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mit. '.15 c. za. wierSli pet,. ,edl1o·lamowy Nekrq"
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l)jerws'-j'łH
kai~ciem Bu{~arU,
Do~o~tającej
pod wpływ 1.\ m i rosyJ ..
sKlml, zo stał l{siąt~ Aleksander Ba·

8ulg rzy.

w lIraju 'Oświaty" które) !3łuży d W/:l'
,n3śoie przeszło
atoleM śred !licu' i
g~sta, 8jt~6 ~zkół ludowyoh.

d~ie i8m zbpe wnione pr1ier. wła5!11j
nrządzenia lcra10we j zostanie ł'ł'Zy'
wróc'Ony porządek państwowy. wóvv·

Ri. Ł'fJ.
tenberg. 2arazem z ramienia mo ..
ozas i d la tego kraju Dadejdzi e ch wisl\dzii motna z dotyohozA* oarstw, kongresowyoh generał·guber..
Ja nowe) orjentaoli poHtyoznei. Spodziewamy Bi~ i pragniemy, by i tE
lń""'~() ukł"du sł,or!n1nk6w -poIHyc?l- nator Rumel)ł Wschodniej.
.kraje nawiązały bUski stosunal, prz.v~
riJ'Cll nR ~ÓłWY9pie BałkAńskim, buł·
KBią~~ Aleksander Batenberski
.1azily z Rzeszą niemiecką, ,lednalcts
p-nrzy zaJmą tam pierwBzorz~dne .sta- przy pomooy pierwszego, swego mi ..
parlam!ftłu tłzeszy.
talr. by nie ,wyłączył onpokoJowyoll
nowialrowśr6d Jud6w słowłllńeddoh., nlsh"aStambułown dl\~ył stałe do
C1.arnog6ra. bowiem lherbi8. zm~ozo- wyzwolenia Bułgarii 2i pod wpływów
N JIl wer.nr8;R?:pm 'f')osieił1.e"llill TIAr- stosunJrów z Hosją.
y (ł'Sl"lel"egJ'emdłllgotrwałyoh wojen,. rosyJsłrich, co naraziło go na nleła.. IBm erifu l'liemier,ldf'O'o knnclpl'7i RzrA farsz jes7,Czt" kllka słów o Poł
CiIO~'hy. co jest wielce llrawdopodob- sk~ dworu petersburskiego. W rolm $ZY. hr. Hertlinrr w omówienill fr"łr .. SCA. hŁóra nie ~ostall\ coprawdl\ wy'
1)f'1ll uzyskały z 'Powrotem byt nieza .. 1885 przyłączył on Rum eiję wsohod- 1At6w poko1owyeh 7. Ros1ą " i Fintnn- rAźnie wymieniona VII trahtnr.ie po'
łeźny \1l' dawnyoh granicach, to 1eo- nią ~o Bułgal'jj, 90 znQw nie podoba- alą powiedzinł m. in. eo nnFlt~pu(e: Jrolowym. Jak windomo, 'Pt'oldamnc1fł
n1\k~e zejdą na plan 'drugi j b~dą lo 81«2 Serbji. Wybuchła wojna serbNie mAm 7aminru w{fnwAó F1ię ohu cesarzy z dnia ó listopada 101/'1
v,muszone s!!'ukn6 oparciA o -pa'Óstwa sko-bułgarska, zakończona pobiciem w ~"dy, i~kie llr9.yi~cjA 11 mocAr~fw roku znpowiedziftta wobec całego
ośctenne~ niezdolne do
odegrania 'Serbów przez bułgarów pod SUwnicl\. nłepl'7.y1acielslrfr:h 7,:nalnzł T>ok(~l?: Ro- !§wiafa s8mo~zielooś6 tego f,ralu.
~nniel lub więceJ' wybitnielszej . 1'01ł Zwyoi«2s t wo to
)wl;!ztowało ksj~cja Rh\.:My an' ohwili nfA myśleliśmv Wynika stąiJ, te b1i~sze ulrsztalło.
ł101Hycznej~ łemłHlriJzieł, te wpływy Ałeł(Sandra' koron ę. musiał bowjem o fem, by wystepnwft6, 'Prr.eeiwlco wanie sj~ łe~o nowego tworu JlAń.
UosH ł lIN leJclorki serbów. na d,ługo,abdytować j wyjechać Z Bułgat:ji.
słusznym tyozeniom i 11n.',eniom Ro- stwowego może na8tąpi6 tylko na
JeśUnie na zawsze, zostały :nnłoestwio"
,W roku 1887 bulgar~y powołali aJi, wYf!wohod?:onel!l'; pon CAryzmu. fi odstawie
perf,roktaoj;
pornltjdr.v
':le. Tymcz8semBulgafJa, 1iowl~kBzona na t,ron Ferdynandal{si~cia KoburTraldat llokojowy nie zawiel'Ą Niemcami i monarchJą dunajsk(~
o Dobrud~", zn8ozną. cz~śó Mace- skiego. który po 'Pierwszej w01ni e ł.adnycll warun1fóVII, lJwłftczająoyc.h z jednej strony, zaś Polską z drugie1.
10nH i wybrze~a morskie, posunąw. zjed noczonyoh paftslw bałka:ńskioh' RosB. niozego ?; prz.vUaczalf\oego od· Ostatnio sfery polityozne Polsld pod ...
s~y Ewo)e g~anioe południ?we. do l.i. z Turoją J)foJdamował 13ulgBrjl2 Króle. szkodowonfa nil VI'yd.\ł,lri w016noe, lf2ły u rządu j u CZłOlllców parł8łl1en
nn . .!j~o~·Mld1a, stan~e S]~ Istotnie stwem. Spór o podział lupów wywo. przywlas7.ezenia silą terytorjów rll- tu inlo)atyw~ W kierunku nlcsztatton~lsJln~e1~7;em ze słowJonskJch J?8tiStW Jał drugą wojnę bałkańsłła.
' sY1sk~eh państw kreso~ych z~stltle wania naszego przyszłego st09unlru,
bałka~Bklch. Bulgarzy. w isto018 rze··
.'
:' .
' wyd7.leJony '7. rosYlsJoeR'o !r.Wlązkn Zbadamy cll~tnie, czy j jak daleor
, c~Y. nie są czystym szoz~p~~ sł,o. 'Pym raze~ sprzyl~)Jerzone. ce -, pnńsf,wowejlo. lo odpowiada to włn-, da się z celami, nakreślonymi przez
,w!~ń~"~m, poo~od~ąalb~w~emzpł,e. cJa l,Serb'a J Rnmn~18, w~sf,Plły. flue' woli ,fyoh. hrajów, u,;nr.nel przez oba rządy, pogodzić wBpół~yoje Z no·
roJenIa fl:ósko.ul"als~J6g(ł" nsfa,dłego "p:rze~ł~BuJgtlrHł kt6r~} ~erbowłeo:. RO$;~. Wobec, ni~b .s,toimy D.a wyra, wopowst,ałempań6twem w trwalych
,,~*if(dDym'i.gfem Wotgl. ~d któ •. deb~ftUznJl!,zny ,pasZl:etnt, axumu " tonem llrzezemnte lł1* daW1!lejstB- l dobrych stosunkach' fiils1edzklcll,
(el . na2J'wano fohW()ł~araDlJ,' co;nowlet:a l.,h '. D0.b~tld~ę, ,)~yj.ączonąnowisku, it pod poł(}tną osłoną"Rze, przy zabezpieczeniu interesów na ..
w następstwIe przerodziło sj~ na b~l., lJo'Pł!!rwsz~j ~~.Jn1e ,bałlł~ńslłH3j' ~o s~y niemlecJrł'ej mogą one nadawftć 8zyoh..
"
garów.
" . ,Bul~~~jj. "
I ',','
sobie .takie' ukształtowanie , T>ań~two ..
W 50(,) i8t po Chrystusie przeszli
Kongres llowtem. ,berHński, dar wA" j;lkJe. odpowinda ,ioh 'stosunlw'm
J to"
oni prze?j nunal do st8rotył.ne1 Mi .. , rumUTlom' tyl1{O cz~ś6 błotnisf.Q, Do-., ,i lderunkowi ich lł'uliury~ oczywMóie.
dvi W~chodpie', krainy słowhnisldel. brndty,J)ozosfawiająo ,ulśoie Duna,iu z uwzgl~dnleniem naszych inłeres6~.
oł01.(r~łe.i "poml~dzy Dunajem ~ Bał·' przy Ruł~8rli, co , po • drugiej WOlnie.
~r Kurhmdj; rOJ,iwój te~ .czy.ni,
Wybur,f d o R~d y Sta~u tn~ją ~l~
.<linamI J, pod.błwszy t~mtej8zyph sło- bałlrnńskleJ rnmunOWI8 za,1t}1i prawie nft,wt~l{s7.e llosłOpy. .Tnk wJl\dom,n. odbyć. w plorwszeJ połoWJ~ kWletnHl.
wIan, 7,sJo,t.vI,I, pa:6stwo, t,ocz'lce bez·' bez wystrzału. TrAktat bukareszł,eń.. przfld. kilkoma dniAmi po'awila ~jl'J Rada regencyjna. poleciłA,. Radzie
