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Telegramy.

Mołdawę. Na południo.
od Kołomyji Rosjanie wy-

przez

wy zachód

sunęli się za Mikuliczyn.

Pozatem
Wielka Kwatera Główna.
w Galicji wschodniej przy niezmienionej sytu3cji nie zaszło nic SZC:łie
9-go lipca. - Urzędowo.
gólitegoó Na Wołyniu i pod, StoZ widowni zachodniej.
łychwą nad Stochodem odparło. aNa północ od Somme trwają taki.rOScyjskie. Na południowyws:hód
dalej ataki angielsko-francuskie. N-a_ od Baranowicz przed frontem wojsk
froncie Ovillers, lasu W Mametz, oraz sprzymierzonych ponownie złamały
po obu stronach Hardecourt wszyst- się silne kolumny szturmujących Rokie ataki' od parto bardzo krwawo. sjan.
.
~ieprzyjaciel sześciokrotnie bez skuLotnicy nasi na północny zachód
tku szturmował lasek Trones. Zdo- od Duhna rzucili bomby na grupę
łał on wtargnąć do wsi Hardecourt.
folwarków, zajmowaną, jak stwierdzo
Na południe od Somme Francuzi no, jedynie przez sztab korpusu. Na
'ipotęgowali ogień swej artylerji do
domach zagrożonych nieprzyjaciel
najwyższej gwałto,wności, częściowe
wywiesił niezwłocznie flagę genewe

ataki rozchwiały się.
Na pozostałym froncie odbywa-

ły się

miejscami energiczne walki ogniowe oraz nieprzyjacielskie priedsięwzięcia przy pomocy gazów i' utarczki patroli; w tych ostatnich na
wschód· od Armentieres w l~sie Apremont i na zachód od Markirch
wzięliśmy kilku Jeńców.
Porucznik Mulzer pod Mair.au a
mont strącił angielski samolot bo ..
jowy. JGgo Cesarska Mość w uznaniu czynów zasłużonego oficera-lotnika obdarzył go orderem Pourle

merite.
Jeden samolot nieprzyjacielski
strącono ogniem ochronnym na wschodzie od Arras, inny. który po walce
napowietrznej spadł poza liniami nieprzyjacielskie mi na południowy za';'
chód od Arras -j uległ 2niszczenin
wskutek ognia artyleryjskiego.

R~kopisy

OGŁOSZEN!

ską.

Z widowni wióskieJ"

".
"
Na froncie Isonzo trwa ogień
działowy. W godzinach wieczornych
ostrze1i wano gwałtownie Goryc]' ~ i
.
. .
. ..
Rar:zl.ane. Pod. tą ?statn:ą .mIeJSCOwoselą artyler]a llleprZYjaClelska za
główny cel obrała sobie wyraźnie oznaczony szpital. polowy. Pomniejsze
na przy"'z6łek
Próby. .ataków włoskich
,.
.•.• . .\..
mostowy w GoryC]1 1 zbocza na
wschód od Monfalcone nie powiodły
sIę.

Nocą

eskadra

hydroplfłnów

na-

na.

szych obrzuciła bómbamtPieris,
stępnie Canziano, - Beatrigne i forty

Adrjatyku.·

'-

,.'

ch oty, artylerji
wych•.

j

wśród tekstu, za wlers?: lub jeg~
te!cstem 40 fer!..; ZWYC?!lj tle 3J ferl.j
nekralorua 40 fen.; ogtouenia drobne 4, fen. za wyraz.

miejsce 1 Mk.; reklamy

karabinów maszyno-

.
PETERSBURG, 8 lipca. Sprawozdanie urzędowe z dnia 7 lipca ...
Walki na zachód od dolnego Sfyru
trwają ze zn~czrtem dla nas powodzeniem. W okolicach Galuzi (?) o 18 klm.
na zachód od Rafalówki i Wotczaka (13
klm. na południowy zachód od Rafałów
ki) zdobyliśmy silne stanowiska niemiecko-austrjackie. .Kawalerja nasza ściga
łę. nieprzyjaciela prawie do Wot(:zaka.
Następnie po zaciętej walce zdobytiemy
wieś Komarów (10,5 klm. na południowy
zachód od Czartoryska) i Oradje (22
klm. na południowy zach6d -od Czartoryska).
.
Donoszą o zajęciu . przez konnicę
naszą stacji kolejowej Maniewicze (22
klm. na północ od Kołków). Na połu
dnie od Stochodu i w okolicach dolnej
L:wy ogień" artyleryjski.
Ga.1icja: Pod Hladkami usiłował
niep~zyjaciel posunąć się napl';ód. Zosfdlednak odrzucony., Napolnocnym
zachodzie od· Kimpolunga '. przechodzil
wróg do energi<:znych ataków, za każ·
dym razem ?d'plera~o łf.0 krwaw?
.
. Nad Dzwmą ozywlOne walkI dZJałowe. W okolicach na południe od
Dźwińska aż do blot pińskich na wielu
miej~cach czynna jes~ ,,:rtyleria. Na polud~lO~y zach6d od JeZIOra Nal'o.cz!, po
zaclek~ycb wal~ac::h na bc;gnet~t z~Jęh~my
wysumęte odCinkI rowow memleckich.
Kontrataki nieprzyjaciela trwają. W odcinku frontu na wschód od Baranowicz
daremne ataki niemieckie.

I

Z kom!iinikaiów koalicji ..
Z francuskiego (7 lipca).

Na obydwóch brzegach Somme noc
i dzień minęły spokojnie.

.. Nasz frent:na południe od doNa lewym brzegu Mozy w ciągu
liny Sugany znajdował się pod sil- nocy trwał ogien armatni. Na prawym
nym ognie.m artyleryjskim. W od- brzegu dość gwałtowna walka artylerji
cinku - tym ,. wczoraj nie doszło do w okolicy fortu Thiaumont. oraz w od, cinkach Fleury i Chenois.
walk piacho,ty.
Niemcy podejmowali liczne ataki
Z· widowni wschodniej.
jeden za drugim. Podczai jednego z
· Ż widowni południowo-wsChodniej.
. Grupa wojsk genemła maTslałkapolnego
nich powiodło się im wtargnąć do naU dolnego biegu V ojusy ód kil- szego wysuniętegQ naprzód rowu, lecz
księcia Ileopolda Bamarsldego.
Rosjanie wielokrotnie jeszcze po- ku dni znowu wzmogła się akcja ar-- popołudniowy kontratak umożliwił nam
przywrócić w całości naszą poprzednią
nawiali swe ataki na front. wymie- tylarji, miejscami biją cięzkie działa. linję·
Zastępca szefa sztabu generalnego
niony wczoraj,które znowu rozbiły
. Okolo godziny & wieczorem wykoli o e/er.
si~ przy bardzo wielkich ~stratach.
nali niemcy w lesie księżym atak i wtargmarszałek polny porucznIk.
nęli do kawałka rowu1 lecz zostali naW walkach obu ostatnich dni wzię
tychmiast
z niego wyparci.
liśmy tutaj do niewoli -2 oficerów i
ciągu dnia francuska eskadra lotW
631 żołnierzy.
nicza rzucila skutecznie 40 bomb na·
węzeł kolejowy Hammers-Moines i sto..
Grupa wojsk generała binsingena.
czyła w drodze powrotnej liczne -walki
Nieprzyjaciel przedsiębrał w wieCo opowiadają Rosjanie!
z latawcami niemieckimi, z których dwa
lu punktaelI bezskuteczne ataki. Pod
"
PETERSBURG, 7 lipca.· Sprawo- strąciła.
M-ołodecznemobrzucono obficie bom- zdanie urzędowe z dnia 6 lipca wieczo·
Na północy od Souville i, w okolicy La Laufee w dalszym ciągu toczy
bami rosyjskie wojska, pośpieszaJące rem~
się
bardzo gwałtowna walka artylerji.
dla odtransportowania. 7 go lipca
. Odparliśmy zacięte ataki niemiec..
Za~oielskiego (7 lipca).
W walce, napowietrinej na wschód
Ide pod Gruziatynem. Na prawym brzeGen. Haig donosi: Na, wschód od
od,B'Jrowna (nad Stpchodem) strą gu Dniestru w okolicach Isakowa i Koś..
La
Boiselle
zdobyIiśmy,po gwałtownej
mierzyna
trwają
uporczywe
walki.
cono samolot rosyjski.
· Na wielu miejscach na północy od walcel niemiecki rów. Nieprzyjaciel poZ widowni bałkańskiej.
blot pińskich obustronna działalność niósł Iciężkie straty. Na. południowy
zachód od T!1iepval. udaremniliśmy atak
artylerji.
Nic nowego.
· Na wsch6d od Baranowicz przed- na nasze linje. Artylerja nieprzyjacielNaczelne Dow6dzt'tIJo Wojskowe
ska szczególnie była czynna pod Loos i
sięwziął nieprzy.jaCiel zaciekle kontrataki,
w okolicy Hulluch. Wysadziliśmy. ze
któreśmy odparli. Nieprzyjaciel od czaUrzędowy komunikat
Su do <;:zasu u~ądzał a'taki artyleryiski~J skutkiem dwie miny ku: Hulluch i Auchy•
.austrYjacki.
w których biorą udział liczne działa' Na całym froncie między Ancre i Montauban walczono gwałtownie. Osiągnę
ciężkich i lekkich baterji, w okolicach
WIEDEN, B-go lipca.
wsi Łabusy (11 klm. na południowym liśmy sukcesy taktyczne w pobliżu OviIwschodzie od Baranowicz). Pod osłoną lerB, La Boiselle i Contalmaison. Na
Z widowni rosyjskiej.
ognia tego przedsięwziął on dwa silne -północny zachód od Thiepval udało się
Na Bukowini~ wojska nasze, z kontrszfurmy. Za każdym razem roz- nieprzyjacielowi odzyskać przejściowo
13 zachodnio-gaJicyjskim pułkiem na biły się one jednak w ogniu naszej pie- 200-300 jard6w utraconego terenu.
o

KronIka polityczna.

a

A:

N a d e s ł a n e przed i

- bez zastrzeżenia. honol'arjum,uważa l!i~ za bezpłatne.

czele, sforsowały ped Breazą przeprawę

Rok V. - N2 188.

