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D y m is y a  M i lu k o w a .
Kier in^kil -  min" st ^n y.

(Tzleg -am Agencyi Petersburskiej).
etersburg. 18 maja.

Na posiedzeniu rządu prowizory cznego, od
bytem w  nocy, oświadczył minister spraw zagra
ją ornych Milukow, że zgłasza swą dymisyę i 
tanowozo usuwa się od rządu. Pov odem dymi- 

ayi jest różnica poglądów, jakie w kwesty! prze
kształcenia gabinetu wyM IHy się między Milu- 
kowem a innymi członkami 0*aMnetu.

Następnie członkowie prowizorycznego rząd i 
rozważali, czy prezydent ministrów ma 4-bjąc

Zw rot w 
Koła

* / Wiedeń, 17 maja
Uchwała Koła polskiego, podana przez nas w 

dniu wczorajszym a 01 zekająca, że Koło polskie 
nie jest w możności rząd.- . jpierać, stanowi o- 
czywiście najważniejszy wypadek ani. i jest 
przedmiutem zarówno rozważań w wiedeńskich 
kołach politycznych jak i komentarzy prasy.

Na podstawie materyału, podanego dzisiaj przez 
rlripTinikii wiedeńskie, uzupełniamy przede//szyst- 
kiem naszą wczorajszą wi adcmość dalszymi szc.zfc- 
gćłami jak następuje:

Przebieg histerycznego posiedzenia.
Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem 

wiceprez. G er ma n a  a w obecności 40 posłów.

Hołd dia Monarchy.
Na wniosek poała dr. L e o  powzięło Koło pol

skie najpierw jednomyślną uchwałę, następującej 
treści:

„Kolo polskie składa Monarsze hołd z wyra
zami najpoddańszej podzięki za wielkoduszne 
słowa, które On w dniu 5 maja do delegacyi 
Koła polskiego skierował a w których znalazły 
wyra? najszczersze sympatye J!a narodc pol
skiego i .lrjzu łniejsze zrozumienie dla jego 
uczuć". ‘

Pneoiw wyodrębnieniu Galicyi. •
Następnie wobec zdecydowarego stanowiska lu

dowców —  przyjęto kompromisowy wniosek:

kierownictwo .spraw zagj -ni^znych, Lwo^ Je
dnak odrzuci* to kategorycznie, oświadczając.^ 
że nie ma żadnej chęci obejmować ten postern 
■nek i woli zatrzymać portfel spraw wewnętrz
nych. Po tem wśród Większości członków prowi
zorycznego rzą;lu u sta1 ił się pogląd, że możli- 
wem jest kierownictwo spraw 'ajjranicznych po
wierzyć Tereszezence. Minister sprawiedliwość? 
iŁicremki] zamiano urany zost&ł ministrem woj
ny i marynarki. ; ri % ~ m

„Koło polskie nie ma w o^senen położeniu 
podstaw do obrad i uchwnł w sprawie wyodrę
bnienia Galicyi“.

Uchwała niepopierania rzędu.
Następnie większością 35 głosów przeć, w 8 

względnie 7 głosom konserwatystów krakowskich 
przyięło Koło kompromisowy wniosek posła S t e- 
s ło  w ic  z a, który wedle brzmienia podanego 
przez „N. Wienei Journal brzmi:

„Zarówno w skrawach (miejsce skonfiskowa
ne) polskiej polityki, Jak i w  najważniejszych 
sprawach krajowych spotykało się Koło polskie 
w ciągu całego trwania wojny światowej z obo
jętnością i biernością rządu. Koło polskie za 
chowało dotąd woliec teraźniejszego ząfi” sta
nowisko wyczekujące, wychodząc z założenia, 
że tenże przeprowadzi zmianę całego, od począ
tku wojny wobec kraj i (miejsce skonfiskowa
ne) systemu. Ponieważ zaś to mim . Kilkakro
tnych przyrzei zeń dotąd nie nąstąpiłio, a przeci
wnie, zachowanie się i postępowanie a «adz w  
dalszym ciągu nie uwzględnia interes kraju 1 
ponieważ trwa syutem rządzenia krajem bez 
współudziału Polaków, oświadcza Koło polskie, 
że nie jest w możności rządu popierać.

Dalsze wnioski.
W  końcu jednomyślnie przyjęto wniosek po

sła D a s z y ń s k i e g o  opiewający:

, .  . , . T\ nv uieivch strzel- Młyn zniszczony doszczętnie ogniem
Gruzy francuskiej cukrowi ' ,ów senesalskieh huraganowym

*  % ' '
© digitali2acja mbc małopolska pi

Z walk pod Arras we Francvi.

„Koło polskie wita zwołanie parlamentu na 
dzień 30 maja jako powiut do zgodnego z kon- 
stytucyą traktowani spraw publicznych i jako 
pożądany zwrot na korzyść praw narodów", 

oraz wniosek posła T e t m a j e r a  w  sprn- 
wib ogólno-polskiej'.

•  •  •

Głosy prasy * isrieńsk/j.
Zachvriane losy gabinetu hr. Ciam-Martinica

„N. W. Journal11 pisze: „Koło polskie pr stano
wiło wczoraj przejść do opozycyl wobec rządu 
hr. Ciam-Martinica.

Uchwał 2 tę powzięto wielką większością gło
sów, nie motywując jej rozbiciem się rokowań 
w sprawie wyodrębnienia Guiluyi, lecz uciążli
wym systemem rządzenia, stosowanym w  Gali
cyi. W  rzeczy samej panuje w Kole rozgorycze
nie z powodu b rak i pozytywnych wyników (?) 
w  rokowaniach z rządem, W *iągu konfereacyi 
usunęło '?) już Koło polskie sprawy polityczne 
na plan drugi, a podniosło nrzedewszystkiem 
kwesty e gospodarcze £ finansuje, łączące się z 
odbudową kraju i odszkodowaniem wojennem 
poniewai rzr.d jednak i  w  tym kierunku nit> 
mógł dać żądanych przez Koło zapewnień, zo
stał" rokowania ostatecznie zerwan,e“ .

„Na l i  dni prss?d zejściem .:ie‘pa”łaiTrńntn co 
ao którego ludność monarchii tak wieie rokuje 
sobie nadziei, nastąpiło nagle wydarzenie, które 
w danym razie sprowadzi tak daleko idące na
stępstwa, że wpłynie złowrogo na losy gabine
tu Clam-Martinica“.

„Rząd staje wobec faktu dokonanego, który 
kwestyonuifi lub właściwie wyklucza owocną 
działalność parlamentu" — a prawdopodobnym 
pierwszym skutkiem uchwały Koła polskiego 
będzie wystąnienie dra Bobrzańskiego ze składu 
rządu. Całe to ubolewania godne zdarzenie jest 
jednak poważnem zagrożeniem całego aabi- 
netu.

„N. W. JoumaT* mówi w końcu, że uchwala 
Koła polnkiego oznacza zarazem, aż Polacy wy
łączają sie z większości pracy, w  której pozo
staną teraz tylko narodowcy niemieccy, chrzę
ści ja/isko-społeczni, ewentualnie także niemiec
cy socyaliści (tj. tylko Niemcy, przyp. Red.).

* **

Praca parlamentu zagrożona.
„Die Zeit“ streszcza przebieg posiedzenia Koła

i zapadłe uchwały i podkreśla, że uchwała Koła 
polskiego ma wysoce doniosłe polit] zne zna
czenie wobec zamierzonego zwołania parla
mentu

„Z  całą stanowczością — isze „Zeit“ —  za
strzegają się polscy posłowie przeciw temu, 
jakoby m chodziło wyłącznie o matę* yalne 
korzyści. (Miejsce skonfiskowane). (Ten fakt od
powiada rzeczywistości -  w przeciwstawieniu do 
głosu „N. W. R>urn«l . Przyp. red.). Zasadnicza 

chwała zapadła w;ększością 35 głosów przeciw 8 
niektórych konserwatystów. Przez tę uchwałę za
grożoną jest większość pracy, a tem samem 
ifiolność pracy parlamentu.

* ~ „Wedle i*c upowszechnionej wiadomości, ma dr 
Bobrzyński dzisiaj wieczorem otrzymać powo
łanie do Monarchy, celem złożenia sprawozdania*1.

SjC
* *

„N. W. Tj*gblatl“ wymienia także jako przyjętą 
uchwałę w sprawie zjednoczen;a Polski, wstrzy
mując się jednak na tazie od uwag.

„Reichspost“ podaje jedynie część wniosku po- 
sła S t e s ł o w i c z a i stwierdza krótko, że Koło 
polskie przeszło do opozycyi.

„Arbeiter Zeitung ogłasza krótkie streszczenie 
uchwa} Koła oolsl iego i zauważa iali nasteptije:



„ILUSTRO W ANY KURYFJt CODZIENNY" — Nr. 137. Sobola, 19 maja 1917.

„Koło polskie powzięło cb.iS brzemienną w sku- 
Sti uchwałę. Panowie z Eoła są znani jako ostro- 
b i i fzezwi ludzie i nie lubią acuzacyjnych
i chwał. Źc zaś nie zadowalają się dzisiaj —  jak 
to bywa zwyczajnie — złożeniem zastrze*_nia, 
tż zachowują wobec rządu wolną ręk^ lecz prze
chodzą wprost do ooozycyi, to jest oznaką, iż. 
w Kole polskiem gwałtownie.

jP o^cy  praw.e nigdy nie byli w opozsycyi wo
bec rządu, nigdy jej nie ogt«SKąli jako program, 
llząd Ciuifl-Martinica musiał tprawę gruntownie 
z dsuc jeżeli dzisiaj *na przeciw sobie tych tra
dycyjnych zwolenników każdorazowego rządu au- 
stryackiego*

r Qdy się Polacy w myśl umowy z rządem w 
dniu 15 maja w Wiedniu zjechali, r z ą d  nietylko 
nie pociął ;m żadnych propozycyi, tacz d ił do po- 
z nama, że w ogóle nie ma zamiaru przedłożyć ża- 
d aych wniosków konkretnych, przez co cała spra
wa wyodrębnienia Galicyi zodtała pogrzebaną. Dr 
Bilińsl, ujrzał, ze cała polska polityka zeszła aa

drogę bez wyjścia, albo raczej została przez rząd 
aa laką drogę sprowadzona. Dzisiaj nastąpiło za
tem wypowiedzenie wojny. (Miejsce skonfiskowa
n e j Najbliższem następstwem będzie zapewne

upłgp.enis dra Bobrzańskiego.
„Trudno powiedzieć, gdzie teraz znajdzie po

trzebną większość rząd hr. Clam-Martinica, który 
najpierw wzburzy} Niemców, później pobudził 
nacyonaltzm czeski, a obecnie Polaków od 
trącił".

* * *
„Osterr. Moigenzeitung1* zaopatruje wypadki w 

Kole polskifc.u ki meatazzem, w którym tsvie izi. 
że. wynik głosowania oył dziełem pr: ypadku, 
gdyż znacłja cześć p< słów, którzy z pewnością 
byliby głosowali przeciw odnośnemu wnioskowi, 
była na posiedzeniu nieobecne. (Pismo to zdradzt. 
tem samem brak wszelkiej oryecłacyi w  sprawach 
poli tycznych, jakie obecnie w kraju naszym za
istniali. Ptzyp. red./.

• •  • •

Doniosłość uchwa i Koła polskiego.
Kraków, 18 maja 

Prasłv wiedeńska ule Jcrywa wielkiego zna
czenia, jakie mają. uchwały Koła polskiego za
równo dla gabinetu obecmgo jak i dla życia 
parlamentarnego w  Anstryi.

N ie uważamy za, w&it&ziane wdawać się w  o- 
mawianie obszerniejsze tak^cznego i  polity
cznego kroku Koła polskiego z® względów łatwo 
zroziumiałych. Sprężynanr' cLzialająceini w  Kole 
polskiem, iż  doszio do tak senaaic^ jnego zwrotu, 
były zas lnicze kwesrye, kitóre leżą. —a sercu 
_iama wszystkim... kwestye kitóre w  ciągu trzech 
lat obecnej wojny nabrały niezwykłej ostrości... 
N<a ich jasne wyłożenie nauejdzie czas stosowny.

Dziś ograniczymy się do sprawozdania krót
kiego z  pło 3ófw prasy wiedeńskiej...

Cześć je j mylnie wskazuje przyczyny, które 
.■/płynęły ną wspomniane uchwały Koła — część 
jest oliższą prawdy.

„N. W. Journal" stwierdza, że przedstawicie1 e 
polscy spotykali się <z obojętnością i bicmością 
rządu Wobec najistotniejszych dążeń i potrzeb 
ludności polskiej. Błędnie przypuszcza, że w i
nę postąpienia Hcła to  eba mzj pisać rozgory
czaniu z  powoda upadku yodręhrdenia (fali* 
cyi. Widoctz-ii^ referent dziennika czerpał na
tchnienie od tych członków Koła, którzy należą
io  liepociesfonych z  tego powodu, iż b ra t 
wyodrębnionej G a lic ji przekreślił wszystkie 
nadzieje... połączone z Eldoradem, i&kiem 
byłaby niewątpliwie wyodrębniona Galicyi dla 
pewnych koteryl.. Większość posłów odwróciła 

ę  plecami do wyodri W  : z m iejsc do
skonało je j nicość 1 wataość I n iek *^  
stwo dla polskości 

„Tagełilatt" zwykle najlepiej informowany i 
oryentujący się w  ocenianiu motywów we- 
ymętrznych, kierując? eh w  aanej chwili klu
bem parlamentarnym, wstrzyma' się zaaaczpco 
od omówienia tej kwesty!.. sądEi widać słu
sznie, ż*  na kolanie nie niotrna togo załatwić!... 

„Zeit“  wyraża słuszne zdanie, że Kołu polskie

mu nie chodziło wyłączni® o gospodarcze spra
wy, lecz że działały przedewszystkiam przyczy
ny polityczne; wys ! iej miary,

-Arbeiter Ztg." jest silnie źdezoryento^^ny 
przypominając, że Koło polskie lmuiało tak po- 
atąpić, skoro rząd nie Uczył się z eksc. B iliń
skim, który przychodził dc niego z wyodrębnie
niem Galicyi, leoz nic nie mógł uzyskać. P i
smo nie w ie o tem lub nić nie chce wiedzieć, ie  
p. Biliński ustąpił, widząc fatalne wyniki 3wej 
polityki, prowadwmej w  imisnu Koła polskiego
i  że jego upiadek n5,e był przyczyną lecz kouse- 
kv»encv?» obecnych nastrojów w  Kole poinkiem.

Do giusów prasy wiedeńskie* dodajemy tę ty l
ko uw&g£, że wprawdzie uchwały Koła polskie
go nie są wynikiertf przekreślenia przez rząd 
kwestyi wyodrębnienia Galicyi — niemniej je 
dnak motywów rzeczonych trzeba szuka5 w  
komplecie tych wszystkich politycznych prze
słanek od zwykłych do najwyższej miary, które 
kraj widział stosowane przez rząd do ludno
ści polskiej na każdym kroku zarówno w  dzie
dzinie politycznej, lak i gospodarcze!. Bez Po
laków obywano się stale i  wszędzie trakto
wano si urnę spraw polskich, jako coś, co możm. 
dzielić i  uroni ej sz»ć dowolnie t>ez pytania go- 
soodkiray, czy się uA tó zgadzają... Galicyę uwa
żano za folwark 1 za tiic więcej...

