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D Z I A Ł  I.

Ruch służbowy w sądownictwie.

SĘDZIOWIE I PROKU RATORZY.

S ą d  N a j w y ż s z y .

Mianowani: Dr. Artur Stanisław Sieradzki, sędzia Sądu Najwyż
szego —  Prezesem Sądu Najwyższego, dn. 12 lipca 1929 r.; Marjan 
Krauss, sędzia sądu okręgowego we Lwowie —  sędzią Sądu Najwyższego, 
dn. 12 lipca 1929 r.; Jan Jurecki, prokurator Sądu Najwyższego —  sędzią 
Sądu Najwyższego, dn. 12 czerw ca 1929 r.; Stefan Zaborowski, sędzia sądu 
apelacyjnego w W arszawie —  sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 czerwca 
1929 r.; W ładysław Łukaszewicz, sędzia sądu apelacyjnego w Lublinie —  
sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 czerw ca 1929 r.; Stanisław Frycz, pro
kurator Sądu Najwyższego —  sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 czerwca 
1929 r.; W ładysław Kaczyński, sędzia sądu apelacyjnego w W arsza
wie —  sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 czerwca 1929 r.; W ojciech Tramp- 
ler, sędzia Sądu Najwyższego —  prokuratorem Sądu Najwyższego,kdn. 
9 lipca 1929 r .; Stanisław Małkowski, prokurator sądu okręgowego w^Bt-



towicach —  wiceprokuratorem  Sądu Najwyższego, dn. 9 lipca 1929 r.;. 
Narcyz Sołtan, sędzia sądu okręgowego w W arszawie —  wiceprokurato
rem Sądu Najwyższego, dn. 9 lipca 1929 r .; Marjan W esper, w iceprezes 
sądu okręgowego w Poznaniu —  wiceprokuratorem  Sądu Najwyższego, 
dn. 9 lipca 1929 r.; Adam  Grzybowski, sędzia sądu okręgowego w W ar
szawie —  wiceprokuratorem  Sądu Najwyższego, dn. 9 lipca 1929 r.; Sta
nisław Staszewski, sędzia sądu okręgowego w Stanisławowie —  w icepro
kuratorem Sądu Najwyższego, dn. 9 lipca 1929 r.; Karol Strumpf, sędzia 
sądu okręgow ego w W arszawie —  wiceprokuratorem Sądu Najwyższego, 
dn. 12 lipca 1929 r.; Stefan Błeszyński, sędzia sądu okręgowego w T o
runiu —  wiceprokuratorem  Sądu Najwyższego, dn. 12 lipca 1929 r.

Przeniesiony w stan spoczynku na skutek podania: Adam  Kon
dracki, sędzia Sądu Najwyższego, dn. 30 czerw ca 1929 r.

Zmarł: Jan Dębicki, sędzia Sądu Najwyższego, dn. 18 lipca 1929 r.

S ą d y  a p e l a c y j n e .

Mianowani: Dr. Bronisław M arkiewicz, sędzia sądu apelacyjnego
w Krakowie —  wiceprezesem  sądu apelacyjnego w Krakowie, dn. 12 lipca 
1929 r.; Tadeusz Sanetra, sędzia sądu okręgowego we Lwowie —  sędzią 
sądu apelacyjnego we Lwowie, dn. 9 lipca 1929 r.; Dr. W łodzimierz W er- 
hanowski, sędzia sądu okręgowego we Lwowie —  sędzią sądu apelacyj
nego we Lwowie, dn. 9 lipca 1929 r.; Józef Dukiet, sędzia sądu okręgo
wego we Lwowie —  sędzią sądu apelacyjnego we Lwowie, dn, 9 lipca 
1929 r.; Antoni Gerstman, sędzia sądu okręgowego we Lwowie —  sę
dzią sądu apelacyjnego we Lwowie, dn. 9 lipca 1929 r.; Dr. Zygmunt 
Hahn, sędzia sądu okręgow ego we Lwowie —  sędzią sądu apelacyjnego 
we Lwowie, dn. 9 lipca 1929 r.; Dr. W ładysław Markiewicz, sędzia sądu 
okręgowego we Lwowie —  sędzią sądu apelacyjnego we Lwowie, dn. 
9 lipca 1929 r.; Edward Sommer, sędzia sądu okręgowego w Poznaniu —  
sędzią sądu apelacyjnego w Poznaniu, dn. 9 lipca 1929 r.; A dolf Matuse- 
wicz, sędzia sądu okręgowego w Grodnie —  sędzią sądu apelacyjnego 
w Wilnie, dn. 12 lipca 1929 r.; Kazimierz Kontowtt, sędzia sądu okręgo
wego w W ilnie —  sędzią sądu apelacyjnego w Wilnie, dn, 12 lipca 1929 r.; 
Tadeusz Kurkowski, sędzia sądu okręgowego w Toruniu —  sędzią sądu 
apelacyjnego w  Toruniu, dn, 12 lipca 1929 r.; Aleksander W ilczyński, 
adwokat w Siedlcach —  sędzią sądu apelacyjnego w W arszawie, dn. 
12 lipca 1929 r.; Konstanty Jaworowski, sędzia sądu okręgow ego w W ar
szawie —  sędzią sądu apelacyjnego w W arszawie, dn. 12 lipca 1929 r.; 
Dr. Tadeusz Drozdowski, prokurator sądu okręgowego w Chojnicach —  
wiceprokuratorem sądu apelacyjnego w Toruniu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; 
Ludwik Gołąb, prokurator sądu okręgowego w W adowicach —  w icepro
kuratorem sądu apelacyjnego w Krakowie, dn. 12 lipca 1929 r.; W itold 
Bieniecki, wiceprokurator sądu okręgow ego w Poznaniu —  wiceprokura
torem sądu apelacyjnego w Poznaniu, dn. 31 lipca 1929 r.; W incenty P ie- 
chowicz, wiceprokurator sądu okręgowego w  Katowicach —  w iceproku
ratorem sądu apelacyjnego w Katowicach, dn. 31 lipca 1929 r.

Przeniesiony na skutek podania: Rajmund Scholz, sędzia sądu ape
lacyjnego w Toruniu —  na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Ka
towicach, dn. 30 czerw ca 1929 r.

Przeniesieni w stan spoczynku na skutek podania: W łodzim ierz
Sztajer, sędzia sądu apelacyjnego w W arszawie, dn. 14 sierpnia 1929 r.;



Bolesław Kuczyński, sędzia sądu apelacyjnego w Krakowie, dn. 27 sierp
nia 1929 r.; Dr. Tadeusz M arecki, prokurator sądu apelacyjnego w P o
znaniu, dn. 20 lipca 1929 r. z dn. 31 sierpnia 1929 r.

Przeniesiony w stan spoczynku z urzędu: Dr. W ładysław Burek, sę
dzia sądu apelacyjnego w Toruniu, dn. 12 łipca 1929 r.

S ą d y  o k r ę g o w e .