US~8n.ne w.al~ti ,z ceS8r~t~e,m.~izlln.' ~IrJf .regulująoy, stos~n!ci 'na, BałlcB:- : t UłA1 dep'llf~c,ri, wy~łflm\ prze?: 'lml'~ k!erowni.ków mi[li,sterjó~ ustanow~e.
ł'Ylsklem. ' .' "
' . .,:'
,nach,po drugH~j W?ln1e "'bałIrańskiel, : hlDdzłf~ ,R~t'lęl{r1l'ow~, .1ftko łnsłan. nIe term~nll wylJorów: lzarząil1,ieOle,
W JX. WIeku zleh Sl~ z otaoza" rozgoryczył Bułg8rl~ i ~o l\y,ło. ~łów- oi." U?;nftń~ 7.łl łl1il1rodnln~. Zn~nJłllłA, a~.8hy ,.i1Itn!stęrJum: spraw. w 8wllt}ł.rz.
JąOYl:!li ich słowjamj~ przy1'~H .Ich .1l2'", nym powod~m wystąpIenia Jej po on1\ .wyswohó(J7.enln lfro'll z d()t,y~h- , n:ych,wybory pl·zepro~adzll.o btOSQ\':~
lyk) obyczaje, a w roku 101-8 włar~ wybuchu WOlny ohecneJ po .stronie, C?iAAOWych ~wią?ilłów pnń~lwówyeh me do lloł!wltlonej Jut lf,l8~rukcJl
ohrześ6Jatisk~ 'według
obrzł\dku państw centralnyoh.
i wyraziła tyr.7.enie ścistel "łftc'lino- wyborc:t.e 1• 'vvobory odb~dą Slę Wó
wsohodniego..
. Bulgarj aj utworl,on's przez lron- śoi gospodarczej, mHit,arneł i lio~ ~ w~zystldąh H·tu olcręgach wybor~
-podbioi" w n8st~Jlstwie 'Przez bi.. ~1'es 'he!1i'ńskl. wraz, z, RumeHą Iitycznel . z. ~!en~cnmi. (Uzn,,"nj~). czy~h.
...
r.SJitczy )<ów. P()~08t.8W"Ii podłob pa.. W schod nIą, obehnowała obstat' 96660 . W Odp'OWledzl, Jaką polecił mi
. '
iłowaniem do roku 118& kiedy wo- ki.lom. kwadr., nę. Irtóryćb mIeszkało dAĆ J. C. M. inł(o, według rrlłw~ na-'
Do \VBfS7.A\\'Y przybył l"l Dżwiń ..
10sI ,Piotr i Aaan pOd,b-u'rzYli joh do 'Okoł~ 4: "mi}1onów ludności. w. te' ro.dów~ przedsŁawlc:iel' RZ,e~~nl~.: ~kn d~je{t~f, cent.ralnego· KomHeto
p~wBtanJa~ rezultatem kt6r"go było H~z.ble było 60760.0. turków. a 2 ł p6! 11llecl{le~-"
u7.nal0J!l
:;:l'\mo~zielnosć o\Y wl\t~JsI{1erro, p. Al~"ed, Td7.Hww~ało~enie wołosko~bułgarRldego pań.; rt)1l}ona . bpJ~ar.ów., reszt.~ . lud()oŚ~l Kllrl~ndJ.ł" zaś 7..Anller~One, śCI~16 ,złą- !-lIn. w celu Jlornz.umłenla !'lIt:! ,.. 1"1H!,~twa Asanidet6w kt6re od roku 1289 ~łanowfh serbowie, rumUni. '~ydzl. czente SI", 7i p'ansl.wam menlll~oltlem,' d<lm po)sldm w. sprawie powrotu
~o 1299 hołdowaio bitarom. W rolcu "Pj~6 sz6stych częśo~ ludnośoi wyzna· odpowladfliące dawnym sfosunlcom pO!!:łłdch uohodic6w' z Dtwl~s\(a; !
t875 'zdobyli je turcy. Od tego CZasu wało Włfl.l"~ ~hrześolaii~k~l obrząd!<u kulturaln:v m, dlłlOw~nym, o.d s~tek W'rtebslra' do krhju,. ~. .IdZlIww:.;:lil
bułgarzy pozostawali wOl"t pod pa- wsohod01e~o z. eg,z/lrchf\ bułgarskIm lat. rrzyląłem .,: ",:d7,IQozn~śolą I ra- 3t.0~.~ł Radr.ie r~gencYln~l tłpt"i) W!I ...
uowaniem ,tllreckiem,
ozyniąc od na ,czele. KraJ oył słabou~rzemy- dOŚClą, zastrzegając sobie deeyzl~ 7.ifa~le~o poł(l~,~~łUm!lte~!aln~m,wJ!'
czasu d~ czasu powstania, ftl'W8WO słowiony, ludność,zajmowała. Sl~ głów- o.Btatecr.ną co do ~łrszłaHo\~llDia po.. Dho~,~c6w w I?źwlfrslm '1 W)tehl;ll~n1
Uumj()n~ •. ,
, n i e l"olnicł.wem, i bodowlf\. bydła. litycznego, dopólo stosunkI' tamtej- gdZI6 oczelm16 DIl powI"6t o,lro.!\)
,
Najkrwa~Bzewybuohło w l'oku' Handel zamie~ny był, d'OŚĆ rozw,ni~1ł sza njel-!kont<o,ll~ują si~ dalej;n' mi~- 20.000 pol a k,ó w.
DeJegat C. K. O.
18'1S.i spowodowało ,wybuch wojny ,ty przy pomocy 8 .portó!V, na Duna-' rodaJrł e oi')y~nll{\ IWDHtytooy}ne: I1le otrzymał 50,000, n:'lr. nB 'P0rnoe ~1~1
.tureoko • rosyjskiej, pomyślnel dt'a Ju, z których do nalluobhwszych na- zajmą de il1lIlywnego !:it.anowlsli8.
uoho.d~ców~ czyli po 2 mIr. 50 fen
. Co' dołyc?l y L1i wy, fo 'uohwnln, dla ·Jednego uchodźcy.
.
orfita RosU. kł.6re) wojs,ka podeszły le~ał RU8zczuk, W~rnł1 i ,Łom Pa.
"(Jod sam', KODetantynopol. ,Interwen- lenka •. Główny 'Przedmiot wywozu przewidnj/lca ŚCiAlą lej l~cznoRć 2i pn'ń, Komisj~" Jdóra IDawyleohnć ,.
,oja mocar~tw ~aehodnie, i środkowe1 stan'OW1}o zbote, owoce. 'wełna, skó- Sh'llelH niem;er,ldem,7.apadła. iu~ ramie~ia rzą~tl Kr?lestwn Polsl!fego
Europy,zwłaszcza te~ stanowisko ry; przywóz zaś stanowUy bawf)łna w rolcu lI oprzednim. W Jlalb1i~s7.ych do Mlńslc8, LltewslfJego., w oełu zbnAusłro- ~«2gier, uratowały w6wczas surOWB, towary .~anu1a1ctury, sulr!J8, dnrao h spodzj8wnm'si~ deleg-aoji' tam'" ,'danin połM,enia, materlalne~o' wy.
Turojf) od ostateQznej kl~ski. Zebrał wyroby ~81an~erYJn6, t61azo~ w~g161ł teJs~ej ~ładylcl'fljo~'e.1, ht6ra. włnu8. oho~~ców pol~,I{I~h, stanOWIą pp,,,
,I~ kongres w Berlinie, który w roku nafta, pr~edmJOty zbytku, WJDa l t. [J. ,ObWIf.lŚOIÓ ponownie f.~ 11chwalQ, . ,łrs. Eustaohy l..,apJeha ,- przewodnI.
'1878 proklamował BulgarjE2 nieza. '
Jpkł\ b~dzie dalszaprzyszłoś6 R ,wówczas ,nastąpiłohy r6wnie?, Uz,n1\'" ~ ezący komitetu, p. St8t~n, Dmo"howJetnemksl~stwem"zaś kraj, 'P0ło~ony Bnłgar1~-'pr~ewidzie6·tru~noJ zwłas~. nie ~itwy 7.a twór nie7.Elle1.ny ,l sn-sło-zastl2pc.!l pl'Z6wodDl~Zącogo, ~all
'nil południowym, stoku Bałkanów. eza wobecDlesko'Óozonelleszc,ze wOl" modZIe) ny. Na dęlszy rozw6.j kS7.t~ł., Dmo~hows~1 ~ kler.o~nlk ~ wyd2i1ałt.
RumeJ1«2,' leUDem k8i~stwem tureo- ny powszechne'. obfitu)ące1w ró~.. towania si~ polityoznego ocząkuje1llY.· reemłgracy)oego w l?l',nłster)Um spra,:,,"
'kłem. Bul~arła uieotr~ymała w6w- Dorodne niesp od.ziallkl. Zda1e sit) .led. ze spo/ro;em.
, '
wewJ}~t~~mycbJ WO)cI6c.b hr. H.ostwo·
czas D~brudty, . kt6raprzypadła' nak, ~e wyJdzJe. ona z te) wo,jp~
Nieco inaczeJ rZ6Cy,y sio, ma,Ją ro.w~~J1 Alfred O~Oł()WICZ , - dete~at
Rumun)l, wzamfan za odebran~ jej zn8CZnH). wzm,ocnwna', na, siłaoh ! w Lłwonji i. ElStonji. Obyd \iV8 te kraje ~~IIlIstor)u.rn l'OlIllot~a, p. Kar83~:
na r~eoz: Ro_U BtularabJ.,... Kongres prawdopodobme o~egra w przyszłośoI znajdują sj~ nil wsohód .od Unii gra- Sledlew!:Jkl-sełcretnt'z, dr. Jarnlóslu
be.rlniskl rzucił ko.6 Dlezgod1 'pc" wałn, ~ol~., w hletorll lud6w 8ło.... :nleznej.' ustalonej w· tr,aktaoiapolw .. j inni.
Ii<

