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TRE~(J DZIAŁU URZ~DQWEGO: 

, Zarządzenia Wład21 Naczelnych. 

, '. Pozo 2l3~ Za,rządzenie Ministra Administracji Pn
blicmej z dnia 23 października 1946 r. o wyznacze
niu Ur~du Stanu Cywilnego, właściwego d~ wpisy
wania do swych ks'iąg- aktów stanu cywilnego., spo-

. rzą.dzonych za granicą oraz postanowień sądowych 
O uznaniu osoby za zmarłą i o stwierdzeniu zgonu. 

-
DZIAL , ORZł;DOWY. 

I ' 

Zarzadzenia Władz Naczelnych. 
--000--
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ZARZĄDZENIE 

24. Retecki Władysław, 25. WiśniewoSki Bolesław, 
26. 'Krajewski Antoni, 27. Nowak Kazimierz, 28. 
Wiśniewski Tadeusz. 

BRĄZOWYM KRJZ-yŻEM ZASŁUGI 
1. Adamski Józef, 2. Burczyk Adam. 3. Cera:!ew

ski Michał, 4. Oieślak Jan, 5. Czabański AntonI, 6. 
Fryc Alfred, 7. Gawłowski 'Stanisław, 8. Grudziń-
sIci Jan, 9. ligiel Roman, 10. Janllszkiewicż Michał, 
11. Jędrzejczak Feliks, 12. Jutrowski Teodor, l3~ Ks.· 

, Ministra A~ministracji PublicmeJ' ' lek Franciszek, 14. ' Klawiński .JÓzef, 15. Kołod.ziej-
z dnia 23 października 1946 r. czyk Wincenty, 16. K-owa18ki Irranciszek, 17. Ki>lLo 

Pozo 214. Uchwała Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej z dnia 12 czerwca 1946 r. o odznaczenjach 
za zasługi, położone w walce z okupa.ntem i za 
ndział . w pracach konspiracyjnych w okresie oku" 
p,a~ji z terenu województw: Mazurskiego, PomOl'
Sinego I Rzeszowskiego. , 

o wyzn~niu Urżędu Stanu Cywilnego, właściwe- wiński Walerian, . 18. Krul,wwaki Władysław, ,19. 
. go do wpisywania do swych ksiąg aktów Gtanu cy- Krzyżanowski Kazimierz, 20. ,KubickiAntoni, 2L 

wilnego, 8POrządwnych za granicą., oraz postano-- Kwiatkowski Władysław" 22. Mackowski Antoni. , 
wień sądowych o uznaniu osoby za zmarłą i ('I stwier- ' 23. Marzęta Józef, . 24. Miklitkowski Jan, 25. Nowa-

dzeniu zgonu. czyk Zygmunt; 26. Palacz Bolesław, 27. J?opiela Ma.-

WYSZŁY Z DRUKU Nr Nr 50 i 51 DZIENNIKA 
UST A W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA- ' 
WIERAJA,CE TREŚC NASTĘPUJA,CA,: \ ' \ 

. ' . rian, 28. PiUtrowski Ludwi'k, 2~ Rvł1arczyk Ignacy, 
N~ podstaw:e. art. art. 27 l 79 ust. (1) de~retu I 30. Słomkowski Franciszek, 31. Smol Leon, 32. Stra~ 

,. ~la 25 wJ.'zeSll1a 1945 r. - Pt.aw~ o aktach stanu dowski Adolf 33. Wawrzyniak "tanisław. ' 
cywIlnego (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 272) wyznaczam ' 
Ur~d Stanu Cywilne,go Warsżawa ' Sródmieście Na wniosek Wojewód.zkiej Rady Narooowej vr 

Nr 50 Z DNIA 16 PAtDZIERNIKA 1946 R.: (Obwód '1), jako właśmwy do wpisywania do I,>ro· RzeszowIe , z terenu Województwa Rzeszowskieg~ 
wadzonych J}rWz ten Ur,z.ąd ksiąg stanu .cYWil- następujlWe osoby: 

Poz. 284 - listawa Skarbowa z dn. 20 wrż€Śnża . negO': ' 
1~46 r. na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grud- a) 'aktów stanu cywilnego, 8I>Orządozonych za 
ma 1946 r. , grani_cą., ' oraz , 

' h) postanowień sądowych o uznaniu o8oby za 

ORJDEREM ODROOO:IDN:!A PO~ III KLASY 
1. iks. Borowiec Marian, 

Nr 51 Z DNIA 17 PAtDZIERNIKA 1946 R.: . , 'zmarłą lub o stwierdzeIiiu zgonu ' ' ORDEREM ODRODZENIA POLS~I V kLASY 
- w wypadkach, gdy ostatniego miejsca ' mmieSZlka .. , ,- 1. inż. Kluk Edward, 2. Kolanko Jan, 3. Rak Jan, 

DEKRETY:, 

. . !'Q.~ ~8~77 Z dp,ifJ . 19wr.ZI'I')iG ~~~",-'e l,",~i.' 
,_.v.,-.~ ustaUly o, ~zasi4-.pTa~y';;W ';prnm-yśle-·+-hartdlri;" .' '' .. 

nia w PolsCe osoby, której a,kt dotyczy, nie byłolllb 4'.<ShisiucZYkFranciiZek. . ' 
jest ollo :nieznane. ' . ' ' . " . . ..' 
. "_··'''''_';'' '·' - '}fiIrt~fer '' :A;dmrur~irac5i~·Pt11'iii6miel:-' _.~-" - , .. -~...--,·ZŁQ!FY*,· :IHWJY9;:P}'M~·?J:ABŁUGI ' ·- . . .. " ... ~--- , 

. ' . Dr. Wł. Kiernik ' 1. Augustyn JÓlref, 2. Bomba Mttoni, 3. d'l' Blot\· . Poz· ~86 .-z dnia 19 września 1946 r. o wydawa- ' 
;~'U DZlenmka Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych. 

, Poz. 287 - z dnia 19 września 1946 r. o ;mi.anie 
," rozpor::ąd.zen~a Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

28, pazdz:'ernzka 1933 r.O uposażeniu funkcjonariu-
s:tow panstwowych. . . , . 

ROZPORZADZENIA RADY MINISTRóW: . , . 
Poz. 288 -:- z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zmianie 

rozporządzenia RadY., '!finistr6w :J dnia i listopada 
1945 r. o uposażeniu pracowników przedsięb,iorstwa 
"Polskie Koleje Państwowe". . 

214. 

UCHWAŁA 

. U,chwałą Prezydium Krajowej Rady ' Naro.dowej, 
powziętą na posiedzeniu w dniu 12 czerw~a 1946 r. 
za zasługi położ,one w walce z okupantem i za udział 
w PTacach konspiracyjnych w okresie okupacji, od
zna,czono: 

Na wniosek ' Mazurskiej 'Wojewód7jkiej 'ltady N~
rodowej w Olsztynie z terenu W ojewództw~ Ma
zurskiego- na:stępujące osoby: 

ski Franciszek, 4. Bryda·k Andrze;; 4: Chabaj Kazi~ 
mierź, · 6~ Czech Ą.niela, t Gr'ygiel Zygmunt, 8. Gnie
wek Ludwik, 9. mgr Hass Janinl,l., 10. Buczko Jan, 
11. Buss Jan, 12. Kotula Franmszek, 13. Komorow
S'ki Stanisław, 14. Łękawski Jerzy, 15. Misztal AI- " 
fona. 16. Nowakowski Stanisław, 17. Pelczarski 'Woj
ciech, ~8. Pelc Stanisław, 19. Rompalski , Jan, 20. 
Słapiński Władysław, 21. Wojnarowski Józef, 22. 

. Zuchowicz Roman, 23. Zwoliński Tytus. 24. Warze-

. 'cha, pośmiertne. , , 

SREBRiNYM KRJZYZEM ZASLUGI 

Poz. 289 - z dnitJ' 5 września 1946 r. w sprawie I 
'Zmiany rozporządzenia Rady Ministrów ż dnia 12 
września 1945 r. o należnościach w razie spełnienia 
czynności służbowych poza zwykłym miejscem służ- \ 
bowym oraz w razie ,przen'iesienia na inne miejsce 

. 1. Aced<lński Leopold, 2. Adamiec , Stanisław, 8. 
IrnZYŻEM GRUNWALDU III KLASY I Buczek Stefan, 4. inż. BrzuchO'Wski Julian, 5. Bru-

, . dek Józef, 6. Bober Walenty, 7. Jankowski Henryk. 
1. Wilaniowski Korolewicz Bogdan. 8. Kulpińska Maria, 9 . . Krupa Władysław, 10. Le,ch " I Julian, ·11. Migała Teodor, 12. mgr Miąsik Mar0in, 

"t;łużbowe. " 
' ŻŁOTYM KRlZYŻEM ZASŁUGI . . , 13. NoworoI JOOef, 14. Pivirot-to KsZ'imierz, 15. Pęd;. 

1 .. Kamińskii. ' MaJ.'ian, 2. Kruciyński Aleksander, ras Tadeusz, 16. Regliszyn Józef, 17. Szeliga Antoni, 
Pałucki Tadeus-ż. ~$. Schoenborn Ludwik, , 19. Tychoniak SLan:~ł~w, 

" . ,'. . ) 

SREBRNYM KR:~YŻEM ZASŁUGI · 
1. Dimiszewska Bronisława, 2. Kramek Juiian, 

Poz. 290 -:- z dnia 12 Września 1946 r· w sprawie - a. 
zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 li
stopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwo
we.~o przedsiębio.rstwa ' ,;Polska . Poczta, ' Telegraf 

3. Maga Józef, 4. Stanczykowski W acła~, 5. Stefa-i Telefon". , 
' . . 

Poz. 291 ,- ,z dnia 12 września · 1946 r. o zmianie 
. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 
1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów 
pculstwowych do grup uposażeniq i automatycznego 
p rzechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposaże- ' 
nia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych 
oraz o' 'umundurowaniu niższych funkcjonariuszów 
państwowych. 

ROZPORZADZENIE, 

'Poz. 292 ~ Ministra Skarbu z dnia 5 września 
1946 r. w sprawie wykonania art. 23,26 i 35 dekre- . 
tu z dnia 16 maja 1946 ,r. o Zobowiązaniach podal-

. kowych. 

niak Mieczysław, 6. Szczypa Edward. ' ' 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

1. Szelęgowski Zygmunt, 2. Wiśniewski JÓżef. 

N a wniosek Pomorskiej Wojewódzkiej · Rady 
Nar09.owej w Bydgoszczy z terenu Województwa 
Pomorskiego - następujące osoby: 

KRZYŻEM W ALF,CZNYCH 

- 1. kpt. Lipiński Antoni. 
I 

ZŁOTYM '!(RJZYŻEM . ZASŁUGI , 
1. mgr Budzyńsk i ' Marian, 2. Kamiński' Leonard, 

3. Langer Antoni. 

SREBRNYl\{ KRJZYŻEM Z,ASł,lJGT 
'oŚWIADCZENIA · RZĄDOWE , 1. Autrieb Adam. 2. Dworakowski Henryk, 3. Ja-

Poz. 293 - z dnia U sierpnia 1946 r. w sprawie I ,WOlski Stanisław, 4. Kubski Szczepan, 5. Kogut Jó
przystąpienia Syrii do konwenc;i o polepszeniu losu zef, 6. Kulasek Roman, 7. Malinowski Alojzy. 8. Mo
chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej . lenda Henryk, 9. Murawski Franciszek, lO, Ostrow-

, , 29 I ski Zygmunt, 11. Paruszewski Marian, 12 Piątka 
Walenty, 13. Przybyła Adam, 14., Rakoczy Józef, . w Genewie dni ,a 27 lipca, 1,.9 r.. , , ' , . 

. Poz. 294 - z dnia 24 slerpnra 1946 r. W sprQUJte , 15. Switajski Józef, 16. Szatkowśki Wojciech, 17. 
przystąpie.nia Libanu do konwencji o polepszeniu Stawicki Jan. 18. Szul,c Ludwik, 19. TurczyIiowicz 
ros u chorych i rannych w armiach czynnych, p',odpi- Adrian, 20. Urbanowski TadeuS'Z, 21. Wasilewski 
JGTIe; W Genewie dnia ~7lip'ca 1929. t.. '. , St:ani&l~wł 22.. Gre(ro1Vicz LeohJ 23. Kłosińsk:i Jan, 

20. Wąsaoz Jan, 21. Zajczyk Igor. . 

, BRĄZOWYM KRJZYŻEM ZASŁUGI . 
1. Chrzanowski W alan ty, 2~ Domarski Marcin, 

a. Drozd Józef, 4. Nadolski Stanisław, 5. Orzech An· 
drzej, 6. W ójturski Mieczysław. 

Obwieszczenia sqdowe 
POSTĘPOWANIE SPADKOWE 

, S4f) OKRĘ:GOWY W WARSZAWIE 
V:ydział , HipotecZIly Sądu Okręgowego w Warszawie 

obwieszcza, że po, zmarłych: ,', 

1. ' Woldygier BOI::uchu i Rochnie, współwłaścicielach 

nieruchomości "Nr 1455-Praga", 
2. Mławskim Mordce, współwłaścicielu nieruchomości 

"W. 1867", 
3. Sypniewskiej Mariannie , - Zofii, właścicielce nie

ruchomości ,,7896", 
4. Janiszewskim Pawle. współwłaścicielu nierucho~ 

mości ' ,,1754x~' i "Dobra Miłosna A", pow. warszawskiego, 
5. Czerwińskiej Henryce, współwłaścicielce nierucho-

mości "W. 2217". -
6. Bitter Josku Szoelu, współwłaścicielu nieruchomości 

,,2383-Praga", 
7. Longchamps de Berier Laurze, współwłaścicle'lce 

nieruchomośCi "W. 2068", 
8., Modrp.kowskim Jerzym, właścicielu nieruchomości 

,,13607l1S608" i "Willa Umyślna"; pow. warszawskielo. 
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9. Barańskim Ludwiku, współwłaścicielu nierucho
mości "W. 232", 

10. Łempickiej z Labów Julii Mich~linie; wspełwłaś
cicielce nieruchomości "Folwark Placówka" powiatu war
s?:awskiego, 

, 11. Olszewskim Antonim, ' właścicielu nieruchomości 
"Willa Władka" powiatu warszawskiego, 

12. żmijewskim Bronisławie Witoldzie, właścicielu 
nieruchomości ,,,1246" i ,,1322", współwłaścicielu nieru
chomości ,,1342", 
, 13. Gelbard Helenie i Gelbard Halinie współwłaści
cielkach nieruchomoś~i "Osada ' Oaza Nr 92:' powiatu war
szawskiego, 

14. FUleborn Eugeniuszu i Michalinie małtonkach 
Ńłaścicielach nieruchomości ,,10229", ' 

15. Przybytkowskim Józefie Edmundzie współwłaś-
cicielu nieruchomości ,,3734---JPTag~", ' 

16. Giguzin Kuszlu, ' współwłaścicielu nieruchomości 
.,Dobra· . Aleksandrowskie" powiatu' mińSkiego, 

17. Rozenberg ' Irenie, współwłaścicielce nieruc}Jomości 
.Osada Okęcie Nr 15", powiatu warszawskiego, 

I 18. Moycho Stefanie Walerym, współwłaścicielu nie
. ruchomości "Nr 9).65, ~ 586" i "Kolonia Komorówek", po
wIatu błońskiego, 

.' 19. Rudnickich Chśimie i Nomie, małżonkach, wł~ści
eielach nieruchomości .,3462-Praga" 

20. ' Weinstok Adolfie, współwła§cicie'lu nieruchomości 
,,51556, 12721 i 1271~Praga", . 

21. Lefeld Ryszardzie Aleksanckze współwłaścicielu 
nieruchomoścI "Osada Olszy:tla" powiat~ warszawskiego, 

22. ZIegenhierte Romanie, współwłaścicielu nierucho
m~ "Willa Julizin Z"powiatu warszawskiego, 

23. Głowińskich Lzraelu i Bajli z Kadynów, . małżon
lt.aoh, właśdciellach nieruchomości ,,1'21664", 

24. Maehenbaum ve~ Machonbauni' Berku, współwłaś
cicielu nieruchomości ,,1094 B /2 iW 3257", 

215. Bass Herszku, wiPółwłaścicielu nieruchomości 
,;Willa Bass" powiatu ,warszawskiego, 

26. Maszyńskiej Janinie -, Stanisławie, właścicielce 
nieruchomości ,,9085", 

27. Marczak Stanisławie i Marcie. małżonkach, wie
l'IIycielach 8.000.- złotych w złocie kapitału i 800.- zło
tych w złocie kaucji na nieruchomości ,,11929", 

28. Moszoro Krystynie, współwłaścicielce • nierucho
mołci ,,7534", 

29. Bogdan Janinie, wspOłwłaścicielce nieruchomości 

"Willa Włochy C Nr 54-1>9 i 61" PQW. warszawskiego, 

30. lJchtenield Henryku Jakóbie, właścicielu nieru
chomości "Willa Rożewiczanka" ,' powiatu warszawskiego 
i współwłaścicielu nieruchomości "Osada Królewska Gó
ra AU powiatu warszawskiego, 

31. Justman Henochu vel HentlChu Manielaku. współ
wiaęcicielu nieruchomości "WHla Ot.wocka Elżbieta" po
wiatu warszawskiego, 

32. Szyffke Chaimie Efro~ie, współwłaścicielu nie
ruchomości "Willa Otwocka Elżbiet'" powiatu warszaw-t 
skiego

J 
. 

33: ' Lefler ' Janie, współwłaścicielu nieruchomości "Do
bra Wólka Grodziska" powiatu błońskiego, 

34. Szenderowicz Chanie i Romanie, współwłaścicie
l!1ch ni"ruchomości "Osada Sidorówka" powiatu war
sZawskiego, 

35. Sołowiejczyk Orko, i Emmie, małżonkach, włiiści

cielach nieruchomości ,,10950, 799" i "Wilia Konstancin 
366" i "Willa Konstancin 305/311" pow. warszawskiego, 

. 36. Belina - Brzozowskim Karol!l .Józefie K(,mtantym, 
właścicielu nierlld,omości ,,1592", 

87. Lewkowicz Eli, wierzycielce , sumy złotych 3.000 
na r.jer~!chomości "Osada Okęcie 16" pow. warszawskiego, 
, ' 38. Kalisz Szymonie Szulimie, współwłaścicielu nie

~ ruchomości \ "Wille Otwockie Nr Nr 6, 7..46" powiatu war
szawskiego, 

39. Cieślickim Fr,anciszku, współwłaścicielu nierucho-
mości ,,6796", 

. 40. Kaczyńskiej 

ruchomości ,,8791" i 
wiatu warszawskiego, 

Kazimier~, współwłaścicielce nię
"Kolonia Łomianki Kolejowe" po-

41. Ślewińskim Stanisław,ie, właścicielu nieruchomośCi 

,,4649~Praga", 

42. ' Pasko Janie, właścicielu nieruchomości JJW, 96", 
~3. K.'raush~ Wandzie z Fromów, współwłaścicielce 

nieruchomości ,,1 '5~9", \ 

44. Chmielewskim Feliksie Hilarym, współwłaścicielu 

nieruchomości ,,11548", 
45. Wielogórskiej Melanii, współwłaścicielce nierucha

mo~ci "Kolonia Marysin Wawerski" pow. warszawskiego, 
46. Brotsztejn Janklu Mordce i Epsztejn Małce, właś

ci"ielach ~ieruchomości "Willa Carmen" powiatu war
sV'wskiego, 

47. Kańskiej Wandzie Sewerynie, współwłaścicielce 
nieT11chomości "W. 2068". 

48. Fryjarskiej Marii Antoninie z Czechowskich, 
współwłaścicielce nieruchomości ,;1354 A", 

49. Rotbard z Lindenwejsów Ruchli, właścicielce I"Je
ruchomości "Willa Amelia" powiatu warszawskiego, 

50. Gutrajch Icku Szlamie i Brusze, mal!żonkach, wła

ścicielach nieruchomości "Willa Błażejewicz6wka" po
wiatu warszawskiego, 

51. Bitter Izraelu Mordce, współwłaśc"icielu nierucho
mości "Osada lżnii:lówk::." powiatu warszawskiego, 

52. Bitter Malce, współwłaścicielce nieruchomości' 
.. '168" i ,,77O-;-Praga", 

53. Szafran Dawidzie, współwłaścicielu nieruchomości 

,,26S3/4-Praga". 

., 
\ ,MONiITOR BOLSKJI"-Dnia 28 paźd!ziernika 194&'1". 

I 
54. Goldfarb Chaimie Josku i Goldfarb Benjaminie I 

Maj lochu, współwłaścicielach nieruchomości "Wdlla Radu-
lanka" powiatu warszawskiego, ' , 

, 55. ' Granatower ' Herszu Josk~ wierzycielu kaucji 
10.320 złotych, zamienionej czt6dowo na złotych w złocie 

9.000 z procentami na nieruchom()Ści '"WiNa Radulanka" 
powiatu warszawskiego, ' 

56. Goldóeri Szmulu i lftiehli, małionkach, właścicie
lach nieruchomości ,,5983", 

57. Goldberg Dawidzie i Lai, w~aścicielach nierucho
mości ,,23'00 D" i "W'illa Kometa" pow. warszawskiego, 

58. Kamińskiej Annie Krystynie, współwłaścicielce 

nieruchomości "Wólka Grodziska B/67" powiatu błoń
skiego, 

'59. KamiBskim Janie, właścicieIlu nieruchomości "Wil
la Podkowa Leśna I. Nr 6/II" powiatu błońSkiego, 

60. Zuchmantowicz Annie, właścicielce nierucho
mości ,,7654", 

61. Izdebskim Witoldzie Franciszku, współwłaścicielu 

nieruchomości ,,11475" i "Kolonia Cegłó'Vek 7" powiatu 
warszawskiego, 

62. Kowa'IIk Bolesławie, współwłaścicielu nieruchO-: 
mości "Folwark Sabinów" powiatu warszawskiego, 

63. Ma2JUl'owskiej Leokadii, właścicielce nierucho
mości ,,3117 ....... Praga", 

64. Majnemer Nuchymie i Esterze, właściciela& nie-
ruchomości ,,2587 ....... Praga .. , J 

65. Mokotowskich Tobiaszu. i Maszy Kaj1li, małżon
kach, właścicielach nieruchomości "Willa Mokotów' po
wiatu mińskiego, 

66. Frydrych Majlechu i Lai z Burmanów, małżon
kach, właścicielach nieruchomości' "Osada Rabinówka" 
powiatu błOńskiego, 

67. Michalskiej Jadwidze Teresie, współwłaścicielce 
nieruchomości ,,8405", 

68. Szulman' Kielmanie, właścicielu nieruchomośoi 
"WHla Kielmanówka" powiatu wa1'!!zawskiego, 

69. FisZman Abramie Chaimie i Gitli małżonkach, 
współwłaścicielach nieruchomośOi "Willa Ópolanka" po
wiatu warszawskiego, 

70. Lewkowicz Moszku Mendlu, współwłaścicielu nie
~ucl:lomości ,,Dobra Mariampol A" powiatu błońskiego, ' 

71. Prechner Elce i Rozenberg Irenie. współwłaściciel
kachnieruchomości "Osada , Okęcie Nr 19" powiatu 1var
szawskiego, 

7Q. rolejnowej Bronisławie, wsOOłwłaścicielce nieru
chomości "Willa Bioletyn" powiatu warszawskiego, 

73. Rotlewi Brusze i Fajdze, współwłaścicielkach nie-
ruchomOŚci ,,3450-Praga", ; 

74. Du.na:jewskim M.al'ianie, współwłaścicielu nieru
chomości "Dobra Duchnice AB" powiatu warszawskiego, 

75. Celińskim Antonim, współwłaścicielu nierucho-
mości "Osada Winniówka" powiatu warszawskiego 
i "W. 10415", 

76. Jarmolowicz Janie, 
.,Willa " KOŚIcieszanka" pow. 
Praga",. 

właścicielu mieruchomości 

warszawskiego ,,5615-

77. Asman Josku Ejnochu, współwłaścicielu nieru
ehomości "Qsada Bronisławów," powiatu mińskiego, ' 

78. Frydman Herszu Josku. właścicielu nieruchomości 

"Willa Lipszycówka" powiatu mińskiego, 
79. Waks Chanie Fajdze, współwłaścicielce nierucho

mości "Willa Stanisławów, Zakład Hydropatyczny i , ku
mySowy Dr Józefa Geizlera" p0Vl1:. w&rszawskiego. 