Mianowani: Czesław Dąbrowski, sędzia sądu okręgowego w Grod
nie —  wiceprezesem  sądu okręgowego w Grodnie, dn. 27 czerw ca 1929 r .; 
Mikołaj Lipiński, podprokurator sądu okręgowego w Toruniu —  w icepre
zesem sądu okręgowego w Toruniu, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Stefan Świ
derski, sędzia sądu okręgowego w Łodzi —  wiceprezesem  sądu okręgo
wego w Łodzi, dn. 27 czerwca 1929 r .; Jan Lewandowski, sędzia sądu 
okręgow ego w  M ławie — i wiceprezesem  sądu okręgowego w Łomży, dn. 
27 czerw ca 1929 r.; Józef Żołątkowski, sędzia sądu okręgowego w W ar
szawie —  wiceprezesem  sądu okręgow ego w W arszawie, dn, 30 czerwca 
1929 r.; Stefan Skoryna, sędzia sądu okręgowego w W arszawie —  wi
ceprezesem  sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Adam 
Bobkowski, sędzia sądu okręgowego w Łucku —  wiceprezesem  sądu 
okręgow ego w Łucku, dn. 12 lipca 1929 r.; Edmund W inczakiewicz, sę
dzia sądu okręgow ego w Kielcach —  wiceprezesem  sądu okręgowego 
w Kaliszu, dn. 12 lipca 1929 r .; W ładysław Sobolewski, sędzia sądu okrę
gow ego w Suwałkach —  wiceprezesem  sądu okręgowego w Suwałkach, 
dn. 12 lipca 1929 r.; Józef Kiszmiszjan, sędzia sądu okręgowego w Ło
dzi —  wiceprezesem  sądu okręgowego w Łodzi, dn. 31 lipca 1929 r.; M i
chał Jac, naczelnik sądu grodzkiego w Przeworsku —  wiceprezesem  są
du okręgowego w W adowicach, dn. 31 lipca 1929 r.; Henryk Kłopotowski, 
podprokurator sądu okręgowego w Siedlcach —  sędzią sądu okręgowego 
wr Siedlcach, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Jan Kuczyński, podprokurator sądu 
okręgow ego w Piotrkowie —  sędzią sądu okręgowego w Piotrkowie, dn. 
27 czerwca 1929 r.; Michał Krukowski, sędzia grodzki w Landwarowie —  
sędzią sądu okręgowego w Nowogródku, dn. 27 czerw ca 1929 r.; W łady
sław Milewski, sędzia okręgowy śledczy sądu okręgowego w Pińsku II 
rew. pow. pińskiego —  sędzią sądu okręgowego w Pińsku, dn. 27 czerwca 
1929 r.; W itold Dobrowolski, sędzia okręgowy śledczy sądu okręgowego 
w Kielcach —  sędzią sądu okręgowego w Kielcach, dn. 30 czerwca 
1929 r.; Robert Bilski, sędzia grodzki w Poznaniu —  sędzią są
du okręgowego w  Poznaniu, dn. 12 lipca 1929 r .; Seweryn Ka- 
łamajski, sędzia grodzki w Poznaniu —  sędzią sądu okręgowego 
w Poznaniu, dn. 12 lipca 1929 r.; Tadeusz Piskozubowski, adwokat 
w Bydgoszczy —  sędzią sądu okręgowego w Bydgoszczy, dn. 12 lipca 
1929 r.; Marjan Świątkowski, naczelnik sądu grodzkiego w Radomiu —  
sędzią sądu okręgow ego w Radomiu, dn. 12 lipca 1929 r .; Remigjusz M o
szyński, sędzia okręgowy śledczy sądu okręgowego w Zamościu —  sę
dzią sądu okręgowego w Zamościu, dn. 12 lipca 1929 r.; W ładysław Fili- 
siewicz, sędzia grodzki w Strzelnie —  sędzią sądu okręgowego w Gnieź
nie, dn. 31 lipca 1929 r.; Stefan Herman, wiceprokurator sądu okręgow e
go w Łodzi —■ sędzią sądu okręgowego w Łodzi, dn. 31 lipca 
1929 r.; W ładysław  Lewandowski, sędzia okręgow y śledczy są
du okręgowego w W arszawie —  sędzią sądu okręgow ego w W ar
szawie, dn. 31 lipca 1929 r.; Antoni Noiszewski, sędzia okręgowy 
śledczy sądu okręgowego w Białej Podlaskiej —• sędzią sądu okręgowego 
w Białej Podlaskiej, dn. 31 lipca 1929 r.; Antoni Komorowski, sędzia



grodzki w W arszawie —  sędzią sądu okręgowego w 'W arszawie, dn. 31 lip
ca 1929 r.; Aron Miller, sędzia grodzki w okręgu sądu okręgowego 
w W arszawie —  sędzią sądu okręgowego w  W arszawie, dn. 31 lip
ca 1929 r.; Jan Skabiczewski, wiceprokurator sądu okręgowego
w Łodzi —  sędzią sądu okręgow ego w Łodzi, dn. 31 lipca 1929 r.; 
Bronisław Taszycki, sędzia grodzki w Poznaniu —  sędzią sądu 
okręgow ego w Poznaniu, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Józef Nawrocki, na
czelnik sądu grodzkiego w Będzinie —  sędzią sądu okręgowego w N owo
gródku, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Zdzisław Barbacki, podprokurator sądu 
okręgowego w Nowym Sączu —  sędzią sądu okręgowego w Nowym Są
czu, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Ludwik Skrzypek, naczelnik sądu grodzkiego 
w Ciężkowicach —  sędzią sądu okręgowego w Nowym Sączu, dn. 12 sierp
nia 1929 r.; Zbigniew Smyczyński, sędzia grodzki w Tarnowskich G ó
rach —  sędzią okręgowym śledczym sądu okręgowego w Bydgoszczy, 
dn. 30 czerw ca 1929 r.; Konstanty Niewodowski-Furowicz, podprokura
tor sądu okręgowego w Poznaniu —  sędzią okręgowym  śledczym sądu 
okręgowego w Poznaniu, dn. 12 lipca 1929 r.; Dr. W ładysław Skulski, 
sędzia grodzki w  M ielcu —■ sędzią okręgowym śledczym w Nowym Są
czu, dn. 12 lipca 1929 r.; Jerzy Grabowski, sędzia sądu okręgowego 
w Zamościu —  sędzią okręgowym śledczym sądu okręgowego w Za
mościu z siedzibą w Hrubieszowie, dn. 12 lipca 1929 r.; Tadeusz 
Leonowicz, sędzia grodzki w okręgu sądu okręgowego w Zamościu —  sę
dzią okręgowym  śledczym sądu okręgowego w Zamościu, dn. 12 lipca 
1929 r .; Nicefor Sowa, podprokurator sądu okręgow ego w Gnieźnie —  
sędzią okręgowym śledczym sądu okręgowego w Gnieźnie, dn. 12 lipca 
1929 r.\ Franciszek Długiewicz, naczelnik sądu grodzkiego w Glinia
nach —  sędzią okręgowym  śledczym sądu okręgowego w Samborze, dn. 
31 lipca 1929 r.; Bolesław Czuchajowski, sędzia grodzki we Lwowie —  
sędzią okręgowym  śledczym sądu okręgow ego w Krakowie, dn. 31 lip
ca 1929 r.; Dr. Zygmunt W usatowski, emeryt, podpułk. korpusu sądowe
go, adwokat w  Krakowie —  sędzią okręgowym  śledczym sądu okręgow e
go w Krakowie, dn. 31 lipca 1929 r.; Aleksander Knebel, sędzia grodzki 
w Gorlicach —  sędzią okręgowym  śledczym sądu okręgowego w Jaśle, 
dn. 31 lipca 1929 r.; Fryderyk Frambach, wiceprokurator sądu okręgo
wego w Toruniu —  sędzią okręgowym śledczym sądu okręgowego w T o
runiu, dn. 31 lipca 1929 r.; W łodzimierz Ostrowski, sędzia grodzki 
w Ostrowie —  sędzią okręgowym  śledczym sądu okręgow ego w Ostrowie, 
dn. 31 lipca 1929 r .; W itold Kurowski, naczelnik sądu grodzkiego w Gru
dziądzu —  sędzią okręgowym śledczym sądu okręgow ego w Grudziądzu, 
dn. 31 lipca 1929 r.; Franciszek W ójcicki, asesor sądowy —  sędzią okrę
gowym śledczym sądu okręgow ego w Białymstoku z siedzibą w  Bielsku, 
dn. 31 lipca 1929 r.; Jan Piotrowski, adwokat w Pszczynie —  sędzią okrę
gowym śledczym sądu okręgowego w W adowicach, dn. 31 lipca 
1929 r.; Józef Karasiewicz, sędzia grodzki w  Starogardzie —  sę
dzią okręgowym  śledczym sądu okręgowego w Starogardzie, dn. 
31 lipca 1929 r.; W iktor Boczar, sędzia grodzki w Starym Sam
borze —  sędzią okręgowym śledczym sądu okręgowego w Sam
borze, dn. 31 lipca 1929 r.; Konstanty Doktorowicz-H rebnicki, podproku
rator sądu okręgowego we W łocław ku —  prokuratorem sądu okręgowego 
we W łocławku, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Dr. Marjan Tokarski, w icepro
kurator sądu apelacyjnego w W arszawie —  prokuratorem sądu okręgo
wego w Katowicach, dn. 9 lipca 1929 r.; Juljan Potępa, sędzia sądu okrę
gowego w Tarnowie —  prokuratorem sądu okręgowego w Tarnowie, dn. 
9 lipca 1929 r.; Stanisław Szaniawski, podprokurator sądu okręgowego 
w W ilnie —  prokuratorem sądu okręgow ego w Nowogródku, dn. 12 lipca



