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Zgierz, dnia 29 Upd 191~ r.
Wiadomości miejskJt.

.5tadtis~ht 'Nachrichten.
·
Der I. Biirgermeister, Oberleutnant Warnack, ist ·zum Biirgermeister der Stadt Lipno und Stellvertreter des dortigen Kreischefs · berulen. Zum I. Biirgermeister der Stadt Zgierz ist Herr
Hauptmann Lober ernan.nt worden.

\

· marek 9.60

Miesięcznie

.Zgierz, den 29. Juli 1916.

\,

-.__C.ena

Rocznie· .

v

Pierwszy burmistrz, nadporucznik Warnack, powołany zos·na burmistcza -m.-hipna-i-na-zastępc-ę-tarntejszego naczelnika powiatu. Pierwszym burmistrzem Zgierza naznaczony został ~
pułkownik Lober.
tał

Jeden z urzędników miejskiego biura policji w~doskonalił
Ein Beamter des stidtischen Poliżeiamts ist in der Ausiibung
der Nahrungsmittell<,ontrolle ausgebildet worden. Den Milch- und · się w kontrolowaniu środl<,ów · _:t.ywnościowych. Fałszerzom
.Butierfiilschern wird s0mit ihr unsauberes Handwerk, nachdem mleka i masła, .dla których dotychczasowe przestrogi i napom- "
Warnungen und Ermahnungen nicht getruchtet hahen, auł · diese nienia nie skutkowały, w 'ten spasób przesżkodzi sią ich brudneWeise gelegt werde11, - Die ersten entnommenen Milchproben mu rzemiosłu. Pierwsze 'pi'óhY k"ontroli artykół.ów żywnościo. _ . Jiyen zur Einleitung ·von -Stra{verfahren wegen .Nahrungsmittel- _w_ycb. doprowadziło do-żastosowanła kary- przeciw handlarce
fllschnng gegen die tlindlerinnen Hanna Abramowicz aus der Annie l'lbramowlcz, ul. ł,ęczycka i Elzy Uhn, Krogulec.
Lenczycerstrasse und Elsa KUhn· aus Krongulec gefiihrt.
Przeciw · fałszerzom mleka i masła występować się bętlzie
Die Milchpantscher und Butterfiilscher mógen sich gesagt z największą surowością. Kara . za fałszowane artykuły jest tak
sein lassen, di!ss gegen sie mit der gróssten Strenge vorgegan- wysoką, że podobny proceder fałszerzom nie będzie się opłacać.
gen werden w1rd. Die zu erwartende Strafe ist so hoch, dass Nazwiska fałszerzy; dla ostrz.ę,żenia publiczności, będą w „Dzien- ·
sie aus der Falscherei kein~o Profit iibrig lassen wird. Die Na- niku Zgierskim" ogłaszane .
men der betrelfenden Pe_rsonen werden z:ur Warnung fiir das
kaufe,nde Publikum stiindig in . der .Zgierzer Zeitung• bekannt
gegeben werden.

„

Ogłos~enit. _

Bek.a·nntmachung.
Das gegenwiirtige giinstige Wetter muss fiir die Einlirineung der Emte nach Kralten ausgenii_tzt. werden.
Erntearbeit ist Notstandsarbeitl
· •. · · Jedef Ackerb.esitzer wird darauf hingewiesen, auch die Sonntags1_1achmittage ais Arbeitstage anzusehen uild fiir die Ernte auszunutzen.

Zgierz, dnia 26 lipca 1916 r.

Zgierz, den 26. Juli 1916.
.,

„ ..

Obecne stałe pogody muszą być przy Zciliorze żniw · z .odpowiednią siłą wykorzystane.
Praca tniw j~st pracą - konieczną!
Każdemu właścicielowi roli wsk~zuje się na to, by kążde .
popołudnie niedzieli uważać, jako dzień roboczy . i dla żniw wykorzystać. ·
'
.
1 Burmistrz .
Warnac"' ., _
-Nadporucznik.

