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Wiersz petitowy :edr oszpaltowy............. Kor. -*30

Paski (6 wiera petitowyc^'  od ................  10*—
DrcSie ogłoszenia po 10 hai. od wyrazu.

Drobne ogłoszenia treści matrym. mialncj 20 hal. od słowa. 
W  niedzielę ceny podwójne.

Rolf ViIL *<rakóWj sobota 31 marca 1917. Nr. 89.

Sto!my yrzed nową Euro??"
Kraków, 30 marca.

Po pierwszym oKre&ia de«x>ryeatacyi, której 
nie można było u n ik n ą  wobec nadmiaru sprze
cznych wieści napływających z Rosyi, następuje 
znamienny zwro* w zapatrywaniach na rozwój 
wypadków politycznych w Rosyi i  ich znaczeni 
dłti Europy.

Dopóki przypuszczać można by*o, *e rewdu- 
cya rosyjska utonie w morzu krwi i że to przy
spieszy zawarcie pokoju wbrew czy za wola 
tymczasowego rządu peten,burskiego, można 
było, jak to robiono, cieszyć się z takiego obrc- 
tu rzeczy. Umiana formy rządu, zdemokratyzo
wanie olbrzymiego imperium 170 milionów 
obywateli, odgrywały tu mniejszą rolę, niż 
ewentualny fakt mechanicznego niemal prze
rwania wojny.

Jednakowoż okazuje się, źe rewolucya rosjj 
akt- idzie po linii wytycznej bardzo jasnej, że 
umie dawać sobie railę z naj skraj nie j szem i dą
żeniami i żądaniami, że wszystko poddajo się 
nowunji rządowi, od wielkich książąt i synodu 
zac^w yzy a skończywszy na żandarmach car
skich, że front bojowy rosyjski wcale się do
tychczas nie rozluźnia — o czem informuje nas 
komunikat urzędowy i przestrzega — czyli że 
przetiwnik nie utracając swej siły cdrtiinej, 
przekszta* a sfzężyny mechanizmu polityczns- 
społecznego i że po tej operacyi może siać się 
daleko groźniejszy i silniejszy, bJ mcże czerpać 
swe siły w zdemokratyzowaniu całego państwa 
jake w źródle wolności mas, golowych skutkiem 
tego do najdalszych ofiar. Wystarczy nadmie
nić, że Finlar. iczycy chcą tworzyć armię, której 
nie dali carowi i chcą walczyć obok odrodzonej 
Rosyi.

Trzeba spojrzeć w  oczy prawdzie i  pic umniej
szać jej wartość, bo tylko doceniając to, co się 
dziejb u przeciwnika, możni* wybrać właściwą 
drogę postępowania.

..Europa — jak p«wiedria^ Napoleon — za 
wiek będzie albo republikańską albo kozacką". 
Że kozacką nie będzie — to wiaru ta straszna 
rozwiała się zupełnie przez jedną noc — jak pi
sze „Arbeiter Zeitung“  — Rosya zaś, o którą 
właśnie chodzi w  tem powiedzeniu, stała się juz 
republikańską.

•* *

Taki jest mniej więcej zasadniczy ton artyku
łów, któro ukazały się w prasie niemieckiej.

W  związku z tem beil-ński „Vorwarts“ doma
ga się, aby rząd niemiecki jasno zdeklarował 
wobec nowej Rosy!, czy chce pokoju czy wojny. 
Dawny przeciwnik — czytamy tanże — t. j. ca
rat u stąpił z pola walki. — Ukazał się nowy, z 
którym, jeżeli można, trzeba pokoj zawrzeć, 
jni zej bęfbde to nasz wróg przez ca te pokolenie.

Stwierdza, że dzi4 Niemcy i  Rosyanie stoją 
z bronią w  ręce jako nieprzyjaciele, ale j^ko nie
przyjaciele już bez nienawiści.

„Na zegarze losu wybiła godzina dla polityki 
niemieckiej zagranicznej i wewnętrznej. Dzi
siaj Rosya ma prawo się dowiedzieć, czy stoi 
naprzeciw Niemiec, ktćre pragną zdobywać, 
ezy też naprzeciw Niemiec, które są gotowe do 
zawarcia pokoju, szanując cudze urawa

„świat idzie nayrzid — konkluduje dzien- 
jjj-j _  liiemcy muszą iść z nim ra^em."

W  tym tonie wyrażają się również im e  pi
sma uiemieckje. Naturalnie, że głosy prasy 
wszechniemieckiej, jak „Dia Pośt \ odbijają 
od tego chóralnego i  zgodnego pojmowania no

wych wypadków w  Rosyi swoją zastarzal. nr- 
tyrą pojęć.

W  artykule „Trugerische Freiheit" gniewa się 
ów d iiem ik , jak można z rosyjskiej rewolucyi 
brać jakikolwiek asumpt do zmiany pojęć i  do 
zmiany wytycznych w  polityce wewnętrznej 
i  zagrariczi tej w  Niemczech.

Odpowiedź na takie pojmowanie rzeczy rozle
gła się nadspodziewanie szybKO.

W  dzisiejszym właśtue numerze drukujemy 
mowę łJethm; ma Hollwcga. Mąż niemieck5 ja
sno i  dobitnie określa stanowisko Niemiec wo
bec Rosyi i  skiada tem dowód, że mnie w  lot 
wyciągać konsel .weneye z bieżących wypadków 
politycznych. Obok nowożytnej strategii mają 
Niemcy rSwnież nowożytrą dyplomacyę, która 
nie chce iść na pask i wszechniemieckich i  ha- 
kt> tystycznycn partyi.

Istotnie... stoimy przed nową Europę.

Sprzeczne wieści, jakie nadchodzą z Rosyi, 
nie przyczyniają się wprawdzie do tego, aby 
módz sobie z pełną jasnością przedstawić jej 
stan obecny, ale jedno staje się już coraz bar 
dziej widoczne, to mianowicie, żc w doniesie
niach o wypadkach resyj: ayio v ięcej chao
su, aniżeli w  Ecsr. samej w  dniach w ie lk ie j  
przewrotu.

W  obecnej chwili rząd prowizoryczny zdaje 
się coraz szybciej urnaema-i swoje stanowisko. 
Po chwilowem zapomnieniu niejako o toczącej 
się wojnie i  zwróceniu myśli prawie wyłącznie 
ku stosunkom wewnętrznym — społeczeństwo 
rosyjskie zaczyna znów zwracać uwagę na po
łożenie zewnętrzne, na konieczności państwowe, 
związane z faktem istnienia wojny.

Oto petersburska ageneya telegraficzna dono
si, że pułk wołyński, którego wystąpienie na 
rzecz ludu rozstrzygnęło o losie rewolucyi, urzą
dził silnie oddziaływującą laaniiesfacyę na 
rzecz wojny. Zasada dalszego prowadzenia 
wojny aż do zupełnego zwycięstwa w  ostatnich 
dm* ch ujawniła się jednomyślnie. Nawet rady
kalne żywioły wćród robotników potwierdzają 
tę konieczność, co najwyżej z różnicą, że nie żą
dają żadnej aneksyi. Zastępcy rrądu, którzy po
wrócili z frontu północnego, zawiadomili, iż żoł
nierze są silnio zdecydowani uie oddać ani pię
dzi ziemi ojczystej. Według doniesień z Rewia 
i Sewastopola, wśród wszyg^ich członków flo
ty panuje zupełna jedność, załogi wszystkich o- 
krętów są gotowe do walki z nieprzyjacielem.

„Daily Tel.“ donosi z Petersburga, że dnia 20 
w  niedzielę urząd? orno pochody; w których brały 
także udział trzy kompanie pułlui wołyńskiego. 
Na sztandarze pułku był napis: „Niech źy^a r zą i 
ptówizoryozny J Wojna aż do końca!“  W  Dumie 
wygłoszono mowy. przyc^em mówcę, który się 
oświadczył za zakończeniem wojny, żo in ier" 
zakrzyezela.

Tak oto Agencya petersburska przedstawia 
stosunek żołnierzy do spraw związanych z woj
ną. Chociaż manifestaiye wojenne tych lub o- 
wycłi pułków nie są w  tym względzie całkiem 
mlarodajnemi, to jednak świadczą one eona - 
mniej, iż agitacya na rzecz dalszej wojny pro
wadzona jest w  Rosyi ż wielką cnórgię.

Ze wszystkich zre^tą niercsyjskich tal. *.o 
koi ludności w  państw ie nadchodzą — według

doniesień p e t ag. tek — do nowego rsądu wierci
o podniosłych mani?Ł stacyach..

Ustąpienie prawosławnego synodu.
Beorgamsaiya synodu prawosławnego, którą 

się energicznie zajęto, jak się zda4 e, śwawo po
stępuje naprzód. Przed kilku dniami r adpro- 
kuratorem synodu zamianowano ks. Lwowa, 
a skutek jego rządów już się wyraził w ustąpię* < 
a i «  wszystkich cz:o akow synodu. Nowy synod, 
jak głosi depesza c. k. Biura korespondencyjne
go, ma być wkrótce wybrany, a wprowadzi on 
niezawodnie strumień świeżego powietrza do | 
zatęchłej kuźnicy, kierującej losami ceikwi pra 
wosławnej.

Kraków, 30 marca. 
Na posiedzeniu parlamentu niemieckiego w 

dudu 14 marca, kanclerz Betbmann Hollweg za- 
akcentowp1 silnie potrzebę nowej oryeotacyi w  
państwie, mówiąc o konieczności przekształce
nia stosuu kf w aresm^łrzno - politycznych w  
Wiemczech. Zapowiedź tę przyjęły nader »ym - 
patyczniu w  pierwsze,' chwili saeriao koła, z ży
wiołami d  mokratycznyml na czelc. ale już na
stępnego dnia ujawniła się silna zmiana. M ia
nowicie pojawiły się liczi: e zastrzeżenia, stre
szczające się w  słowach: jeszcze nie teraz! nie 
podczas wojny I 

Co było powodem tej zmiany?
Py tanie o podnosi berlińsk. „Vorw&rfcs“  ł  od

powiada, że zwrot w  opinii i  refleksye spowo
dowała w  międzyczasie wiMomość o przewro
cie w  Rosyf-

Francuski plakat wojenny.
------

V£RSEZ» YOTKEp.O®

liOt CosibatFoiitl jM ćo iie ,
We Francyi, podobnie jak i w Angin prewadzi sk 

ożywiona propogandę iif rzecz pożyczek wójennycl 
prey pomocy plakatów-, narj ;;o\ .'aoycłi niejednokro 
tnie pcze-6 znanych artystów. Powyżej podajemy phi 
kat rysowany przez Abla Faivre‘a. Widzimy na nin 
potężna monetę złotą z gallijskim kogutom, któi-y 
powala na ziemię niemieckiego żołnierza.. Ponad o 
brązem czytamy: . . O f i a r u j c i e  z i o t o  dl  
F r a n c y  i“, a poniżej „Z ł o t o w y w a l c z a  z w  y 
c i es two" .  Któż nie przypomina sobie „srebrnyeJ 
k «lu Lloyda GeOrge‘a? Ale fakty powiedziały to in 
nego. 4ni ^rehra angielskiemu, aru zk/tu francuskie< 
mu nię xif'alo sił; zwyciężyć moear»uv cenUalnyclt

©  digitalizacja mbę małopolska pt
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Zestawieni© zaburzę*' w  Rosyj z wewnętrzno- 
politycznymi stosunkami Niemiec wydaje się 
na pozór dosyć dziwnetn i  konserwatywna 
„Post“ zapytuje z ironią, czy rosyjska rewolu- 
eya jest wewnętrzną kwesty.-j niemiecką.

Na to odpowiada „Vorwarts“ . że rosyjska re- 
akcya, carat rosj |sM, przez sto lat stanowiły 
bardzo ważn™ sprawę wewnętrznej polityki nie- 
mie^klnl, a dalej przypomina rok 1815, święte 
przymierze i rok 1848. A  skoro tak było, to dla- 
czegóżby teraz zwycięstwo demokracyi rosyj
skiej miało być obojętoetm dla spraw wewnętrz
nych Niemiec?

Powołując się na oświadczenie kanclerza, że 
nasza oryenfcacya nie jest problemem politycz
nego nastroju Mb politycznych teoryi czy za
sad, ale kwostyą życia dla. N iem oc, socyalisty- 
czny organ berliński w  artykule pt. „I1 atalizn 
liezczyru“  występuje ostro przeciw odwlekaniu 
przekształcenia wewnętrznego na czai, po woj
nie i wykazuje, że właśnie teraz, v//aśme w obe
cnym momencie, eorganL-* cya państwa na no* 
wych Tasadart jest dla Niemiec najniezŁ ’kdniej- 
szę konieczności *, do życ*a

„Nie należy zamykać oci.ii — pisze „Vor- 
-w4rts“ —  i tak postępować, jak gdyby przez 
przewrót w  Rosyi ndc się dla aas nie zmieniło. 
Niewątpliwie cele wojenne Milukowa JM? takie 
mam* jak Trepowa Z jtigo programu zdobyw- 
czo-aneksyonistyczmego nasi żołnierze wyeią-

gnr naturalnie wnioski, ie  przeciw rządowi ka- 
decko-pei dziennikowe mu musimy się tak samo 
bronie, jak przeciw gabinetowi carskiemu.

A le  to jeszcze nie wszystko. Wystarczy tylko 
powiedzieć słowo: Polacy, aby zrozumieć, przed 
jrk  di niosłem! mwemi. 7.3daniami staja nasza 
polityka. To, co Polaków na jbardziej odstręcza
ło od Rosyi, to nie była Rosya jako taka, lecz 
rządy terorystyczne caratu. Mutimy dać Fola 
kom co najmniej takie same gwaraneye swobo
dy rozwoju, jakie fla rowa rosyjska demokra- 
cya“.

Pozatem podnosi dziennik, ie  dotychczas 
bardzo ważnym idealnym momentem dla ludu 
w  prowadzeniu wojny obronnej stanowiio hasło 
walki z caratem. Ob Benie moment tpn odpadł, 
a w  jego miejsce trzeba ttx~az ludowi powio 
dzaąć, że nie brom ojczyzny, którą w  a»yśl 
swych ideałów spoAziewa się kiedyś prtook&ztal 
cić, ale że broni. Irakiej ojczyzny, która din rów
nouprawnionych ol ywateii jest już pizsLu&o- 
wanym domem.

Podniósłszy te idealne względy jako koniecz
ny fównowa^Juk o izialyr/ania demnkvatyza- 
cyi Rosyi na wewnętrzne siostrnki w  _n- 
czecb, „Vorwarts“ aoJkreśLa poi julat zaprowa
dzenia nowej oryentacyi bezzwłoczni, „raczej 
jutro niż pojutrze, raczej jeszcze dziś, ni- ju
tro".

nocy i  mgły. Pozycye łącznikowe, przygotowane 
dla naszych tylnych straży, były już oa dawn-. 
obsadzone, zanim nadeszły pierwsze bataliony I 
z frontu, powitane okrsykami hurra. C:ężka ar- 
tylerya zajęła już poprzednio nowe stanowiska, 
a na przodzie jeszcze tylko trochę lekkich dział 
ostrzeliwało Anglików, Moment zawsze najkry
tyczniej szy dla odwrotu, mianowicie, gdy uię- 
ŻKa artyler ia się już cofrie, a wojdka pozostają 
bez ognia zaporowego, przeszedł spokojnie, An- i 
glicy nie ruszali się.

W  obszarze Ancie przeriwnik od czasu czę
ściowego odwrotu w dniu 22 lutego, był czuj
niejszy. Tutaj ostatnie dni prze" odwrotem w y
pchały zacięte wałki mniejszych rozmiarów. — 
Dnia 15 marca Anglicy koto Grerfilets podjęli

ergiczny atak, icz&elwiek inia poprzedniego, 
jakgdyby i skon o wcale nie przeczuwali na 
nzych -amiarćw, gorliwie umacniali własne za
sieki kolczaste.

