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V/ K R A K O W IE  fl l  -  
HA ł A O m h C Y l  K. 150

m r n m i

P r e n o i n * r * t a i  
W KraHo*vte miesięcznie I f — kwartalnie K. 3. 
na pjowincyl 1 r KraHowi przesyłką do doma 

mies. K. 1-50, — kwartalnie K. 4-50.
Za zmlt nę adresu dopłaca się 40 hal.

Za granicą i Vrk. 1*50, Frk. 2"4<i. Doi. 0*50 snles.

H?jwigkszy nołaryalnis stwierdzony iakład w Ua icy 
Naczelny redakto* 1 wyda wê s Miryan U^^rowsbi.

H edalcya, A d m in is ira rya  i  EUsped/c*a:
w Krakowie ul. Wolska 1.19 a. — Telefon 1193.

Konto czekowe Nr. 8U.279

O g ł o s z e n i a :
Wiersz petitowy iednoszpałtowy. . K. —*38

PasKi (6 wierszy pDtltowyol> od . . „  5‘ — 
D ntn* osuszeniu po 6 haierzy od wyra zo. 

W  n i e d z i e l ę  c e n y  p e d w ^ f n e .

R a k  V I .  K r a k ó w  c z w a r t e k  1 k w i e t n i a  1 9 1 5  |\|y. 7 4 .

flydroplany angielskie pod Rardane^zni. łeczeóstWł-, cesarstwo to uczynił raczej znów 
rzeszą tych 25 państewek, które potrafiły udziel 
ność swą zachować poprzez w tzystke zawieru
chy dziejowe.

Komunikaty tureckie i angielskie o walkach | dach specyalne hangary dla tego rodzaju stat- 
w Dardanelach donoszą niejednokrotne o akcyi ków powietrzno-wodnych. Jak wiadome Turcy
_-------_______ ____ ______ i ______ - ___ *_______  TT—J __IrJlIrn ł*łvn]«l nAw SłTlO*! a IsItIATi . P*dvhydropianJw na tym lerenie wojennym. Hydro 

plan jest to aparat lotniczy, który może „lądo
wać" na nijorzu. Wielkie okręty angielskie znaj
dujące się W Dardanelach mają na swych pokla

S  trzelili kuKa hydroplanów angielskich, gdy 
wykonywały loty rekognoscyjne. Rycina nasza 
przedstawia hydroplan w chwili osiadania na 
morzu. Na dalszym planie krążownik francuski.

Panowanie Krwi niemiecKiej
Ha ilu tror ach pan«ja rody nlemlecKie? U '
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Następujące dane rzecz oSwietlą.
W  Europie istnieje tylko siedem państw ma

jących dynas*ye nie niemieckie. S? fo: Włochy
'dom Sabaudzki), Monaco (rodzina Grimaldich), 
Czarnogóra (familia Njeguszów), Szwecya (po
tomkowie fianc. generała Bernadotte), Serbia 
■^^^^"mgiewiczowie), Hiszpania (Burboni) i 

ya |jpm Omanów).
>  "Myatkich innych 13 monarchiach euro

pejskich^ 22  udzielnych państwach niemieckich 
wladająuodj niemierkie.
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(Od naszego Jifrespondenta).
Wiedeń 26 marc*.

(wir.) Telegramy włoskie donoszą, że gibinet 
, ecki w Atenach postai iowił zaprotestować 

przeciw zajęciu przez Frani :yę i Anglię wysp 
archipelagu i wyspy obsadzić oddziałami wojsk 
greckich.

Jeżeli wiadomość ta się sprawdzi, czego na
lepy się spodziewać, będzie ona dowodem sta
nowczej przewagi jaką król Konstanty I. wzi<Łi 
nad zwolennikami interwencyi propaguwanej 
przez byłego prezydenta gabinetu Wenizelosa. 
W  ten sposób polityka koligacyjna odniosłaby 
tryumf, boby dowiodła, że węzły krwi o ile nie 
są zatart» zbyt mocno wpływem środowiska od
dać mogą ui sługi znaczne.

Król Konstant y I. ożeniwszy się ze Zofią, sio
strą ceearza Wilhelma II pochodzi z rodu Olden
burgów, linii Schltiswig-Jlolstein-Landerburg-
Glticksburg. Linia ta panuje w  Grecyi od roku 
1863, rpokrewniona jest blisko z domem duń
skim i norweskim, a w stopniu dalsz^nn z wiel* 
kimi liukami Oldenburgu i carami Rosji.

V f t r

Władca (sourerain'1 jest wedle eywSlitae^j- 
n«go typu chrześcijańskiego, najdoskonalszym 
^yobrazicielem państwa. Nie da się zaprzeczy , 
ie  t* organizacyn państwowe, na których czele

stanęły dynajtye o silnem pocj uciu swej wła-t 
dzy i Bożej iaski, przetrwały koleje losu wy 
trwale przez lat tysiąc. A jeżeli układamy sze
reg przyczyn, które pozbawiły Polski bytu nie
zawisłego, zawsze trzeba umieścić także —  
brak dynastyi.

, , wszysme dwadzieścia innych 
państw europejskich, pozostaje po dzień dzi 
siejszy pod panowaniem monarchicznem, we 
formie konstytucyjnej.

Ale dwadzieścia tych monarchij polzielić mo
żna na dwie kategorye. Do pierwszej należą 
Niemcy, do drugiej wszystkie inne państwa.

Niemcy stanowią dlatego osobną kategoryę, 
że składają się z 26 państw udzielnych; w tej 
liczbie 22 monarchij, 3 republik! (wolne miasta) 
i 1 kraj państwowy (Alzacya z Lotaryngią).

Ongi w śrtdniowieczu Niemcy podzieliły się 
iia niezmiernie dużą ilość drobnych państewek 
udzielnych. Było ich przeszło trzysta pod koniec 
14 stulecia, przeszło dwieście po pokoju west
falskim. Cesarz niemiecki był sobie zwierzch
nim panem o prerogatywach szczupłych; gdy 
Franciszek II. w  r. 1806 złożył koronę i „pań
stwo rzymskie narcdowości niemieckiej" roz- 
wiązai, wciąż jeszcze pozostała spora ilość dy
nastyi i państewek udzielnych. Dużym trykiem

\
"\

Na jednym tronie poprzestały mianowcie ro
dy: Liechtenstein (ks. Liechtenstein), Habsburg 
(Aujtro-Węgry,' Witelsbach (Bawarya), Wirten- 
berg (Wirtenbergu-,) Zahringer (Baden), Bra- 

band (Hesya), Askańczycy (An ialt), Braun- 
schweig (Brunświk— Lineburg), i Waldeck (W al 
dek).

Natomiast po dwa trony osiągnęły rody: Nas 
sau (patrz książę Dynasów w Panu Tadeuszu) 
władający w Luksenburgu i Holandyi, Mecklen- 
burg (w Mecklenburg Schwerin i Mecklenburg 
Strelitz), Lippe (w  Lippo i Schaumburg Lippe) 
Reuss (w Reusi, starsza linia i Reuss młoduza 
linia), Schwarzburg ( wSchwarzburg Rudolstadt 
i Scłroarzburg Londerhausen) a Hol enzollemi 
zawładnęli Prusami, Rumunią i cesarstwem nie- 
mieckie.n.

Szczególnie łaskawą okazała się fortuna dla 
książąt Oldenburskich, którzy obok rodzinnego 
Oldenburga, zapanowali jako jedna z linij do
mu Oldenburskiego o przytulnej nazwie: Schle- 
sw{g —  Holstelu —  Gliicksburg —  Louderburg

politycznym Bismarcka było, że odnawiając w kolejno w  Danii, Norwegii i Grecyi, a jako linia 
r. 1870 cesarstwo niemieekio, nie porozpędzał Helstein— Gottorp w Ros; 
wBzel ,idch rielkich i małych diuków, lecz czy _ Jednak ekcd wzięła dynastya saskich Wit- 
niąc zadość konse'waty"'nvm instynktom spo-ltinów. Nie tylko że

©.tjigitanzacja mbc małopolska pl
am; :h Niemczach wła
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dają Wittinowie w  aachsen W eim ar Eisenach, 
Sachsen-Meinigen, Sachsen-Altenburg Sachsen- 
Koburg-Gotha i w Królestwie saskiem, ale nad
to linia Sachsen-Koburg-Gotha panuje w Belgii, 
Bułgaiyi I Anglii. Wittinowie zawiadują przeto 
na ośmiu tronach. Nasi obaj królowie Sasi

pochodzili również
z Wittinów.

Rozglądano się w  tych danych obserwując 
różnorodne stoeunki i  wpływy wiążące się  ̂z 
koligacyand dynastycznemi, zrozumiemy łacnie* 
niejedno zjawisko w  toku zdarzeń bieżących 
Polityka dynastyczna i  koligacyjna je it bez
sprzecznie potężną dźwignią w stosunkach mię
dzypaństwowych, a fakt ten odegra dużą rolę 
takżt w przyszłych rokowaniach pokojowych.

Ł o d z i e  p o d w o d n e  b ek , 

p e ~ » s k o D u .

fsfmon 1 .1?*, jeden z  najbardziej zasfułonycch 
wynalazców w zakresie łodzf podwodnych, zdo
łał w  ost?tnich czasach znacznie udoskonalić ten 
przyiząd. Nowa, zbudowani Już przez .liego Ićdi 
podwodna, nie posiada wcale periskopu, owej wy
stającej nad woda rury, przez którn komendant 
śledzi powierzchnie morza. Dotychczas bowiem 
perLkop, pomimo swej malej wielkości i dosto
sowania do powierzchni i lal morza, łatwo mógł 
być dostrzeżony przez nieprzyjaciela i zdradzić 
obecność łodzi podwodnej. Aby uniknąć tej pięty 
Achillesa, łćdż podwodnn Lakego niu posiada 
wcale perlskopc, bez którego doskonale się zre
sztą oryentuje. Drugą nowości? łodzi Lakegn 
je*>t lef możność posuwania się nń wzói utomo- 
bllti pc dnie morza. Do ttgf> celu służą specjalne 
koka, umieszczone na spMzic łodzi, która porusza 
»ie na 3nie merza wcale 'obodnie, a nawet zdol
na Jest przebywać większe wyniosłości, aniżeli 
auA.amo*łll na lądzie.

Do oryenl^cy’ W zakresie przebyte! 'drogi słu- 
2ą taksnmet y, umieszczone przy kołach; mar 
nometr m litiy  jrleyokoSć wr>dy, Ji impas wskazuje 
dokładttl s kiciu. rUehu: Dzięk; temu, posiłkując 
się specyaln? mapa, można w łodzi podwodnej 
tak bezpiecznie Jeździć po dnie morskiem, jak 
W automobilu po powierzchni ziemi. Można więc 
w łodzi podwodnej —  nie będąc wcale widzia
nym, — prze.Tzukiwaać spokojnie pola minowe a 
nawet wcisfkać się do portów. Ł6ć* podwodna 
Lakego służyć będzie do niszczenia kablów, wy
ławiania min, i przecinania siatek ochronnych — 
zamykających por*y. Wrcszcfe z  łodzi takiej znaj 
dującej się na dnie morza, wyjść morze nurek 
i założyć niedostrzeżony miny nod okręty nie
przyjacielskie!

Tureckie teMouistbi.
^opuszczenie kobiet tureckich w  Konstanty

nopolu do służby telefonicznej uważać należy 
jako wydatny krok naprzód w postępie kultury 
i  cywilizacyi, gdyż decyduje on o etanowisKu 
niewast mahometańskeh. Podobne postąpienie 
jeszcze przed dziecięciu laty było wprost wy
kluczone. Kobieta wschodnia, która dotychczas 
według pi zepisu Islamu trzymaną była w  ścis- 
łem zamknięciu, za krata’ ai, zdała Ott życia pu
blicznego, obecnie wprr.Bt przeniesioną została 
do służby publicznej i dzisiaj w Konstantynopo • 
lu prawie wyłącznie kobiety ? atrudnione są przy 
telefonach. Przed kilku miesiącami utworzono 
w stolicy Turcy i specjalną szloi*q telefonistek, 
która wykształciła już wcale poważną liczbę sił 
zawodowych. Kobiety treck?"i pełnią swą służbę 
doskonale, piltjie i ze zrozumieniem rzeczy, ku 
pełnemu zadowoleniu dyrekcyi, w następstwie 
czego odpowiedzialne stanowisl r kierowniczki 
telefoniczny ch stacyi w  Stambule oddano w  rę
ce panny Osman.

Wiele kłopotów zgotowała kwesty® ubrania 
nowych telefonistek. Jak wiadomo kobieta tu
recka musi ustawicznie chować swe włotfj i no 
sić w  tym celu specyalne okrycie, długą, szarą, 
łub czarną chustę, rozłożoną w sutych fałdach 
na głowie, a nadto i  ciężki welon, osłaniający 
całą twarz. Ponieważ ten narodowy strój oka
zał się dla nowych urzędniczek zbyt nieprakty
czny a przed ew bzystkiem niewygodny w  jłuż- 
bie, najwyższa władza dozwoliła im używać za- 
mias; niego „ba^ iorty" to jest lekkiego białe 
go ezula, zarzuconego na głową

l o t n i k .
Obecna wojna jeet pierwszą- w któvej w i.łne 

zadanie spełnia t. zw. piąta broń, to jet*ł lotni
cy. Wprawdzie już ra  początku 19 "ieku uf y 
wano balonów do służby wojskowej, używali 
ich austry icy w ib49 roku, fransuri w  )jnie 
włoskiej 1859 r. i  w  wojnie niemieckiej 1870 r., 
a Niemcy aa wypraw ie dc Chin 1900 r., jvdnakż< 
dopiero w  tej wojnie można mówić o regularnej 
służbie lotniczej, a to srirówno balonowej, jak 
przedewszystkiem służbie lotniczej.