Der 1. Biirgermeister
:

Warnac„k.

.:~

Oberleutnant.

. Ogłoszenie.
Na mocy rozporządzenia pana Prezydenta policji z dnia 24
Gemass Verfiigung des Herm Polizeipriisidenten vom 24.
Juli - IV. 5075/16 ~ haben siimtliche Zgierzer Landwirte allu lipca - IV. 5075/16-wszzscy właściciele roli w Zgierzu zebraeeerntete Getreide unverziiglich und rutlos an das staatliche ne zboże niezwłocznie do rządowego magazynu miejskiego, dd'Lager In Zgierz abzuliefern. Es darf also nlchts z.urUcl<,behalten starczyć winni.
·
'
·
werden. .
Nic nie ma być zatr:z.ymane.
~le Ablleferun·g wlrd l<,o.ntrolllut. .
· bostawa będzie l<,ontrolowan:t.
Właściciele roli, jako !Udzie potrzebujllcy, przez kartę chlebo. . Die Landwirte werden ais Bedarlsleute mit der · Zgierzer
Brotka~ versehen. Elne -~lnr~chend~ ISrotversorgung~ ls~ ge· W§ ~rską zaopatrzeni · będą. Dostateczn~ zaąpatrzenle w
wlhi'lelskt.
chle6 jut zagwarantowane.
.
Die Ablieferung des Getreldes ist lediglich im lnteresse einer· . _
Dostawa zboła jest jedyąle w .interesie ~ostatecznego zahinreichenden Verprovlantierung der Stadt Zgierz angeonlnet. . prowiantowania Zgluza 5pOrz11dzona. .
.
,
Zgierz, den 26. JuH 1916.
D~r 1. Biirgtrmeister

·

WarnHI\.
Oberleutnant.

. - Zgierz, dnia _·26 lipca t9t6 · roku.

t Burmistrz

-Warnaei.. ··
Nadporucinik.

..•

~

Dziennik Zlfenld.

O jeździe na rowerach.
Den In Nr. 38 dis Verordnull&lblattes abfedruckten Verontnunaen iiber dsin Fahrradverkehr entnehmen wir folgendes:
Zur Benutzuna eines Fahmdes lst eine - Radłahrerkarte erfcńderllcb, die von dem Kreilchef ode'r der von lhm hlerzu ermlcbtftlien Dlenststelle. ausgestellt. wird. Die Radfahrerkarte muss
ebthalten Namen, Stand und Wohnort (in Stidten auch Strasse
und Haasnummer) des lnhabers, dessen Passnummer, eine fort'laufende Nummer und den Stempel der ausstellendęn Behórde
nebst Unterschrift Nach Ablauf eines Jahres vom Tage der
Ausstellung ab bedlirfs es der Ausstellung einer '!euen Radfah~r
karte. Die Karle kann dem inhaber durch Verfugung des Kce1schefs jederzeit entzogen werden, ohne dass eine Anftchtung dieser
Verfiigung móglich ist.
Fiir dre AussU:llung der Erneuerung der Radlahrerkarte ist
eine Gebiihr von r Mark zu entrichten, die in die Kreiskommunalkasse fliesst; doch kann die Oebiihr in besonderen Flillen ganz
oder teilweise erlassen werden.
Jedes Fahrrad muss mit einer helltonenden Glocke 'und
·
emer re
Die Bestimmungen, wonach es zu Reisen u.nter Benutzung
eines Fahrrades, . sotern die Kreisgrenze liberschritten wird, eines
besonderen Reisescheines bedarf, bleibM unberiihrt.·
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden mit
Geldstrafe bis zu 100 Mark, im Unvermogensfalle mit entspre,
chender Haft bestraft.
Zu bemerken ist noch, dass auł Militiirpersonen 11nd Beamte
oder Angestellte der deutschen Verwaltung, die durch ihre Uniform ais solche erkennbar sind oder einen Ausweis ihrer vorgesetzten Dienststelle bei sich fiihren, diese Bestimmungen keine
·
.
Anwendung !inden. .
Die Ausstellung von Radlahrkarten ist bei auł weiteres beim
· ·
Polizeipriisidium in Lodz zu beantragen.