, O ile

Z

0r

i '

'0<

r

S·
,prawy'po, ,,,le.

l

D11.d&y Ro.,. aAullłtl'.~WQgr1~ kt6..
łych wpływy POdfł1 _, O1riro feje..
rab na Bałkałullob, oc .taJe lit
'YzłwJem w01".:v obeoD8~
"

za-

wlańllłJnchp6łwyepu Bałk.dl!lkle~8.
jowym, zostaną. jed n81[ł..~w, myśl
Bułgarzy e~ gorl\oo40 ,ewej
artlJwłu 15 f,raldatu łlROl!J'l, .ob8s"
oZ1 łin y przywI,\zanf, zdolni i praco.. dzope przez niemleoką włlldz~ , poU ..
wIci. Dba1ą tet bardzo o szerzenIe· cyjną, dQPóki be~l>ieezeńatwo, nie bl2-
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K~r8(1 pendant
"Vossieozl Zet
tung" donosi z Wiednia: Wbrew po

L!łoskom

o now~m roz8tr~ve:nleoh
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n 1"*5 214 tJl>jI~i;i.il'!L -1
spl'aWY pcłsJde1 z zanteebanłfJDl ~
Winny mo teł Iła . rl>IelWS~ TOWArzystwa. Teauslneg'O 'fi Md~,
str~ygnłł}ełt\ austrjaoko - polskiego, miejscu 1'l katde1 Dowo~młotone' bł- !i powodu nieprzybycł& d (\Itateoznej
eolska agenoja -pr&SOW8. twierdzł, !te blJoteo& zm~letć perły naszej litera- liozby ozłonkśw, nie doszło do skuta
.:,:

-~~

~,'i

f)Owa~ne polskie koła polityozne wł... tn~7 narodowej: d~leła Reju, Kooha.. ku. Odb~dzłe sł~ ono w druglm ter..
dzą w k(meepcii austrjaoko-polskiej D()wskfego, Skargł,nast~pnie Słankie- minie w dniu 21 maroa o godz. e
jeszcze obecnie program realą ł włosa. PlUSa, Oneszkowe1 i t., 1>. po po}nduł~ VI l()kału Sekcji prze"

mnląay widoki urzec~ywłstnteni&. BaNso by llołądanetn było:r6 wnłet
Jak si~ dowiaduje agencla powyłsza, oddawanie przez organizac1fl takle]
te strony poinformowane' dodają, te hłbl~teczki dla ozłonków w r~oe od...
nie mo~e bye mowy o maląoom na- powiadnie.
stąpić rozstrzygnl~ołu ogólne1 spn....
R6wnfet pod łl d r e s e~nl czy..
wy polskiej w związku !li konferen- t&bd,kt6ryoh mamy 1u~ w mie-

