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B o c i a n  w r o w i e  s t r z e l e c k i m

Żona pewnego pospolitaka uzyskawszy od 
władz wojskowych pozwolenie, udała się do mę- 
a swego na plac boju w Prusach wschodnich, 
y  udzielić mu ważnych wiadomości rodzin- 

nyc Od ołnierzy tego samego pułku dowie- 
S’-V.iż jej P~<ni służbę w rowie strze- 

lecKim. Nie chcąc tracić czagu uda}a się odważna

kobieta ku okopom. Mąż przyjął ją z wielką ra- karza Dułkowogo ujrzał światło dzienne tęgi
doficią, ale z i wyrzutami, znajdowała się bo
wiem w ostatnich tygodniach macierzyństwa. — 
Gdy udzieliwszy mężowi informacyi, zamierzała

chłopak. Dziecko ochrzcił mieszkający w sąsie
dniej wsi duchowny. Ojcem chrzestnym był 
pułkownik. Ojcu młodego obywatela wręczył

się już oddaMĆ, uczuła się nagle słabą. To bo- I korpus oficerski 500 mar-i zebranych w drodze 
cian zwiastował swe przybycie. Frzeniesiono ją i składki. -Donosi o tem „Kónigsbeiger Ztg - 
do pobliskiego domku, gdzie przy pomocy le-

B  I S  M  A  K  K .
(Od naszego korespondenta),

. Wiedeń, 29 marca. _
\Wir) \ 'tleń zabiera się na dzień 1 kwietnia 

ur°czy'st^o obchodu setnej rocznicy uro- 
t Z' Bismarclta- Rozumiem przez to odświę- 
eosć opinii, jaka się wypowie w prasie codzien- 

DeJt 6w ton reprezentacyjny, którym Wiedtń 
umie przemawiać imieniem Pragi, Lwowa, Ins- 
r^ ^ u> Tryestu i Budapesztu.
-Wiedeń nie omieszka tedy gestem &z« okim;

(W  stuletnią rocznicę urodzin.
na tle postaci wielkiego męża stanu prusko- nle- 
mieckisgo, naszkicować perspektywę zdarzeń 
przeszłość^ które łańcuchem przyczyn i skut
ków doprowadziły do sojuszu Austro-Węgier 
i Niemiec i do potężnego wysiłku wojennego 
wobec nieprzyjaciela na wschodzie i zachodzie.

Gdy 32-letni junkier pomorski wt hodził do 
zjednoczonego sejmu pruskiego, aby tam brouić 
prerogatyw korony przeciw libeializjjącym ju 
poglądom roku 1847, oduazu zwrócił uwagę siei

dworskich przez swe stanowcze a nieugięte za* 
sady absolutycznego konserwatyzmu. W  cztery 
lata później zamianowany radcą legacyjnym, a 
następnie posłem do sejmu rzeszy we Franfur- 
cie nad Menem, Bismark poznał całą sztuczność 
struktury ówczesnych Niemiec, lozdzieranych 
rywalizacyą Prus i Austryi. Już wtedy w umy
śle jego zarysował się plan zjednoczenia Nie
miec pod hegemonią Prus, a z wyłączeniem Au
stryi. Tymczasem wysiany t r, 185S Miko po*
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sal pruski do Petersburga, miał sposobność prze
trzeć Bię na wielkim świeoie, zagłębić się w taj
nikach dyplomatycznych i nabrać tego respektu 
dla miitóryalrfej potęgi Rosyi, który go nie 
miał nigdy opuścić i nakazywał szukanie z ni*} 
Irwałej przyjaźni.

Po trzech latach spędzonych w Petersburgu 
i kilku miesiącach przebytych na stanowisku 
posła pruskiego Paryżu, Bismark zostaje w 
r. 18G2 powołany na przewodniczącego gabine
tu w Berlinie i odtąd przez lat 28 kieruje decy
dująco polityką Prus, a następnie Niemiec.

Zostawszy prezydentem ministrów i ministrem 
spraw zewnętrznych, Bismaik zaczął już syste
matycznie dą^yć do urzeczywistnienia zadań 
napiętych.

Szło przedewszystr.iem o usunięcie Austfyi 
od wszelkiego wpływu na wewnętrzne sprawy 
państw niemieckich. Udało mu się to dokonać 
w ciągu lat czterech. Najpierw użył Austryi do 
spólnego zaboru prowincyj Ślezwig? i Hohzty- 
na, a następnie właśnie z powodu przynależno
ści zdobytych krajów spowodował wypowiedze
nie wojny sojuszniczce. Sadowa rozstrzygnęła 
krótką kampanię na rzecz oręża pruskiego, ale 
mistrzowstwo polityczne Bismarka nie przecią
gnęło struny. Nie zaż4dał żadnych zdobyczy 
terytoryalnych. lecz tylko usunięcia się Austryi 
M  związku Rzeszy.

Teraz Prusy stałv się przewodnią potęgą 
wśród państewek niemieckich północnych, a 
tajne układy zapewniły także sojusz ze wszyst- 
kiemi państwami południowo-niemieckiemi. Aby 
ten stosu aek ścisły zamienić wt wspólną orga- 
Łizację państwową, trzeba było jakiejś wielkiej 
mnocyi wspólnej.

Sposobność ku temu dała mu Prancya Napo 
leona III, która mimo <-a’ ego blasku zewnętrz 
negc była, jak o tem Bisuiark wiedział, militar 
nie słabą.

Wojna r. 1870 ! Sedan stały się tedv kitem 
dla Niemiec nowych, dla wznowionego silnego 
cesarstwa niemieckiego. Bismark osiągnął ceł 
napięty i stal się twórcą jedności narouowej.

Nasycone w swych pragnieniach Niemcy, we
szły teraz na drogę niebywałego rozwo |u £0 
spoi!m jze^o. Aby rozw ojowi temu dać Rękojmię 
jak najtrwalszą, Bismark oglądną! się z^waliUli- 
iami, któreby tworowi nowemu zapewniłj nale
żyte oparcie.

Nadawała się potemu przedewszystkiem Au- 
strya, przekształcona tymczasem w Austro-Wę- 
gry. Zapomniano niesnaski roku 1866 i stwo
rzono pi zymierze, do którego niebawem przystą 
piły Włocny.

W ten sposób Niemcy st?ły się ośrodkiem ko- 
alicyi trzech mocarstw i mogły już spokojnie 
oddać się błogosławieństwom pokoju, to :naezy 
ekspanzyi przemysłowej, a co za tem idzie <ks- 
panzyi kolonialnej. Dla tem większego ubezpie
czenia się zawarł Bism; .ik w r. 1887 z Rosy i, 
tajny traktat reasekuracyjny, który obie strony 
obowiązywał do życzliwości neutralnej na przy
padek gdyby strona druga, bez winy, została 
zaczepiona.

Wielkie dzieło Bismarka dziś dopiero po la
tach da się objąć w całej swej doniosłości. 
Stworzył on ponrostu dla nowego państwa naj- 
idealniejsze warunki lytu  i słusznie uchodzi w 
oczach Niemców za największego bohatera na
rodowego.

Z wzruszającą czułością, wiernego sojusznika. 
Wiedeń przyłącza się do wdzięcznych wspom
nień pośv 'ęconych w dniu 1 kwietnia przez 
Niemcy ich twórcy — Bismarkowi!

Własność niegdyś Massalskich, Potockieh i 
Niesiołowskich, od roku zaś 1824 Tyszkiewi
czów. Polą^a była w swoim czasie pertem 

morskim Rzeczypospolitej na Żmudzi i stanowi- 
ła ważny punki handlowy. Kupiec angielski 
Horst utworzył tu nawet za przywilejem Ja
na III w roku 1685 kompanię handlową angiel
ską, która trwała aż do najazdu Szwedów. Ka
rol X II za poduszczeniem zawi >tnych kupców 
z Rygi, kazał w roku 1701 port zniszczyć i za
sypać kamieniami,

W  miasteczku znajduje się (a może jut tyl
ko znajdował się) kościółek parafialny, fundo
wany przez Annę Jagiellonkę. W roku 18sl 
popłynęła tu krew polskich bohaterów w walce 
z Rosyą. W okolicy Połągi stoczono kilka p- 
tyczek zwycięskich pod wodzą Jarewicza.

Miasteczko leży na równinie piasczystej mię
dzy dwoma niewielkiemi wzgórzami, wznuszą.- 
cemi się nad samjm brzegiem morskim. Jedno 
z tych wzgórz, to głośna w całej Iitw io  „góra 
Biruty“  —  małżoaki Kiejstuta, a matki W itol
da —  maj ca dla ludności miejscowej to e am< > 
znaczenie, co mogiła Wandy pod Krakowom 
dla Małopolan. Na szczycie góry wznosi się 
(a może się wznosiła) kaplica, otoczona czcią 
ludu.

Od szeregu lat P  słąga zasłynęła jako nad
morska miejscowość kąpielowa, rozwijająca się 
szybko dzięki znakomitym swym warunkom na
turalnym. Posiada świetną piasc:ystą plażę, 
przepyszny las sosnowy na w y'i rzezu, pełen wił 
letnich, dom zdrojowy, pałac i park Tyszkiewi
czów. Ze wszystkich stron Polski —  z Warsza
wy, z Litwy, także i z Galicyi — zjeżdżają się co
rocznie tysiące gości do tego uroczego letniska. 
Każdego lezonu gra tu teatr polski z War
szawy.

Połąga przedstawia dla nas cenę wyjątkową. 
Wprawdzie tworzą się zwolna ostatniemi czasy 
małe polskie letniska na wybrzeżu zachodnio- 
bałtyckiem, pod Gdańskiem na obszarze etni
cznym czysto polskim, ale tylko żmudzka Po
łąga ma dotycn as charakter wybitnie polskich 
kąpieli morskich, zakrojonych na większą skalę, 
fest własnością Polaka i ma publiczność wyłą- 
znie polską.
W  tę uroczą naszą miejscowość, w  ciche wille 

letników, w  pałac Tyszkiewnezowski i przepy
szny las, szumiący dokoła świętego wzgórza

pi! go t  niezwykłą 8z>hkońaą jednym zamachem 
i cofnął się. Ttum pochylił się i równocześnie 
skłębił. Z głębi dziopiąttk piersi dobył aię je- 
din stłumiony, zdławiony nz^pt;

—  Przemyśl...
Szept zlał się w  głuchy, twaray jakby w 

głębiach piersi dudniący łomet i zmilkł na chwi
lę. na moment. Ktoś krzyknął:

—  Wody, miejsca, rozstąpić się.
To kilka pań *asłabło. Usunięto je na bok.
Tłum runął ku tablicy i zawrzał PvW8tało ta- 

mieszanie, “zamotanie.
Chaos słów i okrzyków...
To chwili ktoś zacaął czytać powoli, wyrał-

— „Przenr, 51 In Ehren gefallen...
Głoa czytającego brzmiał dziwnie, sucho 

twardo. Tłum słuchał, Błuchał i milczał. Milcze
nie przerwał v końcu nagJy okrzyk, jeden, dru
gi, dziesiąty i zi.owu zawrzało w tłumie, a na 
uboczu łkała iedna pootać, tam znowu druga i...