80. Śliwowskim Józefie, właścicielu nieruchomoś,ci 
"Wina Podkowa Leśna D Nr MV" pow. błońskiego, 

81. Ho~fman Azrjelu, współwłaścicielu nieruchomości 

"W. 2609", . 
82. Jacobzohn Abramie i Szyi, braciach. współwłaści':' 

cielach nieruchomości ,,165-Praga", 

83. Podolskim Wacławie, wSRółwłaścicielu nierucho
mości "Willa Podole" powiatu mińskiego, 

84. Pawłowskim Józefie, właścicielu nieruchomości 

"Kdlonia Sobiekursk Nr 34" pow. warszawskiego, 
8'5. ChojnackiejWalerii, ' współwłaścicielce nierucho

mości "W. 374", 
86. Buchenowej Zofii Ma;ii, współwłaścicielce nieru:

chom:ości ,,0013", 

8-7. Bzura Bronisławie Natalii,' wspÓłwłaścicielce nie
ruchomości ,,884", 

88. Sułowskich Stanisławie Pawle i Janinie Barbarze, 
małżonkach, współwłaścicielach nieruchomości "Dobra 
Ohylice" powiatu warszawskiego, 

89. Gruber Stefanii Julii, współwłaścicielce nierucho
mości "W. 1401", 

90. Kubickim Franciszku, właścicielu nieruchomości 

"Willa Marysin Wawerski D N~ 87" pow. warszawskiego, 

91. Kulcentym Janie, współwłaścicielu nieruchomości 

"Kolonia Ukrairia letnisko" powIatu warszawskiego, 

92. Dobrzańskim Józefie, współwłaścicielu nierucho
mości "Folwark Placówka" powiatu warszawskiego, : 

93. Kobyłeckim Antonim Feliksie, właścicielu nieru
chomości "W. 2976", 
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99. Oygler Adamie, współwłaścicielu nieruchomości 
,,12655'< _ 

100. Kaczorowskim Wincentym, właścicielu nierucho
mości ,,2610-Praga", 

101.' Lederman Zysi vel Zychy, współwłaścicielce nie
ruchomości ,Willa Lasówka" powiatu warszawskiego, 

102. Kn~tek Stanisławie, właścicielu nieruchomości 
. "Willa Masza NOIibertówka" powiatu warszawskiego, 

103. Wrona Kelmanie i Krajndli, małżonkach, współ
właścicielach nieruchomości "l44Q-Praga", 

104. Winokurow Wacławie. współwłaŚcicielu nieru
chomości "W. 2031", 

105. Manes Chaimie i Kutnil;kim Srulu, właścieielac!1 

nieruchomości "Willa ' Otwocka Nr 82 · Rochman6wka" po
wiatu warszawskiego, 

106. Dembowicz Rywce Perli. współwłaścicielce nieru
chomości "Willa Dębowiczówka" pow. w~rszawskiego, 

107. Danielewicz Władysławie, współwłaścicielu nieru
chomości "Dobra Aniellin" pow. warszawskieglJ, 

108. Perechodnik Os zerze, współwłaścicielu nierucho
mości "Dobra Szereszpol" powiatu mińskiego , 

' l 09. Junak vel Jonak Apolinarym Stanisławie. wsI5ół

właścicielu ,nieruchomości "W. 3154", . 
toczy się postępowanie spadkowe. Termin zamknięcia po
stępowania spadkowego wyznacza się na dzień następujący 

i po upł1wie sześciu miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia 

I 
w Monitorze Polskim, w kancelarii Wydziału , Hipotecż~ 
nego Sądu Okręgowego w Warszawie, Kapucyńska Nr 6, 

I dokąd zainteresowani winni zgłosić swe prawa, pod skutI kam i prekluzji. 2-KB"':"'6239 
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~ Wydział Hi,potecZlny.· Sądu Okręgowego w WarszalWde ~b. 
'1 ' ' 

wiesreza, że po 7imarłym w , dniu 31 sierpnia 1942 roku Mosz_ 
ku BJ.ajwajsie, figl;.'l'ującym w dziale II wylkaZllt hilPoteczne
go ja'ko ,;Bleiweiss", właścicielu nieruehomości waTszawsk4ej 
"Nr 1582 E. XXV",ooC!ZY się poiStępowaJnie apadlkowe. Termiln 
zamknięcia postępowa.nia SlPaCJkowego wy,znacza się na, dzień 
nostępUljący po ' lllpływiesześciu mnesięcy· od daty pierwszego 
ogłoszeni'a w "Moniitorze Po'LSkim" w !kancelarii Wydzd,ału 

Hi.potec7mego Sądu Okręgowego w W arsz,awi~, ul. Krupucyń. 

ska 6, dolkąd zai:nteres6wami wrunni zgł~sić ' swe prawa pod' 
'sku~amIi preklluzji. ) 2-KB-6238' 

Sątl. Qklręgowy w Warszawie, Wydzj.eł Hipoteczny, ob. 
wieszcza; że po śmierci Władysława-Jana Mic'hałs1kiego, wla
ściciella rueruchomości warSlZ:l>wskiej Nr 7527, toczy się po
stęiPowanie spac..'kowe. Termin zamknięcia posrępolWania 
spailkowego wyznacza się na dzień, IUlIStęptujący po uply.IWie 
.sześciu miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia w Monibrze 
Pols1kim w KancebrLi Wydziału H~poteCiznego Sądu Okręgo. 
wego 'w W,arsiaJWie, KaIPucyńl9ka 6, dO'kąd zainteresowani 
w,inni zgrosić swe prawa pod skt41tk;ami pre:},JUizji. 

2-K-2760(K) 

Wydział H~lpoteczny Sądu OikJr'ęgowe,go w Wal',szaw ie 
obwieszc.za, że ' po zmarłych Janinie-Bronisławie i BnmilSł'a
wie _ Wandzie Tel1!nanOlW:ioz, wła,ściei.elkach ni.e~chotrulści 
~'l'8Ulwskiej Nr '2520 Praga, toczy si ~ po'stępowanie spad. 
loowe. Telmin zamknięC'ia postępowania spai.Jlrowego wyZ/na
cza się na dzień, ńa.stę:pny po upływie sześciu miesięcy od 
da'ty pierwszego ogłoszenia w Mon-i.tol'ze Polskim, w kance,
larii WydziaŁu H~po>tecznego Sąd:u ' Okręgo,wego w WaTsza
wie, K8ipucyńska 6, dokąd zai.nteresowan,i whmi z.glosić .swe 
prawa, ipod skutkami 'prekluzji. 2-GA-906 

SĄ.D OKRĘGOWY W ŁODZI 

Wydzi,ał Hipoteczny Sąd,u oki'ęgowego w Łodlzi niniej
szym obWieszC!Za, że toczy się postępoll'lanie spa<likowe po 
niiej wymienionych zmarłych: 

Zysli SzydłQ, zmarłej w Wal'l9lZawJe 1 lu,tego 1940 roku, ' 
współwła'ścicielce nJerucllOIlIDści łoozokiej Nil' 143<łtb rep, 2057. 

Brusze o.strowiecl\iej, zmarłej w Skarżysku 31 Ji,pca 1944 
rokiu, współwłaścieieIce, nie~'Chomośoi łódl2ikiej NT 305 rep. 
212,1. 

Szmulu-Zajnwelu i Fajdrze z Ratbi,IIOIWiozów Ostrowiec
kich, zmarłych: pierWSzy w Łodzi' 21 p8.~ziel1nika 1942 il"O

ku, druga w Skarrżys~u 30 czerwca 1944 roiku, właścicielach 
nieruchomości łódzkiej Nr 1531, re!!. 39,29 . 

Jak6bie PoC:'emskim,zmarłym ' w Łodzi 28 wI1Ześnia 1937 
r.oiku, wB'pół'właścicieiju lIlieruchomości łódZJkiej Nr 4561, re.p: 
5849. 

Henochru' BergeI1Ze, zmarłym w Łodzi 11 maja 1946 r&ku, 
współwłaśC'ic ielu nieruehomości łódzkiej Nr 788 g (ros.) rep, 
3249. • I 

Ry:wce Radoszyckiej i TaUJbie_GWH LiJool'man, zma,riydb 
31 sie'rpnia 1944 r., WlSlpółwłaścicie1kaoh nieruchomości łódz
kiej Nr 770, rep. 316, 

Hi,ndzie Jemzolimskiej, zmarłej w Łcdzi 17 września 
1918 roku, w~pół-właścieielce niel'lUchomoŚC'i łódzkich Nr 175, 
rep. 3740 i Nr 180, l·ep. 139. . , 

Szaji Jero;olimskim, zmarłym w Łodzi 10 grudnia 1941 
roku" właścicielu nieruchomości łódZJkiej Nr 2878, rep. 6825 
i '\W:póJJwłaśckielu placu o p<JWlie,rzehni 1192 mtr. mt. z nie_ 
ruchomości łód71kiej Nr 2233, re'{'. 5731. 

94. Finkelstein Leonie, współwłaścicielu nierucho- ' 

mości ,,5002" i "W. 774", 
Mendhl' i Rywce, 'małoonkach Roiblit, (Ullarłych w WaT

s'Zawie, pie'rws.zy we wrześnil1, druga w l iV'cu 1941 roku, 
współwłaŚCicielach nieruchomości łódZ«<'iej Nr 795t, re,p. 3074. 95. Frydman Wdlfie, właścicielu nieruchomości ,,2809 

-Praga", 
96. Klajtman Pinkusie vel Lejzorze i Ruchli vel Ra

cheli, małżonkach, właścicielach nieruchomości ,,3190-
Praga" i 1663-Praga", 

97. Gizaczyńskiej Balbinie, I voto Szelcowej, właści

cielce nieruchomości' ,,989-Praga", 
, 98. Dowgwiłło Jadwidze. właścicielce nieruchomości 

,,9482", 

KaumdeTze ZieIllta.la1k, zrnaliej w Łodzi 11 lutego 1945 
roku, ' współwłaścicielce piacu Nr 69 z Ma'rY1!ina-Al'turówka 
NT 27, :rep. 8548. 

Michale i DWojrze, ' małżonkach Natkiewiez, zmarłych 

, w Częstochowie 3 paźda:iel'D1iika 1942 roku, Wl!!iPółwłaścic.ie

lach nieruchomości łódzkiej Nr 47,a .,P., re,p. 2490, a Dwojr~e 
N atkiewicz, wsp6łwła.ścic-ielce nieruClhomośc,i łódzkiej Nr 2569, 
'rep. &164. • , ___ ' 
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Dawidzie~Szymsze i Rywce ma.łionkach Rajchman, zmar-, WydZ'iał H~oteczny Sądl\l Okręgowego ,w Kaliszu nł-
łych, pierwszy pod Brzezinami we wrześniu 1939 rdlru, dm'- ' miej.szym obwieszcza, że wstało otwarrte pos1:Jępowatllie ~ad. 
ga w Warszawie w końcu 1942 r., właścicielach nied"ucM. Ik<lwe po zmarłyoh: 

w.l\półwłaścicielaeh "Nieruchomości Nr 380/606 w mieA
cie Kutnie". W terminie powyŻiszym osoby zamtere80want ~ 
w,Lnny zgłosić swoje p,rawa pod skutkami prekLUzji. ~ 

. 2-GA-930 
moŚCi w Łodzi-Bałutach Nr 712, rep. 16m ; 1) Ja:kóbie SlIilomonow.ic7Jl1, Wspóbwłaściclelu nieruclwnloś-

Dawidzie Rajchmanie, właścicielt: nieruchomości łódzk1iej ci kaliskieh, ozna;czonych Nr rep. mLl>. 69C1. ,i 691 liiit A; 
' SĄ.D GRODZKI W SOKOLOWIE-PODL. 

Nr 5189 rep. 7118 i placów Nr Nr 31 i 42, uregulowanych 2) Ahramie - Mos7Jku i Chai • Pessie małż. Get'sZlt, wła.ś- Oddział Hipotec2!lY Sąrlu Grodzkiego w Sokolowie-Pod
laskim obwieszcza, że wstalo otwarte postępowanie gpaC:lko

, we po , Szynionie Wierzbickim . ,synie ' Mos7Jka-Judy, zmarłym 
w 1944 roku w Sokołowie, wspó~właścicielu nieruchomoŚdi 
miejskiiej w Sokołowie, orz;naozonej hi'potecznym Nr 153. 

w księdze nieruchomości łódzkiej Nr 2716, rep. 6430. cioielach nieruchomości kaliskich, oznaczonych Nr rep. hilp. 

RachiI Chwat, zmarłej w Rac:.'omiu w końcu grudnia ~51/268 i 303. 
1941 roku, współwłaścicielce .nieru~h'Omości łódzkiej Nr 1414, Tennm zamknięcia. tyeh postępówań spa.dJkowych wy,zna. 
rep. 1436. ' ' teza się na. dzień nastwrujący po upływie sześciu miesięcy ()(;t 

MosZ'ku-Josku vel MOStliku Ordynansie, zmarłym w paź- td8lty pierwszego ogł.oszentia w "M(lIIli;borze Polskim" w ~an.. 
d7Jiernilku 1940 roku w BiałyrnstO'ku,współwłaścicielt: :nie- cel8ll'ii WydZJiał1ł HiiPotecZ'lleg'o Sądu Okręgowego w Kaliszt:, 

Temni,n zamknięcia postępowania spadkowego wy'zna,. 

ruchomości ł9dzlkich Nr 788 II/789jM, rep. 2774 i Nr '7880 dokąd zai.nteresowa'llli winnizgłósić swe prawa Pod skutkami 
rep. 2795. " 'P:'eklu~i. ~L.dz. 469/46). 2-KB~298 

CZ()l1ty został :na dzień 15 maja 1947 rok,,', w kance!tarii hl
potecznej. Sądu Grod.ztkiego w Sokołowie;Podlaskiim, dOlkąd 
osoby zain:teresoWlSne ' winny zgłosić swoje prawa spadko. ' 
we, pod sku:tJkami prekluzji,. 2-KB-6587 Aj1zyku vel Adolfie POO.stolskim, , zmarłym w , Łodzi 14 

grudnia ' 1939 roku, właścicielu nieruchomości łódZlkiiej 
Nr 38&a,rep. 5491. 

, SU'l'Ize-PrOiport, zmarłej w Końskich 4 listopa.da 1942 r., 
'WIspółiwłaścicie.Jce nieruchomoŚCi łódiz.kiej Nr 1378, ~. 399. 

Fiszlu i BHmie-Esterze, maiżonkach Frydman; :zmarłych 
w Łodzi: pierwszy 31 grudnńa, dn;:ga 30 l~ada 1943 ,roku:, 
".-spółwłaścicielach nieruchomości łódzlkiej N'r Nr 288a2g, 
·(ros.) rep. 4438, i BUmie Frydman, współwłaścicielce ni.e-
·ruchomości łódzkiej Nr 435 re,p. SW. , 

Berlku i Chaji, małżonkach Bornlllztajn, zmarłych w Ozor
. loowie: pierwszy 10 lutego, dmga 1 lisl;otpada 1941 roku, 
ws,półwłaścicielaclh nieruchomości łódzkiej Nr 836 re[l. 903. 

Mareinie Rogalskim, zmarłym we wsi Mała Brużyczka 
28 stycznia 1940 ro'ku', włlliŚCicielu dziaNd ' ziemi, powierzehmi 
5 dziesięcin 300 sążni kwa.d'l'atowyeh\ z Kolooi~ Bruiyczka
'U,ała Nr III rep. 16ź , (ros.). 

Ruwenie i Marii vel Mariem, .' małżonkaci1 Edelsztajn, 
zmarłych pierwszy 30 września, ~ w Loi!zi 31 sierpnia 
1944 roku, właścicielach nieruch'Omo'ści ł6dzkiej Nr 42Qa, re;p. 
~387 i ws,półwłaścicie1.ach nieTucoomości łódżkiiej Nr 419 
.p.M~ , 

Wydział Hitpoteozny Sądu Okręgowego w' K8iliszu nmiej-
Szym obwieszcza, że zostało oPwarte postępowanie apadk'Owe SĄ.D GRODZKI W SANDOMIERZU 
po zmar,łych: Odd'ział HiIpoteczny Sądu Groc.'z,kiego w Sa.mllomierzi\t 

1) Marii A,ntominie z MiaskoWJSkich Pr~ha.dz,kiej, obwieszc.za, Że otlwarte zostały po.stoępowania ' spadkowe po 
ws,półiwłaścicie,Jce nieruchomości połdriJonej w pow. kolskim zoma,rłych: 

Wola-Rozo.sto~, oznaczo-nej. NT rep. ni!p. 651; 1) Izraelt;. .... Dawidzie d Cetli małronkacrh Ger,tner, wła.-
2) Stamislawie Am<JrzejaJku, właścicielu ,niero.chom~i ' ścicielach nieruclJom'Ości w Sa.ndlOmier~u, 'Oznaczonej Nir ' hiGJ. 

kaliskiej, oznsczl().llej Ńr Tep. hilI>. 424. ' , 333; 
Termin zamknięcia tych postwowań ~adko\Vych WYZ'lla- 2) WóJfie , Fajntuchu, Majerze FajnJtuchu, Mo~U 

cza się na d'zień, nas~'ltjący po u!pływJe sześciu miesięcy Fajntuchu, Aro,ni'e Fajntuchu, RY'wie Fajntuch, współwł'a.ści. 
od daty pierwszego ogłoSizenia w "Monitorze PolSIkim" w , I cielach nieruchomości w Klimontowie Nr hip. 68; 
kancelarii Wydział.t: . HiaJotec~ego Sądu OkręgowegO w KtS- I 3) Rywce S'Ztern, D/!llWidzie-CMlu Glos.manie i Czal'nel 
Iiszu, dokąd ,zainteresowani wi,nni z;gło,sić swe prawa, pod Glosman, 'wła'ściciela;ch części nieru'C'homości w Ko,pr,zywmi .. 
skutkami .prekiluzji. '2-KB-6428 cy Nr hilP. 33; , 

Wydział H~toozny Sądu Okręgowego w Klliliszu niniej
szym obwiesZjłZa, że zostało 'Otwarte pos:I;ępowanie spadk'Owe 
po zmarłych: 

1) Bro.nowS'kim MOI8zku _ ATO nie ,j B'oollOwskiej DwoJ
l'ze IZ T.rau1bów, wsp6Jiwła.ścicielach a:llieruehomoŚCi lkaJliskiej, 
oznaczonej NT re{). Mp. 609 lit. rosyj sIm U; 

2) Pańczyku WOjciedhlll, właścicielu parceli Nr 1 o obsza" 
rze 9 ha 8084 mtr. kw. z nietucłromości Folwark Niewie8Z 
Ut. A. powiatu tU'I'eckiego, Nr rl!Jp. hi'Pł 398; 

4) Jojne Wajsdorfie, właścicielu " niei-u~homooci zIem. 
skiej we wsi ZarwiseŁcze N/r 392; 

5) JUJklu SztrojiJla,nie, właścicielu nieruJCihomośc.i w Po
łańcu Nr hiiP. 2'5 i 

6) Mordce i Czarny malWnkach Czapnik, właścicielach l ni~ru'chomości w Sandomiel'!Zu Nr hip. 67. 

I 
Termin zamknięcia ' postępowań spadkowych wyznll(lzo.lt)' 

zóst.ał na d/zień 9 majta 1947 r., w terminie tym osoby zam-Berku-Abu3Zu Nasielskim, ' zrna'rłym . w Warszawie 12 
kwiet:nia 1942 Toku, wapóbwłaśeiC!iell\l nieruch'OmOŚCi łódz.kiej 

Nr 271n, rep. 999. 

Joaku AjlZimbergu', RojlZie z Jerozolimskich Ajzeooerg, 
Rywce Jerozo1imSkiej i Icku-Majerze Jerozolimskim, zmar
łych: ostatni w Łodzi 31 grudnia , 193,8 'f'OIku, a :pozo~ta1i w 
Siedlcach, pierw,gzy i trzecia 22 sierpnia. a druga 29 listo
pada 1942 roku, właściciel~ch nieruchomości łódzkiej NT 
2317, rep.) 5803. . 

. 3) ' S,znW'lu i Esterze maliżonkach JaJl'ząbek, współwłaOOi
eie-laćh nieTuehomośct bliSkiej, 02lnsczonej Nr hep. hbp. 196 

, i· właścicielach nieruch.omo'ści ikaB,skiej, oznaczcnej Nr rep. 

I 
termwane winny swe prawa tu 2lgł6sić poi.! Skutkam1 pre
kluzji,. 2-'-KB-6588 

I 
I 

SĄ.D GRODZKI W LUBLINIE 
Sąd Grodzki w LUlblinie, Oddział HipotecZ'llY, obwieszczliII 

że zostały otwarte ,postęjpolWania spadk'Owe po zm.a.rłY'Ch: 

Szyfl1Ze Ordynans, 2Illarłej W .' Łodzi 81 grudnia ' 1942i. 
współwłaścicielce nieruchomOtśei łóć.':ddej Nr 240 ,:rep. 155. 

Dawidzie iMali vel Małce, ' małżoll'kMh Rozenzweig vel 
Rozenl'JWajg, zmarłych: pierwszy w Majdanku w kOllcu 
ezerwca, a drruga w Skariysku-Kamiel)nej W końClr grudnia. 

. 1943 roiku, współwł&ścicielach nieruchomo~i łÓcl<z1kiej Nr 
1414, r~p. 1436. . ' \ 

Joehynu vel Jciachimie i Icle, niałi.oll-kach ' Sżtajilherg, 
ZIll8ll'łych w Łodzi - /pierwsiY 'w końcti lutego 1944 roku, 
a druga w końcu grudnia 1943 roku, WiSpółwłaścicielach nie
ruchomości łódzkiej Nr 1066 b ' (ros.) rep. 1591. 

Mariem-ł.aj,i Solni'k, zma,rłej w Warszawie 17 września 
1942 ro.lru', właścicielce . nieruchomości łódzkiej Nr 1210e, 
rep. 4930 i Nr 1066 b (ros.) rep. 1591. . 