A ż do tak sensacyjnej© zwrotu orzyszło w  
Koie, że ten właśi.lę klub najnaiJziej wyrobio
ny politycznie, "Henli swoje t^aa^cyjne stano, 
wisko wobec rządu — że ogółem tżąd poprostu 
został. raskoczony uchwałami Koła «“  widzieć 
w tem musiiny zupełny brak oiyeiitacyji r gabi
necie có do tego, jak daleko doszło roaa^ażnie- 
nie kraju, ?: którem lićzyio się Koło i  którego 
wynikiefii były Wiadome uchwały.

W inę ponosi MetyLko rząd, ialc chco „v4beiter 
Zeiturg". ale pjaftd©wsżys»'v«sm ci, którzy ten 
rząd błędnie inforwtf-wali. gs, "f

P. Biliński już ustąpił...
Konsek*, bu eŁecurj syta icyl zmusza do n- 

Mąfienia z widowni politycznej ićwnieś tychj 
ktrrzy w  tej robocie fatalnej brali udz!a5...

o  m m

Ks. ite! lloiffi—iwi lioie poi.
V/irdeń, 17 ma; a.

Polskie si rolnictwo ludowe odłamu „Piasta", 
którego inieyatywa w sposób tak słanowczy wpły
nęła na ostateczne postawienie na porządku dzien
nym Koła sprawy polskie] jak i  żywotnych 
spraw kraju, wystąpiło obeenre rć-ynie£ z samo
dzielnym wnioskiem w sprawie obsadzenia go
dności prezesa Koła i stawia kandydaturę ks. 
Andrzeja Lian. mirskivg< z Przeworska.
Ksadydatura ta zjednoczy pn.wdopcdobnie wszyst

kie stronnictwa, reprezentowane w Kole polukiem.
•  O •

Ci esi a parlament.
Wiedeń, 17 maja.

„Narodni Listy* ogłaszają program żądań naro
du e seskiego i podnoszą, że „jakiekolwiek mia
łyby być następstwa tego faktu, na porządku 
dziennym obrad parła munt i znaleźć się musza 
r szysf<it istotne, naród czuski interesujące 
sprawy natury prawoo-pańs.owej “.

W  szczegć.aości domagać się będn posłowie 
czescy otwarcia uyakusyi oanosnie do \v dzystkieb 
wydanych lub zamierzonych rozporządzeń rsąin 
odrJ  b  do cescury czeskich książek (większość 
dotychczasowych podręczników szkolnych nsunię* 
to ) czytanek, śpiewników, beletrystyki itd. Wszj sr- 
kie stronnictwa tszeiskie będą domagać się roz
strzygnięcia w sprawach wolności posei. kiei. in. 
'ernowania \ b A o w a n ia  poełóvr, a wreszcie 
przeproyadzonych procesów politycznych w Cze
chach. r

W dalszym ciągu domagać się ')ędą pogłowie 
czescy x.niai>y koasiy.ucyi w dccha czesKłcgo 
praw i pańf Lwowego, w której to sprawie dotąd 
zawsze w  cnwili otwarcia parlamentu w myśl na
rodowej tradycyi składano ze rtrony klubu cze
skiego prawno-pafistw owe zastrzeżenie praw tze 
skłej korony. W chwili obecnej zastrzeżenie t 
przedstavia dla narodu czeskiego szczególną d > , 
nio:.łość* =-

*
*  *  ■>.

Podając to do wiadomości ogółu polsBJfegó za- 
żnia,CZ’ rć cłieetnj.. że w  chwili obecnej tirogran 
polityczny Czechów austryt ,ckich odnośnie do 
nowej sesył parlamentarnej został już w  szczc- 
gólac-i wypracowany i  do wiadomości pu?<I: cznej 
podany.

«  •  •

Także M i i  n? cb« m i .
Wiedeń, 17 maja.

Ukraiński klub parlamentarny pc wiziąt u- 
chw,ałę w  której oświadcza, że ilkwidacya woj
ny światowej polegać będzie nietylko na sukce
sie militarnym, lecz także Ha utrwaleniu idei 
ludzkości, polityczne; wolności 1 na pogl^Me-

ł HISTORYI 
POLSKf̂ GO TUŁAGTWA.

©SiJ©

OD RIO DE J NEIRO DO KTCCHOŁiU.
jjtugą będsie kiedyś opowieść polskiego tuła* 

ctwa w  la/Ł&ch wielkiej wojny enropejskiej. — 
Znajdą się w  tiiej przygody ryee L*skie i roman- 
lyczne amantury i nieszczęsne, łzami i  k r  vią 
ociekające, wędró./ki polskich patyasów.

I  nim si^ ta  długa opowieść snuć zacznie, zda
rza się, że ju* dzisiaj otrzymujemy jej fragmen
ty. - V

Takin l fragmentem właśnie był odczyt inż. 
Wnorowskiego, wygłoszony w  tych ^niach w  
Warasawi®. ,ż ’ jE

Z BRAZYLII DO BUROPV.
Wąeść o wojnie wywołała w  Brazylii wielkie 

wrażenie. D la ws*j atkich była ro/kazem, po
budką. I  udzie najrozmaitszych narodowości o- 
puszczal’* przybra n< ojczyznę, aby sita nąć w  w a l
czących szeregach. W  ambasadzie francuskiej 
w idziało się panów siwowłosych, którzy zacią
ga li się do armii. Ze s*anu Sancta Cathar>na 
stawiło się 50.000 młod^icńcó^y niemieekch, ii to- 
rzy  ńie w idzieli naWet swojej europejskiej o j
czyzny.

K iedy wrieść doszła o przekroczenia granicy 
prźc? śf.rzckóW — ruszyli sit; i Polacy .

Jifcdhi dotarli do Legionów, inni utkwiil w  An
glii alb w  cudzoziemskim legionie francuskim.

Z tycłl WFfcy&tkieh drogą będzie pamięć Pa
dł inek i ogo, który trzykrotrie powraca! do Bra
zylia, utknąwszy żawsze w  Gibraltarze- W i eszcie 
[iraedostr ł się aż do Legionowy i  w  pierwszej bi- 
iwie rażony kulg nieprzyjacielską, padł zabity.

Inż. Wnorowsłd, jako poddany brazylijski, 
Siadł r&zEsm z  ^00 reze rwistami jranouskimi na 
statek „Luezia", który raiał Ł-aT.inąć w  Bor- 
deati” .

Mimo pogoni krąśownifeów niomieckich, po 
kilkunastu dniach podróży płynęli już Garonną.

PCFŁCkCH W B  j*FANCYI.
Inż. Wnorowski snalazi się we Francyi, kiedy 

Paryżcw i groziło mefoe spieczeństwo. Rząd był 
w  Bofdeaui, DźSfeła sżtdki, b&zcenne zbiory tak
że tam przywieziono. W ojska niemieckie 'jyły 
w  odległości ?5 kilometrów od Paryża< Stolica 
Francyi każdego dnia msypiała snem gorątzko- 
wym  w  ciemiiosćlftch nieprzebitych. Z«pp^liny 
rzucamy ći*dżieniiłi> bouby situliiiogiainowe. —1 
Ludność Pery&a była blisko rozpaczy*

Aż wfŁJ9gfcife jedM go w ieczóm  pomiędzy ner-- 
wrowy, niespokojny hała^ ułife paryski cli wd&il 
się jakiś M iarowy, t y i «  i i-ó3ł, ftłby hu
czący fz^ki elbrżyjiiiej.

To gj^y kolorowe Wojtka ftFdhćyi* Mtfta pafki 
strzelców senegalskicii i marokańskich.

Na ich wid tik s2ał 1-a tlosci osrarnąl tłumi jifi- 
ryskie. Kobiety rzacafy się pcmiędzy szereci, ob

sypując kwiatkami czsrnych barbarzyńców i  roz
dając pocałunki.

Czarni szli przez Paryż po Jaz pierwszy i  po 
raż ostatni. Nic wiedzieli dla kogo i  za có ma
ją walczyć. Wspomnienie Wonnych pooałunków 
było jed/ną jasną zjawą ich życia.

Nad M amą staiięli do boju, starj' Joffre zaiy- 
zykował. Ginęły całe ich bataliony, całe pUłki, 
walczyli z dzikiem niepohaittoWanean męstweffu
i  generał \oń Kłuck się cofnął. .

Niedaleko od Parj ża znajdują się ich wspólne 
w ielk ie mogiły, zawsze r^dzięcznem ustrojone 
kwieciem.

Od-tych czasów Frańcya przerodziła się. Zni
kła gaskonada, tak jak znikł kolorowy mundur
i  kepi, a na ich miejsce pojawi! się szary ubiór
i  kask stalowy. Od tego czasu poczęło się kopa
nie transizei, wojna podziemna i uporczywy 
Wysiłek walŁi.

LEOIOH POLŁ.KI \V£ FRAKCTT.
Odezwa wielkiego księcia powitana była we 

FranCyi entuzyastyeżnie. Z naiwnością właści
wą Francuzom wzięto j® za akt totsarski. A  że 
przyjaźń rosyjska im  Ciążyła, więc “koro mogli,
i; t-7Trrtr riH;

— Niech Żyje Polska!
Nl§ tW a io  tó jednak diugo. W  natłoku \va- 

iiiyeh żftpemhiftttO niebawem o FrJj>bcu-
z.icu północy.

Na skutek odezwy wielkiego księcia zgłosili 
Się do komitetu polskiego ochotnicy polsko-ame
rykańscy.

©  digitalizacja: mbt; itiaiopolska pł
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[flrg aarodśw do ro lnego stanowienia o

‘e- .yitaja wobec tego zamiar zwołania 
„atu austryaokiego i z' ożenią przysięgi 
sarza aa Łxnstytucyą (co naritgpi w dni- 

parlamentu przyp. red.) oświadczają

jednak, że ponieważ obecny rząd nJe dotrzy
ma! wobec Ukraińców swe g b przyrzeczenia, iż 
wszystkie liidy n:.«w j^ua jedEomier- 
nie traktowane, przeto ukraiński klub parJaanen 
taruy przecJiodzi do opozycyi przeciw £ jmu rzę
dowi.

armi® polską w Rosyi,
(JgLoreąptmdencya upecyttlna „ M u s i ow atiego M u r .je ra  C&d,vi“nneffo“ K

Kopenhaga, w maju.
i ir rfetnia odbyło się w  dużej sali Domu 
w Mc^kwi<: walne zgromacn. e rde poi- 

Ih flm  demokratycznego. Obrady zagaił 
lvvik Darowski. Wedle „Echa Polskiego" 

Jiwietnia był przebieg obrad następujący: 
ajaję,c zebranie, zdał p. P a r o w s l t i  po- 

"fg sprawę ze stajni, w  j ikim obecnie znaj- 
j gię kwesty® wydania sztandarów polskich, 
-^jatnieniu tej sprawy donieśliśmy już przed

dniami)-
przystąpiono do jW td  nad sprawą 

j  r* sklej.
W i e r z c h i e  j s k i  stwierdził na wstępie
0 referatu, że wśród żo nierzy i oficerów 
$w y idaj tendeaieyę do gczenia Polaków 

łaffDa oł ostki wojskowe. Chodziłoby pree- 
stkiem o to, w  jaki sposób oddziały te 
ma społeczeństwo ująć w ręce. Sprawa 

t łatwa do rozwiązania. My tu feiiteśmy 
«tiigracyi, jesteśmy garstkę, tylko, rymem- 
lam, w kraju, rozpoczęła się juź budowa 

•»m się też zbiera r n u a  polska, może 
ejsza, która będzie za7 Jia <M polskiej Ba. 

Stanu od zaczątku Rządn Narodowego. Mo*
- gię tedy zdarzyć, że te awt armie polskie 

yby i Jbsyć jedna pssmlw  drabiej,
i na ponnonien ie między niemi, znacr»- 

\Hf liczyć ix i j J~3dę, a to chyba nie leży v/e 
jp.1 polskiej, nie leży w  r zlachotnych trady- 

naszego narodu, Decyzja więc ciężka. 
Klubu D ; ~iokratyczn3go stanęła w  tej 

na (lanowiaku, że dyrektywy naszt, 
tyki ■ 'rodowej na emlgracyi powinny iiry- 
teić a kraju, a fm ieważ jest możność wyro- 

nia intencyi kraju, postanowiła rozstrzy-
i sprawy odłoży i do momentu, gdy ’,a opi-

i bidzie znana.
fod sprawą, poruszoną przez pana Wierzchlej 
ego, -v jrwiązała się żywa dyskusya, którą roE- 

począl p. 3 a c u ń « ki ,  wypowiadając się prze
ciw tworzeniu armii 'polskiej w Rosyi, ponieważ 
naród polski nie powJ nien przelewać krwi w  o- 
bonie cudzych interesów. N ie podobna iworzyć 
w Rosyi armii poiskiej, gdy taka armia po-.rataje 
w kraju, niepodobna dopuścić, aby Polacy, prze- 
bywający w Ftosyi,* stali z bronią w  rTkn przeciw 
polskim tionom, przeciw boba*ezawl narodo
wemu łlJkiemu.
P. WŁ E v e r t  wypowiada się zasadniczo 

praecrw ©mav laniu sprawy tej doniosłości na 
puMicmem, liiannem zebraniu; zdaniem mów
cy, należy zdbow’ g,zać Radę B łubu D ^r okraty- 

do zwołania w  najbliższym czasie konie- 
tfflcyi z udziałem wo., skowy cłi-Pol akó w, o] az

ôJr i 

Llayć;

*et

ęmwie

przedstawicieli innycih orjanizacyi politycznych
i  społecznych i do rozważenia sprawy aim ii pol
skiej w  Rosyi z uwiględnieniem opinii Kraju.

Mecenas Z i e l i ń s k i ,  który powrócił w łaś ue 
z Piotrogrodu, stwierdził, że tam zwróciły się do 
szeregi instytucyi polskich delegacye żołnierzy 
z żądaniem dyrektyw i  ze instytucye te obrado
wały już nad tą sprawą. Wystąpiły tam dwa kie
runki: pp. Karpiński i  Sząbeko wypowiedzieli 
się przeciw ararii, żądają jednak wobec faktu, 
iż oudziały polskie żywioiowo się tworzę ujęcia 
ruchu tego w  ręce przez społeczeństwo polskie; 
za tworzeniem armii zrś są *~p. Nowodworski i 
Hartu "swicz, któr y thr.4, atoy ta armia odebrała 
Królestwo Polskie i zdobyła Poznańskie i Gali- 
cyę. Niezależnie od tego powstała w  Piotr ogro
dzie samozwańcza Kor « Hietracya wojskowa pol
ska, prowadzona prsej; iakichś organizatorów, 
zgoła nit odpcwieozialnych, którzy jednak zdo
łali skupić wokoło siebie f ik a  tysięcy żołnierzy 
polskich i lr.tórzy ogłosili skandaliczną odezwę 
w  tej sprawie. Faktem jest dalej, że na froncie 
Polacy, służący w  arm ii rosyjskiej, łączą się w 
polskie oddziały, co zdarza się często zwissrrcza, 
że żołniesze rosyjscy opuszczają gczyeye i wy
jeżdżają do domu,'Celem uregulowania tego sa
mowolnego ruchu, należy coś zadecydować, na
leży rzecz postawić jasno, temibardziej, że obe
cnie u w :adz woiikowych rosyjskicL interweniu
ją w tej sprawie jednostki niepowołane', w ro
dzaju : konfederatów" piotrogrodzkich. Mówca 
wypowiada się zasadniczo przeciw armii, nato- 
miast za polsKiemi oddziałami.