Pomimo wydoskonalenia tego 1'odka jazdy 
po powietrzu —• zdawali 6̂ bie lotnicy sprawę i  
tego, że właściwie dopiero wojn>» sama i własne 
ich doświadczenie okaże, czy i  o ile skuteczną 
będzie ich praca i  poświęcenie. Zgó iy  wiedzie
li lakże, że wojna ta stawiać bęazle wielkie *4 - 
lania. ie  w szczególności będą musieli podej
mować loty wyczerpujące, zarówno na odle 
głość, jak na wysokość, loty obserwacyjne co 
do skuteczności strzałów włauiuj armii, jak też 
co do ruchu armii nieprzyjacielskiej. Kilkumie
sięczne doświadczanie wzbogaciło nader w yda
tnie tę ich wiedzę lotniczą i  ugólnie stwierdzo
n y  że lotnik podejmuje i  wykonuje i:oraz tru
dniejsze zadania.

Prsecfew&iystkjem dziś rozstrzygnęła się spra
wa co do maszyny samej, i  7,a joayny odpo
wiadający cełowi uznano dwupłaszczyznowiec, 
jako tik i, który umożliwia lot spokojny a więc 
dobrą służbę wywiadowczą, 1 który użwiga wię
kszy ciężar, a więc silniejszy motor, v. jtjkszy 
■sapas benzyny i  dwu ludzi: lotnika i  wywia
dowcę. Dwupłatowców używa armia Łiistry- 
acka; armia niemiecna ma także kilki jedno- 
p la tow A #  —  ale tylko na te in ie  zachodnim; 
francuzi i  anglicy mają jedne i  drugie, wśród 
tych ostatnich flotylę wyjątkowo lekkich ma
szyn zdolnych do szybkości 140 km. na godzi- 
n%, rosyanie zbudowali samołoty-olbrzymy, we-, 
dług pomysłu inżynieia Sikorskiego, o rozpię 
tośc 30 m i  o 6 motorach. Prócz te "o  używają 
rosyanie także maszyn rrancuskich i  angiel
skich. Dawniej sądzono, że lotnik musi mieć 
do wzlotu odpowiedni plac wzlotu, dzisiaj wy 
starczy byle łąka, nawet rola i  latają w  dzień i 
w  nocy, a nawet wśród śniegowej zawiei.

l ’i< rwszem zadaniom lotnika w obecnej woj- 
n?e jest badanie skuteczności strzału —  oczy
wiście dział większych, głównie moździerzy. 

Możnaby powiedzieć, że lotnik komenderuje b.*v 
teryą, gdyż on podaje błąd pierwszego “trzału, 
według czego ustawia się drugi moździe;z.

Drugiem zadaniem lotnika jest walka w  po
wietrzu, a do tego celu służą mu: bomba, ka
rabin maszynowy i  sazały. Co do strzał, to ich 
skuteczność jest mimo wprowadzonych ulep
szeń bard™ mała, na dwa tysiące zrzuconych 
strzał bywa jedna celną. iiomba wywołuje po- 
płocn w posuwających się kolumnach, powodu
je szkody, o ile spada np. na dworzec kolejowy, 
magazyny, zbiorniki materyi palnych itd. —  a- 
toli i  tutaj bardzo wiele zależy od szczęścia, od 
przypadku, ‘;ak że dotychczasowi, wyniki eą 
ogólnie małe.

Pozostaje broń trzecia: karabin maszynowy. 
Jest on tak ustawiony, że strzelać może tylko 
na boki —  tylko z aparatów francuskich kara
bin maszynowy strzela przed siebie wzdłuż osi 
latawca. Wczystko wskazuje jednak na to. że 
w  najbliższej przyszłości zastąpiony zoytanie ka
rabin nagzynowy lekkiem szybkostrzelnem dzia 
łem, oczywiście o ile siła nośna latawca i  mo
toru na lo  pozwoli.

Ważne usługi, które w  tej wojnie oddają lo
tnicy, kosztuwały oczywiście wiele ofiar. Wielu 
zdolnych jest w  niewoli, wielu przepadło bez 
wieści, zapewne zginęli —  albo od strzałów nie
przyjacielskich, albo wskutek uszkodzenia mo
toru; zaszły również nieszczęśliwe wypadki przy 
lądowaniu.

Ze zfcMdi nrHkk M l
Ze zdobytych rosyjskich dokumentów i  pa

pierów prz^rtacza ,.W .T. F “  następująca wy-

„W ódz naczelny podaje do wiadomości, 
że rodziny więźniów wojennych, którzy do
stali się do niewoli, nie odnosząc żadnej ra
ny. « ie  mają żaineco prawa do jakiegokol 
wie* wsparcia. Generał Oraaowski.

pW, bardzo krótkim "rzeci%eu czasu za

■zło W Jednym tylko «  pulkr. puwnoty 75 
wypadków tyfusu. O*o. Ro*ec  

ponieważ stwierdzono, tołnhrz® cia 
ato sprzedają ewe umundurowanie | bUt» 
zakazuje rię tego najsurowiej pod pozą ^  
du wojennego.

Wódz naczelny zawiadamia, U  w obst 
dzonych przez na* obszarach P m  Wschod
nich nie volno używać Jako materj Ju ^  
jałowego jakichkolwiek rteczy, na^eiącycij 
do mieszkańców .Do tego celu służy6 moł« 
tylko węgiel lub drzewo.

Poni^wai należy przyjąć, U  ohoroHy t t . 
kazi dostają się do nas p n ez  Niemców, 
zakazuje się najsurowiej brania tibrań lub 
jedzenia od rfin ych  lub zabitycłi Niemców, 

Generał OranowskL"

„Sztab armii wyznacza nagrodę 100 rubli 
za k a ż d e j  zabranego do niewoli Niemca, 
bez względu w jaki sposób dostanie się do 
nae«yeh rąk. General Rc nschild.“

..Pułkownika Świetyrklego, kapitanów 
Sofiedowa, Kumina, A lek -ndrowa I ,\lbo* 
wa oraz porucznika Juiaowskirgo, kiórz.y 
jeszcze przeJ weśoiu tygodniami zgłosili się 
jako chorzy i  od toj chwili " ie  ma, o nich 
wcale wiadomości, jakoby w i cjli do jwych 
udddałów nsv.wam z zajiuv«ranych p»iez 
nich stanowisk. Gen. Bułgakow.“

W oswobodzonej t o u r .
Lódź, 23 marca.

Jakkolwiek jeszcze prze a ctterom* tygodnia
mi podjęto ruch osobowr na kilku Uniach ko
lejowych, to jednak nie z każdej miejscowości 
dostać się można do Lodzi. Z Kalisza i  Abksan- 
diowa bez kłopotów w y pchać możn • do Łodzi; 
na większych stacyach znajdują się obfite bu
fety i  gdyby nie poniszczone dworce kolejowe, 
możnaby sądzić, że się znajduje gdzieś daleko 
poza frontem bojowym. lua<. zoj natomiast przed
stawia się .-yluacya od strony Kraków ■ Często
chowa, Już z Piotrkowa, lepiej jeet i pewniej je
chać do Łodzi wozem, gdyż, na przebycie drogi 
trelem przez Koluszki potrzeba ob(Ciif> 2 dni, 
podczas gdy dawniej wystarczały na to dwie 
godziny. Jedynem wyjęciem —  zwłaszcza wo
bec trudności znalezienia i wyr ■ jęcia (w Piotr
kowie furmanki —  w y ska nie pozwolenia na u- 
życie pociągu wojskowego t ja z ię  do Skiernie
wic, Dworce na lini* warszaw sko-wifdetiskie], 
pomiędzy Zawi< rcinm a Pru zkowem są całko
wicie zniszczone; straszny zwłaszcza obraz zu
pełnej ruiny przei istawia dworzec w  Kduszkacb. 
N ie pozostał tam kamii :ń na kamieniu. v idocz- 
nie Rosyanie mieli w  czasie swego oćVrOtu w 
listopadzie dosyć czasu na doitonaiue aiiszcze- 
tiiji, Podróż z  Plot/kowa do Łodzi trwa >ftecnie 
zamlaśt 48 go lz in  tyiko 12.

Przy wyjeżdzie do Łodzi widzi się, te miasto 
samo niezbyt w iele stosunkowo uciei.rfało. Lud
ność, kryjącr się dawniej po piwnicach, zapom
n ia ł. azybko o iirzejściach i przyzwyczaiła się 
łatwo do norach  warunków Podobno nawet 
w  karnawale w  wielu domach urządzono zaba
w y taneczne. Na ulicy Piotrkowskiej wre rucb 
juk dawniej, Bklepy i handle otwarte. W  .nieście 
znajduje się jeBzcze wielu “osyjskich ■ntędni- 
ków, którzy nie mogli, alt o nie chcieli umkL.»-i. 
Według kompetentnych informacyj nie brak 
także całej falangi tajnych szpiegów, kryją'- F *1 
się sprytnie przed wyśledzeniem i ujęciem. 
Często także napotkać można przeciągające uli
cami gromady wynędziuałych i zmęczonych jeJS- 
ców rosyjskich.

N a  podworcu więziennym nie ma już szubie
nicy, wystawionej tam jeszcze w  r. 1906 prze* 
krwi chciwego Kaznakowa. Więźniów politycs- 
nych wypuszczono na wolność.

Co d*leń ntastoT
Kraków, dma 31 marca.

Opieka nad superarbftrcwa- 
n y m i le g io n is ta m i.

Z  Biura Naczelnego Komitetu narodowego 0- 
Li-zymujemy następujące pismo:

W  notatci pt. „Spraw a rolna i  warsztatom 
skierował „Ilustrowany Kurye. Codz.‘‘ w i^rze 
z dnia 25 marca w«zwanie no N *  czelnego Ko-
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(Sitetu Narodowego, by zajął się losem tycn ee 
tek legionistów, którzy po superrewizyi zostali 
uznani za niezdolnych do dalszej służby woj
skowej.

Prosim^ uprzejmie WPana Redaktora o po
danie do wiadomości czytelników „Kuryera11, 
4e N. Ji. N. świadom ważności iprawy i  w po
czuciu ciążących na nim obowiązkóv rozwiń }ł 
wytężoną działalność opiekuńczą nad byłymi 
legionistami. Szereg szpitali, domów dla uzdro- 
wieńców, gospi il, schronisk, czę&cią rozsianych 
po kraju i na Węgrzech,częścią założonych w 
Wiedniu —  eto instytucye, w których legioni
ści znajdują opiekę i  ratunek dla zdrowia. — 
Wkrótce ula tych wezystkicn instytucyi, pow
stałych z inieyatywy N. K. N. i  pozostających 
pod jego kierunkiem, zostanie stworzony cen
trali. urząd, który zespoli dotychczasowe ga
łęzie działalności i ujmując całość pracy w je
dnolitą organizacyę, zapobiegnie rozpraszaniu 
się wysiłków, a tem samem przyczyni sie do 
wzmocnienia energii i skuteczności akcyi.

pozwalamy sobie wreszcie zauważyć, że 
chcąc słusznie ocenić działalność opiekuńczą 
N. K. N  , należy mieć na względzie, z jednej 
strony zakres nastręczającej się tu pracy i  szyb 
kość jego rozszerzania się w miarę przedłużania 
się operacyi wojennych, z drugiej zaś środki 
materyalne którymi rozporządza N. K. N.

Bk 6 kwietnia 
prorektora Un. 
t Fr< Z c ł i  n. t. 
U w o' wobec

wykładzie 
.m informacyjna 
[» i; pskusya ipo- 

u ̂ er%wy.
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Z doli wojennej ludu polskiego.
(§) „W alec parowy “ —  którem to mianem 

oclr.zczono pocnod milionowego wojska nie
przyjaciela —• pracuje bez wytchnienia ku cał
kowitej ruinie i  zniszczeniu ludu polskiego. —  
Los jego i  dola jest gorzka. Przymiera głodem, 
ostatka Jii życia pJnuje swej krwawicy, oądź 
tez pędŁony jak dziki zwiera —  kryje się w 
zgniłych dołach, wylęgowiskach chorób i  zara- 
zjr. Najgenialniejszy opis tego strasznego obra
zu będzie zaledwie slabem, kaiykaturalnem od
biciem rzeczywistego stanu nędzy ludu naszego. 
W  takich warunkach —  pomoc dla niego —  
jest najtłustszym obowiązkiem podołam ch 
czynników. Wszak należy ratować ten istotny 
fundament wszystkich narodów. Że ta pomoc 
w  wielu wypadkach wobec bezustannych opera- 
cyj wojennych —  nie może być zawrze Ufiite 
czną,, to już jest najs mutniejozą tragedyą wy
niszczonego ludu polskiego. Zdając sobie więc 
z tego stanu rzeczy sprawę —  uderza niejedno
krotnie obojętność wybitnych jednostek i to 0- 
bejętność, granicząca chyba z Dłędem ignoran 
cyi i manii wielkości. „Wytrawne" zdania i są
dy w  kwestyi nędzy ludu polskiego usankcjo
nowanych wielkości —  warto przytoczyć. Oto
*  kilku powiatów zachodn. Galicyi, nawiedzo
nej inwazyą rosyjską —  wybrana delegacyę, 
w  skład której wchodzili najdzielniejsi jTzed sta- 
wiciele włościaństwa. Delegacya ta, krzątająca 
się żywo celem uzyskania pomccy dla zrujno
wanych gospodarstw —  miała niejedną rozmo
wę z wybitnymi jednostkami — rozmowę, przy
bierającą niepożądany dla delegacyi obrót. Na 
wszystkie żak i skargi —  zasłaniano się bra
kiem pieniędzy przepowiadano bankructwo ak
cyi chłopsk;ej itd. itd. „Najinterc sujący był? 
uwaga pewnego pana:

»—  Skarżycie się, że wara zabrano dobytek, 
miszczono narzędzia rolnicze, domostwa, ale 
moiściewy! Jesteście i  tak szczęśliwsi odemm 3. 
Sprzedaliście drogo zboże i macic pieniądze. 
Mnie zaś M ora le  spauh elwa dwory!
‘ Słowa te ■'Wypowiedziana owa osobs jednym 

tchem. Przytkała przy tem tak nieszczęśliwą po- 
aę. iż chłopskiej delegacyi markotno się zrobi 
lo. Ten i ów westchną głęboko i z żalu i współ
czucia 31a nieszczęśMwego dygnitarza. Delega 
eya straciła, wszelki już rezon do dalszej rozmo
w y Posłuchanie było skończone.

