla zgłosił się w Sądzie w Llm:m.owej, 
gdyż w przeciwnym razie zDstanie uznany zazmarłeg.o. 
Wszystkie oSDby, kt6re Q zaginiDnym mają jaklekDlwiek 
wiadomDści - wzywa się, by w PDwyższym terminie poda
ły D nich Sądowi w Liman.owej. K-1661 

Zg. 6/48. Sąd gr.odzkl w Llman.owej .ogłasza, że Teresa z 
Piszczków TomaszkDwa z Przyszowej wni.osła o uznanie za 
zmarłeg.o jej brata Jana Piszczka. ur. 14 ma.ia 1911 · r. w 
PrzyszDwej, S. Michała I Anny z Wilk6w. który w 1922 r. 
WYiechał do GDleszowa. P.owiat Brody, a kt6ry od 1938 r. 
nie daje o sobie "żadnej wlad.omoścl, zachodzi więc 'przypu
szczenie, że w czasie tej wDjny zDstał wywieziDny na 
wschód, albo przez Niemców zabrany na rob.oty. 

Wzywa się wyżej podanegD zaglni.onegD. by do 3 mieSięcy 
.od daty teg.o .ogł.oszenia zgłDsił się w Sądzie w Llman.owej, 
gd."ż w przeciwnym razie z.ostanie uznany za zmarłego. 

Wszystki.e OS.oby, kt6reby Q zagini.onym miały jakieś wla
d.omDści - wzywa się, by w P.owyższym terminie podały Q 

nich SądDwi w Llman.owej. K-1660 

SĄD GRODZKI W LISZKACH 
Paweł Bębenek, zamieszk. w WołDwicach Nd. 199. wniósł 

D uznanie za zmarłeg.o Władysława Przebindy. urodz.oneg.o 
dnia 10 lIst.opada 1910 r. w Wołowicach, gmina Czernichów 
i tam zamieszkałeg.o d.o roku 1943, syna Izyd.ora I Wer.onlkl 
Adamus. W 1943 r. Władysław Przebinda wyjechał na rD
b.oty do Niemiec i d.o dnia dzisiejszeg.o nie powrócił ani n!e 
daje znaku życia D s.oble. 

Wzywa się zaginionego, aby w ciągu trzech miesięcy zgł.o
sił się w Sądzie grDdzkim w Liszkach, gdyż w przeciwnym 
razie uznany zostanie za zmarłego. Nadt.o wzywa się wszyst
kie .osoby, które m.ogą udzielić wiadomości o zaglniDnym, 
aby w P.owyższym terminie doniosły D nim sądowi. 

Zg. 3/48. K-1658 
SĄD GRODZKI W ŁABISZYNTE 

Sąd Grodzki w Łabiszynie .ogłasza, że na wnlDsek KDn
stancil Wllandt, zamieszkałei w Łablszynle przy ulicy N.owy 
Rynek Nr. 42, P.owiatu szubińskiegD, wszczął pQ!:tęp.owanie 
Q uznanie za zmarłeg.o męża jej Franciszka Wilandta, ur.o
dZDnego dnia 9 Itrudnia 1891 r., syna Br.onisławal Magdale
ny 1: domu Weiss • .ostatniD zamiE'szkałego w Labiszynie, pD
wlatu szubińskieg.o, kt6ry w 1942 r. zDstał przymuSDW.o wy-

. wiezi.ony d.o prac w fabryce Kruppa w Essen i kt6ry .od ma
ja 1944 r . zaginął bez wieści. 
Sąd wzywa: 
a) zaginionego Franciszka Wllandta, aby w terminie d.o 

dnia 15 czerwca 1948 r. zgł.osił się, gdyż w przeciwnym 
razie może być uznany za zmarłego; 

b) wszystkie .oS.oby, kt6re mogą udzielić wiad.om.ości Q za
ginionym Franciszku Wilandtcie, aby w terminie po
wyższym doniDsły o nich Sądowi. 

Zg. 48/47. K-1677 

SĄD GRODZKI W NISKU 
Na wnl.osek Julii Siek. zamieszkałej w Hucie deręg.ow

skiej Gmina U1an6w II. P.owiat Nisk.o - wszczyna się po
stępowanie celem uznania za zmarłego jei męża Stanisła

wa Sieka. urDdzoneg.o 264. 1914 w Hucie deręgowskiej. sy
na J6zefa · i R.ozalil Dziura - który w styczniu 1941 z.ostał 
areszt.owany przez Gestapo niemieckie i wywieziony do 
więzienia dD Jan.owa Lubelskieg.o pDwlat Kraśnik, a następ
nie dD Oświęcimia i .od teg.o czasu wszelki ślad po nim za
ginął. 

Wzywa się każdeg.o, kto miałby wiad.om.ości o wymienio
nym. by w terminie jednomiesięcznym zawiad.omił tut. Sąd, 
Po upływie teg.o terminu Sąd orzeknie jak we wniosku. 
Sygn. Zg. 154/47. K-1673 

Na wniosek Danuty Pawł.owskiej, zamieszkałej w Stalo
wej Woli ęiuro Prod. PlanDw. wszczyna się postępowanie 
celem uznania za zmarłego jej męża Tadeusza Pawłowskie
go, ur.odZOnegD 9.3. 1913 w Kroczewie, syna Kazimierza l 
Feliksy z Dębskich, ostatniD zamieszkałegD w Warszawie 
na Marymoncie, ul. Smoszewska 2/4 m. 7, który w sierpniu 
1944 brał udział w Powstaniu Warszawskim I w czasie teg.o 
powstania zginął i od tego czasu wszelki ślad pD nim za
ginął. 

Wzywa się każdeg.o, kto miałby wiadDm.ości Q wyml.enlo
nym, by w terminie 3-ch miesięcznym zawiadomił tut. Sąd. 
P.o upływie tego terminu Sąd orzeknie jak we wni.osku. 
Sygn. Zg. 1/48. K-1672 

Na wniosek Marli Jasnosz, zamieszkałej w Rudniku n/Sa
nem, ulica Rzesz.owska Nr. 2, wszczyna się postępowanie 
celem uznania jej męża Bolesława Jasn.osza, urodzonego w 
1912 w Rudniku, syna WDjciecha I Barbary z d.omu Sternik, 
ostatnlD zamieszkałeg.o w Rudniku n/Sanem - który w 
marcu 1940 rDku został wywiezlDny przez Niemców na ro
b.oty dD Niemiec do miejsC.oWDŚci POYSdDrf l od tegD czasu 
wszelki ślad po nim zaginął. 

Wzywa się każdegD, kto miałby wiadomości Q wymienio
nym, by w terminie jednomiesięcznym zawiad.omił o tym 
tut. Sąd. Po upływie tego terminu Sąd .orzeknie iak we 
wnlDsku. Sygn. Zg. 108/47. K-16'10 

SĄD GRODZKI W SKA WTNIE 

Na wni.osek Gertrudy Krupnik, zamieszkałej w Ch.orz.owie, 
ul. K.on.opnicklej Nr. 5, wszczął Sąd postępowanie celem 
uznania za zmarłegD Ludwika Krupnika, urDdz. 23 sierpnia 
1899 w Radziszowie, syna Tomasza I Anny z Rogalów, zam. 
w Skawinie, ul. ' Kazimerza Wielkieg.o Nr. 23. Wymieniony 
z.ostał w sierpniu 1944 r. przytrzymany przez p.olicję nie
miecką I .od tego czasu brak jest Q nim wiadDmości. 

W.obec powyższego wzywa sę zaginioneg.o, aby w terminie 
trzech miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie m.oż.e 

być uznany za . zmarłeg.o, a równocześnie wzywa się wszyst
kie .osoby, które m.ogą udzielić wiadomości Q zaginiDnym, 
aby w powyższym terminie doniosły o nim Sądowi, 

Zg. 9/47. K-1678 

SĄD GRODZKI W STRUMIENIU 

Sąd Grodzki w Strumieniu na wniDsek BrunDna Silbige
ra, zam. w Bielsku ul. l-g.o Maja 14 wszczął postępowanie 
o uznanie za zmarłego: 

Sewera Reicha. urodz. w r. 1935, syna Józefa f Selmy z 
domu Silbiger. zamleszkałego do chwili wybuchu w.ojny w 
Strumieniu nd. 80. 

Sewer Reich wraz ze swymi rodzicami wyjechał uch.odząc 
przed .okupantem d.o Krak.owa, następnie d.o Tarnowa. 

Wzywa się Sewera .Reicha, aby w terminie dwu . mlesięcy 

od daty ogł.oszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Stru
mieniu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za 
zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby. które mogą udzielić 
wiad.om.oścl o zagini.onym Sewerze Reichu, aby w terminie 
dwu miesięcy od daty ogłoszenia d.oniosły o nim Sądcwl. 

Grodzkiemu w Strumieniu do sygn. Zg. 7/48. K-191ft 

SĄD GRODZKI W WIERUSZOWIE 

Sąd GrDdzki w Wierusz.owie .ogłasza, że na wni.osek Gen.o
wefy Sączek. zamieszkałej .obecnie w Częstoch.owie, ul. Sw. 
R.ocha 109, wszczął postępowanie celem uznania za 1imal'łe

gD męża jej Stefana Sączka, urodzonego w pustkowiu Czer
nicznD, pDwlatu częstDchowskieg.o w dniu 18/30 czerwca 
1893 roku, syna DDmlnika I Józef y ·z Serwetów, .ostatni.o za
mieszkałeg.o we wsi Chróścin, gm. Bolesławiec, pow. wieluń
skiegD, który jakD umysłowo 'chory w czasie ostatniej W.ojfiY 
światowej zaginął i dotąd nie daje o sDbie żadnej wiadomo
ści. 

Sąd wzywa zaginiDnegD, aby w .okresie 3 miesięcy zgłosił 
się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może być 

uznany za zmarłego, a wszystkie osoby, które mogą udzielić 
wiad.om.ości Q zaginionym, aby w terminie powyższym do
ni.osły D nich SądDwi. 

(Nr. spr. Ns. 36/47). K-1917 

Sąd Gr.odzki w Wieruszowie og łasza, że na wniosek Ireny 
SWieściak, zamieszkałej w Wieruszowie, pow. wieluńskiego. 

wszczął P.ostęp.owanie celem uznania za zmarłego męża. jej 
Leonarda Swieściaka, ur. 17.XI. 1907 r. w m. Wierusz.owie, 
pow. wieluńskieg.o. syna F1oria11a i Marcjanny z Borkow
skich • .ostatniD zamieszkałeg.o w Wieruszowie, który w dniu 
12 lipca 1944 r. z.ostał przez Niemców areszt.owany politycz
nie w m. P.ok.oju, a dnia 15 sierpnia 1944r. wywieziony do 
więzienia politycznegD w Opolu i odtąd ślad po nim zaginął 
i nie daje on o sobie żadnej wiad.omości. Sąd wzywa zagini.o
negD, aby w .okresie trzech miesięcy zgłosił się w tutejszym 
Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmar
łegD, a wszystkie .osoby, które mogą udzielić wiadom.oścl o 
zaginiDnym, aby w terminie pcn"yżs ?':Y'm rln'1' nsły Q nich Są
dowi. 

(Nr. spr. Zg. 14/47). K .... 1918 

SĄD GRODZKI W ZAG f.NIU 

Sąd Gr.odzki w Zaganiu na wni.osek MarU Sielskiej, zam. 
w Koninie, pow. Zagan wzywa męża Józefa Sielskieg.o. ur. 
w 1907 r. we wsi Horodnice. W.oj . Tarn.oPol. który powołany 
d.o Armii S.owieckiej w sierpniu 1944 r. przy f.orsowaniu 
Wisły pod Warszawą z.ostał ranny, aby w terminie d.o dnia 
15 listopada 1947 r. zgł.osił się w Sądzie Grodzkim w Zaga
nlu pokój nr. l, gdyż w przeciwnym razie może być uznany 
za zmarłego. Nadto wzywa się w~zystkie .osoby, które mogą 

udzielić wianomości Q zaginion."m. aby w terminie powyż

szym doni.osły o tem Sądowi. Zg. 9/47. Ke-6609 



Str. " ,---------- ,,_._---_ . . - .. _---_ .... 

SĄD GRODZKI W ZWOLENIU 

'-eS Grodzki w Zwoleniu na wniosek FranciszKa Lisa, 
.. m. w Trupieniu, gminy Suskowo1a, wzywa JózE'(a Lisa, Si. 

Józefa i Antoniny z Pawelców, ur. 28/I1-1906 r. w Trupieniu, 
cm. Suskowola, pow. Kozienickiego. ostatnio zam. w Susko
WQlI, aresztowanE'go 16 sierpnia 1944 r. przez Niemców i wy
wiezionego w niewiadomym kierunku, aby w terminie 3-mie
lięcznym od dnia niniejsl.ego obwieszczenia zgłosił się, gdyż 

'PI przeciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Równocze
&nIe wzywa się wszystkie osoby, które p'lsiRdają wiadomo
łci o zaginionym, mogące świadczyć o jego życiu lub śmier
ei, aby w tymże terminie doniosły o tym SądowI. Zg. 4/48. 

K-1927 

SĄD GRODZKI W :tVWCU 

Sąd grodzki w ZYWl'U wzywa niżej wymlE'n lnnych 'za~l
nłonych, którzy zaginęli w związku z wywll'zieniE'm ich 
• lipca 1942 do Oświęcimia, aby w terminie .3-ch miesięcy 

,ta will się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna ich za 
zmarłych, a mianowicie: 

1) Ferdynanda Siissera, syna Henryka i Fanny Popper, 
tat 52. urodzonego w Radziechowicach. 

2) Reginę z Bergerów SUsserową , córkę Jakuba I Anny, 
lat 45, urodzoną w Morawskiej Ostra wie, 

3) Anię Siisser, córkę Ferdynanda i Reginy Berger, lat 21 , 
ur. w Radziel'howach. 

.) Fredę Susser. córkę Ferdynanda I Reginy Berger, lat 19, 
ur. w Radziechowach, 

~) Salomeję Siisser, córkę Ferdynanda I Reginy Berger, 
lat 17, ur. w Radziechowach, 

6) Jakuba Siisser, syna Ferdynanda i Reginv BE'rger. lat 15, 
urodz. w Radziechowach - wszystkich ostatnio w Radzie
chawach, pow. Zywlec zamieszkałych. 