1929 r.; Mikołaj Stefanicki, podprokurator sądu okręgowego w Bydgo
szczy —  prokuratorem sądu okręgowego w Chojnicach, dn. 12 lipca 
1929 r.; W acław  Jabłokow, sędzia okręgowy śledczy sądu okręgowego 
w Siedlcach, z siedzibą w Łukowie —  wiceprokuratorem sądu okręgow e
go w Siedlcach, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Stefan Woliński, asesor sądowy —  
podprokuratorem sądu okręgowego w Lublinie, dn, 30 czerwca 1929 r.; 
Zygmunt Jarczewski, asesor sądowy —  podprokuratorem sądu okręgow e
go w  Płocku, dn. 30 czerw ca 1929 r .; Aleksander Noyszewski, asesor 
sądowy —  podprokuratorem sądu okręgow ego w Łomży, dn. 30 czerwca 
1929 r .; A lfred Szwajkert, asesor sądowy —  podprokuratorem sądu okrę
gow ego w  Bydgoszczy, dn. 17 lipca 1929 r.; Leon Kożuchowski, aplikant 
adwokacki —  podprokuratorem sądu okręgowego w Grodnie, dn. 25 lip
ca 1929 r.; Michał Roszkowski, asesor sądowy —  podprokuratorem sądu 
okręgow ego w  Równem, dn. 31 lipca 1929 r .; Czesław Jastrzębski, asesor 
sądowy —  podprokuratorem sądu okręgowego w Nowogródku, dn. 31 lip
ca 1929 r.; Antoni Szczech, asesor sądowy —  podprokuratorem sądu 
okręgow ego w Łodzi, dn. 17 sierpnia 1929 r.; Aleksander Bogobowicz, 
asesor sądowy —  podprokuratorem sądu okręgowego w Piotrkowie, dn. 
17 sierpnia 1929 r.; M ordka-M ajer Fiszelzon, asesor sądowy —  podpro
kuratorem sądu okręgowego w Równem, dn. 27 sierpnia 1929 r.

Przeniesieni na skutek podania: Jan Palmrich, wiceprezes sądu
okręgow ego w Radomiu —  na stanowisko wiceprezesa sądu okręgowego 
w Krakowie, dn. 17 lipca 1929 r.; Franciszek Tabęcki, sędzia sądu okrę
gowego w Radomiu —  na stanowisko sędziego sądu okręgow ego w W ar
szawie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Bronisław Przeciszewski, sędzia sądu 
okręgow ego w Nowogródku —  na stanowisko sędziego sądu okręgowego 
w Grodnie, dn. 17 lipca 1929 r.; Jan Grabowski, sędzia okręgowy śledczy 
sądu okręgowego w W arszawie, z siedzibą w Grójcu —  na stanowisko sę
dziego okręgowego śledczego sądu okręgowego w W arszawie, z siedzibą 
w W arszawie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Rudolf Kawczak, wiceprokurator 
sądu okręgowego w Łodzi — na stanowisko wiceprokuratora sądu okrę
gowego w W arszawie, dn. 31 lipca 1929 r.; Leopold Rintel, sędzia okręgo
w y śledczy w Samborze —  na stanowisko sędziego okręgowego śledczego 
w Stanisławowie, dn. 18 lipca 1929 r.

Przeniesieni z urzędu: Kazimierz Zienkiewicz, sędzia sądu okręgo
wego w Katowicach— na stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sosnow
cu, dn. 12 lipca 1929 r.; Franciszek Ziółkiewicz, sędzia sądu okręgowego 
w Katowicach —  na stanowisko sędziego sądu okręgowego w W arszawie, 
dn. 12 sierpnia 1929 r.; Jan Słowiński, sędzia okręgowy śledczy sądu 
okręgow ego we W łocławku, z siedzibą w Lipnie —  na stanowisko sę
dziego okręgowego śledczego sądu okręgowego we W łocław ku z siedzi
bą we W łocławku, dn. 6 września 1929 r.; Jerzy Sztumpf, w iceprokura
tor sądu okręgowego w Płocku —  na stanowisko wiceprokuratora sądu 
okręgow ego w W arszawie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W ładysław Jursz, 
wiceprokurator sądu okręgowego w Piotrkowie —  na stanowisko w ice
prokuratora sądu okręgowego w W arszawie, dn. 30 czerwca 1929 r.

