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Holi YXX:

Pismo dla ludu polsko -katolickeigo.
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-----------------—----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------»NOWINY RACIBORSKIE« z bezpłatnym dodatkiem »Gość Świąteczny« wychodzą trzy razy w tydzień, w Poniedziałek, Środę 1 Piątek,
Kosztują na kwartał na poczcie 1 markę 50 fen., z dostarczaniem w domu przez Itrowego 1 marke 74 fen.
Ogłoszenia przyjmiije się za opłatą 25 fen. od jednolamowego wiersza drobnego w dziale ogłoszeń, a 1 marki od dwułamowego wiersza
reklamowego.
Miejsce regulowania rachunku w Raciborzu. «— W razie konkursu lub sądowego ściągania nalezyfoścl wszelki rabat ustaje.

Rada Regencyjna

do narodu polskiego.
Wielka godzina, na którą cały naród polski
czekał z upragnieniem, już wybiła.
Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy
^przedawnionych dążeń narodu polskiego do zu
pełnej niepodległości.
W tej godzinie wola narodu polskiego jest ja
sna stanowcza i jednomyślna.
Odczuwając tę wolę i na niej opierając to wez
wanie, stajemy na podstawie ogólnych zasad poko
jowych, głoszonych przez prezydenta Stanów Zje
dnoczonych, a obecnie przyjętych przez świat cały
tako podstawa do urządzenia nowego współżycia
narodów.
W stosunku do Polski zasady te prowadzą do
utworzenia niepodległego państwa, obejmującego
wszystkie ziemię polskie, zd ostępem do morza, z
polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako też
terytoryalną nienaruszalnością, co przez traktaty
międzynarodowe zagwarantowanem będzie.
Aby ten program ziścić, musi naród polski sta
nąć jako mąż jeden i wytężyć wszystkie siły, by
jego wola została zrozumiana i uznana przez świat
cały.
W tym celu stanowimy:
1. Radę Stanu rozwiązać.
2. Powołać zaraz rząd, złożony z przedsta
wicieli najszerszych warstw narodu i kierun
ków politycznych.
3. Włożyć na ten rząd obowiązek wypraco
wania wspólnie z przedstawicielami grup poli
tycznych ustawy wyborczej do sejmu polskie
go, opartej na szerokich zasadach demokra
tycznych i ustawę tę najpóźniej w ciągu mie
siąca do zatwierdzenia i ogłoszenia Radzie Re
gencyjnej przedstawić.
4. Sejm niezwłocznie potem zwołać i poddać
jego postanowieniu dalsze urządzenie Władzy
zwierzchniej państwowej, w której ręce Rada
Regencyjna zgodnie ze złożoną przysięgą wła
dzę swoją ma złożyć.
Polacy! Obecnie już losy nasze w znacznej
mierze w naszych spoczywają rękach. Okażmy
się godnymi tych potężnych nadziei, które z górą
przez wiek żywili wśród ucisku i niedoli ojcowie
nasi. Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie
dzielić może, a niech' zabrzmi jeden wielki głos:
rolska zjednoczona niepodległa.
t Aleksander Rakowski. ’Józef Ostrowski
Zdzisław Lubomirski.
Prezydent ministrów:
Jan Kucharzewski.
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dę 9 b. m. do rządu szwajcarskiego. Treść jej ma na
stępujące brzmienie:
„Szanowny Panie ! Mam zaszczyt w imieniu pre
zydenta potwierdzić odbiór noty 6 października, za
wierającą wiadomość rządu niemieckiego dla prezy
denta, i jestem od prezydenta upoważniony prosić Pa
na, aby kanclerza Rzeszy niemieckiej powiadomił, jak
następuje:
Zanim się da odpowiedź na prośbę cesarsko-niemieckiego rządu i. aby odpowiedź ta udzieloną została
prosto i szczerze, tak jak tego wymagają zawarte w
niej ważne interesy, prezydent Stanów Zjednoczonych!
uważa za konieczne, aby zapewnić sie o dokładnym
sensie noiv kanclerza. Czy kanclerz Rzeszy uważa, że
cesarsko-niemiecki rząd przyjmie warunki prezydenta
jakie w\łuszczył w swem oświadczeniu do kongresu
z 8 stycznia i w późniejszych oświadczeniach, oraz,
czy ich celem przy podjęciu dyskusyi byłoby tylko to,
by porozumk*4 1się2 3co do praktycznych szczegółów ich}
zastosowania ? Prezydent Stanów Zjednoczonych uwa
ża się zobowiązanym na propozycyę zawieszenia broni
oświadczyć, że nie czuje się uprawnionym do zapro
ponowania rozejmu rządom, z którymi rząd Stanów
Zjednoczonych przeciwko państwom centralnvm jest
złączony, póki wojska tych państw stoją na ich terytoryum.
Dobra wiara w jakąkolwiek dvskusye zależałaby
oczywiście od przystania państw centralnych do natych
miastowego wycofania wojsk % wszystkich zajętych ob
szarów. Prezydent uważa także za uprawnione to py
tanie, czy kanclerz Rzeszy mówił tylko za te władze
państwa, które wojnę prowadziły? Uważa on odpo
wiedź na to pytanie z każdego stanowiska za nadzwy
czaj ważną.
Szanowny Pan zechce przyjąć ponowne zapewnie
nie mego poważania.
Robert Lansing.

Podstawy rolowali pokojowych.
Niemcy. Austro - Węgry i Turcy a wysłały do
prezydenta Ameryki Wilsona notę pokojową,
w której państwa sprzymierzone prosząc o zawie
szenie broni i podjęcie rokowań pokojowych, wy
raziły zgodę na przyjęcie warunków Wilsona, ogło
szonych w różnych przemówieniach iego, zwłasz
cza 8-go stycznia i 27-go września r. b.
Podstawy, jakie Wilson sam wytknął, jako
cele toczącej się wojny, mieszczą się w jego prze
mówieniach. Punkty te brzmią jak następuje:
14 punktów z 8-go stycznia 1918 r.
1. Najzupełniejsza jawność zawierania trakta
tów pokojowych i wszelkich umów międzynarodo
wych.
2. Zupełna wolność żeglugi na morzach poza
wodami terytory alnemi zarówno podczas pokoju,
jak i podczas wojny.
3. Usunięcie, o ile to możliwe, wszystkich za
pór gospodarczych i przeprowadzenie równości
wszystkich stosunków handlowych między wszy
stkimi narodami, które przyłączą się do pokoju i
zjednoczą w celu jego utrzymania.
4. Ograniczenie zbrojeń do minimum, dającego
się pogodzić z bezpieczeństwem wewnętrznem.
5. Należy doprowadzić do wolnego, wspania
łomyślnego i bezwarunkowo bezstronnego wyró
wnania wszystkich pretensyi kolonialnych, ugrun
towanego na ścisłem przestrzeganiu zasad, że przy
rozstrzyganiu wszystkich takich spraw suweren
ność i interesy danej ludności mają mieć tyleż wagi,
co uprawnione pretensye tego rządu, którego tytuł
prawny ma być ustalony.
6. Musimy żądać opuszczenia całego teryto-