Po pierwszej fali tłumu nastąpiła druga, trze
cia i t ik  bez przerwy, dopóki nie ukazało sia 
nadlwycsajne wydanie „B o h e m ii" .__________

Wśród tłumów przy Vaclavskem n-imesti po 
wywieszeniu talegrimu przed „Naródnią Polity

ką ‘ wśród olbrzymiego tłumu zaległo równiei 
grobowe milczenie. Nie ozwał się ani jeden głos. 
Cisza była tak wielka, że tłyszało się przyspie
szone t icia serc. Jedni spojrzeli drugim w 
twarz. Mięknie skurczały się i rozkurczały. Usta 
mil zały, ale gra mięśni, wyraz twarzy i spoj
rzenia mówiły wiele. •

Na chodniku opodal przystanęła grupka. K il
ka pań, panów i młodzież. Spojrzenia wszyst
kich były przygasłe, zwilgniałe. Wargi pań 
digały. Ból ściągnął lub zmiął rysy twarzy To 
bv!i wychodźcy polscy. Nadchodzących awoichj 
witano pytaniem:

—  Czytaliście?
—  Tak!
—  No i cóż bę...
Rozmowę przerwał nieznajomy, starszy jego

mość i rzekł półgłosem po niemiecku:
—  Zechciejcie państwo —  w y Polacy, praw

da r‘ —  nie, nfc tamować ruchu. Lepiej rozma
wiać. w  domr

Towarzystw., pożegnało sie.
Tego wieczora w herbaciarni polskiej nie by

ło nikogo i w salach „ polskich zebrań" w ho-
Biruty, pao.y od strony morza w iniu 23 b. m. jtelu „u zlatej husy“ nie było nikogo. Nie tak

jednak pusto było w  wielu restauracya>'h i wy
szynkach piwa. J. Migo.

armatnie s*rzały niby echo dalekiej burzy dzie
jowej,

n a
Jak doniosło berlińskie Biuro Wolffa, w dniu 

23 b. m. flota niemiecka ostrzeliwała od strony 
morza miasteczko i zamek Połągę, położone na 
Żmudzi tuż nad Bałtykiem, o pół mili od grani
cy pruskiej. Nie wiemy iaki skutek odniosły 
strzały, przypuścić jednak należy ze względu 
na nadbrzeżne położenie Połągi, że nie wyszła 
ona cało z tej ciężkiej opresyi i musiała znacz
nie ucierpieć.

Połąga, jak czytamy w „Głosie Nar.“ , wła
sność rodziny T j szkiewiczów, znana w całej 
Polsce jako letnisko nadmorskie, obchodzi nas

Wieść z Przemyśla.
Praga, w  marcu.

Skromna, niezbyt szeroka ulica Pańska w 
Pradze, łącząca jako przecznica dwie główne 
arterye ruchu ulicznego w śródmieściu: Przyko
py (po niem. Graben) i ulicą Andrzeja, rywali
zuje w obecnej dobie co do ruchu z centrum 
stolicy Czech, z Vaclavskem namesti (placem 
Wacława), ulubionem miejscem przechadzki pró- 
żniaczego tłumu i ruchomej wystawy toalet. 
Rjwalizacya polega na tem, że w pew nych go
dzinach dnia zbierają się tłumy przy Vaclav- 
skem namesti i przy ul. Pańskiej, czekając nie
cierpliwie na ostatnie wiadomości

Wychodźcy nasi zbierają się w jednem i w 
drugiem miejscu. Przy Vaclavskem namesti w y
wieszają telegramy dzienniki: „Cas“  i „N  a rod ni 
Polityka14, przy ul. Pańskiej ..Prager Tagblatt“ 
i tu większość ciekawego tłumu stanowią wy- 
chodźcy-żydzi.

Dnia 22 marca wieczorem ruch w ulicy Pań
skiej tamował jak zwykle o tej porze liczny 
tłum ciekawych.

Godzina wywieszenia telegramu minęła. Za
częto się niecierpliwić.

— Czyżby znowu nie było nic nowego, cie
kawego, ważnego? —  pytano.

Przeciwnie.
W pewnej chwili tłum zakołysał się, zaszem- 

rał. Pr7iul tablicą ukazał się wo^ny redakcyjny, 
z większym niż zwykle zwojem papieru. Tłun 
znieruchomiał, skupił Bię, zgniótł w jednolitą

asę. Czekał.
Woźny redakcyjny z jakąś dziwną pcwolno-

bardzo blisko. Pełno u- naszych wspomnień ścią czy powagą wspiął się, poczem zwolna i 
i z  ejowych, a interes dzisiejszy jest również dokładnie pomazał tablicę. Tłum zaczął sie nie- 

Pol/lti114 PrŁW 10 Bam0’ Że te dobra należs* cierpliwić, Dtp,rnagle.
1 rozwinął wożiiy W  W ó j

Cc c£zi3Ti niesie?
Kraków, dnia 1 kwietnia.

Ożywiona działalność 
N. K. N.

Z Wiednia piszą nam:
N. K. N. a zwłaszcza jego departament woj

skowy rozwija bardzo ińtenżywną działalność 
w Wiedniu, w Galicyi i w okupowanych przez 
wojska austryackie powiatach w  Królestwie 
Polskiem.

Zwłaszcza po odparciu hwazyi rosyjskiej o- 
twarło się dla N. K. N. poważno pole do dzia
łania w odzyskanych powiatach.

W  dążeniu do budzenia i podtrzymywania 
ducha patryotycznego departament wojskowy 
N. K . N. ustanowił licznych komisarzy w po
szczególnych okręgach, i powierzył im doniosłe 
misye.

Rozesłane komisarzom instrukeye i kwesty o- 
naryusze, są tego najlepszym dowodem. Komi
sarze mają składać jak najczęściej raporty w  
oardzo licznych kierunkach. Mają między inne- 
mi informować N. K. N., jakie spustoszenia 
dotknęły dany powiat, jakie budynki zostały 
zburzone, jaki jest stan żywnościowy danej oko
licy, jak się zachowywały władze rosyjskie, ja
kie usposobienie okazywała ludność (Rusini i 
Polacy), kto z mieszkańców szerzył celowo pa
nikę, kto przestawał z władzami rosy jsk iem i itd. 
Ogółem kwestyonaryusz obejmuje przeszło 40 
pytań.

Materyały w  ten sposób uzyskane dadzą moż
ność N- K . N, zoryentowania sie w tru
dnej syiuacyi i wytęiunia sił we właściwym 
łfieianku.

' I -
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O lr s o  „ o f ia r y  w o jn y ‘i
* JJała Historyjka z krakowskiego bruku z tą 
zaletą, że jest ściele autentyczną:

Jak tyle innych gmachów publicznych także 
budynek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
służy dziś celom ezpitalnym. Lekko ranni cho
rzy, znajdujący się w tym szpitalu w leczeniu, 
m o rrą , spacerując po korytarzach gmachu, 
kształcić swój zmysł piękna studyowaniem gip 
cowych odlewów sławnych dzieł sztuki staro
żytnej, podziwiać przykurzoną nieco biel kształ
tów Wenery Miloń*kiej i Kapitolińskiej, Apolli- 
na z Belwederu, Dyskobola- i mierającefó Gla- 
dvaioia i innj th reck ich  „Wenusów“ ... Pocz
ciwe szarytki, Które z poświęceniem oddają się 
łu ńe p ie lęgn ia rk i w tym szpitalu, razu pew

nego z okazyi nabożeństwa, okryły nagość je
dnej z Afrodyt szpitalnym chałatem, ale różne 
A  oliny stały nadal w korytarzach bez osłony 
lib figowego. Stały, bielą i harmonią kształ
tów umne, aż ., zgorszyły duszyczkę zakonni
ka ks Totna, który do rzeczonego szpitala nie- 
jHrokrotnie zachodził. Jakoż O. Tcth postano
wił umoralnić Akademię Sztuki r//;.«sFe6tungs- 
gpital VII. Objekt nr. 5 —  i pewnego ranKa, uz
brojony w dłuto i młotek, obszedł korytarze i 
wszystkie męskie Wenusy... wyanielił. Niebacz- 
n nie świadom by! snadź tendencyi nowożyt
nej chirurgii, która o ile możności unika ampu- 
tacyi. operował jak profesor starej daty... Przy- 
dybał go jednak na tej miszkują*-ej korekcie 
greckich dzieł sztuki dyżurny „  sanitet“ i pos
pieszył do lekarza z nastopu jarym raportem:

— fierr Oberarzt, ich melde gehorhamst, dass 
der miszistne Galech die Schmeckele von den 
Puppen hat abęehackelt...

Lekarz zerwał się co żywo, aby kres położyć 
tym klinicznie nieuzasadnionym księżym amputa- 
cyom, niestety przybył zapóżno: żarliwy zakon
ny obrazoburca operował już skutecznie dłu
tem ostatniego „Wenusa“ ! P.imoc lekarska oka
zała się „bezsilną w tym wypadku“ .

* * *

Historya powyższa, powtarzamy, jest ściśle 
autentyczna, wydarzyła się kilkanaście dni te
mu —  i będzie miała jeszcze interesujące pra
wne nastęnotwa. Akademia Sztuki bowium przez 
opcracye O. Toiha poniosła znaczną szkodę ma- 
teryalną, obliczoną na przeszło dwa lysiące ko
ron. Uszkodzone odlewy będzie trzeba posłać do 
Monachium celem odpowiedniego uzupełnienia, 
w Krakowie bowiem niema w tym zakresie kom 
petentnego specyalisty-reparatora. I  przycho

dzi nam na pamięć sławne sakramentalne py
tanie, tylekroć za dawnych dobrych czasów go
spodarki miejskiej zadawane przez radcę Be- 
jingera:

— Kto to bade platlt?
Kto pomesie koszta reperacyi gipsowych o- 

fiar wojny? Chyba zakon, kt rego członkiem 
jest ów żarliwy operator. Bo i sekretarz Aka
demii oświadcza: „Gips ze mnie, jeźli Akade
mia da pieniądze na naprawę" —  i naczelny 
lekarz szpitala słusznie odsuwa od zarządu 
wszelką odpowiedzialność za gipsową kastra 
cyę. Ileż to klęsk niesie ta woji.a!

