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pa•

IIoaulkał

pranwJ. _
Zdarsaly ait pnwtdroie wypadki, te olcerowie i lol•
erse nłemleecy, pn,dsielenl do llitdzynarodowej Xo•
łaj i Granicmej byli pnedmiotem niemiłych zaesepek •
,wodu ich pr1tb7wania na aie•iacb polaklcb ora11 •
1,rod11 no11enia tu mundv.ra niemieckiego i ~roni

Obwlue■rnle.

Urqd K•t.a1tralny w Kl'lt\cianiC>sa,riad~mla, łe
d n i • m i n f o r m a c y j n y in di. stron intareaoIICSllej.
,ranycb q jedynie ponied&iallrikałdego ty1odnla. Go,
Z.jśola te dai1 powód_ n,dowi niemiecktemu •mgl, dainy 11nędowe od 9 do 1. pn .-f\ p;,l•d 1 ocl I. do ,.
o ,~tawiciel~m
w Koml1jl Granicmej do podno· po pot Z po,rodu, łe tutejszy Ur"d Kat&atralnypnt'I
nia lbrg i 11łl'&nania tit o ochron, piseciw poucse- rJ11caeniepowiatówKo,oiaa i 8łlllgiel a pracami jea\
praepełniony, nie aolna w illlle dn ie informacji •d.sielicS.
ln.em napa,ciom do rq4• polskiego.
Członkowie lliędaynuodowej Komisji Graniemej 8'
Kełcian, duh, Il 1tycanla Ułil r.
epcami tak pa41tw 1praymier1onych jak i inte~(-) Hlnhe,
nych a przy wykonaniu BW'IO udania ZDal
·dui, lit
Kiero.-nlk Urtędu Kat'"iraln~o .
111to na liemit.ob obu pa4a\w pieue, konne ula ,r aa•
IClhodach, Polacy ,r Nleaczech, jak I Niemcy w Pol!' edlllg in1tnkcji Rady .!mbuadord,r nc,t.q oni
Ponleftł san.aa py1b • Neto u bydła m.jljtnr.~
97kony,raniu 1,rych prac mundur wojskowy,
Sepuo I. wypala monę nilliej&l'.emz:11n:~(\l()ne środa
Bqd Polaki jak niemniej i Rqd niemlfleki, katdy saradcse.
swym obł.u.ne, ., p01sanowaaiu prawa mięclaynaro-Ko,cian, dnia j3 etycmi.ia 19U r.
aiwuantowal waayataa lym cdonkom Komi1ji
S t a r o • t "·
jlaicm•j bespieczedatwo osoby i mienia. Sledliba KoRusewaki
1ji Granicsnej niemiecko polskiej wysnac.on1 aoabła
·
obl1ar1e ri!"'l. Polaki. TeJo wymagało . wytknięcie
Zatwierchilem ,ryb6r m uc1ydela Suf"na Zapłaty a
niQJ pod,r6JD8Jna ~chochie i na wachodatf\11ybko,d Claoryni jako renduła bt ,olickit j gm.iny askolnaj y
o. oa~nold
I 1nłeN!I Pohkl . Z dr11gtej,trony Oboryni.
d polaki, bfoqc na 1lebie odpowitchialno,d u pop?-&•
Ko,cian dnia »7. I. Hłil.
te pne1traeganie pr1epla6w Rady Ambaudor6w, u,ra'
8 t a r o I t a.
• ••6j obo,,.ek, aag,raranlond cdonko• koaiaji
,ingltda u Ich narodowo•d, zupełni 1wobodt oaobiBaaewaki.
1 ielegatów or&• posuno,ranio icb odmak I ••ndun
s,wa, kt6rego •• repreaenbmi.
Z,rneam U1ng4J na obo~iek
donouenia wladsy
Z po-,au,ch w,glocl6,r j•t
necq wskann1, ·aby policyjnej kaldego prsypadk\l cholery lub podejneall
ł!o•6 • odnlelien,u lio do niemie~kicb delegat6w Ko- ua cholerę, ktcSremupodlegaA:
Jl bid-' to ofic1r6w, 1t,d• to lolmers, pneb7waj1c7ch
a) lekars l8CJBllCY.
ytalu ich prsydsielenla do Komi1ji Gnmicanej na te•
b) głowa rodsiny,
Iłach pol,kicb, okuywala w1nJk1 powicigliwo•d
, c) pielęgnuj11cy eboreJJo,
od
osepuyclt wyai.pted oru dowiodła a,rem popra,rnem
d) głowa domu, w kt6rym "YJ)Mlek na,_,u
1beo obcych sacho,ranlea aio ,,,, dojrnlo'6 polityom,
e) og1'dacs awłok..
roclnold ~•redow• · W razie pr,eciwnym byłby rqd
l•~ b~aln7111, gd!by olary . pracuj,cy po atronie
mieckiet, naralem byli na de obchodaenfe 1i1 lil mml.
Jro,ctan dnia 1. U. 1990.
N~amienid W1)!&da
, łe polaka i niemiecka delegacja
1mlaJ1
Granlczn~J ato11 pod pn1wodnict•em gen.
Staro1łL
pon-t w omamu. Wobec tego wsy,ra lit> ,,.zy,tkie
Baaewlkł.
che cywilne i, wej1kow9: jak DJemniej mieubdc6w
1nanh, Grud11,d1a oraz całego pogranicu we Wiei•
Kańy 1fęglo,re od prsemyal6w, lri6re mty,rajlł miepolsce i na Pomorau do aachowan1a wobec cdonk6w lięc1nie ponad 10 t.on węgla, powinne
byd nadesłane na
dsynar~dow•j Komisji Granicantj buwsgl. ,,.,rawpebłdy
aleslł&o
najdalej
do
lO•go
.do
inspekcji
pnemyała
1łano,r1Sb.
'
• Le11nle i to i JDi~ce Hprz6d (np. do 10,go lutego
Za sgcdno'6
dla kwietnia). Inne rodsaje podawania wnlosk6,r nie
Kieronik bncelatj i Wydsialu Polltycan••
b'tc1i
uwzgl~n-♦