Ororle!4

~edakcja i administracja-Przejazd ~ 8. Adm.iui"tr. otwarta.
codz. od 9 do 7 mecz.. w medrdele l Święta do 10_ rv.uo.

nlesięcznie

Wychodzi codziennie po

NARODOWY~

Z!

Kuda ogt1lSZenianajamte] 40 fen ..
Według sprawozdania urzędowego
piechota zdobyła; po gwałtownem ostrzeliwaniu ogromnie silny szaniec Leipzig
na południe od Thiepval i sforsowała
drogę do Ovil1ers, gdzie toczy się w
dalszym ciągu gwałtowna walka. Na
wschód:::d La Boiselle wypędziliśmy
nieprzyjaciela z dwuch lasków i trzech
linii row6w strzeleckich. Jedna z naszych brygad sforsowała drogę prze:z
500 jardów niemieckich rowów strzeleckich do Ovillers. Gwal'dja pruska czyniła rozpaczliwe wysiłki w kierunku wyrzucenia nas, odparto ją jednak.
Wieś Contalmaison, którą wzięliśmy
w południe szturmem, musieliśmy z po"
wodu gwałtownego kontrataku opróżnić.
Z belgijskiego (6 lipca).
Na froncie belgijskimartyIerja była
niewiele czynną.
Z włoskiego (5 lipca).
W ćiągu dnia wczorajszego w dalszym ciągu- kontynuowaliśmy ofenzywę
naszą pomiędzy dolinami Ecz i Sugana.
, W dolinie· Bez i wkotIinie 'górnej
Astach nieprzyjaciel pod naciskiem naszym cofa się zwolna, demaskując nowe
baterje na dominujących stanowiskach,
które są już przygotowane do obrony.
Na płaskowzgórzu Sz!egen gwałto
wna działalność artylerji przeciwko linjom nieprzyjacielskim.
W dolinie Cap elle nieprzyjaCiel o. puścił stanowiSKO, które zajmował jeszcze W ohręgu Primą. Lunetta.
W odcinku San Martino nieprzyjaciel skierował na nasze linje gazy trujące, lecz nie wyrządził szkód.

Z

fronłu

wschodniego.

Z austryjackiej wojennej kwatery
prasowej donoszą pod datą 8 lipca:
, "Taktyka ofenzywna gen. Brusilowa
zwraca obecnie calą swą uwagę znowu
na centrum frontu austryjacko-niemieckiego, który, dzięki stałemu i wzmocnionemu naciskowi Z południowego wSGho~
du, pragnie odepchnąć lub przełamać.
Po bezpośredniej próbie przedarcia
frontu w kierunku Lwowa, przedsiębra
nej z Tarnopola przez armjęgenerała
Szczel'baczewa, a sparaliżowanej zupeł
nie przez niezachwiany opór wojsk sprzymierzonych t dowództwo rosyjskie, nie
bacząc na wielkość strat swych, postanowiło sforsować dolną Strypę. CofnięA

cie frontu na południe od Dniestru, zmusiło gen. BotlUl\era 'do wyrównania frontu przez odejście na stanowiska pośre
dnie nad Baryszem, następnie nad Koropcem. Dzięki temu utrzymany został
związek z prawą grupą skrzydłową z
przeciwległej strony Dniestru, podczas
gdy lewe skrzydło na wschód od Monasterzysk wygina się od Koropca aż
do Strypy, na której górnym biegu, po..
cząwszy od Wiśniowczyka, dawny front
związkowy zostal całkowicie utrzymany.
W Galicji porudniowo .. wschodniej,
jak również na Bulmwinie i Polesiu
ostatnimi dniami nie zaszły żadne zmia~
ny. Wojska ausfryjacko-węgierskie odparły wszystkie ataki rosjan przeciwko
stanowiskom, położonym na południo
wy zachód od Kołomyi, na grzebieniu
górskim pomiędzy Mikuliczami nad gór-'
nym Prutem i Bregowem u źródeł
Łuczki. Ta grupa g6rska opiera się o
Rokielę (1,000 metrów wysokości) iGorgan (l,lOO metrów), kt6re znajdują się
o 500 metrów nad poziomem· Prutu i
Łuczki.

Również toczyła się walka na wschód
od labic, główne i miejscowości hucułów, i w górnej dolini::! Mołdawy. gdzie
pomiędzy wsiami Motdwą i Pozorittą

OAZETA ŁÓDZKA.

Nr. 188.
zostali rosjanie kontratakami odparci!
),ąU:f też odrzuceni na zachodnie stokł
g6rskie.

., ofenzywie rosyjskiej.
Major

MoraM w

przeglądzie działań

~statnim

sw~m

wOJen~ych, za:m~

$zczonym w _BerI. Tagebl. tak opISUJe
sytuację na troncie wschodnim:
Ołenzywa rosyjska okazała się o
wIele" trwalszą, niż można było przypu..
&zezać.
Po chwilowym odpoczynku,
wzmogła się ona znowu na fro!1 cie po·
łudniowym i jednocz~śnie .~kle~owala
się przeciwko frontowl arm}l Hmdenburga. Tam ujawniła się ona na pdudniu od Rygi i na terenie pomiędzy Postawami i Krewem, a więc w okolicach
Jeziora Narocz i rzeki Wilji. Wszyst~i~
ataki zostały wszakże odparte. Rów!llez
i armja księcia ~eopol~a ~awarskleg?
z obu stron lin)l kolejowej BaranowIcze-Snów wytrzymała na wielu odcinkach ataki rosyjskie. Przestrzeń rzeczna ,
Szczary graru~ąca z kanałem Ogiń-.
skim p~została 'w ręl~ach niemieckich,'
pomimo zaszłych tam nie~acz!,y~h
zmian. Natomiast nowe ataki rosYJskIe
przeciwko wygięciu frontu niemiec~ie~o
pod Czartoryskiem ~y!ołały ~~en~es~e~
nie niektórych oddzlalow armJ1 Lmsmgena bardziej na zachód.. Nieprzyjaciel
kierował ataki swe przeciwko obu skrzy- .
dłom tamteiszego frontu pod Rafalówką
i Kołkami. Obecnie front niemiecki jest
tam całkowicie wyrównany.
Walki na terenie na zachód od Łu
cka ważą się w dalszym ciągu. Ata,ki
na Sokul, nad Styrem, odparto. Nato·
miast część armji gen. Bothmel'a musiała zostać nieco ćofnięta. Z nad brzegów Strypy wygięła się ona ku brzegowi Koropca. Także i na zachód od Ko·
łomyi, pod Sadzawką, .zd~byłi rosj~nie
na przestr;zeni.. I~h jląz~~lem. tam }est
opanowarue drogI gcrskleJ •. WIOdąceJ. na
południu od pasma Jablomcy,do Marmaros-Sziget Tutaj front austr)ack ?węgierski z obu stron. ~rutu w~ął SIę
cokolwiek. Stamtąd ImJa stanOWISK ar,
mji gen. Pfłanzer-Baltina przeb~ega n.a
zachód od Kuf, na przestrzem gramcznej Bukowiny zachodniej, następnie
zaś przed miejscowościami Kirlibaba i
Jakobeny aż do rzeki granicznej Dorny.
O dalszym rozwoju sytuacji tru~n~
jest dziś wróżyć cokolwiek. OstatnIml
cZasy nadchodzą wiadomości, że w. ks.
Mikołaj Mikołajewicz znów bierze udzial
wdowódzfwie flaczelnem. Jego systemem jest nadal prowadzona. ;-voj~a i
niezliczone ofiary z dnia na dZlen ZWIęk
szają się. Przed Karpatami ta . taktyka
nie doprowadziła do celu, należy przypuszczać więc, że i obecnie falanga 1'0·
syjska rozbije się najpóźniej wówc:zas,
gdy uderzy o niegCtścinne zbocza górskie".

O fenzywa angielsko- Iran..
Londyński

cuska.
..Times" jest zdania! te

angielski komunikat wieczorowy z dnia 7
lipca jest baidziej obiecujący, nit ws~st.
kie inne, wydane od pierwszego dnia ofenzywy. Bitwa nad Somme przeszla jut
widocznie w drugą faz~.
Gazety holenderskie, omawiając oien..
zywę twierdzą jednogłośnie, ze wyniki nawet tej drugiej of~nzywy nie będą wię
kszymi. Wszystkie dzienniki podziwiają,
jak wielką musi być siła obronna Niemiec
i jak nie wyczerpaną ich siła zaczepna,
skoro, nie bacząc na wielką ofenzywę
sprzymierzonych, kontynują ataki na Verdun, a nawet zdobyli tam nieprzyjaciel-

skie rowy

nie

łączące.

W rumuńskich sferach wojskowych
mogą się zorjentować co do znaczenia,

na stanowiSKach swych na plaskowzgó'"
nu.
Turcy usiłowali też odeprzeć grupę
armji rosyjskich, będącą pod dowództwem jenerala Lanejusa, w okolicach
Trebizondy, przeszkodzili jednak temu
rosjanie pod Bajburtem i nad Czorokiem.