mysłu włóknistego i b~dlł& IU'&\1'Omocne bez wzgi~dt1. na. lioa~ obeo-

Dyoh.
_ Zamknięcie ~e_.lni. Z
dniem 1,ym kwietnia sala ognewaln&
Wydziału rue!!" 'Pom. biedn. 'f)rzy nI.
~jami berlińskiemit gdy~ musiałaby śofe d8ŚĆ sporo, wyrazł6'trzeba ~ Wschodniej 18 zosta1e zwini~hl. •
-Y- W nIe ..
- p o k az IOg--0 d n ..::....
__
P oprzedżM J'e wymiana zdań pomj~- 'leg, uwaa'.
~zy rządami niemieckim ,a auatriac..
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, J ..... eł·. katda s o....m.eh'i rna' Istot· ' oz e t'J
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ko-wf'Jgłerskim, czego nie bw.ło..
lino
11.3"
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me sllełniaó, swez8danJe, to winna
YIDHowEhuego pl'Ey
.. B-e"'ińskje~
Gdyby nawet mocarstwa aen- by6 ptzedewszystkiem zaopatrzona, lÓ1 odbył si~ pokaz urządzony eta..
h'alne pozosfawiły narodowi polskie- poza pismami mie)soowemi, i w n aj.. raniem ł6dzłdego Koła związku za·
mu zupełną wolność wyborn.to j w p o e z y t n i e j s z ą pras~ zamleJ- wodowych oglodniJrów. Prelegentem x z łó~'z kie~o pzemiei.IDJ~.,
t.akim razie muszą wspólnie z nim scową. __ Winny byó równie:t 00 był sam właŚcIciel, lrt6ry na lioz- go Tow. poż.-oazozędnoicio.
pracować nad rozwiązaniem sprawy jakiś ezas urządzane w ozytelniaoh nych okazach wyjaśnił zasady pro· w~gt.ł. W dn. 14 malca o RO-d'&. !
flolskief.J et eli w związku z powyt- przy stowarzyszeniaoh pogadankł~ d y.. wadzenia szczepu od pierwszego r~" w rierwszymł Fi o 5-el w firugim tel"
Bzem niektóre dzienniIrI podają wia~ sknsy)ne na ak(,ualne tematy..
ku życia, aż do chwili uformowamR minie we własnym lokalu (Sienkl~
wic!i!l8. 40) odb~d!łe się ngóhl6 l"OO"lle
domość o rzekomyoh bezpośrednich
Tylko w ten bOWIem sposób po- prawidłowej lro1."ony.
zehrante
pełnom. łód2i. !'Sam.. TllW.
rokowaniach polaków z ukraińoami ,1~ta organizaoJa ozytelń i bibljotek -Rada R eł'encyinli:ł do hępoż.-oszcz .. z nl:\~tę'Pult\cym ponądklem
w sprawie chełmskiej, to i tnDale- wyda szybko potądane owoee,..
dzińs!de~ Rady miejskiej. Wybór prezydJum, od
dy dodać. te koła poinformowane
M. Sk'lelt"$.
Jak donosi dZiŚ "Jued. Wodłfl na ostat- dziennym:
nio otem nie wjedZI\:_Dlem posie.of.eniu osławlonej radl' czytanie protokułu 3 ostatniego o·
"'n1k!!!!liilł
(mieiskłe' w B~dZlnie, złotonei, iak gólnego zebrania, Ra~1 l komisH r&
sprawozdanie
Rada regenoyjna wysłała do ee..
'
- ~ . . . .'
~wjadomo z samycb ~ydów. lllzewoil .. wizYlnej, odczytanie
za 1'917 1'. satwłeldzsnłł
sarza Karola pismo w sprawie wy..
. ~"_.
,
niozący' ooC!r,yt8ł odpowiedź Rady zarządu
yadków, jakie ostatnio zaszły w pol .. - , Powracający uehcdzcy. Regency'ne', w nŁóre' nalwY~l=I?:a w!a- lmdtetu na 1918 r" wybory pO~2
,kim korpusie posiłkowym..
..Według informaoji osób, pr7, v hyłyob d21a Kr6lestwa; wedłup: .J. W. fII , dz!e- członków Zarządu i Rady, oraz a do
_
,z RosU~ w obeanei obwili w Białym- k.uje tydowsldm władzom be.dztń- komisji rewizy1 ne j.
,'stoku i w Mińsku znajduje si~ kilka, skim, .. za ,.j)omyśloą prae~cc. Od povYejścle na Bal~ li tylko za bI.
,- tysięoy os6b,które po załatwieniu wiedź 'Podpisaną jest. przez sekreta- letem.
,formalności i odbyciu kwarantanny. rza Rady, ks. -prał. ChełmieIdego.
Z cechu majslrb_ '''rzje.
,b~dą pr~epuszc~<;me do kraju.
1:3ynaokl i lcraD%i!!e.
row otrzymujemy:t prośbą o lI·
W .PrZeglądzie POraDnym" z dn.
ZywlOłowa chęć powrotu do Oj..
- ł'
mies~czenie wyjaśnienie treści nast~ ..
17 b. m. redaktor "Rozwoju fC p. W~ ezyzny ogaln.~ła nietyllro pola- _ Po~ar. Dzisiejszej nooy {) go" pUjącej:
'
CzajewsJri w Uście otwartym zapne- ROW, znajdująoych sit'2 w Rosji, ale ,dzinie 1 m. 20, tv domu przy ulicy
"Czując stę w obowią?lIcu lloin·
cza pogłoskom. laIrJeknrsn1ą podoba. takte polaków, przebywających w Piotrkowskiej 92 od Jranału kominoformować ol"!6ł Vi kwestH sh"a.lku rQ·
'no na temat nabycla przezeń ,..N. Ku.. państwach neutralnyoh, gdzie ~asko· wego wybuchł po~ar,
niewaź niewtajemniozenl w sprawy
1"e1'8. Łódżkiego łfl , lub jegowspół... czyła ich wOJ'na lub inne okoliczno'
Ogień przedostał si~ na losze
fryzjerskIe myJnie le sobie Unmaoza
praoy w t ymZle.
,IŚci. Do władz okupacyjnych w We.r*
oświadczamy. ~e pracowntoy fryzjerNiezawodnIe list ten zamknie bu- szawie j LublinIe napływają podania pt~tro a następnie na drugie.
zię niejednemu z naszych tyczUwych od takich emigrantowopozwolenie
Zawezwano do akcH ratunkowej sof postawili tak wygórowane ~ąda.
eks-llrzyjaeiół, kt6rzy wszelkimi spo- na po wrót do Królestwa Polskiego. II oddzlaJst1."M;y ogniowej, który po nia, iż ma1strowie nie mogą fo.
Bobami mdłowaH fabrykować 1l0WO"
Władze okupaoyjne nie ozynią godzinne1 mOZAolnej pracy ogień u .. przyląó.
,
dYt maiąoe rzekomo przyczynió si~ trudnośoi, o ile petent wylegitymuje mieiscowił.
"
Co si~ tyozy płacy, to kaid]
do wypowiedzenia przez "N. Kllr'er się, te pod względem J10Btycznym
Straty' spowodowane . przez pohr rozumie, ~e w dzisiejszych trudnyeb
Łódzlri" wałki zalewowi ~ydow9kłemu.. jest w porządku i powoła sf~ na,' są n~eznaczne.
warunkaoh 7 bez tadnych trudnoŚGi.
mote byó załatwioną, ale co do in"
Nie sądzimy ooprawda aby mJa- krewnycb lub osoby, znane w mieZ I 'I 6 . ł '~.. A
sto nasze z~ydżfało jut do 'tego sto-p. ście lub okolioy, 5!i której pochodzi.
· t %\ł ąl ( li f$ OWlr -,y~'tell
nyoh !tąda.ńjl jak n. p. śwł~towan'e
'-nia, by. Ko.tde otwar~e ł zdeo1aowaM '~', Słe mplowanie
po;tycz.ek
Słowo spO~yw«)z~go całel nie!fzieH. płatny urlop i wiele
;wystąJnenle w obl'omepo!skościbra... paAst_ nieppz!'iaciel.ldch..,...- "Rola-·.. 'IV nred~jel~ł ',w lokalu innych ,punktów ,- to ~e w ezasfe
,11e b.yło ze eoha pr~ebrzmlałych'iram- Termin
ostemplowania, po~yezek szlwh:iym na Kozinach odbyłosiE2 o .. wojny ~ą żądaniami wygórowanemi".
panjl.antytydowsklOh doby przedwo. państw nieprzyjacielslrioh. w myśl gólne roozne zebranie
członków Stow.
łfl
pe~nel.Tego ~odzaip konoepcje lu.. rozporządzenia pana szefa admini- spotywczeg-o ,.Rola •
'
I
jł!t1, .któ!ym me mo~e sl~~ głowie stracji 1IJostał przedłutony do dnia 15
Po zaga1eniu posiedzenia prze!;
\:pomł6śołó, it motna stawIć czoło kwIetnia 1918 roku. Dalsze -P1'zedłu- P rzewodniezącego zarządu. ,p. Wol,1J~boro~ym planom rasy ~ydowskie1, tenie tego terminu nie będzie miało ozyński ego~obr8no prezydium w o. '
Drugi l1roRram goszeząoelin "
Ulekon~eozD1e pod markL\ owego nle- mie'soa.
sobaeh pp. AJ. Szymańskiego, Ad.
.szkodlIwego w gruncie rzeozy anty..
_ •
Łnokiego, .Eug. Pletraszkiewicza, Bł. "Soałi rt teatru ~Mil'A~fC Z Vvars1i8w:y
,semityzmu, nie są na bruku łódzkim' - Ze Sł0w.:- ntłuczycleh chpz' Wieozorka, Wo1e. Góreckiego, oraz cieszy si~ zasłutonym powodzenit>m.
zbyt wielką an om.al.} ą. Nie traoimy Jak się dowuu,tu'emy, pewn.a grupa selcreiarza p. Alfr. Laskego'-:' odozyNa pierwszy plan wysuwa si~
:nadziei. ~e znajdą sit'2 r6wnle~ i taay, CZłODkÓ~ Stow. DauGzyci'elI ob,lze-, tany został porządek obrad, oraz slreloll "Smier6 Pikusil~.IIiI, które;X~l
,60 wier~ą, Jt po z!l walką z tydami
śolan, .nlezadowo]oDa. 9i ~apadłel na sprawozdanie z ~zlałalności Stowa- wykonawcy w OSOlH1Ch pp. Madzia{egzystu1e Jeszcze Inny środek, mogą· ost~tm.em ogó1nem ?:ebran~u uchwały rzyszenia za rok 1917, z którego wyj'" równy, BurskteJ i J. Urstelna l'opi,0y odegrą6 rołE2 tamy przed zale.. o }lkwldB,?U Stowarzyszema i prz~- mnjemy nast. dane:
sują si~ w melodyjnyoh j pełnyoh
'wenr- puklerzem tym mianowIcie - mumowanlU go na odd?:iał Zrzeszema
~.
humoru scenln~r.h. P. MIohałowski
1
y
:jest ~świadomienie i samoobrona.
nau~zyoielstwa }rrólestwa Polskiego- ł
Stowarz sl7,1,en e pOSH\n11 ~T~!e'P
,
ZamIerza wystąln6 ~ protestem 'Prze. ~ ówny przy u. 0 grodowej 26, fllję: ze swadą prowad!ł prezent8.oJę, wznie,
Maluozko-a powoli, bez naszego c; ciw prawomocnośoi te} uchwały.Człon- przr ul. Pol~e' M 5 (nA Kozłnach) i cająo salwy śmieohn &oskonał.vJr.
'udziału nawet-równiet j inne bajki 1rowie ci nieJ)ramocnoM uohwały u- dw le hel'~8Clarnle: pr2!yuhoy S7.kol- ",Alfahetem'" W. Jusa, oraz przedsŁa..
run~ taIr.,ak upadła kolportowana JJtłtrują w tern mianowioie, i~ na o.. nel:M. fi 1 Srebl"zyńsłpe, 7. W d. 31 wia si~ jako autor doskonałego moongi ·w pewnyoh kołaoh fama, ~e gó)nem ~6braniunieobeoni byli de... grudnul 1917 Stow. lIczyło 991 człon .. nologu ,.Delegat do PHokhoimu'" oil·
"Kurjer" wydawany był za pieniądze "l~gaeł. oddziałów prowino1onalnyoh k6w, zakupy których stanowiły 48,2 twarzanego ze spaeyfleznym humo·
rem przez p. W. Łoskota.
~ydowskie. Dziś ohyba nadarza sł~ StowarzyB~enia. Opróoz tego petenoi proo. og61.nego obrotu:
Reszta zespołu,. oraz balet, 2lb-it\;.
najlepszaokazja:- niech aiE} więc uwatają za niewła.ściwe Hlrwid8.oJ~
W dnm l st~ezma 1917 ł'. było
rają
oklask ł " .. '.
.
odezwie tęn zży~ów który dał choć jnstytuejł i dowodzą. iż ci 2l parnię.. t,GWBrÓW w sklepIe ,ZA sum~ .marek
J;;rOBZ na wydaWnIctwo ,.NG:.K'U~,en. '- dzyozł-onków, któHiy mają tyczenie 5,253.20, od tego czasu weszło leszcze
Ł6dzldego·, w. ciągu jego istmemll.,', "we1~ć do Zrzeszenia N. K. P., mają do skJepu fowaró~ za rok. 262.345.82.
Z ,revlltp ,
: ',,€1ro~ do tego przez proste wystą- Targi za ten, czas wyniosły. sumf'J
'
tpienie ze Stow. nauozycieli ohrz. i mk. 240.B40.2~. ~faneo stanowlmlr.
b. fdap a'd bandytów, W' Stu'
'!'wpisllnie si~ na członków Z•.N. K. P.; 1.144.60. ~zyh me~ałe pół proo. od fośclnie pod Kam iontcą. VI pow. b·
OU ątem C "1 i&
.
' _ . _ ,',
/nie pówinni jednak nastawać Da ~bt'otUJ O? dowodzł! ~e sklepowe wy.. barfowsklm, 6 bandvt6w napadło Uł\
,W aprawle blibhotek... ,,}likwidaeJę instytuoji, kt6ra ma. jut lozyły, SIę nałe~ycle.
mieszłnmie A. Starkmana, rtmł2\e go
. '.
,;,;~:::::!Za'sobą tradyoję j w każdym razie
, Zysk brutto. oSlągniętv na towa. wystrzAłem !li rewolweru.
Ban~yci
.,' Pr7.eni1m j ąC1 COlaz S!1,ersz~ sfery', niesie dla sw~oh, ezłon,ków 1?om~c i r~ch, SP r9;e~fmych w sklApaoh, wy. bylt w maskach; opr6oz rewolwerl1w
~połocze.ńsf~wa naszego prąd t.yvVJoł0!'1,'. po~yteczną dZIałalność.. ."~ ,
nIósł zaledWIe 4 proo. w slosUl.ku do mieli siekIery. Gdy Starkmnn uei ekl
ku OŚWlaOIe we· ws?:elkl<!h prz8Ja- ':,
"
",
'
obrotu. Swiadcr.v to najlepiel lak ranny do drugiego pokoJu, w któr,m
waoh powodu'e powstawame nowyoh,: - Z -':0._, leka ... gkiego~
Jut~o nisko były kaUiulowane tOWfl:V. _ była 'ego tona z 6 dzieci, 'lnB on
,plac~wek oświat-y~ • Z.właszcza wzra... " ~ g~dzlme 7;oe1 wieozór odb~dzie ~1~ Niazaletnie Gd sklepów _ Stowiu'z • niehjeszcze klika strzał6w i zĄbni
\sta llczha cz~telnt J blblJoteI!, które :posled~enie' Towarzystwa l.eIrBl'slne.. szenie sprzedawało na placu fabr:vki oa.. m~elscu Starlnmma, jego Żtln~ i 2
(lwata ?b~cnJe wpros~ za nłezb~dne go. Na porządku dziennym. Tubar- Tow. Alce. J. Pozuańsldego karto'fłe, dZlecl.
lratd.s 8W!lldome swych zadań zrze.. kulina.,'
,
, otrzymywane z magistre:tu, których
Na wszcz~ty alarm wbiegł do
.Rzenle 2a,,:odow~ czy kulturalne. To -Dodat~o-~ zapomoga. JJa- odbiorcy nabyli za mk.60,411.45.
' pokOju strM, mie,soowv któromu }t).
,t~~ n:~hl JUŻ ,dZ1Ś .mamy ,tych !>rga.. g!sŁrat zatwl~rdzlłuehwalę Wy.dZUlłu
W herbaciarniach wydano 185.289 den z bandytów unia.f 'r()k~ siekił\rą.
mzaoJI, }d61.'6 w l!łerunlm tym DlO je.. mes. pom. bledn., l!1l podsła.wJe kM- szldnnek 11erbaty~ Barszczu wydano Opr.6~3 tego 2 dzieoi bandyoi tak poszcze me. poczynIły.
" ,rej. ubodzy otrzymlllą ostatmą prz~d. 43.638 porcji.
ramh. ~e walczą one 36 śmiercl1\. _
. ,'vy-ył~nia si~. tylko przy zakłada- śWJąteczną zapomogę w. normle~. lak
Czysty zysk wyniósł ogółem rok. Pozostałych 2 dzieci bandycI nie za
DlU blbłio~ek i bibljoteczek j{we~t1a ~,!ykIe. n~ święta ZWl t:! Irszon eJ, a 4, 655.99 •• Bu{Het wydatków na rok uważyli.
'I d~boru kSlą~elr-,
PrzedewszystJu~m młan0!VH~ie. o 80 fen. .na osob~ do- 1918 ohlIczono W wysokośoi 11,700
' . .
wmna hyćzwróeona uwaga. na dzte .. rosłą l o 50 fen. na dZleoko.
mk,t pozostawiając zarządowi może ś . Bandyol 1;rnb~wah rzeozy wnto'
la społeozno-historyczne, popularne' - Z Polskiego Towarzystwa ność przenoszenia sum z jednej' o. Cłowe i znao.,uł\ Ilość. pjeni~ll&l l)·
l)odl'f!tzn1.ld historU PolskIej i IU~ra:- TCi!!atlPidnego.. Zapowiedziane. na 2iYc'~ na drugą, oraz prawo 'OHeJiro .., . CZem umlnUłl~ ..
'"W.cZOl'ajzebrflnIe ogółn,e:. P()!sI{leg~ - eZ6D1a bud~etu o 10 pro 0..), '
lll
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Telegramy.