-~

Z

rozpofZlłdzenia zamiesz~zonego w nr. 38 Dziennika roz-

porqdzeń, tyczącego jazdy na rowerach wnosimy nasti:pująco:

[)o jazdy na rowerach wymqan11 jest karta,...Jltóra przez
naczelnika powiatu, lub też upełnomocnion11 ·przez ni*. właclzi:
wystawion11 być mnsi. Karta niusi zawierać nazwisko. śtanowfs- ·
ko i miejsce zamieszkania (miasto, ul. i nr. domu) właściicela.
próa. tego nr. ·paslportu, bietący i stempel wystawionej władzy
z podpisem. Po-upływie roku;-od-dnia--wystawienia. koniecznym .
jest.. zaopatrz~nie się w nową kartę. Karta może być z dyspozyCJ1 naczelnika powiatu· każdorazowo odebraną i sprzeciwienie
się takowej jest wykluczone. Za wystawienie wznowionej karty
l'Qlli.erana jest opłata w wysokości 1 Mk„ która to wpływa do
kasy powiatowej; opłata może być w niektórych wypadkach
uwzględnianą lub też pobieraną w części.
Każdy rower musi być · zaopatrzony w dzwonek dźwięczny
,
i hamulec.
Przepisy, dotyc·zące podróży na rowerze, przy przekroczeniu
·
· ·
rze ustk ·
owiatu z od wiedni
ranie
Przekroczenie przepisów pociąga za sobą karę do 100 Mk.•
w-· razie niemożliwości zapłacenia, areszt.
Dla· osób wojskowych, pracowników i urzędników w niemieckich administracjach. którzy bądż uniformach bądź też odpowiednim zaświadczeniem wylegitymują się rozporządzenie niniejsze nie tyczy się.
Wystawianie pozwolenie jazdy na rowerze uskuteczniane są
nadal w Prezydjum policji, w Łodzi.

Obwie~zczenie. ·

. Rozporządzenie moje z dnia 16 sierpnia 1915 r. i regulamin opłat z tego samego dnia, dotY,czące usuwania padlinv,
z dniem dzisiejszym otrzymuje prawomocność także i dla gmin
powiatu łódzkiego, nie wymienionych w § 11 rozporządzenia.
Meine Polizeiverordnung vom !6. August 1915 und die Ge- oprócz gmin Czarnocin i Puczniew, następnie dla miast Brzeziny
von
biihrenordnung vom gleichen Tagę betreffend die Beseitigung
i Stcykowa i gmin Lipiny, Biała, Dobra i Gałkówek w powiecie ·
Tierkadavern wird mit dem heutigen Tage auch fiir die im § 11 brze~ińskim, dla osady Lutomiersk, jak też dla gminy Widzew
der Verordnung nicht aufgeliihrten Gemeinden· des Landkreises · i miasta Pabjanic w powiecie łaskim .
Lodz, mit Ausnal!me der Gemeinden · Czarnocin und P,11czniew,
Usuwanie całych i części padliny ma być i nadal jak dotąd
ferner .fiir die Stiidte Brzeziny und Strykow und die Gemeinden
Lipiny, Biala, Dobra und Galkowek im Kreise Brzeziny, den uskuteczniane w rakami Eugeniusza Gundelacha w Karolewie
Marktflecken Lutomięrsk, sowie die Gemeinde Widzew und die pod Łodzią, który obowiązany jest płacić ustanowipne w regulaminie opłat należności za padliny.
Stad! Pabianice im Krei~e Lask in Krall gesetzt.

Bek.anntmachung.