Przeniesieni w stan spoczynku na skutek podania: Franciszek G ło
wacki, prezes sądu okręgowego w Kaliszu, dn, 31 lipca 1929 r., z dn. 
30 września 1929 r,; Stefan Zapałowicz, wiceprezes sądu okręgow e
go w W adowicach, dn. 30 czerwca 1929 r.; W ładysław Głodkiewicz, sę
dzia sądu okręgowego w Krakowie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Karol R óżyc
ki, sędzia sądu okręgowego w Stryju, dn. 17 lipca 1929 r .; Antoni Orłów-



ski, sędzia sądu okręgowego w Równem, dn. 18 lipca 1929 r., z dn. 31 sierp
nia 1929 r .; Filip W achetel, sędzia sądu okręgowego w Jaśle, dn. 1 sierp
nia 1929 r .; Teofil Makuch, sędzia sądu okręgowego we Lwowie, dn. 
27 sierpnia 1929 r.; Jan Schindler, sędzia sądu okręgowego w Stanisła
wowie, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Fryderyk Rosenfeld, sędzia sądu okręgo
wego w Przemyślu, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Józef M uczkowski, sędzia są
du okręgowego w Krakowie, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Kazimierz W i
śniowski, sędzia sądu okręgowego w Krakowie, dn. 27 sierpnia 1929 r; 
Jan Grzegorczyk, sędzia sądu okręgow ego w Nowym Sączu, dn. 27 sierp
nia 1929 r.; Czesław Rodzewicz, sędzia sądu okręgowego w Równem, 
dn. 6 września 1929 r., z dn. 30 września 1929 r.; Kazimierz Dejunowicz, 
sędzia okręgowy śledczy sądu okręgowego w Łucku, dn. 30 czerwca 
1929 r., z dn. 31 lipca 1929 r.; Konstanty Iwaszkiewicz, sędzia okręgowy 
śledczy sądu okręgowego w  Zamościu, dn. 30 czerw ca 1929 r., z dn. 
15 sierpnia 1929 r.; W alery Marszałik, prokurator sądu okręgowego 
w Grudziądzu, dn, 30 czerwca 1929 r .; Jan Scherff, prokurator sądu 
okręgowego w Samborze, dn. 20 lipca 1929 r.

Przeniesieni w stan spoczynku z urzędu: Stanisław W róblewski,
prezes sądu okręgowego w Siedlcach, dn. 12 lipca 1929 r.; Stanisław Łysz- 
kowski, wiceprezes sądu okręgowego w Katowicach, dn. 31 lipca 1929 r.\ 
Tadeusz Sikorski, wiceprezes sądu okręgowego w Lublinie, dn. 24 sierp
nia 1929 r.; Konstanty Pawlików, sędzia sądu okręgowego w Sanoku, 
dn. 31 lipca 1929 r.; Maksymiljan Grzybowski, sędzia sądu okręgowego 
w Stryju, dn. 31 lipca 1929 r .; Zdzisław Wiszniowski, sędzia sądu okręgo
wego w Stanisławowie, dn. 31 lipca 1929 r.; Jan Gubay, sędzia sądu 
okręgowego w Tarnopolu, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Kazimierz Engelhardt, 
sędzia okręgowy śledczy sądu okręgowego w Łucku, dn. 30 czerwca 
1929 r.; Daniel Dalak, sędzia okręgowy śledczy sądu okręgowego w Ra
domiu, dn. 31 lipca 1929 r.; A dolf Tokarski, sędzia okręgow y śledczy są
du okręgowego w W arszawie, dn, 31 lipca 1929 r.; W ładysław Marty- 
szewski, sędzia okręgowy śledczy sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 
31 lipca 1929 r.; Ludwik Stępiński, sędzia okręgowy śiedczy sądu okrę
gowego w W arszawie, dn. 31 lipca 1929 r.; Dr. Edward Suchecki, pro
kurator sądu okręgowego w Starogardzie, dn. 18 lipca 1929 r.

Zwolnieni na skutek podania: Jerzy Staszewski, sędzia sądu okrę
gowego w Płocku, dn. 17 lipca 1929 r.; Józef N iepokoyczycki, sędzia są
du okręgowego w Kielcach, dn. 17 lipca 1929 r.

S ą d y  g r o d z k i e .

Mianowani: Juljusz Łabęcki, asesor sądowy —  sędzią grodzkim
w Chełmży, dn. 30 czerwca 1929 r.; Marjan Grzelachowski, asesor sądo
wy —  sędzią grodzkim w Śremie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W acław  W o
dziński, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Łodzi, dn. 30 czerwca 
1929 r .; Dawid Grynberg, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Turmon- 
cie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Ludwik Gołaszewski, asesor sądowy —  sę
dzią grodzkim w Jarocinie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Dr. Tadeusz Tułecki, 
asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Kartuzach, dn. 30 czerwca 1929 r.; 
W itold Hejnowski, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w W ąbrzeźnie, dn. 
30 czerwca 1929 r.; Cyprjan Lewicki, asesor sądowy —  sędzią grodz
kim w Kutach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dyonizy Hłasko, b. sędzia pokoju 
w Groźnym na Kaukazie —  sędzią grodzkim w Kowlu, dn. 30 czerwca 
1929 r.; Leopold Żychliński, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Sule



jowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.j Roman Merson, asesor sądowy —  sędzią 
grodzkim w Sierpcu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Tadeusz Bilewski, asesor 
sądowy —  sędzią grodzkim w Łańcucie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Jan Py- 
kosz, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Głogowie, dn. 30 czerwca 
1929 r.; Michał Superson, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w M iecho
wie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Stanisław Kotkowski, asesor sądowy —  
sędzią grodzkim w Kraśniku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Adam Kuliń
ski, sędzia sądu okręgowego w Rzeszowie —  sędzią grodzkim w Cieszy
nie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Paweł Szulc, asesor sądowy —  sędzią grodz
kim w Wilnie, dn. 30 czerwca 1929 r .; Dr. Juljusz Prachtei, asesor 
sądowy —  sędzią grodzkim sądu grodzkiego miejskiego we Lwowie, dn. 
30 czerw ca 1929 r.; Dr. W łodzim ierz Stojkow, asesor sądowy —  sędzią 
grodzkim sądu grodzkiego zamiejskiego we Lwowie, dn. 30 czerw ca 
1929 r.; Dr. Zygmunt Rudolf, aplikant sądowy —  sędzią grodzkim sądu 
grodzkiego miejskiego w e Lwowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W incenty 
Sękiewicz, aplikant sądowy —  sędzią grodzkim sądu grodzkiego miejskie
go we Lwowie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Dr. Józef Macheta, aplikant są
dow y —■ sędzią grodzkim sądu grodzkiego zamiejskiego we Lwowie, dn. 
30 czerw ca 1929 r.; Dr. Zdzisław Papierkowski, asesor sądowy —  sędzią 
grodzkim sądu grodzkiego miejskiego we Lwowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; 
Dr. Adam Jarzyna, asesor sądowy— sędzią grodzkim sądu grodzkiego miej
skiego we Lwowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Henryk Dąbrowski, asesor sądo
w y— sędzią grodzkim w Stanisławowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. W łady
sław W indakiewicz, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w W ieliczce, dn. 
30 czerwca 1929 r.; Bohdan Terlecki, asesor sądowy —  sędzią grodzkim 
w Mościskach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Ferdynand Reif, asesor sądowy —  
sędzią grodzkim w Świeciu, dn. 30 czerwca 1929 r.; Dr. Karol Ponurkie- 
wicz, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Kamionce Strumiłowej, dn. 
30 czerwicą 1929 r.; Henryk W inkler, asesor sądowy —  sędzią grodzkim 
w W olsztynie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Jan Rozmus, sędzia grodzki 
w  okręgu sądu okręgowego w Zamościu —  sędzią grodzkim w Tom aszo
wie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Józef Piechowicz, egz. aplikant —  sędzią 
grodzkim w Kuczborku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Adam M rówczyński, ad
wokat w Ostrogu —  sędzią grodzkim w Ostrogu, dn. 30 czerwca 1929 r.; 
Bronisław Kasperski, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Niżankowi- 
cach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. W itold Steinberg, asesor sądo
w y —  sędzią grodzkim w Myślenicach, dn. 17 lipca 1929 r.; Juljusz Wall, 
asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Rawie Ruskiej, dn. 17 lipca 1929 r .; 
Dr. Samuel Szapira, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Łopatynie, dn. 
17 lipca 1929 r.; Seweryn Odyniec, asesor sądowy —  sędzią grodzkim 
w W ołożynie, dn. 17 lipca 1929 r.; W ładysław W ilanowicz, asesor są
dowy —  sędzią grodzkim w Lublinie, dn. 17 lipca 1929 r.; Józef Meysner, 
asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Bydgoszczy, dn. 17 lipca 1929 r.; 
Feliks M orkowski, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Kościerzynie, dn. 
17 lipca 1929 r.; Tadeusz Kazowski, asesor sądowy —  sędzią grodzkim 
w  Gnieźnie, dn. 17 lipca 1929 r.; Marjan Bzdawka, asesor sądowy —  sę
dzią grodzkim w Toruniu z delegacją do Ministerstwa Sprawiedliwości, 
dn. 18 lipca 1929 r.; Jan Wojtyna, asesor sądowy —  sędzią grodzkim 
w Chojnicach, dn. 18 lipca 1929 r.; Dr. Zygmunt Dziurzyński, asesor są
dow y —  sędzią grodzkim w Łodzi, dn. 18 lipca 1929 r.; Teodor Kosiński, 
asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Trzemesznie, dn. 18 lipca 1929 r.; 
Roman W itecki, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Śmiglu, dn. 18 lipca 
1929 r .; Aleksander Szybiński, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w W y 
sokiem  M azowieckiem, dn. 18 lipca 1929 r.; A lfred Lange, asesor sądo
w y —  sędzią grodzkim w Baranowiczach, dn. 18 lipca 1929 r.; W łady