słwiepdza "oiło"
6 Chelmszc2yźnie. Ruslde DUo"
nisz", dosłownie 'o stosunkAcb, "pIlDU ..

§§

Co

Smier.Ó lotu ",a.
BERLIN. - Biuro Woltf. doneJolfe amba.aulo .. ~. . _ Berli. sI; - Dopiero niedawno wumłeniAny

10wei gorliwie, materjał bowlem;kt6-

rv ma,ą do rozwa~enia, jes" ogromny.

.~%i.',.

,?Ic;m.:;~~c ę~::,. ::t~,,~,.'.•,~:

;;!:~fłl,it~ra:

:.~:~~~,~~r~~Il\~~~S:PI~lI ~;:

in,oych n1\, "ukraińskle}".Chełmj
:"
D"ni.elenie
JoffA,
li
R
,7,Czyz'11ie:
,
'N:
v
(jD-ł"
b~ły
'pr,zewodn,i"'t7~,cy-·::ł'eleda"'·Jl·
POlfO'oi~stw(),
w
walce
napowiett'2łut
d.euB łr1 "Nowej l'f'fol'my
...·.' iłowhl'du1e
,"
u
El'"
,"Ani iednei szkołY!lani lednego Sle ze !tródła noinfórmownnl"go. ~e jowej 'IN, BrześollJ IJitewskim~ mianonapisu uJrl'nińskiego, na tej histo. Koło polskie domagać si~ bfld?;ie od wanyzostat ambasadorem rosyjskim
rycznie i etnioznie ukraińskiej ziemil"
r,ądn w Da}bIitszymju$:.'otg.a~itll,.aby w Berlinie.
"
łasne
,j{

VLI'1;

In

•
Komnuilcal niemiecki.

TeJegra'my'

w'

ws~edł w bezpośrednią.,sł.yesD'ośi Spł"awafl~ły łaóIArde".khd.
z rządem polSkim WS1)l'8wfl~hł ty.
HAGA, 1BR. - n9:iennik hftsld
cząc!ch się pol8lr6t~ a w sz~zegół- .H,et, Vnferlnnij" iłono!,:',~e WOZOl'ftt.
nOŚCł w sprawaoh. ilotYC7.ą~foh"sto .. sza nadzwyev,81ne posiellzenle qabi-

'(A W T '
_I. '
~
A ~ ostat,niel chWJ I)

u-

'a

'