I

f

f

I

•

Llllllo, dnia H. I. 19il.
Jn1pelrtor
praemysłu.
lDI. Dobnyckł.

'
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Dział nieurzędo~.
• Ct,pteait

4:-t.-Jklasy

2-peJ

reJ1kleJ

LetetJl

PaAałwewf'J odbędzie lit d. IO i 11 lut-.:o 1911 ro.ku.
Loey juł teru wymirniad mołna w kolektcnie ko,ciu-

ul. llaya 6.
akiei,,...
• Do panów bpe6w i wlałelełell pr1edst~btonnr
handloWJeb, det11leu7eh J harto-.nyeh . W ,-Mru•

,

mienin • pnedatawfoielaml organiu. ttj1 kupiet'fdch wyd.l
podpi.aany i.omitet metalo•e ! DllOtlo pleblSCJto•e w
cenie 1000 mk., aby pp. kopców ia ch9ci6 do dal11ej
ołarno,ci na cele plebucy to,ra. NlilbY11com saaetka d~
at&rcayllit arty1tyczn1e 'Wykonanych dYpłomóil'1 ua ltt6"j" tej c-fi••y ao.tanie według
;11
rych wytokoA6nach,ryc111
· iloici nabytych maczków.
Zoaczkó„ doałarcsy biu,...,,Jro• itetu Obron• 84,b
-w P„naniu ••· Karcln łO pokój a tab ,r 1eJrret11rjt.•
Apelujtmy
cit Z~dtu Toy. Kapltckich w Pcananit.
e dyplomy takie
d.l społeJaeńatwa, aby firmy pc&i1daj11c
itj.
d.ri;lo ca:ia &&afaoie-.I ,o~&.:o ju: UJj&orllw
Narodowej
Radt:ie
pr17
Śtą,b
Komitet Obroay
w Pomaniu , ,.,,. Marcin 4'0.