Wzywa się wszystkie osoby. które mogą udzielić jakich
lrnlwlek wiadomości o zaginionych, aby w Powy7.szym ter
minie doniosły 'o nich Sądowi do Nr. akt Zg. 163/H. 

K-1928 

ODTWORZfNIE ZAGIN10NYCH OOKUMENTOW 
SĄD GRODZKI W WOLSZTYNIE. 

Sąd Grodzki w Wolsztyme na zasadzie art. 4 dekretu z dnia 
7 lipca 1945 !Dz Ust. R. P. Nr. 27, poz. 164) podaje do pu 
blicznej Wiadomości. że mistrz murarski Franciszek Stanek, 
1:amieszkały w Ka.szcwrze, powiatu wolsztyńskiego. złożył 

w tutejszym Sądzh.> wniosek o odtworzenie jego zaginionego 
lwiadectwa na mistrza, wydanego przez Komisję dla egza 
łIlinów mistrzowskich w Poznaniu w dniu 5 grudnia 1938 r 

Wzywa się wszystkie osoby i instytucje, posiadające jakie
tolwiek wiadomości w tej sprawie, aby o tym doniosły nie· 
lWłocznie tutejszemu sądowi. 2 Ns. 75/47. K-t043 

SĄD GRODZKI W ZAKOPANEM. 

W dniu 21/6 1947 wpłynął do tutejszego Sądu wniosek Wła
dysława Walońskiego. inżyniera architekta, ~mleszkałego 
" Zakopanem, Bulwary Słuwackiego, o' odtworz~nie zaginio
ne.o dyplomu inżyniera architekta I stopnia, uzyskanego 
przez nleao w roku 1904 po ukończeniu Instytutu Politecn
Qlcznego Imienia Mikoła.la II w Warszawie. 

WiłzYlitkie osoby I instytucie posiadające jakiekOlwiek wia
domości w sprawie winny do l miesiąca od powyższego ogło
szenia donieść tutejszemu sądowi o ewentualnej bezzasad- . 
ności powyższego wniosku. Ns. 122/47. K-1~02 

SĄD GRODZKI W ZGORZELCU. 

Sąd Grodzki w Zgorzelcu ogłasza, źe Wacław Kowalski, 
aamielizkały w Bogatyni, uL Kościuszki Nr 460 c .. powiat 
Zgorzelec, złożył wnlUsek o odtworzenIe zagubionego dyplo
mu ze złożenia egzaminu podaptekarskiego o treści nastę

pUJącej: "Komisja EgzaminacY.lna przy Wojewódzkim Wy
dziale Zdrowia w Poznaniu wydaje ten dyplom Kowalskiemu 
Wacł.awowi, który złożył pomocnikwskle egzaminy pod
aptekarskie, pisemny, ustny I praktyczny z wynikiem do
brym. Przewodniczący KomiSji Mgr Sliwińskl, Inspektor 
Farmaceut. Członkowie Komisji: Mgr Farm. Mende Majo
rowlcz. 

Wzywa się wszystkie instytucje 1 osoby. poSiadające jakie
kolwiek wiadomości w sprawie, o nadsyłanie Sądowi na piś
mie, lub zgłaszanie do protokółu doniesień co do bezzasadno
ści wniosku. (Sprawa Ns. 103/47). K-I679 

UST ANOWIENIE KURA TORA NIEOBECNYCH 
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE. . 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydzi ał Zamiejscowy w 
Skierniewicach. ulica Lelewela Nr 4, ogłasza. że wpłynął do 
tegot Sądu pozew Eugeniusza Todrosa przeciwko Lidii 
z: Gesslów Todros o rozwód oraz, że dla nie znanej z miejsca 

I pobytu Lidii z Gesslów Todros zostal wyznaczony kurator 
w osobie Adwokata Kazimiprza Oski erki, zam. w Skiernie
wicach. przy ulicy Senatorskiej Nr. 27. 
Sąd wzywa nieznaną z miejsca pobytu do uczestniczenia 

w pomienionym procesie. (Nr spr. C. 18/47), 0-436 

SĄD OKRĘGOWY W TARNOWIE. 

Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny - podaje 
do wiadomości, że na podstawie art. 157 S I k. p. c. Ob. Dr. 
Niemierowskl. adwokat. zamieszkały w Tarnowie. został 
ustanowiony kurat.orem do zastępowanianieznanei z miej
sca pobytu Ludwiki Trenerr, .·~klej. ostatnio zamleflzkałei 

W TarnowiE.' w sprawie pow6dztwa Zdzisława Trenerowskle. 
'o przE.'efwko Ludwice z Ciepielowsklch Trenerow~kiej 

O rozwód i wzywa nie znaną z miejsca pobytu, aby się zgło 

~lła do uczestniczenia w pomienionym procesie. Nr. l. C.1/48 
K-1907 

Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny podaje do 
Wiadomości, że na podstaWie art. 157 S l k. p. e. adw. Dr. 

"MONITOR POLSKI" - dnia 25 lutego 1948 r. 
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WróblewskI, zamieszkały w Tarnowie, został ustanowiony 
kuratorem do zastępowania niezn.aneJ z miejsca pobytu 
Krystyny Barbary 2 im. Godziszowej.ostanio zamieszka/ej 
w Tarnowie w sprawie wniosku Stanisława Wróbla o ubez
własnowolnienie I wzywa nieznaną z miejsca pobytu, aby się 
zgłosiła do uczestniczenia w pomienionym procesie. 
Nr. r Ns. 44/47. K-1906 

REJ E S T R H AN D l O W \' 
SĄD OKRĘGOWY W BYTOMIU 

Do rejestru handlowego dzi!!:ł B. pod nr. 47 Wpisano dnia 
7 stycznia 1948 r. przy fIrmie: "ZEL" Zakłady Elektro-Me
chaniczne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie
dzibą miasto Chorzów. że uchwałą nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia spólników z 5.12. 11147 r. zmieniono umowę 
spółki odnośnie składu zarZądu i reprezentowania spólki. 
Zarząd spółki dwuosobowy. Do składania oświadczeń i pod
pisywania w imieniu spółki wymagany jest podpis jednego 
czlonka 7.srządu. Bernard Rzaniak ustąpił z zarządu. 

K-1462 

Do rejestru handlowego dział B pod nr. 101 wpisano dnia 
23 stycznia 1948 r. firmę: .. Drzewgal" Drzewna Galanteria. 
Spółka z ograniczoną odpow'e~zialnośclą z siedzibą miej-

. scowoś{- PIekary - S!ąskie. Przer:lmiotem przedfliębiorstwa 

jE'st wyrób galanterii drzewnej oraz wsz~lkich artykułów 

pochodzących z drzewa I zakup motali wchodzących w la
kres wyrobów drzE'wnych. Kapitał zakładowy 3no 000.- d. 
Spólnik może mleć więk~zą iloś{- udziałów. Zarząd cztero
osobowy. Członkami zarządu ~ą: inż Henryk Ehrlich, Marian 
Gawdzik. Ignacy Tomala i Alfred Jai~zczok. Do składania 

oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagany 
jest podpis dwóch czonków zarządu łącznie Spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością zawarta umową z dnia 7 stycz
nia 1948 roku na czas nIeograniczony. K-1463 

SĄ!) OKRĘGOWY W CHOJNICACH 

Sąd Okregnwy w ("-ojnicach lako reie~trowy . dnia 29 sty
cznia 1948 wpisano do rejestru handlowego dział A pod 
Nr. 40 firmę: Fabryka Papy Dachowej i Wyrobów Cemen
towvch Składnica Materiałów BudOWlanych G Rekow5ki 
i S ·ka w Chotnicach. Siedziba : Chojniee. '11 Szosa Gdań· 
<ka 37. Przedmiotem pr7.E'd~il:;bior~lwa jest produkow~nie 
papy dachnwei. lepiku . preparacja smoły. wyrńb dachówek 
cementowych. gą~iol'óW oraz sprzedaż artykułów budnwla
nvch. Spólnicy' Rekowc;;kl GNard. Rekow~ka Felfcja Ro
dzaj Spółki : Jawna spółka handlowa. Do l:astęf)Ow'lnia 

"półki w każdym po~zczegńlnvm wypadku upr>;lwni'lny jest 
każdy z osobna z pośród dwuch wymIenionych wyżej sp61-
ników I to jednoosobowo. Firme P/>dpisuie się w ten 'Jpo
SÓb, że pod brzmiE.'niem firmy wypisanym ręcznip. lub na 
maszynie. lub wydrukowanym albo stampilią wyciśnietym 

podpisze się. K-1395 

, " SĄD OKRĘGOWY W CIESZYNIE 

Sąd Okręgowy w CieszyniE' wpisał dnia 24 stycznia 1948 
do rejestru handlowego 11I R.H A./VIll-363 firmę BIelski 
skład sukna M. Obtułowicz Siedziba: Bielsko. Przedmiot 
przedsiebiorstwa: detaliczna sprzedaż sukna i Innych wy
robów tel{stylnych. Imię i nalWlsko kupca' Maria Obtuło
wicz. Stosunki prawne: kupiec jednoosobowy. K-1717 

SĄD OKRĘGOWY W GDA~SKU 

Do rejestru handlowego B 144 wpisano 14 stycznia 1948 r. 
następujące zmiany w firmie "A GRA" Spółka Eksportowa 
Płodów Rolnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 
Mirosław Siniecki ustąpił I zarząd obecnie jest jednoosobo
wy. Uchwałą zgromadzenia spólników z dnia 30 grudnia 
1947 r. zmieniono § 7 (zarząd spółki) umowy spółkI. 

K-1287 

Do rejestru handlowego B 147 Wpisano 12 stycznia 1948 r. 
następujące zmiany w firmie: "Start" Przedsiębiorstwo ln
żynieryjno-Budowlan~, spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością". Kapitał zakładowy wynosi obecnie 100000 zł. Czło

nek Zarządu inż. Janusz Kiamer ustąpił. Na członka Za~ 
rządu wybrany został mz Józef Girtler. UdZIelono 
samodzielnej prokury inż. Januszowi Klarnerowi. Prokurę 

udzieloną Józefowi GirtJerowi odwołano. Uchwałą zgroma
dzenia spólników z dnia 27 listopada 1947 r. zmieniono § 4 
(kapitał zakładowy) § II (zarząd spółki) § 14 (wykup udzia
łów w razie śmierci spólnika), skreślono §§ 15 (reprezenta- ' 
cja I zarząd udziałami w razie śmierci spólnika) 16 (sposób 
wykupu udziałów w razie śmierci spólnika) oraz. zmieniono 
§ 19 (podział zyskÓW spółki) umowy spółki. K-1341 

Do rejestru handlowego B 169 wpisano 13 stycznia 1948 r. 
w firmie: "Gdańskie Przemysłowo-:Handlowe Zakłady Far
maceutyczne Ludwik Spiess i Spółka, spółka z ogranIczoną 
odpOWiedzialnością" odwołanie prokury udzielonej Adamowi 
Pietrzakowi. K-1342 

Do rejestru handlowego B 277 wpisano 12 stycznia 1948 r . 
następujące dane w firmie: "Przedsiębiorstwo Transporto
wo-Przewozowe "Repatriant", spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością". Kapitał zakładowy wynosi obecnie 600000 
złotych. Uchwałą zgromadzenia spólników z dnia 30 gru
dnia 1947 r . zmieniono § 3 (kapitał zakładowy ) umowy spÓł
ki. K-1343 

Do rejestru handlowego B 297 wpisano 8 stycznia 1948 r. 
nastepujące zmiany w firmie: .,Bałtycka Spółka Węglowa 

..Antracyt". spółka z ograniczoną odpowiedzialnością": Ka
pitał zakładowy został podwyżs?ony o 1.000.000 zł. I wynosi 
obecnie 2.000.000 zł. Zarząd składa się z dwóch lub więk
szej liczby członków . Weksle wlasne, pełnomocnictwa, akty 
notarialne I wnIoski hipoteczne podpisują w Imieniu spółki 
dwaj członkowie Zarządu łącznie, natomiast wszelką kore
spondencję oraz pokwitowania z jej odbioru,. czeki, przele~ 

wy, tyra na wekslach, umowy kupna Iprzedaty artylc'u16w 
stanowiących przedmiot handlu spółki, odbiór pieniędl1, 

przesyłek pocztowych I towarów mają prawo podpisywal! 
dwaj lub też jeden członek zarządu łącznie z prokurentem 
lub dwaj prokurenCi łącznie. Podpisy winny być czynione 
pod brzmIeniem spółki. Uchwałą Nadzwyczajnelo ' Zgroma~ 
dzenia spólników z dnia 31 pażdziernika 1947 r. zn1lenilmo 
§ 6 (kapitał zakładowy , § 8 (udZiał spólnik6w w kapitale) 
oraz § 11 (reprezentacja spółki) umowy spółki, K-13·H 

Do rejestru handlowego B 380 wpisano 17 stycznia 1948 r. 
firmę: "Zjednoczenie Rzeźniczo- Wędl miarskie "Przys~oś~. 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnOŚCią". Siedziba: Gdańs~
Nowy Port, ul. Władysława IV Nr. 20. Oddział spółki załe
żono w Gdańsku-Nowym Porcie przy ul. Rybolowc6w Nr. 3 
! w Gdańsku-Brzeżnie przy ul. Korzeniowskiego Nr. 7. 
Przedmiot: skup I sprzedaż żywca oraz mięsa tudzież wy
rób I sprzedaż wędlin. Kapitał zakładowy wynosi 600.000 
złotych. SpÓlnik może mieć większą ilość udtiałów. Za
rządcami są: Czesław Wiktor Pul, używający zwykle Imie
nia .. Czesław", Antoni Dylon! Józef Janus. D. reprezento
wania spótki na zewnątrz uprawnieni są dwaj którzykol
wiek z nich łącznie z prokurentem. Umowa spółki z ogra- . 
niczoną odpowiedzialnością zawarta została · dnia 16 stycz
nia 1948 r. K--1348 

Do rejestru handlowego A 177 wpisano 29 stycznia 1948 r. 
firmę "Tczewski Dom Towarowy Zygmunt Kledzik I S-ka", 
Siedziba: Tczew, ul. Dworcowa 34. Przedmiot: kupno i sprza
daż manufaktt:ry, konfekcji, galanterii. dywanów I firan. 
Spólnikami są: Zygmunt Kledzik i Maria Kledzikówna. Do 
reprezentowania spółki na zewnątrz uprawniony jest Zy
gmunt Kledzik. K-1285 

Do rejestru handlowego B 379 wpisano 12 stycznia 1948 ro 
firmę: .,Przewóz Towarów I SpedYCja ,.Hermes", spółka I 

ograniczoną odpow : edzialnością". Siedziba:' Gdańsk-Oliwa, 

ul. Grottgera 9. PrzedmIot: Załadowywanie. wyładowywa

nie 'oraz przewóz pOjazdami konnymi I mechanicznymi 
wszelkich towarów. załatWianie czynności spedycyjnych, 
przeprowadzaOle ubezpieczeń towarów,iak również wyke
nywaOle w ZWIązku z tymi czynnościami możliwych innych 
1-leceń klijentów Kapitał zakładowy wynosi 300.000 złotych. 