15,000

poległych

ofiGel"Ów

rosy jsldch.
"Tribune de Gen€.ve" donosi! W cza.sie obecnej ofenzywy rosyjskiej poległo
dotąd 15,'000 oficerów rosyjskich.

Ofenzywa turecka.

jąeyeh banej!,) za wrogów wolnOŚCI i łr.óla
greckiego.
Słaay

mu, że !'sąd Etanów Ziednoczonych prZyjął
propozy1'!~ Cł1rrsnzy,

Dymisja

WII

ks.

Według doniesienia

Mikołaja.
"Now. Ref." ze

Stokholmu :z powodu zwycięskiej afenzywy Turków w. ks. Mikołaj Mikołajewicz
zai.ądał wycofania jego wojsk z Galicji i
odesłania ich na front turecki. Ponieważ
mu odmówiono, w. ks. Mikołaj .telegraficznie podał się do dymisji.

Pesymizm

Vi' Pełersburgu.

"Lokal Anzeiger" donosi ze Stokholmu:
Wszystkie dzienniki petersburskie3 0mawiając wydarzenia na Wołyniu i Bukowinie~ zaopatrują swe artykuły na ten te..
mat w skrajnie pesymistyczne uwagi. Arn:lą
sprzymierzonych walcząca pod Kołomyją,
poniosła, jak stwierdzają dzienniki rosyj,skie, bardzo nieznaczne straty zarówno w
ludziach jak i pod względem terenu. Sprzymierzeni koncentrują tam nowe wojska w
wielkich masach, które powstrzymują po.chód wojsk rosyjskich i być może zmuszą
je na tym froncie do cofnięcia ·się.
.
Walki na Wołyniu są nieslycbanie
zacięte. Niemcy zmierzają tam do przełamania frontu rosyjskiego.
'

Zatopienie

krążownika

",Carysforł.".

Przez Amsterdam -donoszą: Holenderski parowiec rybacki SI Thory M. 164"
wyłowił na punkcie 55,55 stopnia. szeroKóści północnej i 6.10 stopnia dlugości.wsc?o:
dniej, na morzu Północnem, CZęŚCI SteCI
połączenia telegrafu bez drutu, oraz flagę
angielskiego krążownika »Caryslort", kt<5·
dotychczas' nieznanem.
"Carysfort" miał 3800 ton pojenmości a. wcielony został do czynnych
sił morskich' dopiero w ciągu obecnej wojny. ZałDga liczyła około 400 ludzi. Wedfug informaCji natury geograficznej, krą
.~ownik ten padł również prawdopodobnie
ofiarą bitwy morskiej na wodach Skagerrego

zatonięcie było

Krążownik

raku.

Ofiary Francji.
Jak donoszą z Genewy, Clęmenceau.
opisuje w swem piśmie w niesłychanie ostry sposób straty w ludziach. jakie Francja ponosi pod Verdun i oświadcza:
Straty naszej armji są straszne. Fran..

cja

był:abygotowa przebaczyć

dowi i swem u .kierownictwu

swemu rzą
wojskowemu

wszystkie błędy, gdyby w 'Ostateczności
mimo tych błędów osiągnięto zwycięstwo.
Mamyż my jednak chociaż to tylko uczu..
defiezdołamyprzetrwać. Poświęcamy
wszystkie swe' Siły-by w l'ezultaci~ mieć

jako jedyny rezultat-straszliwe wyczerpanie. Nie przeżyjemy zwycięstwa, chociaż
·byśmy je nawet odnieśli---:g.dyź nie będzie
tego, ktoby je miał przeżyć.

ostrymi -wyrazami, to jednak odpuwiedź utrzymana jest 'lU tonie baroziej'Uprzeimym.
Usiłuje oua dowieść. iż liczne sbrgi ua nie&wylde długie pr~etrzymywania iłko:nfiskowa~

której 'Wi'!ZV·

rokowań.

dnlch

Wałki

na zachodzie;

W dzienniku berlińskim "T~gl.
FUlldschr.u" 2inajdujemy interesujący opis walk, tOi:ząt}ych .Blę od
kilku dni na frulleie ang1e}@KOot

niemiectim w.e Fra.ncji, oanuty
na tle wia-domośoi, jakie dostały .si~ z LOlldynl1 do prasyholell.'"

karne.

Jak donosi "Russkij Inwalid·, na
front rosyjski przyby·ły pułki, złożone ze
złoczynców i zesłańców.

1Wł'~Uug

atkia ró,i:niee zdań poml§uzy obu mocar.slwa ..
mi majf! .być l'Ollstrsygnięte drogl\ bezpośreM

Wołyniu.
"Fremdenblatt l ' donosi z Bazylei:
Wedl ~ doniesienia IfBasIer AlIzeigef'"
donosi ~Russkoje Słowo" w depeszy z Kijowa, że armia rosyjska, walcząca na Wołyniu będzie na nowo ugrupowana.
pułki

K o N S U L E N T cP R AW NY

sander Ił

.przeniósł swe biuro do lokalu

W

lI$~::::!ej~ilku ~fl~aeh panował

wszyst1l:lcb

połndniowy.e'b

we
portac"h i przy-sta..

sllgielskicb tU\}U uie~wykły, gOTl\{!Bfj...
Na ulicacb snuły się masy oficerów.
pOl'>.ołanyeh z urlopu na front. Ładowano na
okręty w.ojskaang.ielakie,· piechotę, Konw .. ~
Cęł wDjaka .australskje i kanooyjskieJ ktÓ-I-8
do tej pory obozowały wanglji, oraz olbrzymie zapnsy amunicji, arodków żywności i materjałów s1l-nitarnycb.
Przewazała jednak
amnniajil. T03kich mss amunicJ~ nagromadza ..
nyaR w jednem miejscu, Jligdy i nigdzie jecze nie widziano.
W poniedziałek przybył do Londynupewięą ofifJer 611gii71ski, -zraniony w niedzielę'
w clHlsie walk, jakie stllCZOGO na froncie angielskil-nismieckim wa Francji. OfieerieD~
który bvł ich ll11oe.r.nym śwJlldkh;m i ne.zestnikiani' od ioh początku, o powiada:
W sobotf} nno rozpocz~ła nasza .artylerja etraszliwy, przechodzący wszelKie pojęcie ogień.
Wkr.ótce potem cały front SRgie1:131d, na przestrzeni kilkudzlesfęeiu kilometrów, znikn1łł w {)lbrzsmi~b, g~'lt'yehł niBprzeniknionych chmnrach dymu, z których
bez przerwy wylatywały setki i tysiące pocisków, szerzących smiel'Ó i zniszozenie, znacsąc drogę swoją. wielkiemi smugami jaskrawego światła.
Grzmot dział .zamienił się w jeden straszliwy huk, nieustają,cy aniua sekundę. Z 8-

w tymIe dpmu:

Piotrkowska 84, parter,frDlt.

Z Waszyngtonu oonos7.ą, do Rotter~a

rosyjskich na

Rosyjskie

Zjedaoczone a

Meks,.k!l

Bowe ugrupowanie wc-jsk

celów i sukcesów obecm:j ofenzywy angielsko-francuskiej. W ogólno~ci przypu·
szczają jednak, że potrwa ona kilka tygodni, i że anglicy i francuzi przejdą do a- Odpowiedź na not, amery.·
kańskąJl
taków i na innych, jeszcze dziś nieruch 0mych, odcinkach frontu.
Odpowiedź rZłl!dów francuskiego i sn- •
Ofenzywa mocarstw zachodnich w . ;gielskiego na ost.atnią notlJ amerykrulk~ przeArtois, która obecnie stanęła niemal 'Zu- słaną z powodu konfiskaty poczty, zredago- .
pełnie na pnnkcie martwym, przechodzi
watta w j~3yku francuskim, z.G!rtała już opra- .
teraz w drugą fazę. Gazety angielskie Dowana i w llajblibzyeb dniaoh .odi:łjdzie do
mówią nawet o nowej ofenzywie, z czego
Waszyngtonu. Chociaż nota amerykanskIl
wynika, że pierwszą uważają za· skoń· Ezezególnie W zakońc-zeniu posługuje się doM .
ClOną·

ateńskie, fl:łównie zaś B powodu akcepto~a.
niapr3e~ .króla Zwi~k~w l'e3erwistó~.llW.8Za.;

I

zienm~b, rzuoającJeb aię,

w bój

D

posiadanie leja.

jak 1V sm1eństwie,

Tym~asem kilku-,

dzielłl~ein podGfl~,w niemiengJeh nt.orowało sobie przy pomf}cy,grlluatów :I'§cSlły.vh dro.
gl} do mego orlWli.ału.. Po krótkiej walee sira.
ci1iśmy wszystkie ~ny mSB.ZyDllWe. Ni emoy bili się, jakwtall'l~ Ale n1efulw~m na.

deszly nam nowe posilki. Równoc2ieśnie jeuilak otwtlrzy1i Niemny 11 ilrugiej lhiiit!wycb
fi karabinu w maMysie1iśml się wfną6.- Straty

atanowiskpiekielu! ogieli
szynowych.

nasze były bardzo wielkie. Zagr~ebaliśm1
sili znowu w ziemi, muzyka daial »agrzmiała
na iłOWO.