U  nas napięcie było olbrzymie.
Co innego jest, gdy odwrót odbywa się pod 

nieprzyjacielskim ogniem zaporowym, przy po
ścigu lirzeonie przeważającego przeciwnika, a 
co innego, gdy następuje on w ciemności nocy, 
uez żaunego zakłócenia. A le i tutaj, dzięki ragij, 
powiódł fcir nam pierw; ar-7 skok. Wiaczoreu 
dnia IG marca zaczęliśmy odwrót ku Rapaume.

Anglicy przez całe popołudnie ostrzeliwali ' 
frilloy , sądząc, że sta,mtąd 'podejmiemy atak. 
B a p a u m  e, które minęliśmy jeszcze w nocy, 
paliło się n.a wszystkich rogach, choć arrzystkie 
ważniejsze budynki były już dawniej spalone. 
Tego dnia nasze straty na całym tym odcinku 
tnia!y wynosić 4 łudzi.

W  połudnWwem kolanie między N o y o n  3 
S o i s s o n s  było ruchliwiej. Patrole kawaleryi 
i niechOi-y tłoczyły się, na lesistych pagórkacu 
między Aisne i  Oi®e, wywiązały się małe rucho
me walki, przyczc m nieraz wdzieraliśmy się na 
kilometr wgłąb poza czujki lrancuakle. Te poty
czki naszych tylnych strefy  w zupełności speł
niły swe zadanie, a nasze baterye do ostałniej 
cbwlU powstrzymywały podsuwającego się nie 
przyjaciela.

O prscytyi tecihniki takiego od wrotu kilku ar
mii, o oy^enue yracy i  trudnościach jakie trze
ba pokonać, laik moi mieć tylko niedokładna 
wyobrażenie. Każda dy wizya, każdy pułk, ka
żda kompania, każda grupa tylnej straży miała. 
dOKtadnde wytyczoną Lrra  ̂ odwrotu, j i  siato się 
uniknąć jakiegokolwiek zetknięcia lub skrzyżo
wania wojsk. Cały teren odwrotowy stał się Sie
cią oróg, dni odwrotu dosłownie podzielono na 
minuty.

Każdy wiedział, bdzic ma stać albo dfc tęd iść 
po tylu a tylu minoAach no „O", tj. po terminie
~'icz.’ ik x odwrotu, trzyn: anj m w ścisłej tajem
nicy. W ieleż to roboty dały naszym kolejarzom 
owe tysiące mieszkańców, których z opuszczo
nej strefy trzeba było przetransportować na
przód, by wydać ich Francuzom!

R yli to starcy, kobiety i  dzieci — róe można 
było kazać im iść pieszo podczas mrozuw. Owo 
transporty, pochłaniające czas i  mate~yał, 
wdzierały się niepokojąco w gorączkowe przy
gotowania ostatnich dni do odwrotu, gdy los ca
łych armii był 5 alłżny od jednej godziny.

Łatwo to pisze się i czyta, że poniszczono wsi,

wszystkiem o siebie, nie kwapi się wyzbywać 
swoich produktów na rzecz miast.

Rząd zajął wprawdzie zboża i zienmaki, na
znaczył ceny maksymalne na wino i taosjStez, 
Łle chłop ma doayć na swoje potrzeby i Lydła 
i drobiu i słoniny i  ziemniaków, których w mia
stach brak zupełnie. Dopierc niedawno rząd 
przykręcił trochę mocniej śrubę rekwizycyjną 
(z dobrym skutkiem, jak czytaliście w dzienni
cach), ale mimo to chłop ten wojny na własn j 
skórze baruzo nie odczuwa. Mnóstwo tych chło
pów jest zwolnionych z wojska lub otrzymuje 
dłuższe urlopy rfła robót polnych.

Dobrze ouzywiony, wypasiony na wędzonce 
z knedlami, zamożny chłop tutejszy z wejrzenia 
i  obejścia przypomina naszego rześnika lub 
handlrrza trzody. Nieużyty jest i butny. „Der 
Bauer gibt nichts her“  — mówią żołnierze.

Wstąpiłem do jednego z takich dworów 
chłopskich i  zapytałem gospodarza, rzyąy mi 
nie sprzedał litra jabłeczniku, bobym chciał za
kosztować niesfałszowanego domowego irapoju, 
ale mi odburknął: Mamy tylko dla siebie trochę 
ladajakiego trunku, jest tu jednak o pi^y mi- 
mt drogi gospoda, gclsie można dostać dobrego 
mostu“ .

Linz.
Malowniczo w  kotlinie Dunaju rozłożone, 

■>v zgórzami zielonemi okolone, «w5eżami okoli- 
, cziiych kościołów strzelające w  niebo, stare, od-

Zagadka strategiczna na Zachodzie.
Największa od bitwy nad Marn? zmiana frontu we Fraiicyi.

Kraków, 30 marca. 
Od 12 dni odbywa się we Francji największ 

od czasu h!+wy nad Marną zmiana fronti 
Na 150 kilometrowej linii między Vri,.as i Sois- 

ions (względn-d Crouy i  \ aily m. wschód od 
joisi 3<ns) wojska ajemieckie przeszły do od-

* -ęyrotu, opuszczając w ten sposób wwrlędnie 
rjvnr.7.T\ą część okupowauiego w tąd  w  kraju nie-

I przyjacielskim terytoryów.
W -9 Fmncyi pierwsze ustąpienie wojsk nie- 

mteciiob p witane zostfuo Jako wi Mc* tryumf 
oręża komlłcylnego, a  odzyskanie skrawka zie-

■ sni ojczystej przyjęte z ’atwo zrozumiałą rado- 
I ścią.
I Mlamnftej poważna francuska krytyka woj- 
i Ł owa przestrzega mad złudzenia i. Pościg
1 wojsk koalicyjnych za rofającymi się Niemca- 
E ani względnie powoli postępuje naprzód n. wy- 
j niósł po 10 dmach w puiJktach najbardńej wj - 

suniętydh blizko 40 k l̂oanfctrów, co stanowi 
£ nmiejwięcej tylko cztery kim. na dzień .

Główiua siły 'inŁjielsko-francuskie wogól© idą
* dopiero naprzód po utwierdzeniu zajętego tere- 
c nu; jfcdynJe kawalerya 1 lżejsza łxroó zapuszcza

(te-; » prodzej za nieprzyjacielem i stacza ciągle 
k walki z jego tylnemi strażajni.
} w ten sposób po trzydziestomiesięcznej woj- 

ie  pozycyjnej w rowach strzeleckich front za* 
li itiMMłni przedstai Tia sir znów na pewnr| prze-
- trzeM zupełnie płynnie, a tem : łamem dla zrę-
* cznoścń straŁeęticznej nacaseinych komnanc zna-
* s z e r s z e  nis dotychczas otwiera się pole.
3 - ......  —111 ■ ■" — -------------

i W OBOZiE BARAKOWYM.
a  ZAPISKÓW „POSPOLiTAK (V ‘)

'  W  kantynie.
■| Barak-szopa jak inne, tylko trochę większy, 
^ przedzielony kuchnią na dwie nierówne części.
' Większe, przeznaczona dla szeregowców, mniej

sza, przemieniona w  izbę, dla panów podofice- 
^  rów.
• Dym a  w  niej tyie, ie  wzrok tonift w  chmurze. 
K Panowie plutonowi i feldweble, wszystko tęgi< 

chłopy z Górnej Austryi i  Salzkammergufu, 
t  przeważnie wyborowi żołnierze z frontu, kurzą 
ral porcelanowe fajki i popijają jabłecznik, zwany 
5< tutaj „Most“. Napój ten, wcale smaczny, ale 
r  dobrze kwaśny i tak wudnń ty, iżby nie uraził 

gardła zaprzysiężonych eleuturyków, zastępuje 
tu dzisifcj wszędzie w  ludowvcb gospodach p i- 

r 'w o, którego brak i  wino, którego litr  kosztuje 
•ejuż aż cztery korony. — Cała Górna Austrya 

t l i  Salzburg spijają diisiai „Most“ (moszcz) — 
I ] 'a  bogat > chłopy, produkujące ten orzeźwiający 
p  napój dziesiątkami hektolitrów na wiosną po- 
k! trzeb- i na handel, zbijają zań czasu wojny gru-
I, be grosiwo do ktbzy. Litr tego trunku kosztuje 

tu (Ma w gospodach 80 halerzy, gdy prwed woj-
I ną muzna go było dostać za 30 halerzy. Wartoby,
I I żeby i  u  nas wzięto się do fabrykacyi jabłeczni-

T,arazem oczywiście i dla wszelkich domy
słów, w iaki ipesób nastąpi wyjaśnienie tej cie
kawej obecnej sytuacyl str. .teslejntj.

Co do tego prasa niemiecka wyraża afesaitv 
tne zaufanie do kierownika operacyi woje: 
nych Hindenburga, po strome przeciwnej nak>- 
niast zdania są bardzo podzielanie.

Nie brak głosów przypuszczających, że Niem
cy tylko w  tym celu zdecydowali aię r a  skróce
nie frontu, aby c« tnąć się na linię z góry już 
przygotowaną i dla defensywy dogodniejszą. —  
Ale odzywają się ież obawy, że naczelne do
wództwo nitsmieckiie ua tej reli biernej nie po- 
prwstat w. Albo stara się mo wciągnąć przed- 
wnika w zasadzkę albo też chce przez skróceni-* 
frontu zaoszcze>dz: 5 sił, które potrzebne ®ą wię
cej do nowego decydującego ciosa.

Zagadką jest tylko dotycnczaf gdzie teh cios 
ma nastąpić? d

•  •  •

Jat się odbywf odwrót niemiecki?
Pod osłoną nocy i mgły.

Sprawozdawca wojenny dziennika „Vor- 
wirts“ z frontu zachodniego, dr Adolf Ko
ster, podaje następujący wyczerpujący opis 
odwrotu wojsk niemieckicn między 1 rvas 
a Soissons.

Pfa lołudnie od Airas, gdzie sam przebywam, 
odwrót, zupełnie niedostrzeżorfy przez Angli
ków, odbywał się szybko i bez strat pod osłoną

ka na większą skał.;; kwaśny to napój i  cienk!. 
aleć zawsze u-ochę alkoholu w sobie mieści i  w  
lecie smakować może znakomicie.

pykając z fajek, gwarzę wąsale poważnie i  po
woli. O ciem się mówi w  obozie?

Mój Boże, dyskusya, podobnie jak w  kołach cy
wilów, toczy się dziś głównie około jadła i na
pitku. Roztrząsa się szczegółowo kwostyt, czy 
chleb tym razem wydzielony, lepszy był czy gor
szy od poprzedniego. Ktoby to był wprzódy w 
wojska przypuścił, że pan feldwcbel spozierać 
będzie łakomie na komiśuiak! Opowiada się 
z uzneniem, jak to w  1915, w  Tyrolu na froncie 
włoskim żołnierz z  rana dostawał do kawy mi
skę p o l e n t y . „  A  w i n o  jakie było tanie! Do
bre to były czasv.

— Tak, tak, nie wiedział człek, jak bobrze mu 
się przed wojną wiodło! — powiada wataty 
weteran światowej wojny, pykając z porcelano
wej fajki. Ano, raz się przecie ta wojna skończy!

Chłop ausfryacki.
W niedzielę spacerem zwiedzam okolicę. 
Bogate tu siedzą w  koło chłopy, choć ziemi 

mają kamienistą i mamą. Domy murowan 
piętrowe, obszerne, z murowaaemi slajnian 
i  spichrzami, sprawiają wrażenie naszych dwu 
rów folwarczny oh. Chiop tu pan cał,-i. gębą i na 
prawdę opływa ■wo wszystko, a dbając przede 

© digitalizacja mbc malopolska.pt



„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY'4 — Nr 89. Sobota, 31 ma"ca 1917.

kanały, szeregi drzew, cytadele, studni? i  skrzy
żowania d.’óg — ais potrzeba było tysięcy rąk 
i  goJsiB, a?jy to fferuta© dzieło przepr jw^dzić 
taŁj jak tego wymagały względy wc iskowe.

A  do tego sama i mechanika odwrotu.
O sto m etrów  od nieprzyjaciela, bez ochrania

jącego ogni* zaporowego, truoba było w  osta
tnim momencie zniszczyć wszystko, coby nie
przyjacielowi mogło dać jaszcze jakikolwiek 
pożytek. Trze7-*i było * szyst&ie połącze
nia telciomczne, zburzyć wszystkie ziemianki i  
gnSayirig dla karabinów aaszy nowych —  a to 
tak, aby nieprzyjaciel tuż, w pobliżu niczego nie 
dost] zegł. W  najprzedniejszej linii pozostawały 
jeszcze w dobrym stanie cztery dobrze zbudo
wane sztolnie kompanii mini erek, nieprzyjaciel 
rńe po\vini«n ich dostać pod żadny m względem. 
Więc dnia 16 bm, o g. 8 wieczorem wszystkie 
działa lekkiej artyleryi, jakie jeszcze pozosta
wały na tyłach, rozpoczynają nagi”! gwałtowny 
og_eń i pod osłoną tej piekielnej muzyki sztol
nie wylatają w powietrze — niedos-yszane 
j  rzek, Anglików.

A  1 na drobnostki trzeba było zwracać uwagę. 
Nigdzie nie śmiała pozostać koperta listu, ta
bliczka lub napis kredą, w ogóle nic, coby nie- 
przyjac "lowi mogło dać wskazówkę o marne- 
ra;h operujących tu pułków.

Nadchodzą ostatnie godziny. Ostatnie patro
le muszą w  Oj * aszizoayeb. rowach pozostawać 
tak długo, aż pierwszy nieprzyjaciel uderzy na 
te rowy. Godzinami całemi stali tak żołnierze 
w przedniej linii, pojedynczo naprzeciw całej 
armii angielskiej, podczas* gdy penie siły woj
ska były już dawno na bezpiecznych pozyuyach.

Niewątpliwie — był to odwrót. Ale metody- 
czny odwrót ma swój specyalny rodznj walecz
ności.

Tu i  ówdzie małe patrole z szaloną odwagą 
raucaly się naprzód, aby Jeszcze jakąś ziemian
kę rozsadzić, albo zabrać zapomniany ważny 
/jiateryał. Dopiero nadchodzące tygodirs ujaw
nią te czyny, od których zależało poi/od śnie 
odwrotu i przez to los sale} wojny światowej.

Franouz o p!anauh ninrienburga 
co do Polski.

** • (O d  naszego korespondenta).
Wlodeó, 29 marca, 

(w ir' Nacyonali styczna „Rheinisch Westfali- 
sche Z^itung" zamieszcza w  numerze z 20 b. m. 
przekład artykułu Francuza. B i e n a i m e ,  we 
. Victoi re“, w którym autor zastanawia się nad 
tern, jiJde są przypuszczalne zamiary Hlnden- 
bnrga w czasie ma.bliższym, ozy w sz< :eqólno- 
ści - odejmie ofe- -zywę ra  Litwie, aby pójić na 
Petersburg.

.JKwestya ta — powiada Bienaime — tak sa
mo nas zajmuje, jak Rosyan. Otóż me wolno 
zapominać, że Hindenburg urodził się w  Pozna
niu, ziemi polskiej i jest jednym z tych Niem
ców, którzy by najchętniej cały obszar zgerma- 
nizowali. Od lat chłopięcych uważał Polaków 
i Słowian za wrogów. Postępy niemczyzny w 
toaju słowiańskim poczy ty wał za bezwzględnie 
konieczny warunek ekspansyi niemieckiej i  za-

wieczną historyą się szczycące, schludne, prze
szło 50.000 mieszkańców liczące miasto Linz — 
jest typowem prowracyonalnem miastem au- 
stryackiem. Wojna zagnała w jego mury sporo 
uchodźców różnych narodowości, także Pola
ków i Włochów — a gdy się którego z żołnierzy, 
od których się roi w mieście, spytasz o drogę 
dobrym wiedsr skiru dyalektem, to często mo
żesz usłyszeć oapow’ edź: Ne rozumi. W  pobliżu 
Linzu, ak wspomniałem, znajduje się wielki 
obóz jeńców rosyjskich w Wegscheid, oraz obóz 
internowanych Włochów w  Kalzenau.