Spólnik może mleć większą ilość udziałów. Zarządcami są: 

Agnieszka Bromboszcz, Stadisław Grelowski. Alfred Wił
bik. Do reprezentowania spółki na zewnątrz uprawnieni są 
dwaj którzykolwiek członkowie Zarządu łącznie lub jeden 
którykolwiek z nich łącznie z prokurentem. Umowa sl3Ółlti 

z ograniczoną odpOWiedzialnością zawarta została w dniu 
9 stycznia 1948 r. K-I.3ł' 

Do rejestru handlowego B 369 wpisano 12 stycznia 1948!', 
następujące dane w firmie "Marlena, spółka z oeranlezonl\\ 
ndpowiedzialnością". Kapitał zakładowy podwyższono O 

120.000 zł. I wynosi obecnie 480.000 zł. Uchwałą zgromadze., 
nla' sIJ'jlników z dnia 8 stycznia 1948 r . zmieniono 8 5 (ka;" 
pitał zakładowy) umowy spółki. " .' K-13ł6 

Do rejestru handlowego A 174 wpisano 22 stycznia 19ł8 t 

firmę: .. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Józef UlkI' 
I S-ka". spółka jawna. Siedziba : Gdańsk-Wrzeszcz. ul. Sa" 
perów 9a. Przedmiot: wykonywanie rob6t budowlanych. 
Spólnikami spółki jawnej są: Józef Hiksz, Edward Młostek, 

Mieczysław Bochenek. Każdy reprezentuje spółkę I prowa~ 
dzi sprawy spółki samodzielnie. K-128.6 

Do rejestru handlowego B 329 wpisano 17 stycznia 1948 r. 
następujące zmiany w firmie: "Restauracja Dancing Cafs 
Club, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Wiesław 

Wójcik i Stanisław Raszewski ustąpili. Na ich miejsce po' 
wołani zostali: Kazimierz Wojtasz, Karolina Liwacz; 

Dnia 23 stycznia 1948 r. wpisano: Udzielono prokury Sta" 
nisławowi Stasińskiemu, który będzie reprezentował spółkt. 

i podpisywał w jej imieniu łącznie z jednym zarządcą. 
K~134~ 

Do rejestru handlowego D 4 wpisano 23 grudnia 1947 r. 
następujące zmiany w firmie: .. Państwowe Przedsiębioro 

stwa Budowlane Zjednoczenie Wybrzeża". Naczelny Dyrek" 
tor inż. Roman Skrzyński ustąpił . Na jego miejsce miano
wany został Naczelnym Dyrektorem inż. Paweł Janczuko· 
wicz. P . o. Dyrektora Zarządzającego (administracyjnego) 
mianowany został inż. Witalis Naumienko. K-1288 

Do rejestru handlowego B 97 wpisano 30 grudnia 1947 t. 

następujące zmiany w firmie: "Przedsiębiorstwo Robót Bu
dowlanych "Osiedle", spółka z ograniczoną oqpowiedzialno
ścią"· Siedziba spółki mieści się obecnie w Gdańsku-Wrze · 
szczu, ul. Sobótki Nr. 5. Oddział spółki założono W Gliwi
cach przy ul. Górnych Wałów Nr. 22. Kapitał zakładowy ' 

spółki obecnie wynosi. 150.000 zł. I podzielony jest na 13 u~ 
dl.iałów w wysokoścl 10.000 zł. każdy udział. Lesław Kozak 
ustąpił z Zarządu spółki. wobec czego Michał Kośclńsk.! ja
ko jednoosobowy Zarządca jest uprawniony do samodziel
nego reprezentowania spółki na zewnątrz. Uchwałą zgro~ 

madzenia spólników z dnia 24 grudnia 1947 r. stwierdzoną 
protokółem St. Kurpiela p.o. notariusza w Gdańsku do Nr, 
Rep. 4761 - przeprowadzono zmianę w paragrafie .6 umo
wy spółki (kapitał zakładowy). K-121H 

Do rejestru handlowe~o B 42 wpisano 13 września 1947 r. 
następujące zmiany w firmie : "Fructus" Gdańska Hurtow~ 
nia Warzyw i Owoców. spółka z ogral'1il'zoną odpowiedzlal. 
nością" . Prokura udzielona Jerzemu Zleniewskiemu została 
odwolana. 

Dnia 13 grudnia 1947 r. wpisano: Siedziba spółki mieści 

się obecnie w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Llberman~ 

Nr. 17. Uchwałą Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
spólników z dnia 15 października 1947 r. postanowion<'ł Pl:!:, 

wiązać spółkę. Likwidatorem ustanowiono .Jerzego-Edwar~ 

da Ramingera. K-12U3 



Nr 22 

DO reltitru handlowego B 64 wpisano 20 grudnia 194'1 t. 
"..tll.lpu,i"ce dane w firmie: .. Hurtownia Piwa I Wytwórnia 
Wód Mineralnych Józef Kieres, Ignacy Silny I S-ka, spółka 

. J oaranicwną odpoWIedzialnością" , Uchwałą Zgromadzenia 
Sp6lpików Z dnia 19 listopada 1947 roku postanowIono li· 
kwidacie przedslt)biorstwa. Datę otwarcia likwidaCJi ozna
cumo na 19 listopada 1947 roku. Likwidatorami ustanowio-
00: Józefa Kieresa, Ignacego Silnego i Ignacego Matuszaka. 
którzy reprezentują spółkę w likWIdaCji zawsze łącznie. 

K-1292 

Do rejestru handlowego A 173 wpisano 23 grudnia 1947 r. 
firmę: "Edward Fischer Komisowe BiuTO Sprzedaży Zwle
nłłt Rzeżnych I Mięsa Targowica MIejska Gdynia-Gdańsk". 
Siedziba: Sopot, ul. Żerom!'kiego Nr. lIa. Przedmiot : Komi
sową sprzedaż zwierząt rze:>:nych I mięsa na terenie Gdań
ska I Gdyni. Edward Fischer .iako jednoosobowy kupiec 
reprezentuje firmę. K-129l 

Do rejestru handlowego A 92 wpisano 5 grudnia 1947 r. 
nutępuiące dane w firmie: "Komunalna Ka~a Oszczędności 
powiatu starogardzkiego w Starogardzie". Otwarto w Skór
cro Oddział Komunalnei Kasy Oszczędności pow. starogardz
kielo. Udzielono prawa podpisywania za Oddział Kasy' w 
Sk6rczu BogaJeckiemu Ksaweremu łącznie z Bukowską Ja 
niną. K-1290 

Do rejestru h,mdlowego A 89 wpisano 31 grudnia 1947 r. 
nae:tępuiące zmiany w firmie: .. Biuro Handlowe Fr. Nowa
'kowo:kJ I S-kB". Firma obecnie brzmi : Fr. Nowakow~ki 
\ S łes" . K--128il 

On refestru handlowego B. 237 wpisano 11 lutego 1948 r. 
w firmIe .. B. Makowski i Spółka, ziemiopłody. spółka z ogra
lilczonl! odpowiedzialnością". Otwarto oddział w Lęborku. 

uJ. Słupska 24. . K-1963 

Do rejestru handlowego B. 321 wpisano 14 lutego 1948 r. 
w firmie ,,-Odzież- Gdallskie Zakłady Przemysłowe. spół
ka ~ ograniczoną odpowiel1zlalnością": Kapitał zakładowy 

podwyższony o 400000 zł i wynosi obecnie 1 200000 zł. 

Uchwałą zgromadzenia spólników z dnia 6.II. 1948 r. zmie
niono § 5 (kapitał zakładowy). K-1964 

Do rejestru handlowego B, 383 wpisano 12 lutego 1948 r. 
tirme .,Morska Spółka Handlowa, spółka z ograniczoną od
powiedzialnością" Commercial Trading Compl'my Ltd". Sie
dzIba : Sopot, ul. Czyżewskiego Nr. 6. PT2~edmiot : hurtowa 
spr?edaż artykułów włókienniczych i technicznych, import i 
eksport wiEl.€'ll::ego rodza.iu towarów na rachunek własny i 
osób tneCich. Kapitał zakładowy wynosi 6!'\0 .01l0 zł. Spólnik 
może pOsiadać wiekszą ilość ud7iałów. Zar7ąd: · Kazimierz 
Grv1;da, Sylwester Ma2iera. Zarząd spółki składa się z je
~nej osoby, która reprezentować będzie firmę samodzielnie. 
Umowa spółki z ograniczoną Odpowiedzialnością zawart.a 
dnia 9 lutego 1948 r. . K-H165 

Do rejestru handlowego. . dział B. 303 wpisano 26 lutego 
HI47 r. następująt'e dane, dotyczące fi rmy •. The British and 
'PolishTrade Bank, Spółka Akcyina, , Gdańsk". 

Pozycja l - .. The British and Polish Tracie Rank, Spółka 
Akcyjna, Gdańsk", Przedsiębiorstwo iriteresów bankowych 
wnelkiego rodzaju, w szczególności popipranie eksportu i 
importu - handel pomiędzy Wolnym Miastpm i Rzec7.Ypo. 
$polita Polską z jednej strony a Anglią i pnznstałą zagrani. 
C4 • dru~iej strony. Kapitał akcyjny 3 młHony gultiEmt'lw, 
Sydney Alers Hankey, dyrektor banku, Gdańsk. Dr. Al bert · 
Knaur, kupiec, Gd~ńsk. Spńłka AkcY.ina. Umowa spółki 

ultaloną została dnia 16 listopada 1926 r. O ile Istnieje wie
<:ęl członków zarządu, to spółkę reprezentllje dw6ch z nich 
wspólnie lub jeden członek zarządu wspólnie z jednym pro
kurentem. Przy zaistnieniu większej ilości członków zarzą
du, jest uprawnioną Rada Nadzorcza powierzyć pr!łWo za
stępowania spółki iednemu lub pojedyńczym z nich. 

Poz. 2 - Filip Frydervk Rann, dyrektor h~nku, Gdań!;k. 
Walterowi Lentze, Gerhardowi Pfeifferowi, d orowi Mariano
m Kannenbergowl i d-rowl Józefowi KUI!€'lowi urlzi€'lono 
całkowitej pro~ury tego rodzaiu, że każdy Z nich łącznie z je
dnym członkiem zarządu lub jednym innym prokurentem 
Jest upoważniony do zastępstwa spółki. 

Poz. li - Prokura D-ra Mariana Kannenherga wygasła. 
Aleksandrowi Kowalskiemu w Gdańsku udzielono prokury 
tego rodzafu, że wspólnie z jednym członki~m 7.arząrlu lub z 
jednym, prokurentem Innym jest upoważniony do zastępstwa 
ep6łki. 

Poz. 4 - HrabIa Edmund Komorowski w GdańskU. Ku. 
piec Dr Albert Knaur nIe jest więC'ej członkif!m zarząnu. 

Prabla Edmund Komorowski ustanowiony został członkiem 
urządu. 

Poz. :; - Prokura D-ra Józefa Kugela wygasła. 
Poz. 6 - P'ldług już przeprowadzonej uchwały zebrania 

generalnego z 22 czer",ca 1927 T., kapitał -,:akładowy zost;)f 
podwyższony o 2.000.000 guldenów ! wynosi obecnie 5.000.000 
gulden6w. 

Poz . ., - Uchwalą walnego zebrania z 3 marca 1930 zmle
'I'lIQJ!lo umowę spółki w §§ 3) kapitał zakładnwv i poriział, 

'T) skład I uprawnienie do zastępstwa zarządu, 8) ustanowie
nie członków zarządu , 9) rada nadzorcza, 1~) wynagrodzenie 
raąy nadzort'zej I 21 podział czystego zysku. § 20 ustęp l, 
zdanie 2 zo~tało skreślone. Odtąd o i1p ustanowiono więk
szą łlośt> zwykłych lub zast.ępczyC'h członków zarządu c;półk"l 

będzie ~stępowaną przez conaimniej dwóch z nlrh lub je
dnego członka zarządu wspólnie z .terlnym prokurentem. 
Ó Ue IstnieJe większa 110M' m'łonków zar7ącłu. wówczas ra
da nad7orc7a ,jest uprawnioną jednl:>mu luh pojet:1yńczemu 
! nich udzielić prawa do zastępowania spółki przez niego sa
me!i!O-

Poz. 8 - Aleksand€'r Kowalski, zastępca członka zarządu, 
~okura Aleksandra Kowalskiego wygasł"l. Alek~ander Ko
watlkl w Gdańsku został ustanowiony zastępcą członka za
~u. 

"MONITOR POLSKlu 
- dnia 26 1ut!B0 1948 f. 

Poz.\)- Uchwałą walnego zebrania z 14 marcllI 1932 został 
5 21 umowy spółki - zużycie czystego użytku - zmieniony. 

§ 10 - Wacław Konderski, dyrektor banku, Gdańsk. 

Hr. Edward Komorowski wystąpił z zarządu. Na jego 
miejsce ustanowiony został dyrektor banku Wacław Kon
derski w Gdańsku członkiem zarządu. 

Poz. 1 l - Prokura Gerharda Pfeiffera wygasła. 
Poz 12 - Czesławowi Te.ikowskiemu I Feliksowi Muzyko

wi udzieloną została prokura w ten sposób, że k'łżdy z nich 
wspólnie zlednym członkiem zarządu lub z jednym innym 
prokurentem jest ·uprawnionym do zastępClwanla spółki. 

Poz 13 - Stanisław Pawłowicz, dyrektor, Gdańsk. Wa
cław Konderski wystąpił z zarządu. Na jego miejsce usta
nowiony został dyrektor Stanisław PawłowiCz członkiem za
rządu. 