Die Beseitigunl! der Kadaver und Kadaverteile hat wie bisher in der Abdeckerei von Eugen Gundelach in Karolew bei Lodz
zu erfolgen, der aie in der Gebiihrenordnung festgesetzten Gebiihren fiir die Kadaver zu zahlen verpflichtet ist.

Łódź,

dnia 20 lipca 1916 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
w zast.
v. ISernewitz.

Lodz, den 20. Juli 1916.
Der Kaiserlich Deutsche Polizei-Priisident
j. V.
v. Bernewitz.

n

-J

Obwieszczenie.

Rekanntmachong.
Die Ortskommandantur Lodz ist unter dem heutigen Tage
aufgelost. An ihrer Stelle ist beim Militiirgouvernement eine
• Abteilung tiir Ortsdienst• errichtet.
. Alle bi~lier fiir -die Ortskommandantur zustiindigen Sacben
sind an diese Abteilung i:u richten.
Die Geschiiftsriiume belinden skh . in dem gleichen Gebiiude
wie .die der bisherigen Ortskommandantur, Petrikauer-Str. Nr. 119.

Łódzka

szym

komendantura miejscowa

z · dniem dzisiej-

W jej miejsce utworzono . przy. gubernii wojskowej „Oddział
.
miejscowej",
Ze sprawami, należącemi dotąd do komendantury miejsc?·
-· . - ·
wej, nllleży si{ zwracać-do - tego oddz;iału.--- .:.,Biura 'mieszczą się w tymże e;maćhu. co dotychczasowa
komendantura miejska, przy ul. Piotrkowskiej nr. 139.

służby

Der Militiirgouverneur
·IS;irth
Generalleutnant.

8ek,anntmachung.

została

rozwiązana.

Łódź, dnia 21 czerwca 1916 r.

Lodz, den 21. Juli 1916.

li
t

Gubernator wojskowy
B;arth
generał-porucznik.

Qgłos.zenie.

·_
• .Podług dotąd . us~lonych faktów ńie wszystkie · j_eszcze my: _.__
:- Nach hier vorliegenden Feststell1mgen.._sindJ10.clL..nicbt alle _
fur a1e extilin ustrie verwendbaren Seifen angemeldet worden . dła nadając się do uzytku przemysłu włóknistego są zameldo
_ .
·
.
. i_c h mache noch mal auł dię Bekanntmachung des Polizei- wane.
/o raz wtóry zwracam uwagę na ogłoszenie P~e~yd1um
Priis1d1um!; vom 13. Juli 1916 aufmęrksam, wonach samtliChe
lnhaber v9n_ Textilfabriken, Seilenfabriken, alle Seilenhiindler, ·policji" z dnia 13 lipca, podług którego wszyscy właśc1c1ele faLagerverwalter, sowie alle Hausbesitzer und Hausverwalter in bryk przemysłowych, mydlarń, · wszyscy han~l.arze. mudłem,. zaderen Orundstiic.ken und Fabrikriiumen fiir die Textilindu;trie rządzający składami, jako też ~szyscy właśc.1c1ele 1 zarządz1!)ący
verwendbare Selfe lagert, die gesam·ten Bestande bis zum 22. Juli domów, na posesjach których 1 pom1eszc~eniach !abryczny~h ~o.
anzumeld~n hatten. Ebenso waren alle lnhaber von Textilfabri- przemysłu tkackiego · używane mydło na składzie się zna1du1e,

....

J

·i
1

I

-

3 -

bn verpllichllet, den monadlchen Bedarf an technischer Selfe,
.
tetrennt nach jeder Oattung. anzumelden.
Ich verJingere diese Frlst bis zum 29. Juli mit der ·Massaabe, dass alle bis zu diesem Tage nicht angemeldeten, von ~Ir
dann festzu~tellenden Seifen ohne Entschidigung enteignet werden.
Lodz, den 25. Juli 1916.