Wojna dała się we znaki mi%3tu znaczną dro
żyzną i niedostatkiem środków żywności. W  re- 
st&uracyach. które o godz. 10 muszą byc zamy-* 
kane, przestrzega się ściśle przepisów o dniach 
bezmięsnych i beztłuszczowych, a potrawę mą- 
czną można otrzymać tylko za oddaniem poło 
w y znaczka chlebowego. Ziemniaków w mieście 
niema; magistrat sprzedaj*! karpiele.

Kto nie pogada karty chlebowej, w  dzień bez
mięsny z restamacyi wyjdzie głodny. Przeby
wając kilka dni w Linzu, zaopatrzyłem się w 
kartę chlebową u portyera hotelowego. Ale po
dobno magistrat lincki w tych dniach z p  rządził, 
aby przybyszom z Galicyi nie wydawano wcale 
kart chlebowych. Oto gościnność austryacka... 
Juści wiadomo, Galicya opływa we Wiłzystko!

W  marcu 1917. J. Ż.

bezpicczenia rasy niemieckiej przed panslawi- 
zb, om. Hindenburg zdobył Polskę i  Litwę, woli 
on zatrzymać te kraje, aniżeli Belgię, której 
aneksyi Francya i  Anglia nigdyby nie przeba
czyły.

Niemcy musiałyby zatem poszukiwać po
większenia ter* toryalnego po stronie Rosyi, w  
tych prowincjach dawnej Polski, gdzie rusyfi- 
kaeyi ^eszcze nie dokonano i g^zie p >czucie na
rodowe rosyjskie jeszcze się nie rozwinęło. Ro- 
sya mogłaby utracić Litwę i  Polskę, nie dozna
jąc uszczerbku w  swojem stanowisku mocar- 
stwowem, yodczas gdy Niemcy przez zdobycz 
stałyby się Niemcami wielkimi. — Hindenburg 
zna walkę germanizmu w  zaborze pruskim, zna 
l3kże jej wyniki, zna, sposoby zwycięskiego 
przeszczepienia tycn walk do Polski. Nie zapo
minajmy, że Hindenburg o a  geniusz, gdyż po
siada cierpliwość. Obojętna to dla niego czy 
Polska utworzy państwo samoistne, byle tylko 
przywarta została do Niemiec. W  chwili obe
cnej Polska i  Litwa są największą nadziej! 
Prus. Prusy wygrają wojnę, jeżeli Po’ ska i  L i
twa pozostaną przy Prusiech. Z tego powodu 
oczy Hindenburga zwrócone są ca  Rosję.

*
* *

Wywodom tym nie można się dziwić. Fanta- 
zya I  ran'•-uzów Je** załiypnotyzowana strasza
kiem militaryzmu pruskiego. Prz^ęta obawami, 
upatruje wzmożenie potęgi pruskiej nawet w  u- 
twprzeniu s a m o d z i e l n e g o  państwa pol-

Jest to naturalnie argumentacya zastosowa
na do użytku wojennego i dziwić się jej nk mo
żna. Nakazy życia po wojnie pójść muszą dro
gą zgoła inną. Nie ekspansya nacyonalistyczna 
lecz k o n i e c z n o ś ć  w s p ó ł ż y c i a  stanie się 
udziałem rozeznania powszechnego, g iy ż  Euro
pa zbyt wielkiego doznała krwi upusiu, aby 
nie wyrzec się na d'ugie lata broni o b o s i e 
c z n e j .  A  państwo samoistne niczyjej jak ty l
ko s w o j e j  służyć bodzie potędze.

Ra«V apirowizacyfna,
fO d  naszego korespondenta).

W iedeń, 28 marca.
(wir) We wtorek 2,1 b. m. odbyło się pierwcze 

zeorarae państwowej Rady aprowiza eyjnej przy 
Urzędzie żywnościowym. Propozycye, odn »sząct 
się do utworzenia takiej instytucyi, sięgają ro
ku 1915, kiedy poseł D i a m a n d  na posiedze
niu Koła uczynił wniosek ku temu zmierzający. 
Dopiero za namiestnika dr K o e r b e r a  powo
łano do życia jrząd  podlegający bezpośrednio 
prezydentowi gabinetv, a za obecnego rządu da
no samodzielność urzędowi, stawiając ne. jego 
czele osobnego ministra generała H o e f e r a .  — 
Dla pośredniczenia między ludnością a urzędem 
zaprowadzono równocześnie Radę aprowizacyj- 
ną (I /nphrungsrat) mianując prezydentem hr 
L a r i s c h  M o e n n i c h a .  Wedle statutu, Ra
da aprowizacyjna rozpatruje sprawy wyżywie
nia ludności, ocenia zarząc1 zenia obowiązujące 
i  wydać się mające, wreszcie pośredniczy w za
żaleniach i życzeniach ludności.

Członkowie Rady mianowani przez ministra 
żywnościowego z koła znawców i  zawodowców, 
zbierają się na narady wedle uznania tegoż m i
nistra na wezwanie swego prezydenta. .Stoso
wnie ao potrzeby mogą być obecni na zebra
niach prezydent gabinetu i  ministrowie zawo
dowi, jakoteż dyrektorowie Urzędu żywnościo
wego. Zgromadzenie opiniuje sprawy przekaza 
ne mu i  może ustalać własne propozycye.

Wczorajsze zebranie wyznaczone było na n- 
konstytuowanie się Rady. Wybrano członków 
wspólnego wydziału (Allgemeiner Arbeitsaus- 
schuss), jakoteż członków piecin komisy' zawo
dowych, a to zbożowej, dla paszy, bydła i pro
duktów zwierzęcych, importu i eksportu ży
wności i przemysłu aprowizac/jnego. Wedle sta
tutu miało zasiadać w  każdej koinisyi 15 człon
ków, względy praktyczne kazały liczbę człon
ków powiększyć tak, że poszczególni członkowie 
zasiadają w  dwóch i  trzech komisjach.

Na 89 członków Rady, w  tej liczbie pięć kobiet 
powołano z Galicy! jedenastu uczestników. Są
io P o l a c y  (ośmiu członków): dr Artur B e- 
n i s ,  sekr. Izby handl.; dr Marceli C h l a m -  
t a c z, prof.; dr D i a m a n d, poseł; Andrzej K ę- 
d z i o r ,  poseł; dr Maryan L i s o w i e c k i ,  zie
mianin; Franciszek M a r y e w s k i ,  dyrektor 
banku; dr Julian N o w a k ,  prof.; di Filip 
S c h l e i c h e r ,  wiceprezydent L a owa i  trzej 
R u-s i n i: poseł tir Mikołaj Ł a c h o d y ń s k i ,  
sekr. Baz>li S t i u k  i dyr. Bazyli N a h i r n y .

Z dolnej Austrji powołano aż 28 członków, 
a z krajów sudeckich nawet 29 ezlonkov.
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Lawina.
Wiedeńskf „Muskete" przynosi następujący żar-  ̂

tik dziennikarski:
Stan faktyczny. is<

Polieyant Franciszek Schmidt (nr. 3417) idąc 
późnym wieczorem ulicami Meidlingu, potknął się
0 kupę śniegu, a upadłszy, potłukł sobie silnie r 
nogę. Na krzjrk je^o nadszedł jakiś irzechodzion ^
1 zaalai mował Pogotowie ratunkowe, które prze- 'yi, 
wiozło policyanta do szpitala. >' (-

Artykuł ocenzurowany.
Oburzające
Wczoraj wieczorem w Meidlingu zda- 7e

rzył się , który rzuca jaskrawe świa- j{,
tło na . Niesłychany ic
pociągnął opłakane skutki za sobą. Kupa eó-

wprost barykady polieyant
Schmidt (nr. 8417) zraniony prze
niesiony. Jak długó potrwa nie wiadomo, ffj

Dzpesza biura Reutera.
Zaburzenia przybierają w Wiedniu coraz większe J < 

roziniaiy. Pizy ostatnich Wdlkacn barykadowych 
zraniono nie mniej jak 8417 peliuyantów. Oaze- 
tora zabroniono pisać o tem.

W  kąciku kawiarnianym. fii
Gość p i e r w s z y :  Pst! ciszej!... o tem nie ‘ 

można głośno mówić!... Ale jeden z moioh przy 
jaciół, który dopiero co wrócił z Nuwegii, czy tai . 
wyraźnie w gazecie.. No, z pewnością są to rze
czy przesadzone, ale w każdym razie coś jest na 
tem... Meidling, ale pst! cicho]

Gość d ru g i :  Kochany panie nie psykaj par ,.*.o 
Już wróble na dachach wiedzą o tem wszystkiem!... a

Kwvx»«reKxxxxxxxxi*; 
N i D E S Ł A N E .
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Adwokat t)r Ł4 N P A U  w  Przemyślu
prsyimie natychmiast io56 &

rutynowanego koncvpienta. lfj

C© d zień  n ie sie ?^
Kraków, 30 marca. P

Polityczne lekcye.
Jak Polska uratowała Belgią?

Belgijsl i socyalistyczny poseł Lorand, który pra
cował dli celów koalicyi najpierw w Rumunii, j 
przenif 3ł swoją akcyę do Uenewy Tam też oglo- Ijj 
sił w piśmie „Journal de Geneve“ artykuł, w któ
rym dał lekcyę“ Polakom. Chce od lich, abj nie * 
żądali czegoś więcej od Rosyi, jak tylko autonomii 
Inny purkt widzenia polityczny jest zdradą stanu 
wobec Polski.

Świetnie odpowiedziało mądremu monsieur Lo- 
randowi polskie pismo „Le moniteur poionaic.® 
Między !nnemi zapytuje go, dlaczego to w roku 
1830 Bc.gowtó zamiast starać się o „autonomię ' 
Belgii11 w ' łączności z .Niderlandami, woleli uzy- 
skać niepodległość? Czy mu wiadoma, że ówcze- ■ 
sny car rosyjski Mikołaj I. chciał pójść z armią 
na Belgów, aby opornych zmusić do porzucenia 
myśli o niezawisłości ? Czy mu wiadomo, że w tym- ’ 
że czasie przyszły rozkazy mobilizacyjne do War
szawy i że armia polska miała wygaszać płomień 
wolności na ziemi belgijskiej, że jednak wolała 
zamiast tego sama pójść przeciw rosyjskim sołda- 
tom i walczyć o wolność Polski ? Wreszcie nad
mienia, że generał polski Skrzynecki na prośbę 
króla Leopolda i hrabiego Merode’a organizował 
armię belgijską, aby broniła wolności pańsfwa bel
gijskiego.

„Lekcya za lekcyę“ —  temi słowami kończy 
autor swoją doskonałą odpowiedź.

_

Slorpacz! iwy stan.
Sfery wiedeńskie uważają Galicyę za spichlerz 

monarchii. Istotnie, to co z Galicyi zabrano dla •• 
krajów zachodnich, przewyższa wszelkie ocze- «  
kiwania. Nie widać jednakowoż absolutnie, żeby 
sfery wiedeńskie traktowały potrzeby Galicyi, ści- 1 
sle związane z rolnictwem, w sposób taki, w  jaki ^, 
traktują swoje żądania co do Galicyi. Klasycznym ' 
tego pizj kładem êst sprawa nawozów sztucznych | 
i sprawa koniczyny.



b IL I S IR O W A \Y  M TO E T, eop£HBKX\'“ — Bfr. BO. Sobota, 31 m afia  19!?.

tygodnia, a to u o wtorki i piątki sprzedaż mięsa 
surowego I«l> przyfiądaoiiego (gotcm anego, pieczo
nego, wędzonego, sotonego i t. ».\ jakot.eż podań ani o

v W  P i l e n i e  —  jak donosi „Piast* w nr/.e 13 —  
powstała nieday-no z powszechnych fekiadek niie- 
sskańców powiatu pil neuekie ;o tkla ;n ta Kółka 

i rolniczego. Ludność składała udziały w tej nadziei, 
że rząd cenltalny wydatnie popi ze akcyę, mającą 
na cela zaopatrzenie mieszkańców w njjbat dziej 
potrzebno środki prodnkcyi i kpnsumcyi. Sk^dniea 
zamówiła w Związku ekonomicznym Kotek rołni- 

\ ćzych, któiemu rząd powierzył zaopatrzenie roinl- 
, Jsdw w toniasyn& większą ilość tomasyny, szwedz

kiej koniczyny, lucerny oraz koniczyny czerwonej.
Pismem / 20 mai ca zawiadomił Związek ekono

miczny składnicę w Piłźnle, że może przyjąć za- 
roć wierne tkladpicy n a n a j w y  ż e j b z e ś 2 w a- 
g o n ó w  tomatyny bes zobowiązania co do ter
minu dostawy. Dalej zaznacza Związek, że pizy- 
/.nany przćz nam leslnictwo kontyngent tomasyny 

; dla Związku n ie  p o k r y w a  n a w e  i 5 p r o c e n t  
i o g ó l n e g o  z a p o t r z e b o w a n i a  o d b i o r c ó w  

Z w i ą z k u .  Zamówienia na koniczynę szwedzką, 
lucernę i koniczynę czerwoną Związek n:e przy
jął ze względu na zupełny brak nas: znia.

Jeśli się zważy, że powiat pUzneński ooejmuje 
90 gmin i BU otszarów dworskich, to odpowiedź 
Związku ekonomicznego sprawia wrażenie sianu 
wprosi opłaka.lego. Położenie rolników w po
wiecie pilzn; ńskim staje się rozpacziiwe nietylko 
dziś, ale i na przyszłość.

' Jest obowiązkiem czynników politycznych, po 
słów Indowych i całego Koła, zwrócenie uwagi 
czynnikom decydującym w państwie, źe w ten 
sposób krrju naszego traktować nie można, zwła
szcza jeśli się go uważa za spichlerz monarchii

1 G d y  n ie  b ę d z i e  n a w o z ó w ,  tc  n i e  b ę d z i e  
! i p l o n ó w .

To rzecz aż nadto zrozumiała.

Żądania Russ*ióvt.
Z okazyi objęcia swego posterunku przez no

wego namiestnika, „Dik>“ lwowskie w artykule 
wstępny^ wylicza szereg żądań pod adresem ad
ministracji kraju. Żądania te, ziesztą zawsze w na
leżyty sposób uwzględniane, o ile były słuszne, 

li przez wiadze krajowe, dotyczą poszanowania praw 
>] języka ruskiego, sprawiedliwego traktowania Ru

sinów i t. p. życzeń, związanych z życiem po
ił wszedniem.
i Ażeby jednak nie posądzono przypadkiem Rusi

nów o zbytnią wstrzemięźliwość w szeregowaniu 
i  żądań, „DBo“ pospiesza z zastrzeżeniem, że nie 

wyczeipują one bynajmmej dążen Rusinów gałi- 
>1 cyjskich.
•A „Naród ukraiński —  pisze „Diło" — jest cały 
;i przejęty świadomości, że prnsiwo wtedy dopiero
l1 udzieli mu pełnej moźnośei normalnego życia i 

■ozwoju, gdy z terytoryum ukraińskiego utwo
rzony będzia odrębny kraj koionny“ .

„Biło“ donosi także, że deputacya przedstawi
aj cieli ruskich towarzystw centralnych odbyła z na

miestnikiem konferencyę w sprawach gospc :larczych 
j i odbudowy ktaju.

R6wfioupra'‘#nienle 
. w  armii rosyjskiej.

(Korespondencja specjalna J l. Kur. Códz
Z K o p e n h a g i  donosi nasz korespondent:
Minister wojny, Guczkow, wydał rozporządze- 

I nie, aby drogą pospieszną opracowano pr jjekt no- 
' wej ustawy, w e d ł u g  k t ó r e j  ma n a s t ą p i ć  

r ó w n o u p r a w n i e n i e  b e z  w z g l ę d u  na po 
chodzen i e  l ub  w y z n a n i e  r e l i g i j n e  w 
promocyl na wyższe stopnie oficerskie.

( Wszelkie wpływy obce i protekeye mają być 
surowo prześladowane. O g r a n i c z e n i a  d l a  o- 

; f i c e r ó w  p o l s k i e g o  p o c h o d z e n i a  ma j ą  
być  r ó w n i e ż  s k a s o w a n e  i k a ż d y  o f i c e r  
P o l ak  i k a t o l i k  m o ż e  z a j m o w a ć  t a k s a -  

t mo w y ż s z e  s t a n o w i s k o  w o j s k o w e  j ak  
i p r a w o s ł a w n y  R o s y a n i n .