P. W Ł Erart przytoczył szereg argumentów 
przeciw tworzeniu własne? armii w  Rosy5, i ty
leż, a może jeszcz® więcej, przemawiających za 
armią. Wobec tego mówca uważa, że decydowa
nie lak doniosłej sprawy przez ja Kaś nrganizacyę 
społeczną czy polityczną, nyłoby zbrodnią oby
watelską.

P. M. E ó g bardzo słusznie zaznaczył, że o 
utworzeniu armii Dolskiej woigóle nie moiie być 
mowy. Utworzyć polską ara.*, może jedynie rząd 
polski, któryby ją uzbroi* i utrzymywał. W  obe
cnych wari'nkao]i w  Rosyi, można myśleć jedy
nie o skupianiu żołnierzy-Folaków, służących 
w  armii rosyjskiej, w  narodowe oddziały.

Dr Warserlberg wypowiada się za rezolucyą, 
któraiby stwierdziła, iż armii polskiej tworzyć 
tu nie można bez dyrektywy kraju i która by po
leciła Radzie Klubu Demokratycznego przedsta
wienie plenarnemu zebraniu odpowiednich wnio 
sków wówczas, gdy opinie kraju będzie znaną

Dr W r ó b l e w s k i  przemawia przeciw uczu

ciowemu traktowaniu tej sprawy. ITub Demo
kratyczny powinien wypowiedzieć się orze ci w 
tworzeniu armii, bo armia >olska jako jednostka 
pra wio-państwowa, możliwa tylko przy idzial'* 
polskiego rządu, albo conajmniej, gdyby Bada 
Sianu ogłosiła neutralność.

Po kilku jeszcze przemówieniach formalnej 
tresce, zebranie uchwaliło prawie jednogłosi]io 
rezolucyę dra Leśniewskiego następującej tre
ści:

1. Walne zgromatizenifi Polskiegi Klubu De
mokratycznego uWaia 1) że utworzenie armii p.»I 
s__i©i| w  K^syi je^t względnie niedopuszczal
ne, aż do otrzy uania dyrektywy w tym wzglę- 
dz?Ł od polsMch władz krajowy cb; 2) że żaden 
najliczniejszy nawet zjazd oiganizacyi pclitycz- 
nych vvydh;odźtwa polskiego niema prawa two
rzyć wojska polskiego, jako instytucyi ogólno- 
narodov/.ej.

2. Walno zgromadzenie poleca Radzie Kluibu 
Demokratycznego zastano wienie się nad spraw, 
wynalezienia sposobu : oifjajiizowania TywioIo- 
wego rp-obu wojsŁ i\ yth Polaków w Rosyi w  
kiernnku tworzenia zrzeszeń wojskowych poi- 
^klf a.

Uchwalono dalej dodatkową rezolucyę mec. 
Z i e l i ń s k i e g o :

że Trszelkie działania i  rokowania z odnośne- 
mi władzami o orgazowanie armii polskiej, pro
wadzone czy to przez jednostki, czy przez gru
py społeczne aa własną rękę, winne Łyć jak naj- 
•energlcznej potępiane.

Uchwrlono wreszcie rezolucyę dra W r ó b l e 
w s k i e g o  następującej ireści:

Armia polska, jako orgjrnizacya prawno-pań* 
stwowa nie może być rtwerzona bez eolskiego 
rządu i jego rezolucyL

Na tem obrady zgromadzenia zakończono, 
odraczając dalszo punkty porządku iziennegc 
do następnego zebrania.

PezoEucya m ^ d zie ży  akademickiej.
Dnia 26 kwietnia odbył się w Piotrogrodzie 

wiec polskiej młodzieży akademickiej w  spra
wie wojska polskiego. Uchwalono następujący 
*’ezolucyę:

„Uzn ając, że jedynym szt ‘arzem krw i polslCWj, 
m<.że być rząd narodowy na terenie ziem pol
skich. wyłoniony, wiec polskiej młodzieży aka
demickiej w  Piot'ogrodzie stwierdza niedopu- 
„«czalność 1 marzenia armii polskiej w R isyi.

Stwierdzając, j e  tzw. leniouy i brygady strze
leckie polskie, urzehsztaU »ne późnij w dywr- 
zyę, a tworzone bez woli ogółu społeczeństwa 
póikskiego ni«jdv nie były i :aie są wojsJ ie j. pol- 
skiem, wiec polskiej młodzieży ak ademickiej 
w Piotrogrodzie jak najkatbgorycznicj protestu
je i Li.eciwko nadav/aniu miana wojska polskie- 
£.0 jakimkolwiek oddziałom rejska rosyjskle- 
g«, złożonym z Polaków.

Wszelką akcyę, zmierzającą do tworzenia w 
tej czy innej formie wojska polskiego w Rosy1 
akademicka młudzież Piotro,grodu zwalczać bę
dzie wszelkiemi środkann.

W  myśl powyższego akader deka młodzież 
Piotrogrodu wypowiada się przeciw zwiększani1

Malarz Styka. odpow*f>dsdał Łm ■telegraficznie 
jednem dowean:
~ Przyjeżdżajcie!
I Polacy amerykańscy przyjechać. Na miej- 

^  jednak czekało ich wielkie rozczarowanie, 
komitet zaproponowiał im, aby wstąpili do 

*gion ehriangere.
Pod wpływem i/ezkryitycznego uniesienia zna- 

się w nim kwiat młoddezy polskiej. Akade- 
^  sorbońscy, malarze, poeci, literaci, rzeźbią- 
66 i iczeni.

Wogóle była to ' wówczas epoka tworzenia 
“JJjrozniiaitijzycb legionów. Socyal-rewolucyoni- 
2; rosyjscy stworzyli -t. zw. „legion republikań-

1 — Czesi „legion czeski". A  żydowskie biuro 
punkowe Łorn-anizoiwało składa.jącv się z 5C00 
"onych rzemieślników żydowskich „legion

.fon polski dzielnie walczył. C ddziiał bati- 
j, C2yków jow iew a ł z okopów chorągwią pol- 

aż wreszcie młody chorąży tego zastępu 
U ^ a° ny miasuzerowską w  czoło.

, maja 1915 roku legion polska, stojący pod
■ s> otrzymał rozkaz zdobyć ti‘zy linie rowów 

, ' ‘delskich i  pójść dalej, jeśli to będzie 
JiWe.

V 0 °ljyli i poszli dalej. A  kiedy dostali się
i karabinów maszynowych niemieckich

Porody rigie*) artyleryi francuskiej, zostali 
^esi-j+i___ ..... -- tuto wam.

Ł' Mgo dnia Joffre po wiedział Iw odpra-

Dzięki bohaterstwu eolskich pułków zdo
byliśmy 30 kilometrów frontu.

Wszystkie p if ma francuskie powtórzył1”
— Dzięki bohaterstwu naszych p  k »w zdoby

liśmy 30 kilomet-ó w frontu.
Nawet, Herve, to sumienie Francyi, milczał
Niebawem w  legionie rosyjskim wybuchnął 

bunt, wywołany złem obchodzeniem.
9 rewolucyonistów na śmierć okazano. 80 wy

siano do Nowej Kaledonii.
Es-erzy ginęli ze spokojem, wołając

— Vive la France, a bas ia legion etrangeres!
Wreszcie wszystkie legiony rozwiązano — pol

skiego rozwiązyć już nie było trzeba.

SZEF SZAŃCA NAD SOMNĄ.
Inż. Wnorowski przydzielony został najpierw 

do 5 baonu „chejnin de fe ie“ — po poł roku 
■mianowano go szefem szańca nad Somną.

Tu po raz pierwszy spotkał się z Anglikami.
C. na nim zrobili bardzo l ozmaite wrażenie.
Najbitniejsi są Szkoci, chodzący w  nieprakty

cznych sukienkach, za którymi wloką się zawsze 
smutne piosenki, wygrywane na kobzach.

Dobry jost i  kadrowy zołnierz angielski, bo 
dobrze wycwiczony i znający swoie rzemiosło.

A le i ten najliczniejszy* który wstąpi do 
wojska, zachęcony luksusowem życiem, koszto
wnym ekwipunkiem i wysokim soldem — nie 
wiele jest wart. Taki żołnierz sprzedałby wszyst
ko — nawet".śwoje własne armaty.

Na odcinLacli bojowych żołnierze Angiicy 
są zawsze liczniejsi, faui, gdzie wystarcza

5 Francuzów, potrzeba 9 Anglików.

W  \LKA PODZIEMNA.
W  dalszym ciągu inż. Wnorowski wyjaśniał 

wszelkie szczegół.^' techniki wojennej.
N iezwykle doskonała jest technika maskowa • 

nia fortyfikacyi. Nia froncie zachodnim nawet 
ziemię się farbuje, nawet lasy się przesadza. — 
Eołki przy drutach koiczastycn są z ł  wsze kolo
ru ziemi — wszelakiej symetrycyi wnika się 
nadzwyczaj sitarannie.

Dzień i noc toczy się walka podziemna, w  któ
rej wraz ż ludźmi pracują maszyny.

Wysadzony miną podziemną dostał się in-ż 
Wnorowski do szpitala. Szpitale francuskie są 
to pałace, gdzie leczy się nietylko rany, ale i te 
przypadłości, z iakionn żołnierz szedł na wojnę-

A le te same kobiety, które z /ri^zwykłą pieczo- 
lowitoccią pielęgnują ranuycn, nezlitosne są dla 
zdro^vvch.

I dlatego Francya walczy cała. Nikogo nie 
brakuje w szeregach. Mężczyzna, który odwiiży 
się zostać zdała oa frontu, jest naprawdę nie
szczęśliwy.

Kobiety zaczepiają go na każdym kroku, w 
tramwaju, na ulicy i pytają

— Co pa ii tu rolni, dlaczego >an nie jest aa 
froncie ?

W  końcu konsierżka wyrzuca go z mieszka
nia, a  w  restauracyi już mu nic dać nie chcą.

Jako rekonwalescentowi pozwolono inż. Wno- 
rowskiemu wyjechać do Szwajcaryń skąd już ła
two było przedostać się do Legionów.

\ 4>digilalizacja mbc malopolskt. pi
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istniejących w  wojsku połskiem brygad strzele- 
ekich i wzywa wszystkich kolegów, by nie wstę
powali do żadnych poisfcidh formacyi w  woj#k« 
rosyjshiem twor*onych“ .

mam .Ł̂uooaooaGaurĴaa aaaa-------- --------------------------- - 'Q

Wielkim sukcesem 
Pożyczki wojennej

f
jest pewność zawarcia 
donorowego pokoju!

□
D 
□  
n  u 
V  
n  
□
D 
O - 
P
O  
□
D  
D  
L  
D
O 
□
□

ń j D i ^ p n n D a n p D a a a a a a a d a a d a -

Co d zie ń  n ie s ie ?
Kraków, 18 maja.

Zaciąg uo wciska polskiego.
Przegląd ochotnika r od dała 16 i w.Ja.

Jak się dowiaduj© ‘Dziennik Narodowy ‘ w  cza 
sbe od 16 maja odbędzie się piztałąd wpisanych 
d» wojska pilskiego ** iwtuJk* w. W Piotrkowie 
przegląd teca ma się odbyć dnia 18 maja.

Informacją tę uzupeiuia „Rejestr1*, organ C. 
X. N» następują cami szczegółami:

Pobór ochotnika dotęd zgłos®one@© zacząć się 
ma, sŁosowajie do rozkazu gcn.-4gu!bs:rnatorstwa 
warszawskiego z 6 maja r. to. dniu 16 maja — o 
pobór ten w myśl „Postanowień, tyczących się 
naciągu do wojska polskiego**, dokonanym bę
dzie przez komlsyę pod. Lorremdą oficerów oie- 
tnłecjdch przy asyście Łi spektorów werbn—I o 
wych, którzy dł>%ć maję. o punktualnie dostarcze
nie ochotników w  punktach poborowych.

„Rejf ̂ tr* p i jząc o poborze podfcne^la, śe odby
wać się on będzis bez specyalnej aprobaty Radu 
Stanu, która nie opublikowała dotąd odezwy 
werbunkowej.

Burzliwe zebrania ewakuowanych 
„działaczy" ^h^mskkh.
(Kołcsp. spec. »//. Kur. Códz.* ).

Ze S z t o k h o l  mu donosi nas”, korespon
dent:

Z  -końcem Ł /letnia — jak donoszą pisma ro
syjskie — o< tbylo się zebrani-"1 osób, (pochodzą
cych z Chołmszczyzny i  tzw. -,dieiatielej“ chełm
skich.

Oinaviano przeważnie ikwestyę wysłania dele- 
gacyi do Rządu Tymczasowego z prośbę, o mia-
i lwanlf amlsara i dla u ^ z s ii ia  guberni"' 
Le*mskiej *■ y-^rąbuieioia jej ze składu j-zy- 

®1®J niepodległej Polski z pozostawieniem przy 
Rosyi.

Zaczęto również mówić o zachowaniu narwy 
Małorośyp" zamiast Ukrain %, o prztmocy pol

skiej, żydowskiej itd. Postępowcy chełmscy 
Czerltmczakiewicz i 1 odnanki, próżno usiło
wali rwa'czać rc akcyjny » JWoj zgromadzenia. 
Mowy icn nie miały powodzenia i  przyjęte zo
stały gwizdaniem urzędników i duchcwr.ycb z 
Chełmszczyzny. Postępowcy wreszcie opuścili 
zebranie i utworzyli samodzielny grupę dla 
walki czynnej z reakcyo^astami.

. N& kresach wofyń&f leli_
„Znania Lubelska*1 aanłiesz ssa adres Po Jaków

i  W ołynia do Rady Stanu, wysłany przez sfe
ry niepodległościowe. Adres mówi:

M e odzywały się d»tąd giosy z przyporanie- 
mean, że obszar Polski nie kończy się na Bugu, 
ze w  zismi, która wydała Słowackiego, w  której 
rozkwitło liceum Krzemiemfckie, du dziś dni?1 
biją serca ukochanej sprawy i  liczka 'ch wzra
sta ciągle v ród uśpionych długą uewolą.

Pragniemy więc, aby to pismo było głosem 
najdalszego z oswobodzonych terytoryów pol
skich, aby zdołało ubłaga, rodaków o podział 
wolnego istnienia z nami.

Jezełi aaś zoyt słabe wobec n&rodt. jest to wo
łanie nasze, to niechaj yo\ tóizą je niezliczone. 
ił ogily pole “łych za Ojczyznę, najmłodszego 
bohaterów, bo one to wszakże % yzaaezyły tutaj 
granicę pań? ,wa clskiego.

Równocześnie czytamy w iifij korespondencja
o uroczystym obch-wlzie ku czci traecieg© maja 
urządwwiyim w LubowlL 

Z okazyi obchodu podkreślić trzeba znamien
ne Zi .chowsrae się nauczyci eistrwa \ kraińskiego 
z Galicyi, któie tu z cz^ściowem nowodzienieim 
Łudzi w  reroach aiodzieży nlenav iść d“  raro- 
dtt poli oego.

Oto V' czasie ^ochodu koło szkoły rusińskłej 
naucz> wielka Ru=.mka przer wała lekcyę, poczę
ła demonstracyjnie prży otwartych oknach 
śpiewać marouow^. pieśń ukraiusk i Szczane 
wmerla 1tTkralna“. Fietekit ter wywołał ogólnie 
zgorszeni© i niesmuoJk.