Der Poiizeiprisident
Loehrs.

jak równie! wszysay włdciele fabryk przemysłu
m~ · zapotrzebowania mydła techniczneao
dłu& lcałdego ptunku zameldował.

Bekanntm&J'hung. - ·

•

tkackfeao iwe

oddzielnie ~
.
te do
zastrzeteniem,
tym
z
Term1a przedłużim do 29 lipca
odbez
będzie
mydło,
znalezione
a
zameldowane,
nie
duia tego
szkodowania zarekwirowane.
Łódź, dnia 25 lipca 1916 r_.
Prezzdent policji
Loehrs.

Obwies,;czenie.

-.- ---

Uzupełniając i odmieniając obwieszczenie z. dn. 5 maja 1916
In Erginzung und Abiinderung der Bekanntmachung vom
5 . Mai 1916 betreffend Beschlagnahme von Web-, Wirk- und r. dotyczące aresztu towarów tkackich, warsztacikowych, oraz
.
• pończoszkowych, zarządza się:
Slrickwaren wird bestimmt:
.I. Urządzone w Łodzi przez warszawską składnicę' surowt: Die von der Kriegsrohstoffstelle Warschau er~chtete Einwoj3nnego, upoministerjum
zakupów
miejsce
.J "taufsstelle "des Kriegsministeriu~ in Lodz ist berecht1gt, von den ców wojennych
beschlagnahmten Web:, Wirk- unii Strickwaren die fiir .d!e Zw_ecke ważnionem jest · nabywać dla państwowego miejsca obdziania
des Heeres "der Zivilbehorden und der deutschen Z1v1lbevolke- z aresztowanych towarów. tkackich, warsztacikowych oraz poń
rung brauchbaren Waren nach Massgabe der gegenwiirtigen Be- czoszkowych towary stosownie do niniejszego oowieszczenia,
a zdatne dla celów wojskowych; urzędów cywilnych i niemieckiej
n iiir dfe Reichsbekleidungsstelle zu erwerben.
·
ann ge au rwenten;-wenn--tlie-alłl!'""'b-1--ludnośei c;ywilne"
2. Freihiindig so
,
2. Z wolnej ręki mają być późitieJ us u eczmane.
tenen Preise d·ie Grenze nich! iiberschreiten, welche · nach den
unter Ziller 6 aufgestellten Grundsiitzen berechnet i_st. Solchen: o ile ofiarowane ceny nie przekraczają granicy, obliczonej 'StOfalls werden bis zu · 33 1/, '/, des Kaufpreises sofort, der Rest bei sownie do wyłuszczonych pod cy.trą 6 za5ad. W takim razie
płaci się 33 1/, 0 / 0 ceny zakupu zaraz, a reszte przy odbiorze toUebemahme der 'Ware in der Heimat .bezahlt.
Die Auszahlung der 661/ 1'/0 eńolgt bis au! weiteres durch waru w ojczyźnie. Wypłata 66 1/ 1 °/0 do dalszego zarządzenia
uskuteczniana będzie za pośrednictwem pańsfwowej Komisji Od.
- Vermittelung der Reichsentschiidigungskommission:
·
.
3. Wo in den Angeboten die be_i Ziffer 6 beze1~hneten Preis- szkodowań.
3. O ile przy zaofiarowaniu ceny przekracza oraz • podane
grenzen iiberschritten sind, kann die Ware enteignet ~er~en,
wobei eine vom Erwerber nach Gehor von Sachverstand1gen przy cyfrze 6 ceny graniczne, natenczas towar może być wywłasz
auszuwerfende Vortaxe gemiiss· den . Grundsiitzen bei Ziffer 6·zu- czony, przyczem ma być wzięta za podstawę przedtaksa, wystawiona przez nabywającego w posłuchaniu rzeczoznawcy, stosow·
.
.
grunde zu legen ist.
4. Die bei dem Enteignungsverlahre n v~rtll:xierten Wert~e- nie ·do zasad cyfry 6.
4. Przy wywłaszczeniu przedtem oszacowane kwoty war·agę werden mit lO°lo sofort bezahlt. Im ubrigen regelt _sich