Poz. 14 - D-rowi Karolowi Sroczvńskiemu w Gdańsku 

udzielono prokury tego rodza.iu, że tenże wspólnie z jednym 
członkiem zarządu lub z jednym Innym prokurentem jest 
uprawnionym dozast.epowania spółki. 

Poz. 15 - Stefanowi PIonka w Gdańsku udziplono proku
ry tego rodzaju, że tenże wspólnie z jednym członkiem za
rządu lub z iednym innym prokurentem jest uprawniony do 
zastępowania spółki. 

Reiestr Handlowy w Gdańsku dokonał rekonstrukcji wpi
sów rejestrowych "The British and Polish Trarie Bank", S. A. 
aktualnych na dzień 12.rv. 1937 na podstawie post.anowienla 
Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24.tT. 1947 roku. 

K-1966 

Do rejestru handlowego A. 143 wpisano 12 lutego 1948 r. 
w firmie "Gdańska Wytwórnia Dziewiarsko-Konfekcyjna E. 
Majchrzak i S-ka". Firma obecnie brzmi : .. Gdańska Wy
twórnia Dziewiarsko-Konfekcyjna A. Sokok'wski i S-ka". 
Spólnik Edward Maichrzak ustąpił, a w mie.f<;ce lego powo
łano Zdzisława Madońskiego do prowadzenia spraw spółki I 
reprezentowania spółki łącznie z Adamem Sokołowskim. 

K-1969 

0 0 re.iestru handlowego A, 167 wpisano 12 lutego 1948 r. 
w firmie "Sopocka Spółka Handlowa K Gryzoa i S-lea", Wo
bec ~I)związania spółki - spółka ulega wykreśleniu z reje
stru hbndlowego. K-I1l68 

Do rejestru handlowego A. 179 wpisano 11 luteJ:to 1948 r. 
firmę .,Zakłady Elektromechaniczne rnż. Ludwik Jekiełek". 
Siedziba: Sopot, ul. Grunwaldzka 18. Przedmiot · wykonywa
nie budów i napraw urządzeń elektromech;mlC7nych, orar 
montaż konstrukcji i instalac.ii elektrycznych. Kupc€'m je
dnoosobowym jest i nż. Ludwik Jekiełek. Inż. Ludwik Jekie
łek reprezentuje firmę osobiście. K-196'1 

SĄD OKRĘGOWY W GDYNI 

W tutejszym reiestrze handlowym, dział A. nr. 61'i przy 
Komunalnej Kasie Oszczędności miasta Gdyni w Gdyni, ul. 
Swiętojańska 17, dnia 9 lutego 1948 roku wpisano: Prokura 
Józefa Leszkiewicl'a wygasła. K-1867 

W tutejszym re.iestrze handlowym, dział B. nr. 103 przy ' 
firmie Chłodnia i Składy Portowe w Gdyni, Spółka z ograni
czoną odpowi€'dzialnością w Gdyni, Port Nabrzeże Polskie, 
dnia 6 lutego 1948 roku wpisano: Prokury Wacława Byszl"w
skiego i Tadeusza Prażmowskiego odwołano. K-1888 

W tutejszym rejestrze handlowym, dział B . nr 194 przy 
firmie "BALTRAD", Bałtyckie Towarzystwo Handlowe, 
Spółka z ogran iczoną odpowledzialno~cią w Gdy"i, ul. PoI
ska 29, dnia 7 lutego 1948 roku wpisano: Tomasza Mu~zyń
ski ego ustanowiono likwidatorem spółkI. Uchwałą Zgroma
dzenia spólników z dnia 20 stycznia 1948 r. postanowiono 
spółkę rozwiązać I przeprowadzić jej likwidację.' 

K-1869 

W tutejszym rejestrze handlowym' dział B nr. 94 przy fir
mie B'11esław Stiller ł S-ka, Ziemiopłody i Pasza, Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul. Morska 138, 
dnia 6 lutego 1948 roku wpisano: Bolesława StiJlera ustano
wiono likwidatorem ~p6łki. Uchwałą Zgromadzenia spólni
k6w ·z dnia 8 stycznia 1948 l". postanowiono spółkę rozwią
zać i przeprowadzić jej likwidację. K-1870 

W tute.iszym re jestrze handlowym dział B nr. 220 przy fir
mie .. Bałtycka Kompania Handlu Zagranlr.znego", Spółka z 
ogrankzoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul. Abrahama 26, 
dnia 7 lutego 1948 roku wpsano: Tomaszowi Muszyń~kiemu 
udzielono prokury łącznej. K-1871 

W tuteiszvm rejestrze handlowym dział B Nr. 274 dnia 10 
lutego 1948 roku wP1llano: "Towarzystwo Turystyki Mor
skiej" Spółka z ogranlc70ną odpowiedzialnością. Siedziba 
przedsiębiorstwa: Gdynia, ul Portowa Nr. 15, Przedmiot 
pr7ed~iebiorstwa: prowadzenie przedsiębiorstwa żeglugowe
go w Morskiej Żegludze Handlowei. W tym celu spółka ku
puje wzgl. buduie morskie statki handlowe. pasażerskie i to
warowe, oraz za.imuje się .ich eksploatacją w ścisłym zasto
sowaniu do istniejących przepisów ustawowych tej materii. ' 
Kapltał.l.akh.dowy: 100.000.- złotych pod:1!ielonych na dwie
ście udziałów po 500.- zł każdy. Spólnicy mogą mieć więk
szą ilość udziałów. Członkowie zarządu : Włodzimierz Tokar
ski, Stanisław Jaworski. Zarząd składa się z dwóch osób, 
które reprezentują spółkę, przy czym do ważności pism i zo
bowiązań spółki wymagane są podpisy obu członków zarzą
du wzglednie jednego członka zarządu i fednego prokuren
ta. Członkowie zarządu podpisywać bedą za spOłkę łącznie 

w ten spr)sób,.że pod wycifmiętym ml'chanicznie lub wypisa
nym brzmieniem firmy. położą swoje podpisy. W umowach 
pomiędzy spółką a członltaml zarządu tudzleł. w sporach z 
nimi reprezentuje spółkę pełnomocnik, powołany uchwałą 

spólników. Spółka z ograniczoną odpowledzlalno~dą. Umo
wę spółki sporządzono dnia 19 marca 1935 r. Spńłka zapisa
na była w Sądzie Okręgowym w Gdyni pod RHB 328 reje
stru handlowego, który zaginął na skutek dzlala6 wojennych. 
Prawomocnym postanowieniem Sądu Grodzkieso w Gdyni 
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Z dnia 31 Upca 1947 r. li Co 199/47 przywrócono firmie posla· 
danie przedsiębiorstwa. K-1970 

SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WLKP. 

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Rejestrowy 
wpisał do rejestru handlowego w dniu 3 lutego 1948 r. pod 
Nr. R H.A. 55 firmę: A Gajewski i S-ka Kawiarnia Central~ 
na w Gorzowie. Przed~iotem przedsiębiorstwa jest sprze
daż na miejscu napoi (kawa, herbata, piwo itp.) oraz artyku. 
łów spożywczo-kolonialnych. Właścicielami firmy są: l) An
tonina Gajewska, 2) Bronsław Czesław Gajewski zam. W 

Gorzowie. Spółka jawna. Do reprezentowania spółki upraw
nieni są obaj spólnicy razem lub oddzielnie. K-1876 

SĄD OKRĘGOWY W GŁOGOWIE 

Dnia 6 lutego 1948 r. wpisano do rejestru handlowego Dział 
A Sądu Okręgowego w Głogowle z siedzibą w Nowej Soli 
pod numerem IRHAI-15 spółkę jawną pod firmą: Wytwór
nia Cukierków ł Ciast "Zora" Właśc. Wł. Niemann I S-ka 
Nowa Sól, ul. Wyspiańskiego 25 z siedzibą w Nowej Soll. 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: wytwórnia cukierków l 
ciast oraz sprzedaż takowych. [miona I nazwiska spólników: 
l . Władysław Niemann, 2. Marian NIemann, 3. Karol Go
raźdza. Prawo reprezentowania spółki przysługuje każdemu 
ze spólników osobno a to: Władysławowi Niemannowi, Ma. 
rianowi Niemannowi i' Karolowi Gorażdzy. K-1874 

SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza, że 13 n .1948 została wpisana do rej. handl. pod Nr. 
RHA-73 spółka jawna "Romuald Kwiatkowski i Spół~a

Hurtownia towarów kolonialno-spożywczych" w Jeleniej 
Górze. Przedmiot: hurtowy handel towarami kolonialno-spri .. 
żywczymi I mieszanymi. Spólnicy jawni: Romuald Kwiat .. 
kowski, Kazimierz Kwiatkowski, Mieczyław Kwiatkowski I 
MichaIina Kwiatkowska. 00 reprezentowania firmy upraw
niony jest każdy spólnik samodzielnie. Umowa spółki zawar
ta jest na czas nieograniczony I może być rozwiązana za 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Kapitał zakładowy wy
nosI 2.135.576 d.... K-18~2 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jako Sąd Rejestrowy 
ogłasza, że 13 [1 .1948 firma Apteka w Piechowicach J. Ro ... 
szek, pow. Jelenia Góra, zapisana do rej. hand!. pod Nr. 
RHA-65, została wykreślona z rejestru handlowego. 

K-I89! 
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jako Sąd Rejestrowy 

ogłasza. 'Że 13.n.1948 firma: Apteka pod "Lwem" prowadzll~ 
cy Ll,ldwki CzapIlicki, w Kamiennej Górze, zapisano do rej. 
hand!. pod Nr. RHA-33 - została wykreślona z rej@stru. 

K-1890 
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jako Sąd Rejestrowy 

ogłasza, że 13.IJ.1948 Apteka pod "Orłem" w Szymrychu., 
pow. Kamienna Góra zapisana do rej. hand!. pod Nr. RH A-
32 - została wykreślona z rejestru handlowego. K-1889 

.. Sąd Okręgowy w ,~~Ienlej Górze jako Sąd Rejeitr0'\lllY 
ogłasza, żę dnia 20 listopada 1947 r. wpisał do rejestru han
dlowego w dziale "B", pod Nr. RHB-26 firmę: "Hotel i Re .. 
stauracja J. Bossowski i L. SuUk" Spółka z ograniczoną od
powiedzialnością w Lwówku Sląskim. Przedmiot przedsię
biorstwa: pl'Owadzenie hotelu i lokalu . gastronomicznego Z 

detallc.zną sprzedażą napojów alkoholowych I wyszynkiem. 
Kapitał zakładowy wynosi 200000 zł. I podzielony jest l\8 
dwa udziały po 100000 zł. każdy udział. Udziały zostały 

wpłacone. Każdy spólnik ma jeden udział. Do reprezento
wania spółki I podpisywania zobowiązań w imieniu spółki 

wymagane jest współdziałanie łączne obu członków zarządu 
Józefa Bossowskiego I Leona Sulika z tym, że w zakresie 
nieprzekraczalnym zwykłych czynności spółki wystarczy 
działalność jednego członka zarządu. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Umowa sporządzona dnia 18,XI.1947 r. 
Pismem przeznaczonym do ogłoszeń jest Monitor Polski, 
Sp6łka zawarta jest do 1.1.1949 r. K-169() 

SĄD OKRĘGOWY W KALISZU 

Do rejestru handlowego wpisano dnia 26 stycznia 1948 r , 
B. 34/48 Spółka rzeźników w Zagórowie spółka z ograniczo
ną odpowiedzialnością. Przedmiot: Skup I sprzedaż trzody 
chlewnej oraz bydła żywego i bitego. Kapitał spółki: dwie" 
!lcie tysięcy złotych, podzielony na 40 udziałów po 5.000 zł. 

każdy. Spólnik może mieć większą ilość udziałów. Zarząd : 

Franciszek Wróblewski. Bronisław Garbaciak, Zygmunt Ry
bicki, Kazimierz Jurkiewicz. Spółkę reprezentują wszyscy 
czterej zarządcy łącznie, lub trzej łącznie z prokurentem. 
Do podpisywania w czynnościach zwykłych niezawierają-' 

cych zobowiązań uprawniony jest każdy członek zarządu lIa
modzielnie. 

Dnia 17 stycznia 1948 r. 
A. 118/48 Apteka w Rzgowie k/Konina Magr. farm. a. Um. 

breit. K-14~1I 

SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH 

W rejestrze handlowym B 2198 Sądu Okręgowego w Kato
wicach wpisano dnia 24.12.1947 firmę o brzmieniu: Tarta,k 
Parowy Odbudowa, Spółka z ograniczoną odpowiedziałnoś
clą. Siedziba: Bielszowice, powiat Katowice. Przedmiotem 
przedsiębiorstwa jest mechaniczna obróbka drewna I jego 
sprzedaż. Kapitał zakładowy wynosi 400.000,- zł. KaMy 
spólnik może mieć większą ilość udziałów. Zarząd: AntonI 
ZakolskI I Włodzimierz Kurzak. Spółkę reprezentuJą kolek
tywnie dwaj członkowie zarządu lub leden członek zarządu 
7. prokurentem. Prokurę łączną ma Marian Koezerba. Spół
ka z ogranIczoną odpowiedzialnością zawarta umową z dnia 
23,121947 r. . K-1942 

W rejestrze handlowym B 2197 Sądu Okręgowego w Kato. 
wicach wpi!:ano dnia 24.12.1947 firmę o brzmieniu: "FerrOa 
pras" Wytwórnia. Wyrobów Metalowych Spółka z ograniCzo~ 
ną odpowiedzialnością. Siedziba - Katowice - Wełnowiec. 

Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wytwórnia wyrobów me-
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talowych i ich zbyt. Kapitał zakładowy wynosi 500.000 zło

tych. Każdy spólnik może posiadać większą ilość udziałów. 