DYSPENZA. Z po*vocUi toczącej się v o jny.! 
udzielił Watykan clyśpeuzy cd postu v Wieik, 
Czwartek i Wielką Sobotę dla dyecezyan kra 
kowskich i tarnowskich.

Kalendarz Wielko-tygodniowy.
WIELKI CZWARTEK. Dzisiaj o godzinie 8 

rano odbyła się w kościele katedralnym na Zam- 
Łu Suma ze święceniem Olejów Świętych- O go
dzinie 11 rano wzniosłego obrzędu umywania 
nóg 12-tu tutejszym starcom dopełnił w Kate
dr i na Wawelu książę biskup Sapieha.

Dzisiaj po południu odbędzie się również cere
monia umywania nóg z kazaniem w kościele N. 
P. Maryi. Wieczorem zaś Pasya z tizema kaza 
Biami, poczem śpiew pieśni: „Juz Cię żegnam 1 
przed Ogrojcem przy kościeie św. Barbary. U 
księży Misyonarzy na Kleparzu po południu 
Uuiyvanie nóg z kazaniem.

 ̂ lośeiule Bożego Ciała wieczorem w Ogroj 
cu „Gorzkie żale" z kazaniem.

WIELKI PIĄTEK. W Wielki Piątek rano ado- 
racya św. Krzyża i procesya z Najśw. Sakra
mentem do Grobu.

KW ESTY. W Wielki Piątek i  w Wielką So 
botę odbywać się bęuzie kwest* wiolkauocna w 
kościele N. P. Maryi* św Barbary, 00. Kapu
cynów* przy Grobie Pińskim w kościel* Zmar
twychwstańców i w kościele śv\ Flory ana —  
zarówno w godzinach porannych jak i popoju- 
Snlonych-

Koreapondencya z Galicyą 
wschodnią.

ZARZĄD GŁÓWNY MACIERZY SZKOLNFJ 
W CIESZYNIE wskutek bardzo licznych zapytań
— wyjaśnia, że w wysyłaniu korespondencyi 
przez Rumunię do państw wojujących pośredni
czy za putnocą długoletniego i wypróbowanego 
przyjaciela Macierzy, nie może jednak brać na 
Siebie żadnej ocipowndzialnosci za poczty, w któ
rych funkcyonowaniu w czasie wojennym oczy
wiście częste zachodzić muszą i zachodzą trud
ności i zmiany. Obecnie połączenie z Galicyą 
wschodnią często doznaje chwilowych przerw, o 
których niepodobna z osobna donosić, ponieważ 
to nie wpływa na wysyłkę korespondencyi, choć 
!przedłuża znacznie czas doręczenia pocztówki.

Z powdów wprost ogromnej ilości zamówień 
"z. pocztówki rumuńskie, przekraczającej wszelkie 
przewidywania, tylko część zamówień można by
ło dotąd wykonać i to z opóźnieniem z powodu 
wymienionych wyżej trudności komunikacyjnych, 
za które obecnie także i poczty i koleje, nawe* 
zagraniczne również żadnej rie przyjmują odpo
wiedzialności. Ze względu na niepewność położe
nia w państwach neutralnych i coraz nowe obo- ] 
jtrzenia poczt rosyjskich, nie podobna się nara
żać na koszta sprowadzenia takiej ilości pocztó
wek rumuńskich, aby je mieć zawsze w dostate
cznej ilości na składzie. Zarząd musi zatem upra
szać wszystkich zgłaszających się o cierpliwość, 
której obecne stosunki koniecznie wymagają.

O miejscu pobytu nadawcy na pocztówkach 
rumuńskich nie powinno się pisać. Wszelkie pró
by korespondencyi do państw znajdujących się 
z naszą Monarchią w stanie wojennym z wyjąt
kiem wschodniej Galicyi są obecnie niedopusz
czalne i przez cenzurę wojskową konfiskowane 
Dlatego też nie może obecnie Zarząd główny Ma
cierzy Szkolnej pośredniczyć w przesyłaniu ko- 
responaencyi do jeńców i zakładników, do któ
rych korespondować można tylko przez Towarzy 
stwo Czerwonego Krzyża. Pisać można tylko do 
iych części krajów poza terenem wojennym, w 
których przypuszczalnie urzędują władze cywil
ne i poczty państw wojujących, gdyż wszelkie 
próby korespondencyi do terenów blizkich placu 
boju są z góry wykluczone.

Z powodu niezmiernej iloścf drobnych zapytań 
w sprawie korespondencyi nie możemy poza na- 
szem pouczeniem i komunikatami do dzienników 
udzielać szczegółowych wyjaśnień.

Prima Aprilis.
Prima Aprilis — święto blagi i kłamstwa.
Prastary zwyczaj, sięgający jeszcze czasów 

pogańskich — każe kłamać, zwodzić i blagować 
swych bliźnich w dniu 1 kwietnia. Najskrajniej
szy moralista, największy protektor „bezwzglę
dnej prawdy" nie może swego veta założyć prze
ciwko temu zwyczajowemu przywilejowi dobrego 
humoru i złośliwości. Prima Aprilis rozpowszech
niony jest bez wyjątku prawie po świecie całym. 
W  dniu tym znikają różnice stanów i urodzenia, 
drobne waśnie domowe i nieporozumienia a każdy 
z duszy całe? sili się, by bliźniemu zgotować jaką 
niespodziankę czy żart, by go wogóle w pole 
wywieść i narazić na zawód. U nas również nie 
brak osób, ściśle zachowujących ten zwyczaj.

Po kawiarniach i restauracyach — humor kra
kowski, zwłaszcza na tle wojennym — wypowie
dział się w dniu dzisiejszym w całym szeregu za
bawnych kawałów. I niewiadomo właściwie, co 
więcej poćziwiać, czy zicsliwość, czy też ffiegó- 
zbawioną racyi iantazyę naszych dowcipnisiów. 
„Kawały** te primaaprilisowe ze względów cen- 
zaralnych nie możemy podawać. Zreszt^ Szano
wni Czytelnicy mieli zapewne sposobność naocz
nie się przekonać, jaką straszną bronią zjadli
we ści jest Prima Aprilis w ustach obywateli kra
kowskich.

DZISIEJSZY RAMiK pzyniósł nam lekki przy
mrozek i niezdecydowaną pogodę. Wprawdz-e od 
czasu do czasu słon«c.zko m ni«w*tie — niewia
domo dlaczego rta Krakowian — wychodzi r z* 
ciężkich chmur, rźucając ostre promienie 119 msa- 
stt> — zakrawa to wszystkn raczej na ironię jak

tnie przep isał kalendarz. O by tvlko ŚWfJfc Wiel
kanocne upljaięty dla ludności krakow skiej żyją
cej pod grozą ewakuacyi — wsroa znośnych wa
runków atmosferycznych i... maieiyalnych To 
pierwsze zdaje się być pewni ;jszem, drugie wię
cej jak wsitpliwem

GODZINA MODLITWY O POKÓJ. Wskutek 
polecenia Ojca św. Benedykta XV, aby w całym 
świecie katolickim odprawiano modlitwy błagalne
0 pokój zarządził Książęco-biskupi Okdynat w 
całej naszej dyecezyi i w części dyecezyi tarno
wskiej, odciętej od sweao Ordynata-biskupa, by 
we wszystkich kościołach tak świeckich, jak za
konnych odprawiono godzinę wspólnych modlitw 
w poniedziałek Wielkanocny dnia 5 kwietnia, w 
Krakowie w godzinach od 4—5 popołudniu, a na 
prowincyi zamiast nieszporów.

ZIARNA NA ZASIEWY. Z Prezydyum c. k. 
Namiestnictwa w Białej nadeszła dziś instrukeya 
co do warunków udzielania rolnikom ziarna na 
zasiew, która to w streszczeniu podajemy.

Komitet c. k. Tow. rolniczego Krakowskiego 
ma jak najściślej zbadać każde dotychczasowe 
zgłoszenie i w miarę, o ile uzna prośbę za uza
sadnioną wzdędaml gospodarczymi petenta, dy
sponować co do tego pferwszego zgłoszonego za
potrzebowania w imieniu Namiestnika I uznane 
za rzeczywiście ootrzebne ilości ziarna na zasiew, 
w miarę, o ile już znajdują się w magazynie Syn
dykatu w Skawinie, wysłać pojedynczym peten
tom. Ziarno sprzedawać się będzie tytko za go
tówkę, złożona z góry po cenie rekwizycyjnej, 
oznaczonej każdocześnie rozporządzeniem Mini
sterstwa obrony krajowej. Rozporządzenie, które 
obecnie obowiązuje, jest z 14 listopada 1914. Ar
tykuły dla których nie ustanowiono ceny rekwi- 
zycyinej, można sprzedawać tylko za cenę zaku- 
pna. Za worki płaci się według każdoczesnego 
wykazu c. k. Ministerstwa rolnictwa, nadsyłanego 
Syndykatowi po 1*30 K do 1*50 K. Ceny nabycia 
zierna są w stosunku do obecnych cen nadzwyczaj 
nizkie. Wobec tego nie można być dość ostro
żnym w celu wykluczenia wszelkich nadużyć ze 
strony proszących o ziarno na ziasiew.

STATYSTYKA DOuROW OLN*E OPUSZCZA
JĄCYCH KRAKÓW. Skutkiem zarządzeń ewa
kuacyjnych, wiele osób postanowiło dobrowolnie 
oouścić Kraków. Wyjazd z miasta już się rozpo 
czął.* mimo zbliżających się Świąt. Od dnia 25 
do 2s> bm. wyjechało z  Krakowa na czas dłuższy 
*.038 osób.