Hołd Lwowa 
; dla śp. prof. Raciborskiego.

Grono profesorów Akademii rolniczej w  Dubla- 
nach ogłasza odezwę w Której mówi:

| »Po zmarłym świeżo śp. profesorze Raciborskim 
: pozostały prace naukowe z całej obszerne’ dzie

dziny botaniki, pozostały przeze:i urządzone pra
li cownie i instytuty botaniczne w D u b l a n a c h ,  

L w o w i e ,  K r a k o w i e , ,  pozostał szereg nożni ów, 
ł wśród którvch umiał budzić szczęty zapał do pra- 
I cy naukowej, pozostał stworzony prawie przezeń 

piękny ogród botaniczny w Dublanach —  upo- 
t "ządkowany na nowo i wzbogacony w Krakowie.

Wiele prac go jeszcze czekało bądi rozpoczętych j 
dopiero, bądź już na ukończeniu b^dącjch —  .

Ku uczczeniu pam ęci znakomitego zmarłego, by 
lego dzieło da‘ej żyło i ftało sią trWatem, by u- 
r/eezywiŁtnić marzeń e jego życia, grono dawnych 
jogo kolegów z Akademii rolniczej w Dublanach 
proponuje utworzenie fund acyl imienia Ma* 
ryana Raciborskiego na dckcsśczenie opraco
wania i wydania fiery  polskie! dc której ma- 
tcryał piśmienny w znacznej części gotowy.

Wszystkie stowarzyszenia i instytueye nauko
wo i przyrodnicze, wszyscy, ktu.ym pizyroda Pol
ski nie jest obca, zapewne wezmą udział w utwo
rzeniu takiej iiwtykfoyi.

Na cel ten ofiarowali profesorowie Akademii du- 
Wafiskiej 500 K.

*
Na pogrzeb śp. prof. Raciborskiego senat uuiw. 

Iw. wydelegował dziekana wydziału filozoficznego 
prof. dr. Stanisława Tołłoczkę oraz prof. dr. Sta
nisława Witkowskiego i uchwalił urządzić za spe- 
kój duszy Zmarłego nabożenstwo żałobne.

Straszna epidemia tyfusu 
w obozie jeńców.

Poseł do parlementu niemie^ciego dr W e r 
n e r  zgłosił interpeiacyę w sprawia stosunków 
zdrowotnych w rosyjskim obozie jeńców wo
jennych w  Toczkach. W  sprawie toj udzielono 
następującej odpowiedzi:

„Prawdę, jest, że w  rosyjskim obozie jeńców 
w  Toczkach, z powodu silnej epidemii tyfusu w 
zimie r. 1915—1916, zmarła zastraszajfćo 
wielka ilość Jencćw wojennych —  dały wahają 
si* między a 17.P88.

Ł»aie| prawdą jesi, se zv/łok zmarłyctł, a po
wodu silnego zmarznięcia ziemi, częścle^-o nie 
można było chować zaraz w ziemi, b ez  p n t t  
dłuższy czas leżały on© afepogyi >t *n.e przed o- 
bezom.

Gdy rzęd niemiecki za pośrednictwem ams- 
rykańs,kicj ambasady w  Petersburski otrzymał 
wiadomości o tych niesłychanych stosunkach, 
podjął zaraz kroki, ai>y v,'ystąi?ić z pomocą, 
przy poparciu zastępców Ameryki i  innych 
pań-.sty/ neutralnych. Ze Szwecyi wysłano le
karstwa, a duński lekarz, w yjechał zaraz do o- 
bozu, aby rozpocząć szczepienie ochronne. Ich 
zasługą było, że zaraza torkrćice zsuniejs^yla się, 
co też później potwierdzono ze strony Czerwo
nego Krzyża,

Według re! acyi ze sirony Czerwonego Krzyża, 
ówczesny komendant obozu jeńców, który przez 
swe niedbalstwo w pierwszej lin ii był odpowie
dzialny z «  tak zgubne rozszerzenie się zarazy, 
skazany został na ciężkie więzienie.

Oznaczenie Polaków. Cesara nadał złe ty krzyż 
ta&Higi na wstędza medalu v, alf*eznoś<!i zarządcy 
iasów rządowych vł Radomiu, Stanisławowi Cyn
kowi, of. poczt. Tomaszowi Kaczewski ?mu we Lwo
wie, of. poczt. Mieezysł. Jai:1o m i we Lwowie : Gu- 
Łtawowi Markowi w Lincu, wojskowy krzyż zasług
3 klasy z dekcracyu v ojenną i mieczami: por. w rez. 
Eustaclieniu Hamerskiemu, por. O. Meryńskiemu, 
Ętir. Stanisiaw ovi Krausowi.

Z uniwcrsy’ 3iu. P. Wawrzyniec Jacek, asystent 
I-go Zakładu chpirii uniwersytetu Jagiellońskiego, 
rodem z Połwsit Zwierzynieckiego, otrzymał w uni
wersytecie Jagiellońskim stopień doktora filozofii, 
a zaś pp. Tadeusz Wincenty Sierpniewski, podporu
cznik 6 pułku piechoty Leg. pc’ , vcdem z Kańczugi, 
w pow. przeworskim i Roman Z«rytkic\vicz ze Sam
bora, otrzymali stopień doktorów praw.

P. Jan Morek, asystent zakładu medycyny sądo
wej, rodem z Warszawy, otrzymał w uniwersytecie 
Jagiellońskim stopień doktora wszech nauk lekar
skich.

.Jobie.”aisie zprilków przez j)eliiQmccnik<V. Gali
cyjska dyrekcja skarbu wydala bardzo pożyteczne 
rozpoiządaenie. Mianowicie Kleciła pobór zasiłków 
przez pełnomocników w ceJu zaoszczędj enia oSfelot* 
com zasiłków czasu i mitręgi, jak również w celu 
zaoszczędzenia pracy urzędom podatkowym. Urzędy 
podatkowe otrzymały w tym celti potrzebne poucze
nie i druki. W każdej gminie poYimnj wybrać po
bierający zasiłek jednego pełnomocnika, który ma 
się zgłosić osobiście u naczelnika urzędu podatkowe
go, gdzie uzyska potrzebno druki i informacye. Na
wet kilka gmin może wybrać tego samego pełnomo
cnika.

Zniesienie dnia bezmięsnego. Rozporządzenie p. 
namiestnika Guhcyi z dnia 27 b. m. zmienia pesta- 
ł-o^icnia rozp. z dnia ” 4 lipca 1016 w spiawi? cgia- 
nkzenia spożyca mięsa j tłuszczu. W wykonan’u 
ro7por/ądE‘'nia c. k. l rr? Ju dla w'yżjw-itniu ludno-

młęsa i potraw w całości lub w części i: mię^a spo- 
mtdzonychr w gospodarstwach domowych (prywa- 
tnjcłd. We wtorki wolno jednak sprzedawać, poda
wać i spofcywać baraninę.

Res/ta postanou leń rozporządzenia y dnia 24 lipca 
1910 pozoetaje nada! w mocy. Rozporządzenie mnlej- 
SiC Weftod-zi w życie z dn. 1 kwietnia 1917. Ż  tym 
samym dnieni traci swą moc rozporządzenie z 4-go 
września 19P3.

,vKai*.jKli“ Karola lir. Rcstu orowskiego. Dsltriaj 
wieczorem w- zwykłej porze przedstawienia odbędzie 
się g'\ii'‘>ralna próba <lcstepTia dla publicznOBCi, która 
to inowacya obudziła WŚrM naszych raiłośw.ków 
teatru wielkie zainteresowanie niezw’ykło#cią przed- 
sięwzięcia, n'/'praktykowanego doiychc/as w Kła
kowi o.

Obsadę dzieła tworzą pp. Bednar/ewska (Cae- onia), 
Turów iczórt na (Lollia), Pancewicz {Yuintylia), oraz 
panov je Leont^rd Bońt za (Cajus Kalłgula), Feldman, 
Bieżański, Szymborsk.% Benda, SoBkowski, Roclke, 
Bienin, Czarnowski, Mieizejewsld, ZarsŁi, Nonrt- 
kowski, (iotar, Brzeski (spiskowcy), Trzy wdar, Pi-ąez- 
ktittełii, Puchalski i Śenowski (du-orzanie), nadto w
• horze występują panie Zawiejska, Malicka i Czer
ska.

llustraeyę muzyczną dorobił p. Marjan Ptudnicki.
Ofieyalra premiera dramatu jutro, „Kaliguli“ po

wtórzony będzie w niedzielę, oraz we wtorek i ferodę 
przyszłego tygodnia.

Z issieJaMego teatru ludawego. Na niedzielę poj,o- 
łuaniu przygotowuje dyrektya atrakcyjna nowość 
dla najmłodszych \ idzów, bajkę A. Goemcra, p. Ł 
„Śnieży czka i siedmiu karzełków" ze śpiev.rami i tań
cami. Bajkę tę przerobiono na sc^nę ze znanej opo
wiastki prżetłomaczył znany ąutor i literat Kon&tan* 
ty Krdmłówski.

Jako przeznaczona dle dzieci, „Śnieżyczka“ wysta
wiana będzie zawsze po południu. W  rolach gło 
wnyeh występują PP> Urbanowiczów na, Walew ska, 
Horowdezow a, Helleński, Biesiadecki. Akcye uroz
maicą tańce p. Niny Doili. Wieczorem niezawodząca 
nigdy „Królowa przedmieścia**.

aFnr.ii v im i }  *, doskonała kemedya Tadeusza 
Konezyńskiego, która zeszła na jekis czas z reper- 
teatru z powodu urpolu p. Zaborskiej, grającej wy
bornie główną rolę hrabianki T radowskiej, wraca na 
afisz w nadchodzącą niedzielę, dnia ł kwietnia po 
południu. Będzie to jedenasto przedstaw lenie tej 
pięknej sztuki, owianej poezyą i pełnej wykwintne
go humoru i błyskotliwego dyaJogu. w  międzycza
sie „Powrót wiosny** zdoby ł ogromny sukces of^śee- 
lue lwowskiej i na scenach czeskich.

Korespondent nasz pisze z Pragi: „Powrót jowiiy*1, 
komedyę Tadeusza t\onczyńskiego, wystawiły ró
wnocześnie w tym samym dnia dwie sceny ezeskie, 
a mianowicie teatr miejski Winohrady w Pradze 
i teatr miejski w Pllznic w Uomaczemu Jakóba 
Rydwana. Sztuka zdobyła na obu scenach wybitne 
powodzenie i pozostaje w repertoarze, jako atrakcyj
na nów ość. Krytyka podnosi żywa ak< ij ę, w ytwory, 
dowcipny dyalog i rozwinięcie umiejętnie pięknego 
pomysłu. Artyści r.a obu scenach grali z wielką sta- 
lannością. W Pradze rolę Haliny grała p. Baldova, 
rolę Stefana p. Foltys, oboje baidzo gorące oklaski
wani przez publiczność. Nowe dekoracye do sztuki 
wymalowane wedbig szkiców prof. Akademii umie
jętności A. V. Hrstka. Eo dalsr ch przedstawień za
prosiła dyreiicya p. Karcna, który idealnie grał rolę 
Stefana w Pilźnie.

O Zt-Siładlaniu ccLionek odbędzie się w sobotę 31 
bwm. w Czytelni zw\ niew. kat. pogadanka p. E. Ru
dnickiej,

itonjtors z fnndacyi fu p, Józefa Kośviizkieso. Ma
gistrat krakowski rozpisał konkurs, celem jednora
zowego wsparcia dla ślepych w kwocie 124 K. —
O wsparrio to mogą się ubiegać tylko osoby o:ic- 
nmiałe, bez różnicy wygnania i płci, zamieszkałe 
stale w' Krakowie. Termin wnoszenia podań upływa 
s dniem 14 kwietnia.

Braków feoz wody. W  roku bieża.cym po raz drugi 
na Półwsiu 7:s\ icrzynieckiem pęka główna rura r.c- 
dociągo'va, doproi.ad?.ająca wodę do miasta.

Pęknięcie nastąpiło onegdaj późna., noce w ul. Ta
deusza Kościus; > ,i. Woda wy dosta jąca się z pęknię
tej ;*ury podniosła bruk i zalała połowę ulicy'. — 
Wiceprezydent Saio zaraz w nocy po zbadaniu sta
nu rzeczy v. ydał odpow-ieduie zarządzenia. 1-rze  ̂
cały wczorajszy dzień od świtu trwały roboty około 
naprawy rury, a beczkowozy rozwoziły wodę po uli
cach śródmieścia. O ile nie zajdą jueprzewidyweńe 
trudności dziś przed południem, a najdalej po połu
dniu cale miasto będzie już zaopatrzono w wodę.

Wstaymajłie' raeim śrcuiwajowsgo. Z pow odu pę
knięcia rury wodociągowej i robót lodjętych o.h.oło 
napra=vy tejże, wozy tramwajowe linii 5 i 6 kur
sować będą w- ul. Zwierzynieckiej t; Iko do koszar 
trenu przez czas trwania napraw y. Normalny ruch 
na tych liniach podjęty zostame po ukończeniu 
wspomnianych robot, co nastapi prawdopodobnie 
w sobotę.

£ TX5V7G&a krafizieJ? w Lęziszej ii»hu kort eufero-
TryeŁt, ważnych na miesiąc kwiecień b. r., dokonanej 
w jednćm / miejskich bsur kręguwych, magistrat 

| celem uniemożiiv\ ietda zrea?Lsov. onia skradzionychtej z dnia 3 marca 1017, zarządza p. namiestnik na
podstawie upoważnienia tego Urzędu co następuje: | kait zarządza: 'Aszystkie karty cukrowe ważne na 
par. 1 rozporządzenia a dnia 24 lipca 1018 w 8pznv ł»  i kwiecień będą zaopałrzone pr-i z miejskie biuro 

tern większy żal, że tak rychło skończył się tea : ograniczenia spożycia nmjsa i tłuszczu winien ! k o n t r  o ln e mi  pieczęciami 1 tylko na tc karty 
człowiek. S brzmieć: par. 1. Niedozwolona jest w dwóch lalach j voI.no będsie sprzedawać cukier. Zarządzenie po*
K  e) digitalizacja: mbc małopolska



,.ILtf{?fHO\VAN‘V K tflY fcK  C0B2iE.>S\‘ — 'Cr. 80. Sobota, 31 marca 11U7.

»-.\ższe nic otlnof-i się do kart Loctroinyc’* obcj tli. 
' i ' powodu powyższego zarządzenia rozdawmctwo 
rtg,z}btkich kaii kontrolnych na na,?niif.E>;v okres u. 
icgiŁW) pownij zwioec i lOZifmii*' sję dopiero w ;o- 
1-01<‘-

iiutoba dx EutowsŁicg®- 2 U bdnia donor•«;, ii 
prezydent dr Kulouski, Ktorj przy by i do stOJi;-y dla 
odbycia konfcrencj i z ministrom &knrbti v. sp;a* 
v ach m. L»owa, za ia.n nagle w obwili, gdy wsia
dał do powoził. Dr Rutowslit pozostaje patt opieką 
prof- dr Ortnora, który po giuntowurm zbadaniu o- 
s-& iadczy I, iż nie ma najmniejszych powedow do nie
pokoju, oraz że już w najbliższych dniach pacyent 
wróci,zupełme do zdrowia.

Gdzie - 'ii '4  Tusisnowjęa? Jak we \s> iedttiu kwitnie 
Diuka geografii i znajomość Liaiov, rależaejrh dó. 
raonarebii, v\iadizv pmsJpna iSaia koperto firtny: 
„StadldWW Oelrafrinerie ffi cbenrscho Produklcn- 
Fabftfc Carl Kuchy."

Adres brzmi: J,GoIizl«-clio Napl ta l». „UąK&ia 
Grube Genia Tusianowieo-R u & s. P o  len.

Rada gminna Bielska protestuj: przessw przyłą
czeniu Śląska Jo Galicyi. Rada gminna Bielsi'a na 
ostatniem swem posiedzenia uchwaliła tc Sćiine re
zolucja polityczno, które ułożono i uchwalono na po- 
bieazeniu Wydział vj gminnego w Cieszynie.