Entschiidigungsveńahren nach der Verordnu~g des :Reichs· tości opłacone będą natychmiast 10°/0 -wą sumą takowej. Pozad
kan · rs vom 24. 4. 1915 iiber die Einsetzung emer Re1chsent- tern sposób odszkodowania reguluje się podług rozporządzenia
kanclerza Rzeszy z dnia 25 kwietnia 1915 r., dotyczącego usta.
schiidi~ungskommission.
5. Enteignet werden nur solche Waren, die entweder von nowienia państwowej Komisji odszkodowań.
5. Wywłaszczone będą tylko towary, które potrzebne są
der Heeresverwaltun2 fiir ih re Zwecke gebraucht werden, od:r
die von der Reichsbekleidungsstelle fiir die Zivilbean:iten. oder fur zarządowi wojskowemu cij,a jego celów, !ub które przeznaczone
die biirgerliche Bevolkerung be~timmt werden und die: mcht unter są przez państwowe miejsce obdziania urzędników cywilnych lub
die Freiliste fallen die in ' der Bekanntmachung des Reichskanzltrs dla ludności miejskiej, a które nie podpadają liście zwolnień" wy~
vom IO. juni 191'6, Reichsgesetzblatt Nr. 121 •. Seite· 468 (vergl. mienione one są w obwieszczeniu kanclerza Rzeszy z d. 10 czerwca 1916 r. Reichsgesetzblatt Nr. 121, strona 468 (obacz dołącz.
.
Anlage A) verzeichnet sind: ,..._
,
Wo in dieser Freiliste Preisgrenzen nach Klemhandelspreisen nik A).
Gdzie w tych listach zwolnień podane są granice cen wegenannt sind" werden dieselben Preisgre.nzen fiir den Grosshandel
bierze się
graniczne
te
ceny
to
dług cen sprzedaży detalicznej,
••
•
•
· . „
z'!grunde gelegt.
·
6. Fur die Waren werden mit Rucks1cht au! .die fur Polen za podstawę dla handlu hurtowego.
5. 7-e względu na znaczniejsze koszta kupna w Królestwie
.
hoheren Gestehungskosten
a) beim Erwerb vo n Fabrikanten, die deutsche.n Friedens- będą :
a) przy zakupie od. fabrykantpw brane za podstawe będą
preise der gleichartigen ·ware zugrunde g.elegt und be1 Baumwollwaren ein Zuschlag von 40 his 70'1o, be1 Waren ;us Wo.Ile, Halb· niemieckie ceny pokojowe za towary tegoż rodzaju, a przy to·
warach bawełnianych uczyniony będzie dodatek od 40 do 70°/,,
wolle oder Kunstwolle ein Zuschlag von 30-50 Io gewahrt.
b) bei Ankiiufen vom Hiindler kann zu dem nach. Pun~t przy towarach wełnianych lub . sztucznej wełny dodatek od 30
•
6a fiir die Ankiiufe vom Fabrikanten massgebenden Preise em do 50'/,.
.b) przy zakupje _od handlujących może · być de cen mia~o.
·
weiterer Zuschlag bis zu lO°lo gewiihrt werden.
7. Die siimtlichen in der Bekanntniachung vom 5. Mai vor- dajnych podług punktu· 6 dla zakupów od fabrykantów uczymogeschriebenen Anmeldungen haben bis 15. Ju!i 191_6 .zu eńolge~. ny dalszy dodatek do 10'/ 0 •
7. Wszystkie przepisane w obwieszczeniu z dn. 5 maja
Die Kriegsrohstoffstelle, Einkaufsstelle des Kriegsmm1steriums m
Lodz ist berechtigt, einzelnen Eignern oder Verwah!ern .von zameldowania inają być· zakończone do d. 15 lipca. 1916 r. Skład
nica surowców, łódzkie miejsce zakupów m.inist:rjum woje~n~~o~
Waren eine friihere Zeit fiir die Anmeldung vorzuschre1ben.
Der Generalgouverneur jest upoważnione do przepisania dla pojedynczych własc1cieh
i przechowawców- wcześniejszego terminu dla zameldowama.
v. Beseler.
0