< d

w i e d s r ś s k ? } .
• - - - * "  “ y 

„W ied. Eurycr Polski1” (nr. 149) zamieszcza 
na temat gościnności w  Wiedniu, następujace u- 
wag;, które tu przytaczamy oez komentarzy.

„Gdy jesienią —  pisze wymieniono pismo -— 
Wiedeń zaroił się od ,.FKichtlingó«'“ , szukają
cych w stolicy Monarchii schronienia pizcd m o
skiewską nawała, pojawiły się w pismach odez
wy, wzywające mieszkańców do gościnności i 
współczucia względem biednych wygnańców.

Niestety poważnycn i Kulturalnych głosów, lu
dność nie słuchała. Tu iuż ni? ma mowy o ja- 
Kiejkolwiek gościnności i współczuciu, zachowa
nie się bardzo znacznej części ludności Wiednia 
wobec Polaków urąga wszelkiej, choćby tylkc 
prymitywnej grzeczności, a nawet ludzkości.

Można jeszcze wybaczyć, gdy któryś Wie 
deńczyk wykluwa nam ocjy rzekomem barba
rzyństwem, twierdząc, że w Galicyi są te same 
skaiy i  bagna, a co za tem idzio i dzicy ludzie, 
bo to dowodzi tylko braau znajomości geogra
fii własnej Monarchii, której Gaiicya jest jednym 
z najbardziej uposażonych krajów, trudno jed
nak usprawiedliwić dokuczanie i  szykany, na ja
kie wciąż wychodźcy galicyjscy są narażeni. 
Sam dźwięk mowy polskiej w tramwaju, kino 
itp.. \,ywoh;jj brutaLu. przycinki i epitety, od
syłają nas głośno do wszystkich dyablów i pro
wadzą między sobą rozmowy, których należy 
chyba nie rozumieć, aoy nie doprowadzić do a- 
wantur. W ’ edeńska „Haupfaau'1 odnajmująca 
mieszkanie Polakom, jest z reguły grzeczna 
przez pieiwsze trzy dm, iastępnit zaczyna z 
rzysto kobiecą drobiazpowością utrudnić po- 
fcyt °wytn lokatorom. Najpierw odbiera im po ko
lei najpotrzebniejsze sprzęty, a gdy mieszkanie 
już ogołocone, rozpoczyna *jię zatruwanfe żv 
cła w lnnv sposób. " vv v

źrnych wąsach, podobizny swoje} nowej klienteli: 
kozakÓY o czupurnu uczesanych włosach \

L w ó w  aa w sKroś poism .
,,Talk dzieje się iu, gdzie spotykają fię  1 potrą

cają o sobie różne narody niezdecydowane. Nie 
zdecydowane? Kwestya narodowościowa i kwe- 
stya rasowa jest tu jeszcze b trdziej zagmatwana 
niżeli gdziekolwiek indziej. Aczkolwiek miasto 

Lwów sam w sobie jest mias'em na wskróś 
polsk.em, żydzi Dowiem stanowią tu dziś zale
dwie 11% ludności, tc w przylegającej do Lwowa 
części Galicyi stanowi przewagę żywioł rusiński, 
który ma odrębny i szyk od Rosyan i odrębne 
v y znanie".

W  pałacu guterna łoFa .

,Mo*?em sie przekonać, będąc zaproszony pe
wnego dnia prz,x  hr. Bobrińskiego, nowego gu
bernator! Galicyi, w Jego pałacu, co to znaczy 
zajmować posiadłości swoich wrogów. Pan Bo- 
brińskl rozsiaduje się wygodnie po fotelach i ka
napach, bawi się widokiem przepięknych obra
zów rczglada sio po zbiorach, któtb po” ustalą 
tu nienaruszone".

<, Wiedeńska „Hausfrau“  tak ,nloslycha
nie tkliwa na własne strata, że ręce łamie nad 
zgubionym gwożds iem, powinna chyba śnieć tyle 
serca, aby nie znęcać się nad nami, którym 
właśiiie prócz gwoćdzi w  ścianach nic nie pozo
stało.

Mieszkańcy Wiednia, twierdzący uporczywie, 
że wychodźcy powodują drożyznę, powin ii wie
dzieć, ze fiemne bułki i drogie mięso, nie są 
dzieletn Polaków (!) tylko cynikiem wojny, żc 
to samo dyicjf się w c^łej Monarchii i sąsied
nich Niemczech. Powinni też przyjąć do wiado
mości, że Wiedeń grubo zarabia na wychodź
cach, którzy wypełnili sobJj; luk powstałe skut
kiem mobilizacyi.

Czas juz najwyższy, aby Wiedeńczycy opa 
miętall s;ę i  zmienili swre postępowanie, które 
nas loygcrycza, a zarazem zdumiewa. My „bar
barzyńcy wschodni** napewno zacno wali oyśmy 
sie inaczej w  podobnym wypadku wobec cywi
lizowanych „ludzi Zachodu1*.

Na innem miejscu pisze ten sam dziennik:
Do szeregu słusznych skarg na postępowanie 

niektórych kupców wiedeńskich wobec naszych 
wychodźców, dodać należy następujący obuiza- 
jący wypadek: Pewna inteligentna kobieta przy
była po zakupy do sklepu z grzebie rrami i szczo
tkami t. p. Berty Subertowej przy Wilhiing^r- 
stiasse ł. 26. Oglądając towar, uczyniła uwagę, 
że cena jest za wysoka i zaproponowała ńższą. 
Kupcowa zaperzyła się i poczęta c.ynić głośna 
ubliżające uwagi pod adresera Polek, przyuzera 
uczyniła lekceważący ruch. Oczywiście spotkała 
się kupcowa ze stos jwną odpowiedz^, która 
jednak nie 2mitygowała kupcową, dopiero, gdy 
owt pani zwróciła jej uwagę, że jest żoną ofi
cera, kupcowa nieco ochłonęła i spusciła z tonu. 
Parie nasze powinny wrysnuć z tego oburzają
cego faktu odpowiednie konsekwoneye.

Korespondent wcjesiiiy o Lwowie, 
Krakowie i Przemyślu.

Z obszernego artykułu Jednego z  koresponden
tów zag -anicznych, przydzielonego do głównego 
sztabu rosyjskieio który opisuje swoje wrażenia 
odniesione we Lwowie i Galicyi, w  czasie chwilo
wego panowunia tam Rosyan. „Wiedeński Kuryer 
Polski". v  nrze 149 wyjmuje następując ustępy:

Patryarchalne stosunki.
,,Gdy armia ausjyacka wycofała sie ze Lwo

wa, pozostało w szpitalach lwowskich bardzo au- 
żo lekiyzy 1 pielęgniarzy austryackicb, nie c/ica 
cych, czy nie mogących opuścić swoich chorycn 
i rannych. Lekarze ci chodzi sobie i chodzą do 
dziś swohodmt po uiicy, niKt xh nie zaczepiał. 
Doszło do tego, że wszędzie, gdziekolwiek sie ru
szyć, spotyka się obok mundurów rosyjskich mun 
dury austryackie“ .

j,Fotografowie tuteisi, ludzie nitzaprzsczen' - 
beipaityini, powystawiali obok fotografii swoich 
dawnych klientów * huzarów v> zgi erskich o naje-

Po^wata dla naszyci, pułków.
iPMy, którzy przechodziliśmy po polach ualki, 

Cdzie zmagałv si^ z  sobą armie rosyjska i au- 
stryacka .możemy z całą sumiennością powie
dzieć, ie  wszystkie Korpusy węgierskie, tyroiskie 
niemieckie i p >lskie pałały jak największą niena
wiścią do Rosyan, to też wałczyły nieraz do upa
dłego. Węgrzy nad: wszystko, zdaniem naszych 
oficerów, dokonywali po prostu cudó v waleczi- 
ności".

OpitJa o Przemyślu.
„Trzy miasta, Które dzisia’ rabrały sławy 

wszechiwiatowej, wznoszą się, że tak powiem, 
yzdiuż prostej Unii gór karpackich — Lwów,

I Przemyśl i Kraków.
Lwów znajduje sie na doDre(?) w posiadaniu 

rosyjsKieni. Przemyśl zdaje się konać pod ustv 
wicznem bombardowaniem zestror.y Rosyan. Lo
tnicy ze strony rosyjskiej od czasu do czasu uno
szą się nad miastem i rzucają bomby. Lotnicy 
austryaccy wznoszą się nad armią rosyjnką i rzu
cają na nią również bomby. Wśród tego nowocze
snego Adryanoijola grasuią wszelkie choroby: ty
fus, biegunka i cholera. Mojemy z tego wnosi*’, 
jakich to dni można się sp  ̂Saifwać łam na wiosnę 
nawet wtedy, gdyby wojsku roi_'<sk!emu ud’ .ło 
się zdoby ć tę twierdze.

Czyż cpór forłecy — pisze całej — nie jest 
jodaj najlepszym dowodem, żc organizacya woj
skowa Austryi jest doskonała. Ponimo tylumie- 
sięcznego osaczenia zdobywa się załoga fortecy 
na różne wycieczki przeciwko armii rosyjskiej. 
Osaczenie Przemyśla opóźniło ogromnie opera- 
cye rosyjskie, jake miały być wszczęte koło Kra 
kowa. Polacy, tak podari rosyjscy, jak i austry
accy pragną, aby cała groza bombardowania ich 
jawnej stolicy została pominięta, aby nie nisz
czono ich wielkich pami?tek po dawnych królach, 
liDhaterach narodowych, pieśniarzach i wiesz
czach. Czyż będzie można Polaków zadowolić?"

I » r> >1* B r v
cv

v v -■* i

W e z w a n i e  p o s p o l i f a l ^ ó w .

Wczoraj pojawiło się na murach miasta Kia- 
kowa następujace wezwanie:

W  myśl reskryptu c. k. miniBlcrstwa obrony
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krajowe] z dnia 24 lutego 1916 r. Nr. 3189-, IV, 
magistrat wzywa wszystkich w Krakowie prze
bywających, obowiązanych do służby w pfspo- 
litem ruszeniu, a urodzonych w latach 

1873, 1874, 1875, 1876 I 1877, 
których przy poborze wojskowym lub pizy ko 
misyi rozpoznawczej uznano za „niezdatnych 
do broni", albo do dnia 31 lipca 1914 r. w dro
dze superarbitrowania uwolniono z wojska, tu
dzież tych, którzy z jakiegokolwiek powodu 
w poprzednich stawkach obowiązkowi temu za
dość ni6 uczynili, aby stawili się w dniach 9,
10, 11, 12 i 13 kwietnia 1915 roku o godzinie 
9 rano przed konrsyą w lokalu przy ulicy Pod
zamcze L. 30 w Krakowie, celem zbadania ich 
zdatności do służby z bronią w pospolitem ru
szeniu, a to w następującym porządku-

1. Dnia 9 kwietnia 1915 r. przed południem 
stawić się mają urodzeni w roku 1873, zaś po 
południu ci wszyscy, którzy się w poprzedniej 
stawce nie jawili;

2. Dnia 10 kwietnia b .r. stawić się mają uro
dzeni w roku 1874;

8. Dnia 11 kwietnia b. r. urodzeni w roku 
1875;

4. Dnia 12 kwietnia b. r. urodzeni w roku
1876;

5. Dnia 13 kwietnia b. r. urodzeni w roku 
1877.

Za niestosowanie się do nieniejszegu wezwa
nia będzie się surowo karało wedhig ustaw 
istniejących.

lllgi dla żołnierzy na czas 
prac w  polu.

Jak wiadomo, ministers w o wojny zarządziło 
uwalnianie od świadczeń wojennych na termin 
do dni 14 samodzielnych rolników, oficyalistów 
rolnych i p e^sonal doz Drców na czas pTac w polu
Obecnie dzienniki wiedeńskie ogłaszają dalsze 
rozporządzenie ministerstwa wojny, które ulgi 
te jeszcze rozszerza, W przypadkach uwzględ
nienia godnych, przychyli się ministerstwc woj
ny względnie ministerstwo obrony krajowei — 
do prośby o  czasowe uwolnienie od służby woj
skowej dla: samodzielnych rolników, oraz po
szczególnych oficyalitsiów rolnych w większych 
dobrach i oiicyaKstów tow. rolniczych.

Odnośne prośby wnosić należy do urzędów 
politycznych, które je z podaniem swojej opinii 
przedłożą ministerstwu rolnictwa, które przeka
że je najwyższej komendzie wojskowej. —  Roz- 
i l jz j  gniecie przychylne próśb zależy naturalnie 
od odnośnych miejscowych wyższych komend 
wojskowych.

Kalendrrzyk Wjelkotygodniowy.
W IELKA ŚRODA. Dzisiaj w kościele kate

dralnym na Wawelu o godzinie 4-tej popołudniu 
odprawioną zostanie Ciemna Jutrznia z trenami 
Jeremiasza proroka wraz ze śpiewem chóral
nym.

W IELK I CZW ARTEK. Jutro, jako w Wielki 
Czwartek —  odbędzie się w kościele katedral
nym na Zamku —  o godzinie 8-mej rano duma 
ze święceniem Olejów świętych. O godzinie 11-ej 
rano umywanie nóg.

Pc południu —  w Wielki Czwartek —  umy
wanie nóg w kościele N. M. P. z kazaniem, 
wieczór Pasya z trzema kazaniami.

W kościele Bożego Ciała wieczorem w W iel
ki Czwartek w ,,Ogrojcu'1 „Gorzkie ża le1 z ka
zaniem.