• Nowe 1t7grue

lllłlJoaówkL

eobotę

wy,dy

tu

· ft'7d1lllll'tawt,ntetopalalaoll. Krnk6w, 21. 1.
W tutej1157ch k,Jach ftnan,owych la\ly pogloab,
Skarbu :.amiera. wyd,ierhwi.S pryw,atn,
lluuat~ju
kon•flrcju41 1'uyitkie rr,d owe kopt lnie soli ~ Hafopoli
N!\ir..cie mai~ hyc! wyd&iertawionewatfllnle ao1i
Wachodniej ~lilopols.-e. Prayczyn, wgo kroku jest I\
dt fic-,t. j&lri da1 łl!I ad,ltlniatracj• rqdo1'L
{Wiadomo4ci tej ,reale nie naie&yuww6 u. nier
wd<tpodoho~. Od kotiOI\ roka lil8, t. j , od obj~a
rqdu kopald solł i W'&rzelnlpr::ez P Kombj, Lik.
t yjn~. YÓWCZ-"_8 utworronll. d&Jll pned.ięb· ot11twa te
c1y w1śd~ stały deficyt. W ze.rqdirie ich maj, gloo tł
cie Skiubu. Aprowiccji, oraz P~
mlniaterabtll, miano1ili
my,l11i Hudln, a kdoie a :iich oie ma nale&ytegoi
. Śmig.") .
nie wg)Jti\u. Prryp. red. .,Di&