Generał-Gubernator

Die vorstehende Bekanntmachung des Herm ~enera~-Gou~erneu~s. vom )7, )uni 1916 wird hiermit noch emmal 10 der
jetzl g'eltenden Fassun2 veroffentlicht mit · dem · Bemerken, !lass
im . Einvęrstiindnis mit der Kriegs-Rohstoff· Stelle Lodz der Mc:ldc:termin bis zum 31. Juli d: Js . noch .anmelden, wird Straffreiheit
zugesichert. Zur Meldung ·-sind a uch die Kiiufer von Manufaktur·
waren verpflichtet, wekhe kleinere Lager in ihren Wohnungen
zum Zwecke des Verkaufs unterhalten .
Urn Missdeutungen vorzubeugen, hat das Kaiserlich Deutsche
General - Gouvernement die oben abgedruckte Aenderung . der
Ziller 2 und 4 festgesetzt, auł die hiermit ausdriicklichst hmge~
wiesen wird.
. Die Stolle, welche in der bereits mehrmals verćiffentlic~ten
Freiliste (entsprechend Reichsgesetzblatt 1916 Seite 468), bezeichnet- sind.--sin.d-v.on...der_MeJ.d.ung_nic~t befreit.
Siimtliche mit der Verfiigung vom 5 ..Mai 1916 besc~lag·
na~mten Web·, Wirk- und Strickwaren sind vielmeh~ ~er Kne~~
rohstoffstelle Warschau, Zweigstelle Lodz unter Beifugung Y
1
·
Mtistern anzumelden:
Lodz, den 25. Juli 19i6."
Der Kaiseriich Deutsche Polizeipriisident
Loehrs.

van Beseler.

Powyższe ...obwieszczenie pana Generał-Gubernatora 'z dnia
niniejs~nL.I!o<t~if.;;~ w tc:raź~js:r:ej red!lk~ji
17 ,lipca t 916
powtórnie do wiadomości z zaznaczemem, ze w .Porozumiem u---~

<.'

z Wydziałem surowców wojennych w Łodzi termin zgłoszen!a
przedłużonym zostaje do · 31 lipca. Tym, którzy bez wdawama
się władz zgłoszą zapasy swoje je~cze do. 31 lipca r. b ..' zapewnia się bezkarność. Do zgłaszama obow1ązam są także kupcy
towarów manufakturówych, którzy utrzymują mniejsze składy w
swoich mieszkaniach w celu sprzedaży takowych.
w celu uniknięcia mylne20 zrozumienia, Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo ustanowiło powyżej , wydrukowa!UI
·zmianę cyfr 2 i 4, na którą niniejszem naiwyraźniej się wskazuje.
Materje. oznaczone kilkakrotnie w wykazie zwolnień (względnie
Dziennik praw państwowych za rok 1916 str. 468) o~ zgłosz~nia nie są zwolnione: Wszelkie rozporządzenia z ~ma· ~ ma1a
1915 r. zasekwestrowane towary tkackie, ~kotowe .1. p.onczos:r:nicze winny być w Wyd7;iale surowców wojennych, filja w Łodzi,
• z załączeniem próbek zgłoszone.
, _., .
Łódź, dnia 25 lipca 1916 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Pohctl
'
·poElp. Loehrs.

Holllndischct

Zuc~er

Hol~nd~rsltj cu~i~r

.