Wilki w  okohey "iwa. W okolicach oącza poja
wiają się obecnie wilki. Słychać, że trzy kobiety pa
dły icb ofiurą

Z wiejskich tragedyi. Z Bratkowic w Rzeszów- 
skiera donoszą do „Piasta" o smutnym wypadku, 
jaki zaszedł w pewnej rodzime. W rodził ie lej zmar
ła matka jeszczc przód v, ojną. Ojciec poszedł na woj
nę. Pozostało ł-o dzieci, z których najstarszy syn 
miał lat siedmnaścic, dzic" czy na czternaście, naj
młodszy eześć. Z nimi został opiekun, człowiek już 
w podeszłym -wieku. Wieczoiem nepalił on w piecu 
węgleni i piec zasunąf. Na drugi dzień rano sąsie- 
dzi widząc, że z domu nikt nic wychodzi, weszli 
przemocą do domu i przekonali się, że wszyscy za
gorzeli, z wyjątl lem dziewięcioletniego chłopca, 
który z głową ukrył się pod pierzynę, bo się w noty 
bał, gdy mai chrapali. Sprowadzono lekarza, ale 
wszelkie zabiegi na nic się nie przydały. Umarł o- 
piekun i troje dzieci. Zawiadomiono telegraficznie 
ojca, który przybywszy do domu z polo, zastał cztć- 
ly trupy!

Po 2 halerze od każdej karty chlebowej, cukrowej 
etc. mają składać mieszkańcy Lwowa na rzecz ku
chni wojennych. Datek ten nie jest przymusowy, ze 
względu jednak na cel, Zarząd wzywa mieszkańców, 
by stosownie do zamożności składali ochotnie datki 
ną powyższy ceł.

'T''«asa żąkoSzSeliiicza w Żywcu. (R) Kasa rękodziel
nicza w' Żywcu, jedna z najlepiej prowadzonych kaii 
tego rodzaju, podjęła obecnie znowu ijfciałalnctec, 
dzięki & redy towi 25.000 K, którym ją zasilił Związek 
kredytowy Spółek rękodzielniczych z funduszów 
przeznaczonych na ten cci przez Centralę odbudowy 
sekcyę przemysłową'.
Olgi dla przemysłów drzewnych. (R) Dyrekcja a- 

sów i dóbr rządowych poleciła podległym sobie Za
rządom lasów i dóbr, by o ile niema na imeisci ■ ma 
teryału obrobionego, pozwalały kokazanym prze? 
Sekcyę (III) przemysłową Centrali odbudo wy bedna
rzom i kołodziejom na obróbkę drzewa w losie, a to 
w ilości, odpowiadającej faktycznemu zapolrzebov a 
niu, podanej w kasdym noszczogólnym wypadku 
przez Centralę. W  ten sposób obrobiony materyał o f  
dzie oddawany owym bednarzom, stelmachom i ko
łodziejom po cenach taryfowych dla drobnej sprze 
dąży, względnie po cenach zatwierdzonych w odno
śnych spisach materyałów.

k » ł<i tysięcy maren nta a., rubli i t. d. zarei wiro 
■v uno u aresztowanych we Lwowie Hirscha Rosen
berga, kupca z Zamościa i Abr. Babada, kunca z Ba- 
czacza, którzy uprawiali niedozwolony handel ob- 
cemi monetami. Obu aresztowano.

'rzegląd P. O. W. Przed kilku dniami odbył się 
na polach Mokotowskich w Warszawie przegląd 1-gc 
batalionu warszawskiego P. O. W. Na rewię przybyli 
oifeerowie legionowi, niemieccy, auatryaccy i zapro
szeni członkowie Zjazdu krajowego. Podczas prze* 
glądu unosiły się nad maszerującymi samoloty nie
mieckie.

Zjazd tochnlktiw polskie w Warszawie odbędzie 
się w Oniacb 12 do 15 kwietnia. Program zjazdu obej
muje zagadnienia dotyczące odbudowy kraju.

Z oiio*fu Czwartaków. Dnia 21 b. m. w obozie ćw • 
czebnym „Czwartaków" w Zegrzu pod W'ar ;za’vą od
był gię e‘ araniem cbóru Czwartaków Wieczór ku 
czci komendanta Józefa Piłsudskiego. Słowo wstępne
o znaczsnlu komendanta Piłsudskiego i jog) idei 
\\ ypowiedział dyrygent chóru sierżant Bł’gaj&ki. —
( liorąży 1 chinaisbi w dłuższem jędrntm przemffJ 
vieniu nrzedstawił ideę ?-krotnyc‘i Lagionóvv (Dą
browskiego, Mickiewicza i obecnych), zaś sierżant 
Orlik oddcKlamowal Słońskiego „Grób strze^.. .

Witany hucznymi oklaskami wstąpił na estradę 
artysta skrzypek podpór. Klakurka i odegrał na 
skrzypcacti „Fieśni bez 3łów“ Czajkowskiego, a pod
pór. Borucki cddeklamował utwór Lenartowicza „Do 
mt>jego grajka". , . * .

Chór „Czwartaków* odf-pif;v-'al „kantatę , a z to
warzyszeniem orkiestry 4 p. jM  Starym dv. irz'1 
Munheimera, na zakończenie zaś orkiestia odegiała 
„Fantazyę" & mnoda.

Żydzi będzińscy do Rady Stanu. Na pierw sźf"’ 
tosiedz^nin Rady m. E^dzina, do której weszli jako

reprezentanci miasta sami żydzi, i*, dr Weinzieber 
oświadczył, co następuje: „W^tępujem. do Rady ci. 
w przeświadczeniu, że tako obj v, atcle-polscy, oby. 
watr!*1 krsłjy, w który »a procnv przodków nafy* rh 
oa (3 w loków, ?! tsawfet i da« riej, spoc?\'wajp, poczu
wając się. do w&ilfUm obow ŝKk.łW 1 ponosząc «s?el- 
kia cięźaiy, z obj w&tclstwcm Państwa zwie:&&c, 
mamy takież prawo thrjdowania o ^prawach ogółu 
dotycząca cb, jnk i fltai wsuolrodary. W stępiliśmy do 
Rady m. nie w cdi* stania srpamtvzmi! wy.rnonio- 
weięo lub narodowego, jak to ram ziosiiwi tairau«a* 
ją. ale w przeświadczeniu, że potrelimy w póozuciu 
soiidaj-rotfci ob'’w,’ tei'kiej interesy mieszkańców 
miasta bez jakichkolwiek róinie y  róv nCj mtorr.g 
uwzg!ednń5, tam zat, gdzio pfwolnpi będziemy do 
stanow-ieria o sprawach cgólniojs-*; cii mieć na wido
ku zawsae dobro ogółu. ‘

Rada m. wj stała do iinicz. Rady Stanu ijdros 
z wyrajami hołdu Protestowali pr?nciw temu prz^d- 

icielo „Bundn *.
&Ar4Mj«two hr. Ŝ *1ov«sfcl08o doznaniu. Pisma 

5ierlińskie donoszą: V» Poznaniu, w Bazarze polskim 
zastrzelił się hr. Żółtowski z Ujazdu.

Wysyłanie dzicci nu .vis£. ,W Niemczech powsta
ło obecnie dążenie, by z zachodu i miast wieiiiicb 
wysyłać dzieci na wieś. Również Xv Wielkopolsce pod 
opieką ks. arcybiskupa Dulbora wysłano z Posiania 
i Bydgoszczy szereg dzieci na wieś. Obecnie jednaŁ 
pod opieką państwową zamierzają z zachodu prze
płać n? wschód miedzy lanenr i do Księstwa tysią
ce dzieci. I  tak n. p. do inowrocławskiego powiatu 
ma przybyć około 1000 dzieci — tak polski ch jak nie- 
łmeckicn — z Okręgu v estfalskiego. Odnośna akcya 
jest w biegu, a koła państwowa li:są na to, że przy
jęcie nastąpi chętnie i bezpłatnie; w' ostateczności o- 
t,łacać si  ̂ będzie za dziecko po 50 fen. aa dobę.

"f"zn ra w Czechach. , Arbeitcr Ztg.“ donosi; Cze
ski teatr narodowy w Pradze, urządzając cykl przed
stawień szekspirowskich ogłosił prospekt, w którym 
znajduje się zdania: „Szekspir jest najdoskonalszym 
wyrazem sztuki scenicznej"... Dalszy wyraz akr^śliła 

cenzura, brzmią* on: „w Anglii".
Charakterystyczna odezwa jtarostwa dt> wójtów, 

Starostwo w Pcrg ogłosiło od >zw ę do wójt ów, w któ
rej prosi o pouczenie ludności powiatu, by ludność 
nie naprzykrza? i się urzędnikom starostwa w spra
wach aprowiza :yjnych, gdyż starostw d w  kwestyacli 
tych jest bezsilne. Przeć ewszystkiem ostrzega staro
stwo, że nie będzie przyjmować masowych deputacyi 
kobiecych.

Czterysta *• i r «  ?.a szynką. W pewnej wsi w po
bliża Szpand&wy przybył do niżącego urzędnika ob
cy pan z Berlina i za średniej wielkości szynkę, po 
chodzącą z bicia domowego, dawał Zonie arzędnika 
■400 mk. Mimo tej wysokiej sumy urzędniczka &zyn- 
ki spr, îdać sama nie chciała i zapytała się męża, 
pracującego w pobliżu Podczas gdj się oddaliła, ów 
pan, nie czekając na odpowiedź, wziął szynkę i znikł, 
pozostawiając 4u0 mk. na siole.

Trzech flezerte* jw skazanych na śmierć. Sąd dywi- 
zyjr.y cbrony krajowej w Wiedniu skazał wczoraj 
tizech żołnierzy obrony krajowej, Wilhelma aijksę,
,! ana Schenka i Karola Sclimida nr, kaon śmierci 
przez rozstrzelanie, a to za zbrodnię siedmiokrotnej 
lezercyi.

Cud ehlrwTRiicznjr. Według doniesień prasy angiel
skiej, syna członka parlamentu 0‘Grady, uważać 
luożna za cud chirurgiczny. Młodj? ofiiey ?ostał w 
bitwie rt nny tak, iż uzm.. > za konicczne ticięcie rę
ki. Lekarz usunął potrzaskane koSci z odciętego ra
mienia, następnie Euś przyczepił rękę z powrotem 
do barku, zeszył deHkatnie muszkuly i rany, wreszcie 
założył stosowny opatrunek. Dzisiaj jest już ręka 
<ak silną, iż pacyent może nią unieść fil1 ‘.ankę i po
sługiwać się nią przy drobnych czy nnościach. Ofero
wana ręka jest tylko o 7 centimetrów krótsza od dru
giej.

i.000 zesputych szynek. Kupiec Klump-sr z Schut- 
dorfu zakupił jeszerra w roku 1915 około 11.000 szy
nek, ktire pr_echowyv.-al w układzie, aby je później 
z zyskiem odsprzedać. Z czasem jednakże wszystkie 
szjnki uległy zepsaciu tak, iż nie można było roy- 
źlci o normalnej ich sprzedaży. Wobec tego kupiec 
cały zapas, pr aedstawiajitcy wrartość około JOO.oOO 
inaiek, przesłał do Bochum, t?dzie go w pariyąch po 
30—40 sprzedawaj pomi jdzy tamtejszą ludności ro
botniczą. Bardzo wiele osób zachorowało po s jedze
niu zepsutego mięsa, o którego „wartości" najlepiej 
świadczy orzeczenie rzeczoznawcy w czasie wynikłej 
z tego rozprawy przed sądem karnym: „Szynk? by
ły całkowicie zepsute, tak dalece, żo nawet pay _iio 
chciały ich je#ć!“ Klumper skizany został na 1500 
marek kary, jednakże prokurator zgłosił od wyroku 
odwołanie, wychodząc z zasady, że nodobna kara 
jest zbyt mało dotkliwa i powinna być zamienioną 
na karę więzienia.

Podział Bnlgii ja  dwa obwody c i r  dnistraci 'rae, 
Gcn.-gubenutor Belgii wydał — jak donosi Biuro 
V, oiffa nast. rozporządzenie:

W Belgii utworzone zostały dwa obszary admini

stracyjne, z których jeden obujmuje prowincję Ant
werpię, -Limburg, wsckodntą 1’landrye, zachodnią 
Flandryą, powdatu Brukseli i Lowanjuru, a drugi 
prowincyo Ilcnnegau, Lcodyum, Luksemburg i Na- 
nnir i powiat Nivonr>. Vdministi'ov. ac się bidzie 
pierwszy obszar s Brnk&rii, drugi z i\amui. Dalsze 
zarżądzotiia w celu wykonalna tego rozporządzenia, 
zwłaszcza co do organi acyl administracji obydwóch 
obpzarow, rezerw uje sie na pteyssmśi.

Qile%rjj*ie naŁa alh-ci-ji we i'ra:ocyl. Francuska 
Izba depuŁ przyjęła projekt ustawy, według kńrego 
odbu-.r«i się nauiralizaeyę byłjm poddanym państw
iii eprzy j acielfckicin

(Saka? wprowai. r&nii. rubli do ?mjn. Rada związ
kowa wydała rozporządzanie, na mocy którego za
brania się przewożenia do Niemiec wszelkich rodzai 
monet bib papierów rnMowyeh z wyjątkiem rubli 
w złocie lub przywożonych z Polsk, lub obszarow 
rot;, jskicii, okupow anych przez Niemców. Kanclciz 
ma praw o pozv, olić na inne wj jryjki.

Repertuar Wsiru miejsk êge w tekow?e.
W piątek 30 b. m. Generalna piatna. próba .,Kaligu- 

Ia*‘, dramat w 4 aktach K. Rostworowskiego.
W s «otą 31 b. m. „KaliguU".

^gpertuar miejskiego teatru ludowego.
W  piątek JO b. m. „Księżniczka Czardasza".
W sobotę 31 b. m. o godz. 3 dla n’1.odzieży szkolnej

„Uriel AKosta", w ieczór „Królow a Kina1,

Prcces przeciw iur. Mielźyńsktemu.
fDrnflJ dzień rozpraw^.

Poznań, 28 marca.
Po wstępnym pizesłucŁuniu oskarżonego liri 

MiełżyńAidego, litćry, ze wzg-iędu na zdrowie 
przybył na rozprawę z lekarzem i zeznawał, 
?ip<iZQC w  fotelu, przystąpiono dzisiaj do prze- 
Hucjmaia światdków. Pierwszy zezirnwał daw
ny dyrektor dóbr lw no, GrabsL!, który podał, 
iż przed i'ntere&e<rn *  jęczmieniem pr^esirsogał 
w y n  erńe hrabiego, t&n jednakże oiparł: „Ow
szem, to jest dozwolone!" Oprócz interesów zbo
żem, załatwiał także hrabia różne int iresy koń
mi, w ten sposób, iż skvpyw ał konie na prowin- 
cyi, a następnie z zysM-em f!00—500 marek od 
sztuki sprzedawał komi-syd wojskowej. Świadek 
zeznał takża, że z polecenia hraM-ugo dokonał 
mieszaraa rozmaitych gatunków jęczmienia 
który później sprzedawano jako jednolity. <

PrzesiucMw any w  dalszym ciQ.g>u ’ekerz, któ
ry ma w  swej opiecj hrabiego od dziesięciu lat, 
zeznał, iż pacyent jago zawsze był słabowity, w  
ostatnich zas cżasfech nawet ciężko chory, taić 
iż czysto musrał mu robić injokeye morfinę.

WESOŁY KĄCIK.

ODNOWIONE V/IERS2MSI m  ELEMEN
TARZA.

Ptaszek i panienka.
Puk, puk ptaszek do okienka.
Niechaj otworzy pair.enka,
Bo to teraz sroga zima 
I  ziaraeczka, nigdzie nie ma.

Panien! i.
I  mnie zimtno, bo nie dali.
Dotę-d węgla m l z Centrali 
A  ziarneczek nie mam wcaie.
Bcbym była w krymina1-'.

Kto ran« TBtat|e._
Kto ~ano wstaje 
Temu Pan Bóg daje:
Pierwsze miejsce w  ogonKti 
Po mleko, cudeb, męk- >, iaje...