Członkami zarządu są: Leon Pawlak l Józef Kumorek. Za
rząd spółki składa się z jednego lub więcej członków zarzą
du. W razie wybrania wieloosobowego zarządu, spółkę re
prezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden z nich 
łącznie z prokurentem. Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością oparta na umowie z daty Katowice, dnia 10.12.1947 
Nr. rep. 3258 p. o. not. Czuba. K-1941 

W rejestrze handlowym B 1528 Sądu Okręgowego w Kato:
wicach wpisano dnia 24.12.1947 przy firmie: "Tehate" Towa
rzystwo dla Handlu i Przemysłu Sp. z ograniczoną odpowie
dzialnością w Katowicach, że uchwałą spólników z dnia 19. 
VIIJ.l939 zmieniono ustępy IV, X i XI umowy spółki Przed
miotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu wsze 1-
ki~go rodzaju artykułami technicznymi, maszynowymi, 
wszelkiego rodzaju wyrobami hutniczymi, złomem żelaza, 

metali i rudy żelaznej oraz prowadzenie warsztatów mecha
nicznych 1 zakładów przemysłowych. Członek zarządu Fran
ciszek Walkarz został odwołany. Zarząd spółki składa się z 
jednego lub więcej członków zarządu. Każdy c~łonek zarzą
du reprezentuje spółkę samoistnie. K-1940 

W rejestrze handlowym B 1010 Sądu Okręgowego w Ka': 
towicach wpisano dnia 12.1.1948 przy firmie: "Chron" Pierw
IIza Krajowa Fabryka Aparatów Przeciwgazowych i Ratow
niczych. Sp. z ogr. odp. w Katowkach, że uchwałą spólników 
z dnia 8.1.1948 uchylono likwidację i wznowiono działalność 
spółki, oraz ustalono umowę spółki w nowym brzmieniu. 
Likwidator Dr. Ernest Kaleta zostal odwołany. Człon,kami 

zarządu są Dr. Ernest Kaleta i inż. Aleksander Chomiakow, 
którzy reprezentują spólkę łącznie. Przedmiotem przedsię
biorstwa jest produkcja urządzeń przeciwgazowych. ratow
niczych, ochronnych i galwanotechnicznych, oraz naprawa 
t sprzedaż tychże. Ęjłpitał ' zakładowy wynosi obecnie 
100.000,,:,",," zł. Spólnik może posiadać większą ilość udziałów. 

K-1939 
W rejestrze handlowym A 4369 Sądu Okręgowego w Kato

wicach wpisano dnia 18.12.1947 firmę o brzmieniu: Hurtowo 
Detaliczny Skład papieru i materiałów piśmiennych Central
nego Związku Zawodowego Górników. Siedziba: Katowice, 
ul. Korfantego 14. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa: 
hurtowy i detaliczny handel papierem i materiałami do pi
lania. Właściciel: Centralny Związek ZawodfJwy Górników. 
Właścicielem przedsiębiorstwa jest Centralny Związek Za
wodowy Górników w Katowicach, ul. Kościuszki 38, posia
dający osobowość prawną z mocy dekr. o pracowniczych 
Związkach Zawodowych z 8/2.1919 (Dz. Praw Nr. 15 
poz. 209). Zgodnie ze statutem tegoż związku przedsiębior
stwo repre7.entuią: Przewodniczący Zarządu Głównego Józef 
Szczę~niak lub jeden z jego zastępców Ryszard Nieszporek 
1. Stanisław Morgoń łącznie ze skarbnikiem generalnym 
Pawłem Woj asem lub jego zastępcą Józefem Wyszyńskim 
• 'lC--1938 

W rejestrze handlowym A 4367 Sądu Okręgowego w Kato- . 
wicach wpisano dnia 15 12.1947 firmę o br7.mienlu: "Atti
fex" Warsztat Przetwórczy Tworzyw Sztucznych Dr. Jerzy 
Pochwalski i S-ka. Siedziba: Katowice, ul. Mikołowska 13. 
Przedmiot przedsiębiorstwa: wykonywanie w sposób prze
twórczy tworzyw sztucznych z własnego materiału i mate
riału dostarczonego. Spólnicy: Inż. Janusz Barcikowski, Dr. 
Jerzy Pochwalski, Inż. MieC'zysław Dobrowolski i Inż. Woj
ciech Chyliński. Spółka jawna. Spółkę reprezentują Inż. Ja
nusz Barcikowski. Dr. Jerzy Pochwal ski i Inż. Mieczysław 

Dobrowolsld a to zaWS7.e we dwóch łącznie, a w razie usta
nowienia prokurenta także jeden 'z nich łącznie z prokuren
tem. K-1937 

W rejestrze handlowym A 4357 Sądu Okręgowego w Kato
wicach wpisano dnia 13 11.1947 firmę o brzmieniu: Skład 
Konsygnacyjny Fabryk Cukierniczych i Wyrobów Kolonial
nych A. Stankiewicz i S-ka. Siedziba: Katowice, ul. Mariac
ka 9. Przędmiot przedsiębiorstwa: Komisowa sprzedaż 
wszelkich wyrobów cukierniczych i kolonialnych otrzymy
wanych do sprzedaży od producentów. Spólnicy: Stankie
wiCz Albin, Pilich Maciej, Czapnicki Mieczysław, Garde Ed
ward i Korn Edmund. Spółka jawna. Spółkę reprezentują 
Stankiewicz Albin i Czapnicki Meczysław każdy z nich sa
modzielnie. . K-1936 

. W rejestrze handlowym A 2199 Sądu Okręgowego w Kato
wicach wpisano dnia 12.1.1948 przy firmie: Apteka miejska 
Franciszek Herde w Siemianowicach, że firmę wykreślono 
na wniosek właściciela, albowiem przedsiębiorstwo nie jest 
prowadzone w większym rozmiarze. K-1935 

W rejestrze handlowym A 4368 Sądu Okręgowego w Kato
wicach wpisano dnia 16121947 firmę o brzmieniu: Auto
transport M. Tomala. Siedziba: Katowice. Przedmiot przed
siębiorstwa: przewóz towarów samochodami ciężarowymi. 

Melchior Tomala. Firma jednoosobowa, którą reprezentuje 
właściciel Melchior Tomala. K-1934 

SĄD OKRĘGOWY W lCRAKOWIE 

RHA.XI.71. Do rejestru handlowego RHA.XI.71 Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 6.XTT.1946 przy firmie 
Apteka Mgr. Miecz. Zyborskiego w Krakowie. Apteka Mgr. 
Miecz. Zyborskiego lCraków ul. Długa 88. Apteka Mgr. Mie
cZy!'iław Zyborski. 

RHA.XI.78. Do rejestru handlowego RHA.XI.78. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 12 grudnia 1946 r. 
przy firmie Apte:{3 E. lCandiakowa w K07łowie. Apteka E. 
lCandiakowa Kozłów k. Miechowa. Apteka Emilia Kandiako
we. 

RHA.XT.27. Do. rejestru han~lowego RHAXT27. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 1111.1946 r. przy fir
mie Apteka Mgr. Romualda Niklasa w Brzesku Nowym. 
Apteka Mgr. Romualda Niklasa Brzesko Nowe. Apteka Mgr. 
Romuald Niklas. 

"MONITOR POLSKI" - dnia 26 lutego 1948 r. 

RHA.XI.275. Do rejestru handlowego RHA.XI.275. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano duia 6 października 1947 r. 
przy firmie Dom Handlowy Gm~taw Kmiecik Kraków ul. 
Stradom 6. Przedstawicielstwa i Hurtownia SpożywCza. Gu
staw Kmiecik. 

RHA.XI.279. Do rejestru handlowego RHA.XI.279. Sądu 

Okręgowego .w Krakowie wpisano dnia 13 pażdziernika 1947 
roku przy firmie Fabryczna sprzedaż artykułów cukierni
ezych Jan Ciaputa Kraków ul. Stolarska 13. Wyrób artyku
łów cukierniczych i fabryczna sprzedaż artykułów cukiernI
czych, kolonialnych i gospodarczych. Jan Ciaputa. 

RHA.XI.271. Do rejestru handlowego RHA.XI.271. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 30 września 1947 r . 
przy firmie Bracia Laskowscy, Hurtownia towarów kolonial
no-spożywczych. Kraków ut św. Tomasza 16. Hurtowny han
del towarami kolonialno-spożywczymi. Spólnikami są: Ed
ward Laskowski i Julian Laskowski, Spółka jawna. Spółkę 
reprezentuje każdy spólnik samodzielnie. 

RHA.XI.252. Do rejestru handlowego RHA.XI.252. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 9' sierpnia 1947 r. 
pr zy firmie Zakłady Chemiczne FARBA R. Kwiatkowski 
Kraków Bonarka S Produkcia I sprzedaż lakiE!ru, pokostu, 
pasty do podłóg i innychchemikalii. Roman Kwiatkowski. 

RHA.XT 277. Do rejestru handl"wego RHA XT.277. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 10 października 
1947 r. przy firmie Technicum Biuro handlowe wła~c. Fryd 
Kraków. Pośrednictwo, zakup l sprzedaż towarów technicz-
nych, gospodarczych wyrobów papIerowych. Edward 
Fryd. . 

RHAXI.285. Do rejestru handlowego RHA.XI.285. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 22 .października 

1947 r. przy firmie Hurtowny i detalic7.ny skrad worków, 
papieru i opakowań Antoni Ossowski Kraków ul. Długa 63. 
Hurtowny i ' detaliczny skład worków, papieru i opakowań. 
Antoni Ossowski. 

RHA.XI.186. Do rejestru handlowego RH AX1.136. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 20 października 

1947 r . przy firmie T. Czajkowski w Krakowie: Obecnie 
przedmiotem przedsębiorstwa jest Hurtowna i Detaliczna 
Sprzedaż Papieru, wyrobów papierowych oraz mater4ałów 

piśmiennych. 

RHA.XT.162. Do rejestru handlowego RHA.XI162. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 15 lutego 1947 r. 
przy firmie Wytwórnia zeszytów "BLOK" Józef Dyrda ł 

S-ka - Kraków ul. DOlnych Młyn6w 3. Wvtwórnla zeszy
tów i Innych wytworów papierniczych. Spólnkami są: Józef 
Dyrda, Franciszek Dyrda i Stefan WasilewskI. Spółka iawna. 
Spółkę reprezentują ktorzykolwek dwaj spólnicy łącznie. 

RHA.XI.44. Do reiestru handlowego RH A.XT44. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpi~ano dnia 9 października 1947 r. 
przy firmie Stanisław Kordas w Krakowie. Przedmiotem 
przedsiębiorstwa iest hurtowna l detai!czna sprzedaż nasion 
I ziemiopłodów Mazowiecka 8. 

RHA.XT.150. Do rejestru handlowt'!:to RRA.XI.150. Sądu 
Ok,~ęg01.vE!gO w Krakowie wpisano dnia l lutego 1947 r. pr7.y 
firmie Apteka Mgr. M. Liśkiewicza Kraków ul. Mogilska 16. 
Mgr. Mikołaj Liśkiewicz. 

RHA.XI.7. Do rejestru handlowego RHA.XI.7. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 7 listopada 1947 r. 
przy firmie Apteka Dębniki C. Appel. Kraków Dębniki ul. 
Madalińskiego 7. Apteka Aleksander Appel. Przedsiębior
stwo powyższe wydzierżawione zostało Mgr. Stanisławowi 
Wójtowiczowi co uwidoczniono do RHA.XI.9. 

RHA.XI.89. Do rejestru handlowego RHA.XI.89. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 17 grudnia 1946 r. 
przy firmie Apteka pod Opatrznością pod zarządem pań!rt
wowym w Chrzanowie. Apteka pod Opatrznością Józef SI1-
benstein pod zarządem państwowym Chrzanów Sienkiewicza 
6. Apteka Józef Silbenstein. Uprawnionym do samodzielne
go reprezentowania firmy jest Mgr. Antoni Sopickł jako za
rządca Apteki ustanowiony przez O.U.L. Dobro opuszczone 
pozostające pod zarządem państwowym. 

RHA.XJ.330. Do rejestru handlowego RHA.XT.330. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 25 listopada 1947 r. 
przy firmie Apteka pod Złotym Tygrysem i Laboratorium 
chemiczno-farmaceutyczne Mgr. Henryk i Mgr Ella Davi
dowie i S-ka w Krakowie Pl. Szcżepańskl l. Apteka .sprze
dalna. Spólnikami są: Mgr. Henryk David, Mgr. Ella Oavl
dowa, JanB1umenfeld i Dora Rafaela 2. Im. Blumenfeld. 
Spółka jawna. Spółkę reprezentują Henryk David I Mgr. 
Ella Davidowa każdy samodzielnie. Przeniesiono z Spółka 
11.384. 

RHA.XT.23. Do rejestru handlowego RHA.XT 23. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 28 października 
1947 r. przy firmie Apteka Imienia Kr610we; Jadwigi Mgr. · 
J . Koperskiego właśc. Jadwiga Koperska dzierżawca Mgr. 
Adam Oczkowski. Mgr. Janina Kozłowska ustąpiła. D,zier
żawca Mgr. Adam Oczkowski. 

RHA XI.300. Do rejestru handlowego RHA.XUOO. Sądu 
Okręgowego w Krakawle wpisano dnia 4 listopada 1947 r. 
przy firmie Krakowska Hurtownia Cukierniczo-Kolonialna 
Aleksander Oleksik i S-ka Rynek Kleparski I l. Sprzedaż hur
towa gotowych wyrobów cukierniczych I . artykułów kolonial
nych. Spólnikami są: Aleksander Oleksik, Alfred Luther, 
Adolf Luther, Jan Mleczko, Karol Musiał, Helena Kra~kie
wicz. Spółka jawna. Spółkę reprezentują spólniCY Karol 
Musiał łącznie z Aleksandrem Oleksikiem lub Janem 
Mleczko. 

RHAXI292. Do rejestru handlowego RHAXI292. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 27 paźd7iernika 

1947 r . przy firmie Rozlewnia i Hurtownia Piwa ,.ZOMET" 
W. Łas7kiewicz i S-ka Kraków ul. Krakowska 31. Hurtowa 
sprzedaż ptwa beczkowego i flaszkoMTego. Spólnikami s:r: 
Kisielowa Irena, Cygielstrejchowa Mina i Łaszkiewicz Wło
dzimierz. Spółka jawna. Spółkę reprezentuje Łaszkiewicz 
Włodzimierz. 
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RHA.XI.178. Do rejestru handlowego RHA.XI.l78. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 7 marca 1947 r. przy 
firmie Julh-lsZ Nacht. Towary tekstylno-galanteryjne Kra
ków. Handel towarów tekstylno-galanteryjnych. Juliusz 
Nacht. 

RHA.XI.164. Do rejestru handlowego RHA.XI.l64. Sąd\;. 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 15 lutego 1947 r. 
przy frmie Józef Dyrda i S-ka sprzedaż papieru i m ateria
łów piśmiennych Kraków ul. Dietla 57. Sprzedaż papieru i 
materiałów piśmiennych. Spólnikami są: Józef Dyrda, Fran
ciszek . Dyrda i Stefan Wasilewski. Spółka jawna. Spółkę 

reprez.entują którzykolwiek dwaj spólr:icy łącznie. 