U księży Misyonarzy na Kleparzu w Wielki 
Czwartek po południu umywanie nóg z kaza
niom

IV. KATEG O RYA MA CŁOS. Komisye ewa- 
\uacyjne w tutejszym magistracie pracują nie
strudzenie. Z powodu świąt żydowskich w aniu 
wczorajszym przed południem ilość zgłoszeń 
była mniejsza —  jednakżu po południu, po uzy
skaniu ilyspe nzy —  żydzi zgłaszali się dalej 
z arkuszami.

Przy wręczaniu arkuszy zgłoszeń komisyi — 
niejeden wesoły epizod miał miejsce. I  tak, oka
zało się, że nasze zapobiegliwe Krakowianki 
zaopatrzone są obficie w złote monetj, które 
dumnie pokazywały reprezentantom władz ewa
kuacyjnych.

Wychodiiły bowiem z tego założenia, iż zło
to, tak gorliwie przez rząd ściągane —  jest naj- 
radyk&huejszym argumentem pozostania w

twierdzy. Zgłouł uią również w biurach ewa
kuacyjnych pewien słuchacz uniwersytetu, me 
dyk, który ni mniej, ni więcej jak 57 lat liczył. 
Ogólną wesołość budził starowina, liczący 70 
lat z... 20-letnią żoneczką, niepozbawioną wdzię
ku. Jeden z rentierćw —  rzucił z gestem napo 
leo.iskim na stół komisyi garść stpryr-h duka
tów', które z dźwiękiem potoczyły się wokół.. 
Najwiękczt: zaś zdumięmo wywołał pewien li
terat, który sporą gotowką wylegitymował się 
przód komisyą. Literat ów, co dziwniejsze „P o 
lak —  prowadził przez dłuższy czas wykłady na 
tnmat: „Literaci a przemysłowcy1. W  zajmują 
cych wywodach udało mu się wykazać iż w  o- 
tecnych ciężkich czasach łatwiej ż j ć literatów1, 
polskiemu jak przemysłowcowi. Jako dowód 
przytaczał nazwiska biednych krakowskich poe
tów, którzy prowadzą nienaganne życe, pełae 
emocyi, są rozrywani po kawiarniach i restau- 
racyach, zawsze podnieceni. Nazwiska tych 
poetów komisj a zanotowała. Pozostanie ich w 
twierdzy jest zapewnione.

Z TEATRU LUDOWEGO. Dziś po raz piąty 
będzie grana „Pani Walewska i Napoleon”  sztuka

5 aktach I. Nikorowicza- która barwnie" przed
stawia romans pięknej szambelanowej z  cesarzem 
Francuzów i nadzieje Polikow i.wiązane z ową 
dobą historyczną.

PODWYŻSZENIE CEN SPIRYTUSU. KaTtel 
spirytusowy podniósł z  ważnością od dnia 29 
marca ceny wszystkich kategoryj spirytusu o 20 
koron na Hektolitrze. Kartel przedstawia powoaj 
tego podwyższenia i dodaje, że do końca bieżącej 
kampanii nie nastupi już podwyższenie cen. Za
potrzebowanie zarządu wojskowego jest bezwa
runkowo zapewnionem.

NOWA KSIĄŻKA WŁOSKA O POLSCE. — 
W  medyolańskiej „Sera“  znajdujemy zapowiedź 
nowej książki o Polsce napisanej na podstawie 
własnych spostrzeżeń przez C. Pettinato, młode
go, cieszącego się już znacznym rozgłosem au
tora. Przedmowę do tego dzieła napisał Sienkie
wicz. Autor był w Polsce w pierwszych zaraz 
miesiącach wojny i opisał te ruiny, grozę i spu
stoszenia Niektóre ustępy z  tej książki czyta się 
z zapartym oddechem, wieje z nich ból niezmier
ny. W  ostatnich ustępach autor z  większym spo
kojem i giebiei traktuje sprawę Polski i wniosku
je jaki byłby obecny zamiar Rosyi, która chce 
(tak przynajmniej głosi) odbudować Polskę w 
mniejszych rwmiaracn. Wkońcu pisze: I życzyc 
należy, by na przyszłym kongresie Francya 

Anglia pamiętały nietylko o tem, że są sprzy
mierzeńcami Rosyi, lecz i o tem, że pierwszym 
warunkiem cywilizacyi jest zmazać „Rozbiory 
Polski",

KONCERT R E LIG IJN Y  urządzony wczoraj 
otaraniem sodal!cyi krakowskich, a z współu
działem szkoły śpiewu p. St. Bursy, zaintereso
wał słuchaczy głównie koneepcyą muzyczną p. 
Waleryana Stysia, która w  formę oratoryum na 
chóry, soia i orkiestrą przyoblekła motywy me
lodyczne naszych ludowych wielkopostnych 
pieśni. Utwór w tym swoim religijno-muzycz- 
nym charakterze okaza! się uciałym, zalecając 
się prostotą a powagą stylu i  poprawną, zwię
złą instrumentacyą, przekonując o muzycznej 
sumienności autora. Wykonanie było bardzo do
bre. Szczególnie pięknie, czysto i pełno brzmią 
ły chóry, w których wyćwiczeniu znać było trud 
p. Bursy, jednego z najbardziej pracowitych 
i doświadczonych, a swą działalnością na po 
lu muzycżnera zasłużonych pedagogów-śpiewa- 
ków. Odśpiewaniem solowego ustępu podniósł 
p. Bursa artystyczny poziom śpiewnej produk- 
cyi, w której także młodzi adepci śpiewackiej 
sztuki przedstawili się korzystnie. Koncert za
szczycił Swą obecnością książę biskup Sapieha 
z do3tojnem gronem ducnowic-ństwa. Canio.

PODW YŻSZENIE K A R Y  W ILCZKOW I. W  
dniu 18 maja zeszłego roku —  jak wiadomo —  
skradziono na pocznę tutejszej kwotę 192.000 
koron. Połicya wykryła, że sprawcą kradzieży 
był urzędnik Józef Wilczek, a jego wspólnikiem 
właściciel fabryki octu na Zwierzyńcu Bronisław 
Królikowski. Od Królikowskiego odebrano 150 
tysięcy koron, reszty nie znaleziono. Sąd karny 
w- Ołomuńcu przed kilkunastu dniami skazał 
Wilczka na 4 lata ciężkiego więzienia, Króli
kowskiego na 3 lata. Sąd najwyższy w Oło
muńcu wskutek odwołama prokuraioryi pod
wyższył karę Wilczkowi z 4 na 7 lat i nie w li
czył mu aresztu śledczego, trwającego blisko 
cal, rok; Królikowskiemu podryższył karę i  8 |

na S lat bez wliczenia równiet aretztu ftledt xe*o.
TYFUS PLAMISTY W AIJSTRYI. Z Wiednia 

donoszą; W  czasie między 21 a 27 bm. (twierdzo* 
.10 w aust/yackim obszarze państwowym 477 za
słabnięć na tyfus plamisty. Z tego przypada na 
Galicyę i  Bukowinę ?22 zaslabnfęć, a mianowicie
5 wypadków w Matyjowcach, 1 wypadek w Wer* 
1'iaczu Nfanym w powiecie kołom yj kim, 10 wy
padków w bolhopolu, 2 wypadki w Jasieniowie 
Górnym, 55 w Jaworowie 1C7 wypadków w Ko- 
smaczu, 6 w Krasn. Iii, 28 w Po^nkach, 5 w u- 
ścierykach powiat Koksów i po ludnym wypadku 
w Oporcu i Sławsku, i/owiat Skole w Galicyl, 1 
wypadek w Wyinicy na Bukowinie Wypadki w 
powiecie Skole dotyczą osób wojskowych.

GNĘBIENIE ŻYDoW  PRZEZ ROSYAN. Pisma 
węgiersk'e donoszą, ‘ e Rosyanle w każdej nJej- 
scowości, którą obsadzają, biorą zakładników głó
wnie żydów, rabinów 1 jako tako majętnych kup
ców i wywożą w głąb Rosyi ku rozpaczy todzln 
Przy pożegnaniu odbywsją się rozdzierające 
sceny.

UPADEK PRZEMYŚLA POWODEM f.AGLFJ 
ŚMIERCI. W  Linzu zmarła nagle na udar serca 
po przeczytaniu telegramu o kapitulacyl Przemy
śla 45-letnia gospodyni Cecylia Reschitzegger. — 
Donosi o tem „N. W. JournaI“

GDZIE BĘDĄ PRACOW  \ć W  CZASIE 
ŚW IAT? Z Birlfna donoszą urzędowo: W  inte
resie obrony kraju mus się unikać każdegu 
zmniejszenia się prorlnkcyi potrzeb wojskowych, 
zwłaszcza, amunicyi. Do tego jest potrzebne, aby 
pracujący w ojczyźnie nie ustępowali w  ofiar
ności swoim braciom w polu i byli gotowi pod
czas zbliżających się iw iąt Macowat nad wyro
bieniem potrzebnych dla armii środków. Din 
tego też niemieccy robotnicy, w myśl życzeń 
kierownictwa armii, z >kazyi zbliżających się 
świąt, zarówno w fabrykach państwowych jako- 
też w  fabrykach prywatnych, wyrabiających do
stawy wojskowe, tylko w  wielki piątek nie bę
dą pracowali.

KATASTRO FA  W Y P R A W Y  POLARNEJ. 
,,Times“  donosi z Ottawy: Minister manmarki 
oświadczy* w Izbie niższej, iż według jego przy
puszczeń, kanadyjski badacz polarny Stefan- 
son wraz z towarzyszami zginął.

Z RZESZOWA I DĘBICY. W  ,,Gazecie Naro 
dowej“  wychodzącej we Lwowie, pojawiła się ko- 
respondeneya, z której wynika, że Rzeszów nie u- 
cierpiał wskutek wojny. Życie powraca do zwy
kłej normy .Ubogiej ludnośql udzielana jest po
moc w postaci bezpłatnych lub ianith obiadów. 
Stan sanitarny miasta i okolicy jest zupełnie za
dawalający.

Wielka bieda panuje między miejscowa inteli- 
gencyą, która nie zdążył?, wyjechać; z  biedy 
chwytają się ludziska różnych zajęć, byle tylko 
wyżyć. Żywności jest dosyć, gdyż dowóz tejże z 
głębi Rosyi jest dobrze zorganizowany i systema
tyczny, wskutek czego drożyzna nie daje się we 
znaki.

ROSYI TRUDNO OBEJŚĆ SIĘ BEZ ALKO  
HOLU. Z Petersburga donoszą: Lada ministrów 
uchwaliła ze względu na interes swojskiego 
przemysłu, zezwolić na sprzedaż wina i piwa
o zawartości 16 procont alkoholu.

Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ. W  dniu 28 bm. zmarł 
obywatel miasta Krakowa Piotr Capala, lat 59.

Dnia 29 bm. zmarł Michał Kmiecik, lat 56, dłu
goletni Starszy Stow. p rzemysłowego dorożek w 
Krakowie.

Dnia 29 bm. zmarł Zygmunt Czaczka, lat 48, 
towarzysz sztuki drukarskiej.
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Za dział ten Rcdaicya y>e odpowiada.

P r z v i m ę  na czas wojny 
a dmirrstracyę kamienicy.

W iadom ość: 11. K u ryer Codz. pod „H. D.«
757

Kupuję stnłv, stołki i krzesła.
Wiadomość: Krwiarnia rizew,_ka l. 9. 84i
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nmurihal urzędowy austriacki.

=  nowcj ■  Wielkie straty Rosyan w Karpatach.
(ul, Stai Urzędowo ogłaszają 30 marca w  południe: S i ___Urzędowo ogłaszają 30 marca w  południe: W ie r fo A  R1

Na froncie w Karpatach rozwinęły się wczoraj na po.adńie i na ws 
lo d  Ł u p k o w a  zliow zacięte walki, ilne wojska rosyjskie przeszły pono 
B do ataku. Az do godzin nocn ch trwała walka. Nieorzyi ici 1 nonffoł 

kie straty 1 wszędzie_ został odparty.
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Między siodłem Łupkowski sra a przełęczą Użok również zacięcie wal-

Z wojsk które do niedawna stały pod Przemyślem, przy
atakach na p ® ^n,e Dwer ika (Dwernik, w ieś w  p0w. liskim, o 40 kilome
trów  na p* t- wschoi od Li ki stwierdzona wo^ka jednej dywizyi.

W  Salicyi południowo wschodniej, nad Dmajcem i w Polsce sytuacya
uie zmieniona.

Zastępca szefa ,\ztabu generaln., v. H ofer, marszałek polny porucznik
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i Pojnanie 4602 jeńców. ZI obycie 7 Karabinów m iszyp" wy ch, 1 działu 
i wozów z amunicyą. We Francyi waiifa dua.owa.

Berlin, 31 marca.
B irro  W o lf fa . W ie lka  głów na kwatera, 30 marca 1915.

Przy walkach o Taurogi, które doprowadziły do zajęcia tej miejsco 
wości, według doniesień obecnego tamże ks. Joachima Pruskiego, wscnod- 
n o pruskie pospolite ruszenie wspaniale się biło i wzięło 1 .0U0 jeńców do 
niewoli.

Koło Krasnopola Rosyanie ponieśli ciężkie straty (około 2.000 zabitych). 
Nasz łup w tamtejszych walkach do wczoraj wieczorem wynosił 3, >00 jeń
ców. 7 karabin w maszynowych, 1 działo i kilkanaście wozów z amunicyą.

Nad Skwą, koło miejscowości Kłimki, wzięto do niewoli przy nieudałym 
ataku rosyjskim dwóch ofiserow rosyjskich i 600 żołnierzy.

W  okolicy Olszyny (lewy brzeg Om ulewa) odparto dwa rosyjskie nocne
źców atak* Próby Hosjrn przejścia przez d o ln ą  Bzurę zostały odparte.

rzy
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We Francyi oilbywały się tylko walki artyleryi i saper „w.
Naczelne kierownictwo armii.
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Gwałtowne wałki w przełączy dukielskiej. — Bohaterskie czjny naszych wojsk. — Złamanie nie

przyjacielskich ataków wśród ciężkich strat.