;Zapiał kogut—
Zapiał kogut: „Kukuryku!"
Wstawaj rano mój chłopczyku- 
Kogut?!! — b.agi w  tem za wieler 
Chyba: Kurek na kościele? —

Deszczyk.
__Mamo rzek* Staś — ieŁzczyk rosi
Poplami kapelusz Zosi:
Jakże niepotrzebnie psda!
—• Praw da — matka odpowiada —
Kto z nas może mieć fundusze,
Dziś na nowe kapelusze?!

K. Z.

Powołanie roczników 1891—-1878
na 16 kwietnia.

Wiedeń. (R. K). „W ?ener ogfasza ob- Nr 16 kwietc»a mają sio, stawić ,.tczniki od 
1891 do 1878, 2 maj -  zaś roczniki od 1877 do 
i872.
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Przed wybuchem woimw ame^kaAskO'
niemieckie!.

Haga. (Teł. wł.) „Rollandsnieuwsbureau“ do- 
dosi z Waszyngtonu: Według informacji, po
chodzących z koi rządowych, d. 2 kwietnia, na 
ameri- kańskim kongresie nadzwyczajnym, ma 
być wyp^wied^ana forma! ii? wojna Niemcom. 
„Centra,! News** donosi z Waszyngtonu, że ucho

dzi za pcw no, iż 9 pr^ceni człon k.óxr koatresu 
jest za współdziałaniem floty amerykańskiej po 
stronie koalicja. 75 procent zaś za wysianiem 
wojsk amerykańskich na francusko-angielski 
plac beju.

KOMUNIKAT AIJS1RYACKI.
Lrzędowo dnia *9 marca donoszą: 

WSCHODNI TE&EN WOJNY.’
Prócz żywej działalności naszycli odd^Jalów 

wywiadom czveh niema nic eto i  Dniesienia. 
WŁOSKI TEREN WOJNY.

Na piaskow^górzu Krasu wtargnęły pciio le 
ł jrm c . e pułku pychoty nr. 64 na zachód od 

Jamnino do nieprzyja i fclskich okopów, wzięły 
20 jeńców i  zdobyły 2 karabim !aaszynov9.

Nasi lotnicy obrzucili łwmbami v  l^ski obóz 
koło f  odsa^iotino.
POŁUDNIOWO-WSCHODNI TEREN WOJNY. 

Fez zmiany. *
Zast. szofa szlanu gen. von H o c i e i .

KOMUNIKA7 NIEMIECKI.
Berlin. (Biuro W olffa). W ielka główna kwa

tera dniu 29 hm. igłaszu,
ZACHODNI ' PREN W OJN f:

*vw a walka dzi^owa między Le n ?  i  A  r-

OŚWIADCZ E NIE SOCYALISTYCZNEJ 
łtV. SPÓNOTY PRACY".

Berlin (BK.). W  parlamencie toczyła się naj
pierw dyskusya n/*d etatenr zapomogowym. Po-
s*ł Bernstein odczytał oświadczenie socyalno- 
temokratycznej wspólnoty nracy, wyrażające 
polityce rządu nieufnoć-5 i  podkresla jticc konie-

r as ,  która także trwała w nocy. W  walca roz
wijające* sięi wczoraj przed świrem koło C r o - 
s i l l c E  f. E c o r c t  St. M e i n  (na północny 
wschć-i cdi B a p a u m e )  Anglicy oprósz licz
nych zabitych, prz^z uderzenie iaszyoh zabez- 
pic utracili jako jeńców jednego oficera I 
54 talnlerzy, W  S z a m p a n i i  przy obfitych 
stratach nie powiodło się kilka w  ci? ja dnia 
wykonanych ataków "-"ancuzów celem odzy- 
ikania wydartych im rowĆT. Na lewym brzegu 

M o z y  wczoraj nasz ogieA obronny udaremnił 
francuskie uderzenia, przygi łtowujące się prze
ciw wzgórzu 304. Dziś rano atak, rozwijający 
się na szerokfir, froncie, rozbił się w ognia, n 
w  jeinem miejccn w kontrataku. Na wsshód od
V e r d u n nasi lotnicy zestrzelili dwa bało? r 
na uwięzi. W  ^alkach powi-órznych i ogniem 
obronnym strącono przeciwnikom 14 aparatów.

WSCHODNI T R E N  WOJNY:
Na ogół spokój.
Front lacedoński Polożeric niezmienione.

Pierwszy kwatermistrz: L u d - j n d o r f ,

czna sfi dopom sżenia narodowi niemieckiemu do 
zawarcia n\ ożliwie szybkę uobrego i szczerego 
pokej-i.

Wcbec coraz *o większveh ciężarów i  sirat
wspólnota pracy uważa za swój obowiązek za
znaczyć swe ot/porno stanowisko i pokazać, że 
jeszcze istnieje w Niemczech ieuiio stronnictwo.

kicie jak da wuiej .ak i  nadal uowa±aie zwalcza 
miilłairwzm. Na tein stanowisku umacniają par
ty^ wydar-fnia w -ctosyi, jd zic  pod przewodni
ctwem socyalnej demokracyi stały się fakty, 
wzmagająca nadzieję, że socyalna demokracya 
będzie mogła wypełnić dawny pokojowy pro
gram.

PRO SRAM „WSPÓLNOTY PRACY".
Parlament przyjął potem w trzecłem czyta

niu budżet zapomogowy przeciw g1 .som obu 
frnksyi socjalistycznych i rozpoczął trzecie 
czytanie ustaw podatkowych.

Po krótkiej dyskusyi i to przedłożenie przy
jęto i rozpoczęto drugie czytanie budżetu kan- 
e^rza państwa i urzęau spraw zagranicznych.

Posłowie socjalistycznuj wspólnoty pracy do 
tych ounktów zgłosili rczolucyę, domagającą 
się wniesienia projektów ustawowych, zapew
niających parlujueniowi współdziałam > przy 
zawieraniu ^rzymiair’, wypo Wia lianiu wojny 
i przy peitraktacyach pokojowych oraz stwa- 
rzrjącycb. możność usunięcia kanclerz pań
stwa z uizędu, jeżeli tego parlnm*mt się do
maga.,

Dalej parlament ma działać w  — .lanka 

SZYBKIEGO ZAWARCIA POKOJU 
na podstawie zrzeczenia się wszelkiego roa*aiu 
nneksyi prze? państwa wojujące.

Rezolucja domaga się dalej rozszerzenia 
prawa wyborczego do parlamentu, czynnego i 
biernego, na wszystkie osoby obojga pici powy
żej lat 20. To fesmo ma być zaprowadzono we 
wszystkich państwach rzeszy. W  końcu doma
ga się zniesienia wszystkich postanow ień wy- 
jjąłkowych.

Zgłoszono nadto wniosek -frakcyi socyalno- 
demokratycznej, by ustanowić uomlsyę do 
j-z/gotowania reform, zmierzających do ^aio— 

m ego porządku politycznego
Po referencie zabrał głos p. Spahp. (centrum) 

i między iimym i powitał wczorajszo oświad- 
czeid-e yządu, złazone w  izbie panów, a zmierza
jące do jniany " a n o w i i i  rządu rm  kiegc w 
uwestyi polskiej i  widzi w  tem pocieszającą

OZNAKĘ ZAUFANtA DO LUDNOŚCI POL
SKIEJ.

Omawiając rswolucyę rosyjską oświadcza, że 
chociaż Niemcy prowadzą teraz z Rosyą wojnę, 
to jednak muszą spokojnie i  trzeźwo osądza: 
zajścia, które się tam rozgrywają. Wynik tego 
ruchu będzie ważny dla wszystkich narodów 
słowiańskich. Niemcy wstrzymać się muszą od 
w-zelkiego mieszania się w  wewnętrzne stosun
k i Rosyi, tak jak poprzednio polityką cesarza i 
jego doradców było nie mieszać się w  stosunki 
rosyjskie.

Dotąd przeciwnicy nie chcieli przyjąć prop >- 
zycyi niemieckiej, teraz Niemcy muszą pokój 
wywalczyć.

Noskie fsoc, tŁem.> oświadcza, iż trzeba zwal
czać nadzieję Anglii, że je j srebrne kule dadzą 
jej zwycięstwo i  zwalczać jej zamiar wygłodze
nia Nie niec, lecz potępia, że jeszcze teraz odzy
wają się w  Niemczech glosy, pragnące łtłumić 
chęć ?oŁojn i skłonność pokojową.

PRZYSZŁOŚĆ BELGII
przy rokowaniach pokojowych, zdaniem e w - 
cy, będzie najważniejszym punktem spornym 
Wprawdzie kanclerz państwa oświadczył, że 
nigdy nie tw :emził, jakoby Niemcy chciały za
trzymać w swych rękach Belgię, ale w  izbie 
panów tego się wprost domagano. Na preten- 
sye Francuzów i  Anglików, że oni wyswobodzą 
Niemców z pocf junkierstwr odpowiada mów
ca, co już mówił, że Niemcy sami uwolnią si^ 
od k >go zechcą

W  Rosyi przy: zły do głosu nasy ludowe, a  one 
są nawskróś pokojowo usposobione. Rosya je 
dnak żyw i obawy, że Niemcy pewnego dnia mo
głyby współdziałać przy przywróceniu rządów 
carskich. Należy szybko ze strony urzędowej 
i jak najstaranniej roznrbssryć te obawy.

Mówca przypomina, jak dawniej wtadzb pru
skie i sędziowie pruscy zwalczali dążenia, zwró
cone przeciw rosyjskiemu absolutyrjntjtwi- przy 
pominą proces w Królewcu i oświadcza, źe so- 
cyaliśi i niemieccy wystąpiliby z całą stanów 
czością przeciw próbie wskrzeszenia znienawi
dzonego caryzmu, (Burzliwe oklaski na ławach 
demokratów).

Wprost błazeństwem nazywa niowca wystę
powanie pewnych dzienników, któreby chciały 
wyzyskać zajścia rosyjskie dla zgłoszenia no
wych, bezwzględnych zadań aneksyjnych. So- 
cyaliści pragną, by słowa cesarza:

..NAM/ NIE KIERUJE CEgC ZDOBYCZY"
ohowiązj ttaly i dalej. Socjaliści niemieccy z 
największą s jmpat j ę  patrzg na drżenia naro

Po zamachu stanu t»T Rc^yi.
Wlęi >zoś£ — z?\ repu- Hlką.
Londyn. (B K ). tersburski kv>r.LSpon.dent 

„Central Newa“ w© wtoi^k rozir ̂ Hiał z Kiere u- 
ikim, który powiedział, że jego rAiaruem igrom- 

na większość nar idu oświadczy się za repu-

Wielcy książęta zrzekają s i|  tronu.
Amsterdam (BK). Członkowie byłej rosyjskiej 

rodziny panującej f^stosowali do tymczaso
wego rządu listy, w  któiych solidaryzują się z 
aKtem zrzeczenia się praw do tronu przez w. ks 
Michała i wyrażają pragnienie służenia ojczy
źnie, a  zarazem zawiadamiają, że poddadzą się 
rozkazom rządu tymc zasowego.

Odezwa prawosławnego s yn m u . '
( Telefonem od ..aszegu korespom\nta).

Wiedeń, 30 marca 
,,N. Ziir. Ztg.“  donosi z Petersburga, że synod 

prawosławny wydał odezwę d3 wiernych cer
kwi prawosławnej, w której nazywa rewolucyę 
aż*“Jem Boga a wzywa wszystkich do udziele- 
aia poparcia nosem a rządow i

ń e fo n ia  armii rosyjskie!.
Amsterdam. (BK.) Do .Algemeen Handels- 

ł)lad“  donoszą z Peteisburga, że komisya do re- 
formowania armii zgodziła się na następujące 
punkty, które mają być podstawę tej reformy:
1 ) zniesienie pr w a  starszeństwa w  -ominą- 
cyach w  naczelnej komandzie i w  sztabie gene
ralnym; 2) swobodny wybór poduu jerów przez 
ich bezpośrednich przełożonych; 3) osobista cd- 
powiedzialność tych rrzełożonych za wybra
nych w  ten sposób podoficerów. Codziennie 
przybywają z 1 rontu depuf cye żołnierzy i oii< 
*«rów i oświadczają komasyi wojskowej diumy, 
że ich oddziały mają niezłomną wolę tlalrzego 
i rowadzenia wojny aż do zwycięstwa. Cficero-

i  w  szkole jazdy imienia Mikołaja i wyra zili swe 
zapatrywania na reformę armii rosyjsKiej, do
konywaną na waór wewni rzn^go i troju ar
mii angielskiej, uficerowie francuscy i włoscy 
w  tyini| samyrr zamiarze zw iedzili różne pułki.

„Ochrdna1* znów działa?
(Ielefortem od naszego korespondenta).

Wiedeó 30 marca.
Dp Haparax d: donoszą z Pet: rsburgag że 

ochrana i polieya podjęły w Rosyi na nowo swą 
^ynność. Wśród tłumów dziak ją  agenci ilaw- 
uego rządu. ~os>,skiego.

Znuuiienla w Odeśle.
( Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 30 marca.
„Acatuhrt>Iatt“ donosi: Korespondent „Russk. 

Słowa“ donosi z Moskwy do jednego z dzienni
ków mińskich, że położenie w  Odessie jest po
ważne. Tysiące robotników portowych i in
nych strajkują, wskutek czego cierpi bardzo za 
opatrzenie axn»!i mołdawskiej. W  obszarze Ode- 
sy ludność przypuściła szturm do obozów woj
skowych. Na Krymie rozpoczęty «ię rozruchy 
chłopskie.

'falki uiicznb ifńrchang’ sfw 
i Włarjywustoku.

Sztokholm. (Teł. wł.) Minister wojny Gucz- 
kow otrzymał z Władywostoku i  Archangielska 
zawiadomienie o uznaniu nowego rządu przez 
tamtejsze garnizony. W  >bu tych miastach poi 
towych uznacie no wego rządu m iały poprzedzić 
zacięte walki. Rewołucyoniści otworzyli miaro- 
wic.it ogień armatni na wiernych carowi żołnie
rzy i  po krwawych walkach ulicznych odnieśli 
zwycięstwo. Unai^lski^ załogi zostały rybite. 
Archangielskl dworzec kolejowy ma przedsta
wiać jednF kupę gruzów.wie anfiolscy ,rwiedził i załogi w  Garskiem Siole

P n r Ł t r t e n t  n ills m le tK i
a r i*- olHcya rosy^ka.

digrtali?aęja mbc małopolska pł
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du rosyjskiego ku osiągnięcia wolności i  do
magają się swojego rządu, by skoro usposobienie 
pokojowe Rosyi stanie się miarodajnem dla jej 
nowego rządu, nie zaniedbał niczego, co może 
sprowatddć rychły 1 pnlen I «noru pokój z Ro- 
syę.

Omawiając sprawy wewnętrznie polityki, 
podnosi, że masy ładu muszą jak najrychlej o- 
*ij_ mać swe prawa. Bewolucya rosyjska uwa- 
|:ana jest w Anglii i Francyi za cic z wymierzony 
ieakcyi pnu&iej. Ale rca .icy-i w Pm&ieeh tde 
da się utrzymać, skoro ją już raz na wschodzie 
obalona. Niemieckim socyalistom doradzała 
kiedyś za«ranicw-, by zospoczęH rewolu ;yę. Po
słuch wobec takiej rady wywołałby największę 
nędzę także i dla robotników. My zachowujemy 
zupęlną trzeźwość i jasny sąd wobec wydarzeń 
rosyjskich.

CO MAMY n Z Y N IC , '"TUMY SAK’  
tak san o, Jak wiemy, czego się mamy spodzie
wać po zagranicy. W  trzy dni po lam wezwaniu, 
wystosowanem do socyaiistów niemieckich, by 
zrobili rewohicyę, socyaliścd francuscy z wyją
tkiem trzech uchwalili kredyt7' wojenne. Mow- 
oa podkreślając następnie komecznobc wewnę
trznych raferm oświadcza, że co można uiraz 
uczynić, tego uio należy odkładać na później. 
Jeżeli wojna nie przeszkadza nakład* niu na 
iud nowych ciężarów podatkowych, to dlacze- 
góżby tylko pc itęp miał być rftklalany na cza
sy powojenne. Tempo, w jakiem Niemcy mają 
się modernizować, nie zawisło od jednostek, lecz 
o& woli i  czynów mas ludu. Zadariem "ządu 
jest zaoszczędzić krajów j. wszelkich walk we 
wnętrznych,

Mueller M e l n i n g e n ,  z partyi postępowej, 
oświadcza się również

ZA NAWIĄZANIEM POKOJOWYCH PER-
RA.KTACYI Z ROSYĄ

i  za oświad czetiem rządu, że nie myśli sję imie- 
dzać w wewnętrzne sprawy Rosyi. Mieszanie 
się takie tyłoby najw .ększą głupotą.