sunkó~ w

oknpaojiaustrlAckiej w netu ministrów tr'wftło od f!odzlny Niema pokoii) bez zwycię.łwa
Królest.wie Polskiem, tj:l~bardzie!t ~.e nółno 8 wieozór iło pół do 1 w nooy.
AM8TERDA 'M. 18.8 (w) A.ft.
droga
'Przez
ministcl!hlmRpraw,;a..
"
Powz'e~o
p()stftnowi~nia
w spra- Reutera "New York Times- donosi,
tH ~I{LJN. (UJl'PI~d.nro).
.:~ra~łcznyoh i Berlin j~st zbyt długa wie odpowied71i na ultimatum kOD,Ii. ~.e Rfery rohotnioze Nowego J01."ln1
e,i~ leózpostAnowienia te nie, b.,d~ y,deeydm1Vllnie wystł\piły 11011 'hasłem
W lelka ł( walen GMwBa: 1 'T-KC) 1 BOIątUwa.
marca.
'
.~ sprawie leglonistów żądać podane do wlftdomośoi pllblio,;ne1. ':"118001\: ,. Niema. lloko1u bez zVly~
btJdzl8 leOło po]skie, przyśpit'szenia
13IłlRL!N, 18.8. Podług tJlfol'maoH ol~9twa·.
.
Zacboilnl,o wJdo\vnło wOln9 rozP.faw, o ile rozprawy te są wogóle R ut r
oj m "';. r.. l"<W h ł
k
ł
e e 1\ p e nOO\i OKręPll
o en- W przetledraiu konł ..... -w-I ... cJ·i
ODl6czne ze wzg ~du :na wojsko. (Jerskich, znajdującyoh się w portnch
,,- - ..,F,-ontwoj8kgen. feldmar~załka wy, a nie polityczny charaltŁer ru- kOllllcyjnych, wynosi ogółem ~koło
K.OPENHAGA,
18.S (w) - We'
Ks. Rupprec.bta Bawar skiego.. '
ołiu.'
miHona tonn; 1i fe~o 1ałde. 70 proc. dłng informacJi lILok. Anz.- - 'l
We Flandr,ji na półnooy odkrzna)du1esitJ w portaoh Si8:PÓ1Jf Zjed. Pelerhurga donoszą, ił w byłej sto'"
Zdtwierdzenie t.alcłału.
IDent.i~re!'l. oraz w zwif\zku z anginInoczonyoh, 15 proc. w 'portSłchWjel~' Hcy'RósH z dnia nt. dzień nalełJJ'
s1drni nałaroiami po obu stronach
Podobno
BERLIN, 18 marc$. ·.(Ul'Z~ilovvo,. kle' Brytanji oraz Hi proc. w por- oczekiwać kontrrewolucji.
J,anału lla Bassee odbywała si~ spo- Rosyjski komisarz lodbvły dó 8pl"a\v taob Innyeh Jcoal1ant6w. Sf,anowlsko partjom burł.U8.syjnym odało e;lę nte!ęgowana często działalność artylel'H. zagrł\n;o,;nyeh ,przfłsłał n8Bt~puiąeą koalicji wobec okr~tów holendersłcioh dawno Pl'?lekupl6 cały pułk t.ołnie ~
Na reszcie frontu nie prze Jrraczała depepz~ do mln'~t.er1ów s-praw ze,- zakomunilrowane zostało w ubiegłym Nr. który !l!:ostał obficie zaopatrzony
umiarkowanyoh gronie." , : "
wnętrznyoh w Rerlinie i Wiedniu. tygodn,u. Odpewiedt odlo-toDI\ została w broll i amuDic1~.
dnłu 16, marcll nadzwy:ezalny DB przyszły ponfedziałek ze wzglfldtt
W
W oiĄgu osłaŁniek dwuch tyFront, Niemieckiego. N~8tę1>ey
wsz 6 chrosY.1ski kongr~s rad robotni· na okolicznośei naglące. '
godni
do pułku tego przyłąozyły si.
Tronu i gen.v. Oallwitu'
ozo - tołniersko - włośe'ańsldob J oraz
Koalicja llwał8łaby la rzeez wy- .Jeszeze dwa dtt)sze. Og61nie panu}.
dep1Jtow8DVcłI
koz8clcieb' w Mo,.;
,
Między Oise a A jenA, na półnnov, skwie ral,yfilrownł ł.rafcfat.polcojowy, S06e nieRpl"Ąwi~dłh'A. gdyby okrt;lyJ)rzekonanłe t f.& w Petersburglloo'
od Reims j w niektórych odcinkach :zawarty '1r dniu 2 mnrcmr. b. w holendersJde lrorzystały i nl\dat ze się przygotowuje.
Rząd bolszewicki przy wyJetdzie
w SZ8~panjł wzmógł się or:deń arty- Brześoiu Litewskim s mocal"sh>t.ami swych port6w i przywi1e16w~ nie WyA
wzajemniaiąe się udzieleniem łon'na-' z Petersburga całą drogf) do dworaa
,leryjsk1; po obu brzegaoh'Yozy trwał ozw6rprzymierza.
przez całyd~ień 'o zn80znem na~.u wohec tego, te wsz.vst.kle usiło- kolelowego obstawił podw6jnym SZ8'
pi.,oiu.
PETERSBURG, 18.3. Traldat po .. wania niepozyjaeielskie skierowaneregiem karabin6w
maszynowyeb.
kojowy został w dni II 15 marca po 8ft ku temu, aby ?:mnjeiszye 'Polem-, Spodz~ewająo isie, wybt1~hu kontr!,..
Front wójsk geneł"ała.. feldma~szałk
północy ratyfiłrowany przez gloso- ność ohr(').tową w~zelkimi nie'dozwolo.. woluo}i -zawozasu oZ1010no do mej
" ,
. ks. Albrechta Wirtemberskiego. - wanie publiczne.
nymł~ nieludzkimi sposobami.
przygotowanie i \obwarowano wszy"'
, '.
stlde gmachy rządowe.
.
Na froncIe lotaryńskim i w Wo Ppzerwa w rokow~uliach
Z Parlamentu japońskleqo.
J
k t t ' fi
~ezacb środkowych czynne-były nIe
z Rumunją·
"
eezcze" • •s PO •
ki ady artyler,e~ ,
ROTTERDAM, 18,8• •New York
_ Co...neuve.
łl
BERllTN.
- KOTMponrlflnt, "IJnlntl Sun donosi z Tokio, t~ -parlament
łll
GENEWA, 18.8 (w) Dt\pfeJ!'o
. Na. całym froncie energio~;n a Anr.eiger21 donosi z Bui!npĄ~7.f,n: KQ .. ja'Pońsld 320 głosami przeciwko 18·u
respondent
o7-iennlkn
..
A7.
Esl"
nnił~U(,hwaHł
votum
zaufania
dla
poUt!~
wc~ora,
po
-połudnhl
wladze
lHuydZHlłałnoś6 lotników. Lolnie", tranJri wsghodnio.. tlzjaJyckieJ_
skie o publUr o wały, te dalszyeh e~
"usoy zrzucali bomby f na laiarety w Ryła z Sofii depesz", wpiHug- ld:6rAl
i
ksploz}i VI sldadz'e~f amunicji OourLatonI", wyraźnjejs'ko ł.alrle nazna- iJelegllci hułg-arscy w BnlrarM17.c e
.
Toney,ew i Moncv,iłow mieli ,mu o~' Wojalta belgijskie we Francji. nall.,e nie nalety ,jut oozeklwa6.
, ~sone.
~wladczyóf t.e choć ,rol{owaniAz ,Rn- ,
LON,
DYN.
18.3. -,. Sprawosdawca
'
,','
,
ZestrzeH1lśmy
wczoraj 22 la. ,'.
'.
Ogółem 85.()OO robotników losta·
nHlmą mnią przebieg nn'ogół pomyśl. specjalny Biura Reutera przy, arm1~ ł
,ław~e i ? baJemy" ,porucznik Kroll
o baz ..praey.
ny, to jednak ?j lll'zyczyn ni~spodzle- operująoej v.'e Franoji, deł>6S~nte,:
','dmósł 21 zwycięstwo w powietrZ'tl. wt\nyebsobof,nie i nied7.ielne posie- rz~downle zalromuniltowano, tew9~"
" Według doniesienia '.Progr~s e
. W, lutym straciły ,nieprv.Y1 a cłel dzenle l>łenarne oelegAcH mU!'Ildo 11- slra. h elgijskia zaj~ły obecnie dawny, de 'Loyn" park lotniczy w HOGfaB
'31ne zbrejne siły powietrzne na tro']). Jedz nie1akieizwłooe. Przyczyną ma odoinek angielski w pob1i~u wy- wieloe ucierpiał.
ele niemjaeki~ 18 balonów i 18S la- być rzekomo zamaoh ,rewolwerowy hrzeta.
tawców, z których upadek 51> spo .. na
prezeSA ministr6w rumuńskich,
..;trze~()no za UnJami"naśzemf, a reszty generała ,A verescu.. Choć przy lem O przywrócenie
mona.-6hil
po stroniestaDowisk 'przeolwnika. generał nie doznał szwanku, to 'ed.
w Rosii.
'
Myśmy stracili w waloe 81 latawciw nak podał sifl do dymis'I.Członek
WIEDEŃ. - ZeSztokbólmu doi 3 balony.
str~nnjotwa konserwatywnego, l\hr~ noszą do "Nane Freie ~.resse·: Tu- -,
Stńwatzyezenie spotyweze robtH:.
ghJIoman, udał si~ d() Jass, był tam t6jsze kola dziennikarskIe, takł.e ro- nieze ,.Rola- z oka?;H zamkni~eta ra~
Wschódnia
przy.J~tyna posłuchaniu przez króla syjslde, przypuszczalą na podstawie Glnmków za rok 19l'1 składa na szlto.
i ut
, ,~'4a Ukrainie południowej zajęto Ferdydanda i b~dzje.prawdopodóh- wiadomośoi, nadobodzącycllt Ros~j. ły Macierzv w Chełmsze?:y!tnłe
Mikołajów.
'
"
nie nast.,poą Averescn. Zwłoka w ro- ~e zanosi si~ tf\m na przy wr6aeme Podjasiu Mir. 100 (sto).
kowaniaoh miała nastąpić fałd.e 2i monarcb,ji. Podobno nawet cz~ść
Z innyoh widowni wojny nIe no- tego powodu. te nowy rumuński mi- ]<ół rządzących obecnie w ,ROSji
vego.
'
nister spraw zagranioznych. Miszu. sprzy;a temu planowi. Natron ma
Przy katdej okazji pami~tajmy
znajduje sję dopiero \IV d,rodze z Lon- być powalany syn .MiIrolala II, Ale- ~'biednych naszego miasta, których
Pll'll"WBly Generał-KwAtermIstrz ,dynu do Bukaresztu. Tymozasem zaś ](8Y, .'Pod opieką w. ks. MioJlaln Aleł()s 7 dniem katdvm pogarsza. się.
r.f1ill'!rI'lorf.
nraCniA. Tloiłkomisie iłelegacii poko- Ifs~ndrowjCM.