ZzIem polskkb.

llill.ch

wre

mia tr~~słaBię \V swych posadach w llale-kim bardzo promien.iu. Przed pozy.cjami nie-

miecklellli i poza niemi wybuch!iły co pllfł]
sekund TIai!Ze śmiercionośne Jlooiski, wyrzu~
cając

fontanny ziemi, rozbijając skały, szarstrzępy łlas!elddrueiane. - Wielkie,
brunatne tlbmnry dymnpokryłyni&b.llwem
cał]' horyzont, jak okiem .sięgnllÓ· PunUualnie o gtldz. pół do 8 rano rozpocz!łł sil,l auk. Z -sąsiednich pozycji francuskich ałycuć było mimo ogniadzłałowegv, tany pie.
śni patrjotycznych. To Francuzi szli 00 ata-

pillU na

W B!ad za rumi rtll1ęU Anglicy, KSDadyjcJY;;Y i Anstralczycy, ·prąrc w glistych .kolum. aib. Rezerwy napływały bez przer w1
Da plac boju.
.
Z chwilą rozpoczęeia 6i~ ataku, ogi-eń

IIJ'.bol']f do .BadJ' miejskiei.
Dziś rozpoczynają się

właściwe wy-

bory z dw.óch kurjj~ które trwaó
do piątku włą,eznia.

będą aż

Dziś 'Gd g. 10 zrana· do 4-ej po poł.
głos~ wyDol'ByS-ej kurji!gTupa 4-ta (lekarze, dentyści, aptekarze i t.p.) w sali

kolumu<lwej magistratu, ·oraz grupa 6·ta
(inteligencja) w.sali .sztandarowej.

Za wybranych -z kurji IV-ej

będą.ci.

uważani

któ.rzy ot.rzymają. największą Ucz'"

hę głosów ważnycb. Każdemu wyborcysłu"
źyprawo

zakwestJonowania

w.aŻnościwy"

borów w ciągu 2 tygodni od dnia ogło
szenia ogólnego wyniku wyb~rów.
.
ZebJanie wyborców {Id kurji prawni..

czej uchwalil-o
ustaloną

głosować

przez Komitet

solidarnie na listę,
Wyborczy P.ra-wDi.o

czy, a mianowicie.:
Na radnych: Feliks Oebimowaki, IgnaBaliń~ki, Wacław Makowski.
Na zastępców: Dr. Aleksander Mogił..
moki, Broni-sław Ba:bolewBki, Jan Hehdzyń
ski, Ta.deusz Tomaszewski, Oskar Seheller~
dr. Emił· StaniBła~v Rappaport.

cy

EgzamiBy z łacili)'.

Dnia 13b. m, (w czwartek) w Uni..
wersytecie warszawskim odbędzie się
egzamin piśmienny z językałaćińskiego.
Do· egzaminu: staje przeszło 400 studen"
tów płci (obojga, którzy przyjęci zostali
do Uniwer5yte.tu~arunkowoJ bez ~to
pnia z języka łacińskiego.
ZagrożoneazkofJ"

.Zgr.omadzeniekupców m. sf.Wa:rszawy zlożyłozarządowi miasta memor"
jaj w sprawie szkół handlowych, utrzy"
mywanych przez Zgromadzenie KUpców.
Podstawą materjamą istnienIa tych szkół.

prócz opłat, wnoszonych .przez uczniów,
jest podatek, pobierany 1\a mo,cy po..
zw.olenia dawnej wladzy rosyjskiej OD
wyi.szych kategorji patent6w procedel'owych, wykupywanych przez kupców,
llłu;Jlej 81'tylel'ji T:rzenió8ł Bię lIa dałszepoa mianowicie po 75 rB. odswiactecfw
zyejeniemieekie,8 mianowicie na drugą i
prze.myslowych., II i lU r.z.ędu i młll\"
trzech!! linję niemiecką, -oraz na obszary, ledlowfCh l ł'zędu' i po 20 :rD4 odświaŻ~r.e na tyłacb stanowisk Niemców. Ataku~
dectw przemysłowych IV i V xzędui
jące wojśb zblfZyly 'Się tymczasem na DaThandlowych II rzędu..
'.
dzo niewielką odległość d.o.- l'l)WÓW niemie~
Podatek ten wYl"..:Gw ,prz~ciętnie
ckicb, 2ldasię wpełnie już nie istniej~aj1eb'rocznie 120-140 tysięcy rubli. W roku
Nagle rowy te odżyły, zalewając nas~e Bze· . bieżącym·~odziewano się oSiągnąć z teregi granatami ręcznemi 4: gradem lWI.Z ka-. go źródła 100;000 rb. Tymczasem na
rabinów mll1!zynowy.eh .i ~.ezn,e:h. LUd~l(6;papoczet wspomnianego podatku wplf.nęło
da1fgęsl0. kolumny :padyj~dn.ak ,dalei, ~38,.ooo marek., :to jest zaledwie jedna
na ioh czele szli z Jlligard:} ~mierCl KanadYJ- . pi• .część spodziewanych ~ tego tytu,czYoy i Szkocjo
,lu dochodów.
Kilka .ehwil później .mnj:dowaliamy się
Aby uniknąć katastrofalnej koni:ecz'
tuf! przed zniazczonemi zasiekami z drutu kol~. ności zamknięcia szkól i pozbawienia
czast~go.Był to moment najwYŻĘzego ł1a·moźności.daIszego k:sz-iałceniasię prze..
pięcia nerwów. Siekiery i tllpory podnQsi.
:szlo 3,000 mlodzieży,jakl'6wnież po..
ły się i opadały gorączkowD z 8za1ouym pO·zbawiet:lla. chleba liczn~go personelu
śpiechem, niszczllc przs.ll:zko.dy. p(l~.B ,gdy :nauczycie"ls1dego {115 osób) i zastępu
nieprzyjaciel lał na nas formalnie .strumie~ ,ofi:cjalistówzrodzinarn1, Zgromadzenie
:u:e słali i łelaZ8. Wres21ciIfJm!lleilHimy 11lę Jsupc6wm.sf. Warszawy,pl'osi zarząd
u .kleeu - doszliśmy do lI.ie-prayjaoiellikich m iasta o wynalezienie :sposobu na za~
:posyeji. Był to' istu}' labirynt. J:ak .().kiem ,pewnieniesz:kolom możnośCi :istnienia. '
sięgnl\ó, BZllńce, dołYt l!Iagł~bienia, reduiy"
Nadmienić nale~, ·ze 'Z.gromaazeriie
nwy. ' A z ppia zwałów ziemi.. z pod .skał, lmpc6w utrzymUje następUjące szkoły:
De\llaly nanane .sseregl ,granaty ręczn~,: '7..kła5ową. do której uĆ%ęsztza 669 ucz..
!kule, j pełzał -ciljlki, .odbieraj~cy zmy.sły 'ni~3-klasow.ą-.6~ 1 uczni. niedzielną-wie
:dym.
<czorną-1811 uczni i kursy .handlow~Z!!.~'W~moment straszliwego :napi~:ciu i 472 uC7ni, razem do tych szkół uszęDSll.l't:lłem:a. nerwowo -W~1'ka wręcz. Do ,
l;'::!Z
•
~
~
!szcza 3,VVv
UCZlll.
koła. błyskały bagnety, ~nurzające się z w$1)ie- .
Niedobór na utrzymanie tych ,szkół,
ltło.śoili w ciałaob ludzkicb, z któr)'chbry- \pomimo zmniejszeJtia~-nie bacząc na
illgałse-truinianiami krew. Ws~ił:&je rozi. (drożyznę _ pensji .pefsonelQwi nauczy"
iikTrone ns16m 1tojowym C01.y logluszaJąuE!, ' ctie]skiemu. wynosi 80,000 rb•
ku.

Do, londyńskiego ~ Timesa. t4 donoszą
naj plie~ty. oraz zagubienie r6źnyeh neutrał ..
z Petersburga:
Turcy rozpoczęli na fronci-e azja- . .nyth dokumentów handlowych są nieuIlIsapterlrżajl\Ce o krily U. .PosHki napływają u- .
fyckim nadzwyczaj uporczywą ofenzywę, dn~i()-;;E'.
Lipno..
zwłaszcza przeciWKO obu skrzydłom ar!!UWiDZ1lle, wa1'kawzmagssię il 'każd=,! cłlwi- :
·GabiAel
Zaimisaprzed
mji rosyjskiej. Otrzymawszy z Europy .
W Lipnie udekl 'Ze szpitala chory,
1ąo Nagle 'W pewnym momencie Jliemia ~a
ustąpieniem..
Franciszek Kucharski. ,Ponwudninwem
'znaczne 'Posilki,zdołali wysunięte na'rzęsla Bi~ ll8mJlod llogami.Miałem uczucie
pn6d oddziały rosyjskie odeprzeć na
poszukiwaniu znaleziono go ukrytego w
Z BernuSzwaiu. oo.nouąd-o "B1Jrliner . ł5padąnim w przepa8ó. WybMnały miny nie ..
zbożu na polu. Chory po odwiezieniu
ł'rzestrzeni 21 mil (ang.) w kierunku poTageb1." żawkrótce ustąpić ma grecki ga- mfęękie•. Luo~fe padali· nnl}k\:)ło na ziemię.
go do szpitala, ZlIl:!rł.
łudniowo - wschodnim na Kermansmh
binet minilftrfrw Zaimiss, któryzoutał poetą
ęaymotworzył O'QZYł ujrzałem setki zołnie
(Persja). Rosjanie trzymają się jednak wiolly w trlldnempolozenin prlles lajiGfa 'izy ~iemiedrfchWYBkakuj,ey(lh Z "Wyrw

8.

Nr.

Rozporządzenie

TARYFA.

iotyczące poboru podatku .f!iieszkaniowe..
go 'W okręgu Jenerat-Oubernatorstwa

Warszawskiego.
Znos!ąe obowiązujllc9dotąd po~tanow!ew
łła dotyczące poboru podatków ~leS3kal1l0ł!ycb, niniejslem wydllj~ nast~puJ!\ce rozpo ..
h:}dJJeJlie:
~
admiuistracjipray Jenerał·Guber

§ 1.