J ózefcre, P~ocMWJniku i Berze Procho'WDrk, zmarłych w 
ŁodJz,j: pierwszy 3 września, druga ,2 erzerwca 1942 roku; 
w,spółwł-aścicielach nieruch,omoŚCi łódzkiej Nr 176/177 , rep. 
4405. 

Jakóbie-Fajwe1u i Marii, manon'kachGroner, zmarłyc'h 
w Łoc:.'zi, pierwszy 9 maja -1942 rokt:, druga 9 l~poa 1944 Toku, 
właścicielach pll8cuNr III z nieruchomości łódzkiej , Nr 
'195x y z z. rep. 2625. 

Szaj:nie Dawidowicz, zmarłej w Zgierzu 31 maroa 1940 
roiku, ws.półwłaścicielce nieru'ch'Omości ł~kiej Nr 317, 
rep. 545. . 

~OISZIku Ft8jwi~u, zmarłym w Zgierzu 31 marca 1940 
. ro'ku, ~spółwłaścicielu nieruchomości łódz,kiej Nr 775 Te!P. 363. 

Alroamie-Maj'erze i Surze, małżonkach Ka.plan, 1lll1arlych 
w Zgierzu, pierwszy 11 kwłetntj.a, dJrt.'ga 30 marca 1940 roku, 
wbaścicielJach nieruchomości łódzkiCh Nr 254/495 rep. 1382 
i 504 rep. 360. 

Termin zamk,nięcia postępowań tijlad'lrowych Wyznaczony , 
został na dz.ień 21 sty07iI1Jia 1947 rojku w tutejszym Wydziale 
Hipotecznym. We wakl\lŻanym terminie osoby zain.tereso~ne' 

. osobiście lub ;pTzez peJ.nomocnilków winne zgłosić swoje pra-
wa pod skutkami prek1u'Zji. 2-GA-504-II 

SĄ.DOKRĘQOWY W KALI<SZU 

Wydział Hipoteczny Sądl\l Okręgowego w Kaliszu ni
tliej.szym obwieszcza, że , zostało otwalrtepos1lę\powatllie SlPsd. . 
'kowe po 1lll1arl~h: ' 

i, 1) Ablu' Altnnarue, właścicielu. 'llJieI'UCoomoooipołożonej 
'W mieście Błaszkach, ziemi kaliSkiej, ' omaczonej Nr r~. 

1MP 1; 
2) BliasZlkow9kim Boruc~-Ma:jerrr.e i Bła.sz1roWJSkiej Su. 

Irze, współwłaścicielach nieruChomości kaHskiej, oznlliCz'Onej 
iNr rep~ hi[l. 203; 

3) Jakóbie Frajnd, właŚCicielu nieruchomości kaHskiej, 
~znaczonej Nr rE!P., h@. 1139; 

4) Bajli Glaruternilk, Mojieszu Leder, JoSku Leder, M~
~erze Wajc, Nachmie Wajc, Abramie Wajc, Lejibusiu Wajc 
~' Rywce z Wajc6w Szyhler, W$półwIaścioielach tJliieruchomości 
kaliskiej, oznaczonej Nr r~. Mp. 414. 

Termin zamiknięci,a tycrh p.ostępO'Wań spadkowych wyzna. 
eza się na dzień na:stEapiJjący po upływie sześciu in,iesięcy ()(;t 

daty pierwszeg'O , ogŁoszenia w .. Monitorze Polskim" w kan
celari.i Wydziału HilpotecZ'llego . Sądu Okręgowego w Kal.iszt:, 
dokad zai.nteresowa·nrl winni zgłosić swe prawa pod skutkami 
,relkLu.zji • ..(L. d. 468L46), ',KB-6297 

, ' 

hip. 425-&. . , 

Termin zarnkmięoia tych postWow~ń spadn!:oWyeh wyzna
cza się na d'zień, nastęr>'ltj ący !po u!pływ,ie sześciu miesięcy 
od daty :piel"WSz~ ogłoszenia w , ;,M{)IIliitorze , Polskim" ,w 
kancelarii Wydział~ Hi{poteezmego Sądu Ok~ęgowego w 'Ka
liszu, ' d'Okąd za.imteresowani winnti zgłoSić swe prawa" pod 
skutkami . ,p.rekiluzji. 2-'-KB~29 

. Wydział H~teiaJ,nySądu Okrę.gowegow Kaliszu ninieJ
szym obwieszcza, te . został'O. 'Otwarle postępowanie spadkowe 

' po zmarłych: "" ',, ' ,.', ", "" ,' 

1) Mordce i Małce rna~cl1 Os~rowiczaeh, 'właśCicie
.łach nieruc!hom'Oki ikaJ1.skiej, o zmac ronej Nr rep. ' Mp. 1190; 

2) Dawidzie i Perli malionkach Edelazeim, współwłaści
cielach nieruchomości kaJiskiej, 'OZlnac.zonej Nr rep. h~p. 

298/299 i ' po Dawidzie E~-elszeinie, włJa,ścicielu nierucMrru>
śei kaliskich, oznacZOtIly~h: Nr rep. hi:P. 296 i Nr rep. hip. 
852. 

I 

I 

Termilll zamknięcia. tych !postępowań spadkoWych wytala:~ 
c,za się na dzień, następu'j ący po Uipływ,ie sześciu miesięcy 

od daty ' piel'lW6zego ogłoszenia w "M~it()rze Polskim", w ' 
kancelarii Wydziałt: HiIpotec~ego Sądu Okręgowego ,w Ka
liszu, dokąd zailllteresowani w~nni zgłosić swe prawa, pod 
skutkami ,prekJuzji, 2-KB-6430 

SĄ.D GRODZKI W KUTNIE 
WId7Jia.ł Hi!POteezny Sądu Groc.!tkiego ' w Kutnie mmeJ

szyrn obwieszcza, że :na dzień 10 maja. 1947 roiku wy!Zna
czooy został term~n iamknięcia .postępowań spadijrowYtCh po 

' ~arłych: 

1) w dnliu 31 siel1Pnia 1941 .roku N.achmanie- M9'SZlku 
Kol.skim, ' . , 

, 2) w dniu 31 paźd.z.1emiika 1943 , roku Marjem.. TaUJbie 
II Rotm8lJló:w KoI.skiej, 

3) w dniu' 31 maja 1940 r'Oku Berys~~ vel Ber.na,rdzie 
Degensztej~ie vel Degenszaj~e., . 

, ~ółw1b.śc)ci'E)lach .,Nierucltomo,~ Nr 219' w mnescle 
Kutnie" . . W terminie powyższym 'Osoby zainteresowarie ",in
ny zgłosić swoje praWa pod sku,tkami pr~k:lu.zji. 2-:-GA-932 

Oddzi'ał Hilpoteoz,ny Są.c:.'u Grod,zkiego w ,Ku,t:nie niniej
szym 'Obwieszcza, że na dzień 10 maja 1947 roku wy,z,ImOZO
ny został. termin z,ami\t,n,ięeia postęp.owań 'spad!kowych PO. 
~arłych: 

1) w dniu 30 czel"Wca 1941 roku Mariem_Nomie z Mro
zów Wigdor - właścicielce "Nieruchomości Nr 394 w mieś-
cie Kutnie", ' '. , 

2) w dIIltiu 31 marca 1941 roiku Abramie_Ioku . Wigdorze, i 
3) w dnit: 30 c.zerwca 1941 roku Mariem-Nomie z' Mro'. 

zów W]~or - właścicielach "Nieruchomości Nr 128 w mieś
ere Kutnie.", 

4) w dniu 31 marca 1941 roku Abramie~I,clru W Lgdorze, 
5) w dniu 30 czerwca 1941 roku Mariem_Nomie' vel 

Mariem-Naumie z Mro'zów Wigc:.'or - właścicielach "Nie. 
ruchomości Nr 356 w mieście Kut.nie". W terminie powyi
Bzym 'O,soby zainteresowa,ne winny z.głosić swoje pra wa pod 
skultkami prekluzj,i. 2-GA-931 

Oddzi,ał Hi'!io'tec.z,nY Sąc:.'u Grodrkiego w Kutnie niniej
Szym ,pbwieszcza, że na dzień 6 maja 1947 roku wyzJlaczo
ny zoStał termm postępowań spadkowych po 7.marłych: 
, 1) w d:niu 31 października 1939 rokl>' Duwe.cie Ogórku, 

2) w dniu 30 Hstopada 1940 ,roku Machle Marku&, 
3) w dilliu 28 lutego 1941 r oku Zysi z Krau'ów K'OM 
4) w dniu ' 30 czerwca 1941 roku Fajwi.szu Konnie, 

1) StZlomie i Chanie - Ła;i małżo:nkach Al'IbUlZ, właści ele
,lach połowy nieruchomości "Bełżyce Nr 25 'hilP."; 

2) Abramie_Majer,ze i Fajdze-Pesie mt8nonkach G'Old_ 
ISztejn, właścicielach części nieruchomoŚ<:!i "BełżY'Ce Nr 3 hia>."; 

3) Katarzynie z Zalewskich Stoledkiej, wierzyoie'lce B14'

my 2400 rubli, z8ibe71pieoZOtllej w dziale IV pod Nr 2 wykazu 
hipoteanego nieruchomości "Zemool1Zyce Nr 4 ' hla,."; 
. , 4) Giel'lSzonie vel Hemzonie-Zeliilru i Surze z Rozenbla_ 

ctów małżoJnkach Kohn vel Kon, ~ółwłaśoicielach części hie ... , ' 
-ruCh'Omości .~Piaski Nr 37 Mp."; 

5) Salomonie i Gitli z Kohnów vel KOtllów małżo:nikaeh 
-8zware, współwłaścieiellliCh części niel'lUChomości "P,!aski N.r 
'37 hijp." i, . 

6)Chilu Rozen:farbie, synu Abrama _ Wolfa, właścicielu 
·814 niepodZlielnej części nieruchomości "Bycha;wa Nr 76 hiip." 

Termin zamknięcia tych ęadków WYzlIlac:rony został na 
dzień , 6 maJa 1947 roku, w k1tórym to dniu osoby zaj.ntereso
'Wane winny zgłQsić swoje prawa w kaIllcelarii wymienionego 
I()ddziaru HilP?tecZlnego pod Slułtbkami prekluzji. 2-KB-6258 

SĄ.D GRODZKI - W GRODZISKU MAZ. 
Oddział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Grodzisku. 

Maz. obwieszcza, iż otwarte zostały postępowania spadkowe 
po zmarłych: 

, l) Moszku i Ternie małż. Kordelas (Kordylas), wsp6ł. 
wła,ścicielach nieruchom'Ości w m. Mszczonowie hip. Nr 163; 

2) GodeIu i Surze z Gutkindów małż. Ejzman, właści
cielach nieruch. w Grodzisku Maz. hip. Nr Nr 13', 66 i 167; 

3) Alterze i Chawie z Czaków małż. Ryszman, współwł. 
nieruch. w Mszczonowie, hip. Nr 39; 

4) Moszku-Icku i Chanie z Kaców małż. Czak, współ
właścicielach nieruch. w Mszczonowie, hip. Nr 39; 

5) Ajzyku Gewerze; współwł. nieruch. w Błoniu, 
hip. Nr 223; 

6) Majerze Erlichu, Surze Erlich, RuchU Kleinman, 
Małce Biter (Bitter) i Rywce Gołąb,współwł. nieruch. w 
Grodzisku, hip. Nr 8 i 39; 

7) Cha wie z Wajsblatów Ladeckiej, właścicielce nieru
chomości w 'Brwinowie, hip. Nr 1066; -

8) Herszu·Josku Wajsblat, właścicielu nieruchomości 

w Brwinowie, hip. Nr 1069; 
9) Dawidzie i Marii·Zeldzie małż. Kaufman,właśc. 

nieruch. w Mszczonowie, hip. Nr 72; 
10) JechrIu-Dawidzie-Rubinie Sztarku, współwłaŚCicielu 

nieruch. w Mszczonowie, hip. Nr 159 i 
11) Lejbusiu i Surze z Izraelskich małż. Miechowskich 

(Michowskich), współwł. riieruch. w Ml>zczonowie, hipo
teczny Nr 27. 

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych z~ 
stał wyznaczony na dzień 6 maja 1947 r., w którym to dniu 
osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w Qd_ 
dziale Hipotecznym w Sądzie Grodzkim w Grodzisku · Ma. 
zowieckim, pod skutkami prekluzji. KB-«l46 

SĄ.D GRODZKI W RADOMSKU 
Oddział HiJjOteczny Sądu Gr<><lZ'kiego w Rs.donwJku · ogła.. 

sza, że otw3.rte zostały spadki po następujących zmarłyoro: 
1) Berku i Szyfrze małż. Gwóźdź vel GÓźc:.:ź~ jako WSlPót. 

właścicielach nneruchomości w Radomsku N~ hip. 10 i 132.; 
2) Abramie Gąsiorowiczu', Hendli Mund!sztuk, St:.Tze • 

Fajgli Iokowicz, Szaj.nd1i Leokier, Chai Gąs iorowicz i Sa. 
muelu Gąaiorowiczu - ja1ko wsp6łwłaścicielach n.ie.ruchomo:~ 
Ci w RadomsI{u Nr hiIP. 3; , 
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8) Sur;z;e z Doń8kich i Lewlku małż. Rozerum-ajg, jako 
WiSpółuż~tlk.owni:kach i wierzycielach nierwchomości, w Ra_ 
domsku Nr hilp. 34 ; 

4) Wolfi~ i BIimiez Ge'~har.dów maM. Frenik, alko właś
cicielaClh nieruchomośCi w Radomsku! N.r hbp. 128 ; 

obo.zu w MaUttihawsen., IIlbY w terminie a-miesięcznym .,gros i! 
'się do Sądu, gdyU: po ' 'Il'Pły:wie tegO terminu Sąi<1 uzna gozo&. 
zma~ł~go , oraz wzywa w.szYWllkie osoby, które tnJogą ~dzielić 
'jakichikolwiek lWiadJomo~i o 'zag,inionym, aby w ipOWYŻSzym 
'tel1ll1inie do,nio:sły o nich Sądmv'i. (Zg. 2420/46). KB-94.48 

do więzienia w Lucku. Od tej pory nie daje on wiadomości 
o sobie. (II. Zg. 128/46). 

2) Józef Berezowski, kap. W. P. 40 pp., syn Teresy 
Berezowskiej , urodzony dnia 22 maja 1896 ' r . w- Huliatynie, 
ostatnio zamieszkały we Lwowie, z kOllcem września 19·39 
roku przebywał w Starobielsku na Ukrainie Sowieckiej. 5) Chaimie, Dan ie i JaJku'bie braciach GelJbard i BIimie 

Frenlk, jako współwłaścideiach nieruchomości w Radpmsku' 
Nr hia>. 130; 

Sąd Grodizjki w ' Wtarszawie, Odd~a.ł l, w~ywa Arutoruego Od tej pory n ie daje on wiadomości o sobie. · (Zg. 166/46). 
Jacha, urod~nego 10 kwietnia 19,14 r. w Zuzar,towie, pow. I 3 ) Kazimierz Kuzdrowski, ppor., syn 'Józefa i Marii 
Tomaszów, S}"llIa M,ar()~Jlo8 i Marii z M6śc~bl'1O~'Ów, ostatnio ~a- I z Lagodzińskich, urodzony dnia 20 sierpnia 1918 r. w Czer
mieS7Jka.ł~o w WaI'lS~awie, '. kraM/Ca, kltóty w dniu 22 li/ptoa wonogrodzie, pow. Zaleszczyki, przebywał w Star:obielsku. 
1944 r. osadzony wstał pI"zez Niemców na Pawiakiu, a.by w II . Od tej pory nie daje on wiadomości o sobie. (Zg. 168/46). 

6) leku - Majenze i FajgH (l: ZlllndJ~gów małiż, Ge]barc.', 
jako właścicielach nieruchomości w RadomSku Nr hia>. 134; 

7) Jakubie _ Józefie i Macheli z Holcbergów ma.łlż. Mej_ 
li.ch vel MejHchow.icz i Benia.tnii'n~e Holobergu, jaJko współ
właścicielach nieruchomości w RadomSku Nr ~ilP. 244; 

'tenninie 3-miesięcznym -stawił się 00 S~u, gdyż iPO tym teT- 4)Marian-Julian Hewański , st. sierżant W .'P., syn ~ana 
minie Sąd uzna go ~a zm.al"łeglO, 'oraz W(l:ywoa wszYJ.Stkie i Michaliny z Borakowskich, urodzony dnia 3 listopada 
OtSiOby, Ikttóre mogą udzielić jaokiohkolwJek wiadomQ'ści o ~agi,- 1889 r . w Chorostkowie, pow. Kopyczy6.ce, ostatnio zamie-8) Ahra.rnie _ J~ubie i Gi1JH _ Lai /Z S2y'kmanów mal'ż. 

Moa2Jkowiez, jako właścicielach nieruchomości w Rado~ nionym, alby w ~OIWyższym .temninie doniOSły o ,IlIiClh SąJdlowi. szkały w Sołotwinie, pow. Nadwórna, pełniący od 15.8. 1939 
Nr hilp. 101; \ '(I. Zg. 2~86f46). KiB-.6449 służbę w biurze cenzury wojskowej w Urzędzie Pocztowym 

9) Alelkisandrze Uje jsikim, ja.lko wła'ŚciJCiellu nierudtOJlloś-
ci w Radomsku' Nr hi~. 34. . . 

Termin zamknięcia tych ~padków WY2JD8.cza się na dzień 
21 maja, 1947 roku, godz. 12. W QZIJlaczonym temii!Die o,soby 
Zainteresowane winny z·głosić .się z 'prawami pod Skutkami 
prelldU(l:ji. 2-KiB-.;fl31{i4 

PIERWIASTKOWA REGtJtl\:CJA 
HIPOTEKI 

S~D GRlODZKI W CHMIEIJNIKU 

S~D GRODZ'KI W LODZI 
Sąd Grod~i w Lodzi, Oc.:<Lz:iJał Cywilny • . na podJstaw.ie 

art. ·5 § 1 Dekretu Z dnia 29 sie.l'\pnia 1945 roku (Dz. Ust. 
R. P. Nr 40{45, [pOz. 226) w ęrawie Nr Zg. 379/ 46, dgła.. 
SZa, że !!l!a wniosek Wa!Ientyn,y KowaJtSkiej, zamieszkałej w 
Łod~" ul. Konopnidkiej 15, woszoz~ ipOs~wanie o uzna
nie za .zmarłego zagi:nioJlego Jama KOiWa:1skiego, syna Mak. 
.syma i Malliiz KOIWaIskiClh, kolejarza, uro~olllego w Zwań
cU', koło Cliarikowa (ZSRR) ' dnia 15 kwietnia 1905 roiku. -
ZagLniony w 1931 roiku zamieszkiwał w ZalesZtCzy.kach z żo_ 
ną Walenty.ną Kowalską z domu. Duderenko, a następmie w 
sieI\Pniu 1931 roku wyjechał w niewiadomym kierUIll~ i od 
tego C(l:asu 'W1szeIk!i ślad po )!liro zaginął. 

W ;z;wją2Jku z [>owY'Ższym w.zywa się ;z;ag,iJnionego, aby 

Są.d Grod1lk:i W ChmieLniku, Oddział Hi[poltec;z;:ny, ogła.s2a, 
~ na dzień 1 lui1;ego '1946 roku ·został wyiZIlł1Czony termin 
zamknięeia pierwiaSitlkowej regulacji ihdJpoteikl dla nieruocho_ 
mości: 

1) w Busku-Zdrojtt, clica Kiili'ńskiego 3,!plac ;z; bu~y.n_ 
!kami, . własność M,arii Zą.bek; !ksjęga hilpotee:liJ1a 208 zaginio-
n&; 

2) osada 5,M38 hekta,rów _ we Wisi ~abiec, gminy Paca:" 
II1ÓW, mmer tabeIowy 7, oZ pr.zynaIem.o~ciami, w [pO'Siadania.;! 
~dkoobierOOw Wawrzyńea ło Kaitarzy.ny ma.żonków Wnulk. 

. w terminie 4 miesięcy" od uika,zam.ia się I!li!!l!iej~zego ogłosze

nia z,glosH się w Sąi..'zje Grodzkim w Łactzi, Odtl~iał Cywil. 
ny, gdyż w Ipr.zeciwnym razie mOlŻe być uznany za zmarłe_ ·· 

go. JednoCześnie wzywa się wszystkie owby, które mogą u
d,zteHć wiadomości o .zagi'n:ionym, ~iby w termmil8 [>O'wyU:
szyrn doniosły o tym Sądowi. KB-&300 

P~awa do tYlCh nieruchomoścI, ~d sIrotkami wyłąCl(l:eni.a, 
wfumy być zgłos.zo.ne w o~naozo'nym 'terminie w klllnCelarii 
h~ipOte02ollej. KB-62ł5 

PONOWN.E ZAŁOZENIE 
ZAGINIONYCH -

KSIĄG HIPOTECZNYCH 

S~D OIrnĘGOWY W W AlR:SiZAWlE 

Wydz,iał Hilpotoozny Sądu OkrWOIWego w Wal"SlZ8IWie ob. 
wieszcza, że kia. MpotecZlIla dla nieruclromości: pod na.zwą: 

"Ot!Iada Wętp'ówka". ]XlIWiatJtr grójeckiego, zawieTaljąca [pO
wiea.(l)cbIlli 14 ć.lziesięciIn 1485 sążni kw. na[eiąca do zma'l'łe
'gp Rywena W ęgla'rSk.iego rtaginęJ:a w Oz·lII!oie działań wojennych 
1944{45 i że na I'lik1:ltekwrniosku Zajwela Węg'lIamkiego 

WBZCZ'l)te zostało postępowanie celem PonO!WlJleg'o odItwICY1'Ienla 
'tej księg;i.. 

Termin regulacji hiiplOterczill6j wy2·t!8CZS. eię na dzień na-
8tQpujący po upływie 6 miesięcy od .daty ukaiZa.nia się ,ni_ 
niejSzego obwiesu,czeni'a w MO'Ilitorze Poll8ki'll1. Pried tym 
'tennmem z,ainteresowa!IlJi w.inni stawić lI ię w KamcelaTiI 
Wydzi·Mu(KapUICyńslw. 6) j. udbkumel'l!~wać swe prWW1a pod 
'r)'gorem ptrelkilnzji. 2-KlB-6450 l 

. I 

ZATWIERDZENIE TESTAMENTÓW.I 

- S~D OKRĘGOWY W BI'ALY,MiS'DOO{U li 

Sąd Okręgowy w Białymstc:&~, Wydzi:ał CywUi1ny, niniej. 
szym OIbwieszdza, że 1P0mam.owieniem Sądu Oka:ęgowego z dn.i.a 
31 maja 1946 T. testament [prywatny Midhała KlOstryckiego, 
lS}m.a Michała, $orządrony w <Aniu 1 marca 1944 :11 . .został za... 
'trwierdzorny llo .:wYIkolllania. . KB--oOO17 

I ' 

UZNANIE ZA ZMA-RŁEGO 
I STWIERDZENIE FAKTU SMIERCI 

S~D G:RODZKI W W .AJRlSZA WIE 

Są.d GrodaJlq w Warszawie, Odt1zi.ał I, w,z.ywa Marię_ 
Różę z MajelW'Skich Twaro'OlWską vel WaIlJat, c. StaniMarwa 
i Aleksandry' 2 MiaJic!klich, UTod'ZO'Ilą 81 sierp-nia 1916 l'. w 
KlIzywym Ro,gu (Ukraina), ostatnio zamies2'Jkałą . w Wal1sza
wie, Z!ligimiioną podczas powstania wal1S7JaWlSkiego, aLby vr ter
minie 3-mieSięWIlym stawi~a się do Sądu, gdYŻ . . po u,płylwie . 
te'go terntinu Sąd u'zna ją':'a .rmarłą, . <)Ta z w.zyW19. w:szYiSt- . 
kie o,soby, krtóre mogą udzielić jli.kichkOiI'wiek wiadmności o 
zoagmlonej, aby_ w pO\VY'l.szym terminie doniosły o nich Są
i..~i. (Zg. 1737/46). GA-928 

Sąd Grodzki w Warszarwie, Odiział I, wzyw·a Stanisbawa 
Strzeleckiego, syna Ig nacego i Anieli, 1:.'rodzonego 24 kjwieJt.
nia 1887' r . w Opatowie, oStatnio zamieszkałego w WaTszta

. w.ie, z.aginicnego 2.9 paźdźiern~ka 1944 r. w czasie jazdy z 
Gl"odztska do P ruszkowa, aby w -terminie 3-miesięcltnym 
stawił się do Sądu, gdyż po upływie tego terrorunu Sąd U(l:lla 
go za zmarłego, orwz wlzyrvva wszystJkie o,soby, krtóre mogą 
uc:.lzielić j ak ichkolwiek wiadomosci o z.giIltio.nym, wby w po
wyższym terminie doniosły o nich Sądow~. (Zg. 980{46). 