-,

NASłO'HA

,

ł, ~, . PRstew.n p i okopowe, iJrzew j krzew6w leśnyoh., parko,
wy" h l owocowych, warzvw, 'kwiat6w Letnich trwa . .
;Ji l:v<,1;1 i dO~lic~ko\,'.'yrh. pa,:!10nn na ł\okArm dla ~tak6W',.
f.g na~lo~la.ro~hll pszc.zelnyoh. nawozy sztuc.zne ora21 na;.
f
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~. VI .niedzielę, d~. 24 b. m., o godz. 2-8j po !10'.
t~ IV Rali jadn !naj Akc. Tow. L. Gejera (Piotrkowska 30l)
'I'

odbędzie się:

,

w SłIGEW.
o~~ólne roczne .zebranie cżłonlu'E
S~ożywczego

lAt
Bf!!JS

~ ttufy.noWana naue~yeielfta

i~ przyspasabja na stopnie ceJujtłCe do wszystkich klas
średnieh. Spech:tinflść: język niemieoki i mate~ Hl Rtyka. 'Analfa.betów wyl1c.za W krótkim czasie- pol'~ s kiego, niemiecIdefSo 1 arytmetyki do buchalterji.
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5 proc. Pożyczka Rzeszy Niemie kiej
proc. Asygnaty skarbowe R~eszy Niemieckiej
wylosowane z 110 proc. 40 120 pr06.

Do opędzenia powstałych przez wojn, wydatków wyłożone 7,ostaną dalsze 5 proc. obligacje i -4 i pół proc. asygnaty skarbowe Rzeszy w celu publicznego zamawiania.
.
Obligacji nie może Rzesza wypowiedzieć przed 1 październikiem 1924 r. i dlatego nie moźe przedtem ~,mniejszy~ l?h stopy pro..
centowej. Gdyby jednak Rzesza zamierzała po upływie tego terminu zmniejszyć stopę p~ocentowąj po~l:ma w ymó~lc oblIgaCje łzaofiarować
ich, właścldelowl zwrot pożyczkI po ,cenie nominalnej. To samo tyczy sIt;· dawnych pozyczek. WłaŚCICIele mogą Jednak każdego czasu rozporządza.ć obligacjami tak samo jak każdym innym papierem wartościowym (przez sprzedaż) zastaw i t. d.)
Postanowienia tyczące 'się obligacji b~dą odpowiednio zastosowane do pretensji zapisanych.w księdze długów. .'

WARUNKII.
zn6w pfftWO wym6wló leszcze nie wilosowft~e
Miejscem zamówienia jest B' 8 n·k Rzeszy. obligacje skarbOwe do wypłaty ich po oeOle
nominalne;' lec). właściciele mają wtedy praZilm6wfenia będą
'. . . . .
wo zatądać zamIast gotówld B l pół proc. obod poniedziałku dn. 18 marca, do ligacji skarbowych wypJacanych w ]20 rok.
czwartku, dnia 18 kwietnia 1918 za 100 mk. wartości nOminalnej, podlegających
zresztą tym samymwal'unlroID umarzania. Daldo godz. 1 w'poludn.
sze wymawianie nie jest dopuRzez!dne. Wymó·
w bhrrze głównego Banku Rzeszy dla papie;. wienie powinno być usJ{utecznione przyna;.
rów' Wfif'tośoIo-wych w Berlinie (pocztowe IrOn. mniej na 6 mfesiecy przed wypłatą i tylko na
t.o czekowe w Berlinie nr. 99) i wewszystldch termin. w Idórym przypada procent.
.
fiJjaoh BanJru Rzeszy z urządzeniem k8sowem
Na oprocentownnie asygnat skarbowych l
-przyjmowane. Zamówienia mogą ·bYć równteź ioh llmananie przez wylosowywanie - nie IiuskuteczniOne za pośrednictwem:" Prusłłiego cz ąc z.wj~I\szonego ciągnienia przy pierwszym
Banku Państwowego (Seebandłun~) Pruskiej
terminie wylosowywania (porów. ust~p 1) gl6wnejkasy spółek w Berlinie (Oentral - Ge-' bQdzie n~.yte rocznie l) proc. wartości nominalnossenscbaft;skasse), Kr6łewsldego Gł6wnego nej ich pierwotnej kwoty. Zaoszozędzone prz6z
BAnku w Norymberdze i jego filji, jak rów- wylosowywanie procenta będą utyłe do wynie~ wfizyslldoh niemieokioh hanków, bankie.
płat. Asygnacje skarbowe wypłaca.na po ce·
rów i foh fUji ws7.vstkich 'PubHcznych Ka~ nie nominalnej przez Rzesz~ ua rooay wymóoszr.zęrl Ilośoi j ich Związków; ·.Jratdego· Towawienia~ będą nadal brały ud.ział na l'achunek
rr.yst,wa ubezpieczeń na tyoie,. haidel Spółki Rzeszy w oproc.ent.nwaniu i ciągnieniu.
po~ycr,I{Owei j
lf8żdego '. urzędu . pocztowego.
Dnia l lipca 1967 roku zostaną wypła.o?
Odnośnie .zam6wień przez -pocztę zobacz
Boz- ne nie w'ylosowane d.o tego czasu asygnaoJe
hę 7
skarbowe w sumie pl'zypad8}ącej wteqy na
Formularze do zamówień otrzyma6mo- wylosowane obligacje skarbowe (110 proc., 115
tna we wszystkich wyte)· wymienionych miej. proc. lub 120 proo.)
acaoh. Zamówienia można Jednak bez f('t'mu·
4. Cena przy zamówieniu.
Jarzy też i listownie uskuteczniać.
Cena pr 7,y 7.arn6wieniu w:vnosi:
2. Podział, Bieg procentów.
ZA 5 proc. l?o~yczk~ Rzeszy, )eot,eli si~
Obligacie są wykonane w papierach po ?,ąda p a p i e r . '
mk.9S,20,000, 10,000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 i 100 za 5 proc. pożyczl<ę Rz esy, je~eli ~yczy do
marek z Imponami płatnymi dnia 2 Pltycznia i
zapisania do ksi~gi długów Rzeszy z za~
1 Ji peR katd ego ro lm. ~;eg procenŁówrozpo kni~ciem aż do 15-:go kwietnia
1919
ozyna się 1 Jipoa1918 r., pierwszy kupon jest ro!cu
111!e 97,80
płat.ny 2 stycznia 1919 1 " . .
,
7.a 4 i -pół proc. 'asygnaty
skarbowe
Asygnaty skarbowe wykonane są W· od- R7.8SZV
•
m!f. !;8--

I.. Miejsca

z_mówień ..

g

d7.ielnYChserjaCh i "po;l'iłyńc~yoh papieraoh
po 20,000, 10,000, 5000, 2000. 1000 marek z temi 8amemi procentami i terminami prooentów
00 ohligaoje.
Z tekstu każde1 asygnaty skftrbowej widzieć motna do jakiej serji pojedyń
oZe asygnaty nale~ą.

Wykupienie aaygnat ska rbowych
Aflygnacje skarbowe będą dla umorzenia
wyloso wane w serjaoh "tV styczniu i lipcu 1(8~dego roku, poraz pierwszy w styo~niu 1919

3.

l. j wypłacone

w nast~pnjącym po ciągnieniu
dniu 3 lipca lub 2 stycznia 110 mk. za ka.tde
,100 mir. wartośoi nominat nei~ . Cią~nienie od·
bvwa się według taldegożsamego planu i je;'
rtDooześnie Z asygnaclamislcarbowemi szóstej
po~.yczki wO,jennel. Pr~,ypadaląca według tego

planu na styczen i li pieo 1918 l. liczba ser U
nowych asygnat slrarbowyoh bt}dzie jednak
wylosowana dopiero w styczniu 1919. .
Nie wylosowane asygnaty skarbowe, nie
mo~ą być wypowiedz.jana pr~e~ Rzesz~ przed
t 11 poem 1927 r. NaJwcześmeJ na ten termin
lila Rzes:t.a prawo wypowiedzieć je w oelu wy
pła ty po oenie nominalnej; właściciele mog'ą
ieti/lllk zażądać zamiast gut6wki 4 proc. ohii~
~i'V;1 Hlonbowych wyplaa.anych przy dalszem
cj'\gnieniuw 116. mk. za 100 marek wartośoi
nominalne'. a podlegającym zresztą tym sam.ym warunkom umarzania~. Najwcześoiej 10
lat. pO pierwszem wypowiedzeniu ma Rzesza