Szef

patorBtWie oZWlcza miejscowóści. w }(tórych
.a bydpobierany Jlod~tek mieszkaniowy i
~okonywa ich podziału podług klas tatafy.

. §2. .

.

Opłacie podatk{jwejpt)dl~gają;
rozporządzeniu nie.zoetały

iym

o ile w

tli)·puazezone

'-yraźne wyjątki,ws~ys!3Y. wlaś~iciele mie)łkań

lub pomieszClzen fi w'ut(1ŚC1lł komorneiowymienioDIIi w niźej pomieBzezonej tary'"
~e,bea względu nato,. czy mieszkania .lub
\łOmies~lenia są,wynaJfJte, czytał są ZBJęte

takó ruiesIkania urz\ldowe albo bezpłatne, l11b
'aajdujll BifJ w domu własnym.

§

,

3~

Opłacie podaikowejuiepedlegalą:.

osoby naJe~ąeedo panElw8 niemieckiego,

\..

9płacBjlł w Niemczecb bezpośle.
dnisplldatki pańswowe,
.•
.
•

której
ł.

prsedsuwiciele

dyplomaty~znl l urzędul"

. eJ konlJnlatów obcych państw, jeżeli Bił
państwa.
,-duchowieństwo wszelkich wyznań,

Miejścowości

Kat.

Wysokość

1
2

od

150- 180

wyź~j

180- 240
240-:" 300
300-360
360- 420

3

"

4
5

1f

6
7·

1&

łf

•

8
9

Ił
lł

10
11

za

Mlel!zkanie. kiól'~ nie słu.ży wyłącznie
iV celu jego zamieszkanis, lecz również ozy.
'emjest w celach przemysłowych, -podlega
opłaeie podatkowej odpowiednio do wartoścI
flllłegn najmll wS!ilystkicb pom:e5.iczen.
Oeoby, które lJ~łUsjmnjlł ~jedyńł;lze p:o.
umeblowane lub nblnmeblowaneł opła

caj •. podatek mięszk~niowy odp!)w!e.dnio do

h

..

§ 5.
komorne i ustanawia-

1J,(I~niai!l

ptldatek.

. . § 6.

..

Bste-

Kałdy włtUlcieiel nomu lnb· jep
POIlJ jest obowłąsany ..dostarczyć, sgtJ:11llBłe z pra~
wdą, prrewodn~e9młl lwmisji poaatku tnie-

utaniowago potrzebny~h danych dla llstale.aia podatku mieszkaniowego. OrDZ podać ee• , najmu _mieszkań lnh pomieueseD..

-

.

§ 1.

.

.

p.alegająeym opłBeie

podatkowej przyatuglljellt'aWłł waiesienla BlłŻftlenia na postaBowienia komisji. Zażalenia należy wnieść
do l11l'9zeluika powiatu (prezydenta poIitj;) ,
w ciĄgU czteręeb tygow{.ld ..dat}' otrzyma-

.ia ••iadomiwa.

.

§ 8,
N.aezelBiey :pDwiam (.pl'e.zydanł .ilDIJeji)
łOsstrzygajll pOdania o prolołl.ga~,. obDiieIDe i
llm.er~i.a

pooattfiw z.e wZgl-ędów Bl~9iei lubnjemoznoBoi Jen Aoiągui,ęeia •.
Do P~&tkDW zalegającYM lIWza być
dołiezO;D&.po (ld{lowieilnim
płata dodatkowa.

uapDmn.iesiu

0"

§ 9.
Kto usuwa siEJ od oplaty podatlmmie-- .
~b.1łię",,~go podt1lga bna'pjel1i~tnf:l w
tł>t!lŚei utaL'ł) do dzieaięeiokrotnej Bumy

wy"

nie ..
~"llego podft'Jur lub pOJbaWielliem wola

.

"ośCi (więsienia tub 3Teutu) aż do 6 mi8si~·

·iy~Inne 1Vyłtfl)czeni$ lłr$8ciwto przepisom
Jlję:b. .rilzpor.zą{1!~ń i .'Pubłi4lJnie ogłD1\Zonym
,~omwładi pildl~Il,' karze p:elljęZn~j

do,100DD

ma~li.

O ile kara

piantęśna

nie

••iIl.~. py6śejąguj~taJia~t.~pujij ję) miejsce
ł1'~'W'WyęQkP.ŚDijeda.l!go dnia iA katde

fi:".

marek.

.
wYJIlliczajll naczelniey 'powiatu

... .

(}l:r."'iiH.

1'6Jieji)~ Z~iaI9niłl na ieh wyrilk
do. uela·a4ministraoji

w

dągll

78
92

Roz'po~d'Lęnj.e POW,!5l1B mZDę ;&at ju~

aa .r.cik 1.916.

Opłały· podatków mi,eSąianiowlch ",nie...
Siop .tłA DlOęl rlDtiYebeJlaiHlwyehrozporzą..
,c1lęń . . ZOl1tajlł 1ielitlj311ę.na poezęt pedJiku
I!llIm;.lJJioweco. przyp.ada}łcegi) jlędłur pO..
• Ij~1ie~9 ,rawa~
.
. "-

§ li.

.

"t!lłuO",i9N3"fłUUH~w~eł dj)tYCłIi~fł
tt1i1q,egCtrqJłPfłrJlłg~~i~, wydlije ~~efad.
~...)traoji

przy

54

106
122
140
16')

180
210

1800-2000
,.• 2000--2200
• 2200-=-:;400
II

•"

26

21

•

K'tlt.

250

300
a70

2400-2600
2600-2800

450 .
540

2800-3000

640

3000- 15% od

l

2
3

Wysokość najmu rocznego W rublach

wysokOŚCi

najmu.

Janerał~fłuberriatorBtwłe.

podatkowa

wmarkacb.

3

240

6

II

4

"

{)

II

6

",.
•

9
10
11

ił

Ił

"

»

11
18

li

,

19
20

,.
II

",.

28
29

II

44
55

900-1000

68

lQOO-llOO
lH10-1200

85
100

1200-1300

120
14.0

1300-1400
1600-1700

Ił

27

18
.21
25
30
86

480

."

:Ił

26

884- 432
432 -

"

'"

23
24
25

15

1400-1500
1500-16.00

Jł

21
22

12

386- 384

600- 7QO
700-. 800
80Q- 9QO

14

9

288- 336

'"

"

4

240- 288

·480- 500
500- 600

13

15
15

192-~

"

Jł

12

170
2{J()

230
260
800

1100-1800
1800-HlOO
1900-2000
2000..;...2100

350

400

2100-2200

450

2200-2300

500

2300--2400

550

Miejscowości

IV klasy •

najmurocznego w tublach

1

60-72

od
wyżej·

"
Ił
Ił
Ił

5

72-

Opłata

podatkowa

w markach.
l

~6

ge-

120
120- 144

2
3
4

144- 168

6

Ił

168-- 192
192- 216

8
10

8

"

216- 240

12

9

"

10

II

240- 300
300-4D0
400- 500
500- 600
600- 700

6
7

11

"

12

"

18
14
15
16

"

Ił

700- 800
Ił .
800- 900
,,900--1000

17 ~ li 1000-1100·
18 . " 1100--1200

15

20
30

45
65
95
180

170
210
250

,,1200- 15% od wysokośei najmu.
W.arszawa, .d. 19 ~wietnla 1916 J'.

19

G~merał.Gubernator

podp. von BESELER.

1łozporządzenie
dotyaą(e poboru podatku hypbteane..

go

\fł okręgu

generał

- gubernatorswa
war.sxaw.skiego.
§ 1.

Kapitały i wartości kapitałów od
rent podlegają Tocznemu podatkowi
0,75%, o ile są zabezpieczone jako dług

na nieruchomościac~. Przy obliczaniu
kapitalów zaokrąglają się sumy 50 rb.
iwyźej na wyższe setkirubU, sumy ~Ś
mniejsze jak 50 rb. nie uwzględniają się.
Obn~zenie warto~ kapitału od l'eą.t
ustanawia szef administracji przy Qene..
Tał-gubernatorstwie.

.

nionych lub od zdarzenia tylko ze wzglę
du na czas niepewnego, które jeszcze
nie nastąpilo; 4} wniesione kapitały hy"
p·oteczne, których wierzycielami lub d1uź"
nikami są przedsięhiorstwa, kt6re sto ..
sownie do pl'aw rosyjskico·obowiązane
są do publicznego składania rachun"
ków.
§ 3.
Rok podatkowy liczy się od 1-go
stycznia. do 31 grudnia. Podatek należy opłacać kwartalnie i to najpóźniej
do 15-go piel'wszego miesiąca kwartatu
kalendarzowego. Podatel~ opłacają wła
ściciele nieruchomości. Są oni odpowiedzialtlJi za punktualny wpływ podatku
i za zaległości.

Podrobienie jest dość . zręCzne i na
pierwszy rzut oka fałszywy rubel nie r6;'
~ni si~ ra~ąco od autentyczneg:o banknofa
jednorublowEgo, zwłaszcza na stronie żół..
tej. Natomjast na stronie ciemno-niebies.kiej, zadrukowanej, różnka jest łatwiej dostrzegalna, gdyż barwa tła jest jaśniejsza,

§ 4.

jest obecnie zajęta przygotowaniami do o.