KB-.6447 

Sąd Grodzki wWarsZtalWie, Oddział I, wzywa S~nisbarwa 
Więckiewicza, s. Władysława i Barbary z Koniecz1<;6w, uro
dzonego 11 września 1905 r . W Warszawie, ostatnio z,Mniesz· 
kałego w· Warszawie, wy\wiezroneg>o w czasie poWL9t8Jnia do 

S~D GRODZKI W KRAlK:OWIE 

Ferdy;nand Mar ,ian Dosiak, ul"Odzony dlnia 15 sie1ll>ma 
:1916 roku w m)ejscowoŚCi SltiihIawy '(C2eeho1S1:oW&cja) , . syn 
'Bazylego i Anny z Olesiów, OiStartmlio zamieszkały w Bronowi
leacll' WielkliclI, ~l1zy uliJc'y Wspólnej Nr 376, przebyrvvM w o. 
'bozie jeńców WIOjenn~ch w Niemc.zech. Od: roku 19413 ślad ;po 
Irtim ~a.ginął. Gdy Za tern m07ma przyjąć, że zaistm.ieją warUlIl- . 
~i ustaJWoweg.o domniemania 9mierci, za~ządza się lilia wnio_ 
'sek Anny Do.siak, ząlll1ie~'kałej ~e WISi Dą.browa, gm. KurÓw, 
IWtSzczęcile postępowania celem ,UlZlnaaJJia wymieniomej, oeoby ~a 
.zmarłą, li zarazem Fel'dynam.i.\a Mari'ana Dosialka wzywa się, 
'aby stawi~ się przed · Sądem, Grodrkńm w K:raIk()/Wre, lub w in
my s posób dał 1%IlltIIĆ o 80bie wrel1ll1illllie 6-mies. od tego ogłosze
lIlia, gdy:i w pil"ZeciwJ1.ym razie może być U~.Baly IZa an,arłego. 
Wzywa się ws zy,stkie osoby, które mogą udzielić wiad~mości 
'o za.ginionym, wby w termiJnie tpowy'ilszym doniosły o tym Są
dowi. '(I. L. Zg. 635/46)'. K'B-6561 

S~D G:RJODZ;J{:I W GDYNI ' 

Sąd Grodzki w Gdyni JIIa wnio~ Ma.xH SZU!l.c z Gdyni 
'W8zczął [p'Ostw,oiWMlIie o u,zmllllllie za zm.arłego m~a jej An.to
Iniego Szulca, urodz. dn.ia 12. 5. 1915 roku w LUlbieniu, pow. 
Włocławek, BYlna Antomego i Ma.rianny ·z . Wałęsów, ost8J1mio 
tX8mie.szicałego w Gc.'Ymiir-Orlow,ie, ul. ·1in>Żyniel'/llka 3a:, kltóry 
IPrzebyiWM w obozach ')rooJllOOIlll;racYljlllych w Stu.1Jthoff,ie, M·at
łfaUiSell, 8 ostartmio w i944 roku w GUtStllI, odkąd z3iginąA. 

W zyiWa się zaginionego. aby Vi' terml!nie 3 mnesi~y od o
głoszenia z;glosil się w pOwylŻlszym Sądzie, gdyż w ,razie nie
'2JglIo5~a się mO'Że być U2JDany za zmaTł~o. W zywa się 

wszy~kie osoby, . które mo,gą udzielić wiadomości o za,ginio_ 
,nym, aby doniosły o noioCh SąOO'wi w powy7iszym te'lmimrie. ....:. 
(Zg. 187/(6). KB-6568 

Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Marjamny Rigast ze So
,potu wszczął tpo.s~w8qlie o 1X2m8lnie Za zmarłego mę:!a jej 
Arltum Rigasta, urodwnego {Jnlia 24 maja 1924 To,ku w Ry_ 
dze, syna AMolIliego .~ Amty III L8jpip6!w, osta.tnio zamies~k. 
·w Gdyni - Grabówek (DuorclIgangsllalger) , krtóry zrug·imJął Vi' 

.styolmitiJ. 1945 rok\&'o 
W,zywa się zag,jlIliolnlelg'o, a:by w ,terminie 3 miesięcy 0(.1 da~ 

ity nilniejszego ogłoszenn.a ~g'łod się w ~. Sądzie, gdyż w 
Irallie niezgŁosz.enia się, może być U'1lnam.y ~a zmarłego. Wzywa 
Isę lW1Śzystlkie Qo!IOby, które mogl} udzieJ1ie wń.adorności o /Zagimio
mym, aby doniosły o IIti.ch Sądowi w powyższym tel1Il1imrie. -
:(1.. Zg. 107{46). KB--6562 

SĄ:D GlWDZKI W KRO~CrENKU nlD. 

Na wtlllio.s.ek Janiny DziedJzilna . ze Szczarwnicy Niinej 
i\W;zezęto . postępOIWamie celem uama.nia za zrn.aTłą ·zag~niQnej 

'jej maJbki Anieli ze SłOWIków Dziedzima, uTo(.tzonej w rolru 
'1899 w Szczawnicy Niinej, córki Andr,zeja i Fra;nciMkii Sło
wików. Wymienio-na zostałoa około 23 czerwca 1942 rdlru are_ 
ogz;tawana i wyrvvieziOOla przez gest~o do więt;iem!a w Za:ko
opam.em i od tego czasu ' zn!liku żyeia o sobie nie daM. WedJle 
wiadomości udzielonej pr;z;e.z gestalpo w dmń'u 30. 6. 1942 roku 
miała ona umrzeć w Zalkopanem. 

Wzywa się z,atym zagi,nioną, aby w term~nie 3..miesięcz
nym od dmia obwieszczenia niniej'szeg'O ogłoszenia lie;z;ąc 7Jg'ło_ 
1S ilła się w ·twt. Sącaie , gdYż w pl'zeeiWtnym razie będzie uama
.na za zmarłą. Wzywa . się v.;szystkie o'soby, kltóre mogą ud~ie
.lić wiadomości o zagi'nionej, a.by w tel1ll1inie pow.ymzym wia_ 
domości te podały tutej'szemu SąOOwi . (Zg. 20/46) . KB-&559 

S~D GRODZKI '" OPOLU. 
1) . Jan Pierun, syn Adama i Karoliny z Ostrowskich, 

urodzony dnia 4 lutego 1907 r . w B'liżynie , pow. Kielce, 
I ostatnio pmieszkały w Kiwercach, na Wołyniu, 24 grudnia 
l.' 1943 r. aresztowany Rrzezwładze niemieckie i odstawiony ' 

w Stanisławowie. Od tej pory nie daje on wiadomości 
o sobie. (Zg. 171/416). 

5) Władysław Cmikiewicz, syn Józefa i Teresy, urodz. 
dnia 28 paździerluka 1885 r . w Monasterzyskach, ostatnio 
zamieszkały w Stanisławowie, jako kierownik pociągu wy
jechał słui'Jbowo do USSR dnia 21.6. 1941 r. Od tej pory riie 
daje on o sobie wiadomości. (II. Zg. 172/46). 

Wszystkie powyższe zaginione osoby wzywa się, o ile 
to jest możliwe, by zgłosiły. się w Sądzie Grodzkim w 
Opolu w przeciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia, gdyż w 
przeciwnym razie mogą być uznane za zmarłe . Wzywa się . 

wszystkich, którzy mają o zaginionych jakiekolwiek wia
domości, by najpóźniej w terminie powyższym zgłosili 

o tym Sądowi. KB-6424 

S~D GRODZKI W CIESZYNIE 
Są,d Grodzki w Cieszynie wszczął na wniosek: 1) MallH 

Tmowej, zamieszka:łej w Cieszynie, ui. Teatralna Nr 19, 2r 
Pauliny P Ojpikowej, rolnic7Jki, zamieszkałej .w Zamarskich Id. 
1, 8) EmmliJi HOllall1oWej, zrumies~kałej 'w kacz~ach, 4) Jó. 
zefa Podgór.Skjąo, lcier. s2Jko!y ·roJniczej w Kończycach Ma_ 
ł'yIeh, 5) Heleny z DąbroWIskich SZIII1rupikowej, ' zamieszlkałej w 
Cieszynie, UIl. Limanowskiego 18, 6) Stanisla'o/y Po;pie10we), 
zamieszkałej w Cieszynie, 3-go Maja 26, [>0.stępow8nie o u.,. 
zna.nie za zmarłych: 

ad 1) Albim& . TiHa, urodzonego. w 1907 roku w Smo!l'ze, 
Mało.polska Wsch., ostatm~o zamies7Jka;rego w T,rnawie Ni!żnej, 
ikot6ry od chwili osadozeni.a go w 1941 roku w obozie w Oświę_ 
cimiu nie daje ,znaku życia; . 

ad 2) Zygmunta Popka, urodZO'ne.go dnia 14. 12. 1907 
ro.ku, ro'lni1ka., ostatnio zam. w J 4.zefinie, koło Łucka, który 2 
ipOcząlbkiem łi~a 1941 roiku aresztowany przez gestllITlo i od
wieziony w n,iewLadqmym lkiertJ1llku, nie <Jaje znBl1cu życia; 

ad 3) Allbel1ta Hollana, urod~nego dnia 23.8.1898 r . w 
M1IIrldowicach, kJpt. W. P., zamieSzkałego w Kaczycach, któ. 
ry w czasie od 7. 11. 19,39 roku do 8. 4. 1940 roku' przeby
wał w Starobiel·sku (ZSRR) i nie daje ZIla.ku życia: 

ad 4) Em]}i,i Poogól1skiej, urodzonej 18. 2. 1901 ' roku w 
Pogwi,zdo.wje, żony kier. slikoły, zamieszJkałej w Past'Wi~kach 

ld, 11, która .zosta~1It we wrześniu 1942 roku aresztowana i 
osad-zonaw obozie iIla Pol alków we F ,rYlsztacie i mne daje zna_ 
ku życia; 

ad 5) D-ra Włod,zimierza Dlilbrowskiego ~ urodzÓllego dnia 
11. 8. 1892 rom w Skoczowie , notariusza w K8Itowicaoeh, o_ 
statnio ;z;amieszkałego w Ci.eszynie, który przebywai wr()lk~ ' 
1942 w Rabe'e, tam na miejscu został ares.ztowany przez ge
stlllpO i nie daje 7.nalln< życia; . \ 

. ad 6) Au'g,mtyna POipiela, urodzonego runia 27. 6. 1893 ro_ 
ku, ostatnio zamieszkałego w Ciesz'ymie, Ubez.p. S,połec.zna, 

który d~a 1. 9. 1939 roiku wyjeClhał do Kralkowa, a następ
nie do Lwowa i nie daje znaoku życia. 

Zaginionych W(l:ywa się, aby, je,śIi żyją, .zlglosili się w 
cią.gu trzech mi.esięcy o{.I uka zamiia się tego ogłoszenia, gdy;! 
w IPrzec~wnym razie mogą być uz,naJni za zmarłych. Wzywa 
s~ wszy,stJkie . osoby, które mogą ' ud,zieHć wiadomości o za. 
ginionych, aby w pow~zym termini.e dOnioo.ły o tym Sąd,o

M. :('Zlg. 7/46). ' I KB---61U 

S~D GRODZKI W WAł.,BRXYCHU 

Sąd Grodzki w Wabhl1zychu na w nio8eik Seweryny Pa~ 
sIer z domu Paterek z , Wałbr2ycha, ul. Marii Kono.pnickiej 6, 
wszczą:ł postępow,anie o uznanie za zmarłego j ej męża Wal
tel'la Paslera, urrodzoonego 20 wl'ześnja 19Q8 r . w PaTsznicy 
w Czechosłow~.j.i, syna Herrnlllna i Karoliny ;z; domu' Il1ner. 
Wyżej wym-ieniO'IlY :mmjdk>:wal się OtSta,tnio z armią niemiecką 
w Danii. , 

Wzywa się wyżej wymienionego, sP;eby w czaBokresie 
3-ch miesięcy zgłosi~ się w Sąd·zie Gro~kim w Watbl'lzyc!hu, 
gdyż w pnzecilwnym razie może być u'znany za z.marłeg'O . 
Wszystkie osoby, ld;óre mo'gą udzielić wiadomości o wyżej 
wymienionym. ~a się, aby w teirminie ' ,powyŻSzym donio

. sły o l!lJieh SądOlWi. '(2. lig. 16/46). KB-5703 

Sąd Groi.liJki w Wabbrzychu na wniosek Mal~ii Mi(:ha1i~ 
z Wabbrzycha, ul. Fredry 9 m. 6, wsz,c.zął po'stępowanie ~ 

uznanie za zmarł~o FranciszJka M-ichalika, uroo'zooogo ~9 
września 1919 il'. W Podooora w .Czec:hosrowacji, syna l"rMl-' 
ciszka i M.rurll z dom'ł Zyder, ~tatńio zamieszkałego w Cie
szynie Czeskim, kltóry jaJko żołnierz niemieoki brał udzi'a! w 
waMmch mi fToncie wschodnnm pod Stalingradem i zwginął. 

Osia.tni·a wiadJomość od ~gi'nionego była 6 czerwca 1941 r. 
Sąd wzywa Franci:szka Mi'chal~a, ażeby w czas'okresie 

3-miesięc.znym zjoawił się w tutejszym Sąi\zie, gdyż w pl'ze- . . , . . 
cbwnym rarz.!e może być uznaJny 2a .7.marłegoo. Wszystkie 0·80-
by, krtóre mogą udzielić wiadomości o zagiiniOlllym wzyrwa się, 

a;by w termi'n,ie pOwy'Ższym don~osly o nich Sądowi. (2. Zg·. 
80/46). KB-5704 

. / 

Sąd Grodzki w W,abbrzychu na wniosek Anny Dyoziń
sk,iej. 2 Wałb.nzycha; ut Niepo<NegłOŚei. 20l~ WBZCZąJ I)ostemo~ 

\ 

• 



Nr 115 

waJ1lJie celem ulZinamaa za zmar.Łego Henry6{a DY'Qziń$kiego; I 
urodzo.nego dnIa 12 listo(pada 1898 roku w Chojecznie, pow. , 
Węgrów, syna Aleks<lIlldr.a i Katarzy,ny z ChojedkiJch, ostat
nio zamieszlkałego w BrześciU' nad Bugiem,slkąd wyjechał 
i'o ZSRR 

"M:QNITQRPOLSKiI"-Dnia 28 pa.ździernika 1946 r. 

skic.ho :Z.alllieszkalego ostatnio w (jielęt;acll , zagiIllioMgo w 
czasi.e C;;ziałań wojennych we wrzeŚllliu 19309 v (Zg. 183/46); 

13) A'ntonima WiśnieWlSka ~ W:iehuJ.ea - jej męża Fran
ci:szka. Wiśniewskiego, urodzonego dnia 24. 2. 1894 Il'o'im w 
Elgiszewie, pow. Wąbrzeźno ; zamiesZ'kałego ostatnio w Naj
mowie, powiat Brodlnica, wywie zionego jako chorego IPrzez 
Illiemców w styeznilll 1945 raku i od tego czaSu za.gil!1!iolllego. 
,(Zg. 191/46). . 

Sąd GrodzJkli w Brodnicy w,zywa zagi'nionyclt, albYll&'ło-

W zy* a się wyżej wymienionego, ja.k również wszyst
kie oso,by, kltóre- mogą udrzielić o nim wi'adomości, alby 'W te'!:
minie dKl . 3-ch miesięcy donieśli o tym Są.dowi. Po iUJl>itYIWie 
tego termiJllU może być wyżej wymieniony lWnllJny za zmar· 
łego . (2. Zg. 85/46). K:B-5705 

, I 
sili się w· Sądzie do ~ia 2'1 lutego 1947 rOiku, gd~ w !prze-

I ciwonym razie mogą być uznani za .zmarilych oraz wszystkich, 
kt órzy mOi&'ą '(;.'<izieliĆ wiadomości o życiu lu'b śmiercizagjnio_ 
IIlYch, SJby donieśli o tym Sądowi. KB~358 

5 

U N I E W A Z N I E N I E U T R A C O N YC H . 
TYTUŁóW NA OKAZICIELA 
I WZBRONIENIE WYPŁAJ' 

S~D OKRĘGOWY W WARSZAWIE 

Wy(.iział Cywilny Sądu O}<ręgowego w War,szawie o~a
sza że na żada·nie Janiny J a;błkoW1skiej ; matki i op. nlele 
Pi~tl'l8 i EwY Jsbb1roW1S!kieh, Sąd na posiedzeniu w dnilll 2 
października 1946 r, pOI.'ltanowil: "wzbr.olJlić jakichkolwiek 
wy1płat i tranzalkcji w stosunku do Sltanow,i ą.cych wł'!l,sność 
;nilllpodrielną Piotra i Ewy Jabłkowskioh 1264 sztt . .'k akcji lIla 
okJalZiclela firmy DOm TlOwar owy B!'acia Ja:hl.kowscy S,p. Akc, 
w WaIl'6zawie po 100 zł ka:i!d1a , o·zna.czony'ch' Nr Nr 311-314, 
10443-10472, 17711-18440 i 19901~20400 oraz do 426 fła.tWt 

Sąd Grodzki w WabbrzyCIhu ' na wmiosek Anny Podgór
sk,iej z Białe'go Kamienia, ul. Prez. Bierulta 6, wszczął po
suwowanie o u1znanie za 2Ilnarłego Jama Podgónikiego, &11'0_ 

dZ1O,oogo 10 lipca 1898 r. w Dębowie, :pow. Jasło, syna Anto
nie.go i Marii z Wojtwnjików, osta.tńio zamieszlal~ego w ślIlia

tynie, pow. ZalesZICz~i. Po zmoibilLLzowaniu we lW!rIZe'Śnilll 
1939 r. wiadomoŚCi o PodgórSkim brak. 

WrzYlWa się wyżej wymienionego, ażeby w termilllie 3-mie
sięcznym zj:aw.ił ~ię w Sądzie Groi 1z,kim w Wałlb~yc:hu, gdyż 
w przeciJwnym razie może być u'zruallly za zmarłego. W'ZYWa 
się wszysrt:Jk;ie osoby, pOSiadające 'wiiadomości o zaginionym, 
ioźEllby w tym termiJnie doniosły o nich Są.dJowi . (2. Zg. 92/46). 

USTANOWIENIE KURATORA 
NIEOBECNYCH 

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI 
Sąd OkręgowY w Lodzi , Wydział I CywiJlIly, Plac Dąb

irowBkiego Nr 5, iPod,aje do wiadomości, Że ;na. podstaJWlie art. 
:157 § 2 K. P. C. adJw. Irenę T'r.zeciakównę(Łódź, ul. Zruwa.dl'z
~a Nr 16a, ID. 16) ustanowiono kuratoTem !IJI'OOOSOwyrn do 
::l)D,st.ępow-am:ia. niezmSJnej z mi.ej!ICa ~bytu Heleny Bigosiflskiej; 
:ostatnio zaan~zlkałej w Warszawie !P<l'zy ulicy Miei..1zianej 
:Nr 4a w lIIPralWlie z !pOIWództwa LeoI!la Bigosińslciego !przeciw
~o tejże Helenie BigosińBlk.iej i Wlzy;wa lIlie.Zfllaną z mi:ejsce 
lpObyltu, alby się z,głosrła do uczestnliozen.'ia w pomieniom.ym 
Ip!roeee;i.e (s/prawa NrC. 17314/ 46). KB-<6'43i2 

. akcj.i imiennych ltej2e firmy ' również po 100 zł ka:żd,a, ozna
czonych Nr Nr 24518-,24652, 24654-24657, 24663-24732, 
24735-24738, 24741-24744, 24749-25768, 24778-24789, 
24794-24797, 24799, 24801-24820, 24826-24906, 24908-
24976, 2()913-26914". W,zywa się ,pr,zE'1;o '\\~szY's1Jkidh, l"o,Bz
czą.eych IpraIWA do lPoWY7Jszych tytuqów, aby w ciągu lat 
dwóch BoCZąc od ć.lnia pie~ ogłoszeni ,a w Monitorze, 
'Polskim ~ł<llŻyM~ły w Sądzie lUlb ll&'łosili sprzeciwy. 

K:B-57Q6 

Sąd Grodzki w Wałlbr.zychu na WIIlioeek JIIlHi Laa:arorwicz 
z W8l!brzycha, uL N~e,pod1egłości 20, WlSZ<lz,ąl postępoWIanie 
o UJznamie za Ilmarłego Eugeniusza Lazarow:ioza, urodzolllegQ 
16 UatoipaGIa 1002 r. w Jaśle, sYlll'll AI!1Jd~zej'8 i Ei~ieltyz domu: 

I Itad!onie'W'iez, kit6ry znajić.l()wał ~ię ostatnio w ~ozie koncert
tracyjnym weFJJossenIburgu w Bawari1 ,j ,nie iPOwrÓCił. 

Wzywa się wyżej wymienionego, aŻElIby wezaso'kresie 3-
mdesięc.znym !Zgłosił się w · Sądzie GrodlZ!kilm w WałibrzYlClhu, 
gdyż w .przeciJwnym razie mo~ być uznallly za zmarłego. 
Wszymlkie oSO'by mające wiad'OmorM o zagmilOnym, 'Wzytwa 
się , ,ażeby w tym samym ozasokresie dondoeły o nich Sądowi. 
(2. Z'g. 114/46). . ' . KB-5'707 

S~D GRODZKI W .B'RODNICY , 

Wniosły o uzlllanie · zazmarłego: 

1) Wiiktoria S'zymańJska z Polka - jej męża. Maiksymi_ 
liana S'zymańSkiego" urodzonego d:n.ia 28. 5. 19'13 roiku w GeI
se.n;ki·rc;hen - Ueclkemdorf (Westfalia)', syna. Wincentego i Eł_ 
~biety z Aschilk6w, OBItatnIo zaani.eszlka.łego w Pollktr, gmina 
GrąIŻawy, zag,iJnioneg.o w c·zasie działań w~jennyeh we wrześ-
niu 19ą9 rOOcu. (7Ag. 12/46); . 