Omawia następnie konieczność reform we
wnętrznych.

S i r e s e m a n n  (narodowy liberał) zauważa, 
że nie jest prswnem *) ile  A nglia mieszała sie w  
arewentrzne stosunki Rosyi, pewnem natomiast 
jest, że zdctronlzowu -y car i  czterej królowie 
aa wygnaniu, to dotąd jedyne skutki mo lar. hi- 
czne^o sojuszu % A ręli? . Ifto się z Anglią łączy, 
ten przez nią ginie. Naród niemiecki ani przed 
wejną, ani po:1 czas wojny nigdy nie żywił nie
nawiści do narodu rosyjskiego. Z wojuy te*a- 
źniejS33j wyjdzie silną idea państwowa niemie
cka. Wojna jest próbą kontroli systemu rządu 
niemieckiego. Mówca pyta, cs&y Niemcy mają 
prawo spoglądać z góry na kraje, rządzone de
mokratycznie, Gdyby demokratyczny system 
był tak złym, to Francya dawnoby już upadła 
i Niemcy nie miałyby już walki z Anglią. Niem
cy w ostatnich dziesiątkach lat rozwinęły się 
potężnie gospodarczo, lecz mimo to widać, że 
korzyści polityc x  . są po strunie przeciwników 
Niemiec, że oni zdołali Nieucy ,?■rąiyć.

GDZIEŚ MUSI TKWIĆ B -AD
w politycznym systemie Niemiec. Żaden monar
cha nie jest tak silnym na zewnątrz, jak ten, 
który wie, ie  za mm i  za jago ministrami stoi 
naród Rząd, repre-zentacya ludowa i  lud powin
ny stanowić jedną jednolitą całość.

Hr. W e s t  a r  p (konserwatysta) powiada, że 
reforma wyborcza do sejmu pruskiego jest 
sprawą jego samego i może być rozwiąza; i a, do- 
rlero po wojnie. Konserwatyści bezwarunkowo 
będą żądali utrzymania pewnych urządzeń pań
stwowych. Wskutek nastania rządów demo
kratycznych w  Eosyi wielu jest zdania, że i 
Niemcy muszą pójść za tym przykładem. Mów
ca przypomina jednak, że przewaga Niemiec 
*i.ad nieprzyiacióŁar dowodni, iż podstawa u- 
stroju państwowego niemieckiego nie jest tak 
niezdrowa, jak to niektórzy chcą wmówić. Mo
narchia konstytucyjna, w której Niemcy żyją, 
zapewniła im ich sukcesy. Oświadc-m imie
niem swych przyjaciół politycznych, że jest za 
rychłym pokojeau, umożliwiającym współżycie 
z nową F; syą, lecz ko iserwal/ści także zde
cydowani wymusić zwycięskie akończenie 
wojny. 4j

Mowa kanclerza Niemiec.
h r .v -  . t* i rm

Historyczne wyda. _enia w Rosyi wysuwają się 
na czoło w rpadków. O De możemy tu osądzić, 
cesarz Mikołaj padl ofiarą własnej tragicznej 
winy. Z dawien dawna Prusy i Rosyę łączyła 
tradycyjna przyjaźń, ale w domu panującym ro
syjskim ostatnim przedstawicielem dawnych i do
brych stosunkóMr był właściwie Aleksander II. Nie 
pomnąc na węłJy łączące sąsiednie państwa przez 
całe stulecie, niu pomnąc, że żadne żywotne 
przeciwieństwa interesów uie dzielą obu kra
jów, car coraz to bardziej przechodził na stronę 
’:oa!icyi i popadł w końcu w tak wielką zawi
słość od partyi wojennej, panującej pod rządami 
autokratycznymi, że w dniach drejowych, w lipcu 
1914, nie usłuchał apelu cesarza do długoletniej 
przyjaźni.

Jedną z ulubionych legend naszych przeciwni
ków, jest, że rząd niemiecki popierał reakcyjne, 
autokratyczne rządy Rosyi przeciw wszelkiemu 
ruchowi wolnościowemu. Już rok temu w parla
mencie oświadczyłem, że to twierdzenie wprost 
przeciwia się faktom.
Kiedy Rosya w r. 1905 wskuteŁ wojny japoń

skiej, a potem wskutek rewolucyi znalazła się w 
powabnym kłopocie, cesarz niemiecki usilnie do
radzał carowi Mikołajowi, na podstawie stosunków 
osobistej przy aźni, by nie sprzeciwiał się już dłu
żej uprawnionym życzeniom swego ludu co do re- 
xórm, a więc cesarz uczynił coś wprost innego, 
ujż to, co dla jasno zrozumiałych celów się o nim 
twierdzi.

CAR MIKOŁAJ POSZEDŁ INNĄ DROGĄ,
która nie odpowiadała interesom ani jego własne
go kraju, ani naszego. W Rosyi, zajętej przebu
dową wewnętrzną, nie byłoby miejsca dla niedo
rzecznych dążeń ekspanzywnych, które w końcu 
uoprowadziły do wojny i dawny rząd tak obcią
żyły, że nawet trudno iest zdobyć się na natu • 
ralne ludzkie współczucie dla obalonego domu 
panującego. Jaki obrót rzeczy wezmą, tegc zape
wne nikt nie może prz :powiedzieć. Dla nas sta
nowisko wobec zajść w Rosyi jes jasne. My i na
dal trzymać się będziemy zasady nie mieszania

się *  » ewnętrztic stosunki obcych krajów. Nie
chętni rozpudiczają teraz wszelkimi możliwymi 
sposobami wiadomość, że Niemcy chcą zgnieść 
swobodę dopiero co os’ą?n!ętą przez naród ro
syjski, że cesarz nien iectu pragnie

PRZYWRÓCIĆ PANOWANIE CARA 
nad jego uciemję zonymi poddanymi. Te wymy
sły są nawskroś kłamstwem i  oszczesrtwem, co 
tu z całym naciskiem podkreślam.

Jak naród rosyjski sobie urządzi swój dom, to 
jest wyłącznie jego sprawą własną, w  którą, my 
się nie mieszamy. To, czego my pragniemy, jest, 
by stosunki w Rosyi Łaki wzięły obrót, iżby Ro- 
nyę uczyniły silną ostoją pokoju. Jeżeli uowy po
rządek rzeczy przyesyni się do tego, bj ułatwić 
znowu zbliżenie się obu narodów, skazanych na 
dobre sąsiedzkie stosunki, to witamy to z rado
ścią.

MYŚMY DO SYTA CIERPIELI
pod bł^dumi dawnej S?osyi, która pokrywał? sa
mach morderczy w Sercu na Austro-Węgry, 
która w lipcu 1914 dokonała przeciw nam mo
bilizacja; która w grudniu 1916 pierwsza z nie
przyjaciół Niemiec z drwinami odrzuciła naszą 
p jopozyeyę pokojową.

Naród i jsyjski, który z pewnością tej wojny 
nie pragnął, może być spokojny, że my nie Jf* 
dziei ly się w jakikolwiek s^o^ćb mieszać w  
jego sprawy. Nie pragniemy niczego innego, 
jak tylko, byśmy możliwie szybko mogli z tym 
narodem żyć znowu w poko|u’* (żywe oklaski) 
w pokoju .opartym na pełne? honoru dla obu 
stron podstawie.
Kanclerz państwa wskazuje na to, że w  naj

bliższych dniach zbiorą się przedstawiciele na
rodu amerykańskiego na kongres nadzwyczaj
ny, zwołany przez Wilsona, by zadecydować o 
kwestyi wojny i  pokoju między narodem ame
rykańskim a niemieckim. Kanclerz stwierdza, 
że Niemcy nigdy nie miały -amiftu "takowa. 
A ir ery k i i dziś też tego zamiaru nie mają, aDi 

NIE I  BAGNA WOJNY Z AMERYKĄ. 
Niemcy niejednokrotnie oświadczały St. Zje

dnoczonym, że zrzekł? się bezwzględnego użycia 
łcJzi pcw osiny eh w tem oczekiwaniu, że Anglia, 
skłoni się do tego, *eby w swej ej polityce blo
kady przes itrzegać zasad ludzkości i umów mię- 
Izynarodowych. Tę politykę blokadową Anglii 
sam Wilson i Lansing nazwali bezprawną i  nie 
ciającą się usprawiedliwić. Ale żywione przez 8 
miesięcy oczekiwania nie uśdy się, Anglia nie- 
tylko nie zarzuciła swojej polityki blokadowej, 
lees wraz ze swoimi sojusznikami o^izuciio du
mnie pokojową notę Niemiec i ogrosHa c*de wo
jenne , zmierzające do zniszczenia Niemiec i tan 
E^szjTnierzeńców. Wtenczas za^Łosnwanc nie

ograniczoną wojnę łodzami nodwoduemi. .l- żeli 
Ameryka zechce powiększyć rrzlew krwi, to 
odpowiedzialność nie sjtada na Niemcy. Naród 
niemiecki nie żywi ani nienawiści, ani u-aprzy- 
jaźnl Su Ameryce, zdoła i  tę próbę przetrwać.

Co się tyczy zerwania stosunków dyplomaty- 
c mych prz^r. ^aąd chiński, to kancJerz oświad
cza, że nie była to własnu decyzya rządu chiń
skiego, lecz działanie pod naciskiem nieprzyja
ciół Niemiec. Po wojnie, spodziewa sig kan
clerz państwa, że Niemcy zdołają odbudować 
kosztem nieprzyjaciół w  Cuiuach to, co teras zo
stało zniszczone.
PO OMÓWIENIU SYTUACYI NA FRONTACH.

Kanclerz przechodząc do spraw polityki we
wnętrznej powiada, że gdy zewsząd osadzają 
Niemców nieprzyjaciele, trzeba najpiew praco
wać nad szczęśliwem zakończeniem wojny. Na 
początku wojny wszyscy byli prawie jednego 
zdania, że załatwienie kwesiyi wewnętrznych 
musi być odłożone na czas po wojnie. Ale woj
na się przeciągnęła i dziś, jak się zdaje, już nie* 
ma tej jednomyślności.

Kanclerj. przypomina wiec przedewszystkiem 
wczorajsze oświadczenie co do polityki polskie], 
z którego wynika, że rząd nio trzyma się Już 
dzis w całe] pełni nasady odraczania wszystkie
go aż na czas po wojnie. W  ten sposób będzie 
można także kwestye, które wchodzą w sakrę.* 
kompetencyi parlamentu, prędzej załatwić, niż 
to pierwotnie było zamierzone. Jednakże głó- 
wnem żądaniem podniesionem w dyskuuyi, była 
reforma pruskiego prawa wyborczego. Z dzisiej
szych wywodów wnioskuje kanclerz, ze i postę
powa partya ludowa i narodowi llberali skła
niają się dtK do Fł ano\dska socyalnych demo
kratów. Zapatrywania wielce się różnią. Wie fwt 
rzeczą wskazaną, by dziś przystępować i i  ta • 
radykalnych zmian, kiedy miliony mężczyzn, 
których prawo wyborczc ma uledz zmianie, 
znajdują się w  polu.

Kanclerz nie podziela rady, żeby wskazanem 
było reformę wyborczą oktrojować, skoro ntąd 
1  sejm pruski nie mogą się od Jisj porozumieć.

Zwraca się w  końcu przeciw twierdzeniu, ja
koby uprawiał politykę zastoj a. W  sdle jesro prze
kona mu nie leży w Interesie kraju, żeby reiok- 
mę wyborcz zaraz teraz przeprowadzać,

(Dalszy ciąg obrad jutro).

Z koir.isyi) Koła polskiego.
( Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 30 marca, 
^wir) Na wczoraj szem posiedzeniu “ubkomi- 

tetu k rniisyi parlamentarnej przyszło do loro* 
sumienia w  sprawie punktów spornycł doty
czących galicyjskiej ordynacj wyborcz ,. Wo
bec tego przypuszczać należy, że na dz's3etezem 
posiedzeniu pełnej komisyi elaborat w sprawie 
wyodrębnienie Galicy! zosW ie zaaprobowany.

Sprawa pokoju 
w  szwafcarsktej Radzie związkow ej

Berno. (Ag. szwajc.). W  Radzie związkowej przy 
dyskusyi nad petycyami w sprawie dążeń po
kojowych, oświadczył radca związkowy Offmann, 
że pt-opozycye zawarte w tych petycyach, doma
gają się inieyatywy Rady związkowej dla 
natychmiastowego zwo ama nieobowiązują~ej 
l on.erencyi pokojow-j, którąby obesłały wszyst
kie państwa w sposób ^cyalny, >re nadają sî  
do dyskusyi. Środkiem nie odpowieunim do za- 
mieizonego cclu jest tr-kże Iruga propozycya, by 
Rada związkowa zwołała konferencyę państw 
neutralnych lub też żeby poszczególne rządy 
ofiarowały stronom wojs jącym swoje jusługi 
w celu pośredniczenia. __________

661 Gorsety w namowa Lyciii fasonach.— Pończochy « 
damsttie. — R§kav;:czk! skórkowe, niciaae. — i ara-
sole damskie i męskie. - -  jedwabie na bluzki. — Pod- Jjj
szewki jedwabne i fó jedwabne. Perfum/ na wag§ "

[. Ostaszewski i E. Mayer Kraków
Pyrek gl. 5.
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P&sady. i

ZAKŁAD art"-5t. fotografii 
„Adela“, Kraków i’lae 

Szczepański %  poszukuję dzie
wczyny do windy, jakoteż 
chłopca do praktyki. 1089

PANNA uzdolniona w eks- 
pedycyi masarskiej yiolrze- 
bna za raz. T. Knobel, ul. Dłu

ga 27. 1 0 1 1

O lifiAWlU-.ZYZNY po- 
t-zeba kilka zdolnych Pa

nien zaraz. Wielopole 1. 9S0

SWIŁCDY, wolny od wojska 
**■ eirzainino\ any d r o k ie- 
rzyst.i pohukuj:■ p o sa d y  
;,rzedews/ystkicm w miejscu 
klimatyczne™. Żg ło szeń  i a 
przez ffrzeeznoćc przyjmuje 
firmr T erdyn, Lwów ul. A!«; 
demicka 2 1 . 10 12

EWAKUOWANY LEŚNICZY 
53 lat liczący, żoi aty, ob- 

znajomiony v, .nan.pulacyą 
gospodarstwa lsscwego i rol- 

3go, poszukuie od 1 ewentu
alnie 15 kwietnia, na szas 
trwania wojny, odpowiedniej 
posady, łaskawe zgłoszenia 
pod A. W. poste restante po- 
c*ta Wadowice. 1090

CHOPIECstarszy, silny przy
jęty ..ostanie do nauki pil' 

nikarstwa. Jan Sądel, garowa 
fabryka p iln ik ó w , K-akuw 
Grzegórzki, ulica Chodkiewi
cza 35. 10 >9.