RHA.XI.139. Do rejestru handlowego RHA.XI.l39.. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 24 stycznia .t947 r . 
przy firmie Apteka pod św. Hubertem, właśc. spad. Mgr. 
Michała Sternbacha dzierż. Danuta Haładewic:z. Kraków ul. 
Dietla 41. Apteka dzierż. Danuta Haładewicz. 

RHA XI.135. Do rejestru handlowego RHA.XI.l35.Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 21 stycznia 1947 r. 
przy firmie Ega Wydawnictwa Artystyczne GardyłaEuge::' 
niusz Kraków ul. Sereno Fenna 10. Handel wydawnictwarrii 
artystycznymi (wszystko papier) Gardyła Eugeniusz. 

RHA.XI.123. Do rejestru handlowego RHA.X1.I23. Sądu 

OkręgfJwego w Krakowie wpisano dnia 15 styc7.nia . 1947 r. 
przy firmie Apteka Warszawska Mgr. Wł. Kwiatkowski Kra~ 
ków Al. 29 Listopada 17. Apteka Mgr. Władysław Kwiat
kowski. 

RHA.XI.l21. Do rejestru handlowego RHA.XI.12i. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 10 stycznia 1947 r. 
przy firmie Apteka pod Złotą Głową Mgr. St. Krówczyń'skf 

i Spadkobierców E. Norka. Kraków Rynek Główny 13. Aptę" 
ka. Mgr. Stanisław Krówczyński. Maria Norkowa, Irena ' No
rek, Stanisława Norek, Ludomił Norek, Bolesław Norek. 
Spółka jawna. Spółkę reprezentuje Mgr. Stanisław Krów
czyński samoistnie. 

RHA.X.297. Do rejestru handlowego RHA.X.297. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 4 marca 1946 r . przy 
firmie Zakłady Mechaniczne i Przemysłowo Handlowe. 
"TECI!NOHIGJENA" właśc Karol Bielawski Kraków - Za
kłady Mechaniczne i Przemysłowo handlowe - grzejnictwo 
elektryczne i gazowe, chłodnictwo elektryczne I gazowe, wy.,. 
roby z brązu i galanteria metalowa. Karol BielawskI. 

RHA.X.323. Do rejestru handlowego ~HAX .323. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 4 kwietnia 1946. 1-. 
przy firmie "Slgna" Fabryka Wyrobów Gumowych wł. Ed
ward Becker Kraków Józefińska 28. Wyroby gumowe zarów
no maczane jak i prasowane z kauczuku naturalnego jak i 
sztucznego. Edward Becker. 

RHA.X325. Do rejestru handlowego RHA.X.325. Sądu 

Okręgowego w Kra":owie wpisano dnia 9 kwietnia 1946 r . 
przy firmie .. INTERPRIT" Bronislaw S. Szc7.epański Kra
ków ut św. Gertrudy 12. Wyroby papiernicze, farby i maszy
'w graficzne i wydawnictwo pocztówek. Bronisław Sylwester 
Sz('zepski. ' 

RHA X.337. Do rejestru handlowego RHA.X.337. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 4 maia 1946 r. .. Przy 
firmie "Farby" Hurtownia chemiczno-gospodarcza właśc. · F. 
Scholz Kraków ul. Rabina Meiselsa 15. Hurtowna sprzedaż 
farb, lakierów. chemikaliów i artykułów gospodarczych. Mgr 
Fryderyk Scholz. . . ' 

RHA.X.339. Do rejestru handlowego RHA.X.339. Sądu 
Okrę.gowego w Krakowie wpisano dnia 6 grudnia '1946' r. Fir
ma obecnie brzmi - Skład Materiałów gospodarczo-btldo
wlanych. drzewa stolarskiego i ziemiopłodów, właścici~l' Wł 
Hajdyła Kraków. 

RHA.X.363. Do rejestru h~ndlowego RHA.X.363. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 28 czerwca 1948 r . 
przy firmie Inż. J. Drzewiecki, budowa i remont chłodn i ko
minowych Kraków Reformacka 3. Budowa i remont chłodni 
kominowych. Inż. Jerzy Drzewiecki. 

RHA.X.379. Do rejestru handlowego RHA.X.379. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 15 lipca 1946 r . przy 
firmie Towary Zelazne. Artykuły Gospodarc:>:e i Materiały 
Budowlane W RudoW'icz i spólka Krakqw ul. Krakowska '25. 
Prowadzenie sklepu z artykułami żelaznymi i gospodC'!rc'?ymi 
oraz handel tymi artykułami Spólnikami są: Marian ' Plebań
czyk i Walentyna Rudowicz. Spółka jawna. Spółkę r eprezen
tuje każdy ze sp6lników samodzielnie . 

RHA.X.383. Do re'jestru handlowego RHA.X.383. Sadu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 24 lip('a 1946 r .. p~zy 
firmie Agencia Reklam i Wydawnictw .. Rekl'3m" GÓrniak 
Antoni Kraków ul. Krowoderska 68 Wydawnictwo i SPrr,e · 
daż książek, noweli, kalendarzy. pocztówek, papierów [isto
wych itp. artykułów papierni·czych oraz ogłoszenia w gaz~ · 
tach i reklama afiszowa. Górniak Antoni. 

RHA.X.405. Do rejestru handlowego RHA.X.405. Sąd" 
Okręgowego w Krakowie vlpisano dnia 29 sierpnia 1946 r . 
przy firmie Kazimierz Sowa i Spółka. wytwórnia artykuló\\ 
spożvw('zych Kraków ul. Stradom 11. Za'mpyw'lnie. WytWCi
rzanie i zbywanie artykułów spożvwc7.Ych. Spóln ikami są : 

Dr. Stp.fan BolIand, Ma1rsvmilian K r<'lwec i Mgr. K8zimier7 
Sowa. Spółka jawna. Spółkę reprezentuje Mgr. Kazimierz 
Sowa samodzielnie. . 

RHA.X417. Do reiestru handlowego RHA.X.417. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 2~ \i~top'lda 1946 t . 
przy firmie M. Koliński Hurtownia Chemiczna w K rakowie. 
Udzielono prokury Janowi Stojakowskiemu, który firmę re
prezentuje samod7.ielnie. 

RHA X.458. Do reiesIru handlowego H,HA.X.458, Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 29 p'lździernika 
1946 r . przy firmie Apteka pod TrzE'ma G W ir17 (hl mi M.~r. L. 
Mi11etowa Krakó,,,' ul. Rakowiecka 12. Apteka Mgr. Leonora 
Mi1Iet. 

RHAX46t. 
Okręgowego 

Do reiestru handlowego RH t\ X 461. Sądu 

w Krakowie wpisano dnia 31 października 
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1946 ·r. przy firmie Apteka pod Orłem T. Pankiewicza Kra
ków Plac Zgody 18. Mgr. Tadeusz Panklewicz. 

RHA.X.460. Do rejestru handlowego RHA.X.460. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 29 pażdziernika 1946 
r. przy firmie Apteka Mgr. Czesława MichalIka KrakÓw ul. ' 
Lobzowska 20. Apteka Mgr. Czesław Michalik. . 

RHA.X.415. Do rejestru handlowego RHA.X.415. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 8 pażdziernika1946 r. 
przy firmie Piotr Soja, Hurt Skóry - Gumy - Przybory 
Szewskie. Kraków Poselska 18. Hurtownia i detaliczna sprze
daż skór wyprawionych I przyborów szewskich. ' 2) Hurtow- ' 
na sprzedaż obuwia gumowego, kaloszy, fartuchów gumo- ' 
wyCh, gumy obuwianej, artykułów gumowych. 

RHA.X.335. Do rejestru handlowego RHAX:3.35. Sądu 
OkręgOWego w Krakowie wpisano dnia 25 kwietnia 1946 r . . 
przy firmie Księgarnia I Antykwarnia StanisłllwZawrzakraj 
I S-ka Kraków. Założenie i prowadzenie księgarni ' sorty
mentowej i składu nut. Spólnikami są: StanlsławZawrza
kraj i Barbara Wasu ngowa. Spółka jawna. Spółkę reprezeri
tują obaj spólnicy łącznie. 

RHA.X.321. Do rejestru handlowego RHA.X.321. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia '3 kwietnia ·1946 r. 
przy firmie "Ape" Wytwórnia Srodków SP07.ywczych L. Ka
bacińska I Spółka w Krakcwie Rynek Gł. 33. Wytwarzanie 
i sprzedaż wszelkich środków spożywczych pod marką "Ape" . 
Spólnikami są: Tadeusz SzylIer, Lubomira Skowrońska, Mie
czysław Zapendowski, Maria Bałachowska, Jan Woźniak. u
dzielono prokury Danucie Siwek. Spółkę r~prezentuią: Ta
deusz SzylIer, Lubomira Skowrońska, Mieczysłgw Zapendcw
ski a mianowicie dwaj z .pośród wymienionych t rzech spólni
KÓW łącznie, bądź też którykolwiek z trzecb spólników z pro
kurentem łącznie. 

RHA.X.273. Do rejestru handlowego RHA.X.273. Sądu 
Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 14 lutego 1946 r. przy 
firmie Textylia Hurt. towarów bławatnyrh wła~c. Sołtys 

Władysław Kraków ul. DIetla 47. Hurt handel towarów bła
watnych. Władysław Sołtys. 

RHA.X.255. Do rejestru handlowego RHA.X.255. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 31 stycznia 1946 r. 
przy firmie .. Styl" Wytwórnia Konfekcji R. Mitoraj i W. 
Chociejowa. Kraków. Wytwarzanie i sprzedaż konfekcji 
damskiej i męskiej oraz bielizny z własnych I powierzonych 
materiałów. Spólnikami są: Rudolf Mitoraj, Wanda Chorie
jowa Spółkę reprezentuje każdy ze spólników samodzielnie. 

RHA.X.97. Do rejestru handlowego RHA X 97. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 12 maja 1945 r. przy 
firmie Franciszek Szczygieł Kraków, sprzedaż artykułów go
spodarczych i domowego użytku. Franciszek Szczygieł. 

RHA X.95. Do rejestru handlowego RHAX95. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 12 maja 1945 r. przy 
firmie Krzysztofowicz, Swiderski i Segan Kraków. Sprzedaż 
cukrów, owoców I towarów kolonialnych. Spńln lkami jaw
nymi są: Kazimierz KrzysztofoWlcz, Artur Swiderskl I Kazi
mierz Sagan. Firmę reprezentulą dWajsp6lriicyłącznie. c 

RHA.X.81. Do rejestru handlowego RH AX.Rl. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpigano dnia · tO kwletnia 1945 r . 
przy firmie "Linoleum" właściciel Tadeusz Tnatowlcz . Kra
ków - handel artykułów linoleum,. dywanów, chodników, 
wyrobów ceratowych, gumowych itd. Tadeusz Inatowicz, 
Udzielono prokury Wiktorowi Inatowiczówl. 

RHA.XII44. Do rejestru handlowego RHA.XI.I44. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 30 stycznia 1947 r. 
przy firmie Hurt sprzedaż artykułów gospodarczo spożyw
czych P. Dąbrowska Kraków. Handel hurtowny artykułów 
spożywczo - gospodarczych. Paulina Dąbrowska. Udzielono ' 
prokury Bronisławowi Dąbrow<;;kiemu. 

RHA.X.469. Do rejestru handlowego RHA.X.469. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 4 listopada 1946 r. 
przy firmie Apteka św. Anny Mgr. Mieczysław Kozłowski 

Kraków-Łagiewniki ul. Główna 344. Apteka. Mgr. Mieczy
sław Kozłowski. . 

RHAX.470. Do rejestru handlowego RHA.X,470. , Sądu . O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 4 listopada 1946 r. 
przy firmie Apteka Mariańska Kraków ul. Kazimierza Wiel
kiego 78. Apteka Mgr. Natalia Flisowska. 

RHA.X 471. Do rejestru handlowego RHA.X.471. Sadu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 4 listopada i946 r. 
przy firmie Apt.eka .. Niebieska" właśc. Mgr. M. Grzybow
ska Kraków ul. Starowiślna 77. Apteka. Mgr. Maria Grzy
bowska. 

RHA.X.I77. Do rejestru handlowego RHA.X.177. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 12 czerwca 1947 r. 
przy firmie Stanisława Rzegocińskiego W Krakowie. Udzie
lono prokury Adeli Bem. 

RHA.X.42. Do rejestru handlowego RHA.X.42. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 3 lutego 1947 r. przy 
firmie Fabryka baterii Stella wI. Andrzej Józefik w Kra
kOWie. Firma wykreślona z tI'!. rejestru. Dnia 3. II. 1947 r. 

RHAX.77. Do rejestru handlowego RHA.X.77. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 7 kwietnia 1945 r . 
p~zy . firmie "Komis Krakowski" E. Brzozowski I M. Wąsi
kl~wlcz Kraków Rynek Gł. Sukiennice 12/13. Sprzedaż ko
ml~o.wa I na rachunek własny używanych ubrań, bIelizny. 
poscleU, galanterii, porcelany, dywanów, biżuterii, dzieł 
sztuki I wytworów produkCji artystycznej, obrazów, rze:łb 
oraz antyków. Elżbieta Brzozowska, Maria Wąsiklewicz. 
Spółka jawna. 

RHA.X.205. Do reiestru handlowego RHA.X.205. Sądu 0-
kręgoWE'go w Krakowie wpi!;ano dnia 22 stycznia 1947 r. 
przy firmie Ignacy Sobolewski właśc. Maria Sobolewska 
w Krakowie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: Hurtow
nia tekstylna i galanteryjna. Spólnik Ewa Sobolewska u
stąpiła. 

RRA X205. Do rejestru handlowego RHA X 205. Sądu 0- ' 
uęiowego w Krakowie wpisano dnia 20 października 11)45 
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roku przy firmie Jerzy Waydowski Hurtownia Materiałów 
Opalowych w Krakowie. Sprzedaż węgla, koksu l drzewa. 

RHA.X.127. Do rejestru handlowego RHA.X.127. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 1 pażdziernlka 1947 
roku przy firmie Apteczny Dom Handlowy R; M. Witkow
ski w Krakowie. Odwołano prokurę udzieloną Mgr. Janowi 
Sokołowskiemu. 