ZAMKNIECIE ZGŁOSZEŃ IV ka'-goryl. W  dr,, 
'wczorajszym skończył się termin zgłaszania osób 
IV kategoryi o zezwolenie na pobyt w twierdzy 
w razie jej zamknięcia. Zgłaszanie zamknięto
1 obecnie już żadne zgłoszenie nie będzie przy
jęte. Osoby, które arkuszy spisowych nie przed
łożyły nie otrzymają ani legitymacyi, ani odznak 
na pobyt w Krakowie. Odbiór lecitymacyj natu
ralnie po zapłaceniu wyznaczonych zaliczek W 
miejskiej kasie oszczędności — jak Już onegdaj 
zaznaczyliśmy — nastąpi po Świętach. Obecnie 
biuro woj'kowo-poIicyJne zestawia listy osób, 
którym będzie przyznane prawo pozostania w 
Krakowie. Legitymacye w formie książeczek na 
pozostanie w Krakowie i odznaki już są w druku.

REPERTUAR ŚW IĄTECZNY teatru ludo 
wego świadczy o żywej zapobiegliwości naszej 
drusriej sceny. W  pierwszy dzień świąt grany 
będzie po raz pierwszy „Żołnierz Królowej Ma- 
cłagaskaru11 świetna krotochwila St. Dobrzańskie
go, w poniedziałek po raz pierwszy wesoły wo
dewil ze śpiewami i tańcami „Trójka hultajska11, 
we wtorek po raz szósty „Pani Walewska i Na- 
po!eon“ , w czwartek czarodziejska bajka Tade
usza Konczyńskiego „Królewna LflSJRl“ , czyli 
„Panieńskie skały*1, która z ogromnem powo
dzeniem bvła grana w zeszłym roku. Bilety mo
żna wcześniej nabywić bez dopłaty w magazy
nie p. Rudnickiego, Linia A — B, Nr. 44.

W ICEPREZYDENT Dr IGNACY DEMBOW
SKI w Luhacow itach na Moraw adf. W  obecnym 
czasie, gdy bieg nauki w polskich szkołach na 
nchorlźctwie wszedł jitż ńa tory normalne, w y
brał sio wiceprcżyflent Rady szkolnej krajowej, 
dr hrna< y Dembowski, na. inspt-kfyę szkół śred
nich i niższych na Morfniao}?.

Dnia 22 b. m pr?<-był do Luhanowic. Wice 
ptp7ydbnt żwiedzJł szczegółowo tutejsze ginmŁ 
zymn, zoslajac* pod kierownictwem prof. Bw> 
nisław* Szuby t  Tarnów* i «?kołę ludową, pr* 
wadzoną przez d?rekfora Karola JakubW3kfe 
go f  Przemyśla.

W  czasie lustraeyi udzielił szczegółowych
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informacji odnośnie do prowadcnia polskich 
szkól na obczyznie Wieczorem członkowie tu
tejszej „Polonii" zebrali się w miejscowej czy
telni, gdzie zaimprowizowano przyjęcie. Po prze
mowie prezesa komitetu, p. Cypryana Jarochow 
skiego i po odpowiedzi p. wiceprezydenta mię- 
szany chór polski odśpiewał pieśni. Pan wice
prezydent Dembowski w rozmowie z pojedyn
czymi członkami kolonii i tutejszym inspekto
rem zakładu kąpielowego, p. Holubym, informo
wać się o miejscowych warunkach pobytu — 
Przyjazd kierownika galicyjskiego szkolnictwa 
do Luhacowic, wskazujący na gorliwą opiekę 
władz nad wykształceniem młodzieży, zmuszo
nej wgiunkami do opuszczenia kraju, pozostawił 
po sobie jak najmilsze wspomnienie i zachętę 
do dalszej energicznej i nieustającej pracy 

W TRZECH WIEKACH ŻYŁ. W miejscowości 
Cbrudichron, na Morawach, zmarł dnia 21 marca 
br. Antoni Parat, obywatel ziemski, urodzony 
r. 1798. W chwili zgonu liczy) zatem 11? rok ży
cia — urodził się wije u schyłku XVIII wieku, 
przebył cały wiek XIX i wreszcie życie zakończył 
w orugim dziesiątku lat XX wieku. Zmarły, któ
rego rodzina liczy obecnie 141 osób, do ostatnich 
dni zachował zupełną przytomność umysłu, i bez 
okularów mógł czytać i pisać.

DZIELNY MAJOR LEGIONU Ż.YMIRSKI -  
Wlkakrr tnie operowany, przyszedł już — Jak 
nam z Wiednia donoszą — o tyle do siebie, źe 
może w najbliższych dniach szpital opuścić. Major 
Żymirski udaje się na rekonwalescencyę do Ober- 
St. Veit. willi hr. Lannkorońskiego.

KOMENDANT LEGIONÓW, marszałek polny 
porucznik Durski otrzjmał, jak donosi „Wied. 
Kuryer Polski", 6-tygodniowy urlop i bawi obe
cnie w : Prcszburgu, gdzie poddać się ma operacyi 
N ł czas nieobecności gen. Durskiego agendy jego 
oblał generał-major Zaleski. NKN. komunikuje 
nam, że wiadomość o ustąpieniu eksc. Durskiego 
Jest nieprawdziwą.

ZEBRANIE TOWARZYSKIE „SODALICYP W 
Wielki Czwartek odbędzie się o g. 5 pop. zebra
nie towarzyskie w lokalu Komitetu Zjednoczonych 
śodalicyi przy placu Szczepańskim L. 7, I. p.

WIECZOREK MUZYKALNO-WOKALNY. Piszą 
nam z Wiednia: Dnia 27 marca br. urządziła wy
chodźcza młodzież gal. gitnnaayów, zajv'tp na 
kursach gimnaz. im. Z. Krasińskiego, w sali hotelu 
„Continental" wieczorek muzykalno-wokalny pod 
protektoratem J. O. ks. Łubom rskiej Na program 
złożyły się produkeye chóru pod umiejętnem kie
rownictwem prol. Masłowskiego, deklamacye 
i produkeye muzyczne. Z poszczególnych punk
tów wymienić należy piękne oddanie wiersza 
„List z Sybiru" Or-Ota przez H„ deklamacye 
panny E. B. i p S., który z odczuciem wyrecyto
wał Kasprowicza „Kolumny Samsona". Z produk
c ji muzycznych zasługują na prawdziwe uznanie 
odegranie utworów Chopina i Liszta przez p. Wł. 
i odśpiewanie pięknym basem pieśni Rubinsteina 
i Schumana przez p. Sch. oraz ogólnie oklaskiwa
ne wykonanie na skrzypcach utworów Kreislera 
i Wieniawskiego przez p. T. Sz., którego gra od
znaczał si<; wielkim polotem i techniką. Zakończył 
dyalog z „Niebosk!ej konedyi“ . Dochód przezna
czono dla ubogiej kształcącej się młodzi galicyj
skie! we Wiedniu. E.F.

ŚWIĘCONE. Tow. pobożnych pielgrzymek im. 
św Rafała Archanioła urządza Jajko Święcone we 
własnym lokalu 5 bm. o godzinie 5 popołudniu. 
Lista dla członków i gości jest otwarta w kance- 
hryi Towarzystwa Zwierzyniecka 7.

WŁOSI PRZECIW ROSYI. Dziennik włoski 
„II Progresso“ (1’esaro) z ania 20 marca obja
śnia swych czytelników o idei i celu naszych 
organizacyi wojskowych. Między innymi, w ar
tykule zatytułowanym „Garibaldim contro la 
Ri’ssia“  pisze:

„Legioniści walczą przeciw Moskalom, by n- 
karać cara za okrucieństwa dokonane w Polsce 
pod jarzmem rosyjskim i by zaprotestować przed 
Europą w wymowny sposób przeciw dławieniu 
niepodległości narodowej w największej dzielni
e j Polski, dokonywanej przez rząd moskiewski.'

I my Włosi, kończy autor artykułu — mie
libyśmy wyjść w pole przeciw idei tych 30 ty
sięcy Garybaldczyków i to po stronie ich cie- 
mię2ców?“

STRATY ANGIELSKIE N\ MCRZU. Z Lor
dynu doroszą: Mały krążownik „Unda Ustrd“ 
został ciężko uszkodzony wskutek «$erz*nia 

■trtorpedowcem. Przvczyną zderzenia była

meła. Parowiec angielski „Flaneljao11, Którj wy
jechał z Glasgowa do południowej Afryki, zo
stał zatopiony. Załoga ocalona.

DEWET OSKARŻONY O ZDRADĘ STANU. 
Przeciw Dewotowi, generłowi Bu rów, wniesiono 
oskarżenie o zdradę stanu.

„KS. E1TEL FRYDERYK" Paryski „Matin'* 
donosi z Nowego Jorku: Krążownik pomocni
czy „Ks. Eitel Fryderyk“ otrzymał zawiado
mienie, że musi Newport News opuścić najpóź
niej do dnia 1 kwietnia godziny 7-inej wieczo
rem.

W YSTAW A SZTUKI POLSKIEJ W  W IE 
DNIU. Pod protektoratem arcyksiężnej Zyty, 
Małżonki następcy tronu i arcy księcia Karola 
Stefana otwartą zostanń w połowie kwietnia w 
saFach „Kunjtlerhau su" wystawa sztuki pol
skiej.

Komitet, zawiązany z inieyatywy N. K. N., 
na czele którego stoją jako prezes prtf. dr Je
rzy hr. Mycielski, a jako wiceprezesi prof. Teo
dor Aksentowicz i K. Pochwalski, zgromadził 
na tę wystawę cały szereg dzieł stŁjszych i 
młodszjch mistrzów naszych, których obrazy 
znajdowały się w wiedeńskich zbiorach prywat
nych, albo szukały tu na czas wojnv schronie
nia.

Atrakcyą w^siawj bęazle niewątpliwie obok 
obrazów Michałowskiego, Matejki i inych takżo 
„Poloria“ Grottgera, której użyczyło komiteto
wi nęgieidki8 ministerstwo oświaty.

MUZYKA WIELKOTYGODNIOWA. Piękne 
dzieło Pasyjne Waleryana Styria „Męka Fań
ska w polskiej pieśni ludowej11 — które wywar
ło tak wielkie wrażenie, na komersie religijnym 
danym we Wielki wtorek w sali baskiej — zo- (ul. 
stanie —  celem uprzystępnienia go szerszemu 
ogółowi — powtórzone dzH tj. we czwartok w 
kościele Świętej Anny o 5-iej po południu. „2o* 

Wykonaniem dzieła kierować będzie prof. St. 
Bursa, przy organie raaią Izie sam kompozytor! -och’ 
Sola wykonają prof. St. Bursa oraz uczniowie 
pp. M. Knaprzanka, Oleksówna, Łuczkówna, 
Weissównt, Cisa i Danecki.  ̂ -

Przy wejściu do świątyni przyjmować bidą gX ', 
panie łaskawe datki na ulżenie sjwjdzy ewakuo- splew 
wariych.