Paroksyzm wściekłości.
Każde wydarzcie, które świadczy, iż mgła

wico r/o przedstawiają/ca się ^o akcie 5 łistopa- 
ila Polska zaczyna się przybierać W realne 
kazba'ty organizmu państwowegn -  pro radza 
haka* /śtó ». ni^mi ickich w paroksyzm * śde- 
d o  cL

Rozesłane pr^ez biuro W olffa  głosw prasy war- 
c^w skie j i  ’ 6dzkiei w  spraTie rogei.ta dały t r a 
sie hakiiiŁysiycznej powód do ataku na społss- 
czetistwo polskie.

Udaniem „Poa. TagebL* muszą Niemcy i  Au- 
sh-o-Węgry tak dłitgo, jak trwać będzie wojna, 
sra chować dla siebie w stijfcn l  P*l«' 1 interesie 
prawa zwlerzchnicze. 'Machtbefiignisse), z które- 
mi nie da się pogodzić uowanie regenta. — 
Podkreślając ten noment pismo wsrańakicL 
wszechniemców powołuje się m  „Nowy TCuryei 
Łódzki1*, który iedyny uważa spmwo refeentu- 
ry w  chwili obeeuej, w  której losy wojny rie są 
jeszcze ' ozHlrzygnięte, za praedwearsn#- 

Zdsu*Je to — odosobnione w głocacŁ prasy 
wiarszawsKO-łódzkiej — uważa „Pos. Tagebl. 
za jedynie rozsądne, wobec którego trudno zro
zumieć może, że reszta prasy wypowiada, iune 
.Udanie. K.u kol 'cotwl ztaś taki t wcale zraamienn i. 
Jouaje _wagi:

„Jest tedy wreszci i już na czasie, by je j (pra
sie, przypomni© ':, #e Niemcy przy wielki©!. »Br&. 
m i,  odnoszących się do sprawy peteśl*,, w 
Lerwszej linii pxzec> wszystkiem o swoje dbać 

mnisza interesy, wymi (jafąca !>d Polaków słu- 
zneflu z niemi się Leżenia-'1 
Głos teu < i  słaniający właściwe obłiozs hakaty- 

stów notoiiemy obok wynurzeń dziennika ..Die 
Post“ , któr'3 zamieściliśmy w© wczorajszym nu- 
.merze jako znamienny obj&w walki prowadzo
nej przeriw Polsce przez wpływową niestety 
część społeczeństwa niemieckiego.

tlredo polityczne Paderewskiego.
Iguacy Paderewski wvgłosił, jak. to już dooiie- 

śliśmy wesnoraj, na nadzwy ;»ajnym  zjeździe 
związku sokolstwa polskiego w  Pittsburgu prze
mówienie, w  którem poświęcił entuzyamycznc 
etowa legionom  i  wszystkim Polakom, walczą
cym w  imię niepodległej Połeki. J^zemówienie 
to poprzedziło następując* „credo"4 polityczne 
znakomitego artysty:

„Społeczeństwo polskie w  Ławryce d  rfeliło 
fię dotychczas ra  iw a  nierówne wprawdzie, ale 
javraie sobie wrogie obozy. Tak 7. jedrej, jak i  z 
drugiej strony były po temu logiczne uczucia i  
przyczyny. Go do mnie, Jeśli mam tu zrobić po
lityczno wyznanie, to oświadczam szczerze, żc 
Rosyi, Prusom i  Austryi, tvszystkim trzem za- 
Borom Polski iuigdy nie wierzyłem, (bo nie mo
głem , aborcom wierzyC. Lubię francuzów, 
wśród ktSrycih żyłem c:r,aR dtugi, ale na Francyę 
liczyłem mało dlatego, że ją znam dobrze. Na
tomiast więcej liczyłam na Anglię i ję&zcze li
czę, bo mam po temu pewne powody.

2a to zupełnie ufałem Stanom Zjednoczonym 
ze względu na ich przeszłość i ideał, z którego 
wyrosły i  który dziś jeszcze góruje n a i wszy-st- 
ltiem“ .

„Wszyscy Polacy pragnęli i pragną szczęścia 
nauzej Polski, ale że i!rogi, prowadzące do 
szczęścia, bywają różne, przeto każdy wybierał 
sobie tę, którą s,waźai według swego sumienia 
za najlepszą. Z z&lfem wszakże zaznaczyć wypa
da, że naród nas? ukochany przy dobrych zale
tach i cnotach przepięknych ma i wady wielkie, 
a wśrou. nich jedną największą: oto Polacy fcar- 
daej Kię n.iouavyidzą, eriżełi kiedykolwiek nie- 
wrzyjaciół nie je widf l̂i... Dostało się wszystkim

— i mnie się dostało. A1a ja nie ży^t 
nikogo. N igdy rozmyślnie nie „ c'w -  ^  
mu. Wszystkim tym, kiorzy Biaie ^  
j&czam szczera® z caiogo serca; prze ł^ * ’ 
wiem, że oni Polskę kochają. ]  0 jQ fc, 
pztagjią, abyście i  wy z czysłam 
gnęli swz ńf ome dn ^iejpdaaiiŁ ^  *  
tychczasowyinl przeciwnikami ^  a

i i  W  m  tom olf i  mul
W  TjEupehleniu p o ln e j juz przc_ ■'•I 

mvścd, dodajemy, że w  myś orędzia, 
n^go przez Papieża do biskup, -
Frauc^zka £  a r e w i  ca , W  
bąd: ie dniem skanru ofiar dla titwy

pismo biskupa K a r -  w i 'ę . ,  ,
1 t a ł * t o  i^ ia ta , powtóiTzon  ̂p r^y  *".' 

paty to1s? te w  świecie brzmi jak nastem Pl8i 
.Jznając w całej pełni konieczno^

pn«-z u  udłitwy o pomoc i w  
przez ofiary dła rłagodzenia w ielkieiT^  
paniL jącej na Litwie, postanawiamy : 
saych archidyec^zy ach, -x> nasrtapu •

L  W  arocjcrii ość Wniebowstąpię^ p. 
skiepro odczyta się niniejsze orędzie za Pu
po kazauiu z imbou i zapowie się sk fl 
następną niedzielę; ę:

Z M  ttudzielę lnia 20 maja fc. T.
4o zwykłej modlitwy o  pokój po sun U 4  
nieszporach Litanię do Wszystkich św in i. 
ifcdato iebrać nuleży tegoż dnia w 

-.osób ofiary na brać' naszych litewskich,
W  uzupeh eniu powyższych wiadomości 

dajemy, ż® składki na Litwę przyjmuj* faj 
"«o*raI» mdUsjiss© zbiórki ^an que Fedei 
Inoewaale. Składki tamże napływająca sost 
'lajtępnie przekaz? » 4-itevrakiem  ̂ Koail 
wi ^pomoc- w  lozannia"

----- ------  ■ •  i

Czy floia angielska wypsnie]
Woskowy spu zdawca berneńskiej- „Bu 

pułkownik S t e g e m a n n  pisze: „Odnosi Bię v.. 
żen ;, ie wnosząc z ostatnich wypraw angielsij, 
sił srodnych na Z e e b r o e g e ,  angielska flot) 

ojenni przejdzie do czynnych ataków- »b 
zniszczyć niemieckie punkty oparcia dia łodzi p. 
wodnych, a to wobec tego, że bezpośrednie Iz 
łanie przeciw tymże łodziom jak dotąd zawio 
Jeżeli Anglii nie uda się przez takie czynne 
łupienie zmniejssyć liczbę codziennie zatapiauyct 

dt?tków handlowych koalicji, to zapewne już 
«nześniu nie Jt>̂ dz»v ona w możności wojnę 
lej ze skutkiem prowadiid.'

Gdzie m 'rci się H"Zfr:8 głodu?
Od dawna powszechnie sądzunt,, że uczucie ( 

du i pragnienia ma jwe źróc ło w żołądki' nal 
nowsze badania wykazały jednak* ie pogląd tel 
jest tałszywv. Mianowicie, juk podaje „PromJ 
‘heus“, na podstawie różnych prób stwierdzonl 
dowodnie, że siedzibą uczucia głodu i pragnien * 
jest górna tzęść przewodu pokarmowego. Doświai? 
czalnie przekonano tsię o tem w ten sposóo. ) 
w przełyk głoi .''ego cziowieka zastrzyknięto ro 
łwór kokainy uczucie g-odu znikło natychmiM 
w z. pelności i człowiek ten przez 5 dni i 6 nocj 
nie odczuwał żadnej potrzeby jadła albo napój 
Z tego wywnioskowano, że kokaina zniszczy— 
czucie głodu i pragnienia.

W  ten sposób można wytłómaczyć znane fakti 
że wielu podróżników, w razie braku pokarn 
lub wody, za wzorem dzikich ludów żuło liśej 
roślin zawierających kokainę; znieczulał^ to pr26 
łyk i górną część przewodu pokarmowego w  tyr 
stopniu, że na iJuższy czas usuwało uczucie f
i p. agnienia.

Podobnie ,ak kokaina działa i^kże nikotyny  
aczkolwiek w nieco słabszym stopniu.
o tem przekonau wszyscy palacze tytoniu i cyg- 
a żołnierze w polu znają dobrze z doświadczeń 
ten środek na głód.

Przylot ptaków w niaju
Maj jest ostatnim miesiącem ptasich 

wiosennych do Polski. Koniec maja je*1 1
'sem końcem tych ciągów. Celem ich 
jiohdan Dyakowski — ject założę1 ue

—
gniazd

wychowanie młodych, a łato nasze nie '
■długo i  ptaki, któreby przyleciały d°pł^}d-) 
czerwcu, nie miałyby już dostatecznych 
ków pomyślnego odchowania młodych. ^  

Maj sprowadza do Polski z południa ® .^ i  
rzesze najdelikatniejszych ptaków, dla . 
kwiecień nie był jeszcze zupełnie odpow* 
przylotu.

Zjawia się więc w maju reszta ! isk0 c ^cznjc» 
nie zdążyły wrócić w  kwietniu. p
ciągną przez Polakę te jaskółki, które

©  digitalizacja: ^nbc.małopolska.pf
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gdzie zaledwie teraz mogą. się ukazać ja-
f. piastunki wiosny.

Na wczątku maja (czasem już w  końcu kwie- 
ia) ijawia &lę przepiórka. W  pierwszych 

u i>. tu . (niekiedy dopiero dnia 10) —  chró- 
k,[ czyli derkach. Kukułka przylatuje zwykle

# cstatni^łi dniach kwietnia, albo na tx>-
< i]iU«Jńaja- I  r£bołówki czyli rybi.; wy, przyby- 

^ ,&ce do nas zazwyczaj w końcu kwietnia o- 
„óLiiiajft niekiedy i/wój przylot do pierwszych 
jjni maja. Na początku b. ml (niekiedy tiopieio 

ą 10, a nawet 15) zja "i&ją się tuakawki. W  
\T,U r6*vnież (a co najwcześniej w  końcu kwie- 

, okazuje się słowik. Kraska zaczyna przy- 
tywać <1° Polski w  końcu kwietnia, a kończy 

tiyloty połowę, majsk Wilga, zjawia się
erwsasej połowie m ja .  W  oaaju równio®

ii,dci?'?aj& do na% rzierzby (Lani?de), a miano
wicie: łzieretoa czaru oczcina, drzieraba nidogło- 
iVa i  gąsoorek. Przylatują cno m iędz} 6 a  12 (Lu. 
^  czasami jeszcze p iln ie j.

Najpóźniej ze wszystkich ptaków ukazują się
0 nas drotoe sokoły, m; anowicae kobuzy i  kob
y ła .  Prz> bywałą one w  końcu maja, a  niekie
dy na vet dopiero w  p irr rszych djvudh c* y wca.

Pow itanie e, k. namiestnika przez e. k. Padł 
ggkclnę krajowy. W  duiu 15 b. m. na pienarnem 
posiedzeniu Rady szkolnej .rtceprezydent dr 
Zoll po pi'Ł&astawieniu członków Uody p. na
miestnikowi powitał go dłużsteem przemówio- 
niem, na które p. namiestnik odpowiedział na
stępującemu słowy: „Dziękuję p. wiceprezyden
towi za uprzejmie słowa powita sia. Dziękuję za 
położone we mnie zaufania, na któ-e nadal bę
dę się starał zs służyć.

Jak na innych, polach życia publicznego, tak
też szl >lnictwu woj oa rad__& cięakie rany. Zrfnó-
stwt budynków szkol nych luty w  gruzach, se
tki nauczycielstwa z mieniT. ogołocone, znoszą 
niedolę obecnych ciężkich chv.il i  nowsLechnej 
drożyzny. Rada szkolna krajowa rz^dujęca z 
ko1'' "ości poza swą siedadbą, non powana w  
czynnościach niekcrzystnemi jto^unkaml tokal- 
aemi i “aaemi okolicznościami, mimo zmniej
szonej Liczby jjraoowiników zdołała w granicach 
moi ' ości go!ć sany wojną zadane i <•,«« fcyc 
wysoko sztandar £ koln^d .ta dzięki kzjwwnl- 
ctwu Pańskiemu, świadomemu celu, będącego 
godnym dalszym ifr ie ju  .szMshnie uznanej 
dzi&l uności ?aaffkiefco poprzednika.

Czynności i__xniet.tnika przybierają r  b^enJ e ta
kie rozmiary, że prawie niepodobna ornemu 
czynić zadość wszystkim wyr -aganiom tego sta
nowiska.

Z tego tv. po*T?da mimo, że w petai świadom
jestem doniosłego znaczenia, jakie ma dzirlal- 
flość Rady szkolnej krajowej poświęcona spra
wi ' sztąłcepia i wychowania pi blicznego, mi
mo, że dźiaialność ta bardzo żywo mnie obcho
dzi, zmuszony jesrom prosić p. 'Yiceprezydenta, 
by mnie w części wyręcza., a spodziewam się, że 
Panowie nie odmówicie u  w tej pracy waszej 
wyj obowanej porady".

Z miasta. Wydane r.>zpm z -^daeiie komendy 
twierdzy, io  z dniem wczorajszym wszystkie 
doty ibczaso we jja^azy w y w o z u  z twier
dzy krakowskiej je. ichkolwiak środków żywno
ści i rirtyKułów tracą moc c l  owiązującą, wywo
łało wśród ludności łatwo zrozumiałe zaniepo 
Nenie. Z^kaz wywozu środków żywności z 
twierdzy ochraniał miasto od ogołocenia go z 
wsztek zapasu, jakie posiada. Nowe zarządze
nie Komendy twiei dzy daje możność i szelkiego 
rodzaju spekulantom du praktyk, Ltóre z pe
wnością nie b ę ią  z  korzyścią tak dla twierdzy, 
J&k i dla ludności.

»Paweł 1“  z Ludwikiem Solskim. Jutro wzna
wia scena im. Jul. Słowackiego dramat D. Me- 
^ o w sk ie go  — „Pawła I “ , pamiętny u nas 
ŵ >aniałą krercyą tytmowę. Ludwika Jolskiego.
nowa opera. Pisma warszawskie donoszą, że p. T. 

Joteyko skomponov al operę p. t  „Grajek", c-snutą na
6 noweli Sieukjijwłcza ..Organista z Ponikly“.

trala odia owy wlslicyŁ Jak -yiadomo rada 
czna centrali odbudowy Galicyi wyruzila po- 

j l̂tkowo ujemny sąd o doi/chcsasuf/ej działalność. 
]£e centrali. Obecnie — jak się dowiadujemy — 

Rady przybocznej o wytyczrych przeprowa- 
^«tuach odbudowy pokrywa się z zasadami stosc 
»Oeml teraz przez Ontralę, według zasad tych ma- 

p Poszkodowani! odbudowywać się pi-zedewszyst- 
<« ml przy pomocy i pod nadzorem Centrali. 