Główna kwatera wojenna. } Na Bukowinie toczyły się wczoraj drobne, zwy 
Korespondent „N. W. Journal" donosi z  placu efeskie dia nas utarczk® podczas gdy w Galicyi 

boju: Przerwa w walkach po obu stronach prze- wschodniej i na innych frontach panuje spokój, 
tęczy dukielskiej trwała zaledwie 24 godzin. —

kie
iłach
zlatej
wnakó

nże
czy-

Rosyanie rzucili w bój nowe siły, wobec czego W o jsk a  nasze p r z ek ro c zy ły  Dniestr, 
toczą się znów zacięte walki w dolinie Ondawj WIEDEŃ, (wł.) Zarówno pod Nowosielicą, jak 
i Laiorczy, Nasze woiska dokonują wprost czy- i w okolicy Zaleszczyk, wzdłuż brzegu Dnkstiu 
nów nadludzkich. Ataki nieprzyjacelskie złamały dnia 29 bm. walka była w toku W okolicy Zale
sie wśród ciężkich strat. szczyk wnieśli byli Rosyanie fortyfikacyjne pun- 

Szccególnie zacięte walki toczą się jeszcze o- kty oparcia, które wojska <.asze systematycznie 
becnie w okoLcy przełęczy użotkiej i na froncie z wielką werwą im zabierają. Na kilku miejscach 
na chód od drogi baligrodzkiej . na zachód od Zaleszczyk wojska nasze przekro- 

tychczas mimo szalonych ataków nie udało czyły Dniestr. Pod Nowosielicą rozwija się prze
ślę Kosyanom ani w jeduym punkcie przedrzeć ważnie walka ai tj le iy ‘sLa wzdłuż brzegu Prutu 

jen - na terytoryum węgierskie. Wszelkie bitwy kar-1 Atak nasz na całej linii stale postępuje nprzód. 
keya packle z wyjątkiem zawziętych walk w kotlinie Wojsk nasze już i w Bojanie wzięły Moskali do 
j&uje dukielskiej, gdzie Rosyanie posiadają te same niewoli, a artylerya nasza od południa ostrzel'wa 

się przy ul. Ki sńco- pozycye co w styczniu — toczą się na ziemi ga- stanowiska nieprzyjacielskie p od Nowosielicą. 
wej 1. 4- Toi rstr&o iicyjskiej i
udziela niez; mo 1 wy- -- ------------ --------------- -— ----------------------------------

a*cy s t r a t y  a n g i e l s k i e  m b  m o r z u .

F* LONDYN. Admiralicya donosi, że holenderski nęły, znajdują się kapitan i ptrucznik okrętu. — 
parowiec „Amstel" w drodze z Rotterdamu do Okręt miał 4803 ten pojemności.

Zestawienie strat za ubiegły tydzień.
LONDYN, 31 marca. Admiralicya ogłasza, że w

i*ST- -̂*00 ê w Poniedziałek o godzinie 4 rano natknął 
"ivy* s'® na m‘n  ̂ - zatonął. Załogę ocalono.

cnou»fcu"  k ów  rov :c -Agulja“, który się znajdował w dro- ____________________ _________ ____ _____ _ __ ..
mieści sięw l^  Klu- <jze do L bony, został koło Pembrocke storpe- tygodniu od dnia 17 do dnia 24 marc- trzy angiel 
bu Polskiego0 sowa . owany; 23 ludzi załogi i trzech pasażerów zgi- skie okręty, które miały pojemności razem i 1.650 

nę o, kapitan i 19 ludzi załogi ocaleli. ton, zostały zatopione przez niemieckie łodzie
nivnvM r’ * -------------- pojwodne. Cztery- okręty, które również został;

,kez' u ’ marca. O zatopieniu okrętu „Fa- storpedowane, mosły dojechać do portu. W tym 
iarni a a donosi I  uro Reutera: tygodniu przj-jechalo i odjechało 1.450 okrętó'V

^atna Dnia 28 po ołudniu nagle zjawiła się kolo „Fa- o pojemności pona<. 300 ton.
czytelnia daj ! » laby łódź podwodna i wezwała okręt do zbliżę- C f . . 
ksi^ekzbibiiotbi Klu- nia się. Nim to ie.inaw^ — 1̂  »nr. StorpedowanieKlu- nia się. Nim to jednakże mogło nastąpić, już łor- 

•*calu peda trafiła okręt.

Klubu °Ĉ { J  , ® Spuszczono na wodę lodzie ratunkcwe i oca-

pa-dwudziestuc7terech 
rowców.

^  w _____  __________ KOPENHAGA (wł.) Dzienniki tutejsze ogła-
niedziele lono załogę. Trzy łodzie wywróciły się wraz z szaią listę zatopionych okrętów angielskich w o-
braniat®*®j, ludźmi, którzy wpadli do wody. Parowiec ryba- statnim tygodniu. Lista ta zawiera nazwiska dwu-
ków -u c^' -.Oueen Mary“ przybył jeszcze na czas i mógł dziestuczterech parowców. Większość »iorpedo-

ocalić 137 ludzi załogi, Wśród osób, które zato-iwalv (odzie podwodne Niemców.
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Honorowa bapltnlacya

Wedeń, 81 marca.
„N . Fr. Pre-,36 ‘ donosi pod datą 29 b. m.: 
Jak telegrafują do „Neue Zi richer Zeitung“ , 

wedle doniesienia agencyi Havaf;a, warunki pod
lania Przemyśla były następujące:

Honory wojskowe; dobre obchodzenie się; 
nie będzio deportacvi na Sybir; załoga nie bę
dzie odstawiona do o'»ozu koncentracyjnego; 
otrzymanie pozwolenia na zabranie trupów bo 
haterów poległych w czasie wycieczki, lub 
zmarłych wskutek ran; nieliczna ludnjść cywil
na miasta otrzyma wolność wyjazdu.

HONOROWE TRAKTOWANIE ZAŁOGI PRZE
MYŚLA W  ROSYI.

Wiedeń, 31 marca.
„N . fr . Presse" ionosi z Berlina pod datą 

29 b. m.:
Z Medyolann piszą* do „Tkgliche Rundschau” : 
Do „feera“  telegiafują, że generalissimus ro

syjski wydal rozkaz szczególnie pełneco czci 
i.-aktowania załogi Przemyśl' Oficerowie nie 
mają być wywiezieni do gubemij wschodnich, 
lecz mają być pomieszczeni w śro lkowej Rosyi 
i mają otrzymać w najszerszej mierze roma‘te 
uprzywilejowania.

„Sera ocenia straty rosyjskie pod Przemy
ślem, włącznie z pierwszem oblężeniem na trzy 
korpusy armii, tj. na 120 tysięcy ludzi.

Wiedeń, 31 marca. 
„Neues WiHner -Journ' 1“ donosi z Budapesztu 

pod datą 29 b. m.:
Do „Pesti Hirlap“  telegrafują z Bukaresztu: 
Wedle wiadomości ze Lwowa, która tu na

deszła. pojmani w niewolę oficerowie austro-vrę- 
giersikiej arnii przemyskiej przybyli specyal- 
nym pociagem do Lwowa. Ze Lwowa mają oni 
być odwiezieni do Kijowa, a stamtąd do jednej 
z klimatycznych miejscowości nad br-.^ami 

Spokojnego Oceanu. YVezyscy oficerowie szta
bowi mogą zachować swoje szable. Transport 
załogi trwa bez przerwy. We Lwowie oddawali 
oficerowie rosy;scy wziętym w niedolę austro- 
węgierskiiri oficerom honory wojskowe. Ludność 
przyjmowała jeńców wszędzie z sympatyą i wi
tała ich powiewaniem chusteczek.

Oficerowie rosyjscy, którzy się znajdowali w 
niewoli w Przemyślu, wraz z ludźmi pozostają 
tymczasowo we Lwowie. Tu śledzą władze ro 
syjskie, wśró<? jakich warunków żołnierze ci 
dostali się do niewoli

ARM1 \  OBLĘŻNICZA Z POD PRZEMYŚLA 
NA FRONCIE BOJOWYM.

Wie leń, 31 marca.
„Neues Wiener Journal“  donosi z Genewy 

pod datą 29 b m.:
Wedle doniesień, które tu nadeszły, rosyj

ska armia oblężnicza z pod Przemyśla została 
odesłana częściowo do Gorlic, częściowo nad 
Dunajec. Niektóre oddziały skierowano ku Kar 
patom, głównie dla wypełnienia braków i wzmo
cnienia słabszych pozycyi.

JEŃCY ROSYJSCY Z PRZEMYŚLA PONOW
NIE W  NASZEJ NIEWOLI.

Sprawozdawca wojenny „A z  Est“  donosi z 
Ungwa.u pod datą 29 b. m..

Interesującym jest fakt, że w ostatnich wal
kach wzięliśmy do niewoli wielu żołnierzy ro
syjskich, którzy w Prremyślu byli już naszymi 
jeńcami. Po poddaniu twierdzy, zostali oni u- 
zbrojeni natychmiast i wysiani na front użocki. 
Wolność ich jednak była krótkotrwała, ponie
waż pojmaliśmy ich już ponownie.

LOTNICY Z PRZEMYŚLA ZAPĘDZENI W  
KRÓLESTWO POLSKIE.

Petersburska Agencya telegraficzna donosi 
pod datą 21 marca:

Dnia 19 marca, a zatem bezpośrednio przed 
kapitulacyp Przemyśla, trzy aeroplany, stero
wane przez oiicerów, wraz z listami* opuściły 
twierdzę Przemjśl w  kierunku południowo- 
zachodnim. Szalony orkan spędził latawce z 
ich drogi tak, że musiały opuścić się na ziemię 
koło Brześcia Litewskiego i Kamieńca Litew
skiego. Lotnicy zostali przez mieszkańców poi 
mani w niewolę.
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Twierdza nad Bosforem 
nietknięta.

Konstantynopol. (B. kor.) Agencya telegra
ficzna ogłasza, że demonstracya rosyj ^
. .  . 5 o  i • - i  Ao-łt crr Maasville gwałtowny atak na bagnety rozstrzjskiej floty przed Bosforem me miała żadnego j _ , ____  . ____ ,________________ ___

skutku. Ani jeden pocisk nieprzyjacielski nie 
dotknął twierdzy nad Bosforem, a całe wystą
pienie i życzt-nia admirała są po prostu bJufem.

Pretensye Grecy! ido Konstantynopola.
PETERSBURG. „Rjecz' pisze: Przes.lenie gre

ckie przyszło Rosyi bardzo w porę, albowiem 
prasa grecka wyraźnie oświadczyła, że Grocya 
ze swojej strony podnosi pretensye do Konstan
tynopola I nigdy nie myfll zgodzić sie. aby Ro- 
sya weszła w poriadanle Konstantynopola.

Co 5vea Hedin widział w Kłajpedzie.
Berlin. (B. kor.). W  dzienniku „Aft^n Blaciet“ 

opisuje Sven Hedin w sprawozdaniu telegrafi- 
cznem z Królewca dni rosyjskie w Kłajpedzie. 
Przybył on do Kłajpedy w dniu 26 marca, w

lwm\ i ffiHBfl PI 135118.
Zniszcz* n̂ e francuskiego batalionu. 

GENEWA, (wt.) Podczas ostatnich walk pod

gnał o zwycięstwie Niemców. Wojska francuskie 
otrzymały rozkaz natychmiastowego odwrotu. — 
Jeden batalion został doszczętnie inLzczony.

Tisza u cesarza.
Wiedeń. (Teł. wł.;. Wedle wiadomości „N . 

Tester Journalu", prezydent ministrów hr. T i
sza udał się diiś wieczorem do Wiednia, gdzie 
jutro ma być przyjęty na audyenoyi u cesarza 
Prezydent ministrów będzie prosił o uprzednią 
sar.kcyę dla projektów ustaw, które w najbliż
szym czasie zosian-j przedłożono węgierskiemu 
Sejmowi.

60.000 wojsk australsłóch.
LONDYN. (BK.) Rząd australski ofiarDwat w 

dzień po wypędzeniu Rosyan. Trupy spokojnych dalszym ciągu 10.000 wojska Rząd przyjął ofia- 
obywateli leżały jeszcze w ulicach tam, gdzie rowane wojsko. Razem Aust.alia dostarczyła do- 
icb zarżnięto. Sver. Hedin widział wielką IMS*1 tyChczas 60,0000 iolme.zy.

Kłopoty finansowe Rosyj,
PETERSBURG „Rjccz“  doncsl, i e Wobec 

tychczasowych n .powodzeń pożyczki, rzad °* 
syjskl upoważnił bank państwowy do emisyi daT 
szego miliarda not.

Nowa pozyczKd wojena w An l̂u.
LONDYN. (B K ) Koła llninsowę oczekują w 

dania nowej pożyczki wojennej w wysokości 4qq 
milionów funtów w drugiej połowu maja.

Rzucania bomb * aeroplanu na Calais.
PARYŻ. (BK.) „Temps“ donosi: Wcioraj prze

leciał ponownie aeropiaii niemiecki nad Calais 
1 rzucił bomby na miasto, które wybuchły w uli
cach. Ponieważ było wczeniie ;ano, z ludzi nikt 
nie odniósł s.wanku, a wybuch wyrządził tylko 
szkodę materyalną.

U
ro.c
•C’

Konfiskata z górą 60 rafij. centn. ciemnia
ków w Królestwie.