Berli
de Chi 
Anglik

N A D E S Ł A N E .
Za dzlal ien ReaaKcya odpowiada

Przyjmę ni. czas wojny 
administracyę kamienicy.

Wiadom ośt; II. Kuryer Lodź. pod „H. D.“

Przedstav"iel© roda miliarderów w Krakowie.
W poszumie huraganu woje nnego przebrzmia

ła bez wrażenia wiadomość, która w innym cza
sie byłaby senzaeyą dla krakowskiego higbli- 
fe‘u: oto bawią w Krakowie dwie córy najwię
kszych finansowych potentatów świata, hrabina 
Schechenyi z domu Vanaerbilt i baronowa Rot- 
schildtwa, małżunka szefa wiedeńskiego domu

Rotszyldów, córka angielskiego Rotszylda. Obie pafT  
panie mają mężów w szeregach auetr. armii w °  a 
Królestwie Polskiem i przybyły do Krakowa, 
aby być w ich pobliżu. Hr. Szechenyi jeBt ofi
cerem w pułuu huzarów, bar. Rotschild ofice
rem ordynansowym z korpusu automobilietów.
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sj manie 1£S oficerów i 39,942 żolnier iy rosyjsKich do niewoli i zio- ni* Sw 
bycie 68 karabinów maszynowych. trezełk

U zt iow o  ogłaszają 31 marca w  południe: VV:efleii, 1 kwietnia. Aodir«r
Na froncie w Peskśdmh wscfeoJnich dzień przeszedł spokojnie. W  przy- tnn&ta 

ległych cdcinkach wschodnich walki "rwa Jy dalej. 1
Na wyżynach na północ od Cisny I północny wschód od Kalnicy (K a l-

:ó w

W y -
nica (niższa) wieś w po w. liskim  nad rzeką Tarnawką, poboczną O sław y), odparto ®bpdi i*?yj' 
ponownie kilka rosyjskich szturmów, które nieprzyjaciel jeszcze w nocy w *°"
powtarzał, a.alu pnjr'-o*

Na północ od przełęczy u kockiej rozbił się atak nocny nieprzyjaciela 
wśród ciężkich strat. Wzięto znowu 1.900 ludzi do niewoli. Na wszystkich 
innych frontach nie zaszło nic szczególnego, odbywały się tylko walki 
ariyleryi.

Od 1  marca wzięliśmy do niewoli ogółem 183 oficerów I 39.942 żołnie
rzy nieprzyjacielskich do niewuli, i zdobyliśmy 68 karabinów maszynowych.

Zastępca szefa sztabu generaln., v. Hófer, marszałek polny porucznik.
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p9grom Rosyan ne froncifl pćinnonym,
Odwrót Rosyan z pod Taurogów. —  Odparcie Rosyan ku jeziorom 
sejneńskim. — Odparcie ataków francuskich. — Bombardowanie miast

belgijskich.
Berlin, 1  kwietnia.

Biuro "Wolffa. W ielka główna kwatera, 31 marca 1915.
Rosyjski obszar graniczny na północ od Kłajpedy został już zupełnie 

oczyszczony z nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel pobity koło Taurogów cofrął się 
w kierunku Skawdwilie (na północ od Taurogów).

Siły rosyjskie, które w ostatnich dniach ponownie postąpiły na północ *,ac^ :1 * 
od lasu augustowskiego przeciw naszym pozycyom, zostały przez nasz krótki chód cł»Ków  
atak oćparie na tereny lesiste i pełne jezior koło Sejn (Sejny na wschód od mieśj‘
Suwałk).

Liczba jeńców rosyjskich, pojmanych w walkach koło Krasnopola (m ię
dzy Sejnan. a Suwałkam i), oraz na północny wschód od te Ąo terenu, wzrosła 

50(1.
.ioło Klimek nad Skwą (na południowy wschód od Muszyńca) wzięto w dal 

szym ciągu do niewoli 200 Rosy&a.

Na fraruisklm boju.
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i ! rr̂ c^ ó{1 ° .^ . *>^,,, ^ Mousson Francuzi atakowali koło RegmeyUIs i na i '^ae-
wschćd od tej mi^ ^ ow ps5:U< jakoteź w Les‘e Kapłańskim , (P riesterw ald ) braBiat̂ v ie-iaion- 
zos|a. ‘ ,  wSr^d ciężkich strat odparci. TylL:o na iednem » »  ki w ® bs ysh&dć-
zachód od Lasu Kapłaóskieg® teezy siq j « u « a e  walka,

Lotnicy nieprzycielscy obrzucili wczoraj bombami nelgtjskie miasta
© digitalizacja mbc małopolska pi
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B ru e gg * '! G h is t e l le *  i t  o u r t r a i ,  n ie  w y r z ą d z i l i  je d n a k  ż a d n e } w o js k o w e j 
szkody . —  W  C o u i- tra l b o m b y  ic h  z a b ity  w  p o b liż u  la z a r e tu  je d n e g o  B e lg ij-  
c z y k a  a  j e d n e g o  z r a n i ły .

Naczelne kierownictwo armii.

Dlaczego Ai l̂ia prowadzi wojnę?
Niemcy muszą oyć zniszczone, — &pisek na Niemcy. — Kto winien? — 
Przymierze z Japonią. — Rozmowa senatora amerykańskiego z Tirgut- 

zem. — Opinia liindenburga.

!a /.gwałcenia te w koszuli wybiegła n  nocy mimo 
silnego mro?*i na ogród i uciekła. Żona pewnego 
rumuńskiego obywatela w Radowcach została 
publicznie zgwałcona. Burmistrz we Fratau, Co- 
stea, tamtejszy starszy nauczyciel Guga i nau
czyciel Golibaba zostali obrabowani i 5 rasznia 
obici. Wszystkie te okrucieństwa popełniono w 
obecności oficerów rosyjskich. Wandalizm Ro
syan wywołał wśród c*lej ludności niesłychane 
oburzenie.
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Berlin. (Tel. wł.). Wychodząca w Santiagc 
de Chile „Gazeta Militar“ ogłafizi list pewnego 
Anglika di. Czylijczyka, w którym autor wyra 
ża się o rzeczywistym celu wojny Anglii.

List ten brzmi w ważniejszych wyjątkach jak 
następuje:

„Niuch pan ani chwili nie wątpi, ii zwycię
stwo przyp«-lnie Anglii Jesteśmy lepie} prrygo- 
„ows il ulż ogólnie sądzą, a nieprzyjaciel Jelcze 
nie We, co go spotka, Ja sąd tę, iż pan nie na
leży do tych, którzy wierzą, że właściwą przy
czyną obecnej woiny takie wypadki, jak

MORD SARAJEWSKI
lub niemiecki miliiaryrra, gdyż p. wie bardzo 
dobrze, że obecnie nit można jzczęśda i egzy 
Btercyi jakiegoś narodu narażać dla t. z. spraw 
honorowych, lecz musi pan przyznać, że fak
tycznie rozchodzi się w tej wojnie o interesy 
ham llowe.

Niemcy były zabójczą trucizną dla angieluku 
go handlu. Wyrazem tego było nieznośne

„MADY IN GERMANY".

Gdzie tylko chciał Anglik zawrzeć interes* 
to zawsze niemiecki konkurent wychodził zvy. 
cięsko, a wszelkie wyroby angielskie cpoiykałj 
na swej drodze handlowej fabrykatj niemieckie 
tej samej wartości lub lepsze, a jednak tańsze. 
Nie tylko Anglia cierpiała z powodu niemiecki* | 
taiuości. Ta stała się już sprawą międzynarodo
wą. Prancya, Belgia i Rosya postrzegł y jak 
ich fabrykaty tracą niezwyklr szybko rynki zby
tu. 1  jest faktem, że w tych krajach, szczególnie 
w Jelgli, wcześniej nli w Anglii powstała mySi 
o koalicji, któraby zgruchotała potęgę handlo
wą Niemiec. Przed atakiem na Londyn ni, nie 
wiedzieli Niemcy, jak dobrze Belgia była przy
gotowaną i do dziś dnia wierzą w jej ruewin- 
ność.

„Z tegc może pan wywnioskować, co tym bie
dnym Niemcom jeszcze przyszłość przyniesie. 
Ja zapewniam p^na, iż żadna część programu 
tej strasznej wojny nie jest niespodzianką ula 
Anglii i jakkolwiek los zrządzi, wynflt ostatecz
ny konfliktu, Anglii przyniesie korzyść i że u 
nas handel zakwitnie, jak nigdy przedtem.

,,Sił naszych, jak również naszego wiernego 
sprzymierzeńca, Japonii, nie naruszymy, aż do
piero w rozstrzygającej chwili. Chwila ta nastą
pi, gdy państ\. a kontynentalne wyczerpią się 
militarnie i gdy świat zażąda pokoju. A  wów
czas my będziemy tymł, którzy postawią warun- 
fci pokoju, bez względu na to, jak wypadnie na
sza akcya wojenni na stałym lądzie. My będzie
my panami handlu wszechświatowego — i to 
— na zawsze. Oto postara się już nasze nie
tknięte wojsko**.

Tak brzmi list Anglika, a oto jak „Vossische 
Ztg.“ donosi z Amsterdamu, były amerykański 
senator Beweridge wyraził się w rozmowie z 
admirałem Tirpitzem, iż Amerykanie sądzą, że 

NIEMCY PROWADZĄ WOJNĘ O PANOWA
NIE NAD CAŁYM ŚWIATEM

Admirał Tirpitz odpowiedział:
„W jaki sposób zdołalibyśmy to osiągnąć? 

Może gwałtem? Nie jesteśmy głupcami. Niemcy 
opanował; angielskie rynki zbyiu, ponieważ An
glicy wiele czasu poświęcali sportowi, luksuso
wi I świętom. Anglia mogłaby odzyskać swe 
rynki w sposób dwojaki, albo oracą 1 życiem, 
takiem jak my prowadzimy, amo przez znisz
czenie nas. Anglia obrała ten ostatni tposób“.