we wszystkich sprawach, które tego dotyczą, a to
celem swobodnego współdziałania innych narodów
świata dla dopomożenia Rosyi w uzyskaniu — bea
wpływów postronnych i bez przeszkód — sposo
bności do niezależnego ustalenia swego rozwoju
politycznego i polityki narodowej. Ponadto zape
wnilibyśmy Rosyi pomoc wszelkiego rodzaju, jakiejby tylko potrzebowała i życzyła sobie.
7. Opuszczenie i odbudowanie Belgii bez
wszelkiej próby ograniczenia jej suwerenności.
8. Całe terytoryum francuskie musi być oswo
bodzone, i zajęte części być przywrócone. Podo
bnie musi być naprawiona krzywda, która zrządzo
na była Francy! przez Prusy w roku 1871 co do
Alzacyi i Lotaryngii.
9. Przeprowadzenie poprawienia granic wło*
skich według narodowego stanu posiadania.
10. Narodom monarchii austryacko - węgier
skiej, których miejsce wśród innych narodów chce
my widzieć zabezpieczone, musiałaby być dana
pierwsza sposobność do samorządnego rozwoju.
11. Rumunia, Serbia i Czarnogórze musiałyby
być opuszczone, a zajęte terytory a przywrócone.
Serbia musiałaby otrzymać swobodny i pewny do
stęp do morza. Również musiałyby być dane mię
dzynarodowe gwaraneye politycznej i gospodarczej
niepodległości, oraz nienaruszalności terytoryalnej
państw N (kańskich.
12. Tureckiej części teraźniejszego cesarstwa
otomaoskiego musiałaby być zapewniona bezwa
runkowa niepodległość, ale inne narodowości, które
są obecnie pod panowaniem tureckiem, mają otrzy
mać niewątpliwie zabezpieczenie swych warunków
istnienia oraz całkowicie zabezpieczoną od wpły
wów postronnych sposobność do samorządnego
rozwoju. Dardanele mają być otwarte na stałe dla
swobodnego przejazdu okrętów handlowych wszy
stkich narodowości przy zastosowaniu gwarancyi
międzynarodowych.
13. Ma być utworzone niepodległe państwo
polskie, obejmujące wszystkie ziemie, zamieszkane
przez ludność niewątpliwie polską i posiadające za
bezpieczoną wolność i niezawodny dostęp do mo
rza, i którego polityczna i gospodarcza niezawi
słość, jako też terytoryalna nienaruszalność musia
łyby być zagwarantowane traktatami międzynaro
dowemu.
14. Musi byc utworzone powszechne zjedno
czenie narodów z określonemi warunkami traktatoweml celem wzajemnego gwarantowania politycz
nej niepodległości i nienaruszalności, zarówno wie!kch, tak i małych narodów.

4 punkty z 12-go lutego 1918 r.
1. Każda część definitywnej umowy mus! się
opierać w danym wypadku na sprawiedliwości 1 na
ugodzie, któraby najprawdopodobniej zrealizowała
myśl trwałego pokoju.
2. Narody i prowincyc nie mogą być przerzu
cane z jednego państwa do drugiego tak, jak gdyby
tu szło o jakieś przedmioty lub jak gdyby to była
gra w kamienie i to nawet w tej wielkiej grze o
równowagę sił, która po wsze czasy została zdys
kredytowaną.
3. Każde rozwiązanie kwesty! terytoryalnej,
ldore wojna narzuciła, powinno nastąpić w interesie
i dla dobra danej ludności, a nie gwoli ugodzie i
kompromisowi.
4. Wszystkie jasno wyrażone aspiracye naro
dowe powinny znaleźć pełne zadośćuczynienie bez
wsączania nowych fermentów lub odświeżania da
wnych fermentów sporu i zawisłości, któreby zno
wu zapewne zakłóciły spokój Europy, a tern samem
i eaługu śwUia.

W
września 1918.
*
li. Sprawiedliwość, na której pokój ma być
zbudowany, niej może znać uprzywilejowanych lecz
tylko równe prawa dla uczestniczących w nim lu
dów.
2. Żaden ze strejkujących interesów poszcze
gólnych narodów albo grup narodów nie może być
odmienną podstawą, którejkolwiek części umowy,
o ile nie zgadza się ze wspólnym interesem wszy
stkich.
3. We wspólnej rodzinie Związku narodów nie
może być żadnych specyalnych traktatów.
4. Wewnątrz Związku nie może być żadnych
kombinacyi gospodarczych, żadnego stosowania boj
kotu gospodarczego w jakiejkolwiek formie, wyją
wszy pełnomocnictwa udzielonego Związkowi lu
dów co do kontroli ł wymierzania kar gospodar
czych przez wykluczenie z rynków świata.
5. Wszystkie międzynarodowe układy i umo
wy wszelkiego rodzaju muszą być dosłownie zako
munikowane reszcie świata. Stany Zjednoczone są
skłonne objąć pełny udział w odpowiedzialności za
utrzymanie wspólnych umów i traktatów, na któ
rych pokój w przyszłości musi spoczywać.
Powyższe warunki służyć mają za podstawę
rokowań pokojowych. Chociaż rząd niemiecki wy
raził zupełnie jasno swą zgodę w tym kierunku, or
gan przemysłu wielkiego »Köln. Ztg.«, o czem już
donosiliśmy, zaznaczyła, że pomiędzy programem
partyi większości parlamentu a programem prezy
denta Wilsona istnieją pewne różnice. Wobec tego
głosu półurzędowa »Nordd. Allgeni. Ztg.« z całą sta
nowczością oświadcza, iż rząd niemiecki i więk
szość parlamentu przyjęli cały program Wilsona
bez wyjątku i zastrzeżeń za podstawę rokowań po
kojowych.

