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Opr. Robert Hellfeier
Strona

Wers

Powinno być

Jest

Przypis nr 16

Popiołek K, 1981, s. 23-24.

Ibidem, s. 23-24.

Przypis nr 24

... (opr. Daniel Podobiński), [w:] „28’.
Historia Borów Niemodlińskich”, s. 9.

... (opr. Daniel Podobiński, [w:] „28’.
Historia Borów Niemodlińskich”, s. 9).

Podpis pod dolnym
zdjęciem po lewej
stronie

Stado jeleni i saren

Stado jeleni

32
36

2. wiersz od góry

... z drugiej połowy XVII w., ...

15
25

... z 2. połowy XVII w., ...
49

53

Ostatni wiersz

.. Pechhütte Pechhütte Copalina ...

.. Pechhütte, Pechhütte Copalina49 ...

59

Podpis pod dolnym
skanem dokumentu

... i pogrzebu Alexandra Siebner ...

... i pogrzebu Michaela Siebner ...

81

Przypis nr 136,
2. wiersz

... iż nazwa Serwitut w tłmaczeniu ...

... iż pochodząca z języka łacińskiego
nazwa Servitut w tłumaczeniu ...

88

Skan na górze

Źródło: Chronik ..., s. 6.

88

Skan na dole

Fotokopia pieczęci ...

88

Skan na dole

Źródło: APO, LN, sygn. 157, s. 280.

90

13. wiersz od dołu

... wzmianki o mieszkaujących ...

... wzmianki o mieszkających ...

94

8. wiersz od góry

... północny-wschód ...

... północny wschód ...

119

Przypis nr 306

... Kowollik..

... Kowollik.

7. wiersz od dołu

Joseph Wenzeslaus – ur. 12.09.1910
r., 24 lata.

Joseph Wenzeslaus – ur. 12.09.1910 r.
Zmarł 18.02.1941 r. w wyniku
wypadku. Pochowany został 20 lutego
na ewangelickim cmentarzu w
miejscowości Reghin, na terenie
dzisiejszej Rumunii1.

Przypis nr 460

Zbiory prywatne: I. M. Springer,
Dziedzice.

Ibidem.

17. wiersz od góry

... Josepha Daniel (1834- ...

... Josepha Botta (1834- ...

133

148
168
175

Podpis pod górnym
obrazkiem

... z 1825 r .

... z 1825 r.15

183

15. wiersz od góry

... od 96 a 100 tysięcy marek.

... od 96 do 100 tysięcy marek.

212

5. wiersz od góry

Mniej więcej tym samym

Mniej więcej w tym samym

Przypis nr 9

Budynek szynku po rozbudowie, lata
30. XX w.

Ibidem.

Zdjęcie na górze

Znajdujący się na zdjęciu Johann Janik, to nie właściciel sklepu, o którym mowa
w tekście lecz jeden z jego synów, który również nosił imię Johann

Przypis nr 20

... w roku, w którym urodził się Franz –
1871 ...

... w roku, w którym urodził się Johann
– 1871 ...

10. wiersz od góry

... przez swojego kompana z oddziału,
wskutek czego zmarł.

... przez swojego kompana z oddziału.

9. wiersz od dołu

... w pierwszej połowie lat 50. ...

... w 1. połowie lat 50. ...

221
227
243
244
244

1

15

Skan pieczęci ...

Kronika parafii Racławiczki, t. I, s. 84.

282

Kolumna prawa, 18.
wiersz

Paweł Różyczka, Strzeleczki

Paweł Różyczka, Strzeleczki († 2014)

282

Kolumna prawa, 10.
wiersz od dołu

Franciszka Szenawa, Ścigów

Franciszka Szynawa, Ścigów

285

Punkt nr 4, wiersz 2

... leśnictwa Smolarni ...

... leśnictwa Smolarnia ...