POMOCNIK handlowy, wofc 
ny od wojska, poszukuje 
posady w kor?<„ n uo-śniadan- 

kowym interesie. Mieczysław 
Lewicki, Przeworsk, cukro
wnia. 1047

2 DOLNEGO maszyu-sty, pa
lacza i ślusarza 

tygodniową 60 koron do na
tychmiastowego objgcia po- 
i ady pos uku |e przedsię. or- 
stwo w  Krakowie. Oferty pi
semne w iosić pod „Przeds :ij- 
jiorstwo“ Kraków IX. 974

KILKU *ECKRÓ\\ przyjmie 
D ru k arn i a iańsMc’ 

Kraków, Karmelicka. 1052

POTRZEBNY zaraz rozne- 
s ic ie l  dzi« auca ŁViado 

mość w  Administracyi .Cza
su*. 1055

PALACZ egzaminowany 
trzyma zaraz p jsadę przy 

nlynie w SiedUszi, w sucli 
Oferty z odpisem świadectw 
należy wnosić pod adresem 
„Młyn liediiszowice, p^s.a  
Wietrzy ;hcwiue“. 1065

BEDFa^iZ pnjzeuny 4™raz 
w Zwierzynieckiej fabry

ce octu i lu^tardy na Zwie 
iiyńcu (Kraków). "*073

ŚLcJ SAKZA maszynowego, 
tokarza i rocatera aut< - 

mobilowego przyjmij 7%rar 
na dobrych warunkach Syn- 
Jykat P ! ilniczy, plac Szcze
pański S. 1084

PANIENKA z ukończoną
7 klasą i dwuletnim kur

sem buchalteryi, obznajmio- 
tu z pocztą, przyjmie posadę 
przy którymś urzędzie pocmo- 
ryrr za wynagrodzeniem. 

Zgłoszenia .,od W. K, Stry
szów obek Kalwaryi. 108C

PO ŁLGACZKI nujdszej u- 
mie.ącej gotowa", poszu

kuję od 1 -p j wietnia. Kro
woderska 41, I p. drzwi przy 
ehodack, do 10  rano, , ie- 

szór o 7-eJ. 11187

CHŁOPIEC 1 lat potrze
bny zaraz do Drogueryi 

Iomaszewskiego Zv serzy- 
oiecka 4. 1094

POSZUKUJE SIĘ MAJSTRA 
CEGLARSEJEGO z fabry- 

‘racyą cegły, drenów i dachó- 
■*ek, oraz z;wy pałaniem iych- 
ie. Oferty z odpiuami świa
dectw przysyłać do zarządu 
tUbr Strzegocice poczta Pil
sko, Galicyi,, 1097

DOZNOSIClELi: lub rozno- 
sicielk gazet nacały dueń 

lub ne pół* Inia potrzebi... 
Biuro dzienników. Szczepań
ska 9.

j^ŁUŻĄCY zostanie natycłi- 
~  miast przyjęty do Adm'- 
nistracyi Kuj ye a.

1 Poszukuję. |

ZDOLNY POMOCNIK han
dlowy poszukuje posady 

i  działu korzennego do skła
dnicy Ktłka rolniczego, obej
mie posaćę, lbcz w  ztcho- 
dnii i części .łalicyi. Adres 
poste-i estante Nowy Sącz poc
S. J. * 1095

:
Ipfe Sprzelsia.

I^UPIĘ  gospodarstwo wiej- 
• »  skio z budynkami około 
20 morgów, najchętniej bli
sko kolei. Z g łu s z  e n i a poc 
H 868* do Adm. ».<urye '

FLASZKI półytrdwei mniej
sze kupuje Michał jnikij, 

Karm; \icka 17. 1059

f  UPJĘ ROWER w  dnbrym 
stanie. Zgloszer i a • Mio- 

dcisvtnia, Sławkowska 26.
106'

RESZTKI skór do sprzeda
nia. Bliiszs wiadomość 

Jnlusz Hecker, Rynek 82.
108&

I^OMPLLjlNE URZĄDZENIE 
FQTQFEAĘiCZNE do fo- 

togr. na broszkach, medallo- 
nikach i odramkach do sprze
dania za 40 koron. M. Wald- 
mann- Slezak* p. Chmielów.

,093

| Malżoftstwa
H t w  ••

^AWALER, lat 80,rzym. kat.
• »  a nniw. wyksztaiceni«nł, 
na stanowisku poszukuje tą 
'rogą r ajomcSci, z panną, 
dierrtą mb wdowę bezd ie- 
tną (wiek nie gra reli). wy- 
kszti i joną, e'ugancka, bru- 
netą i bogatą. Śpr ,-g trak
tuję powatnie. Listy z foto
grafią pod poniżej podanym 
t Aresem! Za dyskrecj e i 
zwrot folagrafii ręczę: ,Sło- 

■eiu ofii enoa.iemu. StaniLłłtW 
PomańsŁ , Fsldspital 511, 
1 'a ldp^  218. 109’

M n H ł n  » j « n n i  .

| Róźnęl
*«• SU ••»•»!» •«•»••••«

POSZUKUJE się dzierżawy 
9Qi) do 300 morgów gruntu

o dobrtj glebie z budynkami 
tsospodarczyn i  przy bzoslt i 

iedaleko stacyi kolei. Zgło
szenia z podaniem w&run^ow 
proszę nadsyłać do adw. Pra 
^ełikf-u Borowczyka w No
wym Sączu. 988

DO WYMi JĘCIA 4 morgi 
łąlri v wielkim Krako' w ie. 

Wiadomość Franciszl rabska 4 
B ra y c r . 1058

jlflAJSTER, w-ypalacz wapna 
* * ’ oraz i cegły w  piecu pier
ścieniowym poszukuje posady. 
\dres Jan Grzeszczyk Ober- 
gerspitz, Hanskudlichstrasso 
27 t>rzv Bernie Morawskiem.

106G

CHŁOPIEC 15-letni suuka 
praktyki u r y m a rz  t. 

Pisemne zgłos7enia dla S. S. 
przyjmują Hopcas Salomono
wa w Kraj- we. 10 t>2 |

I^ W A  pokoje uuieblowanE) 
^  % &soonęm w ejśc iom  
c\.-e jtualnie jedęti z pianinem 
na II. p. ol.eyną, dc wynaję
cia. Powiśle 12 , ojr!ądać mo.> 
ua od godz. 10--S2 i od 3—4.

1049

SACHS, iawladaraiam oso
by, kt5re siv> sapisały na 

naukę tańca, źe It kcye '  ab; 
waji  ̂ się w  poniedziałki 
czwartki o godz. 8 wieczór. 
W sobofy i niedaiele kom
plety. Zgłoszenia: Niecała  ̂
od godz. 2—4. “%,■ 1088

PokóJ kawalerski
elegancko umeblowany, par 
terowy, z osobnem wejściem 

vynajmę w śródmieściu.
Listowne ngtcaicnia pod 

.W IO SN A " 1006 
do Admini&ira^yi „Kuryera*

L0PSm  ZiEDf}0C2EHJE
P F Z E M Y S ŁO & O -LŁŚ H E

poszukuje zdolnych inży..iofół. 
ż doświauezeniem w budowie 
kolei wąskotorowych, ouahal- 
t?r6w, borispondRntow or»z in
ne siły w zawodzie przemy- 
slowo-drzewnym u/d^łnione, 
nrdto siły poro< cnicze i pauny 
piszące na inaszynie ze ste- 

nogra1 jj. 1054
O erty pisemne z odpisem 
swiadaeiw do bima dzienni
ków Ilopcasa i Salomonovej.

Zbiorniki t  laszane
o pojemnoSci 11 i 7 hektoli

trów tanio do nabycia:

Inż. JÓZEF SCHROLL
filia Krakćicr, Pawia 8.

1076

Pen? tiolfsisiiii
ż  ru ram i ś redn icy  150 m  m 

tanio do nabycia:

Srsż. JÓZEF SCHFOLL 
filia Kraków, PawiT 3.

1077

9 9 *L U X “
KRAKÓW 

Plac Dominikański i. S
(róg ul. Stolarskiej)

poleca 345

wszelkie przybsry 
elektrotechniczna.

Uczî ai KiiltM
wraz z motorem elektrycz ij m 

tania do nabycia.
Wiadomość 10Ł2

TURNAU, t'?26myśJ 
Kopernika 9, pa^>r

M agazyn  pał£®“o « y

potrzebny, nadający się do 
pomieszczen ia więks/ych ,»<a- 
s«.yn. Pożądany lckal wieibo- 
ści przynajmniej 100 tru kw. 
z dużą bramą, w  poUiżu Iwpr- 
ca towar >wego. Łask. zgłosze

nia: SkrytKa poczt. 94.
1075

Używane

2 wozy ciężarów®,
beczkowóz i aryczka

do sprzedali i vź składzie ma- 
teryałóv  budowlanych łirmy 

L. i Go KADEN Tow. ake.
•a Krakowie, ul. Warszar;ska 

Plac drzewny. 1074

Poszukuje ssą od t kwie
tnia energicznego uóęcfi- 

wego bezdzietnego

O G R O D N f iK A
do ogrodu rolno-ow©» 

cowo-warzywnege,
Zgłoszenia osoLidcle Toma
sza 18, U p. dn'.a 31 mprue 
l t kwie.nla w południe y 

1 2 —2  godziny. 102t

Jedyna księga adresowa przemysły 
i handlu krajowec-o

Skoroŵ ł Prze mysio wo-H « r d f n wy 
KrolepHa fiaiicyi

Uyi Pomocy przemysłowej z rokJ 19i3.
Obszerne źródło inform= cyi o władzach, instytucyacli, v/a- 
runkach zakładania przedsiębiorstw Std- Wobec grożącego 

wyczerpania zaleca do nabycia
Liga Pomocy przemysłowe}, Lwów, ul. Pańska 11.
Cena w oprawie 6 Koron, "ylko za zaliczką lub za Lsde* 

słaniem nalefytoid z góry.

ianteH M
lub z w r o t  pieniędzy.
Orzeczeni? lekarskie o skuteczności 
działania oraz tysięczne listy dzięk
czynne do łaska .vego przejrzenia.

BUJNY, OI1&NY U 
I  R 0 .  W N I f i T Y  B I U S T

uzyska się przez używanie kremu na biust Dra A R'xe.
Ręczy się za nieszkodliwość zbadaną pr^ez władze. 
W każdym wieku szybki i pewny skutek. Do użytlm 
■/.swnętit-nie. Jaćyny krem na biust, któiy a powodu 
li.ezwykłego działania sprowadzają apteiti, f*rogue- 
rye itp. — Puszka prć’)n? K i ’30, duta puszka wy- 
si a czająca do skulku K 8’80. Wysyła ściśle dyskre
tnie Kosmetyczne labo?;\to.-yurr: Wien IX, '  ul ierer- 
gtisse C/U. — Składy w Knkowier Apteka Wissajjew- 

' bkiego, I loryańska 15, Peifumerya Reima i Ski, Py- 
jfek 37, Droguerya Komorowskiegc Floryańska 33. 
We Lv.owi'': S. Rucker, apteka pod „Srebrnym Or
łem* ulica Krakowska, Petfumęiya Śladowskiego. 
W  Bielsku: Drogucryn Pokjczka ul. Kolejowa. W  Cie
szynie: DrojjUerye i>od , Caiainyi ti pscm“ i Droguerya 

pod eKotwką“. 916

^aSEESEEHEisiaiaEjMEiaSlEEJE-sIEikilSSig

„Poezya pofska 
w lałacl? wieJkiej wojny*

W yclti L r  Iw ik  Szizrua

(Okiadkę rysow il P i o t r  S t a c h i e w i c z )  
K raków  1916.

K akadem  „Ilustrow. Kuryera Codzienneg >“

W  książce tej zebrane są n a jc e ln ie js z e  u twory 
współczesnych poetów , które ukazały się w  la
tach U 1 4 — 1916. Antfiiog.a ta, obejmująca liO  
w ierszy biisko s tu  r ó in y s h  a u to ró w  roztacza 
przed czyte lr-kiem pełnv obra<s uczuć i myśli, 
w ierzeń i poryw ów , cierpień i złudzeń poetów  

w  przełom owej dobie dzisiejszej.

C e n a  ksiĘŻki K  2 '2Q  D !a czyteln ików  „Ilustr. 
Kuryera Codziennego" K L'60, z  przesyłką j.o,- 

cztow r K  2'— .

m

u

WAŻ NiE DL A PAŃ!
Z powodu uodreżenia wiórów o 5Q 5, zwracam uwa^e 
Szan. Paniom, że posiadari jeszcze kilKaset warkoczy w ce
nach dewnych. Iitó.-a z Szan. Pań ma;ąc małe włosy, po
trzebuje uzupełnienia iryzury, riecli się u mnie zaopaŁ-zj, 
póki zapas starczy. Modne freski z wiosów łalo ranych,

1098

Inyck wyrcbćw we wszystkich kulerach.
H ryzye r  d a m sk i

Stanisław Wisk:da
ul. Sławkowska 1 .

r  ^  “

S m c a k l gumowe 
„m i ®*!w©Se r̂ >̂* *

ra  larzkę, firm Treugolnikow Peteriiyurg i Pro- 
wodailr Ryga; większe po 7 K, mniejsze po 6 K, 
do nabycia w  aptece „p o d  Sł« trem ‘* 
Krak6w, Unia A-B, St. Jakubowskiego.

ysyłka na prowincyą. 274

'••N łM M O M M tM IM tM m tH M tM tM tH tH M M I*'

J u t  n a d e s z ł y  1 FAV0RIT Już n ed e »z lv

żurnale dla dorosf ch i dia dzieci

= ĵr Hk WIOSNĘ I LATO 1817
Do nich s łyn n e , n ie z ró w n a n e

!! KROJE  FAVORIT!!
na składrie u firmy

1. HOPCAS i A. SALOMONOWA
W  K R A K O W IE . » 1085 

Każdy swym własnym szewcami

Pod8Ŝ wa„GOLIATHu
(Prawnia chronione) 714

Kawałki nailgpszej skóry- na nieprzema
kalnej jdkładce gjssto spojone:
1  cara męskich . . . K 3'ŁC 
1  „ damsidcl . . . K 3‘—
l  „ dziecięcych . . K 2’50

Porto i opakowanie 80 hal.
Wys'arczy podać numor bucika.

Wysyłka za zt !uzką. Każdy może sobie sam z łatwości*. 
przyinoeować.Dla szewców i odspr*edavców opustZastęp 
noszukiwani. We większych miejscowośc: ieh poszukajo 
jy ludzi dla wyłącznej sprzedaży. Wiener Uriegj>s<thle., 

erzeup ng E.ORIO-4Y, WlenV., Ziegeiofengasse 29.

W ODOCIĄGI
dla miast, gmin, folwarków.

Pompy w wieikim wyborze wszelkiego rodzaju 
oraz części składowe jakoteż reperacye tychże 

uskutecznia i dostarcza

Int JÓZEF SCHROLL, filia Kraków,
Pawia 8 .

Prospekta I kosztorysy darmo. 1050

ł * r e
i

| MFm& d ro iy j ny s
jik  długo zapas starczy poleca firma •

| R. CZOPP, Kraków, Szew«ka 13. •
•  Pledy wełniane po 30 K. Dobre długie pończochy •

§  wiczki od 4 do 6 K. Stunisi haftowane <id 5 do 7 K.
•  Koszule lub majtki po .12 K. Szyfocy, zefiry dymk*
A i m płri nrł <̂ r» fi if mfiłl*. NlM WftU marki *Szrołlal‘ od 4‘50 do 6 K za metr. Nici we w
-j wszystkich numenicn od l -20 K zwyż. Mydełka a
® toaletowe i różne inne towary galanterj^ne. — Za- •
2  mówienia z prowincyi v >-syła się odwrotną poŁzią
q  za zahszką. —- Wymian: dozwolona. 320t> •
a ł •  

j e  e e o e s s e o o e o e r s « © ® « r ^ ł e e  i

isa iscasBB E iaa^raaE^E SE fgsiSE JS igisa ia

1s n n n D D O D D O O D  ^ 9  O O O O O n O O D O C J '’

p  RZADOW O U PR A W N IO N A  1144 p

3 FABRYKA W'5Ó MiKERALNYCH fZTUOZNYGH O 
Ą i 3PECYALNYGH LECZNICZYCH pod firmą:

§ K. HI A4AI CHMURSKi 8
□  w Krektwle, przy uiley Sw. Gertrudy ż  Ł

wyr abia pod kontro! ą komisy i arzemyslowej Towąrz. p

I , pZU X l «•» !*> --C v C««V»Vł>M "  -*»£-' |̂Jj
M kaeh i urogiieryack.— CSuaiki na z^da&te fraul o. ^
k  D D o n n D c i ó ń n n D a a d n d n a a b b n m ;

Narv. red. i wydawca: Maiysn OdDrowski. Oduow. red.: Pr. Tadgłis  ̂ iKonczyaskt.
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Drukaniia Ludowa w K r a w i e .