FRANKFURT, (wł.) „Deutsche Tageszeitung 
donosi, że niemieckie władze wojskowe skoniisku 
wały więcej nlz sześćdziesiąt miMonów centna
rów ziemniaków w Królestwie Polskiem. śląskiej 
Izbie rolniczej udało się zakupić w Polsce *.000 
centnarów otręb po cenie 24 marki za centnar. —

ciężko rannych cywilnych osób, wśród nuli ______________
jednego chłopca, który kolbą został ciężko zra , . . . . . . . .
niony w czaszkę. Sv«h Kedin rozmawiał z dru- [Szpiegostwo w rosyjskiej *anr1armeryl 
gim burmistrzem, którego ciało wykazuje licz KOPENHAGA. (BK.) Z Petersburga donoszą, Otręby ma s.ę odsprzedawać rolnikom w małych 
ne zranienia bagnetem. Ojciec młodego dziew' że kilku funkeyonaryuszy depar amentu poli;yj- partyach za cenę zakupu. Kupcy objeżdżają obe- 
Częcia, które zmarło zgwałcone, opisywał v\o nego. którzy przeszli do służby w rosyjskiej żan cnie Polska, aDy skupywać ]a]a I Inne płody rol- 
bec niego straszne męczarnie cóiki. Matka po darraeryi, zostało aresztowanych pod zarzutem nicze. W  wielu miejscowościach polskich z«ilo*o- 
pełniła samobójstwo z rozpaczy, on zaś podciął szpiegostwa, co wywołuje w Petersburgu wielkie no urzędy celem zwerbowania robotników rol- 
sobie żyły, lecz go odratowane. —  82-letni nau wrażenie. jnych, których teraz, ogromny bi»Jc w  Niemczech,
czyciel został bez powodu zastrzelny. O wielu 
podobnych wypadkach donoszą także z okolicy 
miasta. My, Szwedzi —  pisze S\en Hedin — 
znamy zbyt dobrze bezgraniczne gwałty Rosyan 
w Finlandyi, ale ten brutulny sposób prowa
dzenia wojny pozostanie dla wszystkich cywili
zowanych Europejczyków czemś niepojętem.

Rosyjscy urzędnicy w Galicyi 
bez rodrin.

Wiedeń, 81 marca, Dvrektor kolei na teryto- 
ryum Galicyi, obsadzonem przez Rosyan, czło
nek racy państwa Niemiszajew, wydał polece
nie, jak donosi „Russkoje Słowo“ , żeby urzęd
nicy udający się do Galicyi nie brali ze soba 
swych rodzin.

Bombardowanie fcowczenu
Berlin. (Tel. wł.). „National Zfg.“  donosi z 

granicy rosyjskiej: „Gołos Moskwij11 donosi z 
Niszu. Na Łowczemu panuje znów żywa dzia
łalność artvleryi. Austryacy ostrzeliwują pozy- 
cye czarnogórskie z ciężkich armat. Również 
lotnicy ausuyacy brah udział w walce i skute
cznie rzucali witsie bomb na pozycye Czarno- 
t  )rców.

A lb a ń c z y c y  z a g ra ż a ją  C e tv n ii
Btrłin. (Tel. wł.). „Gołos Moskwij" donosi, iż 

w ostatnich dniach wiele band albańskich wpa
dło do Czarnogóry. Przyszło do walk między 
Albańezjkami a Czaftogóreami. C^arnngórcy 
mieli 18 zabitych i wielu rannych, poczem Al- 
bańczycy colnęli się za granicę.

Na północ od Skutari gromadzą Albańc;:ycy 
znaczne siły, które zamierzają wpaść do Czar
nogóry. Widocznie zamierzają iśó na Cetynię, 
kłórą w ostatnich dniach Czarnogórcy silnie u- 
fortyfikowali.

Mobilizacyą we Włoszech
SUROWA CENZURA WOJSKOWA.

Frankfurt. (Tel. wł.). „Frankfurter Zeitung“ 
donosi z Medyolanu: Na mocy ostatniego roz
porządzenia o ekonomicznej i wojskowej obro
nie kraju, ostatni dekret królewski zakazuje o- 
głaszania wiadomości, tyczących się wojska, 
nawet takich, które omawiaja stan zdrowotny 
i wyszkoleni żołnierzy.

13 ROCZNIKÓW STRZELCÓW ALPEJSKICH 
POD BRONIĄ.

Medyolan. (Tel. wł.) „Corriere deila Sera‘‘ pi
sze: Rocznik z r. 1883 strzelców alpejskich po
wołano pod broń, tak, że obecnie 12 roczników 
tych specyalnych wojsk zmobilizowano.

[ontercie w alk i o wąwóz uiieugiski.
Z  l i s t ó w  p o d o f i c e r a  • P o jia K a .

Po pierwszej naszej salwie, logii na ziemi i peł
zając na brzuchu podeszli do samych zasiek z 
drzewa. Pokotem legli wśród gałęzi i konarćp 
drzew. Wprost niepodobna było im przejść 
przez poplątane gałęzie; żołnierz utykał i prze
wracał _się. Śmierć kosiła na wszystkie-strony, 
riodać należy, iż Moskale byli zmarznięci stra
sznie. Wszak całą burzę musieli wytrz? mac bez 
osto«iy i w nędznym ubraniu.

Zaledwo odparliśmy t.en drugi atak, a już na
stąpił trzeci. Rosyanie szli .zadko, czołgając 
się na brzuchach a wreszcie zatrzymali się w 
pewnej odległości i zaczęli nas intenzywnie o- 
strzeliwae. Po pewnym czasie stlwipi-dziliśmy 
wysunięcie się nowych sił rosyjskich. A le i te- 
*az nie posuwali się zbytnio naprzód.

Tymczasem na tlance prawej rozgarzaia za 
;arta .u il.a. Jak opętani szli Moskale w  mor
derczy ogień, to znów sie cofali i "nów szli do 
ataku. Tak przeszła cała ta noc.

Rano cofnęli się trochę niżej i  okopali. Po
mimo ognia artyleryi, wytrwali cały dzień a 
wieczór ponowili znowu swoje ataki. Widać ja- 
jde wielkie znaczenie miało posiadanie owego 
wzgórza.

Te j nocy odparliśmy osiem szturmów rosyj
skich. Drugą noc z rzędu nie zmrużyliśmy oka. 
Zdawało się, że i trzecia przejdzie tak samo. 
Tymczasem, zrobił się ostry mróz a „asna noc 
księżycowa, odwiodła Rosyan od zamiaru nie
pokojenia nas. A le o spaniu nie było naturalnie 
mowy. Trzeba było czuwać z bronią w  ręku.

Takich dni i nocy przeżyliśmy wiele. Kiedy 
po takim ataku, przeszukaliśmy teren poniżej 
naszych fortyfikacji, zawsze jeden i ten san 
obraz llfcazywał się naszym oczom. Miejscami 
leżeli rzędem ciężko ranni i polegli, jak (cfi 
śmierć zastała w szeregu, gdzieindziej zgnieceni 
przez głazy górskie i potworne kloce, leżeli tra
py w  nieprawdopodobnych pozycyach, ówćteie 
strzępy ludzkie rozerwane przez wybuch mir f 
od ręcznych graiatów.

Czasem w jakimś gąszczu, pokłuci bagnetami 
leżeli nasi i moskiewscy żołnierze gromadnie- 
Najwięcej było zabitych w  pobliżu narzych sta' 
nowisk na zasiekach z drzew i drutu kolcza
stego. Tu niejeden dostał kilkanaście postrza
łów a każdy wypalony z bliska był niebezpie
czny. A  ilu Rosyan zginęło w ustronnych krza
kach bez śladu? Kiec^y Płtóci}y śniegi, odnale
źliśmy mnóstwo trupów rosyjskich. Zwykle te- 
laz przeszukujemy po ka/oem starciu teren wal
ki z psami, pizy których pomccy, można 
piero najlepiej wyszukać zaginionych,

0  *
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Zagadał właśnie zmierzch burzliwego dnia 
zimowego. Wicher w ył przeraźliwie, a gęsta za
wieja śnieżna —  zaciemniła zupełnie horyzont. 
Nie sposób było patrzeć na oczy w stronę burzy. 
Lodowaty wiatr mroził krew w  żyłach.

W  sam raz wyborna po.a ula Moskali do pod 
jęcia sjturmu. Jestto }uż ich zwyczajem, że 
zaWsse w taką szaloną wichurę podejmują na
cięte ataki. Im gorszy czas, tem bardziej sroźą 
się ich napady.

Więc i teraz spodziewaliśmy się ich na pewno. 
Byliśmy na ich przyjęcie doskonale przygoto
wani . Znakomite rowy strzeleckie i płoty z kol
czastego drutu, dawały nam silne oparcie się 
przed nagłymi atakami nieprzyjaciela. Na sna 
dzisiych stokach góry, przygotowane stały o- 
gromne głazy kamienne i kłody drzewa do sto
czenia na zbliżającego się z dołu nieprzyjaciela. 
A  w lesie i na wielu punktach, gdzie spodzie
waliśmy się silniejszego starcia, założono miny. 
Powitanie więc Rosyan musiało być „gorące". 
Czekamy, wytężając w  ciemną dal oczy, wypa
trując wroga, kiedy wreszcie patrole dadzą znać, 
że nieprzyjaciel z wielką siłą zbliża się do wzgó
rza.

Chociaż próbowali zaskoczyć nas niespodzia
nie, nie udało im się podejść cicho pod nasze 
pozycye. Między nimi a na=.zemi patrolami w y
wiązały się ostre potyczki. Zrobił się ais rm 
porządny.

Przyjęliśmy nadchodzących „gości" przyzwo- 
cie ja « należało.

Pierwsze ich szeregi skoszone zostały w  lot 
ogniem k£ rabinów ręcznych i maszynowych, na 
idące za nimi dalsze rezerwy, potoczyły się w 
dół ogromne bryty Kamienne i liczne kłody. A  
każde rozstawione straże doniosły, że na pod
minowanym obszarze skrupiły się większe gru
py nieprzyjacielskie, nastąpił stranzny wyl/uch 
min.

Co się wówczas działr trudno opisać. Długą 
chwilę słychać było tylko rozdzierając': powie
trzem jęki, głosy trwogi, trzask karabinów i huk 
toczących się kamieni. Atak rosyjski Ja  sal się 
zupełiie. Z bagnetem w ręku oczyściliśmy ka
wał zbocza górskiego. Dalszy nasz postęp 
wstrzymany został z rozkazu komendy. Nie
przyjaciel nie mogąc zdobyć wzgórza od* frontu, 
pchnął teraz główne siły na prawo, ażeby za
atakować nas z flanki, gdzie było łatwiejsze 
wyjście na górę.

Cześć tam nas poszła d!a umocnionia szere
gów, reszta a także i ja zostałem.

Nie uszło -więcej jak godzinę, kiedy nowe cfl 
dzah  rosyjskie zarysowały się w cieniach nocv,
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P ° ^ fl . h w polu żołnierzy. Dwaj lekarze woj- 
wgJcW ̂  . c jpoaobnoió zbadania przy pomocy 

^ ^ ie u i R0nt« er % kilkuJŁhBięciu ran-
Pr0® p po 'ch P^ybyciu  do amDulansu, do- 
“ y c ,. ezciególowych pomurów, • « » „  szlachet- 

/Tnrffanu a następni* powtórzyli je w cztery 
tygodni Później Podstawę badań 

V7vli żołnierce, którzy zostali lekko ranni, 
nwie bezpośrednio pó odbyciu długich, forso

wnych marszów, wynoszących dziennie 40 -45  
S w etrów , -  trwającycł bez Frzaiwy cztery ty-

g0^*'nadzwyczajne pochody, dokonane bez 
większych odpoczynków, bez treningu i wśród 
silnych wrażeń psychicznych, wywierają bardzo 
ciekawy wpływ na działalność Berca. I  tak serca 
wbzystki *  prawie Imdi tych żołnierzy wykazały 
bai V  poważne zwiększenie ponad normalną 
objętość. Zwiększenie to obejmowało przeważ 
nie wszystkie komórki sercowi, w pewnych wy 
paJka-I jrdną tyl1 o, najczęi :ioj prawą. Prze 
ciętnr wielkość podstawy normalnego serca u 
ludz* wzrostu 175 cm. wynosi 12 cm.; przy ba
daniach okaz." lo się, że wielkość podstawy wy 
nosi najmniej i3 ‘8— 14 cm. a nawet dochodzi do 
16 om.

Różnica pomiędzj 8 rcero kaw &lcrzysty a 
żoinierza pieszego jesi tak wielka, że stanowczo 
za jej przyczynę uważać należy dokonane mar
sze i wywołane niemi zmęczenie.

Ten anormalny stan u badanych żołnierzy 
trwał bez widocznej zmiany około 10 tygodni, 
zresztą inne funkeye serca były zupełnie pra
widłowe. Pacyenci jedynie z początku przez kil
ka dni skarżyli się na dolegliwości w okolicy 
^erca, później zaś stan ich poprawiał się całko 
wicie, bez jakichkolwiek zabiegów lekai skich, 
tak iż po wyzdrowieniu z ran wracali do szere
gów, jako doborowy materypł żołnierski.

Sport na wojnie.
Dniu 13 b. m. ukończyły sit w  Antlll zwycza

jem jświęcone konne wyścigi z przeszkodami — 
przyczem w dniu tym sam król Jerzy był sędzią 
honorowym (starter) i osobiście wręczał zwy
cięzcom nagrody.

Dunosi o tem „Daily Mail". A  więc zupełnie 
tak, jak było przeti rokiem, przed dziesięcioma 
l przed stu laty, zupełnie tak jak gdyby nie byio 

jak gdyby nie istniały podwodne lodziewojnj, ja». guyu.y mc io.iiułij — *- -------  -------  —  . ~ ti i
niemieckie, Zeppelin*, blokada wybrzeży angiel- miał w Niemczech 40i, tys.ęcy koron o, w  J s,.fcrs-

sklch.
„Daily Mail 

poczynają się w Linholnshire zwyczajne, 
gładkie. Faworyci publiczności są już ogłoszeni

listj koni, które w tyra

1’ewnegt, dnia odkryta nieprzyjacielska arty- 
łerya na1 z tren. Około godz. 10 przed południem 
wsypali miejscowość to,, grad m granatów- tak, 
iż tren nasz z wielkim trudem wydostał sfe na 
wolne pou). Cofnęliśmy się o kilka kilometrów. 
Całą drogę ostrzeliwali Rosyanie; granaty ryły 
głebokie lejki w gościńcu. Śmierć groziła nam 
na każdym kroku.