2) 'Regina M;u,ziol z. Chehnriy - jej. męrŁa Tweuaz.a. MiU_ 
zioła, urodzomego, dIIlia 11. 10. 1907 roiku! w ~cymie, syna. 
Feli~sa i Konst8incji z KJewkzów, lZa.miesZlkałego ostatnio w 
Nieżyw;ięciU, uwięzLonego w paźC:lzierniiku 1939 roiku pl1Zez 
okUlpantów w Brodnicy. (Zg. 24/46); 

3) Helena OdYmałi i Ja.błonowa ..:.;. jej iIllęŻa Wfady.sla._ 
wa . Odymalę, urodzonego ' dinia 29. 3. 1900 :roiku w Bielilllax:h 
(MałopolSlka), sytna. J akuJba i Anny Il KudllÓI'W, zamieszkałego 
ostatl),jo w J 8ibłO'l1owie , uwięzionego w paździel1Iliillcu 1939 r. 
pirzez oklLpaIl!tów w Brodnicy. (Zg. 27/46); 

4) Teofila J{,a'l'IPińsika Il Bi~ka-:-jej męża J~aD'ła K-M'_ 
pińElkiego, t.'rodzonego dnia 13. 4. 1887 roiku . w Gortatowie. 

. sYllla Wojciecha i I{jatarzY'~ z Wiel1zchłows~ich, OI81:altnilo .za.. 
mie&Zlkałe,go w Bir'kenku, uwięzionego w pa,Mziern~~u 1989 '1'. 

p.l1zez. okupMlJtów w Brodnicy. (7Ag. 34/46); 
5) Aniela Ja,s1Jl'zę~Slka z Bachorza - jej męża EdrwarGla 

Sąd Okręgowy w Lodzi" Wydział I CywiJln.y, Plac Dąb
~rowiSkiego Nr 5, IPOdaJe do wi,adooności, Że na. ipOd.Sta.W!i~ m. 
ilS7 § 2 K. P. C. ad 'w, Wincent y Slz·8iWWwlski (Łódź, ul. Prze_ 
:j IIIld 30 m. 26) :zOBltał ustamoWliony ikuraibotre.m 1(Xl'OCeIBO'W}"Jll do 
!zastępoiW.aJIłia nie2lIlane.go .z miej:sca pobytW Czesl!llWa Włiodar
:Czyka, ostatIltio zamieszkałego w Łodzi w filpraW!ie IZ powódz
ftlwa Genowefy ~od~rczylk IPrzeeirwiko temw CzesławoWi Wło-
1darozy~oW1i o roZIWoo i w,zywa lllie.2lIlanego z miejsca polbyttu, 
.!liby się Zl&'losił do wczeostmiczeni1l. w ipOIDienionym procesie 

j \("prawa Nr C. 2046/(6) . KJB-&488 

I ; . Sąd Okręgowy w Łodzi, Wycl:łiBlł I CywiJlny, Plac Dąlb
!rowskiego ~r 5, poclaj,e do wi,adoaności, Że na rpod,s)ta.W!ie sTIl;. 
\157 §2 K. P. C. aC<'w. Bolesł!llW Ł~o'WIskii (Ló<1ź, ul. All. l.gO 
:?I.a,ja Nil." 13) 'lostał usta:nolW,iony ikllrato-rem ;procesowym do 
:z8JStęa>oIwania llJieznSJnej IZ miejsca poibytu: Kazimiery Kosza,r
.ski.ej, oata.tmrio .z8lJllifl8zJkałej w Łodz,i w $raIWie Nr C. 2~18/~ 
z powództwa Józefa KosZ'lLr.!kiego przeciwko tejIŻe Kazimier.ze 
!KoazarsImej o rozwód. i wzyw.a nie2mllną ,z miej,sca poibytu, a_ 
lby się ~olSiiła do uczestnl(!zel!li,a 'Vi' pomienionym [procesie 
\(~raw'a NT C. 2118146) ~ KB--'--6434 

Sąd Okręgowy w Łod~i, Wydział I Cywilny, Plac 
D,browskiego Nr 5, podaje dowiadomości,żena p<>dstawie 
.art. 157 § 2 K.P.C., adwokat Jan Brzosko (Łódź, ul. Ce- . 
gielniana Nr 3 m. 3) został' 'ustanowiony kuratorem proce
sowym do zastępowania nieznanej z miejsca pobytu Fe
liksy Kamelskiej, ' ostatnio zamieszkałej w Płocku w spra
wie Nr C. 1683/46 z powództwa Bolesława Kamelskiego 
przeciwko tejże Feliksie Kamelskiej o rozwód i wzywa nie
znaną z miejsca pobytu, aby się . zgłosiła do uczestnictwa 
w pomienionym procesie (sprawa Nr C. 1683/46). 

KB-6431 

S4D OKRĘGOWY W KALIS,ZU 
, Józefa Jastrzębskiego, uro.dzOll1ego dnia 8. 8. 1800 roku "IV 

SzczE!ipalllkach, syna Aleksandra i Marianny ' I: WySOlki'fliekic:h, 
ostatnio zamiesz,kałego w Bachorzu, uwięzionego we wrześ_ 
niU' 1989 roku przez okUipantów w Brodinicy JZg. 80/46), ora.z 
jej pasiel'lba Tadeusza. J.astrzębskiego, uroozoneg() dni,a 13. 3. 
1920 roiku w Szezepamika.ch, sy;na Edwarda i Anlieli z Kra- . 
sl:JSkich, ostatJnio Ilamieszkałego w Bachorzu, zlllgini:olllego w 
tych samyoh okolicznościach. (Zg. 109/46); 

Sąd Okręgowy w Ka~Hs7JU', Wyd2liał Cywiłny, IPOcJaje do . 
wi:adom()lŚlci, że 'IIia pods.tawie art. 157 § 2 KPC Adw~kat Ka
zimierz Heroich z Kalisza został UlStafllowiony kuratorem do 
ra_owania nieznamego IZ m.iejsca poibytu . Romana-Bolesła
IWa. LaItoei~iego,_ osta-tnio zamieszikałego w Kaliszu, w flIPra
wie z powództwa. Anny LatOlsińskiej przeciWlko temuż Roma
nO'Wli - Bolesławowi LaItosińakiemu o TO zwód ł wzywa nie
znanego II: miejsCa pobytu, alby się zgłOSił do uezestmic:!ze.nia 
w pomienicmym !procesie. Nil' C. 424/46. KB-6427 6) Francis7Jka żebroWls~a z Wielkich RadOlW~ - jej 

męża Stanisława żebroWIskiego, urodzonego dini!a 13. 11. 1893 
roku w m. Mołochw.iej, powiat K'l'asnysta'W~ syna Wojeledha 
i Marii · z Wojta16w,zamieszkał.ego OIStatnrio "IV Bro<.micy, u.. 
więziOll1e,gowe wr.ześniu 1989 roiku przetz OikuJpantów w Brod.. 
Illicy, (ZJg. 115/46); 

7) . Zofia BilińJskaz Brodnicy - jej mę!a AłeklSamdra Bi.
lińskiego, urodzolllego dnia 24. 9. 1899 roiku w B.rod!ndcy. sy_ 
na FeliIksa i JoanlllY z Zie'LSklich, ostalmńo . z~a:łego w 
Brodnicy, zagi1nio.nego we wrzes!llilll 1939 roIktr w Siedlcach. 
(Zg . . 116/46) ; 

8) Wincenta tmijeWlSika rz Goo..zm:a - jej męrba. JÓzefa 
ŻIDiijewskie.go, urodzonego dIIlia 20. 4. 1912 roiklu w ChratJO
niu, powiat Ry\pI,n, syna Longilna i J6zefy ze Stasiaków, 0s

tatnio zamiesZikałego w Górznie, uwięZionego w pa,ździel'mil. 
lru 1939 roiku [pl1Zez okUip.antów. (Zlg. 118/46); 

9) Teodozja KłJsicl!:a z G6rZ'lla - jej mę!a Jana.K.iBie. 
kiego, urodzonego ania 26 . . 6. 1007 roiku w Ja$l"zęlbiu, syna; 
J ózefl8. i , Ma.ri8lJllllY ,ze SlironiOOz/k6w, oota~io zami~ego w 
Gór0nie, uwięzionego w paźdzJiem:ilku 1939 rob przez Oiku'-
iPantów. (Zg. 119/46); , 

10) Anastazja Pocier7Jnicka ze Szabdy - jej, męża. Zy_ 
gmunta Poc.ierZlJ1liokiego,· ul'od1.OJleg'o dnia 4. 2. 1908 roku w 
Ba.:rłtnilkach, sy'na AntOilliego i Ma,ligo.rzaJty z aa.l."CińSkiclt, os
twtmio zami'eszlkałegow Sz.aJbdzie, zagilnionego we wrześniu 
1943 roku na f'roncie ' W1Sch~dnim w armi~ lIllie.mmckiej. '(Zg. 
1,54/46); , 

11) Zofia Motyil,ii]ska z Kal'ibowa - jej męża Feliba 
Motyliński~go, urodzonego dnia. 30. 5. 19,oBroku w Karbowlie, 
sy.na Józefa i Anny z LiedJtków, zamieszlkalego ootatnlio w 
Karbow,ie, zaginionego we wl'lześni~ ' 1939 roiku w czasie wal1ik 
kolo Grudziądza. (Zg. 156/46); 

12) Konstancja Go'ntal'ska z Cieląt - je~ęża Francisz
ka GOilltar,skiego, urodzonego dnia 6. 12. 1912 rdk~ w Go<.!zd_ 
8zewa~h. pow. RYlPin. 6)'ina Jana i ' WŁadys~ !li Wiimiiew. 

S~D OKRĘGOWY W SIZGZECliNI;E 
Sąd Okręgowy w Szczecinie w ~rawie Eugenii Bara

no:'W*iej zamieszlkałej w Moryni.u, powiat Ohoj,no, pr.zeciWlko 
Władysławowi Ba'I"anowskiemu, nieznamemu z miejsca pobytu 
o :rozwód - ustanowił "fi myśl 8ll",t. 157 klpe. kuratorem po
c"IVamego Władysława Bar~nowsikiego adwoikata Szymańskie
go w Szczecinie, do zwstępowania nieabecnegp na czas ad: do 
zgłoszenia się t~oż WJZględmie Osoiby uprawnionej do zastęp
stwa. O. 118/46. KB~,304 

Sąd Okręgowy w S'z~iJnie w SiPraWlie Stefana Malec.. 
lkiego, zamie!!lZkalegn w SZlCzeci,Illie, uil. JagieLlońska 21122 
przeciw lilie znanej z miejsca. pobytu Bronisławie Łucji 2 im. 
M:ałedkiej o ro~wód - ustalJlowJł w myśl ;trt. 15.7 k,pe. Dla 
nieliruanej z miejsca. pabytu p.oZ!Warrrej 1rurart;ora. w osobie 
adwokata Szymańskiego w Szczecinie do Ilastępowania nieo
beon.ej na Czas aż do zgłoszenia się tejże wZ'ględnie OSO'by 

. u.prawlIlionej. do jej (lJastęp.stwa. C. 195/46. KB-0005 

S~D OKRĘGOWY, W CIESZYNIE 
Są.d Okręgowy w C-ieszYlllie ustaIltOWlił na zasadzie art. 157 

iGPc. adwokata Janus~a Michalskiego w Cieszynie l~urartorem 
c.1o zastępiOlWania n.ieznanego z miejlsca p,obyttu pozwanego 
Heinza Maksa Brallillsbergera wsp.rawie z powództwa Zo.fi~ z 
Pawełków Braunsbergerowej w BieliSku, U'Hea Ko'lejowA 19, 
o roZIWód.~L C. 214/46) : KB-1367 

, S~D OKRĘ'GOWY W OPOLU 
Sąd Okręgowy Vi OlPolu na pozew I. C. 81/46 Marli Smo

la,rczyk w Kr8iPk-.Q.wilcach przeciJwko niezn8lllemu z nńejsca 
!pobytu. E~eniu'Szowi Smolarczylrowi o rozwód, ustanowił , 
kuratora adwokata A.ntoniego Iwanowskiego w Opolu, kitóry 
.zastępować będzie . pozw8lllego, dopóki sam nie ~łos~ się w 
~Jdzie ~b nie ,zam~8IIlIUlie pełnomo,ooib.. KB~420 

- 3-KB-6086 (2 m): 

WYldział I Cywil1ny Sądu Okręgoweg,o w Warszawie 
ogła.sm, że ,na ią.damie J1:JStyny BOIl'koW1skieJ, S ąd napO'Sie
diZeniu w ' dniu .2 pa:Mzierni~a 1946 r. postanowił: wzbronić 
jaikichQOO]wiek WYlpł,at i traJlize.kicj,i w .SOOsuIllk.U do stanowią
cych własność J .ustyny Bor kowslkiej 2015 sztuk a:kcji na. oka-
7.iciel~ firmy Dom T'Owarowy Bra'ci'a Ja-bbkowscy Sp. Akc, 
w WaI1Sz,awie po 100 zł kllŻda, ozma;czo,nych Nr Nr 813 do 
13417 i 22521-24000, O'1'!l.z c:Jo 1514 sztuk akcjj imiennych tej
że fi'rmy również 'Po 100 z;ł każda, oznaoronych Nr Nr 24001 
do 24008, 26948 do 26952, 26964, 27001~28500 . WrLy\VIa się 

pTzeto wszyst:ik,ich, I10iSlztCzą.cych prSJwa do powy,ż,szyeh tyttu
łów, alby w ciągu dwóch lSJt licząc od daty p ierws "ego ogło
szenia w Monitorile Połskim .złożyI.i tytuły w S ądzie lub 
Il'głosili sprzeciwy. (Nr C. O. 431 /46). 3-KB-,-6087 

ODTWORZENIE ZAG I NI O N Y ClI 
DOKUMENTóW 

S4D GRODZKI W POZNANIU 

Sąd Grodzki w ~znaniu postanowił odtworzyć świaC:'ec· 

t'Wld" dojr'załości Liceum Han~low€,gJ :następującej treści, : 
"Barlkowiak Ja-n., urodzony dnia 19 października 1907 

roiku w 'POlZnan!u, religii rzymsko-kaJtolic~iej, po ukończeniu 

'h8.UlkJ w zakresie programu dt\vuletniego Liceum handlowe.go 
zdał egz,amln t'.bjrzalości pr.zed Państwową Komisją Egz~l'mi

naeyjną, powoł,aną przeiz Kuratora Okręgu Szkołnego Po- ' 
znańskiego, ,pismem ~ dn,ia 5 maja 1939 r. Nr III. -- 16 
564/3,9 w Miejskim Koed'lllkacyjnymLiceum Handilowym dla 
DOil'osłych w Poznaniu i 7lOg,tał u,zruany za przygotowanego 
do ,piI'·aey w przedsiębiorstwach handlu t owarowego ora.z 
w dizi,ałach handlowych różnych przedisiębiorstw gospodlar
czych. ŚlWiadedtwo n~llliej~e uprawnia t.o studiów w szko. 
łach wyU.is.zylch w my~l art. 52 u.stllJW'y ,;, dnia 11 ma rca 1932 r. 
o Uetroju 8iZlrolniotwa (Dz. U. R. P. Nr 38, poz, 389) 01'81 

rOZ!pOr>ządzeń wydanych w z.Wlią;zku ~ wykionaIltie-m tego a:l.'

tyikułu WlItiawy. 

Poznań, dnia 12 czei1wca '19;ł9 r. 
(-) W. Łukaszewicz. Pntewodniczący Pa-{J1~rtwowej K6-

misji E'gozaminacyjnej . 
(-) W. Łukaszewiez - Pnewodnic.iąey Rady Ped'ago-

gicznej. _ 
, _ DyrektoT. Czhmkowie PańStwowej Kom~sj~ Egzamina

cyj'llej i Ra<ly Pedagogicznej . (-:-) K.s . Dr. Hain, (-) Mgr. 
J. Piechoeiki. (-) Sikorski, (.,-) M. Ol!!zewska, (-) Opato
wiez, (-) F8I\ll'Ityl!lJia'k, (-) Mgr. Dl'opiński, (-) Homan, 
.(-) Ptrof. R. Molaki. 

BartkOlWialk: Jan otl1zymał następujące oeetly na ' egzami
nie doj'l'tZało'ści, : religia :: crobry, jęzYlk polski - (.'ostatecz· 
ny; języik r. niemiecki z korespondencją - dostateczny;- o'r
gSJlllizaoja i teoooilka handilu - dobry; rek~ama - dob'ry; 
p.rawoZIlławstwo-4iGibry; towaro1znaW1Stwo-dostateczny; ge~ 

ogmfia gospodarcza - dobry; ekionomia społecz11a - dosta
teczny; arytmetyka handl10wa - t.loIStateozny; matematyika
dostateczny; księgowość - dostateczlllY. 

(-) W. Łukaszewim - Dyrekor". , 
Od postanow,ienia tego sl'Uży proklLratotorow.i, władzom 

bez,pieczeńsbwa oraz Dyrekcji Miejskiego Koedulk2.cyjneglo 
Liceum Hand~owe.go .dIl.a Dorosłych w Poznaniu z,ażalenie w 
terminie siedmiodniowym od ukazania się n.imiejs.zego olgllO
szenila. (IV. CO, 14/46). KB-6589' 

S~D GRODZK'I W MALBORKU 

Sąd Grod7Jki w Ma1bol'k~ ogła,sza., że obywaJtel Barlt06ik 
StamilSlaiw, zamieszkały w MalIborku, Al. Róż 8, z,glo,sił wnio_ 
sek o odtwonzenie dY1P1.omU' treści następującej: "Urząd 
Wojewódzkii Wołyński w Łuclru Nr.. . Dn ia 15. 6. 193-6 r. 
Dekret. Na 'zasac:lzie '!::Stawy z dnia 15: li~ca 1925 roku (Dz. 
U. R. P. Nr 97, poz. 682) nadaję Panu Barto,sikowi Sta.n:i
stawowi, zamiesz'kałemu w Kowlu, pow. kowel.skiego, tytuł 

ora,z prawo wykonywania zawodu miernic.zego pr.zy,sięglego. 

Piec* okrągła z godłem Pań,stwa PoIskiego i napisem w 
otoku Ul1Ząd. Wojew6dzlk.i Wołyńsiki w . ŁUJCku" ' W~jewoda 
WołyńSki (-) Jóżewski Wojewoda. PrZ€ipi.saną. przysięgę 
złożono w dniu 15. 6. 1936 l'Oiku. , Pieczęe okrągła z Godqem 
Państwowym inapilsem w oto~u': "Starosta Powiatowy w 
~O'Wlu", (-) KUlbicki, SJtarosta Powiatowy w Kowlu". 

Sąd WlZywa wszyslJkie illllStytuc,ie i oooby, posiadaj ące 
ja:kiekolwiek wiadomości w spraw!!, o nadesłan i e Są C:'owi na 
piśmie lub zgłoazenie do protolkółu doniesień co ' do bezzasad.. 
00ŚCii WII1io~u. , . KB-e298 
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REJESTR HANDLOWY 

SĄ.]) OKRĘGOWY W GDA:NSKU 

"MONITOR POLSEI"~Dnia 28 pa~ckiernikn. 1946 r . . 

Do rejestru handlowego, dział B pod Nr kol. 201, wpi
ISaIlO w dniu 30 kwietnia 1946 roku firmę: "Gdańska Cen

. tra1a Farb i Chemikalii, spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością". Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul. Grażyny Nr 4, a przedmiotem zakup hurtowy, ·a następ
nie sprzedaż detaliczna oraz hurtowa farb; chemikalii I 
i wszelkiego' rodzaju artykułów malarskich. Kapitał zakła
dowy wyńosi ·200.000· złotych. Spólnik może posiadać więk
szą ilość udziałów. Zarządcami są: Janusz KQziński i Ro- I 
man Sekieta. Wszelkie zobowiązania w imieniu spółki, WY-I 
stawianie wekSli dla spółki, wymagają podpisu dwóch 
członków zarządu. Do reprezentowania na zewnętrz wobec 
władz państwowych, sądowych i samorząd0'Yych oraz do I 
wykonyv,·ania wszelkich czynności, związanych z zarządem f 

majątku spółki uprawniony jest każdy członek zarządu 

Nr 115 

kiego roclzaUu Mleww pasażerskCdt w komnmi'kacji mor
skiej lądowej ł poWijetrznej oraz wydawaOli,e beZJpośreon:ich 
dokumentów prZJew<Jrowyoh dla przewozu osób, bag~y i ła
dunków w kom\lJn!:okacjli morskiej i komluni~ac.j,i m iesZJane~. 
e) budowanlie i utrzym.alOli'e własoyi:h przyst<liui i magazynów 
z, odpowi.ednimi urządzenaama, po'trzebnym.~. do przeładunku 
i zaskłado'ń'an.:a, f) przyjmowanile ba.gaży, ładunków oraz 
towarów na skład, g) zała,tw.:amiie wszelkich forma,lnośoi cel
n,}'eih, &pedy.torski,eih 01007. innYClh' ZJWiązacnYClh z przewozem 
podróż,nyeih ja'k I'ÓI~m~ei z przewozem i przechOWYW\łJrhl'em 
żywyeih ł.adunlków i towarów, h) akwizycja ubezp;eczeń ,prze-' 
jętydh n'a skład i dJl,a prz'eM'Q/Zj\l ba,gaży żywych ładunków 
li towarów or!liZ . zała,twlialnl:e wszelki,ch czynnośoi ubezple.cze
l1I!owyclt w sJbosl\.l'lIIku do pasażerów i ich ba.gaży, i) holow:l
n~e ~ bunkrowanrie sta,tkÓIW w ipOróe, na redzie- i na otwartym 

Do rejestru handlowego B pod Nr kol. 220 wpisano 
dnia 4 czerwca 1946 r. firmę "BristoV, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" . Siedzibą /spółki jest Gdańsk-Wrzeszcz, 
ulica Libermana Nr 36, a przedmiotem: podawanie i sprze- · 
daż wszelkiego rodzaju potraw, artykułów spożywczych,' 
kolonialnYCh, owoców, ciast, pieczywa, wyrobów cukier
niczych, ' napojów, win i wszelkich t~ków, jak również 
wykonywanie wszelkich . innych czynności, wchodzących w 
zakres przedsiębiorstw gastronomicznych, urządzanie dan
cingów, prowadzenie przedstawicielstw ppkreWnych firm 
obcych oraz załatwianie wszelki.ch innych mozliwych ' czyn
ności, jakie uchwała spólników uzna za stosoWne do pro
wadzenia prżez spółkę w związku z wymienionymi jej in

'teresami. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 złotych. Spólnik 
może mieć większą ilość udziałów. Zarządcami są Marian 
Pindor, Kazimierz Sobczyk, Antoni Żebrowski i Kazimierz
Arkadiusz Jatymowicz, używający zwykle imienia "Kazi
mierz". Do reprezentowania spółki na zewnątrz uprawnieni 
są: Antoni Żebrowski łącznie z Marianem Pindorem lub 
Kazimierzem Sobczykiem albo też Kazimierzem ' Jat~owi
czem oraz Kazimierz Jatymowicz łącznie z Marianem Pin- I 

dorem lub Kazimierzem Sobczykiem albo też Antonim 
Żebrowskim. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialno
ścią sporządzona została 3 czerwca .1946 r. ' KB--484 

. samodzielnie. Umowa spółki ż ograniczoną odpowiedzial
nością zawarta została w dniu 28 kwietnia 1946 r. KA-3851 

morzu, j) ratQf\W\~two mOl"Sike. Kaq>lItał ' zakładowy wy,nosi 
60.000 złotych. Każdy ze spólników może posiadać w:ększą 

. ilość udziałów. ZarządJcami są: inż. Stefan Nehrebe.cki li Sta-

Do rejestru handlowego dział B Nr lS2 Wlpisallo dJnja 9 
kwietnia 1946 r. następujące dane dotyczące f:irmy "Pil'zed. 
sięhiol1stwo In~ynieryjno _ Budo:w1ane "Kafar", Slpółka z 0-

graniezoną o~lpowiedzialmością". SiedzLba spoo.1(i mieŚCi ' się o
becnie w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Li~H)Wa Nr 8. Tadeusz Bo
rowSki \lJStl!łpił, wobec . czego im. Janusz-Jan BM't1Irowic!ki. _ 
B artkowi,ak , używający zwykle ilmie'llia ,,Janusz", jako je_ 
dyny członek. Zarzą.dU', samodzielnie reprezentuje SlPÓłlkę lIla 

l:ewlllątrz. KA-3273 

Do rejestru handlowego, . dział B pod Nr kol. 197 wpi
sano dnia . 18 kwietnia 1946 r. firmę "Zo!,za",Wędzarnia 
i Fa,bryka Konserw RybnYCh, spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością" . Siedzibą spółki jest Sopot. ul. Armii Czer
wonej Nr 3, a przedmiotem połowy morskie, wędzenie, 
przeróbka, konserwowanie, handel i transport ryb na ra
chunek własny .i osób trzecich. Kapitał zakładowy wynosi ' 
100.000 złotych. Spólnik ' może mieć większą ilość udziałów. I 
Zarządcami są: Ignacy Urbani~k .1 Wanda Danecka, którzy 
łącznie reprezentują spółkę. W razie mianowania proku- · 
renta spółkę podpisywać będzie jeden z członków Zarządu 
łącznie z prokurentem. Umowa spółki z ograniczoną odpo
wiedzialnością zawarta została 15 kwi.etnia 1946 roku. 