w AngTTl wyrażają sTę z uznaniem o usługach,
jakie ks. Maksymilian badeński poczynił w służbie
Czerwonego Krzyża.
»Daily Telegraph« podnosi, że wszystko zależy
od tego, czy w Niemczech obecnie polityczne czy
wojskowe czynniki mają głos decydujący.
»Westminster Gazette« uważa, iż zmiany w rzą
dzie niemieckim nie są zmianami zasadniczemi, tyl
ko podyktowanemi koniecznością wypadków mię
dzynarodowych.
Co do niemieckiej propozycyi pokojowej, to
rząd angielski na razie zajmuje stanowisko wycze
kujące.
Prasa amerykańska okazuje się w omówieniu
ostatnich zmian w Niemczech bardzo powściągliwą.
— »New Jork Evening Post« ogłasza telegram z
Waszyngtonu o zamiarach rządu i jego ewentualnem stanowisku wobec ewentualnych propozycyi
Niemiec. Dziennik podnosi, że w ostatnich swych
mowach Wilson usilnie starał się, ażeby nic takiego
nie powiedzieć, co mogłoby być przez Niemców
zrozumiane, jakoby on żywił tendeneye w kierunku
zniszczenia i wytępienia Niemców.
»New Jork Herold« nie wierzy w szczerość de
mokraty żacy i niemieckiej.
Szwajcarski »Bund« pisze, że większa część
opinii szwajcarskiej przyjęła ostatnią propozycyę
pokojowa Niemiec i Austryi z wyrazami jaknajżywszych sympatyk Ludność szwajcarska powitałaby
ze swej strony z radością, gdyby w blizkim czasie
istotnie doszło do rozpoczęcia pokojowych pertraktacyi, bo zimowy okres tegoroczny dawałby się we
znaki dotkliwie także państwom neutralnym, nie
tylko prowadzącym wojnę.
Na ogół jednak wyraża się prasa neutralna o wi
dokach najnowszych propozycyi bardzo wstrzemię
źliwie.

Dokoła zmian w Niemczech.

Niepożądani goście.

W politycznych kołach francuzkich panuje rtieW Polsce dzieje się rzecz niesłychana, wprost
zadowolenie z powodu wysłania ostatniej noty po niezrozumiała, a mogąca mieć fatalne skutki: wra
kojowej przez państwa centralne do Wilsona. Tak cają obecnie do Polski Rosyanie — dawniejsi urzę
że urzędowe biuro telegraficzne Havasa zwraca u- dnicy państwowi, funkcyonaryusze administracyi
wagę, że ententa nie powinna kierować się w swych < cywilnej, sądownictwa, policy! i nawet żandarmedalszych operacyach wojennych obecną propozycyą ryi; są między nimi także nauczyciele ludowi, da
Niemiec, Austryi i Turcyi. Zdaniem agencyi jedy wni rusyfikatorzy dziecka polskiego. Wracają nienie konieczność zmusza Europę środkową do kroku tylko ci, którzy zajmowali niższe urzędy i byli, dla
ookojowego na podstawie znanych warunków Wil własnego zysku i karyery, wykonawcami bez
sona, które jednak muszą zostać zmodyfikowane i względnych i bezlitośnych, a wydawanych przeci
zastosowane do najnowszych wypadków, jakie od wko Polakom, rozkazów, ale mają śmiałość wracać
czasu ich wygłoszenia zaszły w Europie. A wy także i ci, którzy rozkazy te wydawali, system
padki te są w wysokiej mierze znaczące i ważne.
prześladowania Polaków i tępienia polskości dosko
Z Londynu donoszą, że Anglia śledzi z nadzwy- nalili i wnosili doń własną inieyatywę, płynącą z
czajnem zainteresowaniem rozwój wypadków w nienawiści wszystkiego, co było naszem, polskiem,
Niemczech. Przyznają tam, że demokratyzacya Nie żyło i broniło się przed gwałtem zagłady.
miec czyni postępy. Że ten proces demokratyzacyi
Wczorajsi wrogowie dziś mienią się naszymi
i jego liczne przejawy spotkają się z krytyką An przyjaciółmi. Ludzie, dla których Polska, skuta łań
glii, było z góry do przewidzenia.
cuchami, była ofiarą i łupem, którzy się nad nią pa
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że rozgry stwili, i conajmniej, bogacili się bez wszelkich skru
wające się obecnie w Niemczech wypadki politycz pułów naszym kosztem, a krzywdy nam wyrządza
ne nie pozostaną bez wpływu na zmianę zapatry ne, sobie za zasługi poczytali, — dziś zjawiają się
do Polski nietylko, aby zrealizować i zabrać swe
wań w Anglii.
»Times« wskazuje na możliwość, że nowy kan pozostawione tu majątki, pochodzące przeważnie
clerz niemiecki przychylniej będzie przyjęty przez z łapownictwa i różnego rodzaju kradzieży, ale, jak
zagranicę, niż wszyscy inni jego wojenni poprze oświadczają niektórzy, z zamiarem osiedlenia się w
Polsce na stałe. Znajdują się nawet tacy, którzy
dnicy.
t

jPrzy sprzedażach i aukcyach zapasów wojska i marynarki nieużytecznych dla celów
wojennych, mogą kupujący płacić po
życzką wojenną, zamiast gotówką. Przepis ten
dotyczy wszystkiego, co przeznaczone będzie na
sprzedaż dla ludności, a mianowicie koni, wo
zów i uprzęży, materyału dla kolejek pol
nych, lokomotyw motorowych i wozów auto
mobilowych z przynależytościami, wszelkich
zapasów, także pastewnych, rolniczych ma
szyn i sprzętów oraz narzędzi, urządzeń fa
brycznych z przynależnemi maszynami i przy
rządami, żelaza, stali i innych metali, drzewa
oraz wszelkiego materyału budowlanego, tkanin
< surowców wszelkiego rodzaju.
;