Ue to niemożliwe, ma Centrala budować we wła- 
ym zarządzie, a jeżeli zadań u nie podoła, po- 

_ ̂ Ifiwać gję przedsiębiorstwami, w pierwszej linii 
iściow-ymi, a dopi«ro w drugiej linii wielkiemi 

. Patrii. W ten sposób ujemny początkowo sąd Ra- 
,7° dotychczasowej działalności Centrali uiibudovy 

?Pił miejsca przychylniejszej' ocenie, co kiero- 
daje satysfakcyę za poprzednie nieuzasa- 

,ne narzuty.
17 dębnickie", prześliczny wodewil ludo- 

’ ^ rum}owskieg °  z wyborną muzyką zna- 
kompozytora J. Gruonberga, cieszący się

tak wieltkiem powodzeniem w początkach cza
sów wojenny ch w Krakowie, pozyskał dyrektor

D. Bara.mr;.Ł.ki dla swego teatru w Tarnowie
i Krynicy. Jtk iŁy  panieńskie** wznawia nieha- 
wem krakowski teatr ludowy w p3*rwsiX>ri-,e- 
dnej obsadzie i ozorowej wystawie.

E.Ctc > arow e » owiązkn. Groiso lekarzy którzy 
ponieśli śmierć z powoad i każen: a się tyfusem, po
większył ś. p. Stanisłi w Z a w a d i k ! ,  M u n  m, 1 
nitamy w Mokotowie

Sas żarnie jarzyn. Krajowy urząd gospodarczy 
ogłasza, iż urząd dla wyżywienia ludności w Wie
dniu wzywa wszystkie fabryki, które ttą w  mo- 
żnoś si “uszyć becnie jarzyny, aby siedzi^ swego 
przedi lębiorstwa bezzwłocznie podały Cefteili dl? 
zaopatrzenia w ja. *yny i owoce w Wie tniu. Akcya 
ta ma na celu dosUrezenń ludności «łi«jiM *yay  
jako źywnoścL 

W  sprawir ebrato brdlur w Galłci i >kacało ią 
dzisiaj roi porc^dzenit c. k. iuur i#«4-ictwa t  dnia 

maj i :<‘gulujące sprawy zakupu i sj. edaty.
Pozera i«nl- dla plęknycł Krakawła zasyłają: 

legioniści z Wąchocka: Józef P-Jióski, A. Niadi-wie 
cki. M. Wamicki 1 NI Janasz; „Tjcynastary" t Kar
pat: £r. Cinłke v/skl St. Szeliga, WŁ Słapa, 3. J<- 
uursKi, H. Kluger, M. Dylski, J. 7Y%mmer t Ro
mański, J. fciizowski, Kleinmaan Sk Wawrzusiak, 
Staszek z Dębnik, Kuba Stern, L. Dymek, W  ffess* 
baum, Z. Wańtuch, B. Bigaj L. Jędrzejarz.

Delegacya f  -dem. ■s*-yacki j na kongref w 
Sztokholmie przybyła we ^rj wieczfHwp do Kopen
hagi. Na dworcu p >witał ją minister St a un i n g .

Nowy objaw zdziczenia -iłedzieży r  o tu ją ozisu jsze 
dsienŁiki wiedeńskie: Oto dwa’ lo-letni chłopcy 
napadli w simi domu przy u l FŁv©ritej_ 37 dzie- 
więcio > uą córeczkę strółkl domu K-toUt Chme- 
larz, rzucili ją na ziemię, a zatknąwszy jej usta 
’ miłowali ją związać. Spłoszeni uciekli zabrawszy 
udręczonemu maleustwu bochenek Chleba, przezna
czony dla rodziny stróżki na bieżący tydzień, 
Sprawców ujęte ,

Nowy środek leczniczy , pod. >no bardi > drat»oay 
przy zrameniach, wprowadi ł w użycie lekarz woj
skowy dr Kramer. Poelugtjs, się cm przy zranie
nie ch gorącem powietrze w połączenfu z kami' aiem 
piekielnym, dzięki rzemu uzyskuje ntbailii bólu 
szybkie oczyszczeń** -any i rychłe jej zasklepić- ,i, 
Temperatura powietrza w czasie naparów rany wy
nosi około 140 stopni C  Próby zyiione aa licznych 
.antKh duły doskonałe wyniki.

Wypadek dżokeja. Znanf ns krakowskim usrze 
wyścigowym di t>kej Janek uległ on^daj w Buda
peszcie przykremu wypadkowi, mianowicie spada
jąc -w czarne biegu z konia, złamał nogę i odniósł 
ciężkie wewnętrzne ubrażtnia.

Delegacya białoruska. „Riecz“ donosi, że do Pe
tersburga przybył- delegacya ramienia zjazc* u bia
łoruskich działaczy społer mych w składzie członka 
Dumy i Rady państwa Skirmunta, nauczycie ludo
wego Kossaka, ks. biskupa Godlewskiego, ducho
wnego Bozumowiczi i redaktora gazety JMohilt̂ /- 
skij Wiestnik“ Kochanowicza. Delegacya ma pole 
cone wj:>czenii rekolucyj; uchwalonych przez zjazd 
Kredowi Tymczasowemu i komitetowi robotników
i i-jłni©rzy. ,

Akcya rządu dla ubogich siej-. Dnia 10 maja 
skończyły komisye chlebowe Wiedniu przyj 
mu wanie zgłoszeń od aAogiej łudnośd, pragną
c e j skorzystać z ulg., jakie m? przynieść dla nlcth 
akcya rządu. Wbrew cczekiwaniii ' 'ip  miód nich 
:zynników, liczba zgłoszeń była o wiele mniej
sza aniżeli spodzWmć się należało. Więcej nde-
oo petentów zgłasza się w dzielnicach, dołożo
nych na peryferyach miasta.

Podział urzędów w 1* Mi. Dzienniki podają urzę
dowe ogłoszeni' rjnwegc generał-gubematora niemie
ckiego w Belf^i, który zarządza podział belgijskie
go Ministerstwa: rolnictwa, oświaty i sztuki, jakoteż 
pracy i rękodzieła na odsękne dwa, a mianowicie 
flamandzkie i walońskie (t j. francuskie). Rozporzą 
a zenie o tym rozdziale nac. ;elnych władz belgijskich 
wchodzi w życie z dniem 15 czerwca b. r.

Ameryka dla ofiar wojny. Wedle doniesienia pa
ryskiej „gencyi Havasa z Waszyngtonu, rząd Stanów 
Zjednoczonycn przeznaczył becni kwotę 75 milio
nów dolarów na rzecz ofiar wojny w T^lgU.

AtaK po pijanemu. Telegram z Berlina donos* 
Jeicy z XVII dywizyi kolonialnej francuskiej, któ
ra w łuku Cerny atakowała dn. 8 i 9 b. m., byli tak 
pijani, że przesłuchanie ich mogło się odbyć dopiert)
10 maja

Misya francuidr w Ameryce. P^zybyjącą do Wa
szyngtonu francuski , z -ninistrem Vivianim na cze
le powitał burmistrza Waszyngtonu Smith uro
czystą przemową, w której między innemi powie
dział: „Chcemy walczyć z wami i dla was, jak wy 
walczyliście z nami i dla nas.“

W  związku % tą przemów? stoi decyzya rządu Sia
nów Zjednoczonych, aby już teraz wysłać do Europy 
częfć rozporządzalnych wejsk amerykańskich.

Podatek stemj owy w Szwajc. ryL Jak dono
szą z Bern&; w całej Szwajcaryi zaprowadzony 
zostanie podateic stemplowy. Odnośne wnioski rzą
du przyjął naród 180.000 głosów przeciw 152.000.

Karabin maszynov. y uez lmku. Jak donoszą dzien
niki szwajcarskie, przed kilku dniami zapi-odu Ko
wano wobec fcpecyalncj komisji w Tliun ulepszony 
karabin maszynowy, który poruszany motorem ele
ktrycznym oddaje strzały wprost z nieprawdopodo-

©  digitalizacja mbc małopolska p!

brą i ybkośdą, a p T^em  nie vrydaje Żadnego hw 
ku, oprócz szmeru motoru.

Sara Beru "tai dt w agonii. „Laiły Telegraph* 
donosi z Nowego Jorku, że chora już od dłu'*jszegc 
czasu & ja  Berahardt znaj duje sin w stanie kona- 
nis. Artygika li<:zj obecnir  *i 3  lat łycia i pomimo 
rjcietej uog dc i 'edawna jeszcze 1 ̂ ;itppowałs go 
ścinnie m . scenach aucryirańskbh.

Z $ą*„ »wel.

D r .  F r y d e r y k  A f T l e r  
p r ^ e d  s ą d e m ,

i ieded, 17 mała. 
<*■*! w J au dzisiejszym (w piątej )

rozpc czyua się w Wiedniu proces kamy ;ir-echr 
dr. i r^ f̂lrykowi Adlerowi, który swego czasu za- 
atossW w ^^"iln MeissI u. Sch dn prezydenta mi- 
m a «f ' *  Kai^ła hr. StttrgKha. Akt oskarżenia, 
zarzucający zaateouje pic. wŝ sy pro-
kwator państwa, radca dwom ir. ECpflar, < bro
nę oskarżonego objął adw. dr. Harpnr. azjoa. 
wy lawezw no eaiy szeregi wiadków, wśród mdi 
kilku przy\ 5dcd »  partyi socyalno-demokratyczmy 
ei ostatm udzielą wyjaśnień co do r lityczne i 
praw*" A askartonegó i Vm * dzitiłainrseM

IPrzed kilku dnian i obrońca - .trionego dr. 
Harpner wniósł do 'rybuoŁłu prośbę o odroczenie 
rozprawy, motywując swój wniosek tun, iż do 
roa-pra  ̂y nie będą się „nogli staw^ duaj wvbUzi 
J®®! wdd«3 partyi i «rah»o-deaM£ atyeune] któ- 
ryeh prze^uchanie jest konieczne, lec* <A wy
jechali do Sztokholmu. Jednakże prośby lej aa j  
nią uwarlędnił i ulrzyns«d termi i ^ojtnrawy we<8ng 
dawniejszy^ zarsądzeA.

Z i c  m i e  r o l s k i e .
— Łomeadantami wJftdfWir VyJ«k»> 

wyeh. T̂łe. don ń, że wŁ li
w  pra.y*is liiUrdu rf.ceró™ polsLJch na tzw, m »h  
wytówiwla poiskłaj »iły w n i ej, anłaóonały
lekarzy komemdaatami oddziałów.

Kapitan Ir S k i o £ k o w ® k i  mianowany zo- 
idantem bataliom; m , kursie nr 5, 'k-n-  

pitaji dr K o U ą  t*. j  z 4 pp. i kap. N a d o l i k f
*  ® PI*- Itomendantaml feompaniL

Sanusf ły nlic- ma w  W r rsz, wie. Pod datą l i ’ 
maja donosi korć ipoLdent ^Dziennilka Narodo- 
we*»*' w  numer—» H(h 

Od dwi1 aa dna jesteśmy świ dkn.m< samosądów, 
Mit mych. Zhiedzone kotósciny I wyrostki —  
tłum wygłodzony oblega sklepy żywnościowe % 
rc-cprav'ila. się *  ich właścicielach — pc swoje, 
msu, taL , jak to £aw«2*  i  wo-.-^—e czyni thi.r« _*  
giabi, nip płacąc.

Samosądy trv aj^ już dzień drugi, a odbywają 
«lę jednotaetnie w śródmieścia' i  na przedmie 
ścdach.

Praer irarszawF’-a przypisuje to T̂  stępowai ie 
tłumu skutkom niesłychanego, z 'bp' idytyzmem 
granic .^cefi o vyzysku i podwyższenia cen. 

ZJaad Kzer leśŁjPców w Będzinie powaiął
uchwały następujące:

Zjazd, uważa żc należy:
1 Powiększyć l̂iczbę c jlonków z żywiołów dfe- 

mokrnjtycznych Rady Stanu.
2. IowoL ć do życia gabinet pólski, Każony 

z samych Polaki' yt nianowanych nrzez Rade 
Stauu. (
-3. Oddać ismti c abim .towi władzę nad Polską.

L Rozszerzyć jak najdalej idącą władzę cad 
wszystkieini dziedzinami, alby tym sposobem 
przyjść z pomocą jak najszybp-.ą klasou rzer 
mie ślni czym.

Legię- tfci żenią się_ Onegdaj przeciągnął 
przez Warszawę batalion 2 brygady, uiającej 
się na mszę do ko leioła przy ulicy Dłu-giej. ?o 
wy^ łoaze&iu kazania o znaeseniu modlitwy 
zwłaszcza w życiu żołnierza „spadło z ambony“ 
16-t i  legionistów, iktórzy w  najbliższej przyszło
ści wstępują w  związki m&ł ;e, iskie z Warsza- 
wiaL* ami. Po ukończeniu mszy ksiądz zainto
nowa; bymr. poJslti, który obecni odśpiewali. 
Po odegraniu mazurka Dąbrowskiego batalion 
wyruszył w dre&ę i owrorną, poprzedzany przez 
orkiestrę. «

Wyjazd z f-od? i na letme mieszkanie dozwolo
ny jest tylko za pozwoleniem pr sydenta pollcyi.

P. Ketrolew!cz-W >jdowa przybyła do Warszawy. 
Znakomita śpiewaczka objąć ma —  jak donosi 
„Kuryer Pol.“ —  operę warszawską na najbliższy 
sezon w dzierżawę. Układy —  o których iuź 
dawniej donoszono —  obecn;e są podobno na do
brej d1 odze i kot!trak ma być w  najbliższym cza
sie Doupisrny.
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Ca’sze szczegóły
Przebieg historycznego posiedzenia Kola 

polskiego w  dniu T6 b. m. podajemy na miejscu 
naczejnem w  ibrzm iemu, ogłoszonem przię dzien
niki wiedeńskie: W  reiacyi tej zachodzę nie- 
zni :zne tylko różruce tekstu. Ze względu atoli 
na ważność wniosku w  sprawie stanowiska Ko
ła wobec rządu, uchwałę odnośny, podajemy w 
tem miejscu w jej oryginalnem brzmip’*iu we
dle komunikatu Koła polskiego, który otrzyma
liśmy ze znaczenru opóźnieniem dopiero w cią
gu nocy.
O ficya!nv ko m u w kat Etofa po lsk iego .

Wiedeń (BK), W  sprr wie .stosunku Koła pol
skiego do rządu  przyjęty został irzez Koło 35 gło- 
jami tsŁs ałuny Już na komisyi p TlamentarheJ 
wniosek p. S t e s ł o w i c z a  ''kompromisowy, 
przyp. reL) następującej treści:

„T«A w sprawach dotyczących ogólne] poli
tyki polskiej jak I w najwi±n« iszy ;h S]irawach 
krajowych Kolo polskie spotyi .ile się i«rzez cały 

wojny z obojętnością i beezczy \re Icią rz .- 
do. Kolo polskie wobec dzisłejszero rządu zaj
mowało dotychczas stanu ̂ łako wyczekujące 
w przypuszczeniu, że rząd ten przeprowadzi zmia 
nę całego systemu od początku nrojny wobec Po
laków i kraju stosowanego. I  unieważ dotych
czas się to ni* stało, mimo kilkakrotnych przy- 
rzeczeó a wstępowania i zachowanie się władz 

ule I nrzględnla interesów kraju I utrwala 
się krajem bez współdziałitnis Pola-
kósr, .loło polskie oświadcza, ie nie będzie rzę
du popierało".