sław Kiedrowski, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Tczewie, dn. 
18 lipca 1929 r .; Edward Śnieżek, asesor sądowy —  sędzią grodzkim 
w Czortkowie, dn. 18 lipca 1929 r.; Dr. Jan Rudeński, asesor sądowy —  
sędzią grodzkim w Tarnopolu, dn. 18 lipca 1929 r.; Dr. Stanisław Kohman, 
egz. aplikant sądowy —  sędzią grodzkim w Tarnopolu, dn. 18 lipca 
1929 r.; Jan Kondracki, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Mławie, dn. 
20 lipca 1929 r.; Marjan W łoczkow ski, nauczyciel gimnaz. państw, męsk. 
w Ostrowie —  sędzią grodzkim w Sieradzu, dn. 20 lipca 1929 r.; W itold 
Zawadzki, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Adamowie, dn. 20 lip
ca 1929 r,; A lfred Strutyński, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Busku, 
dn. 30 czerwca 1929 r.; W iktor Kindlarski, asesor sądowy —  sędzią 
grodzkim w Starogardzie, dn. 31 lipca 1929 r,; W iktor Kozłowski, ase
sor sądowy —  sędzią grodzkim w Tarnowskich Górach, dn. 31 lipca 
1929 r.; Dr. Franciszek Głowacki, asesor sądowy —  sędzią grodzkim 
w Królewskiej Hucie, dn. 1 sierpnia 1929 r.; Bronisław Lompa, asesor 
sądowy —  sędzią grodzkim w Krotoszynie, dn. 1 sierpnia 1929 r.; Za- 
cheusz Dombek, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w W odzisławiu, dn. 
5 sierpnia 1929 r.; Kazimierz Epler, asesor sądowy —  sędzią grodzkim 
w Dobromilu, dn. 8 sierpnia 1929 r.; Marjan Szczepański, podprokurator są
du okręgowego w Toruniu —  sędzią grodzkim w W ejherowie, dn. 9 sierp
nia 1929 r.; Dymitr Mirman, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Czę
stochowie, dn. 24 sierpnia 1929 r.; Dr. Aleksander Ostrowski, asesor są
dowy —  sędzią grodzkim w Kolbuszowej, dn. 6 września 1929 r.; Dr. J ó 
zef Piec, egz. aplikant sądowy —  sędzią grodzkim w Nisku, dn. 6 wrześ
nia 1929 r.; Dr. Roman Pelc, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w R oz
wadowie, dn. 6 września 1929 r.; Dr. Roman Kiełkowski, asesor sądo
wy —  sędzią grodzkim w Krośnie, dn. 6 września 1929 r .; Dr. W ładysław 
Zajączkowski, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Tyczynie, dn. 6 wrześ
nia 1929 r.; Dr. Jan Czyrek, asesor sądowy —  sędzią grodzkim w Droho
byczu, dn. 6 września 1929 r.; Dr. W ojciech  Hejnosz, asesor sądowy —  
sędzią grodzkim w Drohobyczu, dn. 6 września 1929 r .; W itold Trepka, 
asesor sądowy —• sędzią grodzkim w Sokółce, dn. 24 sierpnia 1929 r.; 
Roman Przybyłowski, sędzia grodzki w okręgu sądu okręgowego w N owo
gródku, delegowany do czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości —  
sędzią grodzkim w W arszawie z delegowaniem do czynności w Minister
stwie Sprawiedliwości, dn. 6 września 1929 r.

Przeniesieni na skutek podania: Marjan Ostrowski, sędzia grodzki
w Żarkach —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Dąbrowie Górniczej, 
dn. 30 czerwca 1929 r.; Roman Ulanicki, sędzia grodzki w Zamościu —  
na stanowisko sędziego grodzkiego w Tyszowcach, dn. 30 czerwca 1929 r.; 
Piotr Peczerski, sędzia grodzki w  Żninie —  na stanowisko sędziego grodz
kiego w Rzeszowie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Henryk Szymanowski, sę
dzia grodzki w Koźminie —  na stanowisko sędziego grodzkiego w M ię
dzychodzie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Dr. Józef Goleń, sędzia grodzki 
w Tyczynie —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Frysztaku, dn. 
30 czerw ca 1929 r.; Stanisław Ujwary, sędzia grodzki w Pilźnie —  na sta
nowisko sędziego grodzkiego w Czarnym Dunajcu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; 
Dr. Henryk Gawacki, sędzia grodzki w Podbużu —  na stanowisko sędziego 
grodzkiego w Gwoźdźcu, dn. 30 czerwca 1929 r.- Stefan Tchórznicki, sędzia 
grodzki w Żydaczowie —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Stryju, dn. 
30 czerw ca 1929 r.; Franciszek. Schafernaker, sędzia grodzki w M edeni- 
cach —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Samborze, dn. 30 czerw ca 
1929 r.; Dr. Lucjan Sołtysik, sędzia grodzki w Starym Samborze —  na 
stanowisko sędziego grodzkiego w Samborze, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Jan