na usługi rządowi przy budowie państwa polskiego
ł doprawdy nie wiadomo, czemu się więcej dzi
wić, czy ich śmiałości, graniczącej z bezczelnością'
czy polskiej wyrozumiałości, przechodzącej w wy
stępna już słabość.
O miłych przybyszach zewsząd przychodzą ttsn
raz wiadomości. Na prowincyi zjeżdżają do swycL "
dawnych stolic i osiedlają się w nich naczelnicy po
wiatów, a chłopi podobno, po dawnemu, znoszą in?
podarunki. Do Warszawy przybyli, jeżeli ty Ikr
wymienić najwięcej znanych: p. Kurnatowski, na \
czelnik policy! kryminalnej, zbliżonej do dawnej »o •»
ehrany«, i podobno złożył swoją ofertę polskim wła
dzom: p. Drejling, żandarm, komendant 10-go pawi
lonu warszawskiej cytadeli — zdążył dotychczas |
już mieć dwa procesy sądowe za niepłacenie zacią
gniętych długów; wreszcie pojawił się i chodzi p<
ulicach Warszawy generał Uthof, b. naczelny sze,
żandarmem na cały kraj, który w szeregu »działa
czy«. iakich rząd rosyjski wysyłał do Polski, zaj
muje wybitne miejsce i zapisał się krwawo w histo
ry! naszej martyrologii ostatniego okresu. Typowy,
żandarm, posiadał on wszystkie właściwości po
trzebne do tego zawodu i był bezwzględnym i cy
nicznym, przebiegłym i przewrotnym, miał praw
dziwy węch w tropieniu ofiar, których liczyć mo
żna podczas jego 30-letniego urzędowania w Polsce
na tysiące.
To też słusznie protestują pisma warszawskie
przeciwko fali powrotnej tych niepożądanych gości,
którzy pod carskiemi rządami krwawo zapisali się
w pamięci narodu polskiego.
'
-j
Gościnność była zawsze główną zaletą naroa&
polskiego, ale wobec podobnych gości byłaby wprost
karygodną. Występkiem byłoby tolerować pobyt
w Polsce dawnych żandarmów rosyjskich i pollcyan tó w i tern samem dopuszczać możliwość pro
wadzenia przez nich roboty zatruwania ducha naro
du, powstającego z niewoli do nowego życia. Ele
mentarna konieczność samoobrony nakazuje teraz
usunąć najrychlej z kraju tych. co już zdążyli przy
być, i zatamować na przyszłość szczelnie przypływ
rozkładowych żywiołów z Rosyi.
Sprawa tą zajmowała się także warszawska r.-T
da rmejska w ubiegłym tygodniu. Radny Berensoti
stawił wniosek następującej treści:
Pisma doniosły, że w liczbie powracających
Warszawy Rosyan, zamieszkałych przed wojna w
naszem mieście, znajdują sie także jednostki, które
w okresie panowania rosyjskiego pastwiły się nad
najsłabszym przejawem dążeń wolnościowych.
Ostatniemi czasy przybył do arszawy były szef żan
darmów, którego nazwisko jest ściśle związane z)
niezliczoną ilością wyroków śmierci.
Tego rodzaju zjawiska nie tylko oburzają, lecz
i napawała słuszną obawą obywateli naszego mia
sta. wobec czego niżej podpisani radni wnoszą, aby
rada miejska uchwalić raczyła wniosek treści naste
pującei:
»Rada miejska wzywa magistrat, aby przeciw
stawił sie jak energiczniej pobytowi w Warszawie
tyćh Rosyan, których działalność, jako wrogów Pol
ski, stała w związku ze zwalczaniem ruchu wolno
ściowego w Polsce«.
Rada wniosek przyjęła jednomyślnie.

Kupujący, którzy płacić będą po
życzką wojenną, mają pierwszeństwo
przy różnych podkupach.
Pożyczkę wo
jenną przyjmować się będzie w wysokości nomi
nalnej i pełnej ceny kupna lub przybicia. —
Jako pożyczki wojenne w tym sensie uchodzić
będą wszystkie
zapisy w. księdze długu
państwa oraz 4|;2% asygnacye skarbowe, losujące
się i wydawane od szóstej pożyczki wojennej
począwszy.
A zatem: tylko pożyczka wojenna, a nie
posiadanie gotówki daje pewność, że gospodarz
i przemysłowiec zdoła nabyć z zwolnionych za
pasów wojennych to, co potrzebuje.

■ WOJKA.
Wyprawy niemieckich lotnikór:.
(wtb.) Nasze oddziały lotnicze zużyły we wrze
śniu dla zwalczenia celów militarnych poza frontem
nieprzyjacielskim 961 964 kilogramów bomb. Przy
stanie lotnicze Izelleo, Hameau. Ham, Roville, Zaftevillers i Luneville doznały ciężkich uszkodzeń.
Przystań lotnicza w Marquise została spaloną, w
Aubigny i pod Bethune wysadzono w nocy z 24 na
25 i z 25 na 26 września wielkie składy atnumcyi
W powietrze. Pod Arras, pod Villeneirre, pod Marl in,
na urządzeniach kolejowych na wschód i zachód
Sommy. a także w St. Mihiel wyrządziły kilkakro
tne ataki lotnicze, szczególnie wielkie ekspłozye i
długotrwałe pożary. W nocy z 15 na 16 września
>Vł Paryż celem pianowego ataku lotniczego. Wy
buchy pożarów ogromnej siły i rozprzestrzenienia
jśię były dowodem skutków. Oprócz tego nasze od
działy lotnicze ugodziły w licznych wypadkach w
dworce, powodując pożary, wśród których nastą
piły ekspłozye w kryjówkach żołnierzy, obozach,
Oborach na froncie i poza frontem wielkich walk.

Tanki priy pracy.

Uo aren angielska przybyto kilka pociągów z rannymi
i zabitymi. Po tern niepowodzeniu nastrój wojska
angielskiego i francuskiego znacznie spadł Śród woj
ska amerykańskiego na północy szerzy się „choroba
hiszpańska”.

Mowa

*so£ska w SybcryS.

Agencya Havasa donosi z Charbina w »Associa
ted Press«, że przebywający w Syberyj oficerzy
polscy zabrali się energicznie do tworzenia oddziel
nej dywizyi polskiej, która ma uczestniczyć w wal
kach przeciwko bolszewikom i posuwać się xy kie
runku zachodnim. Dy wizy a polska stanowić bę
dzie integralną część amerykańskiej armii, walczą
cej w Syberyi.
Według przybliżonych obliczeń będzie można
w okolicach Wiadvwostoku, Charbinie, Nikols ku i
Amuru werbować Polaków. Dodać należy, że do
Charbina przybyło kilkunastu oficerów polskich z
dawniejszej armii Muśnickiego. którzy nie chcieli
poddać się rozkazom swego wodza i protestując
przeciw rozbrojeniu, puścili się w niebezpieczną
drogę na Wschód. — Przy pomocy Czecho-Słowaków dotarli oni aż do Mandżuryi, gdzie zaczęli or
ganizować pierwsze kadry wojska polskiego. Zapał
wśród emigrantów, polskich, powiadomionych o
wszystkich zbrodniach bolszewickich, popełnianych
na Polakach jest ogromny.
Rekrutacya żołnierza polskiego rozpoczęła się
pod hasłem pomszczenia zabójstwa braci Lutosław
skich.