BerJjn w marcu 1918

8 .. Wpł.t,..
Od dnie. 28 ma.res. rb. moglł 5ubskrr}Hmc! Wnła\!M
ałe Mm6wlone kwot,... Procentowa.ć za~!ną w!'łaoone,
ew. ,już przed tym dniem sumy. dopIer.o o.d 28 marca.
Subskrybenci oboWiazani tH\ !l&płacle:
31 proo. przydzielonej sumy najpóźniej do 27 kwletn. rb.
20 •
..
lO
..
..
2·'1 maja
"
25 "
"
..
"
,,21 czerwca "
25
..
l ~ li pcs.
"
'\liol;owpłaeać częściow\l wor.eśniej, leoz Iylko VI okraw
p;łycb. kwotach wartoś~i nominalne I dzielnych na H.O.
RównIeż sa dozwolone w i,Aidym czasie i P;7y malłj ..
szy-ch zllml~wjenlach wpłaty cz"ściowe. i~rlnak tylko ...
liOl'ibaeh wartości nominalnej dających Rię d~ieHć przer.
100; trzeba jednak dopiero wtetly wpłacać. n: tefly E'uma.
przYP8da.1ąeyeh jut kwot częściowych "ynie!!.; przyn'lj.
mnIej ]00 mk
Wphcać trzeba w tym samym mIejscu, gd·:,ie na·
stąpiło zamówienie
Przypada.illce na. 1 sierpnia. hr do wypł8.tv 80 OOI)OQO
marek 4 prOc nie mieckie asy gnacje skar hnwe 2\ rQlm 1914
se ris. I, przyJmuje sIę przy ph.ceniu p('życ~e&: wo!enn~oh
po cenie nom'nalnej - odciąga.jąc procenta cZ'"lściowe ort
terminu woła.ły, lecz nal r yohle' od 28 m8.1ca. aż do "1 linoa~jako wpła.t·ę Należące do tych papierów kupony po~
lO

..

lO

zostawia się podpisującym pożyczkę
Będące w obiegu bezprocenttlwe Mygn!L!r.5:\arb~'\H
RZ!3ŻY będlł - po odcją~nięciu 5 proo dyskO!lt~ (I i dnia.
wpłaty. :na.jweześ:niej 1_rlnalt od 28 marea rio dnia wy r ltl.ty - Pv,Ylffiowane jako zapłata

1. Subskrypcje pocztowe
Biura POCZ~OWłl przy1mnją. ł-ylko 8'lbskrYllcje na.
5 proc po~yo!lkę Rzeszy Na~ umówle:nia moze n!ls~ą.
pić całkowita. wpłs.ta. dnIa 28 marea.. m u" i jednak być
uisaczona. najpóźnlel do 27 kw!e~nla Od całkowitYCh
wpła.t, 1lI5kutecznionyoh do Z8 maraa.\ otrzyma si~ pro.
centa za 92 dni. wszy8tkich innych oałkowltych wpłat do
27 kwiełnia nawet ieieli przed tym dnIem 1I;S7.070n8 30.
st.an~ procenta za. 63 dnl

8. Wymiana.

SUbskrybentom no W'ych 4, 1 p6łproo. obligacji skarbowych wolno jest zamienić obok tego oblIgacje dawnieJszyoh pozycźek mo-ennych j ~yp:naty skarbowe J. IT IV
i V potyozki wojennej na. nowe !i l p6ł proc. oblig~ele
7.a Ifaźdel 00 mnrelr wflrfo~(':i nominn:lnei z 0- skarbowe. lecz kazdy Bubslll'ybent mo~~ "'głosić do samiany tylko dwa. razy tyle pożyczek (wedle wartośoi nom\hliczeniem y.wyl{ł.vch prooentów.
naJna)) He nowyoh oblłgao1i skarbowych podolsał. Wnlo ..
ski o z~lanę powinny być ,stawione w cusie' subskrypcli
5. Wręczenie. Podział papierów.
w tem mIejscu przy'mowama zgłoszeń tub pośrerlniozeol!l.,
Wr~czenie papierów uskutec'l.niolle b~dzie . w którem zostały oblip;acje skartowe podpisane Dawne
moUiwie nat)'chmiast pozamknięc li suLskryp- papiery tr~eba oddać w wYże i wym!entonem mieJsou do
dn. 29-go ~zerwp.a 1918.r. Na wniosek mogą wręczający
oji. Jut wpłacone przed wręczeniem kwoty bę.. 03wne
papIery do wymIany otrzymać papiery pośrednia
dą uwdane Za całkowite wpłuty. Zre,:-zt!\ wyna nowe asygnaty skarbowe,
znacza ID ejsce zamówienia wy~okoś6 wręczo ..
fi proc. obligaCje wszystkich DOprzednich poiryezek
naj sumy. Speoialne ~.yc.t;enia do jakOŚCI PIl- wojenDł'ch mogą być wy:n: ani one bez; podwytki ua. nopier6.w należy siQ zaznacza6 w przeznaczonej we obligaty skarbowe. Kt.o odda 5 proc. ob li~aly skar.
ł otrzyma. dodatkowe 2 mk. za. każde 100 mir. wardo teho t'tlbryeli na -pierwszej stronie formula- bowe
tości nominalneJ., Kto odtia. 4- i p6ł prce obligacje 4 i 5
rzy. W razie n1t'zaznazenia szcz"gólnY<'h ~y pożyczki wojenneJ wInIen rlnpb~ić po 3 rok do każdyob
czeń
z!)~tnnie iaKoś6 papjpr:\w wyznaczona
100 marek warlości nominalne1.
Papiery przynoszące pJ'c~6nt:ł w Bt.yi}zniu~1ipeu no ..
.
przez m'ej~ce pośrednictwa wedle iega zapatrywania.. PMnit)j wnioski '0 'Ztlt'iiany podz;ału WIDDy być oddane 2i kuponami procentowymi pr/:ypada.
.iącymi na. 2 styc1Inia. 1919 T.. przyn052!ą06 procenb w
:papierów nie mogą być uwzglę·inione.
kwietnia·październlku z kuponamI procentowymi przvpaNa \\s2iysLkie obIi!l;aty ska.rbowe jak równleż na pa.. rla1ącymi dol~ 1 paźdz.ier lIika. 1818 r. Wymłana. będzie
plery pożyo~ki Rzesfiy po 1000 mk l wic;pej hedą wyda.
ważną od l h~ca 1918 .r., tak, że cI. którzy oddali paplewane na. wmosel{ dyrekejiBanku Rzes7.Y wysŁawione pa. ry z lrupe'laml. na kWiecień 'październik, otr7.ymają nll.
piery pośrednie (l:wisch(lnscheine; oonośne szczegóły ty· dawne POŻY.CZkI procenta. ?oa kwartał
o~ące się zamiany ich na właśch'8 papiery, będą póżniej
O il~ mąią by~ rio wymiany uźyte preisnsie zapipublicznie ogłoszone. Papiery poniżel 1ODO mk., bez na. sane w kSiędze dłl1t;?w, tr7.eha .skierować 7i!tWf!':IlS11 \Tnto.
plerów pośrednich. będą wykończone lak można nal~zyb· s~k do adml(~;straełl długów. R~e3'Zy (ąerlin '::5W ń'l, QracieJ i wydane praw j~podobnie w wrz-;,śniu lego roku.
nl.enstrass~ . --94) o wydanIe oHlg~ejl. Na wniosku pnO ile subskrybenci cb~ą zastawić w iednej z Kas
WInna byc ~odaml uwag,? tyCl.ąCCL Się wymiany i powi
pożyczkowych Rzeszy papiery 5 proc. pożyl:zki Rzeszv
~!en llflde)śu do 801m. dtllgÓW l{,zesz'Y lIflJPÓ: niej li') Q maponiżej luliO mk .. które Już Z:lpłacili, lecz nie Jlo8tały je~.
Ja., r. b. N,: to b1 d ą ohłi·!.~\Cle odp'lwie lni, tyl!{O do wy~
szcze ~ostarc:!ione m j~~i posLawić wniosek o ws~tawjenie
nnauy na a::ygnat.y skarbowa Hl,eS7.y. wy'lana he;t, k!WO.
papierow po4rsdnich dla zaclą~!]ięoia pożyczki . w Kal5!ie
?ÓW prq.cent~wycł1. L.!!. wy.ia.r,\:e 7.aphta nie i;~dJ\ie po ..
pożYt:zkowei; wnioski powinny być sk' 6rowane do miejsca'
Jęta~
Za.mk.nięcle !lI e wyklu.:za wymiany, UbU a.ele
zamówienia; papiery pośrec!nie nie będą wręczone BubpowInny byc oddane do dnia 29 c"/'or':Vca 1918 r, w miej.
8krybentowl~ lecz Bank Rzeszy przeka~1iI je wprost Kasie
~cach ł!~naca.onych W piltęłlle i, gdZIe pnyjmowane Sil
pozyczkowej.
zgłoszenIa. lub PQŚredl1lczone.
.

Dyrekcja Banku Rzeszy
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