Tomczuk, sędzia grodzki w Tyśmienicy —  na stanowisko sędzie
go grodzkiego w Delatynie, dn. 30 czerwca 1929 r.; Dr. Kazi
mierz Ossoliński, sędzia grodzki w Podwołoczyskach —  na sta
nowisko sędziego grodzkiego sądu grodzkiego miejskiego we Lwo
wie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Kazimierz Król, naczelnik sądu 
grodzkiego w Pruchniku —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Ko- 
łomyji, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Aleksander Klisz, sędzia grodzki 
w Bołszowcach —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Bursztynie, dn. 
30 czerw ca 1929 r .; Bazyli Klimek, sędzia grodzki w W iśniowczyku —  
na stanowisko sędziego grodzkiego w Podhajcach, dn. 30 czerw ca 1929 r .; 
Dr. Stanisław Kipta, sędzia grodzki w Gostyniu —  na stanowisko sędziego 
grodzkiego w Wodzisławiu, dn. 30 czerwca 1929 r.; Jan Michalski, sędzia 
grodzki w  Iłży —  na stanowisko sędziego grodzkiego w W ierzbniku, dn. 
17 lipca 1929 r.; W ładysław Adam czyk, sędzia grodzki w Łucku —  na 
stanowisko sędziego grodzkiego w Radomiu, dn. 18 lipca 1929 r.; Faustyn 
Klaude, sędzia grodzki w okr. sądu okręgowego w Lublinie —  na stano
wisko sędziego grodzkiego w Zamościu, dn. 18 lipca 1929 r.; Michał Gę- 
barski, sędzia grodzki w M izoczu —  na stanowisko sędziego grodzkiego 
w Siemiatyczach, dn. 18 czerw ca 1929 r.; W itold Kubrycht, sędzia grodz
ki w Kałuszu —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Stryju, dn. 18 czerw 
ca 1929 r.; W ładysław Bobilewicz, sędzia grodzki w Krośnie —  na sta
nowisko sędziego grodzkiego w Nowym Sączu, dn. 18 lipca 1929 r.; Dr. 
Wilhelm Miklaszewski, sędzia grodzki w Nowym Targu —  na stanowisko 
sędziego grodzkiego w Nowym Sączu, dn. 18 lipca 1929 r .; Stanisław 
Skulski, sędzia grodzki w Zbarażu —  na stanowisko sędziego grodzkiego 
w  Tarnopolu, dn. 18 lipca 1929 r.; Jerzy Nowicki, sędzia grodzki w Tar
nogrodzie —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Lipnie, dn. 31 lipca 
1929 r.; Dr. Stanisław Scheuring, sędzia grodzki w Kr, Hucie —  na sta
nowisko sędziego grodzkiego w Katowicach, dn. 31 lipca 1929 r.; Adam 
Lewicki, sędzia grodzki w  Starogardzie —  na stanowisko sędziego grodz
kiego w Kowalewie, dn. 31 lipca 1929 r.; Tadeusz W róblewski, sędzia 
grodzki w Tomaszowie —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Piotr
kowie, dn. 24 sierpnia 1929 r.

Przeniesieni z urzędu: Franciszek Stojanowski, sędzia grodzki
w Delatynie —  na stanowisko sędziego grodzkiego w Tyśmienicy, dn. 
30 czerw ca 1929 r.; Karol Blank, sędzia grodzki w Bieżuniu —  na stano
wisko sędziego grodzkiego w Sierpcu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W ojciech 
Szpakiewicz, sędzia grodzki w Strykowie —  na stanowisko sędziego grodz
kiego w Głownie, dn. 2 lipca 1929 r.

Przeniesieni w stan spoczynku na skutek podania: Szymon Nowicki, 
sędzia grodzki w Kraśniku, dn. 18 lipca 1929 r., z dn. 31 sierpnia 1929 r.j 
Jan Urbański, sędzia grodzki w Sokółce, dn. 31 lipca 1929 r., z dn. 31 sierp
nia 1929 r.; Stanisław Rezler, sędzia grodzki w Turku, dn. 31 lipca 1929 r., 
z dn. 31 sierpnia 1929 r.; Tomasz Czerwiński, naczelnik sądu grodzkiego 
w Kościanie, dn. 6 września 1929 r.; Feliks Poznański, sędzia grodzki 
w Hrubieszowie, dn. 6 września 1929 r., z dn. 30 września 1929 r.

Przeniesieni w stan spoczynku z urzędu: Józef Kaszyński, sędzia
grodzki w Brodach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Antoni Axentow icz, sędzia
grodzki, w Lutowiskach, dn. 10 lipca 1929 r.; Henryk Lustig, sędzia grodz
ki w Leżajsku, dn. 17 lipca 1929 r.; Zygmunt Tolarowski, sędzia grodzki 
w W arszawie, dn. 18 lipca 1929 r.; Lucjan Dołmat, sędzia grodzki w Zw o
leniu, dn. 18 lipca 1929 r .; Kazimierz Sieklucki, sędzia grodzki w Kra-



snymstawie, dn. 18 lipca 1929 r.; Józef Zaleski, sędzia grodzki w Dok- 
szycach, dn. 18 lipca 1929 r.; Teodor Rędziejowski, sędzia grodzki w G ó
rze Kalwarji, dn. 18 lipca 1929 r.; W acław  Preker, sędzia grodzki w W ar
szawie, dn, 18 lipca 1929 r .; Stefan Kieroński, sędzia grodzki w M iędzy
rzeczu, dn. 18 lipca 1929 r.; Stanisław Kołkowski, sędzia grodzki w Stocz
ku, dn. 18 lipca 1929 r.; Tadeusz Dzierżyński, sędzia grodzki w Byd
goszczy, dn. 1 sierpnia 1929 r.j Izaak Nutyk, sędzia grodzki w Nowem 
Siole, dn, 6 września 1929 r.

Zwolnieni na skutek podania: Tadeusz Lipiński, sędzia grodzki
w Łodzi, zast, przewodniczącego sądu pracy w Łodzi, dn. 30 czerwca 
1929 r.; Stanisław Krauze, sędzia grodzki w Lesznie, dn. 30 czerw ca 
1929 r., z dn. 31 sierpnia 1929 r.; Dr. W acław  Brodkiewicz, sędzia grodz
ki w Rozwadowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; M ieczysław Opuszyński, sę
dzia grodzki w Bielsku, dn. 18 lipca 1929 r .; Jan Jackowski, naczelnik są
du grodzkiego w Jędrzejowie, dn. 20 lipca 1929 r.; Antoni Kowalski, sę
dzia grodzki w  Poznaniu, dn. 31 lipca 1929 r., z dn. 30 września 1929 r.; 
Jan Gruszczyński, sędzia grodzki w Częstochowie, dn. 6 września 1929 r.; 
Dr. Zygmunt Rogowski, sędzia grodzki w Kalwarji, dn. 6 września 1929 r.

Zmarli: Marjan Grąbczewski, sędzia grodzki w Ostrowi Mazow. dn. 
14 lipca 1929 r.; Stanisław M achowski, sędzia grodzki w Proszowicach, 
dn. 1 lipca 1929 r.; W ojciech  Szpakiewicz, sędzia grodzki w Strykowie, 
dn. 26 sierpnia 1929 r.

ASESORZY SĄDOW I.