Jak wiadomo, tanki czyli pancerne samochody, od
; grywając w obecnej ofensywie koalicyi bardzo ważną
Wę. Francuzi urządzili się z tankami na sposób woj
skowy i utworzyli pułki tankowe. Każdy taki pułk tan'ków składa się z trzech batalionów, każdy po trzy;
kompanie; kompania ma 15 tanków czołowych i 10 re
Zac*ę&e walk# Kozaków z bolzerwowych. Każdy oddział tanków składa się z pięsiewikam^
dui wozów pancernych, odsługiwanyeh przez jednego/
Pomiędzy
Kozakami
a wojskami czerwonej
podporucznika, dwu podoficerów i dwu ludzi, zwa
gwardyl
wywiązały
sic
w
okolicach Chostrowrońrtych brygadyerami. Prócz tego należy do takiego od
działu jeszcze 5 mechaników. Z takich pięciu tanków ska. Ni we w sk a i Ust-Miedz wiedziska zacięte walki.
dwa uzbrojone są w działa, trzy inne w karabiny ma .Wojska bolszewickie odniosły wszędzie zupełna po
szynowe. Kompania ma ponadto pięciu ludzi, którzy) rażkę. 23-go września zajęli Kozacy Pawlowsk.
•w ataku postępują za tankami, ażeby w daszym wy
Cisza we Włoszech,
padku naprawić małe uszkodzenia w tankach. Przv-t
Na
froncie
włoskim nic nastąpiły dotychczas żadne
dtaku tanków postępują naprzód pionierzy, którzy usil
większe
walki.
Mniejsze utarczki nie mają żadnego
na ją z drogi miny i wszelkiego rodzaju naboje wy
buchowe. Do tego celu służą specyalne oddziały pio znaczenia. Gazety włoskie zapowiadają już od. dłuż
nierów, wyposażonych w łopaty taczki i uzbrojonych szego czasu ofensywę, ale sa to prawdopodobnie prze
V karabiny. Oddziały te posługują się specyalnemi. sy chwałki na wiatr. Włosi nie sa zdolni do samodziel
gnałami na wypadek, gdy tanki napotkają na swej nej ofensywy, inaczej byliby do mej przystąpili pod)
wrażeniem powodzeń we Francyi, na Bałkanie i w
grodze jakie przeszkody.
Azyi.

Silny opór niemiecki.

Koalicya przeprowadziła jednolitą ofensywę na
• Wszystkich frontach jednocześnie, tak we Francyi, jak
na Ba i kanie i w Palestynie. Tylko we Włoszech pa
nuje wciąż cisza. Koalicya zgromadziła olbrzymie siłv
i rzuciła je w bój. Niesłychanemu temu naporowi)
Nierncy opierają się z niemnniejszoną mocą, jaka do
tychczas ..przez całe cztery lata stale okazywali. Nawet
w Paryżu i Londynie uznają wytrwałość " niemiecką.
W Palestynie zostały rozbite dwie armie tureckie, na
półwyspie bałkańskim Bułgarya zawarła z nieprzyjace-t
jem rozejm, a we Francyi wojska koalicyi każdego
dnia przv użyciu niezliczonych żołnierzy i tanków to
tu, to tain posuwają się nieco naprzód, lecz siły nie
mieckiej niepowodzenia te dotychczas nie potrafiły
złamać.

Go mówił marszałek Foch.
Marszałek Foch na pytanie w sprawie możliwości
Pokoju oświadczył, że o pokoju z Niemcami nie można
Wsie myśleć i" wówczas nawet jeszcze, gdy wojska
Wicyjne stać będą nad Renem. Foch dodał, żc poApj, jakiego potrzebuje i raneya, zawarły być może dop ero po zupełnem zniszczeniu i rozbiciu ' arnice.

W Afryce Wschodnie!»
„Kriegsżei.ung” donosi: Według „Petit Parisian”,
komunikat portugalski z Afryki wschodniej podaje do
wiadomości, że Niemcy przekroczyli rzekę Row um e
i cofnęli się do lasów. W ręce Portugalczyków i An
glików wpadł materyał wojenny i jeńcy. — Do wia
domości tej „Kriegsztg.” dodaje: Je cli powyższy ko
munikat zgadza się z prawdą,, to generał Lettow-Vorbeck, po skutecmem przedarciu się przez lnie nie
przyjacielskie, znajduje sic w niemieckiej Afryce
wschodniej.

Zatonięcie okrętu Wraz z en tą
aiałogą.
7 Waszyngtonu donoszą, że amerykański parowiec
„Tampa” zatonął w dniu 16 września w pobliżu wy
brzeży angielskich. Wraz z okrętem utonęło 117 osób.

Sprawozdanie niemieckie*

(wtb.j Główna kwatera, S-go paźdz. Wojna
na zachodzie.
Armia następcy t r o n u
Rupprechta. Na północ od Skarpy po zacie
kłej walce ogniowej Anglik zaatakował po obu stro
nach Oppy. Usadowił się w Neuviremil. Pozatcm
^okój
foęgf&le w Wersalu^ powstrzymały go nasze przednie straże.
A r m i a B oh n a. Na północ od St. hticime
Z nad granicy francuskiej donoszą: »Ma dn«
ndrzuca propozyeve hrabiego Buriana, ażeby roko podejmowali Anglicy i Francuzi swe silne ataki w
dalszym ciągu. Na północ od Montbrehain pułki ha
wania pokojowe miały odbywać się w Hadze.
»Matin« domaga sie, ażeby pokój zawierany był nowerskie i bnmświckie pięć razy odbiły atak nie
w Wersalu, gdzie nowoczesne cesarstwo niemieckie przyjaciela. Dalej na południc załamał się atak nie
przyjaciela w naszym ogniu. Pod i na południc
zostało założone.
od Scqnehart pułki poznańskie i heseńskic no cięż
kiej walce zatrzymały swe stanowiska. We wal
Frareoai^i na czele Gze^hokach na wzgórzu Thilloy śląskie bataliony i pionie
Słowaków.
rzy w walce i blizka i w kontrataku doprowadzili
Dziennik »Omskaja Żvźń« donosi, że na zasa atak nieprzyjacielski do rozbicia.
dzie Dorozumienia rządu francuskiego z szwedzką
Armia niemieckiego następcy tro
Radą narodowa jen. Janquin mianowany został głó
n u. Walki na przedpolach nad Ailette i Aisne. Pół
wnodowodzącym wojsk czecho-słowackich.
nocny brzeg Suippe przez miejscowe akcye został
z nieprzyjaciela oczyszczony. Po południu uderzył
Wojska włoskie na Ssfber^i.
i nieprzyjaciel w częściowych atakach pomiędzy Bezancourt a Seiles sil nem i oddziałami po obu stronach St. Clcmont nad Arncs. .lego ataki rozbiły
się. Miejscowe walki o St. Ftiennc, któreśmy zajęli
lecz w kontrataku nieprzyjaciela zostało utracone.
ornm czesko-słowackiej. Dalszych posiłków
Pozatcm ograniczyła się czynność nieprzyjaciela w
chy na wschód wysyłać nie będą.
Szampanii na ataki częściowe i chwilowo ożywioną
Z działań wojennych w Rosy?.
walkę artyleryi. Po obu stronach Aisne wypróbo
wane w ostatni;h walkach dywizye 9 obrońy kra
7 Petersburga donoszą: W chwili rozpoczęcia am
ku wojska angielsko-francuskiego w kierunku Wołc -dv jowej i 76 rezerwy odbiły zaciekłe ataki nieprzy
podano do wiadomości, że celem ofensywy jest nie Tyle jaciela.
zajęcie Wcłogdy, ile przedarcie się w kierunku obsza
A rm i a (1 a 11 w 11 z a. Po naiUlniciszem przy
rów, zajętych przez Czechów i Słowaków, aby poła gotowaniu ogniem podejmować Amerykanin ataki
£zyć sic "z wojskiem czesko-sio waddem. Pochód ten swe ponown e do przełamania po obu smonaDł Ao ,
^wojsko ajigiekko-iraiicufckie okjupuie dużemi. stratami. Na zachodnim b/zegu wyrtemberska obrona krają*