Dalej wyraził eię admirał, iż podziwia wiolką 
zdolność Anglii w „fabrykowaniu" kłamstw i 
dodał: Dziwnem to jest, iż Amerykanie, ten naj 
mądrzfjszy naród na święcie, wierzą twierdze
niom Anglii, wadług których Niemcy c«vnią to, 
co jest głupie I złe, nigdy jedrak eo jest rozum
ne i dobre. Następni' admirał Tirpit: uskariał 
się na wywóz amuuieyi a Aaieryki dla 
mieizwij-A i w ym B  tię, &» Ni«m«f o:*ja co 
potrzeba, leez wojna byłaby jię juS dawno 'ko®

czyi?, gdyby rzą] amerykański zakazał wywo
zu broni do Europy- 

Bc\eridge romawiał również z marszałkiem 
polnym Hindenburgiem, który oświadczył, iż 
Anglia mogła powstrzymać wybuch wojny. Ro- 
tya by pierwsza nie rozpoczęła wojny, gdyby 
<uę na nią nie zgodziła Anglia. Jednak AnglU 
chciała wojny. Anglia bowiem sądziła, iż z po
mocą Francyi i Rosyi zniszczy potęgę Niemiec.

,,R"syi nie kochamy, z Francją nawet sympa
tyzujemy, nienawidzimy z calegj serca Anglią 
—  powiedział Hindecburg.

„Mówią ogólnie —  zauważył Beweridge —  iż 
w Niemczech partya wojenna wywołała wojnę".

Hindenburg odpowiedział:
„Wszystko jest wymysłem, tak samo, jak i 

twierdzenie, że cesarz odpowiedzialnym jest za 
wojnę".

Hindenburg zakończył:
„Oczywiście zwyciężymy! Nawet w to nie 

wątpimy! A  pan wąlpl?!

Akcya floty rosyjskiej na FfegH.
BERLIN. (BK.) Biuro Wolffa donosi z Konstan

tynopola: Kolo Oardaneli nie ma żadnej zmiany. 
Flota rosyjska po swoim teatralnym występie 
przed Bosforem, ponowiła wczoraj znowu atak 
na zagłębie węglowe EregH. Dano około ’ 000 
strzałów, które zatopiły 9 żaglowców i uszkodzi
ły 4 domy. Strat w ludziach nie było. Próba by 
utrudnić pracę w zagłębiu prsez atak lotników, 
zosta!a natychmiast odparta Rosyjskie siły wo- 
iene cofnęły się.

Pojmanie aeroplanu rosyjskiego. 
KONSTANTYNOPOL. (BK.) Z Erzerum dono

szą, że aeroplan rosyjski zjawił się kolo Artwinu. 
Walki zacięte trwała dalej. Onegdaj spadł tutaj 
aeroplan rosyjrki z powodu uszkodzenia moioru.

Akcya o odszkodowanie 
orzemysłu g&iicyjskfego.

Wiedeń, 3i marca.
Pod przewodnictwem prez. Centr. Związau 

galicyjskiego przemysłu fabrycznego ks. Lubo
mirskiego, odbyło się zebranie galicyjskich 
przemysłowców, przy udziale kilku posłów do 
Rady państwa oraz rerirezentantów galicyjskich 
instytucyj finansowych, tudzież trzech Izb han
dlowych i  przemysłowych.

Dyrektor Związku Dr Bi taglia w dłuższym 
refe-aoie, szczegółowo scharakteryzował wszel
kie szkody, na jakie narażone zostało galicyj
skie gospodarstwo społeczne wskutek wojny. 
Wykazał n? tle obowiązujących przepisów usta
wowych, obowiązek państwa do wynagrodzenia 
wszystkich tych szkód, udowodnił wreszcie, jak 
olbrzymi interes ma samo państwo w tem, by 
dane szkody wynagrodzić. Referent domagał 
się od państwa:

1. Przyspieszenia usłalcniu wszelkich szkód 
wojennych;

2. natychmias owego wypłacenia wszelkich 
odszkodowań, należących się w myśl obowią
zującej ustawy o świadczeniach wojennych;

4. bezzwłocznego wdrożenia prcez władze po
lityczne akcyi celem ustalenia, jakie artykuły 
konsuucyjne, materyały budowlane, surowce 
rolae i przemysłowe, narzędzia i inne środki 
po fnocnicze, są w ianym powiecie dla ożywienia 
ruchu gospodarczego niezbędnie potrzebne.

W myśl wniosku referenta uchwalono wszy
stkie powyższe postulaty i zlecono przedsta
wienie ich wraz z memoryałem motywującvm 
rządowi, prezydyum Izb handlowych i Związku 
f abryczneg d.

Artniu chińska kolo Pekinu.
KOPENHAGA. (BK.) „Beri. Tidende“  donosi z  

Pekinu: Armia najlepszych wojsls chińskich, sto
jąca wokół Pekinu, została wzmocniona o dalszych 
100.000 ludzL Wzdłuż linii kolejowych ustawiono 
ąrtyleryę, która paruje nad przystępem do mia
sta

Spisek przeciw rządowi w Portugalii.
LYON. (BK.) „Lyon Rep.“  donosi z Madrytu. 

Nadeszły tu z Portugalii wiadomości, według któ
rych położenie w Portugalii jest bardzo poważ- 
nem. Przeciw prezydentowi republiki wdrożono 
postępowanie o naruszenie praw parlamentu. Pr i 
sa monarchistj czna zapewnia, że wiele tajnych 
stowarzyszeń uknuło spisek przeciw rządowi. *— 
Prasa mówi jawnie o rewolucyf, ktdra musi wy
buchnąć. W Lizbonie 1 Oporto odbywają sie zgro 
marzenia wojskowe. Obiawla się także wielkie 
wzburzenie i niezadowolenie z  powodu braku 
środków żywności.

Grecya zamyka dowóz amunicyi dla 
Serbii.

WIEDEŃ, (wł.) Wedle medyolańskiego telegra
mu, ogłoszonego w dziennikach porannych, za
powiedziała Grecya mocarstwom zamknięcie do
wozu amunicyi do Sertiii przez terytoryum grec
kie (dmgą na Saloniki; przyc red.)

Organizacya armii hiszpańskiej.
PARYŻ. (BK.) „Journal" donosi z San Seba

stian, że hiszpańskie ministerstwo wojny zajmu
je się recrganizacya armii, aby Hiszpania by*a 
na wszelki wypadek przygotowaną

Gwałty Rosjan ir Euhwwe.
Wiedeń, 1 kwietnia.

(B. kor.) Z wojenej kwatery prasowej donoszą 
Diugl szereg haniebnych aktów gwałtu, jakich do
puścili się Rosyanie na ludności rumuńskiej na 
Bukowinie, znajduje uzupełnienie w następują
cych, urzędowo stwierdzonych faktach: Pocho-1 
'z a z rumuńskiego rodu szlacheckiego, właści
cielka dóbr w Z. została zgwałcona I pozbawiona 
całei gotówki w kwoce 3.000 kor. Eudoksyusz 
Ursaki wlaśdciel dóbr w Banilla, został ciężko 
„obity’ Jerzy Wozan, poważany właściciel posia
dłości w Ostricy, został na ulicy bez powodu za- 
strzelony. CóiKa pewnego wybitnego obywatela 
rumuńskiego w Radowcach ostała w obecności 
maftl p* m  5 tołnleriy rosyjskioh gwałcona. 
Dyrektor -akoly rolnie?*? *  Nadawcach, Molre-

w «adowaach. Włodzimier Tomin. »stał obity 
a t1a tylko to uniknę*

I obrabowanya mDC m a i0 p0 |Ska  p(

Aresztowanie oficerów żandarmeryJ ro
syjskiej.

SZTOKHOLM. (BK.) Potwierdza się wiado
mość, że w Petersburgu aresztowano kilku wyż- 
szrch oficerów żandarmeryl iako szpiegów. — 
Wbród aresztowanych znajduje się Jeden bardzo 
znany wysoki oficer.

W sprawie rokowań o pokój.
BERNO SZWAJCARSKIE. (BK.) Rada zwią

zkowa odrzuciła prośbę szwajcarskiego Związku 
pokojowego, proponującą zwołanie konlemtcyi 
łeprezentantów państw neutralnych, któraby 
.jiała zapośredniczyć pokój. Rada związkowa u- 
motywowała to odrzucenie tem, że plora i forma 
zaproponowana do tego rodzaju akcyi, nie f? 
właściwie wybrane.

.... ............... .. t

Wałki nart Prutem i na 
granicy Bukowiny.

Budapeszt. (Tel. wł.). Dzienniki z Czernir 
wiec donoszą, że na granicy rosyjskiej toczą sie 
walki bez przerwy. Kanonadę słyazel można 
dzioń i «wh>; odgłos H  dochodzi do rniasta^zu- 
p^lnie wyrażńw. Rosyanie po arugiej stornie
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Prutu przygotowali byli nadzwyczajme silne sta
nowiska a artyleiya ich skierowała szczególnie 
gwałtowny ogień na stanowiska nasze, zuajdi 
jące się po tej stronie rzeki. Rosyanie próbowali 
na rozrulutyim miejscaeli zdobyć przejecie przez 
Prut. Rzeka jednak wezbrała bardzo skutkiem 
roztopów śnieżnych. Wszystkie te usiłowania 
wśród krwawych strat spełzły na niczem. Woj 
s!cd nasze w świetny sposob trzymają w swych 
ick.uh limę Prutu W  okolicy Zaleszczyk urzą
dził nieprzyjaciel stanów inka zamczyste.

Dla odiipubnięaa naporu ku wschodowi rzu

cił nieprzyjaciel na linię bojową wojska, wzmo
cnione pi zez kswaleryę. Linia ta ; w a z  z kie 
runkiem operacyjnym naszych wojrsl, io^cych 
u kierunku Nowosielicy, tworzy gęste i coraz 
bardziej zwężające się półkole.
Nieprzyjaciel usiłuje irajwiększem wytężenieri 
sił wciąż na nowo odj,ią<? nasze skrzydła, jed
nakże każde jego usiłowanie wśróo ciężkich 
dla niego ctrat bywa udaremnione. Rosyanie 
mieli w ostatnich dniach nader ciężkie straty w 
poległych, rannych i jeńcach.

Gigantyczny bij o zismię węgierska.
Polityczne przyczyny

„Berliner TagoHatt 
sprawozdanie swego wojskowego spraw oidftw- 
cy Moratha, który obecnie jest w wojennej kwa
terze prasowej.