Mianowani: Zygmunt Ojrzyński, W itold Rochmiński, dn. 17 lipca
1929 r.; Michał Kowalski, W łodzimierz Babiński, Ludomir Skórewicz, 
Stanisław Chrapowicki, Henryk Strasman, Henryk Rajzman, W itold G o- 
rayski, dn, 18 lipca 1929 r.; Benjamin Truskier, dn. 20 lipca 1929 r.; Jan 
Burmakiński, Kazimierz Suski, Antoni Naumowicz, M ieczysław Joel, dn. 
31 lipca 1929 r .; Henryk Konorski, dn. 1 sierpnia 1929 r.; Franciszek 
Ogrodowski, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Janusz Czyżewski i W ładysław Raj
ca, dn. 23 września 1929 r., egz. aplikanci —  asesorami sądowymi w okrę
gu sądu apelacyjnego w W arszawie; Stefan W olski, Leopold Policha, 
Adam Ciborowski, Stefan Siedlecki, Michał Chmielewski, Zenon G rzy
bowski, Zygmunt W yrzykowski, Aleksander Czujkiewicz, Czesław G o- 
dziszewski, dn. 27 lipca 1929 r.; Szyja Brener, dn, 31 lipca 1929 r., egz. 
aplikanci sądowi —  asesorami sądowymi w okręgu sądu apelacyjnego 
w Lublinie; Jan Czyrek, Piotr Barnowicz, dn. 27 czerwca 1929 r.; Dr. J ó 
zef Kuhn, Dr. Stanisław Czemeryński, Jan Krynicki, Dr. Stanisław Koh- 
man, dn. 17 lipca 1929 r.; Dr. Tadeusz Bruna, Kazimierz Grzegorczyk, Dr. 
Stanisław M aszkowicz, Dr. Edward Rawicz, dn. 18 lipca 1929 r .; Michał 
Łukaszewski, Bronisław Zyczkowski, dn. 20 lipca 1929 r., egz. aplikanci 
sądowi —  asesorami sądowymi w okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie; 
Dr, Antoni Kursa, Dr. Zygmunt Syguliński, Dr. Edward Bartuś, Dr. W ła 
dysław W ójcik, egz. aplikanci sądowi —  asesorami sądowymi w okręgu 
sądu apelacyjnego w Krakowie, dn. 18 lipca 1929 r.j Józef W itczak, Dr. 
Franciszek Mazurkiewicz i W alenty Pientka, egz. aplikanci sądowi —  
asesorami sądowymi w okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach, dn. 
18 lipca 1929 r .; Adam Barycza, Czesław Jankowski, Józef Nowicki, T eo
fil Szymański, Eugenjusz W archałowski, dn. 17 lipca 1929 r.; A lojzy G ór
ny, Marjan Paszkiewicz, Roman Sommer i Boguchwał Kołodziejczak, dn. 
18 lipca 1929 r., egz. aplikanci sądowi —  asesorami sądowymi w okręgu



sądu apelacyjnego w Poznaniu; Dr. Kazimierz Karakulski i Andrzej Ole- 
ksyn, egz. aplikanci sądowi —  asesorami sądowymi w okręgu sądu apela
cyjnego w Toruniu, dn. 17 lipca 1929 r.

KOM ORNICY SĄDOW I.

Mianowani: Piotr Słota, sekretarz sądu grodzkiego w W olbrom iu —  
komornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgowego w Sosnowcu, 
dn. 17 lipca 1929 r.; W incenty Biedrzycki, st. sekretarz sądu okręgowego 
w M ławie —  komornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgowego 
w Mławie, dn. 18 lipca 1929 r.; W incenty Bagiński, sekretarz sądu okrę
gow ego w Mławie —  komornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okrę
gow ego w Mławie, dn. 18 lipca 1929 r.; Leonard Dębski, sekretarz sądu 
grodzkiego w M ławie —  komornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu 
okręgow ego w Mławie, dn. 18 lipca 1929 r.; Czesław Swierzyński, p. o. 
kancel. sądu okręgowego w W ilnie —  komornikiem sądu grodzkiego 
w okręgu sądu okręgowego w Pińsku, dn. 18 lipca 1929 r.; W acław  Ka- 
rolkiewicz, sekretarz sądu grodzkiego w Telechanach —  komornikiem są
du grodzkiego w okręgu sądu okręgowego w Grodnie, dn. 31 lipca 1929 r.; 
Kazimierz Kowalski, st. sekretarz sądu okręgowego w Zamościu —  ko
mornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgowego w Zamościu, dn. 
30 sierpnia 1929 r.

Zwolniony z urzędu: W acław  W alter, komornik sądu grodzkiego
w okręgu sądu okręgowego w Łodzi, dn, 22 sierpnia 1929 r.

Postanowieniem prezesa sądu apelacyjnego w W arszawie:

Mianowani aplikantami: Tadeusz M aszewski —  z dn. 12 września
1929 r.; W iktor Messinger —  z dn. 19 września 1929 r.; Henryk-Filip 
Schweizer —  z dn. 23 września 1929 r.\ Mikołaj Dolanowski —  z dn. 
27 września 1929 r.

Dopuszczony do zajęć w sądzie apelacyjnym w W arszawie aplikant 
Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Józef Pęski —  z dniem 
10 września 1929 r.

Przeniesieni na skutek podań aplikanci: Józef K lekotko z okręgu
sądu apelacyjnego w Poznaniu do okręgu sądu apelacyjnego w W arsza
wie i przydzielony do sądu okręgowego we W łocław ku —  z dn. 10 wrześ
nia 1929 r.; Stanisław Giziński —  z sądu okręgowego w Kaliszu do są
du okręgowego w W arszawie z dn. 23 września 1929 r.; Ignacy Kiełpsz 
z sądu okręgow ego w Sosnowcu do sądu okręgowego w W arszawie —  
z dn. 24 września 1929 r.

Zwolnieni na skutek podań aplikanci: Ludwik Rojtsztajn —  z dn.
4 września 1929 r.; Tomasz Bober —  z dn. 10 września 1929 r.

Postanowieniem prezesa sądu apelacyjnego w Lublinie:

Mianowani aplikantami: Marjanna Rolewska —  z dn. 4 września 
1929 r.; Leonard Strzelczak —  z dn. 18 września 1929 r.; Henryk Tannen- 
baum —  z dn. 23 września 1929 r.; Jakób Blankenheim i W łodzim ierz 
Kordasiewicz —  z dn. 25 września 1929 r.



Postanowieniem prezesa sądu apelacyjnego w  W ilnie:

Mianowani aplikantami: Stanisław Ciozda —  z dn. 12 lipca 1929 r.; 
Józef Bartoszewicz —  z dn. 16 lipca 1929 r.; Szymon Murza-Murzicz —  
z dn. 20 lipca 1929 r .; Piotr Kownacki —  z dn. 20 lipca 1929 r.; W łodzi
mierz - Emil Hofman —  z dn, 20 lipca 1929 r.; Kazimierz Hukowski, M i
chał Popiel —  z dn. 7 sierpnia 1929 r.; Daniel Kacnelson, W iktor Bukow
ski, Edward W ojtkiew icz —  z dn. 24 sierpnia 1929 r.; Józef - Kazimierz 
Dziowgo, Ruchoma Altszulerówna —  z dn. 13 września 1929 r.; Bohdan 
K ościałkowski i Marek Lubliner —  z dn. 17 września 1929 r.; M etody 
Maniuta, Lew Rozenhauz, Abraham Wittlin i Zygmunt Pass —  z dn. 18 
września 1929 r.; W ilhelm Kardymowicz —  z dn. 23 września 1929 r.

Zwolniony zgodnie z podaniem: Ludwik Sztejn —  z dn. 27 lipca 
1929 r.

D Z I A Ł  n.

Obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich
i prokuratorskich.

Podania ze zgłoszeniem kandydatury na wolne stanowiska sędziow
skie i prokuratorskie, wskazane w obwieszczeniach, umieszczonych po
niżej, należy wnosić w trybie, przepisanym rozporządzeniami Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 935 
i 936) w terminie czternastodniowym od dnia rozesłania dodatku, do pre
zesa sądu względnie prokuratora, który zarządził obwieszczenie.