Wnioski nieuch walone.
Wnioski pp. Angertnana, Diamanda i ks. Lu

bomirskiego nie uzyskazy większości
Również zgłoszone przez pp. K ę d z i o r a  i 

D i a m a n d a  wnioski nie uzyskały większości.
Wniosek p. llędzłora opierzał: „ -oio polskie 

po wysłuchaniu sprawozdania prezesa uznaje

sprawę wyodrębnienia Gaiicyi /a nieaklua iaą i 
usuwa ją z porządku obiad *io‘a“.

Wniosek p. D i a m a n d a  opiewał: „Koto 
stwierdza, że projekt wyodrębnienia Galieyi, za- 
powic łziany p im em  odręcznem cesazn Franci
szka Jńzefa z i  listop" la 1916 r. nie został przez 
r^ld austryacki urzeczywistniony. Stanowisko 
rządu, zajęte w  sprawie wycdrębnienia Gaiicyi 
okazało, śe rząd nie chc* uznr.ó waiauków 
zbęd-iyón dla wszechstronnsgo lozw ju kraju, 
będącego dotąd nylkc rynkiem zbytu t*la przemy
słu i handlu austryackiego. Koło lolskie nie 
wierzy, by rząd mógł rro^więzać sprawę tę w du- 
cuu żąduń fc aju“.

0 jednolity program w  p r a w ie  
t e k s , .

P rzy s tę p n o  potem do dalszej dyskuisyi o 
sprawie polskiej. Ze złoszonych podczas dysku
s j i  wniosków przyjęto ' lększością ę*ł»vsów wnio
sek posła Tetm- jera. Przyjęto również zgłoszony 
do tego wniosku "Odatek p. Ś l i w  i ń s k i  e g o ,  
że Kolo sejmowe ma być rwolane do dni dzie
sięciu. W nioski pp. Daszyńskiego, Głąbińskie- 
po, Hallera, Kędnora - Lea r ie  przyszły pod gło
sowanie.

Uchwalono również wniosek p. Kędziora, do
tyczący ustalenia jednolitego programu działa
nia w  prawie Polski.

Zwołanie komisji gsspodaiczych 
do Kmkowwa.

Wykonując zlecenie j£dła Polskiego posłowie 
D ł u g o s z  i  I - eo,  jako przewodniczący komi
sy! gospodarczych dlia spnaw rolniczych i m iej
skich zwołali do Krakowa członków tych ko
misy! na wspólne posiedzenie, które odbgędzie 
się we' wtorek 22 maja O 10 przed południem 
w  cali obrad magistratu

Z wołanie Ki ła polskiego i Koła sejmsrwego
dc Krakowi:.

Prezyiyum  Koła ustaliło co ao dalszy cn na
rad następujące terminy:

1) Tomisya parlamentarna zbierze się w  Kra
kowie w  sali obr? a magistratu v sobotę 26 ma- 
ja ó gódz. 6 wieczorem;

2) Posiedzenie Kola polsulcgo odbędzie się 
w  Krakowie w  sali obrad rady miejskiej w  nie
dzielę 27 maja o 5 pop udniu,

3) Posiedzenie Kola Sejmowego odbędzie się 
w Krakowie w  sali rady miejskiej w poniedzia
łek 28 m aja o 5 po południu.Na porządl ;u dzien-

nym posipdżenla i», cbłi stanowisko tepi nzeata- 
cyi k-faju w  sprawie pilskiej. PoTuewtaż sekre- 
taryatowi Koła nie są znane obecne miejsca 
pobytu wielu byłych posłów seimowych, 
zwraca sio do wszystkich członków Koła Sej
mowego z prośbą, by niniejsze zawiadomienie 
awazali za zaproszenie na posiedzenie;

4) Koło poLs*£i3 zbierzi się wreszcie w  Wie
dniu 30 majia o przed południem w  gmachu par
lamentu, by dokonać wyboru tiezesa, wis* ■ 
prezesów, sekretarza i komisyi i>arlan?e ntarnej.

KOMUNIKAI AUST RYACKl

Wiedeń TłK). Drzędownie ogłaszają dnia 17
b. m.:
WSCHODNI I  POŁUDNIOWO-WSCHODNI 2E- 

REN WOJNY:
Położenie niesemien ^ne.

WŁOSKI TEF N WOJNY:
Walki nad S o c z ą  ^zaraj po stosunkowo 

spokojnej nocy rozforzały na nowo. Giównn u- 
derzeni© włoskich mas ptak owych, którym bez 
przerwy nad ;hodzHy wzmocnienia, kierowało sie 
ku łańcuchowi wzgórz na wschód od przełęczy 
P I a v a —£ a l c a n o  i ku naszym liniom przed 
gramami G o r y c y l  Na /ółi,ocny tego odcinka 
walczy się dńbń i noc z największą zaciętością 
na K u k u  (na południowy w  .chód od Plany). 
Obrońry | atakujący zmieniają co riodzinę swe 
role, świeżo nade^adzące rczer y pędzą odrzu
canego p-zeoiwniKa ciągle na nowo do świeżych 
pełny v strat ataków. Dalej kn południowi w 
obszarze M o n t e  S a n  G a b r i ć l e  pułki nie- 
przyjac łskle ktćre wielokrotnie nanrćżnj u- 
deizały na nasze pozycye, musiały ju i po poi i- 
dnlu zaniechać a ab u. ITliamniej skuteczny ■prze
bieg miały Lla nas wal-? Jia dro<jch, wiodących 
z  G o r y c y i  ku wschodowi, Tkis w tej okolicy 
prawlcu :aiy dzień walczono o posiadanie nasiej 
pierwszej linii. Gdy wf-sczer nastać, nasze rowy, 
pominąwszy kilka małych gniazd strzeleeklali,

I

były dokładnie oczyszczone. Na szczególniejszo 
wymi śnienie zasługują wiedeńskie wojska po
spolitego ruszenia, które brygadzie E m i l i a  
v;k entrataku sprawnym i o pełnym sukcesie 
zaisrały 40C Jeńców. Na płaskowyżu K r a s u  
nieprzyjacielska piechMa pr^ez wybornsj dzia
łalność naszych ćiział skazaną była na bezczyn
ność.

Na froncie tyrolskim na południe od doliny 
S u g a n a  Włosi utrzymywali silny o«ień ar- 
tylery-ki z ciężkiego kalil ru.

Zast* szefa sztabu gen. von Hoeier, mp.

9 e ' i ! a k u t e c 7 j i e  w y s i ł k i .
Berno. (B. K.). Sprawozdawca wojenny „Berner 

Tagbl.“ pi’zy armii B o r o e v i c a  donosi pod datą 
14 b. m wieczorem: Większość szturmujących 
batalionow wło&kich spotkała się ze swym losem 
już na przedpolu wojsk austro-węgierskich. Austro- 
węgierska artylerya ze wspaniałą pewnością strze
lała w atakujące kolumny, która nawet nie do
szły do zasieków z drutu. Wiesi w pierwszym 
dniu na nowo rozgorzałej bitwy w K r a s i e  ni- 
ck.ego nie osiąpn^iś i ani o drebny krok nie 
posunęli się naprzód* Ich straty od ognia arty
leryi auslro-w gierskiej są bardzo wielkie. Także 
austro-węgierska ukehota okazała sv.ą dawm, cze 
sto wyprobowan1} siłę Ooronną.

KOMUNIKA7 ADMIRAL1CYI ą u

Zw jjśĘska bitwa floty austryackiej.
Wiedeń. (B. kor.) Urzędowo ogłaszają dni 

maja: a U
W  nocy z dr U  na 15 b. m. oddział naszych 
kich sił morskich podjął w  cieśninie 0  f r  a 
skutecznie uderzenie, którego ofiarą padł m a *  
głoski ko atrturpedc *ec, 3 parów#, , h«n*
i 20 uzbrojonych żaglowców. ° * 6

W  powrocie nasze jednostki m iały do g*- 
nia sziereg zaciętych walk z przeważ, 
siłami b o j o w e  m i  n iep rzy jac ie l^C  
przyczem nieprzyjaieiel, składający się z o]{“  ’ 
tów angielskich, francuskich i włoskich, poniósł 
dotkliwe straty. — Na dwu nieprzyjaciel kii 
kontrtorpedowcach zaobserwowano poża Wda 
nie się w  waike nieprzyjacielskich lodzi podwoi 
dnych i  letników me miało żadnego sukcesu 
natomiast nasze hydropłany, które uozest* i 
ły zn<ikoi^icie, osiągnęły każdy no celnym rzu
cie bomLi-roii na dwa nieprzyjacielskie krążot •' 
ki i  takie skutecznie zwalczały łodzie podwo
dne przeciwnika. Nasze jednostki powróciły w 
pełnej liczbie, z drobnemi stratami w  ludziach
i  uszkodzeniam i.

W  wybitnem współdziałaniu z n aszemi siłami 
bojowemi, niemiecka łódź podwodna strzaten 
torpedowym zatopiła angielski krążownik o 
czterech kominach.

Komendc, floty.

KOMUNIfCAl NIEMIECKI.
Berlin (Biuro W olffa). W ielka główna kwatera 

ogłasza dnia 17 b. m.:

ZACHODNI EPFEN WOJNY:
Grupa wojsk ks. rluprechta: Z powodu silnego 

angielskiego kontrataku musieliśmy porzucić 
wywalczony wcześnie rano we wsi Ro eu x  
iiysk na terenie. W  zwir.^ku z tą walką rozwi
jające się silne angielskie ataki przed południem
i po 'jołudnii na północ od S c a r p e  zostały 
odrzucone u ciężkiei^i stratami Jieorzyjaciela. 
Także nap ołudnie od B i a n c o u r ł  uderzenia 
Anglików pozostały bez żadne go skutku. Na 
froncie tej grupy wojs?. wzięliśmy w  maja do
tychczas do niewoli 23J0 AnfUków.

Grupa wojak niemieckiego następcy tronu: 
Kolo V a u x a i l l o n  i na wschód od L« * 
f a n i  niespodziewanym wypadem posunęli
śmy nasze linie naprzód o kilkaset metrów i 
osiągnięty sukces utrzymaliśmy wobec lran*H“ 
sldth ataków. Nieprzyjacii' dprócz krwawych 
strat utracił w tych walkach 248 jeńców ł kilka 
k rabinów maszynowych. Także na zachód od 
lolw arka F r o id M o n t  koło B r a y e  poszczę
ściło się ru n  wydrzeć nieprzyjacielowi wysunię
tą częęść pozycyi f zabrać przytem jeńców. Przez 
to ilość jeńców 1 wzięta na froncie francuskim 
od początku ttgo miesiąca, podwyższyła się do 
2706 ludzi, Fuzatem działał iośu bojowa w obrę
bie tej grupy wojsk, jakoteż na innych częściach 
frontu zachodniego1 było przy deszczu drf

WSCHODNI TEREN WOJNY:
Nie było szczególniejszych wydarzeń.
Front macedoński: Silne francuskie ataki r®* 

zwijające się na północ i na północny-zac 
od Monastyru, po przygotowaniu artyleryjski 
od szeregu dn izakończy’.y się pełny* 
walczących tam wojsk niemieckich i »  
skich. W  walec wręcz i w kontratakach w s ^  
dzie odrzucono nieprzyjaciela z obfitemu s

Pierwszy kwatermistrz Ludendorff*

KOMUNIKA- WIECZORNY:
Berlin. (.Biuro Wolffa) Dnia 17 maja wi 

Na zachodzie i ws^łsoJzie nie był" ' i- 
wydarzeń.

unii & m m  tófiteipsswi
Loii^y... (B. K.). Biuro prasowe podaje 

omości: Flotyla ko- itrtorpedowco ' |vn<rlii,
r* j..._______ - i - __ i__wJ^ntArnO ClO *

domości: F*.otyla kcitrtorpedowco An<rlii, 
Zjednoczonych przybyła niedawno i^jowe® 
aby wsi óiJziałać z naszemi siłami jf0-

i. Kontradmirał S i ms  objął na ^na morzu.
mendę nad wszyr-lkiem: w j slanemi ^na oczony*jb-
pejskie siłami zbrojnemi Stanów z sze*
Pozostaje on w codziennym konta c(p- 
fem  sztabu admi^alicyi.
nów Zjednoczonych sprav/ie koalićyi _  ̂
jak najwiekiz^ warto,rć i s } w pelm

© dig-ializacja jnbc malopolska.pt *
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Ameryka wypłaca Rosyi 
pierwszą pcżyczkę.

Waszyng-tosi. (Reuter). Stany Zjednoczone dały 
Rosyi pierwszą pożyczkę w sumie, 100 in ilionów 
dolarow. *

Hta iiiaiBis wMm Iiertiw.
Wledc-i (B. kor.) Przy nadejścia pakunków

c.i k.ambasazoraTatnowskiegoz Sofii stwier
dzono, że z trze oh pak skradzione zostały drogo
cenne przedmioty, w tern 16 miniatur malowa
nych na kości słoniowej, przeważnie z końca 18 
stulecia. Jedna miniatura francuska przedstawiała 
liróJa polskiego Stanisława, inne Ludwika XIV-go
i Robespierra. Gdzie kradzieży dokonano, dotąd 
nie zostało stwierdzone.

IMritlottillHHtf.
Wiedeń. <B. kor.) Według doniesienia jednej ko- 

retpondencyi, w Wiener Neustaot wydarzyła si*̂  
'wczoraj eksplozya w ^pecyahej fabryce dla a- 
psyratów dezynfekcyjnych firmy Thursfelda; 3 ro
botnicy zabici, 3 ciężko, 3 lekko ranni.

Naato w lokalu ao pakowania w tamtejszym 
za. (ładzie pirotechnicznym firmy Hancol i Tekt- 
bauer wydarzyła się tksploaya, JsHra zniszczy-* 
la cały ł uyuelt; 9 robotników zabitych, kilku 
ciężko, kilku lekkj rannych. Obie fabryki były 
przedsiębiorstwami prywatneu i.

NOYA1KI UTERACKIE.
W. niiw- Pe®jy&ski Wrćg wojny. Nakł. 

Gebethnera i  Wolffa.
(ski). Jest to lalfzy ciąg znanej powieści tego 

autora pt. ,Złoty ińteres", a rac sej dalsze koleje 
Jej bohatera w  czasie wajk pod Warszawy. Wra- 
żeniowiec neuradtenLt, wpatrzony tylko we wła
sne przeżycia erotyczne, nie umiejący i nie zdol
ny nawet zdać sobie sprawy z doniosłości wyda
rzeń, siłą rzeczy u le g a j  denerwującym wpły
wom chwili, daje w powieści szerokie pole do 
wielu wybornych ujęć i sytuacyi. Interesującego 
k Sprytu dodaje lm gałerya wplątanych w ak- 
cyę postaci, ©kreślonych zo znanym właściwym 
Polańskiemu rodzajem złośliwego zaobserwo
wania a ujmowania, a  do tego podchwyconych w  
nowem oświetleniu bo świadomie lub nieświa
domie pozo^tającycli pod wpływom najróżnoro
dniejszych oddziałyv; iń wojny. W  jednolitości 
tUpracowania Mteraokiego powinści żywo wyró
żniają się sceny denerwującego nastroju War- 
Sżawy w  oczekiwaniu upadki- miasto, przedsta
wień© z wielką siłą.