Pof^zas tego piekielnego o p w , gdy obok 
nas w krótkich odstępach czasu eksplodowało 
najmniej 50—60 rosyjskich granatów, opadła z 
wozu owego chłopca derka na konie. —  Nie 
namyślając saę długo i bez obawy zeskoczył z 
wozu i wrócił się po d&rkę. Każdy inny na jego 
miejscu nawetby się za nią nie oglądnął, zwła
szcza, gdy straszna śmierć czyhała na każdym 
kroi u. A  chłopi: yna ten nie zawahał się ani 
chwili, by podnieść, swą starą potarganą derkę. 
Niejednokrotnie mieliśmy sposobność przekonać 
się o jego zimnej krwi. Przytomnością przewyż
szał nie jednego starego żołnierza.

W  ostatnich jednał, czasach bardzo posmut
niał. Codziennie zapytywał się nas kiedy wró 
cimj do Galicyi. Czuł tęsl notę za domem ojrow 
ikim. Z dnia na dzień widział, iż wkiaczamy 
bardziej w jłąb Królestwa polskiego, sądził więc 
że po wojnie nie zdoła odnaleść swego domu. 
Ponieważ ulitowaliśmy się nad r'm, postaraliś
my się o zastępcę 1 wysialiśmy go do don iu. 
W  przeciągu 5 tygodni za-obił 150 koron i wy
jechał do domu —  jak nam potem doniósł. Oj
ciec podczas jego nieobecnśi i zmarł. Tęsknił dc 
ojca, którego juz nie zobaczył... Biedny chłop 
czyna wiejski...

mle państwowej Czech mogą stanowić Jedynie 
ł wyłączni- eaml Czesi. Rcsyanin J. Sawelow o- 
świadczył na to, że Rosya nie zamierza iworz;.ć 
nowej Bułgaryi. Oświadczenie to nie przyczyni 
Aię zapewnie do zacieśnienia węzłów przyjaźni 
roayjsko-czeskiej

PRZYMIERZE ODPORNE MIĘDZY STAN A  
Mi ZJEDNOCZONEMU A  HOLLAND Y „Kftl- 
niachd Ztg.“  donoai z Kopenhagi: Holandra i 
Stany Zjednoczone północnej Ameryki zawarły 
przymierze odporne dla ochrony ich kolonii 

PRZEPOW IEDNIA POGODY N A  K W IE 
CIEŃ. Zwolennicy teoryi Fałba przepowiadają 
na kwiecień nie wiele korzystniejszą pogodę od 
jiarcowej. Phrwoze dni odznaczyć się mają 
chłodnymi wiadrami, od 10. dżdżysto, od 14, 
chłodno a nawet mroźno, dopiero od 22 nasrać 
ma łagodniejsze pow.jtrze, ostatnich kilka dni 
znowu pochmurno i deszcze. Bodajby prorocy 
falboecy okazali się fałszywymi prorokami 

Stuletni kalendarz przepowiada mniejwięeej 
tę samą pogodę, a mianowicie: zimna i mrozy 
kwiaty pomarzną ostatnia kwadra ciepła.

TAJEMNICZY SPADEK Hi, W IT1EGO. W
dniu 1P narca —  iak donoszą z Petersburga —  
zjawiła się w mieszkaniu zmarłego hr. Wittego, 
byłego prezydenta ministrów i wybitnego dyp
lomaty rosyjskiego komisya, w skład której 
w chodzili generał adjutant Maksymowicz, książę 
Tmbeckoj i reprezentant policyi. Komisya ta 
miała za zadanie wszystkie pozostałe po zmar- 
h-m dokumenta treści dyplomatyczno-pańŁ ,w< 
wej a zwłaszcza odnoszące się do rządrwych fi
nansów — skonfiskować, ażeby nie dostały sit, 
one na światło dzienne. Wielka ilość owy^h do
kumentów komisya. zabraia. Z prywatnych za
pisków zmarłego OKazuje się, iż hr. W itte pozo-1 
stawił 500 tysięcy rubli, z tego ulokcwan?

Ust* a ler^ a t^cM ^aj
a  d z iś .

Korespondent wojenny „Arbeiter Ztg‘\ Hugm 
Scuolzt podaje ciekawe uwagi o roii kawaierył, 
jako gatunku broni, w Dbecnej wojnie:

Na drodze prowadzącej przez Piotrków do na
szego frontu nad Pilicą — opowiada on — spot 
kałem niedawno wojska, których widok wielce 
mnie zadziwił. — Wprawdzie wojna już dawno 
zniosła wszystkie przepisy o adjustowaniu i unie 
możliwi!? rozróżnianie wojsk, a nawet gatunków 
broni według zewnętrznych odznak umundurowa
nia, ale to co wówczas ujrzałem pod Piotrkowem 
było już zagadką. — Na pozór byl to batalion 
świeżo wyćwiczonych rekrutów, brnęli raiua 
przez bioto, pośpiewujr\c sobie — wiec widocznie 
przyzwyczajeni do „szewskich rumaków'". We- 
iług śpiewu i sznurów na szarych spodniach, mu
sieli to być honwedzl — pomimo styryjsklv.li ka. 
Tiaszy, które już dawno przestały być specyal 
nością woisk góralskich, bo nosi je cała armia. 
Ale od kiedyż to honwedzi noszą kawowa płasz* 
cze kawaleryjskie i zamiast eleganckich karabi
nów, mają zwykłe karabiny piechoty I od kiedy 
na ich czele krocza oficerowie w mundurach hu
zarskich, ze zlotem! szamerunkami? A więc nli 
honwedzi, lecz .noże spieszona kawalerya, która 
pozbyła się wszelkiej świetności barw na swej 
powłoce i przestylizowala się na połową szarzy
znę. Możliwe! — Ale od kiedyż to jeźdźcy noszą 
u boku zamiast potężnego, brzęczącego po brulcu 
szabliska, pełnego stal)cwfych blasków, jedynie 
skromny bagnet, krótki i wcale nie błyszczący?

burgu 100 tysięcy rubli. Hr. W itte miał większe 
donosi aalej- ,Dnia 23. b. m. roz- wiaoczniG zaufanie do tanków niemieckich, jak

. . . ________ _ — 1 ------------- ~
w dziennikach I należy pospieszyć ze stawkami. rULKOW ARTYLERYI WE . „  r i ^  po[e nje husarzy, lecz jako piechurzy
5 przykrością donieść jednak musimy, h  zwy-|nile Wilitare ogłasza nowe rozporząc le mi i nawet wcaje sję „ ie uczyii jeździć, tylko ma- 
:ięzca w  zeszłu ocznym „Derby' — ulubieniec nisterstwa y co o natyc m as owegt> zor, I szerowa4 t strzelać, ponieważ sztuka ieżdienia 
Lantleur— z powodu nieprzewidzianej przeszko w izowania sp« yalnych oadziałów lotniczych strzelecke jest zbyteczną,

pn.y pułkach artyleryjnych. Na razie zostanie onno w 
orzyłączonych do artyleryi 20 lotników oficerów 
i 335 pooflcerów.

W IE LK I uRAK AM UNICYI W  ROSYI. „Ti- 
me8‘‘ pisze o doniosłości zapasów amunicyi dla

iy  został wykreślony 
roku biegać będą“ .

Zatem i te biegi odbędą się w tym roku Jak 
przed rokiem, jak przed dziesięciu l przed stu 
ity, gdyż sportsmeni angielscy nie widzą powo- 
iu, dla którego należałoby w tym roku odstąpić 
łd tradycyi.

My ludzie krwi gorętszej, choć bj najmniej iiie 
torącej, a tylko trochę zapalonej, stanowczo te- 
10 nie rozumiemy. Tegoroczne wyścigi w Anglii 
tą dla nas zagidką tak samo jak to, że oddziały 
inglelskle walczące we Flandryi w przerwach 
Ittiędzy jedną a drugą bitwą grywają, o ile pô  
ioda sprzyja, w piłkę nożną.

Znawcy Anglii twierdzą natonf ist, ie  za ówno 
'epo roczne „Derby“  jaka „matche“  piłkov,e na 
polu bitwy nie są ani dowodem lekkomyślności 
angielskiej, ani przechwałką czy lekceważeniem 
nieprzyjaciela, lecz jedynie dochowaniem naro- 
owego obyczaju i przyzwyczajenia życiowego 
óre jest potrzeb i umysłu

Wiels'*! chą‘**pak.
Pewien żołnierz-Niemiec s Karlsba

du pisze do swych krewnych:

 ̂ miejscowości L. w  Galicyi, zgłosił się do 
as wodnicę do trenu 14-letni chłopak. Był 

W zuch uieiada.

a koń okazał się przytem często tylko przeszko
dą w komunikacyi.

Mimo to nie trzeba sądzić, żeby cl huzarzy 
przestali już być huzarami i stracili na zawsze

meS PISZe O aOniOSlOSOI ŁapahUW ma - - , . . .i
. . .  » • j  styczność z koniem Nauczy się oni jeszcze Jeździćartvlem  i  oświadcza, ze Anglicy wteay ciopie- łUi  ̂ ' O j *  ̂ ę*ana eie eźdźcami — po woinie. Z kawaleryą

ro zrozuuua istotę dzisiejszego prowadzenia jł s

w k ie r i łX ł  Krakowa, ale iaitżę na Bzurą znacz-leane przi" og.eń zrazu tak pogardzanego mo
nie bv się poprawiło, gdyby rosyjska armia a tłochu muszkiet, ów. który jean.k do 'alk z bli- 
zcztigólnie jej artyle.; mb a pod dostatkiem *a  uzbro.i s.ę także w bagnet -  ale mimo to

amunicyi. Z rosyjskich donieś.eń wynika, iż ro
syjskie armie, podobnie jak i jej rprzymierzeń- 
ców, walczą z wleLiim brakiem amunicyi, a na
wet trudności te są dla Rosyi większe, ponie 
waż jest prawie odciętą od świata. My, Anglicy, 
prawie nie mamy pojęcia o rozmiarach araku 
ununicy. w Rosyi.

CZECHY NIE FANPTWEM SAMJ^ZIEL- 
NEM, LECZ PROW1NCYĄ ROSYJSKA - 

Z Berlina donoszą: Petersburskie „Utro Rosii“  
donosi: Na słowiańskim bankiecie wywodził re- 
rerent w  sprawach czeski zh, prof. Axystow, że 
uzesi tylno jako autonomiczna prowin:ya ce
sarstwa rosyjrkie^o będą mogli zwyciężyć w 
walce z Niemcami, których 3 miliony zamiesz
kują ich ojczyznę. Mówca cz< sk‘ * namiętnych 
ełowach u powiedział na to, że o  przyszłej for-

jes2cze zawsze trzymano w’ tyle w odwodzie 
kitka czworoboków wlóczników i halabardników, 
kwiecących klrasami i najeżonych białą bronią. 
Wyglądali oni bardzo groźnie, ale nie brali żad
nego udziału w krwawej robocie i już Grimels- 
nausen w swoim „Simplicissimusie“  opowiada, że 
jeszcze nigdy nie widział włócznika w spotkaniu 
z nieprzyjacielem. Mimo to minęło jeszcze je-lno 
stulecie, zanim pika i halabarda stały się jedynie 
symbolem świetności wojennej i zanim ci piękni 
ludzie usunęli się w k o ry ta rze  zamków kshżę- 
cych, aby tam w egie tow aać swojern tea tra lnem  
życiem aż po azień dzisiejszy.

Podobnie, tak się zdaje, zaczyna być lub już 
się stało z kawaleryą, gdyż to, co sceptycy da
wno wiedzieli i co każde doświadczenie wojenne 
potwierdzało odjpól rieku, mianowicie że kawa-
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lerya w dotychczasowej formie nie ma Już zakiv- 
»su działania, któryby odpowiada! jej tak pieczo

łowicie pielęgnowanym przymiotom wojennym — 
to w obecnej wojnie stało się już faktem jak naj
oczywistszym, nawet dla najbardziej zapalonych 
wielbicieli kawaleryi. Przed wojną jednak wszel
ka krytyka w tym kierunku milkła, '" iy i praw 
dziwi kawalerzyści starego stylu — ożywieni 
szczerym duchem kawaleryjskim i namiet.iem 
zamiłowaniem do koni — mieli zawrze za sob^ 
tych, którzy przedewszystkiem chcieli zachowa*' 
konserwatywny charakter armii, tak świetnie 
wyrażający sio właśnie w tym szlachetnym ga
tunku broni. Folgując tej słabostce, teoretycy 
wojskowi zaczęli szukać dla iazdy nowych zakre
sów działania, w którychby się mogła zaszczytnie 
popisywać, ęie zatracając swych starych trady- 
cyi. W ten sposób siała się kawalerya bronią 
wywiadowczą i malowano sob!e obrazy przy
szłych wywiadów strategicznych pr*ez kawalcrye 
w wielkim stylu, z formameml bitwami. wielkich 
ciał kawaleryi, które rozrzucone po caiej prze
strzeni, miały jak welon zasłaniać ob'icze zbli
żającej się armii. Teorya ta jest dość starą mi
mo to ani jedna z wojen prowadzonych w osta 
tnich lat dziesiątkach nie ziściła nowych wyobra
żeń o zadaniach kawaleryi. Mówiono jednak, że 
w tych wojnach poprzednich tereny były nieko
rzystne dla przemiany kawaleryi, moina więc 
było oczeKiwać, że obecna wojna na ziemiach 
polskich oczyści kawaler yę i zarówno u Niemców 
Jak i u Rosyan, pokładano wielkie nadzieje w 
zdolności wywiadowczej kawaleryi. — O wyni
kach rosyjskich nie jestem poinformowany, wiem 
tylko, że wielka przewaga rosyjskiej kawaleryi 
wcale się nie dała we znaki, o ile brać pod uwa
gę znaczenie jej strategiczne, Kawalerya niemie- 
cko-austryacka zadawała sobie nieskończenie 
wiele trudu, aby spełnić swoje zadanie strategicz
ne w przepisanym jej styiu, mimo to jakże ubogie 
były wyniki praktyczne tych wywiadów w poró
wnaniu z tem, co przywozili lotnicy! Kawalerya 
bowiem spotykała się zawsze z kawalerya i co 
było poza nią, pozostawało za“<rytem i musiało 
być odgadywane z mas nieprzyjacielskiej kawa
leryi, przyczem zawsze było możliwem, że prze
ciwnik wysłał wielkie ciała jazdy dla zbałamu
cenia i zakrvwał niemi lukę z wojsk ogołocona. 
Aby rzeczywiście coś zobaczyć, musiała kawa
lerya chwytać się środków zupełnie niekawale^ 
rylskich i wysyłać piesze patrole, a więc robić 
to, £ o piechota.

