D25 Lech Władysław Orłowski-Salmonowicz
ur. 28.08.1898 r. w
zm.
w
syn Adeli (N2) i Ryszarda Adama Adolfa Orłowskiego – adoptowany przez Adama Salmonowicza (D20)
żona Irena Haaze (E1)
dzieci Alina (E4)

Lech Orłowski (1925 r.)
- Odpis dokumentu:

Wydział Cywilny Sprawy Nr. 1.Z.1750/35. DECYZJA O PRZYSPOSOBIENIU. Dnia 19-go czerwca
1935 roku w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy na posiedzeniu Sądowem w I Wydziale Cywilnym w składzie: Sędziowie: M. Kaling przy udziale Podprokuratora: W. Romera oraz Sekretarza: apl.
B. Cytrona rozpoznawał sprawę z podania SALMONOWICZA Adama-Rocha-Alberta o przysposobienie
ORŁOWSKIEGO Lecha-Władysława. Zważywszy: 1) że Adam-Roch-Albert (3-imien.) SALMONOWICZ
w podaniu, złożonem dnia 23-go maja 1935 roku, prosił o przysposobienie Lecha-Władysława Orłowskiego
z dodaniem do jego nazwiska, nazwiska Salmonowicz, 2) że przy podaniu złożono wymaganą przez art. 149
tomu X cz. 1 Zb. Pr. Cyw. zgodę na piśmie żony jego Józefy Salmonowiczowej, 3) że jak wynika z wyciągów z ksiąg metrykalnych Lech Władysław Orłowski urodził się 28 sierpnia 1898 roku i Adam-Roch-Albert
Salmonowicz przysposabiający ma więcej niż 30 lat, przeszło o 18 lat jest starszy od przysposobianego i ani
własnych, ani uprawnionych dzieci nie ma (art. 145 i 146 tomu X cz. 1 Zb. Pr. Cyw.) Sąd Okręgowy przychodzi do wniosku, że prośba Adama-Rocha-Alberta Salmonowicza podlega uwzględnieniu, a przeto po wysłuchaniu wniosku Podprokuratora, p o s t a n a w i a: urodzonego w dniu 28 sierpnia 1898 roku i zapisanego do ksiąg metrykalnych chrzestnych kościoła Brodajskiego za rok 1898 Nr. 314-21.I.XI. Lecha-Władysława Orłowskiego, syna Ryszarda-Adama-Adolfa, przysposobić Adamowi-Rochowi-Albertowi Salmonowiczowi, z dodaniem do nazwiska przysposabianego nazwiska Salmonowicz (Orłowski-Salmonowicz).
Na oryginale właściwy podpis. Za zgodność: Za Sekretarza (podpis nieczytelny).
Sprawdził: Z pom. Kanc. (podpis nieczytelny). – Nr. Z.-1750/35. Sąd Okręgowy w Wilnie. Wydział I Cywilny na zasadzie art. 715 u.p.c. wydał odpis niniejszy Adw. Zygmuntowi Kruszewskiemu pełn. Adama RochaAlberta Salmonowicza. Pobrano 2 zł.
Opł. Kanc. Wilno, dn. 2 lipca 1935 r. w/z Przewodniczący Wydziału (podpis nieczytelny) (pieczęć). –
REPERTORIUM Nr. 1129
Działo się w Wilnie, w dniu dziewiętnastego września, roku tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego. – Niżej
podpisany, Antoni Miksztowicz, p.o. Władysława Strzałko, Notarjusza przy Sądzie Okręgowym w Wilnie,
urzędującego w Wilnie, przy ulicy Wielkiej pod Nr. 36, zaświadczam zgodność powyższego odpisu z oryginałem, przedstawionym mi przez Lecha Orłowskiego, zamieszkałego w Wilnie, przy ulicy Mohylewskiej pod
Nr. 6. –
W oryginale w miejscu podskrobanem wpisano: „Kaling” i poprawiono bez omówienia: „Brodajskiego”,
i w 7 wypadkach w nazwisku „Salmonowicz” literę „a” na „o” („Salmanowicz” na „Salmonowicz”, „Salmonowiczowej”). –
Pobrano opłaty stemplowej w gotówce, na mocy art. 157 U.O.S. wraz z dodatkiem 10%-wym – 55 groszy
i notarialnej, na mocy Art. 11 U.o T.N. – złotych pięć. – W odpisie niniejszym poprawiono: „B”, „pieczęć”. –
(pieczęć okrągła: Władysław Strzałko Notarjusz w Wilnie) w/z Notariusza – podpis nieczytelny
- napisał „Pamiętnik”; oryginał w posiadaniu jego córki Aliny Szaszkiewicz, mieszkającej w Edmonton
(Kanada)