#####

wa odbiła ataki wychodzące na południe od Chatę)
Na wzgórzu na północ od Chatel, gdzie się nieprzy
jaciel przejściowo usadowił, został on znowu wy
party w kontrataku. Na wschód od Aire załamy
wały sie nieprzyjacielskie ataki przeważnie już w
ogniu naszej artyleryi. Pod wieczór podjął nieprzyjacie! znowu swe ataki po obu stronach Charpcntry
na Romagne, na drogach prowadzących od Neutillois do Cunel a także na zachód od Mozy. Po cięż
kiej walce pobiliśmy go. częściowo w kontrataku.
(wtb.) Główna kwatera, 9 października. W oj w
na zachodzie. Pomiędzy Cambrai a St. Quentin po
nownie zawrzała walka. Wstawiając wielkie masy ar
tyleryi i skupiając wozy opancerzone i oddziały lotni*
cze, atakował Anglik w łączności z Francuzami i Ame
rykanami nasz fron od Cambrai aż do St. Quentin
Ńa północnem skrzydle ataku zostało natarcie nieprzy
jaciela złamane po ciężkiej walce około południa na
zachód drogi prowadzącej z Cambrai na Boh a in. W
godzinach wieczornych rozbiły się tutaj ponowne ataki
nieprzyjaciela. Po obu stronach kierunku na Le Cha
teau prowadzącej drogi Rzymian udało mu się głębiej
włamać się do naszych linii. Pochwyciliśmy jego urie,
rżenie na linii Valincourt--FImcourt i na zachód od
Boliain. Na południowem skrzydle ataku zdołał prze*
ciwnik zdobyć nieco obszaru. Wojska walczące na po
łudnie od Montbrehain odbiły wszystkie ataki nieprzy
jaciela w swych przodowych stanowiskach piechotyj
Przez włamanie się do środka frontu bojowego, za
grożony z flanki, musiał wieczorem cofnąć swe skrzy,
dła z zachodniego krańca kresnoy-Le-Grand.
W Szampanii Francuzi i Amerykanie rozwijając
wielkie siły, podejmowali na nowo swe ataki pomiędzy
Suippą a zachodem Aisne. Według odnalezionych roz
kazów i oni dążyli do przełamania naszego frontu.
Tylko po obu stronach Si. Ftienne włamał się nieprzy
jaciel do naszych linii. W godzinach popołudniowydb
podjęty kontratak wyparł stąd przeciwnika. Na reszcie
frontu załamały się zupełnie wszystkie ataki nieprzyja
ciela.
Miejscowe pozycye włamania się oczyszczono w
kontrataku. Częściowe ataki nad Aisne i bardzo silny
atak Amerykanów na wschodnim krańcu lasu argońskiego i w dolinie Aire odparto. Na wschodnim brze
gu Mozy atakował nieprzyjaciel pomiędzy Braleant a
Arnes po silnej czynności artyleryi. Powstrzymano
wdzierającego się do lasu Consenvoye przeciwnika.
Na reszcie frontu pobiliśmy go przed naszemi liniami)
bojowemi.
Pierwszy generalny kwatermistrz
Ludendorff.

Sprawozdanie auslryackie.
(wtb.) Z 6-go października: Na włoskiej wi
downi walki: Nie było większych akcyi. Pod Neumarkt u Tyrolu południowym lotnicy włoscy zabili
i ranili wielu jeńców włoskich tam umieszczonych.
Widownia bałkańska: Na południe od rzeki
Skumbi potyczki straży tylnych. Na froncie serb
skim wycofano nasze wojska z Wranii.
(wtb.) Wiedeń, 8 października. (Urzędowo.)
Włoska widownia wojny: -Na tyrolskim froncie połiu
dniowym była wczoraj Czynność bateryi nieprzyjaciel*
skich nader" żywą. Zapędy piechoty zostały zduszone
w zaczątkach.
Bałkańska widocznia wojny: W sta roserbskich gó
rach granicznych wysuni; te wojska zasłaniające zostały)
wśród ciągłych walk wycofane ku Lescowac. Odwról
generała barona v. Pflanzer-Balłin dokonuje się bez
żadnej ze stron \ nieprzyjaciela przeszkody. Walki*
święcone przez Błochów jako wielkie zwycięstwa, są
tylko utarczkami z pozostawi on em i przez nas słabemi,
strażami tylnemi.
Szef sztabu głównego.

— Wyiazd hr. Roni kiera do Warszawy. Wrą
bią Roni kier wyjechał z Berlina na kilka dni do
Warszawy celem złożenia raportu o położeniu politycznem.

Wniosek poimki w parlamencie
misi rynek Im.
Jak już wzmiankowaliśmy, w parlamencie
stryackirn posłowie: Daszyński. Ołąbiński i 1 ertil
imieniem wszystkich polskich grup poselskich
z
wyjątkiem konserwatystów złożyli wspólny
wniosek w sprawce polskiej.
Wniosek ma brzmienie następujące:
1, Izba posłów zechce uchwalić:
»Uznajemy prawo każdego narodu do samosta
nowienia o swojej formie państwowej i dążymy dc
pokoju światowego, na podstawie porozum i cni»
w szystkich narodów. Aby urzeczywistnić i zapew
nić każdemu narodowi pełną państwową niezawi
słość, zarzucamy stanowczo wszelką tajną dyplornacyę. która pragnie o losach narodu bez ich wie
dzy i zezwolenia rozstrzygać.
Zwalczamy mil i tary z m i impcryaiizm każdego
narodu i wyrażamy przekonanie, że wojna świato
wa zakończyć 'się. ma utworzeniem związku wol
nych narodów i utworzeniem międzynarodowego
trybunału rozjemczego. Pokój może być tylko
. wtenczas trwały, jeżeli odpow iadać będzie przyka
zaniom historycznej sprawiedliwości, to zna^y, je-

•$elt przywrócona będzie w pełnef mierze niezawi
słość wszystkich obecnie ujarzmionych narodów.
II. Kierując się tern i zasadami, oświadczamy,
jako przedstawiciele narodu polskiego w Austryi:
1) Uważamy podział Polski jako akt gwattu,
dokonany na narodzie polskim. Domagamy się
przywrócenia niezawisłego, ze wszystkich polskich
części złożonego państwa polskiego (a więc z własnem wybrzeżem), jako też z obszarów zamieszka
nych przeważnie przez ludność polską, zwłaszcza
Śląską.
2) Zastrzegamy się przeciw temu, aby kwestya
polska uważana była i traktowana jako wewnętrzno-polityczna sprawa któregokolwiek z mocarstw
które dokonały podziału Polski. Odrzucamy wszel
kie jednostronne rozwiązanie kwesty! polskiej. Do
magamy się udziału przedstawicieli narodu polskie
go w kongresie pokojowym świata, który ma spra
wę Polski rozwiązać.
3) Dążąc do naszej wolności, dalecy od zamia
ru panowania nad innym narodem, popieramy dą
żenia każdego narodu, zmierzającego do osiągnięcia
jego pełnej niezawisłości.