KA-3742 

Do rejestru handlowego, dział A 58, wpisano 19 kw;iet
nia 1946 roku firmę: "Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budo

wlane E. Jagiełło i W: Gudanek" . Siedzibą firmy jest 
Gdańsk-Orunia ul. Oruńskil 20, a przedmiotem projekto- I 
wanie, wykonanie i nadzorowanie wszelkich robót budo
wlanych, naziemnych podziemnych tudzież wodnych, I 
skup, składowanie i sprzedaż wszelkich artykułów budo- , I 

' w~anych, prowadzenie przedstawicielstw i wykonywanie I 
zleceń pokrewnych firm obcych, oraz załatwianie możli-

wych innych czynności, które uchwała spólników uzna za 
stosowne do prowadzenia pr::ez spółkę w związku z wy
mienionymi jej interesami. Spólnikami spółki jawnej są: 

Eugeniusz-Stanisław Jagiełło, używający zwykle imienia 
"Eugeniusz" oraz Wincenty-Jan Gudanek, używający zwykle 
imienia "Wincenty". Spółkę reprezentują na zewnątrz: 

Eugeniusz-Stanisław Jagiełło, używający zwykle imienia 
"Eugeniusz" i Wincenty-Jan . Gudahek, używający zwykle 
imienia "Wincenty"; każdy z . nich samodzielnie. KA-3655 

Do rejestru handlowego, 'dział B pod Nr kol. 198, wpi
sańo dnia 23 kwietnia 1946 roku firmę "Centrala Tech
niczno - Handlowa "Fala", spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością". Siedzibą spółki jest G'dańsk-Oliwa; ulica Że
romskiego Nr 7, a przedmiotem skup i sprzedaż tudzież 

naprawa wszelkich artykułów technicznych, budowlanych, 
części maszyn, motorów, samochodów, motOCykli, rowerów 
i tym podobnych, prowadzenie własnych pracowni oraz 
przedstawicielstw pokrewnych firm obcych oraz załatwia

·nie możliwych innych ' czynności, jakie uchwała spólników 
uzna za stosowne do prowadzenia przez spółkę w związku 
z wymienionymi jej inte.resami. Kapitał zakładowy wynosi 
40.000 złotych. Spólnik może mieć większą ilość ud~iałów. 
Zarządcą jest: Jerzy Drzewiecki, który jako jedyny członek 
Zarządu uprawniony' jest do samcdzie1nego reprezentowa
nia spółki na żewnątrz. Umowa spółki z ograniczoną odpo
wiedzia1noś~ią zawarta z~stała 18 kwietnia 1946 roku. 

KA-3498 

Do rejestru handlowego, dział A pod Nr 59, wpisano 
- dnia 29 kwietnia 1946 roku firmę: "Zakład Rzeźnicza.-W ę

dliniarski K. Paciorkiewicz i W. Iwanowski". Siedzibą fir
my jest Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Wajdeloty Nr· 11, a przed
miotem wyrób i sprzedaż mięsa i przetworów mięsnych. 
Spólnikami są: ·Kazimierz Paciorkiewicz i Władysław Iwa
nowski. Spółka jawna. Do reprezentowania spółki upraw
niony jest każdy spólnik samodżielnie. Reprezentanci pod
pisywać będą pod brzmieniem , firmy wypisanym ręcznie 
lub na maszynie, lub wydrukowanym, albo stampilią wy
eiśniętym. KA--'-3743 

Do rejestru handlowego, ' dział B pod Nr kol. 200, wpi
sano , dnia 30 kwietnia firmę "Gdańskie Towarzystwo dla 
Połowów ·i Przemysłu Rybnego "Wiking", spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością". Siedzibą spółki jest Gdańsk, 
ul. Sienna Grobla Nr 16, a przedmiotem prowadzenie poło
wów rybnych: słodkOWOdnych, przybrzeżnych i dalekomor':' 
skich, przetwórstwa rybnego, handlu, eksportu i importu 
ryb, przedstawicielstw , pokrc. ·" nych firm obcych, tudzież 
wykonywanie możliwych inny;:h czynności, które uchwała 
spólników uzna za ,stosowne do prowadzenia przez spółkę 
w związku z .wymienionymi jej interesami. Kapitał zakła
dowy . wynosi 200.000 złotych, Spólnik możie mieć większą 
ilość udziałów. Zarządcami są: Adam Bratro i Ignacy Li
sowski. Do reprezentowania spółki na zewnątrż uprawnieni 
są dwaj którzykolwiek członko';'ie Zarządu łącznie z pr~
kurentem. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarta została w dniu 29 kwietnia 1946 r. KA-3852 

. Do ~esltru ha,rdowego ' B 12 Wlpisano ~Ma 26 ' czelW'Ca 
1946 r. w fu.m:iJe .. Spółka Rybacka Mewa, spółka z ograni
czoną c:><dJXlM"iedzialnokią " , że StalM5ław Grenuuk jako jedno
ooobowy ZM1Ządca reprezenrl'llJje spółkę. Umowa spółki (§ 6 
zar~d) uchwałą wą.llnego zgromad7Jen:a SlJ)ÓFll'rków ZJIn.~mona I 

~taf.a 13 czerwca 1946 r. KB-1275 

DO rej,estru handlowego B 178 wpi5a.no OO'Da 26 czelW'Ca 
1946 r. llalS'l:ępu!iące zmia!llY dotyczące fimty .. Gdańska' Spół
ka, Handlowa. srpóik/l. z ogran6czoną odij)OlWl~edz:i all!lośc:ią": 
Czł~,ek Zarządu J<a!Ilina Szubsika U6tąpiła, l\Ja jej m~ejsce 
CZłlOkletm ; za12ądu 'zOSltał KaZlimLelTZ Gryzda. SlcJreślonlO w 
~pr,eze:ntaajli spółki;. że spółkę repreżellJtutie na ZJeW!Iląt12 .. lub 
Jeden człon;k . za'rąd'l;ł łąl~~z. prokur~nltęm". Edmundowi 
Radtt&zJewt;,k~emu ~IQlIlJO samódzneLlVej prokury. Uchwałę 
ZJgroDll.adzeru:1a ~ipól~ll'!Ików ZJlłlLenlOnoUimoWę SipIÓ~kii:, dotyczący. 
art. 7 (zarząd» J 8J!1t. 8 (sposób' l'eIPrezen·towan:ia). 

KB-1266 

I?o r~,esJtru lharndlbow6g0 B 192wtpisano 'dma I1iPca 1946 r. 
ZJI1lJJa;ny dotyczące brmy ,;Zakłady Pn;emysłOWlO-T oohn~a
ne SZCZEP, SIPÓ~ka Z og~a~cmą · ~itedz:i'al,nośoią" .Sie
dZiiiba SlPól~ majdUlje soję w Gdańsku-Wrz-eszcruptzy Alej] 
RokQSsow5~ ~'ego Nr 76. Członek zarządu Jerzy-Jan Szczepa
nek u~tąpcł.. F ~i,ks F~gu~ j1a'Joo jedyny członek zarządu 
uprawIHony Je5t do 5a1mQdzIel'llego reprezentowania spó~k,i, na 
zewruątrz. . .KB-1267 

Do rejestru handllOwego A 74 ~samo dnia 1 ljpc'a 1946 
roku Jiil'IlI!ę .. Chemiqma Fabryka ErgaSIta C. Nagórsk,j". Sie
drz.ibą przedsaębiors'!lw1a je$t Staro,gard-Pómone, a przedmio
tem wyrób :i, sprzedaż artykułów dhemiCZillych, chemiczno
f·al1II\laceUitycznych, kosmetycmych, batel1iii .i ogniw. KUlpcem 
J'e~oosobOW)'m j~t Cżesł8JW Na.górski. F~nma powyższa była 
wpIsa.na uprzednio do re,j'es,tru Handlowego Sądu Okrę.gowe
glO w Ohoj.ru'Caoh pod Nr RHA 133 KB-1635 

Doreje5ltru ha,ndIOlW~o B 55 W!pj.sa,ru; dnia 1 J,ipca 1946 t. 
następujące ZJIlljiany w f,i'mlaoe "OdrawiS T owarzy&two d!la Han
dlu krajowego i z:a~ral!Ir.lcznrego, S!półka z ogran~czoną oopo
wi,e<k:i'a,llOooc:ią". CzłOl!I-kowie ZJarządu Kędzior Jan i Dr tuka 
Ludlwi,k ustąpili,. KB-1904 

Do reje5ltru ha,ndlowego cbJi'ał B 194 wpisa!lllO dn.j'a 1 lipca 
1946 r., że siedzibą spółki "Bracia Borkowścy Składy Elek
troteclhn1'CZl\lle, &półka z ogran~ZOI!lą 'odpowi'edzn allnością"j'e5t 
Gdańsk-W rzesza, ul. Sioen:lciewricza 12. KB-1274 

Do rejestruhandlowe~o A 75 ' wpis~no . dn. 2 lipca 1946 r. 
. mnnę "PrzedslęFoJlSjtWo Rob&t lnstalaeyj,nych W. Dz.ięg}e\ew
ski". $edribą pr2leds:ięb:orstwa jest Gdańsk-Wrze5Z1Cz, ut 
Chwaszayńska 5 a, przedmiotem ~konywanie roOOt msta
la~yjlOych (:entralnego ogrzewalnla, wodo,ciągów i kanalizacji. 
Walenia.n Dz.ięgielewslci reprezentuje f~rmę jako kupiec jed-
noosobowy. KB-I 637 

f ' ; 

DoO rejestru hal\1dlOlWego B 234 wpi6ano dnia 2 l~pca 1946 
roku f.ilrrnę .. GRYF:....żeglu~a Przybrzeżna, spółka z Qgrani
czoną odpolWiedz: 'a,lności ą" . Siedzibą ~półki jest Cdańsk, Ry
nek Rybi, Gmaoh Z~glugi Gdańskiej , a przedim;'o,tem a) wy
konywama,e przeIWozów morsb:,h na statkach własnydh lub 
dzi'el'ŻawiolO}"Ch pomnędzy portami polskili~o wybrzeża (Ka
botaż mały 1 wieliki), b) prz'ewóz drogą Wodną pasażerów, 
poczty oraz wszdk!!'Ch ładunków, c) wyko,nywanie wszelkiich 
łączących się z tym celem czynności handlowyoh i finansoOwych. 
oraz prowadzoolie pomQ'orJ~czych przeds:,~h:Qr&1Iw prz,emysł,o
W)'ch. han&owy:<:Ih ':i,komwnikacyjnydt, d) sprzedaż wszel-

' 'IIIilSł8JW Dobrzyński. Do skłaoonaa oŚlWi'adczeń ~ poopi5ywania 
w imWeniu spółki wym.~ane jest WiS<pÓMz-iałanie dwóch człon
ków zarządu kolektywnie albo jedne,go członka zarządu 
i pIlO,lrurzysty. Akt SPÓł.kJi z c>gran;:czolllą Qdpowi,edz:i,a~nośoią 
7Ja.warty ZJ()$tał druia 27 czeIWCa 1946 r. KB-1270 

Do rej estru handlIowego B '62 ~pisa'llo dnia 4 l~pca 1946 
roku na~tępUJjące ZJIIlliany w f1łl1II\lie "Handel Win i Wódek 
Ol'az Towa.rów Kolon~all:nydt Tokalj, spółka z ogra,nrczolJl.ą 
od~J'lloŚClią": PnedmiOltem spółlci jesot r6wni.eż Slprze
daiŻ wsrzteJ'kiJch a,rt:ylwłów spoiŻywczych, OIWlOlCÓIW ~ w·arzyw 

. pI1Q!Wl~enWe przedstaJWli.c.!lels!\Jw pokrelW'llyeih firm obcych tu
dzti zał.a,twi<aJruie w ZlW'iąz:ku ZJe SIW}'IIll~ :interesami moż:l~IWYch 
:iJnnyclh czynności, uchwalonych przez spóllnjlków. Kapibł za
kładowy rooolllie wynooi 120.000 złotych. AI~Dla-Danuta 
NiepiekłOlWa, uiŻYWaljąca ZlWYkiJ.e imi,enia "AIina" uS1tą.pił1a z 
Zal'ZJądu. Cz:łOIllKami Za'rz.ądu nadto obrano: Leona Woźnia
ka, Amdl"Z!eja Pawłowska'egO li WadaJW'a Malewski,ego. Do rep
·rezooltowa!ll~a S!pÓłlci na żewlną.trz uprawni'eni są: dwaj krorzy
koliW1iek człOl!II\oołw,j,e Zarządu łącmie lub jeden którykolwiek 
członek ZaJrzadu łączJD1e z prokurentem. Zmi,eniono §§ 4, 6, 7 
i 8 UlffiOW)' Sipó.łki udhwaiłlą z,gromadzema SipóllOiiików z dni'a 3 
lńpca 1946 r. . KB-1ą39 

Do reOe6tru hamdlOW1~ B 96 wpilSano dn:ia 9 liJpca 1946 
roku n.ast~pują,ce dalne oot}"Czące fi:rmy:, Pol'skie betI\llOlpło
dy, spółka z ogranliczoną odipc>wiedz:ia1liOOścią". Otwa:rto ~ 
dz;iał w Bydgo'szczy przy uL PadereWiSk:iego Nr 24. HelenIe 
W~nn'ewski'ej udzUdono prokury ao dZJialcmi!a łącZIllie z człon
kamJi zll:l'ZJądu: Bolesl1aJWe1!Il Kowaliskim., Tadeuszem Woj
czyńskiim. ~ Ja!IlUS~ IbnalOlWilCz;em. K,B-19S5 

Do ,reiestru hand,l,owe,g,o B 43 wpiisano dnia 20 sier:pnia 
19% r. POdVi'y~Sz,enie kllipi·tal,u w f mnie .,Przed'Sliębi·o-rstwo 
Węglowe Z. K,reczmar • .s~}61'ka z o·graniczoną odpowi.edz,ial'" 
nością" o 25().000 złotydh do /.V'Ysolro'Śoci 500.000 złołydI. 
Zmiana powyvsza llastlllpHa dnia 14 sierp.m:a 1946 r. KB-47 13 

Do reiestru hanlddo.wego B 186 WIP:sano dnia 22 si'e'1"P'lIia 
1946 ,r. następ.ujące zmiany w f,irmie .. Nadimors1de Towa.rzy_ 
s'two -łbrLdJu Krajowego i Zag ran:cZJIego. s,półlka z ograf11i~ 
c,zoną odlpowiedzi·a.\no,ś ,cią". Sied'ziba spółki olbecnie m;eści 

s.i ę w SOtPOoie perzy uL Dr. Ceynowy Nr. 12. Jeny Ouz.a" 
nowski ustąpit z za,r.ządu i wobec te,~o Zbi.gniew foRciń'slld 
j,a·ko jedyny cZJIonek Zarządu UJprawniooy , jelSl\: do samo
dzi,eQ-uegore!p·rezentowania s,pótki na zewnąltrz. 'KB-4719 

Do rejestru ' ihanchlowe:god:zial B 109 w,p,isaoo <in,ili' 24 
siem>n:ia 1946 r. u-dzie1enie jednoosobowej prokiury Kaz.:mi1e'" 
rze Olszews.kiei. w f,irmi~ "Donn Hand;\lowo~Przemysłowy inŻo 
Z. CiedhoJews'k,i, s!pó:łka z og,rani1czoną odpowie,dzialnośc: ą'·. 

K~715 

Do rejesŁnu !hand!lowego A 93 wpisano dnia 29 s:iem>nfa 
1946 c. firmę ... Przed·się'l>iors1two BudowJa.rve - Re~ord -
EU~ełl iIUSZ Chrrn:e~.owie·c'·. Sied.z·ibą prz.edsi ę:bio.rsłwa jest 
Gdańslk - Wrzes,z'cz, uu, Wajdeloty 9 m. 6, a p.rzedmiotem 
.wy.kionywan~e ,robót 'bud·owJa-uych. Udzie~ona wstała j·edlno
os'obowa ,p,rokIlJra J,óz·eIowi DWlolm :cki'em u. Bugeni'usz Ohmi,o" 
low,iec .reprez.entude Hrmę j,ako kUIPiec jednoosobowy. , 

KB--4266 

Do r,ejestru haJldJ.owego A 94 WlPi6an·o dnia 30 sie!1Pnia 
1946 ·r. firmę "Baltycld · Dom ' Handllow(}-T'ranslPortowy -Be~ 
d·e-ha_łe - właścici elka Maria Kruczlwwlska". Siedzi,bą 

prz.e·dsiębiorstwa j,es! Sopot, ut Ż'eroms.k,ie.go Nr. 30, a prz,elli" 
miotem handel towarami ~{Qł,on : .a,Jnynni, ziemiopłodami ł ar. 
ty1kulami ,przemyslewymi n'a wl.aSllY i cudzy rachunek, tran" 
Siport Wlłasnymi d oudzymi środ.kam,i przewozowymi oraz 
czynności SlIJedycyjne d komis. Maria Kruczlkowska jako jed" 

. nQosobowy lrupi'e·c ·renl,rezoo tule ILrmę samooziell,ni-e. ~B-4i260 

Do rejeslru !haud,lowego B 2605 wpisano dnia 30 s·ierpnia 
1946 r., finmę"Warsztaty Montażowe -,M,eclhanika-. Sij)ół

ka z ogrankZiOną odpow:ed :z;ialn(}ścią". S i1edzibą s:pól'ki jeSlt 
Gdańsk - Nowy Port, ul. Na Zaspy Nr. 41, a przedmiotem 
prowadzenie warsztatów med'la.ni,cznyClh, montaż komtrwk
cH żelaz:nydh. reperacj,e maszyn i !pojazdów me ohank z,ny clh , 
slkUJ) ·i · gpr,z.edaż części medhan i-cznydh i a.rtykuJów potrzeb_ 
nyoh allltQmobiHz<ffiowi, wul'kan izaci-e, ganżowanie ,j ,prowa
dzenie w zwi ązku z tym m~liwyob innyclh czynno'ści, udIwa" 
lonych 'Prze~ Slpól'ni!ków. Kap i ta'l zakładowy wy.nos·i 60.000 
złotych. Spói~ujk mo,że mieć wi ększą ilość ud,z.iałów. Zarząd_ 
cami są: Jaił\ God,lewiSki, Im. Kazimierz Gałka-Szyryński I 
Aleksander Korzen1eWlS'ki. Do re!plrezentowania s:pólk. na z·e" 
WIIątrz uorawnieni s" .dwai Iktórzykolwiek cz/o,nkowi'e za.,. 



Nr 115 

I 
rzą,du łącwie :lub jeden IMóry,kolWliekczłonek zarząld'u łącz-

nie z IP.rOl~Ul'eutel!l1, Umow·ę slpól'ki z ograniczoną odpowie
<l.ZJialln{)<Ś'ciąsp'orzą,dzooo d,nia 29 sie'npnia 1946 iC. K1B-427.l 

, Do rejestru hand:Low,ego B 266 Wlpisanodnia 30 sierllmia 
194ft r. firmę "Przedsiębiorstwo Irustala'cyjno-Bud'owlllane ' 
~Mor,pol-. spółka z , o,graniczol1 ą odJJowied.z,ia:lnOlŚcią". Si,e
dzilbą SpÓłl~i i-es,t Gd·aftlSlk - Wrz·e'sz,cz, uli. Kośoiusz,ki Nr. 20, 
a ~zedmi 'otem proj.ektowanie i' wY'konywanie wsze[,kj,clh ro
bót budm\,la.nydh, l~lS ta,lacyjnyoh, wier.tni,czydl., dro'gowYClh, 
wocLnyCih i mostowy oh, SKUP, sprZle.cLa~ :hurtowa i deta1i~a . 
oraz sk,ład'owaui'e wlszeilk:iCih materiafów budowJanyclt, pro
wad,zenie przedstawicielstw i ' wykonywan ie zlJ.e'c·eft pokr,ew
nydh firmobcyc'h oraz zatatwia,nie mo,tliwyclh ilJlny,dh ' czyn
ności, któlre ,uchwala SlPólni,ków ,uwa za ISitosowne do prowa
dzen-ia IPrzez SlpÓllkę w zwi ązlku ' z wymienionymi interesa- ' 
mi. KOJPita,ł z'a'k,ładowy wynosi OO.OOO ziłoty,cIh. Spó1nilk mOŻie 
mieć w!ęoks'zą i~oś.ć udzia,ł1ów. Zarządcami są: Polaczek Piotr 
1 'Moroz .'Wlodz 'mi·erz. Do ,r,e 'pr·ez,en!owan,i'aSlpółkina z,ew
'nątrz Wymagane jest \VSlPóf,d,zialanie dwóch który'chko:lwiek 
'cz:!{lnków zarzą,dllJ. Akt · s:pótki . z o.gr.a.ni,cz,oną oolPowiedzia,l
ności ą za 'Y art y wsta~ 28 s,ienpnia 1&46 r. KB-4e73 

J . 