RHA.X.87. Do re jestru handlowego RHA.X:S7. Sądu 0-
kn;gowego w Krakowie wpisano dnia 24 kwietnia 1945 r. 
przy firmie Biuro Handlowe dia sprzedaży artykułów che
micznych i gospodarczych M. Bednarski. Kraków. Sprze
daż artykułów chemicznych i gospodarczych. Inż. M1chał ' 

Bednarski. Udzielono prokury Stanisławie z Czubrytów Be. 
dnarskiej i Tadeuszowi Nodzeńskiemu. . 

RHA.X.125. Do rejestru handlowego RHA.X.125. Sądu O
kręgowego w Krakowie Wpisano dnia 13 lipca 1945 r. przy 
firmie' Księgarnia I Antykwariat .. Wledza-Zawód-Kultura" 
Anna Ebert w Krakowie. Przedsiębiorstwo księgarskie. An
na Ebert. Udzielono prokury Tadeuszowi ZapiórowL 

RHA.X.231. Do rejestru handlowego RHA.X.23l Sądu 0-
kn;gowego w Krakowie wpisano dnia 19 listopada 1945 r. 
przy firmie Hurtownia apteczna Magister Aldona Wit i 
Spółka Kraków Sienna 14. Hurtowy zakup I sprzedaż arty
kułów aptecznych i drogeryjnych. Spólnikami są' Mgr. Al
dona Wit i Kazimierz Flakowlcz w Krakowie ul. Sienna 14. 
Spółka jawna Spółkę reprezentują oba.i spólnicy łącznie. 

RHA.X.221. Do rejestru handlowego RHA.X.221. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 8 listopada 1945 roku 
przy firmie .. ATOM" artykuły chemiczne. techniczne I bu
dowlane Dr . Kazimierz Andrysik Kraków ul. Floriańska 7. 
Sprzedaż artykułów chemicznych, technicznych i budowla
nych. Dr. Kazimierz Andrysik. 

RHA X.195. Do rejestru handlowego RHA.X.195. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 12 października 1945 
roku przy firmie Handel Towarów Zelaznych I artykułów 
gospodarczych wł. Madej Bruno i Dąbrowski Władysław 

Kraków WieI opole 30. Handel towarów żelaznych I artyku
łów gospodarczych. Spólnikami są: Madej Bruno, Dąbrow
ski Władysław. Spółka jawna. Spółkę reprezentują dwaj 
spólnicy łącznie. 

RHA.X.1l7. Do rejestru handlowego RHA.X.117. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia . 5 lipca 1945 r. przy 
firmie Romuald Stró.iwąs Wyrób i sprzedaż artykułów spo
żywczych Kraków. Wyrób i sprzedaż artykułów spożyw

czych. Romuald Strójwąs. Udzielgno prokury Irenie Strój
wąs. 

RHA.X.I05. Do rejestru handlowego RHA.X.I05. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 10 września 1945 r. 
przy firmie "Wodosanitar" wł. KoUer Bolesław Kraków 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: Kupno, sprzedaż ma
teriałów technicznych, urządzeń wodociągowych. gazu, cen
tralnego ogrzewania. kanalizacji i sanitarnych. 

RHA.X.99, Do rejestru handlowego RHA.X.99. Sądu 0-
kręgo:wego, w Krakowi.:!i; wpisano dnia 29 maja 1945 "l'" 'przy 
firmie Biuro instalacyjne wodociągów. gazu, centralnych 
ogrzewań i kanalizacji Adam Awoboda Kraków - budowa, 
montaże oraz naprawa urządzeń wodociągowych, gazu, cen
tralnych ogrzewań i kanalizacji. Adam Awoboda. Udzielono 
prokury Kollerowl Bolesławowi. 

RHA.XI.44. Do reiestru handlowego RHA.XI.44. Sądu 0-
.kręgowego w Krakowie wpi"ano dnia 15 listopada 1946 r. 
przy firmie Stanisław Kordas, Hurtowa Sprzedaż Ziemio
płodów. Kraków ul. Długa 72. Hurtowa Sprzedaż Ziemio
płodów. Stanisław Kordas. 

RHA.X.177. Do rejestru handlowego RHA.X.177. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia 27 wrześ~ia 1947 r. 
przy firmie Stanisław Rzegociński Kraków ul. Szpitalna 
L. 36. Przedsiębiorstwo izolacyjne oraz sprzedaż wszelkich 
,materiałów budowlanych i izolacyjnych. Stapisław Rl.egO
ciński, 

RHA X.73. Do rejestru handlowego RHA.X.73. Sądu O
kręgowego w Krakowie wpisano dnia, 21.IJI. 1945 r. przy 
firmie "Krakowianka" wytwórnia środków spożywczych w 
Krakowie właśc. E. Frydman i Ska Kraków. Wyrób, kupno 
i sprzedaż środków spożywczych. Spólnikami lawnymi są: 

Frydman Edward, Skórczyńska, Stanisława. Spółkę repre
zentują dwai spólnicy łącznie . Spółka jawna. 

RHB.VI.l47. Do rei estru handlowego RHB.VI.147. Sądu 

Okręgowego w Krakowie wpisano dnia 10 września 1947 r. 
przy firmie Zakłady Przemysłowe Dobrowolscy '1 S-ka 
z ogr. odp. w Krakowie. Likwidatorami uslanowieni zosta
li Mgr. Tadeusz Dobrowolski I Mgr. Adam Oczkowski. Spół
ka weszła w stan likwidacji. K-1422 

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI 

Dnia 30 stycznia 1948 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 3047 dział A przy firmie .. A. P, Czkwianow" wpisano: 
Zofia Czkwianianc ze spółki wystąpiła. K-2054 

. Dnia 4 lutego 1948 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 80/45 dział B przy firmie "Spółka Udziałowa "Krosno" 
w Łodzi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" wpisa
no: Kapitał zakładowy obecnie wynosi 300.000 zł. i dzieli 
się na 100 udziałów po 3000 zł. każdy. K-1985 

Dnia 30 styczn ia 1948 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 109/45 dział B. przy firmie "Cafe Klub Pickwicka", 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" wpisano: Zarząd 

obecnie stanowią: Józef Jabłoński, Zofia Petersowa I Ry
szard Maruszewski. K-1986 

Dnia 30 stycznia 1948 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 317 /48 dział B. wpisano: .,Zakład Slusarsko-Mechanicz
ny W. Biskup~kl I S·ka. spółka z ograniczoną odpoWiedzial
nością". Pabianice ul. Majdany Nr. 13. Kapitał zakładowy 

całkowicie wpłacony wynosi 1.000.000 zł. i jest podzielony 
na 100 udziałów po 10.000 zł. każdy. Spólnik może mieć 
większą ilość udziałów. Zarząd stanowią: Wiktor Biskupski 
i Aleksander Musiat K-1987 

Dnia 6 lutego 1948 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 318/48 dział B. wpisanó: .. Drukarnia Materiałów tka
nych (Brokat), spółka z' ograniczoną odpowiedzialnością,i. 
Łódż,. ul. Sienkiewicza 34. Kapitał zakładowy, wpłacony 

częściowo gotówką l pokryty wkłaliem rzeczowym, wynosi 
900.000 zł. I jest podzielony na . 18 udziałów po 50.000 zł. 
każdy. Zarząd stanowią: Zygmunt Sliwerski 1 Józef Woj~ 
ciechowski. K-198.B 

Dnia 30 stycznia 1948 roku do Rejestru Handlowego pod 
Nr. 392/46 dział A. przy firmie: "Sprzedaż papieru i wyro
bów papierowych Stanisława Soło wiej . ł Tadeusz Szraiber<" 
wpisano: Fil'ma obecnie brzmi: .,Spółka Przemysłowo-Han':' 
dlowa St. Sołowiej i S-ka". Przetwórstwo papiernicze oraz 
hurtowa sprzedaż papieru I wyrobów papierowych. Do spół
ki przystąpił Stanisław Pecyna. K-19sO 

Samorzqd 
zawodów wolnyeh 

RADA ADWOKACKA. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie ogłasza, że zgłosili 
się niżej wymienieni o przyjęcie w poczet aplikantów adw~ 
kackich: 

J. p. Zenon Pietraszka z siedzibą w Lublinie, 
2. p. Kazimierz Góra z siedzibą w Lublinie. 
Lublin, dnia 28 stycznia 1948 roku. 

Dziekan: 
K-1382 Sl Kalinowski 

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie ogłasza, że zgło-
sili się niżej wymienieni o przyjęcie w poczet adwokatów: 

1) p. Celestyn Falek z siedzibą w Lublinie, 
2) p. Leon Witkowski z siedzibą w Tomaszowie LubI. 
Lublin, dnia 26 stycznia 1948 roku. K-1l91 

Dziekan: 
(-) Sl Kalinowskl 

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie ogłasza, że zgłosił 
się niżej wymieniony o przyjęcie w poczet aplikantów adwo
karkich: 

Alojzy Ząbka, z siedzibą w Lublinie. 
Lublin, dnia 14 lutego 1948 roku. 1(-19~1 

Konkursy 
KONKURS. 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Tarnowie ogłasza konkurs 
na stanowiska: 

a) techmka dla dróg gminnych, 
b) dwóch nadzorców dróg i mostów samorżąuowych, 

Warll.Okiwg. un'Klwy. 
Podania wraz z życiorysami 'własnoręcznie pisanYm1skła'· 

dać w P. Z. Drog. Tarnów, ul. Daszyńskiego 5, do dhia 
15 marca 1948 r . KN-2260 

KONKURS. 
Zarząd Miejski w Częstochowie ogłasza niniejszym kon

kurs na obsadę' następujących stanowisk: 
do Oddziału Zabudowy 
inżyniera-architekta (urbanisty) z ukoóczonyml studiami 

politechnicznymi i conajmniej jednoroczną praktyką w pra
cowniach urbanistycznych ~ wg. VI gr. ut>os., 

technika budowlanego z conajmniej dwuletnią praktyką 

w zakresie prac urbanistycznych - wg. VII gr. upoS., 
kwalifikowanego rysownika-kreślarza (pożądana praktyka 

w pracowniach urbanistycznych) - wg. VII gr. upos., . 
do Oddżiału Drogowego 

inżyniera dróg i mostów z ukończonymi studiami polt~ 
technicznymi i conajmniej trzechletnią praktyką na stano
wiskokierownika Oddziału - wg. VI gr. upos. 

do Oddziału Budownictwa Miejskiego 
technika budowlanego z conajmniej trzechletnią praktyką 

przy prowadzeniu budów i kosztorysowaniu - wg. VII gr. 
Upos., 
inżyniera-architekta z ukończonymi studiami politech

nicznymii uprawnieniami budowlanymi na stanowisko ar
.chitekta grodZkiego - wg. VI gr. upos., 

magistra praw z ukończonymi studiami uniwert;yteckim.i 
l praktyką samorządową dla prowadzenia spraw, związa

nych z zabudową ! nadzorem budOWlanym - wg. VI gr. 
upos. 

Oferty wraz z uwierzytelnionymi odpisami dokumentów 
i' własnoręcznie napisanym życiorysem należy składać w Za
rządzie Miejskim w Częstochowie - Wydział Ogólny (pokój 
Nr. 14) w terminie do dnia 20 marca 1948 roku. 

KN-2280 

Przetarg • I 
OGŁOSZENIE 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakupi następujące przed
mioty: 

2 piły mechaniczne napędzane silnikiem elektrycznym d o 
cięcia metali J do 50 mim, 

3 wiertarki małe do wiercenia otworów w metalach do 
(2) 13 m im z uchwytami do wierteł I silnikiem elektrycznym, 

J wiertarkę do metali P. wiercenia do 25 m im z silnikiem 
elektrycznym uchwytem do wierteł V; ]6 mim, 

l tokarkę do metali dług. toczenia do 1000 mim, 
2 prasy wrzecionowe balansowe o nacisku do 15 ton, 
6 szlifierek dwu tarczowych do narzędzi (1 tarcz do 250 

mim z silnikami elektrycznymi i odpowiednim kompletem 
tarcz szlifierskich, 
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, nożyce dźwigowe do cięcia blach, długość noża 200 mim, 
2 piły taśmowe do drzewa S kół 700 mim z silnikami e- ' 

lektrycznymi z zapasem taśm, 
3 wiertarki do drzewa z silnikami elektrycznymi, 
3 frezarki do drzewa z własnym napędem elektrycznym, 
4 sprężarki i rozpylacze do natryskowego lakierowania, 
3 maszyny do szycia krawelckie, 
3 inaszyny do szycia rymarskie, 
4 walce do skór, 
" maszynki do ścinania skór, 
4 maszynki-praski do zaciskania oczek, 
ol maszynki do cięcia pasków. 
Oferty należy składać do dnia l marca br. 'W 7.::Jkł'ldzie 

Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, ul. ClArn1akowska 231, 
pokój nr. 7. 

Bliższe informacje w pokoju nr. 9. 
Zakład zastrzega sobie prawo wyboru oferty. KN'-2288 

PRZETARG NIEOGRAN1CZONY Nr. II11/48 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie o
głasza przetargi nieograniczone na: 

a) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania parowego 
wysokiego ciśnienia w Obręczarhi Warsztatów Gl. P.K.P. w 
Pruszkowie; 

b) odbudowę I naprawę instalacji centralnego ogrzewania 
paroweio w dzIale mechanicznym w/w warsztatów; 

c) odbudowę i naprawę umywalni robotniczej w dziale 
mechanicznym w/w warsztatów; 

d) dostawę 50 sztuk drabin strażackich Składanych syst. 
Szczerbowskiego; 

e) dostawę 100 szt. szafek drewn. do gaśnic śniegowych. 
Podkładki przetargowe dotyczące poz. poz. a, b i c można 

nabyć za opłatą 300 zł. oraz otrzymać bliższe informacje w 
Referacie Zakupów w-łu Mechanicznego D.O.K.P. w War
szawie. ul; Wileńska 6. 

Oferty w zapieczętowanych bezfirmowych kopertach z na
pisem "Oferta do przetargu Nr. 11/1/48 poz . . ..•. " należy 
składać do godz. lO-ej dnia 11 marca 1948 r. do skrzynkI 
ofertowej w W-ie Mechanicznym D.O,KP. w Warszawie. 
ul. Wileńska 6. Otwarcie ofert o godz. 10,30 tegoż dnia. 