Nowy minister marynarki.
Następcą admirała v. Capelle w urzędzie se
kretarza stanu dla marynarki zamianowany został
wiceadmirał v. Mann.

minister wojny ustąpił«
Minister wojny v. Stein ustąpił z rządu. Jako jego
następcę wymieniają generał-majora Scheucha.

cyafttstöw »ftmnmfife« podnosi z naciskiem, !t do
póki jedyny obcy żołnierz będzie znajdował się na
terytoryach państwowych ententy, nie można ma
rzyć o rozpoczęciu jakichkolwiek rokowań pokojo
wych'.
Socjaliści amerykańscy w Moskwie.
Urzędowe »Izwiestija« donoszą, że w ostatnich
dniach przybyła do Moskwy z Nowego Jorku delegacya lewego skrzydła socyalistów amerykańskich.
Delegacya ta przybyła z polecenia amerykańskiego
biura informacyjnego do spraw rosyjskich, utwo
rzonego przez kilka amerykańskich organizacyi ro
botniczych, a stojącego na stanowisku niemieszania
się Ameryki do spraw wewnętrznych Rosy!.

Powołanie do słuźliy wojskowej
w Rosy i.
Dekret rządu powołuje na służbę wojskową
wszystkich oficerów i urzędników wojskowych do
40 roku życia, którzy otrzymali wyższe wykształ
cenie wojskowe oraz tych, którzy zajmowali urzę
dy etatowe w sztabach większych jednostek bojo
wych w czasie od 1914 do 1918 roku oraz tych, któ
rzy służyli w wyższych ins lancy ach za rządu intendantury.

Zmiana rządu tureckiego.
• „Vakit” donosi, że dymisya Talaat paszy została
przez sułtana przyjętą. Aż do utworzenia nowego ministeryum sprawować będzie rządy Towfik pasza, da
wniejszy ambasador w Londynie.

Niemcy nie wyjdą z Ukrainy.
W urzędowych kołach niemieckich twierdzą, że
ponowne pogłoski o wycofaniu wojsk niemieckich
z Ukrainy są zupełnie nieuzasadnione. Wojska nie
mieckie bezwzględnie pozostaną na Ukrainie.

Kr >1 Ferdynand w Niemczech.
Były król bułgarski Ferdynand zamieszka na
stałe w Koburgu, gdzie już przygotowują pałac na
jego przyjęcie.

kongres pokojowy w Hadze.
Ongedaj o godz. 11 m. 30 w nocy rozpoczęła
się nadzwyczajna narada ministrów. Królowa przy
była do Hagi w celu uczestniczenia w naradach, za
daniem których jest usiłowanie ściągnięcia ewen
tualnie odbyć się mającego kongresu pokojowego
do Hagi.

Wyjnzd AnstryaSiÓw w, Hułgnryt.
Z Budapesztu donoszą do »Vossische Ztg.«:
Przytyta tii parowcem pierwsza grupa obywateli
austryackich i węgierskich, którzy opuścili Bułgaryę. Orupa ta wsiadła na parowiec w Łompalance.
Na tym samym parowcu przywieziono fundusze filii
banków węgierskich w Sofii. Obywatele austryaccy wyjechali w dalszą drogę do Wiednia.

Powody ustąpienia Buł&aryi.
;W wyjaśnieniach, udzielonych Sobraniu, prezes
ministrów Malinow powiedział m. in.: Znamy wszy
scy całą doniosłość niepowodzenia, jakie dotknęło
ojczyznę naszą i opłakujemy nieszczęście to. Wie
my jednak również, że nieszczęście to przypisać
należy w znacznej mierze temu, iż nie otrzym a 11 ś m y w e właściwy m czasie od na
szych sprzymierzeńców pomocy. Co
się jednak stało, to się nie odstanie i dziś trzymać
się trzeba teraźniejszości i myśleć o przyszłości,
aby, o ile to jest możliwe, naprawić skutki kata
strofy narodowej. Kolegom moim i mnie zależało
by na tern, ażeby się otwarcie wypowiedzieć, w da
nym jednak wypadku jak zawsze wogóle pragnie
my interesy nasze osobiste podporządkować intesorn kraju. Wobec tego proponuję, ażebym mógł
sprawozdanie moje przedstawić na tajnem posie
dzeniu zgromadzenia narodowego.

Bułgarzy a prezydent Wilson.
Z Genewy donoszą: lak się dowiaduje »Jour
nal« ze źródeł angielskich, za Bułgarami wstawił
się w energiczny sposób prezydent Stanów Zjedno
czonych Wilson, który obstaje przy tern, aby sto
sunki na Bałkanach nie były ostatecznie uregulo
wane kosztem Bułgaryi. Ta ostatnia zwróciła się
podobno do Wilsona z apelem i memoryałem, któ
rego treści jednąk w Szwajcaryi nie znają.
Zerwane stosunki,
Z poinformowanej strony donoszą, iż w kilka
godzin po mowie Malinowa, wygłoszonej na pią
tko wem zebraniu sejmu bułgarskiego, posłowie nie
miecki i austryncki opuścili Zofię.

^ądniile eiiteiity.
W paryskiej prasie kładą nacisk na to, że ententa będzie żądała kategorycznie opróżnienia
wszelkich zajętych przez mocarstwa centralne terytoryów, zanim przystąpi się wogóle do rozpoczęcia
pertraktacyi pokojowych. Koalicya pragnie na po
lu tern zastosować tę samą taktykę, jaką zastoso
wano niwlawao temu*
TNgaryi.
pjotaa so-