Do rejesbru ha'ndlciwego. B 163 Wlpisano dnia -4 września 
1946 r. nas,t,ępuj ąc.e ZlmiallY w fil1mi·e "Bar Kawiannia ,,Pod 
Grunwald'em", s,p ó!,ka z o.g.ralliczoną o.dlpowiedz ioa'!.nOlŚcią". 
Cz,lonkowie Za.rząduIi-emylk Mas.s,' Józ.ef Marmoła ,i F,ranei
'sZlek KierbalSa us,~ąIP illi. Nai,oh mi·ej,s.ce na czl·omoków zar,zą.du 
vybra,ni zo.sta,H: Blasz,ezy'ko·wa Emil)j,a i Marmo.la Kazimierz. 

KB--4718 

Do re:i estruhandlo'\Ve,~o B 271 W1Pis,ano dnia 6 wr~e'śllia 
1946 r. f i rmę "Odańs'ka Sp()tka Przemysłowa, siP~ka z ogr.a
I1kzoną odpow.i ed z,iailo ością". Siedzilbą SiPÓI!lki jes,t Gdańsk, 
udka Wi Śi!.na 14-h, ~ !przedmiotem IPmduk.cja i S;jJrz,e;da.ż wy
ro'bów meta,lowY,Clh, lPapiernj'czych i innych. Ka'pital zalkla,do-

. wy wynosi 100.000 złoty,ch. SlPó,Jn :ik mwe mIeć wię.bzą ilość 
ud,zi,a,lów. Za rz ą,dJcam i są : Stanis-!.aw Grzymoalowski, Adam 
PodJle\yski, Jakób Karpiński i Józ,ef RO"lne'r. S:półlkę r.eprez,en
tuj ą" za~ze d·waj którzyiwiwiek z pośród czterech człon_ 

. ków; Umowę s:pól.ki z o,gran.iczoną o.d,poWliedz i aJ1noŚJcią za-

"tdONITOR EOLSĘiI"-Dnia 28 pażd!ziernlkal946 r. 

Do rejestru handlowego dział B pod Nr kol. 193 w,pisa_ 
00 dnia 11 kwietni'a 1946 roku firmę "Dom Hacrldlowy "Wi_ 
łia" SiPrzec'.iaż Ryft> i ZiemiO!Płodów. ~ól1ka z ograniczoną od_ 
,poW'ledzia1lllJOlŚcią". Siedzi1bą ~óbki jest Gda.ńsk-Wrzeszez, 
ul. Momka Nr 6, a Pl'zedm'iotem handel h~'I'itowy i detaliczny 
ry:bllimi. i ziemiO{Płodami na miejscu i w całym kraju'. KlIIPitał 
zaikłaoowy wytnosi 3{).000 złotych. Spólnik mOiŻe mieć więk!szą 
i'lość udziałów. Zarządcami są: Marialli Czeehowsldi i Bene
dylct; Kieńć.· Do reprezentowania spólJki illa zewnątrz wyma· 
gane jest łączne , w@óŁdziałanie ' dwóch ~tórychklolw~k 

członlków Zarzą<.lu, iub jednego. !którego!kolwiek cz.lOll'ika Za_ 
rządu łą.czni·e 'z Iprokurente<In. Umowa lWÓłiki z OlgIraniezoną 
odjpowied.zia,lnością zawarta żostała, dnia 10 kwietnia 1946 
roku. . ' KA--8183 

Do rejestru handłowe~o A pod Nr kol. 57 WlPilsamo dnia 
13 kwietnia, 1946 ro:ku firmę "Odnowa Przed,siębioJ:1S1;wo Bu
doWllano _ InstaJacyjille IM. Leszcz·yńeki, Im. Eustaehiewicz 
i S..Ika. Sied7Jilbąspółkj jest Gdańsk-Wrzesz6z, ul. Sohótki , 
Nr 6, a przedmiotem bu&wnietwo lądowe oraz i'nstalacje 
eleik~e. Spólllldikami spółki jawnej są: lnż .Leszczyński 
l.eon, im. Eustachlewicz Mal'ia.n i im. Kozik Józef. Repre_ 
!lentu'ją ~ól::kę jawną m. Leszcey;ń!lki Leon i i'rui. Eumachie_ 
wjcz Marian łąe.zmlie. Wszystkie umowy, listy, pisma, konta 
bllJlIIkowe; z·amówienia muszą być podpisywane prZ16z dwooh 
tv.'yżej wymienionych spólników pod .brzmieniem firmy na
pisanej lub wydrukOlW!1iIlej. bądź /pod stemtpl~ f~nny. 

KA--8ąp3 

\ '-
Do rejestru hamdloWego ' dział B pod Nr koł. 195 W1Pisa_ 

Qlo dnia 13 kwietnia. 1946 roiku firmę . .Morska Centrala Han_ 
dIlowa, ~ M. C. H. - J. Dębióski, i S..ika, SJpółka ·z ogralTIiczo_ 

· ną , odp<Y\fiecJzi:aJITIO'Ścioą.". Sied.zibą spółki jest So.pot, ul. Ro· 
kosSO~iego ~r 29, ~ ipr:\ed~ iotem ~andel artykułam.. i wi'n. 
no.koIomaJlTIymL, BpOzywcłYDl1, ITIahiałem oraz artY'~ułami 

gospodanstwa i uriytku domowego. KBlPLtal zakładowy wy
noSi 200.000 Zlłotych. SipÓ'lnik l!IlO'Że miee większą i'lość ~l(łzi:a. 
łów. Zarządcami są: Józef Dęlbiń1'llki, Władysław Noll, Flo_ 
nlliIll Ci'szak i Meila.n:i:a DembińSika. S!pó!ikę re:prezentluje Jó
zef DęibińSiki łąez.nle z Władysławem No~[ lub łącznie z Flo_ 
r .ianem Ciszaik, wzgil.ędnie MElIllilnia Dębińska łącznie ·z .Ma... 
dysławem Nol'! lulb łącznie z F:lo.I'ianem Ciszaik. Umowa. ~óL 

~ ki .z o~rallliczonll- o.d[pQwie<JziaJlnośeią . zawarta. ·została ooia 7 
Do r,ej,e.st ru ha:ndlloweg:o A 97 wpi~ano ,d'nia 18 wrześ- 1< kw,letnaa 1946 raku. KA--3744 

warto dnia 5 września 1946 r. KlB-4.717 

~,ia: 1946 r. fil'r;:ę ,~Pon:orski,e. Pr~,e~slęlbiorso(:w~ Bwdowil,ane f~ 
Inż . Jan Keil11;pa . S: 'edv!lbą IJ)rzę·ds llllblOrstwa J,est Gd,ańslk - ' 
Wrz,eszcz, ul!. U~erman.a 46 m. 3, a IJ)rzedll11ilOtenn r(),bO'ty . 
hudow.lalle. Ku,pcem jedrlOosobowym jest Ja,n KemlPa. • I 
.' '. KIB---5698 

Do rejestru Ih,anld:lowelgo A ' 98 wpisano dnj·a 19 wrzeSlJila 
1946 r. firmę ,.stolalrnJa Budowilano ... Melblowa ~ot- Bo- · 
l1'ifa,cy Stmz,ik i Spó~ka". Sied:z,hbą p.rzeldsię'bioI1S1twa je's.t 
Gdausk. uL JaJg1lan.a · 5, a fprzedmiotem produkcja wsze,lkiclh 
aJrtykalów mebl{)wy~'h , budowlanydh, za'ba w.kariSkiolt, ~brólb
ka drzeWa, prowaldz·eni·e WI~asnydh skła,dów hanlch10wydh oraz 
wykonywani·e w związ,ku z tym możHwych i'lInych czynno

'śoi, udowa:Jonych p.rzez ' SiPólni1ków. 5póJni1kam:i spótki jaw
nej są: i'nż. Adam-Ja,cek Pi·e,troni.k, ulŻYWlający zwyk~'e imie
nia "Ad,am", i,nlŻ . Franciszek JÓz·ef Swięoh, UiŻywa,ją'cy zwy
kd.e imienia "Fra.nci·sz,ek" oraz Bo.nMa,ey Stli1wzik. Do l1c!pre
zentowal1ia s,pÓl~ki na zewl1ątrz u;prawnieni S'ą dwaj któ,rzy
ko1'w i,ek spólnicy łączn i e JUlb j,eden którykol1IWJek .z ni,ch łą'cz
l1Ii·e z ;p Tok,u.ren,tem. K1B--5:?63 

Do ' rejestru hal1'd:lowego A 102 wlPiSalllO dnia 24 wrz,eś
n,ia 1946 T. finmę "P.rz,edsi'E}biol:sitwo Iill!Żynieryjno -Budowla_ 
n~ --<Konsitmktor- ,in~. Mi·chal BO,g;USlZ i SiP'61ka". Siedzibą 
)l\rz,e,chsi·ęlbionstwa jes<t Gd:ans'k - Oliwa, ul. Zacisze Nr. 10. 
a p,rz,edmiotem projektowanie ·i wykonywanie WlSze,lki.oh ro
bót ,z za'kreSIU hu,downi.ctwa ląJIowe,go, Wlodn,ego i naziemne_ 
go, skUiP. , s<przedalŹ O'raz sJ)claidowąnie wsZJeillk+ah rtj,al-el1ialów 
ł:)U.dowaanych, lP·rowalrlzeni·e w~,a.s,nyclh zaklladów Śilus,arlSikJich 
is,t.Oilars'kj,c;h,j~k ,również wytkooywanie 111llłyc!h ilniter.esów. 
joaki·e sa>ólni'cy u~na jąza ,sto~owne do p.rowad,zen·ia przez 
SlPólkę w zw,iljlZl~ z wymteniooymi wy'Żej ' le,j czynnośdami. 
~óll1ii'kami ISIPMki jawnej \Są ·: ln~. M·i:dh'a'l Bo,g,usz i inż. An
tonj M-i~oła jiUk . Slpó~kę n,.a zewnąltrzretPre'zentują .obydwaj 
spól.ni,cy: ill~ . M:iclha'! Bog;usz i ,irilŹ. Al1'toin:i Mikoloajlu,k łącz
nie [n.tIb jeden ddóry:kolwi·e'k z nidh lączni,e z JJir()~urentem. 

KB-5597 

. Do rejestru handlowego dział A pod pod Nr 23 WlPisano 
dlli~ 9 kwietnia 194(j ro~u nasbępując:e dame dotyczące nr_ 
my , "Przedsiębiol'\stwo SlPedycyjlTI-o.. T,ranSIPortowe W. AUi&"I"
stow.Ski". MagazYill finny mieŚCi się oheenie w G&ńsku przy 
ulicy S~kienlIl1czej Nr 13/14. Prokura Mich9.łOlWi Pabisowi 
została ucllyło,na, na,tomiast ud.zieloll1O, samodZJielnejprokury 
Edwardowi Augustowskiemu. " KA--8497 

• 
Do rejestru hand!lowego dzial B Nr kot 194 wpisano 

dni,a 11 kwietnia 1946 roku firmę "Bracia Bol1kowscy, SIkla._ 
-ty Elektrotechilliczne, BlP6iłka z ogr!1ill.iezoną o~owiedzi!dnoś_ 

cią". Sjedziibą s!póJki jest Gdańsk - Oliwa, ut BellliEOWlskieg6 
Nr 44, 'a przedmiotem hańc;.~l artyikclami elektr.otechniczny_ 
mi i technicznymi. Kapitał zakładowy wynosi 250.(}(),O zło. 

tych. Sipólniik mooe mieć w,ięlkazą il!ość udział6w. ZarząCJcami 
są: Stanisław Bo.rlkowski i Stanisław Mataszewsk:i. Spółkę 

l'eprezentuje kariJdy ozłonek Zarządu samodzielnie lu~b dwOOh 
prokurentów łączmie. OdJbiór kore~ondencj,i i wszelIkich 
przesyłek oraz pod,pisywanl'e kore!\POndencjl, nie zawierają_ 
cej zobowiązań , dokony-.vane bęc'.lą przez jedcr!eigo członka Za. 
r,zą.du lUJb prokurenta. Udzielono prokury Annie Bol1kow_ 
s'kiej. Urnowa apółJki z o.glramrlczoną odipowiOO,zioalnością za. 
tlarta zostala. dnia 6 marca 194'6r·oIku. " Km--8400 

Do rejestru haonJdllowego dz~ B Nr 69 wpisano dnila 18 
kwietnia 19M> rolru .n8IStępują.ee 1miany dotyczące firmy PQd 
na-zwą "Pomon'81" - HurtoWTnia Owoców i W·arzyw, Sjpó!ika: 
~ ograniczoną odpowiedziallIlością". Człomeik ZM'.ządu Jan 0_ 
n)'\ŚkiewtiezuetlllPił. SlPółkę ren>rezentują. na zcwnąrt;rz i Pod
pi,sują. dwaj ~lIirządcy łącznie 100 ikarżdy II niCh cXJdzielnie. 

.' . .' " .' . ~A-88łiO 

Do· rejestru ha.n.d101Wego dział B pod Nr k.ol 196 WlPisa.. 
no dm.iJll 18 ikwietJnia 1946. rollru firmę ,,Palarnia Kawy
Gdańsk - Sjpółka 2; ograniczoną od.powliedzialnością". Siedzi_ 
bą Spóliki jest Gdańsk, ul. Kamienna . GrOlhla N~ 28/29, a 
przedmiotem palenie kawy, wyr& kawy lJbOOowej i suroga... 
tów ik<awowYlch, zakUIP, paczkOlWanie i sprze<.laż kawy. herbaty, 
kakao i iny<ch towarów kooOlIlia]nydh. KapiJtałzakiładowy wy_ 
,nosi 75.000 ~otY'ch. Su>óIlnik może mieć więkJSzą ilość udzia... · 
łów. Zar4ąOCami są: Stani,slawa Niewiadomska, ;Rudolf Mir_ 
Blki i Frllinciszek Lena.rd. _])d reprezentowania s~óliki na ze_ 
wnątrz wyma.ga.ne jest łączne ~ółdziałanie dwóch któryeh_ 
kolwiek człOOllków Zarżądu lulb jednego któregokolwielk człolru. 
ika . Zarządu łą.oznie ·z prolkure!1ltem. Umowa spółki z ograni!.. 
czoną 'odlpowieCJzi.aJlnością. zawarta została dnia 17 kwietnia 
1946 roiku. KA--874,l 

Do rejestru handlowego, dział B 115, wpisano dnia 3-go 
czerwca 1946 roku następujące zmiany w firmie Zbiornica 
Odpadków na Woje~ództwo Gdańskie, spółka '~ ograni
czop.ą odpowiedzialno~cią". Na miejsce zmarłego członka 

Zarządu Jerzego Nasibirskiego, do Zarządu wesili: Mieczy
sław Lineburg i Alfons,Rajmund Soboczyński. Każdy I 

członków zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. 
KB-485 

Do rejestru handlowego, dział B pod Nr kol. 217, wpi
sano dnia 31 maja 194ti r. firmę "Gdańskie Towarzystwo 
Handlu Zamo;-skiego, spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością". Siedzibą spółki jest- Gdapsk-Wrzeszcz, ul. Grun
waldzka 237, a pqedmiotem handel na rynku wewnętrz
nym oraZ eksport płodów, suro\Vców, przetworów rolnych 
i leśnych, imp~rt produktów i surowców potrzebnych do 
odbudowy wybrzeża .oraz przedstawlcie'1stw firm krajo
wych . i zagranicznych. Kapitał zakładowy wynosi 100.000 
złotych. Spólnik może posiadać większą ilość udziałów. Za
rządca~i są Jerzy Paetz i Bronisław Rogoszewicz. Wszel
kiego rodzaju zobowiązania, weksle, czeki, umowy, sprze
daż - kupno nieruch0Ił.l0ści, podpisują .obaj członk.owie 

Zarządu łącznie, we wszystkich innych wypadkach spółkę 
podpisuje jeden członek Zarządu. Umowa spółki z ograni
czoną odpowiedzialnością zawarta została 24 maja 1946 r. 

KB-482 

I / 
Do rejestru handlowego B pod Nr kol. 222, wpisano 

dnia 7 czerwca 1946 r. firmę: "Argo", Hurt Ziemiopłodów 
i Artykułów Spożywczych, spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością". Siedzibą spółki jest Sopot, ul. Niewiadom
skiego Nr 4, ,a przedmiotem hurtowa sprzedaż i kupno zie
miopłodów i artykułów . spożywczy.ch. Kapitał zakładowy · 
wynosi 50.000 złotych. ' Spólnik może mlec większą i'lość 

udzi~łów. Zarządcami są: Leopold Batko i Hieronim ·Wa-

" . 
, ,. 

7 

liszewski, którzy ' podpisują 
niczoną odpowiedziahrością 

Hj46 roku. 

spółkę łącznie . Spółka z ogra
zavvarta została 3 czervvca 

KB-483 

D.o rejestru handlowego, dział B pod Nr kol. 223, wpi- . 
sano dnia 8 czerwca 1946 r. firmę ",przedsiębiorstwo lnzy ... 
nieryjno - Budovv1ane, IIlŻynierovvie Z. Leśniowski, J. No,;, 
wieki, ~ Wellman i "Sabo", spółka z ograniczoną odpowie-' 
dzialnością,". Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk-

. Wrzes~, ul. Uphagena 4, a przedmiotem wykonywanie 
vvszelkich robót inżynieryjno - budovvlanych. Kapitał za- ,\ 
kładowy wynosi 50.000' złotych. Spólnik może mieć większą 
ilość udziałów. Zarządcami są: Inż. Eu'geniusz Wellman i 
Inż. Jerzy Sawicki. Spółkę reprezentują obaj ozłonkowie 
Zarządu łącznie. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzial
nością zawarta zosfała 7 czerwca 1946 r. KB~9 

Do rejestru handlowego, dział B 22, wpisano dnia 8-go 
czerwca 1946 r. w firmie: "Bałtyckie Towarzystwo Han
dlowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", że przed
miot przedsiębiorstWa obecnie stanowi: l) handel krajowy 
i zagraniczny na rachunek własny lub zlecony: ziemiopło
dami, artykułami chemicznymi, spożyvvczo - kdlonialnymi, 
tłuszczami, olejami jadalnymi i smarami, przedmiotem go
spodarstwa domowego, artykułami przemysłu kopalnianego 
wszelkiego rodzaju, artykułami włókienniczymi wszelkiego 
rodzaju, 2) przetvvarzanie na rachunek własny lub zlecony 
wyszczególnionych w p. 1 artykułów oraz sprzedaż ich hur
towo i 'detalicznie w kraju i zagr;anicą. Uchwałą ' zĘ:ro~a
dzenia spólników zmieniono § 4 umowy spółki (I(rzedmlOt). 

. . KB-740 

Do rejestru handlowego, dział A 71 wpisano ~ia 12-go 
czerwca 1946 r . firmę: "L. A. Malita; Dom Przemysłowo-

. Handlowy" . Siedzibą ' przedsiębiorstwa jest Gdańsk-
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 124, a przedmiotem maklerstwo. 
handlow~, zastępstwa, handel materiałami budowlarrymi . 
Kupcem jednoosobowym jest Adam Malita. Firmę repre
zentuje Adam Malita samodzielnie. KB-838 

Do rejestru handlowego, dział B 135 wpisano dnl'll 
14 czerwca 1946 r. następujące zmiany w firmie "Centra1.a 
Handlowa "Import", spółka z ograniczoną odpowiedzialno-. 
ścią", członkowie zarządu: Jerzy Drzewiński i Józefa La ... 
chiewiczowa ustąpili i wobec ich ustąpienia do reprezento
vvania spółki na zewnątrz uprawnieni są : Irena Warachow
ska łącznie z Wacłavvem Niewiarowskim. KB-8'40 

Do rejestru handlowego, dział B 224 wpisano dnia 
14 czerwca 1946 r. firmę: "Gdańska Centrala Handlowa 
Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych, spółka z ogra
. niczoną odpowiedzialn.ością". Siedzibą spółki jest Sopot, 
ul. Pułaskiego Nr 4, . a przedmiotem handel rybami, vvarzy
wathi, owocami 1 wszelkiego rodzaju artykułami spożyw
czymi. Kapitał zakładowy wynOSi 300.000 złotych . Spólnik 
może mieć większą ilość udziałów. Zarządcami są: Józef 
Zych i Stanisław Wanaga. Zarząd spółki może , się składać 

z jednej lub więcej osób. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, 
spółkę reprezentują na zewnątrz dwaj członkowie zarządu 

łącznie lub jeden członek .zarządu wraz z prokurentem lub 
dwaj prokurenci łącznie.' Spółka z ogranicz.oną odpowie
dzialnością zawarta została 4 czerwca 1946 r. W razie likwi
dacji Polskiego 'Związku B. Więźniów Politycznych Hitle
rowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych następuje ' 
llkvvidacja spółki. KB-837 

\. 

Do rejestru handlowego, dział B 226 wpisano dni~ 

18 czerwca 1946 '1'. firmę: ",Przedsiębiorstwo Spedycyjno
Przewozovve, Jan Zie1ińskY, spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością". Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk-Oliwa, 

ul. Armii Radzieckiej Nr 6, a przedmiotem wykonywanie 
wszelkich czynności transportowych, spedycyjnych i maga
zynowanie. Kapitał zakładowy wynosi 120.000 złotych. 

Każdy ze spólników może posiadać vviększą ilość udziałów. 

Jan Zieliński reprezentuje spółkę jako jednoosobowy za
rządca. Akt spółki z o.,irąniczoną odpowiedzialnością za- .. 
warty został 4 czcrwcą 1946 11. . KB-798 

S~D OKRĘGOWY W BYDGOS'ZOZY 

Do OC'ejestru ha!llidJloiWego B Nr s.o ~jsano <Jnia 28 /par. 
ea 1946 finnę M. KeJlltzer i S.ka. Sipóhl{a oZ OIg'l"!1iIli.czoną O<1po· 
wiedziaLnością. Siedzilbą ~póŁki jest Bydgoszcz, Aleje 1 Ma
ja 42. Pr.zedmiotem pt.zedsiębiOl"5t:Jwa jest hllillidel roamailtymi 
arityllrułami aposobem bazarowym. KBiPiJtal ,zakłado'wy wynOtSi 
200..000 zł, podizielonyoh na 200 udziałów po 1000 zł. Każdy 
spólnik może pooiauać iJowolną ilość udziałów. N,a pokryJCie 
udziałów WllliesiOlIlo 100.0.00 ~. got6wiką i 100..000 ,zł lIdlOrty. 
Zar,ząd stalIrow,ią: MieozysłaIW Kentzer, Stanisław Józefiak. 

'Zarząd SlPóllki jest wieloosobowy. S~óllkę reprez~TlItt .. 'je dwóch 
eZ'łOlIllkówzarzą!du łąeznie. Umowę ~póŁki ~rzą.dzono dnia 11 
1'1ltego 1946. KB-110B 

Przetargi 
PRZETARG ' 

Dyrekcja Lasów Państwovvych ' Okręgu Olsztyńskieg(J 

w Olsztynie .ogłasza przetarg nie.ograniczony na odbudowę 
budynku mieszk:a1negoprzy Al. Wojska Polskiego 55 i 56, 
schronu na smary i oleje przy Al. Wojska Polskiego 13 w 
Olsztynie oraz na odbudowę budynku nadleśniczówki w 
Napiwodzie, pow. Nibork. Podkładki ofer towe są do otrzy_ 
mania w Biurze . Technicznym Dyrekcji, Olsztyn, Al. Woj
ska Polskiego Nr 31. 