• 80.••1 'lfyn11d■oae pnes wlelu,r. Gdai
(E. E) Wtcber hlff-1JnOWYjaki panował w t
w porci e gcla4skiin dołd ~eo
•1l'qdzU
dniach
amerybl
Zaaid•j\c, 1ię ~ ,tatti;.
Hkody.
wj
aataiaoyrJ
i
l•ny
z
1it
11rwał
Graat"
PrGudent
1
lcrwał tit ro,rni 1
4o port• . Pnowłeo „H~•hland"
l,vlink,o
polołył 1t, w poprzek wolntc:• porill, • paj4c
Opr6c• to10 wjecbł •caoNj około gocb. 7 'Wl~i
W cnsie od Jła miellHt parow ito •Dgear" . Z.Jest , .•klałai;Cll ·,
• 8twferd1eal1 Hpu6w altoła.
1-5 lutego rb. komisje urzędowe atwii?rdzac1będ, u 7 ludd uat ~w•n• n po•l) c, aparat• raki1lt)w11
wuyatkl t h producentów b. d,.ieln1cy pru klej wa~lkie 8"9tkiem ,r.chny nM"ptla na krótki 01•1 pr~łU"ft
bcid,,,ce jeucze w ich postad&Diuzars,y zbota i pne • ra,·h• koltjow7m
mi(.dey Gdaii1kfea a Sopet1
t,h rcSw 1:bot..owył'li. Dokładne prseprowadzenfe 1pis6w Rówaie! \ltnajai•114 jttt
komu.nikaoia tramwaje
tych jeet ze względu aa wduo,ó sprawy konie-ewe, Z •kolic:nyc!1 taek i je,ior wya~piły wady, nl•,n
gdył od wyniku będzie Hlebło atwterdsenle. czy po·
nitej polołoo• okolice.
wiaty b~, do koóca roku mog1y sit same wytywid
• Bydgosae1. (E. E .) Uwolniono i odMiano
A.pth1j1 sit przeto do wazyatkicb producentów rolnych.
aby 1:1łatwiaj~c pmoe kot11.iajomurzędowym, podawali B1d@o1zc11r~•t.t dlbiłacaów niemieckieb, int.eruowa11
wuelkie awe u.piły zbota sgodhie • praw4 a rowno- dot,elic.cat w Śremie. Dsłałacze ci arqdaili u w
9'odó,rkę. lllędsy inneml uwolnic
ezdoh • takie do uerokich k6ł apolecswtwa, 1.by,npie- irlu idzki 5 dnJo1f'11
prsy tut. dyr•.
tel~canego
vaędu
k.iero•nik
10.tał
ewentualilll
udztel•i•o
kow.iayj,
tycbte
rały chilJalnoU
,
do uch91- cji kolejowej p. łl.atuuewlu.
D)'cb informacyj, m<'ncych l1CJ pny~nid
Ir
.
potrudntm
cenia ukrywanych zapm-.. W cbecncm
• Zalłka zartbk6w w Stuaell ZJełHn-■1
n.
łoieni•, " j&kiea majduje •it apro,riucja kraj,
ORólnej anilki Jrodu'6w 1poiywcaych
pełne uchwyceni• wasdkich zapaaów sbtła jeat konie- Wobec
·
pracodawcyw Stanach Zjtdno1SC>n
towardw
iirsatlkich
łe
nalelJ,
wl•o
lit
Spodaiewad
cmO,cq pańitwffl.
obowi11ek 1,rdj aronm.iej, i •pełni, pr&ed.ew1111tkiom przy•~ptll do obnlłki zarobk6wrobomicsrch. P~
u~ynilJ wielki• aeehanfozne hhryki obawia,kt6re ,1
DUi rolnicy sami.
Obecnie pnemylł wlókil~nn\
t,,ły zarobid o 61 proc
• .Pełwtałt•ente o braku wagi lab amotłzeJlia planuje Rilkt o H i p(,l proc. Nat11rahaieawi\lki
pneąlet. Na pnedatawi1aia l&by przemyllewo handlo- wodowe robotnłcv. •pleraj11aię temu, prawdopoó.ob
wej w B7dgo■e:cn Dyrekcja koleji patiltwo"Ycb w Gd.6ka j«dw do1dze do poronm.ieula, gdyt ogól robot
wydała Ur11dom obron hudlowv10 i ebped,ojl)m tł), w Aatry<'e rosulbłe, łe ogólna znilk• ogarqd muli
warowya sanaidaenie, aby na a.danie odbiorcy pray1ylkf, prHm,..Z,wylAmuj11oe•ił bo•iem z pod Ol(Slnego p
,konoaiczncgu gał~t prrem.y1h1 nar••iłyby na 11w
brak wagi albo ilołcl towara t6wnieA u&ktcbenit pna.
ab7t urych prcdoktól!', co znów odbiloby lię uje11
PecUwiad
pnewoaowym.
U.cie
1yłkl flO'•iadmono na
'
cpiltm cayn11 u cmy ch rr,bc-tnikach.
csenie •uei tit zgadid I protolnu.rnya
podpiHne.
byd
i prsts ,rydajl(lego pnaylltt pracownika
Zdanylo ait IM•l•, h odaaa1tiano aot7ch01&1takiego
Sz n. klientel, upraszaaif, aby do 20 b1tt\go
peawiadcseaia.
odebr~i\ ••relkłe pnedmioty • mnie do naptawi if
* Oltowl•ek pnyjaowanla aslkOUftJela hm• lltlA!diJ"Of.
Rappelt, aeganaistrl, Kra,ri
aot6w. Według ok6lnika Polakiej X.ra.j.Jruy Po&. bank•
noty uukodz~ne muaq byd pr,r,yjmowanew pełnej warWei, o lle tylko licabA,1awidocmioHu banbooie nie
NalrładlND c:iełoaJramł Dfllural Spóaowtł W 1Co6d111Y
jt1t wydarta.

nas&1pa}llce numery :
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(E. E.) Niemiteklt guety wydloda
• Pond.
ra kordonua saaieucaajl artylu1ly ałatllj"'9 oatro
polakle za WJd•dlani•nitkidrych ~dd•ych nieatite
a ob111:arówRse0ll7po1,olltej Pollkiej. Dowiadajea17
poatvUy, kiuonly tit
lie włache pol,kie . o ile
k:orsytłaj10 1 10,C
,ad.ltw,
~boych
ob,-&t-1ł
i"
Ma~~
nofo ~d•nra pr,lskis,01 s&clion6 ,o• ·lllil od,owi
n1 ww, w nwufetloyaniu 1w7ch U<iRd • jal abtolal
pod~m01
nłe wolno la nA tłlltorjam. R:e>e17po1pc,~t~
oz,n6w Y?08kh p'Ubłl'1l pctakiemu. -