Stanisław EntuzeDa. Eistorya ustroju Polski 
w zarysie. Tom IV: Po rozbiorach. Lwów, 1917.

Jest to trzecia ^ęść obs* arnej yracy, obejmu
jącej okres po rozbiorach. Publlkacy a, omawia 
ustrój W . M . poznańskiego i Prus Zachodnich 
od początku wieku 19 do czasów obecnych, a da 
lej stosunki wewnętrzne Galicyi ort rozbiorów 
po roik 1848 oraz jej ewolucye od Jocaątku ery 
konstytucyjnej do chwili obecnej.

Geografia Polski St. Pawłowskiego* która *na- 
fazła tak przychylne przyjęcie, została zabroniona 
w okup icyi niemieckie5. Z tego powouu jest je
szcze do nabycia pewua ilość egzemplarzy wyda
nia I-go tej przepięknej książki na papierze kre
dowym w cenie 7 kor. za egzemplarz Wydanie 
drugie drukuje się na papierze zwyczajnym.

Miliarder w niewo'9.
( Z  kroniki >kandalicznvj wesołego światkaj. 

Miliuiuer który się nuazi w Ameryce. — Wy- 
ck czka do Paryża. —  Miłość d ' kokoty. -  
Szofer rywalem. —  W  pokutniczym pawilo
nie. Whisky, ykowiec i nic więcej. —  In- 

> terweneya k n uiatu i polićyi. —  Człowiek- 
szfdelet. —  Pokuta i kara.

Genewa* w maju.
Straszną naukę odebrał od życia pewien ams- 

rykański miliarder, niejaki James Sanmwl Skier, 
jak o ten szeroko rr-zp-sują si^ dzikiej *affaniO»n& 
dzienniki.

Samsel Sletei jSrżJ&ył przed dv,oma fety do 
Paryżr, mając zatfuar, pomimo ćlaaów wejeftfijrch, 
„użyć świata póki ełużą lataft, W  stolicy źreb i 
znajomość ż pewną r^mą półświatka, parnia Atoee 
Roosnel, której ko.euka stała niegdyś w Holandyi, 
a której uroda przypominała bujnośclą swoją • 
soczyste malowidła Rubensa.

Słeter, którego majątek oceniano na 150 milio- !

n w  dolarów, oosypywał przy jaciółisę swoją naj- 
ko?ztowniejszenu darami wszelkiego rodzaju. Część, 
fiwych papierów wartościowych przepijał na jej 
uawisko i kupił jej aulo o sile 60 koni, by zwie
dzić z nią okolice południowej Francy i. Zakochana 
parka %ai rzytnywała sie kolejno w €lermvni‘, Nicei, 
Tuluzie-, Bordeau % i lTirhy. Obo ,/iązki szofera peł
nił tęgi ProwKnsalczyk, 32-letni infżczy zna, który 
wpływami milionowego Amerykanina uwolniony 
zusta5: od tłużby woj«kow*j.

Wywdzięczył Bij on swemu panu w tec sposób, 
*.e wkrótce zo,«tał kochankiem pieknej Holenderki. 
Zeszłego roku w Vichy wynjogli oni na Sleterze 
kupno wielkie?? dóbr *4ouchets w departament!® 
Allier, w  pojlizu Saint-Remy.

Kroku tego miał miliarder e-ogc pożałować! 
Skoro bowiem urządzono się tylko w pałacu i do
brach, odciętych prawie zupełnie od dróg komu
nikacyjnych i reszty świata —  zaczęto zaraz mi
liardera traktować jak jeńca lub niewolnika

HolecderLa t jej kochanek oświadczyli służbie, 
że Sleter jest „wujasłskiem z Ameryki*, który 
cierpi na nieuleczalny obłęd, który codziennie się 
upija i jest w tym stanie dl i otoczenia niebezpie
cznym, którego jednak ze względów familijnych 
nie umieszczono w domu waryatów.. W  ten spo
sób uchyliła zbrodnicza pata wszelkie podejrzenia, 
a Sleter, który w Paryżu zajmował przy Avenue 
Jena apartament skład' jąry się z 12 poko i — za
mknięty został do celi o nagich ścianach, której 
całe urządranie stanowił stół, stołek i żela/ne łó
żko. Cela ta z okratow ansm oknem I zatarasc * - 
nemi ne zawsze drzwiami znajdowała się w odle
głym paw ilonie przy sćńcu olbrzymiego Cgfodu. 
Dozór nad nierzczęśliwyta jen-rem poruczono skoń
czonemu drabowi, który w najbrutalniejszy sposób 
z nim sie obchodził.

Sleter lubiał ^^ hisky* —  otr*yaiywał tef ptzez 
okno co dzień jedną fłaezkf tego napoju i poży
wienie tak liche i rkromne, jakby umyślnie Obli
czone na powolne aagiodrmie. Gdy miliarder ro
bi* w j rzuty swotir. cT<?tniężooir spotykał się z 
jedy nyni argumentem, a by ł nim bykowiwc, któ
rym beslitoSnie go * tadaro. Ludziom, zaniepoko
jonym nieludisLoii krzykami, dobywającymi się 
% pawilonu *— nówiono, że v> ilj *»a znowu , zwy
kły swój atak*1,’

Całe urządzanie paryskie Sletera sprowadziła 
zacna paiu do Boachfets i ustawicznie zmuszano 
go groźbą bicia do potIpirywanin corae tó nowych 
czeków banHt^yęh.

Wreszcie, nie irossscząc się o dalsze lo^y s*ej 
ofiary - »  udała tlę panna Almśe w t ó  ż feWym 
kOchttńteeia do Tuluzy. Tam żyli oni sobie hu- 
c^nie i Weso.'o przui oół rófeu, tarn też wzięli ślub 
kościelny.

Tymczasem konsulat aiiu»ykauśki w Lłóhie d- 
trzymywał raz po raz naglące napytania O lósy 
Słeteta. Mieszkańtfv Saint Remy ?*iczęlL fówi^ież 
coi niedobrego podeji^ywać, gdy pewnej nocy u- 
sły^zed w okolicy pawilonu cały szereg Sirżałrw.

Pokazało się, żś nieżMCzęśliwy więzień próbował 
ujieezu, wyrwawszy poprzednio strzelbę z rąk 
swego dozorcy.

łfiedy polieya weszła dó kaini —  znalazła W hiej 
żyjący szkieletj nie Człowieka, unursanego po pas 
w  kale i nieczystościach — zdziózałe indywiduum 
be-i świadomości i firawle bsż ićmySłów. W nie
długi czas uwięeloHt łlf.loJiderkę, szofera i do
zorcę ; w  śledczem w^zieniu oczekują oni słusznej 
kary za swe zbrodnie.

Dochodzeni* wykazały, fce Adwykafeinewi wy- 
łudBóae kil^a UiłłiohÓW dolarów; zhikleialtm6 prs?|r 
Hołeńderco kosztowności przenoszą waftość dOO 
tysięcy *-ranków. Skter. któi-y już zmysły odzy
skał i znajduje cię w  sanatoryun’ ina Obecnie je
dno życzenie — aby powrócić jak iiajpiędZbj do 
Amerj ki i zapomnieć zabaw paryskich i prż^gód 
z niemi związanych.

Z obnzu I/dov̂ skl «g?.
ŻTDZI A NOWY F2ĄD ROSYJSKI.

„Moineilt" pisze: Przeciw Łtitysemićklemu 
twieidzenid .,Tińlfe§ów'!ł że kierownictwo peters
burskiej Rady robotniczo-zołniergsKiej leży głó- 
wnfie W ćil&iikóW -iVtlów i gfiiizlfta Czhoi-
idzego, stwlfeAlwłhó I® alfóny gocyftlistycznej, żó 
zhacinfe ^  fed y  Pobotili^ft-^Ofiiiersklej
&kładfe się z r d fM « y « i  Róśyait, pońclaS gdy złv 
i'6wn<) iy m ,  j«M oibfe ®ai«ed{w»eB« w Roiyi 
atwO*Hy ii pftwdStńwiżMsłwa, It& te j a m :  
ośw iadcz ty. *6 Sfdą pOpU^ńty tywc/a&ł*- 
Ufy i  ieptiblikMÓW hailaazyiuvci(.

O R fiAKO  &0YE KYPOW SRIE,
„Lodz. Tag.“ donosi; „W  tych rlniacli zafcwi-ei'- 

d;:ony został „Syonistyfzny Sorni;ef. CeSltffilńy 
dla Polski ‘. W  teń frofckłb tworzy się w Polsce 
syonistyczna organiz&cva krajowa, która siano-

digitalizacje nibc niólppolska pł

Cesarzowa Abisynii.

Z afrykańską Abisynii nadeszła ^ie^omoSć. że 
w lutvm b. r. odbyte się koronacja nov,ej cesarzo
wej Zeozitu. PowySej podajemy portret egzotycznej 

monarcliini.

wić j tędzitr oficyalną reprezentacyę Wszystkich 
syotiistów w Fcl»ce.“

„2ydoweki Klob Narodowy w Warszawie’* 
powstały jeszcze przed wojną, Został oliecnie — 
podług ,,L. Tag.“ — zatwierdzony przez władze.

POŻWĆD 2 POWCDtf i? M W O W .
W  Oatrowcu caasydzi wysti^piwją przetó-i- U- 

nau, aie icsh żony noszą ż? krótkie rękawy. Doszło 
nawet t  togo po w-odu do udzie’ ^nia przymuso we
go rozwodu o>fc ecnie przez. „cha^yda“.

Śledztwo z owodu zajścia to óżnic
7 powodu zakłócenia uroczystego n»bożeńsiwa 

v* bóżnicy łódzkiej w  dniu 3 maja przez uczniów 
śyonistów, „L. Tag,“ dowiaduje się, żc do czasu 
ukończenia śledztwa, w  tej sprawie, Usunięto 
tyra czasowo uczniów syoni ?tów z gimnazyum 
Witonowski^go, szkoły handlowej kupi«-ctwa 
łódzkiego i szkoły handlowej Tow. krzewienia 
wiedzy handlowej jjrzy ul. Długiej tu*, tó.

Kosztowne kosmife. <r
Gitiłna Łydcw ska wy daj j biednyta żydom pe

wną Ilość „koszul śmiertelnych". Ze względu ńa 
podJ'oz(dnie smateryałti, wydatek ńa teii cel pod
niósł się z 4000 rb. rocznie na £-0.001 > /b. Wobec 
tego żargonówki proponują, aby koś«il*5 baweł- 
iiió,ne zastąpić p?pieiov i>mi.

POwltOD/ NARCjOOWE SYONIETÓW 
“rYARSZAT liJ.

W e Czwartek Warszawa praedstawiałe dzi- 
wny wygląd. Gdy ir iesskańcy zajęci byli zwy
kłą pracą, a ulice nićzem nie zdradziły przerwy 
W dniu roboczym, chodniKaini pi*zcciągały dłu
gie nzeregi dziatwy i młodzieży żydowskiej, 
przybranych odświętnie) z niebieskiemi (kolor 
śyóiiiStńw} kókardkami u cżfepeR i w niebies
kich ehustecżkarh na głowie.

Wszystko to spieszyło na płac Radkowy i 
płac ta, żelazną bramą, skąd wyrusayó miały 
^óChody dó Gccławkft.

Praśa żargonowa przepełniona była ?&poWj‘<5- 
dniami tego „uroczystego iłaiodowego śpao&ru“.'

Według opisów iyoh, W pochodzie miały wżiąo 
tidżiał wszystkie uzie » te  szkCz Stytowsklch, 
rtpOłasyflauat£!]ćgkkh“ i hdwet „polS.kich“. "U  
Cz-jle taieli kroczyć: skautki, ksu^i* delegaci 
8ton,mrzĄ azeń gimnastyCznycłi o hebrajski.eu M *  
zwaćh, .5tUdć'nci, słuchacz-* szkół dentystycznych
i żydówki ze związku „ d h ć h ó  w n i c es * 1 (/), 
fca pochodem miał podążać, jak się wyraża 
j,IIajnt“, „ ó t r i a d “ sanitarjuszćr,;. Uczestnicy 
poćhodu ze EŁtandarami naradoWo^żydowskimi 
.Udali się do Goc ławka specyalnymi pociągami 
kolei Nadwiślaiiskiej, przyczem zamiast zwy
kłych — jak nazywa „Hajnt“— ,.jartyków“ fla 
prawo przejazdu wydano bilety, tlraKOwaŁ 
iio Ac Mu :&ku.

W  Gocławku ustawiono „Pałatkę 3U —1 we
dług wyrażenia „Hajnta“. Na ‘ćzełe pochodu 
szli między innemi radny1 Farbptłein i przybyły 
z Berlina sekretarz komtTetu syóid«tlwV.', di* J. 
Berger.

fi^lkóny na tdlcach, przez klórć szedł pochód, 
fiyly pr^ybł-Rń^ w  barwy nero^owo-żydoWitkl* «  
fla^iSihii h^Srajskiojbl. iiltandarami syonisty- 
eififeini, poftłćetaini Herzla, Nordaua, o n z  ińwyck 
gyóftiltóW.

0Gdy poehM  *“  pisze ()H^j*)t — dotarł do 
N&iówekj W&*y#tke Sie iitlim itn w Oinrzysalą t»- 
weoyę aarr-Aawą: z balkonów i okien fzbćahó 
kwiaty, .,kr‘).niety“  i śpiewano. ’L  powiatem 
wieczorem w&tyiSHie okna były iluminowane. Z 
nickión;ch balkonów puszczano „fajerwerki14.
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Posatiy.

CHŁOPCA do praktyk I przyj
mie zaraz pracow ma ma

larska 1. Matrasiewicz, Kra
ków, Bracka 15. 1738

PALACZA (hajcen ) egzami
nowanego, młodego,do na

tychmiastowego wstąpienia 
[>cszuk..;e pralnia „Tęcza- w 
Krakówi(>, ul. Czarnowiejski 
1 !2 1C75

ZDOLNEGO Ś L U S A R Z A  
montera (może być ma

szynistą) do natychmiastowe
go wstąpienia poszukuje pral
nia ,Tęcza', Kraków, ulica 
Czarnowiejoka 72. 1676

PANNY zdolne w krawie- 
czyznie potrzebne zaraz. 

iu'era'»rowshfa 14. parter "s  
prawo. 1813

POSZUKUJĘ zdolnego po
mocnika i chłopca do pra

ktyki. Pierwszeństwo u ają z 
rozpoczętą (ji.iktyką. Praco
wnia obuwia AnŁon;ego Woj
ciechowskiego, Z ak opan e , 
Krupówki. 1819

PO'l RZEBA zdolnych panie
nek do krawiec«:yzny. 

W arszawsksi pracownia su
kien BX,laryl»“, Peiicyan -k 5, 
parter. f i  1672

POTRZEBNA kobieta z kau- 
cyą, władająca językiem 

uiemisekim, w  miejsce płai- 
niczogo do hotelu. Wiado
mość Floryańska 14, drzw 
Nr. 31, IL p. 1835

ZDOLNE pomoenictt kra
wieckie, oraz panieuK? do 

nauki, zusjdą stałe najęcie 
zaraz. W  iadomość: StaroY.iśl- 
na L 14 IL p. front. 1834

Ch ło p ie c  do piaktyk? w
sklepie spożywczym w  

wieku lat 16 potraebny do 
Zakopanego. Wiadomoiu w  
restaiiracy! p. Alacłriewisz® 
Kraków, Długa i5S. '841

SŁUŻĄC! .najdzie naiych 
miast zajęcie w  dmini- 

! tracyi ,K*iryera i łazienne
go". 'Zgłoszenia od 11—1 w 
południe.