"'

wlrcl olme Zuckerkarten in der amtlidl -geoehmiilten Verkauftsstelle in Zgierz, Herrenstrae 33,
verkauft. Du geehrte. Pl,lblikum wircl um geneigten ~uspruch gebeten.

-

A.

~sPrzectaje się bęz

kart cukrowych w urzędo~o zatwierdzonym miejscu sprzedaty. w Zgierzu, ul. Pailska 33. · Szan<>wną publiczność uprasza się o ła
skawe odwiedzenie.
- _, _,
-----.-- A. ·81ttmann:

a1ttniann.- -

.

.

Dntysta· Leurz 5. Baumgart~n

Zahnarzt 5 . . Baumgart~n
.ZGIERZ, Długutr. 13. ·
gew. · Hauptassistent der Lodzer Central - Klinik.
Zahnzlcłlen und Hcllung schmenlos. Gold und Por·
zdlan • Kroncn. KOnstllche Zlhnc aus Gold und l"orzellan
mit und ohnc GaumCll.

Zgierz, ul. l)ługa 13~
b. główny asystent Łódzkie" Centralne· Kliniki
Leczenie wyjmow. zębów zupełnie bez bólu. ;"orony .
Zęby stuczne złote I porcelanowe
na podniebieniu I bez_
złote porcelanowe.

:'

„

Ei&enes technisches Laboratorium.

ISei I. L. Rosenzweig, Schlammstr. Hr. 9011,
werden
'\

~Rn:-GSSTIEFEL
mit Holuohten verk.auft.

· Własne

laboratorjum

t~chniczne ,

l)fa: niezamożnych · ust'ępstwa.

FDr Unbemlttelte Ermhsigung.

Przy ul. Błotnej Hl 90/1 w · mleszk.a~iu
I. L. Rosenzwelga SP.rzedaje się

.

OBUWIE WOJENNE

Mbsige Prelse.

Ein ·deutsdler Passaułaen Namen Franciszka Jaworska ist verloren ge11an1en. Der Finder wird gebeten denselben beinl Magistrat
abzu11eben.
. • ._

z drewnlaneml P,.Odeszwaml.

Ceny

przystępne.

_Pasz.Port niemiecki na imi~ Franciszi<i•Jaworskletzoat./ z1111b!ony."
znalazca raczy o ddał takowy w Ma ~ istracie.

ł.askawy

Danks~gung.

Podzięl\owanie~

Fiir die liebevollen- Beweise herzl.i. cher · Teilnahme bei der Beerdigu~
meiner lieben unvergesslichen Gattin

Za miłe dowody serde6;znego wzię
cia udziału przy poch<?waniu mojej u- .
kochanej i niezapor.nn~anej małżonki

WrlNDrt LUDMILLrt MflUCH
g~b.

REICHEL T

--&,pi;ęche ich ~hiermit

allen; ·die..der X-er:.. · +-:sk!adam-wszystkiru,Jq~irzy--'>od~ałiost - ·
storbenen das letzte Geleit zur Ruhe- / tnią przysługę zmarłej, towarzysząc na
starte gaben, insbesondere Her.rn 1. Biir- . miejsce spoczynku, w szc;zególoości p.
germeister, Herrn Pastor Gerhard,, den Burmistrzowi, p. Pastorowi Gerhar~,
Herren Ehrentragern, der Aborćinu~ . straży chonorowej, delegacij magistratu,
des Magistrats, dem Qęsa~verein C.on-· T9w. Śpiew. Cookordja, ,jak rówoiet
. cordia, sowie den Blumen- und Kranz- ofiarodawcom kwiatqw i wieńców mp- :
spendern meinen innigsten Dank al.is. je .oajserdęczoiejsze p·odziękowaoie.
)

Die tlefgebeugte ·&atte. ·
Schriftleitunl{: ~aeistrat Z&ierz.
'

...-:

/'

· •- „

.

.·

_ltronany

mąt

Druck vÓn M. )llowlcki - & Co„ Z&leri,