Obwieszczenia o wolnych stanowiskach w sądach apelacyjnych, 
okręgowych i grodzkich.

Wakuje stanowisko sędziego apelacyjnego we Lwowie w wydziale 
cywilnym.

Prezes sądu apelacyjnego we Lwowie.

W akuje stanowisko sędziego okręgowego śledczego w Lublinie. 

Prezes sądu okręgowego w Lublinie.

W akuje stanowisko sędziego okręgowego w Łodzi.



W akuje stanowisko sędziego okręgowego śledczego w Łomży.

Prezes sądu okręgowego w Łomży.

W akują stanowiska sędziów okręgowych w W arszawie, a mianowi
c ie : 1 w wydziale karnym i 1 sędziego okręgowego śledczego w W ar
szawie.

Prezes sądu okręgowego w W arszawie.

Wakują stanowiska sędziów okręgowych w W ilnie: 2 w wydziale 
karnym i 1 w wydziale cywilnym.

Prezes sądu okręgowego w Wilnie.

W akują stanowiska sędziów grodzkich: 1 w Bursztynie, 1 w K ozo- 
wej i 1 w Podhajcach.

Prezes sądu okręgowego w Brzeżanach.

W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Borszczowie.

Prezes sądu okręgow ego w Czortkowie.

W akują stanowiska sędziów grodzkich: 1 w Gorlicach i 1 w Krośnie.

Prezes sądu okręgowego w Jaśle.

W akuje stanowisko sedziego grodzkiego w Brzesku.

Prezes sądu okręgowego w Krakowie.

W akują stanowiska sędziów grodzkich: 1 w Krościenku, 1 w  Mu
szynie i 1 w Starym Sączu,

Prezes sądu okręgowego w Nowym Sączu.

W akują stanowiska sędziów grodzkich: 1 w Nisku i 1 w Rzeszowie.



Wakuje stanowisko sędziego grodzkiego w Sanoku.

Prezes sądu okręgowego w  Sanoku.

W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Stanisławowie.

Prezes sądu okręgow ego w Stanisławowie.

W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Mielcu.

Prezes sądu okręgowego w Tarnowie.

W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w  Toruniu.

Prezes sądu okręgowego w Toruniu.

W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Myślenicach.

Prezes sądu okręgowego w W adowicach.

W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Nowym-Dworze.

Prezes sądu okręgowego w W arszawie.

Obwieszczenia o wolnych stanowiskach prokuratorskich.

W akuje stanowisko wiceprokuratora okręgowego w Poznaniu.

Prokurator sądu okręgow ego w Poznaniu.

W akuje stanowisko podprokuratora okręgowego w Radomiu.

Prokurator sądu okręgowego w Radomiu.

W akuje stanowisko wiceprokuratora względnie podprokuratora 
okręgowego w Toruniu.



D Z I A Ł  VII.
Zmiany w adwokaturze i nolarjacie,

W  Okręgu Izby Adwokackiej w Poznaniu.

W p i s a n y  z o s t a ł  n a  l i s t ę  a d w o k a t ó w :  

Stanisław Krauze z miejscem zamieszkania w Lesznie.

A dw okat Bolesław M aciejewski przeniósł miejsce zamieszkania 
z Chojnic do Bydgoszczy i został wpisany na listę adwokatów sądu ape
lacyjnego w Poznaniu.

W  Okręgu Izby Adwokackiej w Katowicach.

W p i s a n y  z o s t a ł  n a  l i s t ę  a d w o k a t ó w ' :  

W incenty Spaltenstein z miejscem zamieszkania w Królewskiej Hucie.

N O TARJAT.

Mianowani: Henryk Hertzberg, sędzia sądu okręgowego w Łodzi —  
notarjuszem w Żelechowie, dn. 2 lipca 1929 r.; Konstanty Iwaszkiewicz, 
emer. sędzia okr. śledczy sądu okręgowego w Zamościu —  notarjuszem 
przy wydz. hip. sądu okręgow ego w Suwałkach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; 
Adam Kondracki, emer. sędzia Sądu Najwyższego —  notarjuszem przy 
wydz. hip. sądu grodzkiego w' Pułtusku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Stefan 
Trętowski, radca ministerjalny w V st. sł. Ministerstwa Sprawiedliwości—  
notarjuszem przy wydz. hip. sądu grodzkiego w M iechowie, dn. 10 lipca 
1929 r., z dn. 1 października 1929 r.; Józef N iepokoyczycki, sędzia sądu 
okręgowego w Kielcach —• notarjuszem przy wydz. hip. sądu grodzkiego 
w' Pińczowie z siedzibą w Kazimierzy W ielkiej, dn. 17 lipca 1929 r.; Fran
ciszek Głowacki, em. prezes sądu okręgowego w K a liszu —  notarjuszem 
przy wydz. hip. sądu okręgowego w Kaliszu, dn. 1 sierpnia 1929 r., z dn. 
1 października 1929 r.; Henryk W ardęski, przeniesiony w stan nieczyn
ny zastępca komendanta głównego nadinspektor —  notarjuszem przy 
wydz. hip. sądu grodzkiego w Łodzi, dn. 3 września 1929 r.

Przeniesieni, na skutek podania: Dr. Eugenjusz Heyda, notarjusz
w Delatynie —  na stanowisko notarjusza w Tarnowie, dn. 18 lipca 1929 r.; 
A dolf Kisielewski, notarjusz w  W ojniczu —  na stanowisko notarjusza 
w Dąbrowie, dnia 18 lipca 1929 r.

Przeniesieni z urzędu: Stanisław Bułharowski, notarjusz przy wydz. 
hip. sądu grodzkiego w Łodzi, z siedzibą w Aleksandrowie —  na stano
wisko notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu grodzkiego w  Łodzi, dn. 
30 czerw ca 1929 r.; Stanisław Królak, notarjusz w W ołożynie —  na sta
nowisko notarjusza w Iwju, dn. 17 lipca 1929 r.



Zwolniony na skutek podania: W acław  Ostyk-Syrewicz, notarjusz
w Swisłoczy, dn. 27 sierpnia 1929 r.

Zmarli: Adam Murza-Murzicz, notarjusz w Wilnie, dn. 23 czerwca 
1929 r.; Jan Nawroczyński, notarjusz w Chorzelach, dn. 7 lipca 1929 r.; 
Ludomir Brodowski, notarjusz w Dąbrownicy, dn. 5 lipca 1929 r.; Antoni 
Żychliński, notarjusz przy wydz. hip. sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 
23 lipca 1929 r.; Juljan Rzymowski, notarjusz w Łodzi, dn. 25 lipca 1929 r.; 
Edward Rybicki, notarjusz w Zakroczymiu, dn. 17 sierpnia 1929 r.; Mi
chał Krokowski, notarjusz w Chełmie, dn. 12 września 1929 r.

K O N K U R S .

Prezes sądu okręgowego w M ławie ogłasza konkurs na wakujące 
stanowisko sekretarza sądu grodzkiego w Mławie i mające wkrótce za- 
wakować stanowisko sekretarza sądu grodzkiego w M akowie, obydwa 
w IX-ej gr. uposażenia służbowego.

Kandydaci reflektujący na te stanowiska winni niezwłocznie nade
słać w drodze służbowej odpowiednie podania.

Prezes sądu okręgowego w Mławie.