! Poszukują. j
s •«••*••••••••••••••••■•••••V

SIEDMNASTOLETM u-zeń 
szkół średnich, poszukuje 

miejsca praktykanta w  han
dlu kolosalnym liib galante 
ryjnym, w  niejscu 1 3 np 
prawincyi. Zg  aszenia Kordas 
Kraków, ul. Szewska 11, II. p.

1796
••••••ua* ••••••

I K«. SpiieJau. !

DOM W  CHABÓWCE na
przeciw stacyi kolejowej 

jes‘ do sprzedania, nadający 
się dla jiudrytói lub prze- 
o lyslowcow. — W iadoir osć: 
Wojdyłowa, Bochnia, Karo- 
sek. 1758

DOM jednopiętrowy obcią
żony długiem do iprze- 

dania v  Dębnikach, ul. Bar
ska 55. 1787

\ A l i  Ó CZK Ę pończoszniczą 
“ »  ^prawdziwą wełnią ą) w  
kolorach porne1 at; m i czar
nym za 1 k£. 24 K ;a zali
czką dostarcza tylko diair_niei- 
s/ych pracowni pońtroszni- 
szjch powstałych z jej kur
sów. Li^a Pomoc/ przemysło
wej, Iraków, Straszewskie
go 28. 1802

DO SPRZEDAMA bUKNIA 
jedwabna, popielata w  

dobrym stan s. Kraków, ul. 
Kelicyanek 25, I p. 1815

SPRZEDAM tanio urządzę 
nie .sklepowe, materyał 

budowlany i dużą a-alę. Ul. 
Grzegórzecka 1. 50, (obok fa
bryki p. Zieleniewskiego).

1816

SIODŁO (Bocksattel) w  di 
biym stp nie i WÓ/.EK 

(Gik) prawie nowj przedam 
Zgłoszenia pod „Przemyśl*1 
p ;yjmuie Administracya Ku
ryera. 1820

KrPIĘ  dom z ogrodem w 
Białej lub cl.olicy błisk j 

stacji kolejowe;. Wiadomość 
w restauiacyi pod Białym Or
łem, Biała obok Bielska. 1805

KUPIĘ DOM w  dobrym sta- 
nfe, blis!vo śródmieścia, 

w cenie do 60 tysięcy koron. 
Pośrednictwo w y k i ucz o ta e. 
Warunki ssprzedary pi osw$ po
dać listownie pou atires^m: 
J. H. Kowalski, Wolska 08, 
pai-le-. 1Ć32

używane kasy kontrolne

„ N ^ S O N A L st

National Registner 
Kas sen Geseilschaft

m. b. H 1854 

Wień VI!., Siejenster. gasse 31.

KURIĘ KASĘ Wertheimow- 
ską średniej wielkości. 

A. Wójcik, Kraków, Sienna 6.
t81T

DO SPRZEDANIA z powo- 
ati śmierci właściciela, 

sklep korzenny, traf/ka (po 
koje do śniadań) względnie 
urządzenie w  mieście obwo- 
dov»eai, koncesya wyszynku 
z dzierżawą lokalu. Wiado
mość W reskuracyi pod Bia
łym orłem Biał.. k. Bielska.

1806

j/UPlĘ rysownicę wraz ze 
■» błotem średnie* v ielkośoi. 
Wiadomość: Inż. Aleks. Ma
linowski, ul Krowoderska 68.

183"

Fo rte p ia n  tanio do sp :e-
dapia. WialomoSć ul. &ło 

wackiego 16, Podgórze. 1U52

ROWER w oarazc dóbr; m 
stanie 1 -a marki, okazy' 

nie do opr/edaLiio. Ar v«ńska 6, 
parte" na lewo, od godziny. 
6 wieczór. 1859

\ Mm. Msziono. j
PAKUNECZ. i  , który zabra

no z przedziału Il-giej kia 
sy w  p.iejeździe z Sącza do 
Such’ dnia 25 kwietnia w 
nocy, proszę odesia^: Hontho- 
wa, Nowv "Shcz, Kościuszki 
1. 10 . 1812

ZG1BION.) dnia 14 b m. 
pri.echodz.jC ulicą Podwa

le, Straszewsl^ogo i Wawel, 
złoiy damski zegarek bratuo 
letowy. Jczciwy znalazca ze
chce oddać w  Administracyi 
Kuryera, gazie sowicie wy
nagrodzony zostanie. 1833 

*b i ••• »•••*•••••••*•  ęmm

Różne. /

C\ŁE PIĘTRO z 8—10 po
koi Iud dcm e sofcny w  

ogrodzie —  w pobliżu stacyi 
trai awajowej wynajmę odl-go 
lipca lub 1 -go pa/.dz e-nika, 
Zgłoszenia do Adm. Kuryera 
pod K. Br 1829

BACZNOŚĆ handlarze obra
zów ! Pi dszp żądać cen

nika (darmo) najnowszych o- 
brazów wojennych po znacz
nie tańszych jnar’ jak po
przedni o. Taubler Podgórze, 
Rejtana 10 . 1810

zdolnego, na robotę
ko i % przyjmę :araz.

Płaca 8—9 kor. od pary.
ŁG 3ARZEWSKI

Kraków, ulica Długa I. 31.
1821

Potrtebny zaraz
kierownik cegielni p& iej
uzdolniony, praktyi^ny i Me- 
gły w  tym za rodzie. Odp;ay 
śvJi£|dectw i zgioszenia nade
słać należy po.i adr.: Zarząd 
domen i la; 3 - -  \Tagawczy- 

>ia p. Dębica. 184.8

Acbc ¥,nlcę
um iejące w y r a b i a ć  
tokby szkolne, tylko 
pierwszorzędne siły, 

znajdą zajęcie-*
Wiadomość .-Wystawa L .^  Po
mocy pizemyŁłowej Kraków, 

u . Straszewskiego 28.
1719

DWA DOMY RAZEM ZUC70ME 
W DWÓCF FHOSTfOH .j

oba z oficynami, położo; eprzy 
jednej z głównych ulic Kra
kowa do 3przeti&i'it- iub za
miany na przedsiębiorstwo 
przemysłowe, dworek lub re
alność z ogroden. w 'brębie 
Krakowa. Biizszych wyjaśnień 
udziela Dr. Michai ENGEL, 
Gertrudy IG, lip.międzv 6—8 

wieczur lub pisemnie
it;09

D o  sp rzad a n ia :
Powóz używany w dobrym 
stanie, koła, 'dyszel, orc;;y«. 
całkiem nowe. Cena 1000 K. 
Wiadomość w c. i k. Bulni- 
czej Centrali rejonowej Nr. 21 
w Krakowie, ul. Kiakjwfka 6. 
w godzinach przedpolu1 lilio

wych. 18^6

M [  n ie is li a p i ń t i
w Ośv " jŁimiu

ma do sprzedania kilkana
ście metrycznych cetnarów
mydiii po cenie 4 K 80 L
za 2 kawałki okoto 1 klgr,
Wrysyła  się za zaliczką lu t  za 
p ep  'zedniem rade^łaniem  p ie
n iędzy od 4 y2 k lgŁ. w zw yż 

1718

Znajdą 1857

u m i e s z c z e n i

Cukierniczy sub jekt ,  
kapyer a z kaucyą, pan
na do ekspedycyi z ję

zykiem niemieckim.

J. MICHAŁ K
CUKIERNIA

UL. FLORYAŃSKA 45.

HANDLARZE u B ń A Z C l
otrzymam bardzo  piękno, jedt"abi&m 

haftowane pamiątkowe obrazy

W O J N Y  ŚWIAT, QY. EJ,
we wszystkich językach, w passepartout, 
wielkość 42X52 cm. Agenci za wysoką 
prowizyą w każdej miejscowości poszu
kiwani. Kobiety „jkoteż nowicyws^e zo

staną przyjęci i pouczeni. 1488

Zakład dewocyonaii, Lwów, Sadownicki 58.

M A 3 2 Y P Y  DO PiSAN',A
SPRZEDAJE. 18b8

RUDOLF NOWAK, KRAKÓW, LELEWELA 7.
cd 12 do gorizirsy 7 w iecićr

3 sztuki marki Undarwcod j 1 szfuka maiki Steewert 
2 „ „ Śmith & Bros | 5 sztuk „ Pitsburg 
2 „ „ Remington j 1 kasa kontrolna National 
E „ „ Ideał j —-------

NA SKLAD7IIE ŻAWSZE

wstążki, kalki, papier woskowy, farbz, papier
zwykły biały. Rolka do kas kontrolnych.

WrfsokiB mii ‘ *m s dniagjEb mmaraii
z mocnymi wierzchami 2 wołowej skóry

U a d s ie c ' Dla Pa* Dla Patów

Cm. 18—? i  2?,—2-i 25—27 28—31 
Parr K 11“ ) 13*20 15*— 16-10 

a wierzchami z krnwiet skóry:
Para K 11-10 13 20 15‘—  16*10 

Półbnciki o drewnianych podeszwach 
z mocnymi w' >rzchami z wołuwej skór; ■ 
Cm. 18-21 22—24 25-27 23-31 
Paia K 9’50 1170 I3’S5 15*—  

Buciki rcbotiacze 
najlepsza jakość, mocnymi wierzensm 
skórzanymi i podeszwą skórz*_aą zaopa
trzoną < ehraniaezfwii. Dla taężcz>z,n i ko
biet K 38'— za par«. Pojedyncze buciki 

Każdej kategoryi droższe o K 2*—. 
Letnie obuwie (pra unie ochronione) 

z wierzchami z krowi* skór/:
Cm. 18—21 22—24 25 I 28 < ’ l 
Paru K 5-40 6‘30 7*S0 8 50 

Wszystkie biwki laopaiw są Miraiiiatzam postaw, 
"o d e szw a  „G o iiatV * <prawnie oehO 

Kawałki najlepszej skóry, na nieprzemijalnej podkładce. 
Dla mężczyzn K 3*5« dla kobiet K 3 * - , dla dzieci K 2*50 
za parę. Każdy może sobie sam z łatwością przymocować. 
Wszystkie cery unormowane -aryfą urzędovą. Wystarczy 
podać dłrqoś żądanego bucika w centymetr ach. Wysyłka 

za zaliczką. Wymiana dozwolonn lub zwrot pienię Izy.
Wienet Holzf. :huli - Inousłrie E. ORTO« IY

Wier /., Zieijelofengassfc 29 16. 150.-.

M T  HA WYCZE^^HiiiU i "W* 
P O R A D N i K

dla rodzin po powołanych do służ ty  
wojskowej.

Doskonała broszur? zawierając objaśnienia i prze- _■ 
sy w  spravach zasiłków wojsk., zapomóg;, pensyi 
inwalidzkich i wdowich oraz -spom óg o ga iza :yj 
prywatnych. — Daje wsfc^ćwk celen niezawodnego 
1 vbkiego porozumień' 1 się - jeńcami wojen, oraz od
szukania aladóv zaginionych. — Adresy komitetów 
i organizacyi dobroczynnych i wywiadowczych, tak 
miejscowych, jak i w  krajach iiei .-ab-ych. — Specyalny 
dodatók o Jwach t  jdatkowych i w  sprawach povzto 
B ycl _  W zory  próśb i podań w sprawach dotyczących 

powyższego przedmiotu.

Ceną: 80 ha!, z przesyłkę (poieconę) Kor. 1-20,
Broszura ukazała sse w polskim, niemieckim i czes!’m języku. 
Zgłoszenia przejmuje: Dom Handlowy

M. PIER0ŹFK i SKA, Kraków, Powiśle 12.

NAJLEPSZE KOSY
W WIELKOŚCIACH: 00 65 DO 90 CM.,
JAK DŁUGO ZAPASU STARCZY, 

POLECA KAJTi-IJEJ

ZWIĄZEK EK 0M IC 7N Y  

KÓl£k ROLNIO^YCH
VI£ L W O W I E

STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE 
Z OGRAniCZO^ P0RĘKĄ,

obecn ie  y y KRAKOWIE Rywek23,ip.

W YSYŁKA MOŻLIWIE SZYBKA, 
TYLKC ZA  G O TÓ W K Ę.

1856

^BQBBEiil!BEiI3ElEIEiEl€i3L:S3ldlEiiEEl&1E0E]&JB
sa W

| „poezya polska

i wiatach wielkiej wojny" |
m iWydał Ludwik Szczepański 

(Okładkę rysował P i o t r  S t a c h i e  wicz)  
Kraków 1916.

Nakładem „Ilustrow. Kuryera Codziennego"

W książce tej zebrc.se sł̂  rt: iCGlnifir E6 otwory 
v.spółczesnych poetów, które ukajały sję w la
tach 1914—1916. Antologia ta, obejmująca 150 
vyierszy blisko Stu r ożnych autorów, roztacza 
przed czytelnikiem pełny obraz ucz- ć i ąoyśli, 
wierzeń i pory > >ów, Uerpicń i złudzuń poetów 

V’ prcełomowej dc&ie dzi ejsze?.
Cena ks le t  ki 2'2C Dła czjrtelników „Dustr. 
Kuryer; Codzu nnego“ K 1*60, z przesyłką po

cztową K 2"—.

g g a g a B g B B g g g g g g g g g g E B g g i g B f f l g

7 L  • i l A "  A J . O l . r t L U .
Konc. przez Wys. c. k. Namiestnictwo

Biuro kupna i sprzedaży majątków ziemskich, real
ności, parcel, zakładów przemysłowych i t. jt 

oraz posad i służby s

Stanisława Tumidajowicza
przeniesione ^ostatu

z dni 3m 15 maja b. r. z domu przy ulicy Pos jlskiej 20 
do domu przy ui. Krupnicze] 12, parter (w  pobiżu 

Kawiarni „Esplanaae*). '"807
------------------ - -

g S Ó a O n O D d t O D D O  ^  □ □ □ □ □ □ O G G G i J rc

5  RZADOWO UPRAWNIONA 1551 r j
O FABRYKA WOu ŚCIERALNYCH SZTUCZNYCH O
S  i Si ECYALNYCH LECiNIfiZYUH

I  §C. R Z A  CA I □
pod firmą: p

s

w Krakewie, przy ulicy św. Gertrudy 4 D
t O
“  wyrabia pod kontrolą komisyi przemysłowej Towar/.
► i Lek. krak. polecone przez toż Towarz. WODY pi
O  MSNJT!Ak.a'E , odpowiałające składem chemicznym H  
O  wodom: Bili nskiej, Gieshiiblerski3j, oelters.dej Vichy, “  
O  Maryenbadzkiej, Homburg, F-sfcingen, tudzież spe- H  
□  cyalne lecznicze, j^k: litową, bromową, jodową, że-

kwaśna. o- az wLily lecznicza normalne z prze- =  
Sprzedaż częściowa w  apte- •-*“  pisu Prof. Jaworskiego.

“  kach i drog*ieryaeh. —

^ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D a o a D J a a o a a n o a a a
Cenniki na żądanie Lanko, “ j

Nacz. red. i wydawca: Maryan Dąbrowski. Odpow. red.: P'- Tadeusz Konczyński.
1

^  ^digitalizacja, nibcmałopolska p!

Drukarnia Ludowa w Kraicowie