'. 

• 

'. 



-. 

"MONITOR POLSKI"-Dnia 28 pa:tOJZlernika 1946 r. Nr 115 

Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach Qez 
znaku firmowego z napisem "Budynek mieszkalny",. 
"Schron smarów" i "Nadleśniczówka Napiwoda" należy 

składać w Biurze Technicznym· w tej Dyrekcji do dnia 30 
października 1946 r. do godziny 12-ej. Do oferty należy do
łączyć kwit depozytowy na wpłacone wadil,lm w wysokości 
1% ,sumy ofertowej. Wadium winno być wpłacone w kasie 
Dyrekcji przy Al, Wojska Polskiego 13. . 

w nieprzejrzystych zalakowanych kopertach bez jakich
kolwiek znaków rozpoznawczych, ' opatrzonych napisem: 
"Oferta na wykonanie dachu nap' magazynem na nabrzeżu 
"Mak" w Szczecinie" należy wrzucać do skrzynki do skła

I dania ofert w kancelarii Oddziału Kalkulacyjno -Przeta~I gowego B.O,P. - adres jak wyżej - do dnia 31.10 1946 r. 
i godz. lO-ta, o której to godzinie odbędzie się tamże prze
j targ. Do .oferty należy dołączyć kwit na złożOne w kasie 

Otwarcie ofert nastąpi w Biu]ze Technic~ym Dyrekcji l B,O,P. wadium vi WysokOśCi 30/0 ogólnej wartości rozpisanej 
w dniu 30 października 1946 . r. o godzinie 12-ej. Dyrekcja i roboty względnie pokwitowanie kasy B.O.P. na złożenie 
Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo unieważnienia innych walorów. Załączanie do ofert weksli, czeków, ksią
pq:etargu bez pOd'ania przyczyn i bez zobowiązania pono- żeczek oszczędnościowych itp. jest niedopuszczalne. B .O.P. 
szenia jakichkolwiek odszkodowań z tego powodu oraz zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na 
'prawo przeprowadzenia dodatkowego ' przetargu ustnego cenę oraz uznania, że przetarg nie dał wyniku. KB-6176 

przetargu należy składać do skrzynki przetargo.wej, umie
szczonej w Wydziale Ogólnym Zarząd'u Odbudowy w Ka
towicach, u1.Gliwicka 30 do dnia 2S,10 19~6 r. godz. lO-ta. 
Oferent obowiązany jest złożyć wadium w wysokości 2% 
(dwa procent) oferowanej sumy na konto Zarządu Odbu
dowy K. P. ' ·w Katowicach ' w P,K.O. Nr III /5365, a kwit · 
dołączyć do złożonej oferty. Brak wadium spowoduje unie
ważnienie oferty. Otwarcie ofert nastąpi w biurze za
rządu Odbudowy dnia 28.10. 1946 r. godz. 10.30. Zarząd 
Odbudowy zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ofe
renta, jak również uniewazmenie przetargu bez podania 
powodów i becz; ponoszenia jakichkolwiek odszkodowall. 

KB-6181 

lub pisemnego między wybranymi oferentami. KB-6109 

Ogłoszenia prywatne PRZETARG NIEOGRANIOZONY Nr 5 

PRZETARG Nr 67 

Biuro ' Odbudowy Portów ogłasza przetarg nieogrąni

cZQny na wykonanie dachu nad magazynem .na nabrzeżu 
,;Mak" w Szczecinie. Ślepe kosztorysy ze szczegółowyro 
wezwaniem do składania ofert i wzór oferty za zwrotem 
kosztów własnych w kwocie 50 zł. oraz . bliższe 'informacje 
dotyczące . prOjektowanej roboty otrzymać można w Od
dziale Kalkulacyjno - Przetargowym B.O.P. Gdańsk

Wrzeszcz, ul. Morsk!ł 21, I p. w godz. od 9-tej do 12-tej 
,oraz w Kierownictwie Robót B.O.P. w Szczecinie. Oferty 

Żarząd Odbudowy Kolei Państwowych w Katowicach 
ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę 7 wiaduktów 
kol. a to w km. 303, 870; 306, 817; 306, 515; 307, 2152; 307, 
736; 308, 311; i 308, 560; na linii Zebr~dowice - Dziedzice. 
Załączniki ofertowe za zwrotem kosztów własnych oraz 
wszelkie informacje można otrzymać vi Wydziale Technicz
nym Zarządu Odbudowy w Katowicach, .ul. Gliwicka 30. 
Ofertę można składać na odb,udowę jednego, kilku lub 
wszystkich wymienionych wiliduktów w 2-ch alternaty
wach bez podanych w ślepych kosztorysach. Oferty w po
dwójnych zalakowanYCh , kopertach z zaznaczeniem Nr 

OGŁOSZENIE 

Towarzystwo Kredytowe Miejskie w W'arszawie VI myśl 
§ 99 Statutu (D~. Ust, R. P. N:r 63 - 1935 r, pIOz. 401). 
unieważni.a ni'niejs.zym utracone świadec1mo depozytowe wy
da.ne przez TOIWarzYiSwo ·na imię Danielewicz J ,adwi,ga ·NT 900 
i 955 ,na 5% listy zastawne z 1933 r" yv sumie nO'llliJla1rulj 
złotych 22.000, Po Uipływie miesiąca od daty ni,niejszego 
ogłoszooia będą wydane wz.a.miam tych świadeotw ~(!h dJwpli
katy. KB-6451 

ZOlJub!one dokunłenly 
Zgubiono . kartę rejestracyjną RKU Łódź
Miasto, na nazwisko Nowakowski Jan, 

. zam. Łódź, Kilińskiego 105. GA-92Q 

Skradziono prawo jazdy II ~ .• wydanep~ez I Z~tl.bionokartę ewidencyjną na motocykl 
Ruch. Kołowy w WarszaWIe na ' naZWlsko · Zundapp Nr 02434, wyąaną przez . Okręg o
Dudzlk Paweł. KB-6440 wy Urząd Samochodowy, Warszawa, na 

Skradziono zaświadczenie 'PUR - Łódź, na, 
nazw. Wasllewska Filomena. GA-!l15 

Zgubiono zaświadczenia o demobilizacji i 
rejestracyjne wojskowe, wydane przez RKU 
Łódź na nazwisko Kania Ferdynand, trzy 
karty rozpoznawcze na imię Ferdynand, Mi
chalina i Artur Kania, uwierzytelnione od
pisy świadectw szkolnych na ' Ferdynand Ka
nia i zlecenie PUR w Łodzi na wagO'11 repa
triacyjny, na nazwisko Kania Ferdynand, 
Łódź, Sienkiewicza 151 m, 1. KB-5671 

Zgubiono legitymację służbową (Starostwo 
Powiątowe ' Rawa) na nazwisko Okruszko 
Apolonia, Rawa, Biblioteka Powiatowa. 
. GA-925 

Zgubiono książeczkę wojskową RKU Łódź
Powiat, oraz legitymację rowerową wyd, 
przez gminę ,Rąbień k JAleksandrowa' na na- ' 
zwisko Urbaniak Michał, wieś Romanów . . 

GA-926 ._--_ .. -- -------
P,K.O. zawiadamia o zaginięciu 
oszczędnościowej Nr 734. . 

książeczki 
K~6609 

Skradziono kartę ewakuacyjną, wydaną 
na nazw. Czarnecka Anna. K~445 

Skradziono książeczkę WOjskową Nr 058471/A 
wydaną przez RKU Bielsk Podlaski na nazw. 
Czarnecki Hipolit. KB-6444 ._ -_._- ._. ------..... -_. 
Skradziono .• 1egit;vm<:l.cję _ służbową;Nr. l~i9 
na·<tJ.a7;,Wis'ko GWóźdi . Józef, Powiatowa Ko
menda M, O. w Jędrzejowie ' Kiel., ul. Piń- ' 
czowska 16. KB-6091 

Skradziono z kancelarii Szpitala im. św. Mi
kołaja w Chełmie-Lub. dnia 24 ,9. 1946 roku 
pieczęć okrągłą z napisem w górnej części 
okręgu koła "Szpital Fundacyjny", w dolnej 
części "lm. Św. Mikołaja", w środltu koła 
"w Chełmie". KB-6089 

Zgubiono: 1) weksle wystawione w r . 1936 
in blanco przez: Jana Traczyka na 1.000 zł., 
Władysława Tomaszka na 1.000 zł,. Stani
sława Tomaszka na 200 zł. i inne oraz 2) 
wyroki sądowe na nazwisko Nowickj Antoni, 
poczta Ryki, woj. warszawskie. KB-6090 

Skradziono świadectwo ' dojrzałości szkol. 
Chmielewskiej, na nazwisko Czerniakowska 
LechOsława-Janina. 3-KB-5702(k) 

Skradziono , książeczkę inwalidzką Nr 950 w 
Krakowie, zaświadczenie służby wojskowej 
Stanisława Smoka, syna Jana, Jasienica 56, 
poczta Sulkowice. KB-6556 

Zgubiono legitymację służbową Nr 1283/2, 
upoważniającą do korzystania z 500/ 0 zniżki 
'kolejowej, wydaną w dniu 7,2. 1946 roku 
przez Dyrekcję Okręgu Poczt i Telegrafów 
w Katowicach, .na · nazw. Kulik Alicja; zam. 
Chorzów - Rej. Urząd Telegr.-Telef. ' 

KB-6092 -- .. ----~---_._. - - ..... _-
Skradziono prawo jazdy I kI. Nr 6853, wy
dane przez Starostwo .Grodzkie Warszawa
Praga i legitymację Nr 989 Ministerstwa 
Aprowizacji i Handlu na nazwisko Faszcza 
Jan. ' KB-6H3 

Skradziono prawo jazdy kI. II Nr 1249, wy
dane przez 'Ruch Kołowy w Warszawie na 
nazwisko ' KolankiewiC".Il Bolesław. KB-6438 

Skri'dziono legitymację na zniźkę kolejową 
Nr 1616/2, wyst . . przez Okręg. Dyr. Poczt i 
Telegr. w Katowicach na nazw. Wiertelorz 
Gertruda, Racibórz. ~278 

Skradziono książeczkę wojskową, kartę roz
poznawczą, kwit zgłoszeniowy na samochód 
Urzędu Likwidacyjnego w Warszawie, kartę 
rejestracyjną roweru i motocyklu wydane 
na nazwisko Pletra.s Franciszek. • KB-6437 

Zgubiono książkę inwalidzką, wydaną przez 
Starostwo Łódź na nazw. Gonera Roman, 
zam. Stalina 59. GA-902 ' 

Skradziono indeks Nr 85 W.S,G.W . . na nazw. 
Kruszyński Wacław. zam. Łódź, Daniłow~ 
ski ego 3. GA-904 

ZgUbiono legitymację służbową Nr 3237 ze
zwolenie na broń, wyd. przez Woj ew. 'KO
mitet M. O. w Łodzi za Nr 78&5 dowód oso
bj,styprz~:wojenny, oraz kartę ' m:eldurikO- ' 
wll, wyd. w Zgierzu, na nazw. Fronczak ' Al
bin, zam. Zgierz, Juli~za .. 24. .. (}A~~ 

Zagubiono w dniu 12,10 . . 1946 r. przez szo
fera Centrali Skór Surowych ob. Mokrzkie
go Stanisława. kartę ewidencyjną Nr A 
38962 samochodu. osobowego marki Opel
Kadet, Nr .silnika 37-2'3'56, Nr podwozia 
234-2275, będącego własnością Ministerstwa 
Przemysłu Centrali Skór Surowych w Ło
dzi, Piotrkowska Nr 260. GA-897 

Zgubiono zaświadczenie RKU Łódź-Miasto" 
dowód osobisty (palc.), wyd. w Puławach 
na nazw. Wojnicki Zygmunt, Łódź, Gdań
ska 144. GA-905 

Zgubiono dowód . niemiecki, wyd. przez gm. 
Zadzin, oraz kartę rejestracyjną RKU-ł,ask 
na nazwisko Lis Mieczysław, gm. Zadzin, 
pow. Sieradz, wieś Prusinowice. GA-907 

Z&'ubiono tablicę próbną' motocyklu PR 
379{), wyd. przez OUS w Łodzi, na nazw. 
Szaflik Feliks, zam. Łódź. Skarżyńskiego 4. 

GA-908 

Ostrzega się przed nabyciem maszyny do 
pisania z długim wałkiem -- marki Conti
nental Silenta Nr 7612<17, skradzionej w dn. 
15. 10. rb. z biura "Łódzkie Zjednoczenie 
Przemysłu> Pończoszniczego, Łódź. Piotr
kowska 175. GA-912 

Unieważnia się zniszczone w czasie wojny 
oryginały: 1) Dyplom lekarza weterynarii 
Nr 148, wydany 24.4. 1931 roku przez Wy
dział Weterynaryjny Uniwersytetu War
szawSldego, 2) Dyp'lom lekarza Nr 1102 wy-
dany 7.6, 1938 r . przez Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Warszawskiego, oba na nazw. 
Pumpiański Rafael, ur. 13,10. 1908 r. w Bia
ły!,Dstoku, GA-914 

SkrlJ,dzlimo legitymację służbową Minister
stwa Skarbu, wydaną na nazwisko Malesa Skradziono zaświadczenie PUR-Łódź, na na:' 
Wacław. . KB-6446 zwisko Wasilewska Filomena. . GA-915 

Skradziono legitymację ' służbową, wydaną 
przez Komendę Główną M.O. w Warszawie 
Nr 351, numer służbowy, legitymację par
tyjI\,ą PPR n? nazwisko Kępczyński Roman. 
. . . .' KB-6442 

Skradziono kartę repatriacyjną Nr 0341h'l -Że 
z Uzbekistanu, wydaną na nazwisko Brum 
Teofila. KB-6441 

Skradziono kartę rozpoznawczą, 
',azwisko . . Czarkowska · łlcnryka. 

wydaną na 
KB··-6436 · 

Zagubiono legitymację, sh,{żbową Nr 2929 na 
nazwisko Chojnacki Franciszek, kpr . . z po
sterunku M. O" Dobra, pow. Nieszawa. 

KB-6355 

Zgubiono: 1) legitymację, wydaną przez Iz
bę Skarbową w Łodzi w r. 1935, 2) leeity
mację, wydaną .przez Składnicę Mat. Int. Nr 
IV w r. 1939 w Łodzi, 3) dowód osobisty. 
przedwojenny na nazw, Barczewska Irena, 
zam. Lódź, Stalina -31-57. GJ\--91!i 

klub "Legia". KB-6163 

Skradziono dowód osobisty. legitymację 
słuilbową Zwią·zku Prowadzących Meldunki, 
nakaz Bitira Kwaterunkowego nr 10313 na 
nazwisko JabłQliska Maria. ' KB-6164 

~kradziono książeczkę wojskową przedwo
Jenną, dokument PUR - Szczecin zaświad
czenie meldunkowe M. Ó. Wars~wa, za
świadczenie RKU - Warszawa, dowód zmia
ny kategorii w wojsku, odcinki melóimko
we na nazwisko Dobkowski Mieczysław. 

KB--61li5 

Zgubiono prawo jazdy szoferskie, wydane 
przez Urząd Ruchu Kołowego w Warsz-twie 
na nazwisl{(j Rojek Henryk, Warszawa, Fab
ryczna 216. ' . KB-6166 

Skral!zi,·u(, legil~'mację służbOWą i,1in. Ai>J:o
wiza<:ji i Handlu, kartki żywnościowe na 
październik, kartkę deputatową na wrzesień 
M:~ Aprow. i Handlu na nazwisko ' LUlU 
szewtcz Jadwla'a; · 'Watśżawa;1 Ursynowska 36. 

'.' :' KĘ--:~i16j 

Skradziono legitymację pocztową Nr 3424/1 
na nazw. Dubiel Elżbieta, Chorzów 6, Dy
rekcyjna 2. . KB-61bO 

Zgubiono dyplom lekarza, wydany przez 
U. W. w listopadzie 1928 na nazwisko Samu-
ela . Muszkata, L. alb. 9480 S. Muszkat, Tel 
Aviv 21, Mikveh Izrael. KB-5304 

Zaginęło zaświadczenie na próbny numer 
rejestracyjny C-90-130 PR/24159, wydane 
przez Okręgowy Urząd Samochodowy w Ło
dzi w dniu g.3. 1946 r ., z terminem ważnOŚci 
ąo dnia 2,4. 1946 ·r. i terminem zwrotu dnia 
3.4. 1946 r . dla użytku PółnocnO-Śląskiego 
Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego w Zie
lonej Górze. . KB-6354 

S~radziono 3 paszporty zagraniC~e, wysta- ' 
WlOne przez Ministerstwo Spraw- Zagranicz
nych w Warszawie na nazw,: 1) Finkelstejn 
Izaak, Międzyrzec, ser. IV 001891 Nr akt, 
7773 z do. 3.7. 1IM6 r., 2) Nusbaum Icek ser. 
IV 001406 Nr akt . 7284, Międzyrzec z dnia 
13.6. 1916, 3) Nusbaum Eugenia Międzyrzec 
ser. IV 001407 .Nr akt 7285 z 13.6-46. Pasz
porty unieważnia się. KB-5762 

Skradziono Nr próbny 46050, wystawiony 
przez Okręgowy Urząd Samochodowy w 
Warszawie na samo,chód osobowy Opel
Kadet, Nr silnika 2523~10, Nr 'podw. 25698, 
z terminem ważności do dnia 16.7. 46 r., 
wydany Państwowemu Zjednoczeniu Prze
mysłu Surogatów Kawowych i Namiastek 
spożywczych w Warszawie, Al. Jerozolim
skie i)5, m. 11. Przestrzega się przed nadu
życiem. KB-5760 

Zgubiono książeczkę samochodową nr B. 
02228 na firmę Społeczno - Obywatelska 
Liga Kobiet w Warszawie. KB-5()80 

Zbubiono książeczki oszczędnościowe K.K.O. 
m. st. Warszawy na nazwiska: Jędrychow
ska Bronisława - Nr. 49475, Jurkiewicz Na
talia -Nr 320990. Czekalińska Rozalia -
Nr 7. KB-6388 

Skradziono prawo jazdy nr W. 759, wydane 
przez Ruch Kołowy. w Warszawie, paszport 
zagraniczny, świadectwo zwolnienia z woj'" 
ska, legitymację Urzędu do Spraw Repa
triacji na nazwisko Butkiewicz Stanisław. 

KB-6389 

Skradziono · lęgitymację · pocztową nr 12l!1 
na nazw. Kassaraba Katarzy~" K:atowi~e;' 
.Lisieckie!;to 17. .. KB-6356 ----- ' ," .... 
Zgubiono kartę ewidencyjną, wystawioną 
lJ.a samochód osobowy marki Hansa Lloyd 
Nr A 56108 - własność Z,P.C. Cukrownia 
Szamotuły, woj. poznańskie. KB-6249 

" .. -
Zgubiono prawo jazdy . W. 17791III, wydane 
przez Ruch Kołowy Warszawa, Al. Jerozo
limskie na nazwisko Roszkiewicz Jan. 

KB-6232 

Zgubiono tabliczki numerów próbnych P. R. 
(}541 samochodu Ministerstwa . Przemysłu 
Departamentu Kadr Wydz. Szkolnictwa Za- . 
wodowego. KB-6231 

Zgubiono podczas . katastr ofy samochodowej 
w Dembnie', dnia 12.9. 46 r, kartę ewiden-. 
cyjną Nr próbny 45984, wystawioną na sa
mochód osobowy mąrki . i,Stoewer-Greif" Nr 
silnika 32264 Ministerstwa · Ziem OcTzyska
nych. KB-6230 

Unieważniam legitymację szkolną Państwo
wego Liceum Handlowego Żeńskiego. ullca 
Górnośląska 31 na nazwisko Halina Szklar
czyk. KB-6276 --------------_._ -
Skradziono kartę ewakuacyjną. wydaną w
Druskienikach Nr 61/64 i opis mienia na na-o 
zwisko Polak Bolesław, obecnie zamieszkały 
W · Gdańsku-Letniewie, Szklana-Huta 36-6 , 

KB-6569 -----,..,.-------_ .... ... _--
Zagubiono kart';~ ewakuacyjną Nr 11172, wy
daną w Wilnie' na nazwisko Adamowicz Jan, 
Anna i Jerzy, obecnie zamieszkałych Sopot, 
2<1 Marca 93. KB-6277 

Zgubiono kartę ewidencyjną Nr C - 201Rl, 
akt .kupna samochodu marki Magirus Nr ~il
nika 13919, nr, podwozia 4325723, wyd, dla 
firmy La Czenstochovienne w Częstochowie. 

KB-6275 

Skradziono karty ewidencyjne samochodu Zaginęło zaświadczenie na nr próbny moto
oso·!.Jowego 0,.:1 Nr rej. A. 3&7~6 oraz samo- cyklowy PRo Pr. 24134, wyd. przez Woj ew. 
chodu cięzarowego Chevrolet Nr rej. C, " Urząd Samochodowy w Kielcach, dla Od-
3ti7b6. wydane Centr. Zaopatn. l\olat. Prze- i ' 1 ziału "Społem" w Częstochowie. Niniejsze 
mysłu Włókienniczego w Łodzi. ·KB-.1657 zaswiadczenie unieważnia się, KB-6274 

--~-------------------------- : Zgubiono ~artę rozpoznawczą na nazw. ' Sze- ' Skradziono książkę lekarską Nr 513. wydaną 
ma Paweł ł Szema Andrzej, wieś Janówna, przez Komendę M.O. m, st. Warstawy na 
gm. Sławatycze, pow. Włodawa. KB-OO<.'i3 nazwisko Muchowska Maria. KB-6439 

Skradziono dowód osobisty, legitymację Min. 
Odbudowy na nazwisko Michalak Wanda. 

KB-6390 

Skradziono kartę ewakuar.yj~ą. wydaną w 
Wilnie na nazwisko Polakow Włodzimierz. 

KB-6568 

"1ł'F.NUMERATA •. Monitora Polskie~o'· wynosi miesięcznie zł 250.-. Numer poiedyńczy ,kosztuje EJ 8.-, Numer podwóinv zł 1&.-. 
CENA O(;U)SZEJ'Ii: O~łoszenia .urzędowe, sąóowe pTletargi itp zł 10.- za wyraz. - Ogłosze·n ta .) lagubionych dokumenteeh zł 6.- za wyraz. - O~ło.szeIlJi8 za tekstem od oo6b I instytucji 
prvwałnvr.h tł 2() ta . wit'rSl m~:limeofrowv uerokośOi. jedne.i szpaJtv Istrona 3 upaJtyl . . - Za układ tabelarvczny dolicza się &0°/ •. - Edykty nadsvłcme IlI"Ze-z Staro·stwa IRpf 'io1>raw 

. inwalldzk ~r.hlzł 4,- ze wyraz . - Za termlnowv dTuk ~ło~leń "'vdawn1dwo nie odlj)Owiada 

_.----------------------.----------------~--------------
Wvdawc1\ : P()I ~!{I\ ..... ~e"dĄ °ri\ .~owa .. PAP". RedagUje Komitet RedakcyJn, 

Drakanaia Nr "Spółdzielni wydawnicze! .. Czytelnik'·, ł:.ódż. twirki a ,. 