Od początku wojny nie tylko w użyciu kawa
leryi, lecz także w zapatrywaniach jej dowódców 
dokonał się zwrot, oznaczający zupełną niemal 
rezygnacyę ze starego ideału kawaleryjskiego. 
Przed kilku laty Roosevelt oglądał pułk kawale
ryi we Wiedniu. Były prezydent jest sam potro- 
sze żolmerzem, a wojnie hiszpafsko-ameTykań- 
skiej był pułkownikiem „dzikich jeźdźców*4, któ
rzy na siodle doskonale się czuli, ale właściwie 
byli tylko piechotą na koniach. O te i były ame
rykański pułkownik jazdy zadał pewnemu węgier
skiemu pułkownikowi kilka pytań, z których wy
nikało, że imputuje huzarom węgierskim zsiada
nie z konia nie tylko w razie ostatecznej potrze
by, Na to odpowiedział Węgier z wyrazem dn- 
my: Panie kolego, Węgier jeździ!" Ta lakoni
czna odprawa zyskała wówczas poklask, a jednak 
Węgier dziś prawie zupełnie odzwyczaił się od 
Jeżdżenia. Największych swoich czynów wojen
nych dukonała kawalerya w walce o rowy 
strzeleckie, w walce z bliska, bagnetem, kolbą 
i łopatą. Prawie na całym froncie „czerwone 
dyabły“ , jak nazywano Węgrów, zamieniły się w 
szarych diabłów, a mgliste teorye konserwaty
stów kawaleryjskich rozpłynęły się w nicość.

Do tych, którzy przed wojną przewidywali, co 
się stanie z kawaleryą, należy w Austryl komen
dant korpusu, gienerał kawaleryi Tersztyansky, 
ale jego przewidywania wówczas nie miały zwo
lenników.

Po bitwie pod Limanową rozmawiałem w No
wym Sączu z pewnym znanym w armii jeźdźcem^ 
który największe szczęście na ziemi widział w 
siedzeniu na grzbiecie konia I popularnym był 
Jako mistrz w eleganckiej „Jeździć panów1*. — 
Gdzież jednak podziała się !ego degancya wtedy, 
gdy go poznałem! Kulejąc, wlókł za sobą zranio
ną nogę, a na ułance •mać było ziemiste plamy od 
rowów strzeleckich. Opowiadał mi wiele Zajmu
jących szczegółów o swoich kawaleryjskich dt>

w końcu zapytałem, Jak sobie wyobraża przy-1 Michał Szuwarski Net. Res.-Spital, B<irger. 
s ełość teto jatu.ku wojska, odrzekł: „Kawalerya scfaule Zuamer Nr. 2. Bad Ischl, poszukuje 6* e.

'g o  brata ciotecznego Hipolita Klocana maszy-będzie albo piechotą, albo Jej wcale nie będzie", 
To znaczy, że piechota będzie się czasem posłu 
giwała końmi w celu ułatwienia sobie dalekich 
manewrów flankowych i okrąż iń.

Nwbogat ̂  na 
fiwiecJe frabieta.

Najbogatszą na święcie kobietą je^t Amery
kanka Hetty Green, słusznie czy niesłusznie o- 
krzyczaną równocześnie za największą dziwacz
kę. Liczy ona obecnie »5  rok życia, a hasłem 
jej żywofa była prostota, posunięta do ostatecz
ności. Jeszcze dzisiaj, pomimo swego olbizymie 
go m£ jątku, zamieszkuje tylko jeden pokój, w 
którem całe umeblowanie stanowi łóżko, stół, 
stołek i stary piec naftowy. Równocześnie pro
sty jest jej ubiór. Dzień roboczy fle tty  Green 
rozpoczyna się już wczesnym rankiem. Około 
7 rano, bez względu czy deszcz czy pogoda, wy. 
chodzi na spacer pieszy, później jedzie automo
bilem syna do licznych biur, gdzie gorliwie za
jęta baw; aż do godziny 4 pop >łudniu. Nastę 
puie je u syua obiad, wcale skromny i specyał- 
nie dla niej pzygotowany, poczem wraca do do
mu i spędza czas na lekturze. Raz tylko w  życiu 
była słaba, przed 30 laty, ale —  jak sama chę 
tnie opowiada —  „obecnie czuje oię doskonale, 
a nadto zdążyła już przeży-ć wszystkich sześciu 
lekarzy, przywołanych do niej w czasie choroby 
przez syna, którzy zgodnie nie rokowali jej 
więcej jak jeszcze kilka dni życia11. Cieazy się 
doskonałym snem, godnym zazdrości apetytem 
jakkolwiek je w yl ̂ cznie najprostsze potrawy. W  
życiu nie jadła nigdy całego szeregu popraw 
więcej skombinowanych lub wystawnych. W  in
teresach jest nadzwyczaj uważna: od wypoży
czonych pieniędzy nie bierze nigdy więcej jak 
6 procent, ale —  dla zasady, nie ze skąpstwa —  
dba, aby jej zwrócono co do halerza.
Unika również gromadzenia większych kapita
łów w jbdnem przedsiębiorstwie, z drugiej jed
nak strony trzyma się zasady, aby pieniądz lo
kować i w ruch puszczać w tem miejscu, w  któ
rem go zarobiła. Dlatego pieniądz nabyty n. p, 
w  N. Yorku tam tylko dalej lokuje, zaś sum za
robionych w  Chicago, z *ego miasta me wyco
fuje. ł 

Samą siebie, zwłaszcza iako powago finanso
wą, ceni Hety Green bardzo wysoko, powtarza 
jąc przy każdej sposobności ulubiny swój afo
ryzm: „Głowa kobiety przynajmniej tyle warta 
jest co głowa mężczyzny, a często nawet znacz
nie wię<ej!“ ,

O D P O W IE D Z I  R E D A K C Y 1  

P. JAN WESTFALEWKCZ, Orosimy o nade
słanie artykułu w  tej sprawie.

DATKI NA LEGIONY. Drobne datki na rzecz 
Skarbu Legionistów polskich przyjmuje obecnie 
w Krakowie — z upoważnienia Naczelnego Ko
mitetu Narodowego — O-ldzlal zasiłkowy N. K. 
N.. Rynek, '22. 1. ( 11— 12 I 4—6).

Poszukiwanie zaginionych
Wojskowych, poszukujących na tem miejscu 
swych rodzin prosimy — by nie podawali 
dokładnych adresów 1-dcz tylko numer po

czty poi owej.

Adaś Lichtinger Buczyń... Wagstadt I. Zug 
IV  K^mp.., zechciej łaskawie podać mi adres 
dokładny poczem Ci przeszłe wiadomą rzecz. 
W Ł

Władysław Łysik k. u. k. Sanit. Abt. Nr. 14, 
I. Komp. Radkersburg Steiermark, poszukuje 
i jdzieć , Antoniego, Elżbiety, siostry Maryi, 
brata Józefa i Bolesława, pow. Dąbrów?,, oraz 
prosi irewnych i znajomych o podanie swych 
adresów.

nifcty z żółkwi. Znajomych z Chodorowa prosie 
o korccpondencye.

Halicki Jozef drukarz zo Lwowa, obecnie Inf 
Rg. 30, Komp. 5, Feldpost Nr. 6, poszukuje 
adresu swoich rodziców, krewnych i znajomych 
Ktoby wiedział icli miejsce pobytu, raczy mi do
nieść pod powyższym adrecem. §37

Eawara Walner podurzęank przy Lwowskiej 
c. k. Dyrekcyi kolejowej v Cieszy, un, poszu
kuje swej żony Pauliny W altwr z* Lwowa za- 
meszkałej przy ulicy Dorna* 12 wraz z 7-mior- 
giem dzieci. gS8

Ktukolwlekby znał miejsce pobytu p. IzaneH 
Gumińskiej. żony oficy^nta podatkowego z Ża
bna, oraz jej matki p. Chrzanowej, raczy łas
kawie donieść pod adresem: Franciszek Cumiń- 
eki emerytowany dyrektor sądowy obecnie w 
Bizenz-Pisek (Morawa) stacya Kolejowa, Nr. do
mu 669. 039

Stefan Pokiński obecnie na urlopie Wien VIII 
Josefatadterstra^su 11, parter 5, prosi o donie
sienie mu, ktokolwiek wiedzałby, co stało się z 
jego rodziną z Gródka jagiellońskiego, od chwili 
wyjazdu z Sambora w  kienaiku Stryja dnia 4 
września 1914. 340

Julia.’ Gawlikowski, poszukuje żony swej Jó
zefy 1  Lewandowskich Gawlikowskiej z Radym
na pow. Jarosław-. Ktoby wiedział o miejscu jej 
pobytu, zechce łaskawie donieść pod adresem 
Piotr Kolpanowicz w  Chrzanowie ul. Kościelec- 
ka. 841

Józer Cryclti z Krotoszyna obok Lwowa, po
szukuje żonę z 4 dzieci. Łaskawe wiadomości 
upraszam pod adresem Feldpoćt 11. 8 l2

Maice mojej K. Gontek, donoszę, że dotych
czas jeei era w Białej. Alznerstrasse 23. Proszę o 
wiadomości. f  24

Ktoby w iedział o Józefie Baju z Koehawiny 
pow. Zydaczów, który służył przy wach. Legionie 
l komp IV  pluton, faczy donieść pod adresem: 
Michał Baj Wilbach p. JPeUuSch Landsberg, Sty- 
r,ya. 682

■łan Tabaka podrficer rachunkowy Feldpost 
Nr, 25, poszukuje p. Emm Pudzkara kierownika 
6zkoły w Siei-'.u bilzkim  ńd Krystyiopol, p An- 
^r/eja Zańkt kierownika srkoły w  Uhrynowie ko- 
i ‘ Sokale, p Olŝ ę Szewc^iikówn*} nauczycielkę w 
Winnikach koło Btlz> i .szwagra .Tana Muchę bu
downiczego z Tanuwa, oraz prosi znajomych, przy
jaciół i krewnych swej żony Biouisljwy z Gawii- 
«Sw, zamieszkałej w Tarnoi ie o tviadouiuoci o niej.

697
Macya Kozdron £ona oficyałs podatkowo»o, 

obecnie Prag Wschowitz, ni. Tyrsowa Nr. 3/302, 
jrosi o podanie miejsca pobyti frzew. Ks. Emi- 
iana, Minkow- :za, gr. kat. proboszcza z Mchawy 
ad Baligród. 699

Franciszek Kończy I  p. Piłsudskiego Pald- 
jst Nr. 118., pro i tą, drogą o b iższy aJres 

Umilił Zawadowlczów, zamieszkałej w ostatnich 
czasach w  Jarosławiu, oraz fau*iiu Jtirześ z Prze
myśla. b06

Piotr Paw łów 1, -;z z Siekierczyc powiat Sam
bor obecnie przebywa w Not. Reserve Spital 
Objekt Nr. 2. Bregeui Voralberg, prosi tą drogą 
r diinę, krewnych, znajomych i kolegów o podanie 
jwych jbecnych adret 1w. ggg

O G Ł O S Z E N I A .
ś w i e ż y  t ra ^ is p o r t  

z n a k o m it y c h

Ś L E D Z I
nadszedł do Chrześcijańskiej 
Sp. Handlowej Jagiellair ka 9. 

CENY NISKIE, 836

Demetr Kolisnyk, konduktor kolej, państw, 
ze Lwowa —  przebywający obecnie w Cieszy
nie 2. Jablunkauerstrasse 182, poszukuje żonę 
Rozalię z Bajgrovqczów, wraz z dwojgiem dzie
ci: Olgę i Stefanię, która pozostała u matki w 
Korczynie, obrk Krosna. Gdyby ktoś miał ja 
kąkolwiek wiaaem^ść, prosię łaskawie donieść 

świadczeniach, poczynionych — pieszo, a gdy go ,iod powyższym adresem. »  741

Do wynajęcia przy pl. 
Dominikańskim Nr. 2 

w Krakowie zaraz lub od 
każdego czasu dwa sąsia
dujące sklepy frontowe 
razem lub ka^f1j osobno 
z wystawatri Wiadomość 
;amże u właściciela domu 
na I. piętrze. 731

T giną ł pies maścji bia- 
lej podobny do fox- 

teryera z brązową plamą 
na uchu i oku, wabi się 
„Lotek11. Zgłoszenia w 
nagrodą n portyera JRv- 
nek 1. 34. 327

p o k ó j kawalerski z u- 
* meblowauu rn lub bez 
do wynajęcia od 1 kwie
tnia. Wiadom ść ul. Smo
leńska 1, 18. parter.

poszukuje się chłopca 
do wiudy. Zwierzy

niecka 1.17,, H e m  bran 1

miK
jest dowodnie n«jl«Ps?5 \ 
hygienieznę specys.noini

pełna gwarancyal 
Wszi do nabycia^ 
Cenniki darrno *
wmyh „uLLA
Fabryka gumy - 

Wled.ńtt,
r ilir"
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