Wlaściciel9m nieruchomości przysługuje prawo zatrzymania przy wypła

caniu procent6w płatnej sumy podatku,
lecz obowiązani są opłaCiĆ podatek bez
względu na to, czy procenty od kapitału zostały wypłacone wierzycielowi lub
uprawnionemu do ich podn!esienia ęcy
nie.
§ 5.
Właściciele nieruchomości, obciążO-'
nych kapitałami lub rentami, są obo"
wiązani do złożenia .naczelnikom po-

wiatu i prezydentom policji wykazu dla

każdej posiadłości. zawierającego:

1) Nazwisko, steln, miejsce zamieszkania i mieSzkanie 'właściciela nieruchomości; 2) sumę ciążących na posiadło
ści kapitalów w chwili podania objaśnienia; 3) roczną sumę i czas trwania
ciążących na posiadłości rent i t. d.;
4) oznaczenie obciążonej posiadłości;
5) nazwisko i mieszkanie wierzyciela;
6) sumę kapitalu podlegającego opodatkowaniu i wysokOŚCi podatku.
§ 6•
Podatki ustanawiają, naczelnicy· powiaŁu (prezydenci policji). Do nich też należy wnoaić za.zalenia na ustanowienie podatku. Szef Administraeji przy Gener~ł-Gu·
bernatorstwie rozstrzyga o ila przedmiotem
zażalenia jest kwestja obowiązku podatkowego, w innych wypadkach . :rozstrzyga. o·
stateo~nja naczelnik powiatu. Wniesienie
zażalenia nie zwalnia od obowi~zku pła
cenia.
§ 7.
Nacz~lnie, ptlwiatu (pregydenci policji) l'Ozstrzygalą takz~ !lndJnia CI 'l'o}onR;9."
tę, obniżenie i umorl'enie podatkó"t'l ae wzgi,~·
dów słuszności l!lb niemożności ich ŚCII\
gnięcia.

Do podatków »alegającyeb moZe być
po odpowiednim n:lpomnienlu, opła
ta dorlatkoWBe
§ 8.·
dołąozona,

2400- 15% od wysQkości najmu.

Wysokość

Ka.t.

2
3
4

Opłata

120- 144
od
wyjej 144 - 192

4~eh

§lG.
Rek podaUc,ewiJ@t ~kiem tk alenda:nowym.
.
.

3B

16(JO-17uO
"» 1700--1800

25

8

.
Komisje

600- 700

1000-1100
1100-1200
1200-1WO·
1300-1400
1.400-1500
HiOO-1600

lł

24

_7

.

24

.66

,.

20
21
22
23

p,obiel'a-

wadDśei całego mi~9zkania.

30

000-1000

.fi

19

Iy .nil w,HkoBCi rnczneg.o komornego za mis)lkauiA lub pDmieszezenia łącEllie • misBilh,ljamj"dla BhI.zbyI st8jniami~ 'WoZDwniami,
egrodami, parkami i iunemi p.rzynal~z.no.
'cfami.
-

łoje

480- 540
540- 600

lł

II

18

420- 480

1418

11

»

16
11·

8
10

44

,.

14
15

4
6

700- 800
800- 900

II -

12
13

w m;ukach.

Miejscowosci III klasy.

1., własoieiele pokojów,
które wnajmnjąq podlega podhg 4 opodatkowaniu,
5. właściciele i mieszkańcy lIlakładów dobro4zyunycb (tanich kuchni, szpitali, do·
mów dla nbogieb. internatów dla ueanMw, dllmów roootDiczyeh i t. d.).
§ 4.
.
będzie

Opłata podlłtkowa

najmu rocZDego w rublach

- porldanymi danego

Podatek mieszkaniowy

II klasy.

§ 2.
.Wolne od podatku s4:1} Kapitały niżej 100· rubli; 2) kapitały dłużne. instytucjom drobnego kre...
dytu; 3) renty, których płatno~ć jest zą.
leżną .od w.ąrunków jeSZCze nie wypeł-

lS8~

Kto usuwa

się

od

opłaty

podatku

hipotecznego, podlega karze pienięznej
wysokości cztero do dziesięciokrotnej sumy niezapłaconego podatku lub pozbawienia wolności (więzienia lub aresztu) az <lo
6 mlesl~C"J. Inne wykroczenia przeciwko
przepist:lIE tych rozporządzeń i publicznie
ogłoszonym przepisom władz. podlegają
karze pieniężnej do 10,000 marek. O ile
kara pieniężna nie może być ściągniętą,
zastępuje jej mieJsce areszt wysokości jednego dnia za każde 1 do 60 marek.
Kary wyznaczają naczernicy powiatu

(prezydenci policji). Zażalenia na ich wy..
lok mogą być wniesione do Szefa Admi-

nistracjiprzy Jenerał~Gubernatorstwie w
ciągu 4 tygodni od daty zawiadomienia.
§ 9.
.
Postanowienia. wykonawcze doty"
czące .powyższego rozporządzenia wyda-

je Szef Administracji przy
bernatorstwie.

Jenerał-Gu

§ 10.

.

Rozporządzenie powyższe

vi iycie

wchodzi

z dniem 1 stycznia 1916 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 1915 r.
Jenerał-Gubernator
podp. von Besełer.

· i!{owa i ! · zka.

Broniła

§ł* łJgodei

wojny.

Dzień wczorajszy zakończył stotygo.
dniowy okres trwania wojny obecneJ. .
Jakież naiwnemi wydają się nam dzisiaj obliczenia, kombinacje i zapewnienia

domorosłych
światowej
pewnością

strategików

w

początkach

zawieruchy, którzy z

ogromną
że wojna

siebie utrzymywali,
potrwa - do zimy - dwa. trzy miesiące
później - do wiosny, potem do jesieni i
td. Ludzie jakby zapomnieli obecnie, że
może istnieć na świecie pokój, wojna stała $ię. jakimś chronicznym .stanem ludzkości.

-

F6łszywe

ruble.

_Kurjer warszawski" donosi, że w
ukazują się często w obiegu

Warszawie,

fałszywe

ruble papierowe.

winjety zaś i druk wykonane są niedokła
dnie.

Komuni\:ał:y woi~nne w gminach
W niektórych lokalach gminnych wy..

-

wieszają'

komunikaty

wojenne Wielkiej

Kwatery Głównej, dostarczane w odbitkach
hektograficznych przez komendantów miej~
scowych w przekładzie polskim.
OtwłI!rcie

-

miejskicn.

.

" .. klasowych

szkół

Deputacja szkolna przy magistracie

otwucia 4 kI. szkoły miejskiej polskiej i
4 kI. szkoły niemieckiej. Polska szkoła
mieścić się będzie przy ul. Targowej nr. 16
a niemiecka przy ul. Widzewskie; nr. 103.
Z początkiem nowego roku szkolnego o..
twarte zostaną dwie pierwsze klasy.
Cz'h~ry

boiska dla dzieci SZkolnych.

prowizorycznie urządzone otwarte zostały
w parkach miejskich. Trzy w parku ks. Poniatowskiego i jedno-na placu przy ogro
d

dzie ,,3-go Maja".

Jednocześnie

prawa..

dzone są układy z kierownikiem zabaw,
który ma udzielać dzieciom wskazówek na

boiskach.
.

-

Z

ChrześcijańskiegG

Tow, DOI ..

brG~liEynnOlśći.

(b) Na estatniem posiedzeniu Rady
aarządzającej

fo

dobroczynności,
protokułu z ostatniego po ..
rozpatrywano, mi~dzy innemj. na..

ebJ:z. Tow.

odczytaniu

siedzenia

sprawy:
W sprllwie mającej być zaeiągrnętej
od magistratu m. Łodzi na rzecz KochaIlÓ<li1 ki pożyczki w sumie 15,000 rb. upowaźniono członków Rady, p. Aleksandra
Wcbra i Alberta Zieglera. którzy w imie~
niu Rady dopełnitl w8~elkich Z odbiorem
tej sumy połączonych formalności, t. j. za..
gwarantują w imieniu Rady c.ałą sumę na.
czas do zwołania ogólnego zebrania człon
ków łódzkiego chrz. Tow. dobroezynncści
stępujące

wrzesniu i październiku, po~
z odbioru wzmiankowanej sumy

"i miesiącu

kwitują

i wniesienia do kasy glównej do ro;;porz~dzenia Kochanówki.
PożJczka ta jest

raczej

spłatą, cz~ścią naleźnych

Kochanówod lat dawniejfJ.?'yeh ~um 7.& leczenie chorych, przyjE2tych
:'P. (~OBZt. mi3sta..
Pl'i>zes i wiceprezes zakomunikowali.
ee od,magiatratum.

Łodai

iż z miarodajnej struny zaprilpono wana
lódzkiemu chrz. Tow. dobroczynności, jako
jednQstce prawnej, założenie zakładu dla
chorych na vłuca w pierwszym stopniu.
J1czba którycb '1,nacznie się zwiększa. Na
pokrjeikł 'tlJBztÓW :lalożenia przeznaczone
są, zyski Konsorcjum węglowego, przeznaczone przez to ostatnie na cele dobroczynUf'.
Zyski te obecnie stanowią, sto kilka..
dziesiąt tysięcy malek i mogą, być zaokrą·
glor9 do 200 tysięcy marek. W związku li}
tem Liga pł'zeciwgruźlicza przypomina ener·
giczne swe zabiegi w tym kierunku, wynikiem których było zebranie sumy .trzy.
dziestu kilku tysi~cy rubli, wypraeowanie

planów, budżetu,' wyszukanie placu pod budowę·
Jednomyślnie postanowiono przyszły
zakład przyjąć pod egid~ Tow. dobroczynności i wybrano komitet, w skład którego
Weszli pp.: J. Lange, A. St-~jgert, Tuja,,:,

i pastor Gundlach, jako prezes
ehrz. Tow. dobroczynności. Upo~
wybrany komitet do natychmiastowego porozumienia si~ z Liglłl przeciwkowski

łódzkiego
ważniono

gruźliczą.