Wojenna kwatera prasowa, 29 marca.
Od wielu dni szaleje bój karpacki. Jeżeli na 

wet ni ł można iść tak daleko, aby rozstrzygnię
cie caicj wojny, albo tylko wojny na wschod
nim terenie czynić zależnem od wyniku tej bi
twy, to w każdym razi6 zwycięstwo w tych 
zapasach niewątpliwie silnie wpłynie na ogólne 
położenie. Nie można nawet wykluczyć tej mo
żliwości, że polityczne położenie może inaczej 
ukształtować się w tym lub innym kierunku. 
W  każdym razie przemawiają za wybraniem 
przez Uosyę właśnie tego terenu do rozstrzy
gającego boju polityczne powody. Myśli pewnej 
części inteligentyi węgierhkiej, jak mogłem to 
stwierdzić, idą w tym kierunku, i w Wiedniu 
prasa wyjawia podobne zapatrywanie.

Jest 1o dostateczna przyczyna dla naczelnej 
komeiidy, aby wszelkierni rozporządzalnemi si
lami wstrzymać pr/;etiarcie się Rosyan na rów
ninę węgierską.

Austrya <"jła i działała w tern jjasnem prze
świadczeniu. że Rosya maszerowała na Grlicyę. 
Tu znajdował się przedmiot wojenny dla rosyj
skie* polityki i następczo dla, nieprzyjacielskiej 
naczelnej ' omendy.

Obecnie codzienne urzędowe wiadomości oka
że cały grzbiet Karpat, jest płonącą linią

Pierwsiorzędne znaczetre bojów. —  Trzeba 
wytężyć wszysthie sfły.

ogłasza telegraficzne Podczas gdy w południowo-wschodniej Gali-
cyi i na Bukowinie tylko w pewnych punktach 
walczono, trwaja dalej zapasy o przełęcz u/oc- 
ką i na zachód aż do gościńca baligrodzkiego. 
Również przerwa w walkach w okręgu dukiel
skim skończyła się wskutek ponownie podję
tych ataków Rosyan.

* * ft 
Według ostatnich wiadomości Korespondentów 

wojennych walki na pnestrzeni pomiędzy prze
liczą dukielską a użocką osiągnęły walki skut
kiem pchnięcia rezerw rosyjskich bezprzj kładnf 
gwałtowność. Rozstrzygnięcie w  tych walkach 
dotąd nie zapadło.

Zdarza się, że Rosyanie pędzą po kolei za so
bą cztery do pięciu linij tyrnlierskich i że do
piero pizy przeszkodach z drutu udaje się ostat
nią linię wystrzelać. Niemiłosierne pędzenie na
przód i trwonienie ludzi odbywa się z niezmniej- 
szoną óilą na wszystkich punktach rosyjskiego 
frontu.

Jedna z dywizyi, zwolnionych z pod Przemy
śla, wpadła już w bitwę kai packą na wschód 
od siodła łupkowskiego. Inne wzmocnienia w y
słano ku odcinkowi przełęczy dukielskiej i u- 
żockiej.

Walki w centrum trwają w dalszym ciągu, 
podczas gdy uderzenie na Łupków zcitało już 
odparte.

Na całym froncie karpackim odbywają się 
ponownie jak najgwałtowniejsze walki. Zaró-

wielkich bitew rosyjskich w celu p.zedarcia sie wno w odcinku dukielskim jak na zachód od 
na Węgry. Jeżeli można wierzyć że jest to o- przełęczy użockiej aż do gościńca baligrodz- 
Statnie wielkie wytężenie Rosyi, które tu j e s t , kiego wprowadzili Rosyanie nowe oddziały u 
żywotne, lub biorąc rzeczy z punktu bardziej ’ zapełniające. Terenem najzaciętszego zmaganiu 
pesymistycznego, że dno rezerwoaru sił naszych jest przełęcz iżo ka. Po względnym spoko-
wrcgćw jeszcze nie jest widoczne — to w każ
dym razie w długo trwającej wojnie zwycięstwo 
chw?H ma wyższe znaczenie. Inną możliwość 
murimy pozostawić przyszłości. Dlatego ważną, 
jest rzeczą dla naszych sił sprzymierzonych —  
żeby objawiło się osłabienie szału rosyjskiego. 
Im szerszy jest rosyjski nacisk, tem poważniej
sze są jego widoki —  im bardziej jest wąski, 
tem mn ejsze jest jego niebezpieczeństwo. Po
jedyncze ty’ko zwycięstwo postawiłoby nawet 
zwycięscę w położeniu krytycznem. Najgwałto
wniej, zdaje się, nieprzyjaciel chce się prze
drzeć między Lupkowem a Użokiem. Ale tu je 
szcze nie przekroczył walu własnych trupów.

Postępy na wschodniej przestrzeni 140 kilo
metrów długiego pola walki są słusznie pocie
szające. Zagrażają dowozowi rosyjskiemu do 
śro dkowej Galicyi i zmuszają go do drogi okól
nej. Nie dopuszczają do prresuwania korzystne
go sił w celach przedarcia się i ożywiają siłę 
atakującą sprzymierzonych armii.

Od Koniecznej aż do Czemiowiec nronią wal 
ezące ludy podwójnej monarchii ziemię węgier
ską. Kiedy jechałem przez nią, leżała w blasku 
marcowego słońca jak w najgłębszym pokoju. 
Z czarnych zagonów wychyla się młode zboże 
pełne nadziei. Rdzeń narodu posiawił swe ko 
biety przy pługach, które tną głęboko wciąż 
j< sz^ze dziewiczą ziemię. Podwójne zaprzęgi 

wołów kierowane są słabemi ramionami kobiet. 
Nieliczni mężccyźni noszą opaski o barwach na
rodowych na Kapeluszach.

Na stokach gór Galgoczy i białych Karpat, 
leżą na wysokość 700 metrów jeszcze pokłady 
śniegu i w nowych opadach śniegowych bły
szczą południowe stoki Karpat Ta biała wielka 
zasłona nie może być całunem śmierteln/m pół 
nocuj cii Węgier.

Drugi telegram Moratha z 2b b. m. brzmi

ju dni ostatnich rozpoczęły się ponownie walki 
z niezmniejszoną intenzywnością.

Stanu walki między Duklą a BaMgrodem dziś 
jeszcze ogarnąć nie można. Ty le  jednak pewne, 
że położenie nasze na tym froncie jest nadzwy ■ 
czaj pomyślne. Poz^cye nasze są świetne. Mo
żemy dalszych walk na tym froncie oczekiwać 
z najlepszemi nadziejami.

W  walkach o Duklę ofenzywa rosyjska wczo
rajszego dnia i minionej nocy osłabła nieco. 
Ciężkie straty, jakie nasze bohaterskie wojska 
zadały Rosyanom w ostatnich dniach, osłabia
ją animusz wojenny przeciwnika. W  okolicy 
Duplina (Banyavoelgy) trwają wałki dziś jesz
cze z niezmniejszoną aiłą Rosyanie, zdaje się, 
-zucili nowe wojska na linię ognia.

cie żadnej ofiary wojny ponieść?
Wprawdzie nie chcemy się wygłodzić, ale mu

simy przetrwać do żniw. Gmina czyniła wszyst
ko, co tylko oyło w jeł mocy. W przewidywaniu 
przyszłych wypadków, jeszcze w sierpniu namó
wiłem wiele v'agonów mąki. W  sierpniu zakupi- 
liśmy ogółem środków spoży wczych za 15 milio
nów koi Ze w ’ele zamówień dotychczas nie mo
głem zrealizować nie Jest moją winą lecz stano, 
wiska państw neutralnych. Zamówiliśmy w Ru
munii wiele tysięcy wagonów zfcoża, ale dotych
czas ani Jednego wagonu nie otrzymaliśmy. Ru
muni wzięli msze pieniądze ale zboże zatrzymali 
u siebie w kraju. Jeszcze Jeden przykład z Jakie- 
mi trudnościami walczy gmina. W  Rumunii zaku
piliśmy 2u0 wagonów grochu za przystępną cenę. 
Obecnie ustanowiła Rumunia taryf*.* wywozową 
3000 fr. w złocie od wagonu grochu, t. zn, od 200 
wagonów 60u.u00 fr. W e wrześniu zakupiłem w 
półnócfd Ameryce pszenicę. Szczęście sprzy
jało okrętowi; przybył do Genui bez zatrzymania 
go przez okręty nieprzyjacielskie. Włochy jednak 
sprzeciwiły się przewozowi oo nas, i zboże prze
znaczone dla Wiednia sprzedano w Genui. Wpra
wdzie gmina zarobiła 4 liry ra c«*tnarze metry
cznym, ale gmina nie prowadzi przecież Intere
sów różniczkowych, lecz potrzehuje zboża I mąki 
Ale również i zboża zakupionego na Węgreech 
gmina dotychczas nie otrzymała. Puwadzimy 
przecież wspólnie wojnę, a obecnie nadszedł czas 
w którym Węgrzy muszą nam odstąpić część 
sw eh  zapasów. Na szczęście mamy dość staiej 
kukurudzy po ?4 K i z tej modemy dłuższy czas 
żyć. Czy wiecie oanowie, ile teraz żądają za ce- 
tnar na Węgrzech? 46 koron! łest to sprawa, 
która najsilniej dotyka całą ludność Wiednia — 
zakończył burmistrz swą mowę o zaprowiatowa- 
niu stolicy.

Interesu ląca mowa 
burmistrza dra Weiskirschnera.

Nasi neutralni sasledzi.
WIEDEŃ, (wł.) „N : W : Journal“  pisze: Na do- 

rocznem zgromadzeniu politycznego związku po
stępowego „Kintracht" mówił burmistrz Wiednia 
dr Weiskirchner o sprawach miejskich. Między 
inemi powiedział:

Oba cesarstwa środkowej Europy porównać 
można z oblężoną fortece. Jesteśmy wokoło oto
czeni nieprzyjaciółmi: co się tyczy sąsiadów ne
utralnych nie chcę obecnie się nad tem rozwodzić 
Ale co jest obowiązkiem mieszkańców twierdzy? 
Przedewszystkiem unikać wszelkich nieporozu
mień a ia Jako burmistrz i komendant „twierdzy" 
Wiednia muszę o to dbać, by w mieście pahowała 
zgoda między par.yaml poi tycznemi. Drugim 
obowiązkiem oblężonych Jest za?tosowŁ*iie się do 
danych warunków. Ody nasi bracia leżą tam w 
pola w rowach strzeleckich, lub walczą w śnież
nych Karpatach, i i ]  Wy Whdedczye} « ( «  chat

Rozmowa majora Moratha 
z Hctzendorfem-

Berlin. (Tel. wł.). Rzeczoznawca wojskowy 
,.Berl. Tagbl.“  major Morath, bawiący obecnia w 
głównej kwaterze ausłrya( kiej, komunikuje 
swemu dziennikowi treść rozmowy, jaką miał 
z szefem austryackiego sztabu generalnego, 
Konradem von H6tzendorfem.