Do oferty powinno być dołączone pokwitowanie Kasy Dy
rekcyjnej na wpłacone wadium w wysokości 2% ·oferowa
nej sumy. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru przedsiębiorcy 
lub dostawcy bez względu na cenę, częściowego powierzenia 
dostaw I robót. przeprowadzenia dodatkowego przetargu 
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez 
prawa do jakichkolwiek odszkodowań. KN-2328 

PRZETARG 

Przemysł Chemiczny "Boruta" P. Zarz. Państwowym w 
Zgierzu, ul. Sniechowsklego 30 ogłasza przetarg nieograni
czony na dostawę: 

sIlników asynchronicznych. S-fazowych, ' budowy całkowi
~.j . . zam.kpięt~j,hermetycznycq na ło~y.skiiCb kulkowych, z . 
wirnikiem zwartym, na napięcie 220/380 V, obroty możliwie 
950 obr/min względnie 1450 obr/min. 

II szt. o mocy po 2 KM 
24 .... ,,3 KM 
13.. .. ,,3 KM 

2" .." 4,5 KM 
2.. .. ,,5.5 KM 
2.. .." 6 KM 
4.. .. .. 7,5 KM 

Oferty w ~aJakowanych kopertach z napisem "oferta na 
dostawę silników elektrycznych" kierować należy pod adre
sem: Przemysł Chemiczny .. Boruta" Sp" Akc. Zgierz, Snie
chowskiego 30. Wydział Zaopatrzenia do dnia 13 marca br .• 
w którym to dniu o godz. lO-ej nastąpi otwarcie ofert w o
becnośCi zainteresowanych osób i przedstawicieli firmy 
~ru~ • 

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone do ' N.B.P. 
-O/Łódź lub do kasy "Boruty" wadium w wysokości 1% o
ferowanej sumy. 

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

. KN-2285 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Sląsku \V 

Katowicach, ul. Gen. Zajączka 18, ogłaszają przetarg nieo
graniczony na: 
Przebudowę rurociągów o średniCY 400 mim i 225 mim 

pod plaśnikamL , 
Podkładki ofertowe I bliższe Informacje otrzymać można 

w Wydziale Sieci P.Z.W. w Katowicach, ul. Gen. Zającz· 
ka Nr. 18. 

Dyrekcja P.Z.W. zastrzega sobie wolny wybór oferenta 
bez względu na wysokość oferowanych kwot wzgl. UIiieważ
oienia przetargu bez podania powodów. 
.. Termin składania ofert upływa w dniu 9 marca br. o go
dzinie 12.00 - poczem nastąpi komisyjne otwarCIe ofert. 

KN-2283 
PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr. 2-I1 

Okregowa DyrekCja Dróg Wodnych w Warszawie ul. So
lec Nr. 2 ogłasza przetarg riieograniczony Nr. 2-II na dzień 

"MONTTOR ,POLSKI" - dnia 261utego 1948r. 

12 marca 1948 r na godz. lO-tą na wykonanie drugiej serif 
robót przy budOWle śluzy komorowej w Borkach (km. 81.5) 
na Kanale Augustowskim (roboty ziemne. betonowe. ubez
pieczeniowe I różne). Podkładki przetargowe I bliższe infor
macje , otrzymać można w biurze Dyrekcji. KN-2327 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

Centrala Produktów Naftowych, Oddział w Bydgoszczy, 
ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę bocznicy ko
lejowej w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą. 
Podkładki ofertowe I informaCje otrzymać można w biu

rze Oddziału w Bydgoszczy, Aleje 1 Maja 22. pokÓj Nr. 10 
lub w biurze Oddziału CPN w Toruniu, ul BydgOSka 90. 

Do oferty należy dołączyć dowód złożenia wadium w wy
sokości 2% oferowanej sumy. 

Termin $kładama otert upływa z dniem 17 marca 1948 r. 
godz. lO-ta, poczym nastąpi .otwarcle przetargu. 

Oferty należy składać w biurze Woj. Oddziału CPN w Byd
goszczy. Aleje 1 Maja 22, pokój Nr. 10. 

Centrala Produktów Naftowych zastrzega sobie prawo 
wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu. 

KN-2326 

PR7ETARG. 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Brzesku wojew. Krakow
skie ogłasza na dzień 15 marca 1948 publiczny przetarg ofer
towy na rozwóz tłuczma ze staCJi kolejowej w Słotwinie. 

oraz na dostawy szutru rzecznego pochodzenia miejscowego 
dla dróg wojewódzkich i powiatowych. 

Bliższe szczegóły poda reflektantom Zarząd Drogowy na 
miejscu. KN-2168 

PRZETARG NtEOGRAN1CZONY. 

Centrala Handlowa Przemysłu Metalowego Warszawa 
ul. Przemysłowa 26. Tel. 8-61-26. ogła~za Przetarg NIeogra
niczony na wykonanie dekoraCji I odbudowy stoisk w pa
wilonie przemysłu metalowego na tegorocznych Targach 
Poznańskich. 

Oferty adresowane jak wyżej w zalakowanych kopertach 
z napisem "Oferta na wykonanie dekoracji I odbudowy. 
stoisk w pawilonie przemysłu metalowego na Targach Po
znańskich" składać należy w Wydziale Ogólriym C.H.P.M. 
w terminie do dn. 10 marca r. b. godz. lO-ta. O godz 10 m. 15 
nastąpi komisyjne otwarcie ofert. 

Do ofert~ należy dołączyć kwit na wpłacone do Narodo
wego Banku Polskiego - Oddział Główny w Warszawie na 
r-k żyrowy w/w Centrali wadium w wysokości ~/. od su
my Oferowanej . . 
Dokładnych informacji zasięgnąć można w Wydziale 

Ogólnym C. H. P. M., jak również pobrać podkładld ofer
towe w cenie Zł 150.- za sztukę. 

C. H P. M. zastrzega sobie wolny wybór oferenta lub unie-
ważnienie ' przetargu bez podania l>rzyczyn. KN-2229 

PRZET ARG N,I~O(:m~NIG~Qtry'. 

Państwowy Bank Rolny w Warszawie, ulica Nowogrodzka 
nr. 50. ogłasza przetarg nleograniczony na wykonanie rohót 
budowlanych (stan surowy) przy odbudowie domu mieszkal
nego Państwowego Banku Rolnego w Bydgoszczy, przy ul. 
Dworcowej nr. 41. 
Bliższe szczegóły dotyczące przetargu zawierają podkładki 

ofertowe. które ' wydawać wzgl. na żądanie wysyłać pocztą 
będzie Oddział Państwowego Banku Rolnego w Bydgoszczy, 
Al. 1 Maja nr. 10 - tel. nr. 24-07. 

Oferty w przepisanej formie winny być złożone w termi
nie 2-tygodniowym od daty ogłoszenia o przetargu w Moni
torze Polskim, w Wydziale Ogólnym Oddziału Państw. Ban
ku Rolnego w Bydgoszczy, Al. l Maja nr. 10 do godz. li-tej, 
o której nastąpi otwarcie ofert 

Do oferty winny być dołączone, jako niezbędne, wymaga
ne przez Bank dokumenty oraz dowód złożenia wadium 
w wysokości 1% sumy kosztorysu. Wadium winno być 
wpłacone do kasy Państwowego ' Banku Rolnego w Byd
goszczy, Al. l Maja nr. 10 lub z~stąpione gwarancją ban
kową, uznaną przez Baiil~ za ' wyst'arczającą. 

Oferent może być obecny przy otwarciu oferŁ Po proto
kólarnym otwarciu następuje' badanie ofert, które przepro
wadza się bez udziału oferentów. 

Bank zast.rzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta. 
bez względu na cenę kosztorysu, oraz unieważnienia prze
targu bez podania przyczyn. KN-2284 

PRZ~TARGI NIEOGRAN1CZONE Nr. 2 I 3 

Dyrekcja Okręgowa Dróg Wodnych we Wrocławiu ogłasza 
przetargi nleograniczone na: 

l. dostawę materiałów. oraz wykonanie rohót faszynowych 
na rzekach administrowanych przez DyrekCję w ilości: 

a) faszyny lasowej dla P. Z. W. Koźle, Wrocław, Kro
sno n/O. Słubice. Zgorzelec dla Nysy Łużyckiej i ,Cie
szyn, ogółerIl 63.2oom3 ; 

b) faszyny wiklinowej . dla tychże s;lmych Państwowych 
Zarządów Wodnych oprócz Krosna n/O, ogółem 

14800 mS; 
e) palików faszynowych dla P. Z. W, Kożle, Krosno. 

nlO .• Zgorzelec I Cieszyn ogółem 729,400 szt. ; 

Nr 22 

d) wykonanie faszynady na terenie P. Z. W. Wrocław, 

Krosno n/O., Słubice I Zgorzelec, ogółem 49.375 ml'!. 
Z. dostawę materiałów kamiennych i wykonanie robót 

brukarskich I narzutów w ilości: 

a) kamienia narzutowego dla P. Z. W. Wrocław, Kro
sno n/O., Słubice I Zgorzelec, ogółem 26000 t.; 

b) szutru dla powyższych P. Z. W., ogółem 8,050 mS , 

c) kamienia brukowego jak powyżej oraz P. Z. W. Zgo
rzelec i Głogów, ogółem 25.100 m3 ; 

d) roboty brukarskie na terenie P. Z_ W. Wrocław, Gło

gów, Krosno nlO., Słubice, Zgorzelec, ogółem 
84.000 mt ; 

e) roboty narzutowe na terenie tych ·P. Z. W. co bru
karskie, ogółem 23.200 m3• 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejsze
nia dostaw i robót przewidzianych przetargami w granicach 
do 25ft/o. 

Oferta może obejmować część dostawy lub roboty. 
Oferta obOWiąZUje oferenta w ciągu 30 dni od dnia otwar

cia ofert. 
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone w Kasie 

I Urzędu Skarbowego we Wrocławiu na rachunek sum de
'pozytowych Dyrekcji wadium w wysokOŚCi 1% sumy ofero
wanej wzgl. listy gwarancyjne Banków posiadających 
uprawnienia do wydawania gwarancji. 

Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: "Oferta na 
dostawę materiałów względnie wykonanie robót do przetar
gu Nr. 2 lub 3" należy składać w kancelarii DyrekCj i do ter
minu Ich otwarcia, 

Pr'1:etargi odbędą się: pierwszy 9 marca 1948 r. o godz. 
lO-tej, drugi 10 marca 1948 r. o godz. lO-tej, w biurze Dy
rekcji, pl. Legnicki 21, pok. Nr. 5. 
Tamże w godzinach urzędowych można otrzymać załączni~ 

ki ofertowe za zwrotem kosztów własnych oraz <;zczegółowe 
Informacje. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo dowolm:go wyboru oferen
ta, podziału między kilku oferentów, oraz unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny l wypłaty jakichkolwiek 
odszkodowań. KN-2286 

Ogłos.zenia instytucji 
publicznych . 

OGŁOSZENIE. 

Zgodnie z dekretem z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracj i 
umarzaniu nlektilrych dOKumentów na okaziciela. emito

wanych przed dniem 1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 22, 
poz. 88) Komunalna Kasa Oszczędności powiatu C,,:ęsto

chowskiego w swojej siedzibie , w Częstochowie przy ulicy 
Naiświetsze.i Marii Panny Nr 19 w godzinach urzędowych 
przeprowadza 're'iestrację i ostemplowanie wydanych przez 
Kasę przed dniem l września 1939 r., a podlegających reje
stracji, . dokumentów ' na okaziciela (książeczki oszczędno-

. śCiowe). 
Rejestracja będzie trwać do dnia 3 kwietnia 1948 r . 

włącznie. 

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

Podstawę do rejestracji stanowią: 
I) Oryginały dokumentów emitowane przed dniem 

1 września 1939 r. 
2) Duplikaty tych dokumentów, o ile były wydane przed 

dniem 4 czerwca 1947 r. 
3) Postanowienia prawomocne sądów o umorzeniu doku

mentów, jeżeli były wydane przed dniem 4 czerwca 1947 r. 
4) Postanowienia prawomocne sądów o umorzeniu doku

mentów, wydane w czasie od dnia l września 1939 r. przez 
sądy polski'e na terenie t. zw. Generalnego Gubernatorstwa. 

5) Zaświadczenia, wydane przez instytucje kredytowe, 
urzędy i osoby ' prawne wymienione w ust. l art 2 dekretu , 
jeżeli dotyczą dokumentów utraconych w czasie od 
1 września 1939 r. do dnia 17 gruc.lia 1945 r. 

Duplikaty dokumentów wydane po 4 czerwca 1947 r_ 
zgodnie z art. 16 dekretu zastępują dokument na okaziciela 
ze wzmianką o rejestracji. K-1832 

Oqłoszenia prywatne 
OGŁOSZENIE 

Związek Hodowców Drobiu w Krakowie, pl. S7.czepański 
2/111 p., na skutek likwidl'lcjl wzywa wszystkich dłużników t 
wierzycieli, by do dnia 10 kwietnia 1948 r. zgłosili wszystkie 
pretensje lub zobowiązania w stosunku do Związku Hodow-
r:ów Drobiu w Krakowie. . 

Po upływie wyżej wymienionego terminu żadne pretensje 
nie będą uwzględniane. 

Zarząd Likwidacyjny 
Związku Hodowców Drobiu . 

KN-2329 

PRENł'MERATA Munltura Polskiego wynosi miesięcznie zł 250.-. Numer pojedyńczy zł 30.-. . CENY OGŁOSZEN: O zagubionych dokumentach zł 10.- za słowo. - Edykty 
nar'l)'yłant> przez Starost. (Ref, Spraw Inwalidzk.) zł 4 za słowo. - Uznanie za zmarłego zł 600 .. - (ryczałt). - Umorzenie dokumentów zł 25,- za słowo. - Odtworzenie zaginionych 
dokumentów zł 10.- za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 ;;zp.) - Postępowanie spadkowe zł 35.- za słowo. - Ustanowienie kuratora zł 25.- za słowo. - Inne ogłoszenia gądowe zł 35.
za słowo. - Przetargi I wszelkie Inne ogłoszenia l:ł 40.- za wiersz mm l szp_ (na str, 6 szp.) ~ Za bilanse .1 układ tabela ryczny dolicza się 50010, Za terminowy druk ogłoszeń Wy.,. 
dawnictwo nie odpowiada. Ogłoszenia należy' kierować do Administracji "Monitora Polskiego" w Warszawie, ul. MłodZieży Jugosłowiańskiej II (Pierackiego) lub Oddziałów Polskiej 
Aepnri! PrR"nwej PA P. Należnoś~ za oclosu'ola płatoa ~utńl\\' k" z Cńry. 
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