Rachunek Kocbanówki za leczenie
chorych na koszt Tow. dobroczynności za
kwartał II w sumie 2,160 rb. 83 kop. postanowiono sprawdzić i wypłacić.
Zaakceptowano zawiadomienie p. Szymańskiego, iż wydatkowano na zapuillogi
dla pogorzelców na Balutach 880 rb.
Postanowiono prosić firmę l. K. Pił"
znauskiego o Zf.\stąi>ienie odpowiednią, sumą pienięznąofiarowRnych na rzecz Towa..
rzsstwa kartofli dla biednych, z powodu
niemożliwości
Przyjęto

dostawy. .
do wIadomości wykaa ofiar,
rozdzielol1j'ch między biednyoh z zapisu
p. Poznańskiej w dzień lej śmierci 17-go

lutego r. b. w sumie 150 ru.
Postanowiono wyasygnować rb. 500
dla przytułków położniczych na bieżące
wydatki.

Na koszt Stowaroyszenia majstrów

tkackich przyjęty został do przytułku dla
starców J6zef R. za rb. 160 rocznej płacy.
Do przytułku starców zapisano g-iu
kandydatów, ponad 14 kandydatów, Ocile ..
kujących na wolne miejsca. .
-

2

przytułku

dla starców

przy chrz. Tow. dOIbr.

& ka!ek

(h) W ,>rzytułku zuajriujeobecnie pomieszczenie 421 osób, wtem 134 męż·
czyzn i 287 kobiet.
Kandydatów już zakwlłlifikowanycb.
lecz oczekUjących na wolne miejsc!!, jest 20.

GAZETA

Nr. 18s.
Howy pp'ezydenł poUeji.

-

cześnic "Wszystkie dzielnice i trwać będzie

Dzisiejsza "Deutsehe Lodz. Zeit."
donosi. te według "Deut. Warsch.
Zett." Na miejsce prezydenta policji
niemieckiej w Łodzi von Oppen3,
zamianowano dotychczasowego lan..
drata w Kutnied-ra Loehrsa.
-

praćown.

wych odbędą BI~ dziś o g. 6 wie~z. w lokalu Stowarzyszenia Spacerowa 21.
BowJ związek zawodowJ.

-

W tycb dniach odbyło siEi! orglloiŻSOy'je
JIe zebranie grupy pracowników malarskich,
na którym postanowiono przystąpić do zorganizowania związku zawodow,ego pod nazwą:
"Związek Zawodowy Pracownik6w Malarskich i Lakiernj~zyeh w Królestwie Pol..
skim".
WybralloKomiaję

aż do dokonania szczepień wszystkim mieszkańcom. Jako dowócl. poddania się szczepieniu będzie słuźył stempel na okładce

Organizaoyjną,

zło

osób dh opracowania ustawy i zaformalności 'legalbaeyjnycb. W
skład komisji weszli:, pp. Kowalewski, J.ankowski, Antosialr, Markiewicz, rawelua i
Opawski. Ustawa Związk~ zostałft już przesłana doprezydjum policji wraa z podaniem
o zezwolenie na Zebranie Organizacyjne
żonlł I'l 6
łatwienia

nviąllku.
Komisją, organizacyjna dyżuruje
d~'ennie w lokalu RadyZwillzków na

co..

ul.
Pustej Nr. 6 od godz. 6 do 9 wieczorem, a
w niedzielę i święta od 10 do 1 po połu
dniu. Tam również ł,rzyjmowane Sil -zapisy
oz!ouków.
Szczepie,nie ospy oCbronnej.

W sobotę, d. 15-go lipca rozpocznie
powszechne bezpłatne szczepienie ospy
ochronnej, podlegają szczepieniu wszyscy
mieszkańcy Łódzi, którzy nie udowodnią

lizny.

107 - dwie świnie wartośoi 200 rub.;
z mieszkania rzeźnika Harasa Dancigera.
Wschodnia 7, rozmaitą 'bi~nterję wartości
500 rb.; przy kradzieży }raczek w domu prsy
ul. Ludwiki ,23 został njl.}ty złOdziej. ,
!Ioezkowl Czernialmwi, zamieszkałemu
,

mieli
z wynikiem do-

I

Pierwsza

.

I~kana denb~ty

250

rosyjskich

ogłoszono

zatwierdzenie

przed pagrupa petersburskich to-

'słowianskich podjęła

warzystw

sprawę

zwolania· w' Petel'sburgu wszechrosyF
ski ego zjazdu słowiańskiego. Zjazd miał
się odbyć w marcu, dotychczas go jednak nie zwolanoi obecnie zupełnie go

zaniechano.

'
Mnisi bez

uśta-

__________~

L.ekarsko dentystyez:na
I-f

egzystująca

"Birż. Wied." donoszą, ze

'l'U miesiącami

ID.

,~WM®Em9maa$aWAAm,~m!RDau"""""""""B&i""DB"

Szkoła

Zjazd słowb:ński.

mi~saw

,

z

daŁnim.

Szczepić hędą lekarze w kafdym poszczególnym domu w godzinac~ rannych
między 6 i 9. Szczepien:e obejmie jedne..

z Syberji.

,.Riecz· donQsi, te arcybiskup kjg~y
niowlIitd Anaatazy w:,'dał rO:tIlorządzenie, aby
Wieści
Rosił
we wszyst;ich klal!~br!lćh eparahji hesarab'ol
sklej sanieotano całkowicie spożywania po..
Politechnika żydowska ... Rosji.
,traw mięsnych.
,
W "Zbiorze praw i rozpol'ządżeń·"
Podobno i w innych eparchiach wyda-

niemieckiej (6 XII 1914)

szczepioną ospę ochronną

wieści

otrzymała następującą wia~

oc!. ł8~7 roku

no podobne

I

W

rO!lporsądieni3, wywołane nieiy"

1\kademja

Wismar n.

lUdwika ~lJmań1~ieDD

Nowomiodowa NQ 1

la wzgl~dami li lasztornem l 1 ile raozej dają..
oym si~ CClrllZ b:lrdzj~J odem wad brak:em
mięsa.

Kooperaiywy w Rasji_
państwa nil j9dnem z O6tJtuich swych pos:edzeń przed rozpuszcze~
niem Da farje. letnie zajmowała się projektem prawa o koop~ratywaeh. W profelwie
lwezy!'iol1o szereg zmian, międ;;y ionemi odmó",\OÓO prawa łąC'zenia się w kooperaty-'

_ Rosyjeka Rada

wy r.0zmllitym

domość:

przy ul. Srt'dniej 7, skradziono worek cnkru

świadectwem

w okresie o-

Smutne

W. A. T.

wrot

Z mieszkania B. Eizenberga. przy 111.
Widzewskis· 55. wykradziono róine rzeczy
wartości 130 mk.
.

- kupa:::ji

Wedle ustawy, politechnika w Eka~
terynosIawiu ma' na celu techniczne i
ekonomiczne wykształcenie os6b pochodzenia żydowskiego.
Założycielami politechniki są iniy..
nier-technolog A. Pries i inżynier~górnik
L. Rabinowicz.

'
Nadto w każdym domu należY przy"
.Sztandar" donosi, że z Syberji dogotować 2 cZYste pokoje, zaopatrzo ne - chodzą coraz smutniejsze wieści O pow najpotrzebniejsz6 sprzęty: stół, dwa łożeniu znajdujących się tam wysiedleń
stołki; miskę z czystą wodą i ręcznik.
ców polskich. WysiedleńCy ci odwołują
Wresźcie gospodar?; lub rządca wzywa
się do rządu petersburskiego, bo 'inaczej
do stawienia się do szczepienia wszyst- grozi im ca~kowite wytępienie.,;
kich mleszkańc6w danego domu, przy..
WięźniowEe VII' RDsji.
g.otowuje na dzień szczepienia spis mie"Riecz" donosi! że minister sprawie"
szkańców domu i prowadzi listę os6b, dliwości wniósł do Dumy projekt praktórym zaszczepiona zostaje ospa. (5) wa, dotyczący ulżenia losu osób trzy- Kradzieże.
Z piwiarui Faitla WiIczkowie~a-~rzy u1. _ manych w areszcie i oczekujących na
No,," o..Zarz-ewskiej Nr. 6 akradzio'lo 12 mi\- proces sądowy, którego nie można je..
rek i 3 rub. gotówkl\ oraz produkt6w s))O-' dnak przeprowadzić wobec powstrzyma..
nia działalności wtaściwych instytucji
żywc3ycb na 60 rb., !Ii miesr.kania Jadwi~i
'sądowych
skutkiem wojny. Sprawa ta
Musiał przy ul. Aieksandrov. skiei 109 - 46
dotyczy
przeważnie,
więźniów· ewakuo·
rb. got6wk&; z-e stajni właścicielki domu Fe..
wanych z okolic zajętych przez wojska
liksy Kwiatkowskiej, Z~:erska 81 - kozę
niemieckie i ausfryjackie.
wartości 50 rb.; ze stajni Jana Tumll, Nil-

wartoś :i

że

w Ekaferyno-

sławiu.

,

się

lekarskiem,

4.

wy prywatnej politechniki

paszportu niemieckiego oraz podpis leka...
rza szczepiącego ospę. Gospodarze wzglę
dnie rządcy domów są proszeni o zawiadomienIe lokatorów o dniu i godzinie
szczepienia' oraz o zwrócenie uwagi na
- konieczność starannego wymycia ramion i
handlo- włożenia przed szczep;eniem c'lystej -bie-

WJborJ dodatkowe

Stow. wz. pomocy

W

ŁODZKA

imt~gor,jom

.

osób i ilisŁJiu 'ji.