Z bliska i st daleka.
— Pod odresem gospodarzy domów z centralnem ogrzewaniem. Mieszkańcy domów z centralnem ogrzewaniem skarżą się w tym roku ogólnie
na gospodarzy, że ci bynajmniej nie spieszą się
z opalaniem , pomimo, że termometr w mieszka
niach wskazuje zaledwie kilka stopni ciepła. Pisma
berlińskie zwracają uwagę, że sale pruskiej Izby po
słów, różne poczty i biura »Kriegsgesellschaftów«,
już są ogrzewane i delikatnie zwracają uwagę, aby
właściciele kamienic poszli za tym przykładem.
— Wsparcia dla rodzin żołnierzy. Od 1. listo
pada, jak donosi »Nordd. Allg. Ztg.« podwyższone
zostanie wsparcie dla rodzin żołnierzy. Dla kobiet
wsparcie to wynosić będzie najmniej 20 marek, a na
dziecko lub osobę wymagającą pomocy 10 marek.
— Renty dla osóti, mieszkających za granicą.
Osoby zamieszkałe poza granicami Niemiec, któ
rym renty za okalczenia itp. przesyłano dotych
czas co miesiąc za pośrednictwem poczty, ponoszą
wskutek zniżki waluty przy zamianie marek na pie
niądz zagraniczny bardzo znaczny uszczerbek. Ce
lem uchronienia ich przed stratami i zapobieżenia
wysyłce gotówki niemieckiej za granicę, jedna
z niemieckich spółek zawodowych zaproponowała
osobom tym, aby rent nie kazały przesyłać pocztą,
lecz pozwoliły je wpłacać co miesiąc na swoje na
zwiska do niemieckich kas oszczędności, a umie
szczone tam kwoty odebrały później, skoro się wa
luta podniesie. Urząd ubezpieczeniowy dla Rzeszy
niemieckiej pochwala takie postępowanie i zaleca
je wszystkim spółkom i ubezpieczaIniom płacącym
renty za granicę, przyczem zaznacza, że skoro
wskutek wojriy z odnośnymi osobami nie będzie
można się porozumieć, pieniądze bez ich zezwole
nia złożone zostaną w kasie oszczędności.
— Nowy podatek wojenny. Ze strony urzędo
wej donoszą co następuje: Ponowny podatek wo
jenny opłacać należy od tej części rocznego docho
du opodatkowanego na r. 1918, która przekracza o
przeszło 3000 marek dochód roczny opodatkowany
w r. 1914, to znaczy od różnicy pomiędzy dochoda
mi opodatkowanymi na 1918 ponad 13 000 marek, a
dochodami z r, 1914. Podatkującym przysługuje
prawo wyboru, czy przy obliczaniu różnicy poda
wać zechcą dochód w r. 1914 rzeczywiście opoda
tkowany, czy też przeciętną sumę z dochodów opo
datkowanych w latach 1912, 1913 i 1914. Jeżeli obo
wiązek osobistego opodatkowania rozpoczął się do
piero po 1, kwietnia 1914, wtenczas jako roczny
dochód przedwojenny przyjąć należy 5 procent od
majątku posiadanego przy rozpoczęciu obowiązku
podatkowania albo też, o ile to podatkujący zdoła
udowodnić, wyższy jego dochód z r. 1913, lub prze
ciętną sumę z dochodów w latach 1911, 1912 i 1913,
Jeżeli majątek podatkującego powiększył się po 1.
kwietnia 1914 wskutek schedy, darowizny i t. d.,
może się podatkujący domagać, aby przy obliczaniu
doliczano do jego dochodu przedwojennego 5 proc.
kwoty, o którą sie majątek powiększył. Podobnie
jak przy dawnie is zym podatku wojenny; nie bę
dzie się pobier,"
i członków spółek z o
liczoną
poręką tej częś podatku, która przyp.
na do
chody płynące z zysków takich spółek z siedzibą
w Niemczech. Oprócz podatku wojennego od wyż
szych dochodów położony zostanie także ponowny
podatek wojenny od majątków, które dnia 31. gru
dnia 1016 przekraczały '00 tysięcy marek, l tutaj ‘

domagać się może podatkujący pórm .Onśn srwfer*,
dzenia swego majątku na dm u 31-go grudnia 191/
roku, jeżeli udowodni, że majątek jego stwier
dzony dnia 3l. grudnia 1916 obniżył się o więcej
niż piątą część.
Odpowiednie wnioski już teraz stawiać możn*
do przewodniczących komisy i podatkowej (Vorsi
tzenden der Einkommensteuer - Veranlagungskom
mission).
,
Racibórz. Za zbrodnię przeciwko moral
ności skazał tutejszy sąd przysięgłych formierza
Łancznego z Źorów na dwa lata więzienia.
Szechowice. (Morderca). Gazety donosiły
niedawno temu, że zamordowany został handlarz
Müller ze Szechowic, którego zwłoki znajdujące się
w wielkim rozkładzie, znaleziono w kufrze. Oka
zało się jednak, że zamordowany nie był Mullerem
z Szechowic. Siekiera, którą dokonano zbrodni*
była własnością Mullera. Na niego więc padło po
dejrzenie, że zamordował jakiegoś obcego mężczy
zny, którego papiery legitymacyjne sobie przywła
szczył. Müller był swego czasu skazany na dłuż
szy pobyt w więzieniu i wtedy zapowiedział, że ka*
ry tej nie odsiedzi. Ażeby przybrać obce nazwisko
i dojść do odpowiednich legitymacyi, prawdopodo
bnie^ dokonał ohydnej zbrodni. Dalsze śledztwo wy
jaśni chyba sprawę i stwierdzi także kim był za
mordowany.
Warszowice. (Oszustka w przebraniu
zakonnicy). Jakaś »zakonnica Zyta« odwiedzi
ła tutejszego nauczyciela i proboszcza, prosząc ich’
o różne datki w formie artykułów spożywczych.’
dla zakładów dobroczynnych. Zakonnica przyrzec
kała, że ofiarodawcom wywdzięczy się, 'dostarcza
jąc im materyałów na ubrania i nafty. Taka zamia
na spowodowała różnych ludzi do zaopatrzenia" za
konnicy w masło, jaja itp. Gdy nauczyciel posłaf
do jednego z zakładów żorskich po przyrzeczoną
naftę, dowiedział się, że stał się ofiarą rafinowanej
oszustki.
Redaktor odpowiedzialny: Józef Palędzki w By*
tomiu. - Nakładem „Nowin Raciborskich” w Raciborzu.
Drukiem „Katolika” sp. wydawn. z ogr. odp. w Bytomiu.
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Zdrowie jest
największym skarbem!
Polecam wszelkie

artykuły potrzebne
de leczeni; eherjcb.
Dla rolników zaś polecam
wszelkie leki, potrzebne
w gospodarstwie dła by
dła. koni krów, świń itp.,
gdyż mam własne laboratoryutn.
O łaskawe poparcie prosi

Bernard PM.

naprzeciw stolarni Piuschkego

Telefon 262.

Sztuczne zęby, plomby
Md. tylko towar pokojowy.

Dentysta Klink - Racibórz
ZborpSata! 5g Si.
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naprzeciw landratury - winiarnia Gluey.
futowi Się iiO polsku ,

Oskar David Godziny Adoracyi
Najśw. Sakramentu
dla
BacihóPZf
Odrzańsfia ulica nr. 10
poleca

zausznice, obrączki»
zegarki, ziole obrącz dyeoezyi wrocławskie,
polecają
ki ślub ie, budziki jako
też regulatory.
Reparacje wykonuje się sta
rań

Nowiny Rac^orskie
Racibórz«