,Odpowiedzi Redakcji.
Autorom listu z Chojen.
Z powodów niezaleznycb-nadesłane-

go listu 4:amieścić nie moźemy.

'

Pr:zymusowa licJ'tacja.
We wtorek, dnia 11 lipca 1916 roku

będą sprzedane przez licyta!;ję za gotówkę:
. _ 1) o godz. 8 rano przy u'. Piotrkow"

Sklej nr. 165-zegar stołowy, ~ zafa doksią-

tek.

'

2) o godz. 9 rano przy uL Mamstrac-

kiej nr.. 2-1ustro toaletowe~ 8 krze;eł płu
szowycn, ławka pluszowa, lichtarz '2 fi. ranki, 6 arszynów rosyjskiego tow'arurę-~
kodzielnkzego, kanapa pluszowa.
3) o godz. 10 1/2 rano przy ul. Ciemnej nr~ 54 ZUBARDZ - 1 śrubstak, 1
wielokrążek, l wiertarka.
4) o godz. 11 raną. przy ul. Aleksandrowskiej nr. 12 '-:- lustro toaletowe, szafa
do ubrań.
. 5)0 godz. 111/a rano przy ul. Wspó!~
nl!jnr. 7 - maszyna do szycia.
6) {) godz. 12 1/ z w poł. rrzy ul. Prvwatnej nr. 60. Z d i o w i e - m 'sżyna do
szycia, komoda, zegar ścienny, szafka do
,ksiąiek~ , ' '
UrządSekwestrowv miasta Łodzi.
1

Wykwalifikowana. fr;;'blan.ka prowadzi komplety freblowskię w domach prvwatnych lub
ogrodach. O"erty w Adro. G. Ł. Jla "frebl!lu,ld"

inżynierska

mnfząm

Baltyckiem

dla intynierów maszynowych I elektrotechn1~

ków, kursy specjalne dla budowy żelazno-bato
nowej. maszyn okrętowych, samochodów, santolotów. Nowe laboratorjum.
"

=

Warszawie.

nagrodZOlIa na wystawie H!lgieniczn~j medalem.
I?rzgjrnllje IiOIDOUJstępujących z G-do kli150IDym wykształceniem.
Wiadomość i program ID Kancelarji Szkoły bezpłatme.
et'

-'Bl1I-_.

i!

weksle płatne w Łodzi o ile chcą zakart poleconych wystawców o posiadaniu
takowych to winni listownie zawiadomić Komitet Giełdowy w
Łodzi do dnia 12 b. ill. 1 r. o ilości posiadanych sztuk.

inny i osoby,
wiadomić

posiadające

Komitet

lU

SkładniVJY

łOSIEłłłA

pomocą

2a

Paszy

niniejszem podaje do

p~zy

At
,A'• A'• A'. .A'"
.•

Giełdowy Łódzki.

B

Magistraoie m. ł:.odzi
od dn. l~o Lipca r. b.

ce:

Prośby

siana

i

R

siomy.

. .mmmm. . . .gsgla~a=j~m="~"mE""EmmE'"
dełąliczna sprzedaż po cenach

"mEammmgm~~~~m&mamem2"BBmE

I

tanio tremo, szaff' lustro
Sprzedam
. d 55 m. 24 l ewa oficyna "
Jaz
II " ,

hurl:ow. 55 k. za f. tylko jeszcze krótki czas .

w hurtowym składzie mydła PIOTRKOWSKA ,J.!. 25
w podwórzu na lewo.

Dr. L PRYBULSKI

Ulica IPGłudniowa M 2 róg Piotrkowskiej
Od do. 14-go lipca r. b. zamieszka w domu
Szeiblera, Zawadzka .MI I.

chorob9 zewnetrzne i włosów

Leczenie

elektrycznością,

e1ektroliLą

(usuwa·

nIe szpecących włosów.
Przyjmuje od 8-1 r. od 4-9. PanIe od. 5-6 p.p.

e®ee®ee~~

t i

nn suknie i bluzkI PD cenatb niskiCh
LS2i.A.J.Ali
Piotrkowska NQ 41. Parter lewa oficyna

e~~ee~~ase~
Res'l:a~u'acja

Lekarz -

tł.

dentysta

it

Piotrko.ska 17.

b. długoletnia asyst. lek. dent. E. ' F U K S A.
, Plombowanie, wyjmowanie zębów bez bólu,
leczenie dziąseł. Sztuczne zęby bez podniebienia po przystępnych cenach.

2-go

rZ'łdu

S. R om a ńsk i
Konstan 'ynowska Nr. 13.
wydaje obiady śniadania i kolacje po cenach umiarkowanych w każdej por,ze,. polecając się łaskawym
względom S-ne) Public:mości

S'ł Ro~ai!!skQ.

i wydawca JAł-l lił\,ODEK (m p. Przejazd [)

p

piętro.

..._IIIIIIII_iII!2IIIi'IIi!III_ _ _ _ _1IIOlIiISI1illlllll1iDll1lllllllll1lllllllli1lD
c

L

sktadajqey

się

KAL

z l8-tu pokoi (dwa mieszkAnia
polą.ttone dutq sal,,), jak równie! 2 sklepy i
mniejsKB mieszkania do wynaj~cia od zsra,;. Wia':
domośó Nowy Rynek

m2,

w1:aśc;ciela

(obok Mąglstratn) u
dómu.

Resztki Cegielniana 43
detal,fezu,ie tylko do g. 3 pp. Sprsedaż ~ tabl'.
sk!adu40 %tan. li. c. zw. STAŁA CENA. Towar
z wełny, 10 j€.dw. i batystu na bluzki od rb. ISO
do 8. Szewiot, BOilt~m, ]4:ęlauże,c%ar.z biat. w_

kratki. Muselinde łaJna, Alpaga i

t.q.. na damski'e'

, 1 męskie kostjllmy od r. 8, ~ rb. !lO :MaterJaly
balowe, żałobn\ł, no. :fartuuhy i ,c,b.ustki 1. t. d
~egi.b1fana 43, w !lodw. 4 dom od Piotrk

Resztki na bluzki
ot rp.
Główna

rze-

urzą~zenie salonu i gabinetu do wynajęcia. Mikołalews~a27 m. 3 od g. 12 w p. do 6 p.p.
Genowefa .Moszner zgubiła paszporl; niemiecki
"Wyd.my puy ul. Suwalskiei 6.
•
Helena.A.d.amowic~ :r:gubiła portfel zawieraiaoy
matryknłę, ksl~zec3kę od nabożeństwa i .
s%port niemleoki, wydany w Łodzi. Znal panprasz~ się o odniesienie na uJ. Zabi"- 5 pazC!}
K~tneJ.

rty

'3

Józef Każm!erczak 2gubU paszport nie.nieok!
wydany przy nJ. Suwalskiej 6.
,,?ryn Sokołowski zgubił: legitymaoJ' A w d
I[ kom. :R. ChI. f M.
'" Y anI}

K

..

fU, w podwórzu lewa

fw
ł\,edal,tor

-s' karni

K?llS. prawny Gers orli '
_,
S~ PIOtrkowska 84.
utJDowana nau~:z:yc~eH;:a udzie'a t-""
-~
•
3-1410
_ Je k CJI
muzJkl- na :rortepian,ie.
Przedt.al.
n13na. NI 31 m. 33.
•
Rower do ,sprzedania ul. M.ils;.;& 24 m. 18.

wiadomąści, żs

p!'xyjmuje z:amow-ienia na dosta'Wę' fU!'ami ,koniez:yny,
===::::~=-_.!B~iu~r:.,~~!!!!!ieści się P"zy u,l. Uidzewskiej 50.

Meble ~owe i używa-

ne naJtuniej w duzym wyborze oraz łozka metalowe wózki i welocypedy dziecięce, wanny, krzesła wiedeńskie.
Po!eca m~gazyn mebli Władysława Romi" owsklego' Plot1:kowska 116 I riętT'J front.
Maszy~~ ~o elek~y':()Wania <'przedam tla!dzQ
tamo, wł'!.domosć ul. Nawrot M59 8.
ObiadY pry.watp:, smac~ne, obfite, w ró2:nych
.' n~cb. nalmmeJ 10 osob mogę stołować na zamó.
wIerne. ul. Nawrot 17 m. 12 l piętro oficyna.

nna Bą.k.o'Wska zgubHa Pa.s~I.ort lllemiaMart.
c
wyda.ny z gm. Rndogos<cz.
l.

pelagja Kaczmatl!k z;,;ubiła pas!.port niemiecki wydany w, I ym ucząstku.

,

>

Sk~ad:tli1901'" akt l.rp~~eii~$'y,8I!0uqdzQny 4 Luego
'" r. z, ~ 6 w sąuzłe gminnym II
Okr. Łódikiego powiatu, zawlU'ty pomiędzy

dziećmi :z;mnrłego .Jana Dudka.

Wiktorja. Pawlak zgubiła paszport niemiecki,
wydany przynl. Brze%ińsk~.
Ze.giD.\pe.iiz:pórtllię:mtedti, wydllJly w

-im.

;.l:lcz\tstku na imię Ruchli Pachciarek..
Zufjaf:3,;ymanska zgubHa paszportniemiecld.
wydally przy ul. Snwalski[3j 6.
zaginęła . k~rta od p3SZpO~ wydana z biura pra-':;Y na lml(~' Antolllego Mrowczyńskiego

Na maszynie rOLacyju<!1 W U.:Jc.mi. JANA ut<.OUKA Pr~eja,~ 6.