„N a  ramionach Konrada von Hotzendorfa — 
pisze niajoi Morath —  leży obecnie ogromny cię
żar odpowiedzialności za naczelne kierownictwo 
wojskowe Austro-Węgier.

Z tej bystrej głowy czerpią armie Austro- 
Węgier swoje dyrektywy, po zatwierdzeniu ich 
przez wodza naczelnego, arc. Fryderyka. Pod
czas rozmowy głęboka powaga wyryta była w 
rysach twarzy Hotzendorfa. Na moje pytania 
odpowiadał on z ujmującą za serce łaskawością, 
za którą nie można być dość wdzięcznym, gdy 
się zważy, jak mało czasu wolnego pozostawia 
mu olbrzymia czynność służbowa. Zupełne opa
nowanie woli i n ;rwów wykazał mi jego pogo
dny spokój i logiczny w najdrobniejszych szcze
gółach bieg jegu myśli.

Olbrzymia defenzywa Austro-Węgier, podcza* 
której ogro-nne siły zbrojne Rosyi się dotychczas 
wyczerpywały, została armii austryackiej narzu
cona z cnwilą, gdy Rosyanie powtórnie atak swój 
przenieśli na terytoryum polskie. Publiczności 
nie iest jeszcze ogólnie wiadomo, że w pierwszym 
ikresle wojny znacznie przeważająca liczba 109 

rosyjskich dywlzyj piechoty 1 39 dywlzyj kawa- 
leryl rzuciła się na 40 dywlzyj piechoty l U  dy
wlzyj kawaleryl austryackiej, aby po zgnieceniu 
tych szczupłych sil zwrócić filę przeciw Niem
com. Z nieugiętem męstwem, wśród najtrudniej
szych warunków prowadzenia wojny wojska au- 
tryackle strumieniami przelewały swą krew. — 

Ale wypełniły one swe szczególnie trudne zadanie 
wytrzymując napór wojsk .lieprzyjaclelskl^h w 
ciągu 8 miesięcy.

ZNAKOMITE MAPY TERENU WOJNY 
EUROPEJSKIEJ

wykonane w 6 kolorach są do nabycia w Adml- 

nistracyi „II. Kuryera Codz.“  po cenie 80 halerzy 

za egzemplarz. Na przesyłkę pocztowa należy 

dołączyć 40 hai. Do nabycia są również po tej Sf - 
mej cenie nowe mapy, obejmujące teren Króle

stwa Polskiego i krajów pogran.^znych.
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Wieści z Warszawy.
W „Kurierach Warszawskich" z pierwszej po. mlecklch. Pozatem zarząd Komitetu uzyskał od

towy bieżącego miesiąca znajduiemy różnr dal- angielskiego ministra wojny upoważnienie do wy_
sze ciekawe szczegóły. syłanla swoich przedstawicieli do wszystkich

Ani na n e c y  P n k k l mejsc koncentracyjnych celem wyszukiwania Po-
' * laków. Władze angielskie oświadczyły gotowe ść

Oazety krak)wskl« donosi y przed kil u *72°- wypuszczenia Polaków na wclność żądają jednak
'dniami na podstawie komun, catu Biura prasowego gwarancyi że uwolnieni będs, młeli zabezpieczony
Naczelnego Kom. Nar., że władze rosyjskie kon. byt w ^  ^  dQ końca woJny
fiskują medal pamiątkowy wy ity na rzecz os Pozatem Komitet wygłasza odczyty po wielkich
na którym znajduje się po ie nej stronie orze piastach angielskich by Anglików zapoznać ze
Polski. ... , .  „  sprawą polską. Tak np. w bieżącym miesiącu wy-

Obecnle czytamy w „Kuryerze Warszawskim E|oszone zostajy irzy ta] :ie odczyty w Londynie, 
z 4 bm. w sprawie tej następujący telegram z Pio eden w MaTirllpsterKeleden w Manchesterze.

Kolory polskie w Warszawie,
W nrze 65 „Kuryera Warszawskiego" z  dnia

6 bm. czytamy:

„Na ofiary wo]ny.

z  gazet w arsz.w sK .cn  aow,auu,en.y ».«, zt pu j  '  Jniu 21 maTCa odbędzie się na ulicach sprzęg 
Ameryce Jeżdżą obecnie I agituj* na rzecz Naczel da* chorągiewki biało-amarantowej na rzecz pol

nego Komitetu Narodowego dwaj wysłańcy tegoż skj*g0 Tow- n,< sien * i° ^Ip^fiarna 
komitetu Jednym z tych wysłańców jest p. Hau. rganizot -owle mają n z e ę ,  < 
sner ze Lwowa, drugiego n iw iska pisma nie po- WSZt Warszawa me odmów, poparci*. sympaty-

trogradi: „Dzienniki donoszą, że na skutek sta. 
rań bu mistrza P.otrogradu minister spraw we, 
wnętrznych Makłakow pwpisał dziś (3 marca —  
przyp. red.) pozwolenie na sprzedaż melalu na 
rzecz Polski, pod warunkiem leJnak, że on
będzie formę żetonu".
Wysłańcy Nacz. Kom. Nar. w Ameryce.
Z gazet warszawskich dowiadujemy się, że po

cznej instytucyi, której cel i zadanie tak serc<: 
każdego Polaka są blizkie".

Z  w a l k  r i a c f  S l i d ą -
(Z opowiadań żołnitrza-sanitaryusz*).

dają.
Charakf erystyczny objaw.

W  nrze 64 „Kuryera Warszawskiego" z  dnia 5 
bm. znajdujemy następujący telegram:

Piotrogród, 4 marca. Z Inicyatywy obiadów sło
wiańskich na N -sk im  Prospekcie urządzono poszed łem  w tej wojnie 
wspamals mamfestacyę słowiańską Czes, Serba. zwiedzilem f0zmaite oko,;cr Królestwa pols- 
wie, Cho aci, C za rn occy  Hai.czanie nieśli maszerowałeto wraz z na- 
flagi narodowe. Uczestniczyli także w manifesta- ^  p0ł; d’/ 0wą część Królestwa, tam i z 
cyl: Francuzi, Anglicy, Belgi,czycy 1 Japończycy., t ^  ^  ^  firndkfn,a i zachodnia Galicyę 
Organizacye pohkie nit orały r  zędowego udzia
łu w manifestacyl".

To usunięcie się Polaków od udziału w te! ma. 
nifestacyi jest dła stosunków polsko rosyjskich 
bardzo znamienne.

List pasterski ks. biskupa sandomier
skiego.

Ks. Maryan Ryx biskup sandomierski ogłosił do 
Wiernych dyecezyi list pasterski z  powodu toczą
cej się wojny.

W liście tym zwraca miedzy lnnemi uwagę na 
zniszczone w dyecezyi sandomierskiej kościoły, 
a w szczególności na kościół na górze Święto- 
krzyskiej. Dziś świątynia Świętokrzyska w ruinie,
Ks. Biskup wyraża nadzieję, że pc wojnie i ta

inne świątynie będą odbudov ane.
Następnie mówi o licznych fabrykach, w któ-

yo za
walką artyleryi, nizina większych wydarzeń, 
chyba że czasem która strona spróbuje ataku, 
ażeby zyskać przejście na drugą stronę rzeki. 
Ataki te mają często na celu tylko niepokojenie 
przeciwnika i przygwożdżenie sił wroga do tu
tejszego terenu. Tak nasi jak i Rosyanie, imją 
tu silni* ufortyfikowane pozycye z przeszkoda
mi, na których przełamania trzebaby silnie skon
centrowanego oenia artyleryi na pewnem upa- 
trzonem miejscu z poświęceniem większych sil.

Więc stoimy naprzeciw siebie i stać jeszcze 
będziemy niewiadomo dokąd. Patrole nasze i ro
syjskie, poją w Nidzie swe konie, a przelatujące 
ponad rzeką pociski armatnie, sa jedynymi go
śćmi. ktćrzy przejść mogą bezkarnie z jednego 
jej brzegu na drugi.

Dziwną mamy w tym roku zimę. Mrozu wca- 
lalo, tylko błota i błota, Pomyśl sobie, co 

wycierpi się, gdy się musi taką drogą maszero
wać. Dopiero ttraz nastaje prawdziwa polska 
zima. Całe szczęście tylko że ubiory mamy dob
ie. Dostaliśmy krótkie kożuszki (serdaki), wc*- 
góle przyznać trzeba, że zaopatrzenie żołnierzy 
w polu jest bardzo dobre. Wcale tt-go ni..ma u 
Ror yan, którzy mają ten sam munaur, co i w 
Jecie.

powrotem, i całą środkową i zachodnią Gaucyę 
wszarz i wzdłuż. Najprzód marsz pod Kraśnik 
i Lublin, pi/iniej odwrót pod Tarnów, następnie 
marsz na Sandomierz i lwangrod, a potem w 
stronę Radomia, skąd znowu ua Lysą górę i pod 
Kraków. Wreszcie po morderczych hitwach sto
czonych tutaj posunęliśmy się ku Nidzie, gdzie 
dotąd stoimy.

Pi zeżyłem okropne dnie w..ród jęku rannych 
i strasznego widoku ran i krwi przelewu. N it u- 
wierzysz jakie mam nerwy rozstrojone, przez 
głowę przechodzą najrozmaitsze myśli, co dalej 
będzie i jaki tej wojny koniec. Ryk armat, gn.e- 
chotanie karabinów maszynowych. świsł kulek 
karabinowych i chichot granatów —  to nasza 
codzienna muzyka. Parę razy tylko dzięki przy
padkowi uszedłem śmierci.

Pierwszy raz było to pod Dublinem. Przycho- 
Następnie mówi o licznych tabrykacn, w kto- ^  telefonic2ny , ozkaz „ w wiosce L___ znajdu-

rych wszystko zmarło, wskutek czego Pracujące,. . kilktIBet rannych, grr,zi ntaMpieeeeństwo 
rzesze pozostają bez dalszego zarobku. Ks. biskup ^  w ręce u^synn, natychmiast
przypuszcza, że prywatni właściciele 1 t w. akr- ^  w0?ów po nich  ̂ Zostałem wysłany razem 
ne choćby ostatnie swe grosze wydobędą, any;  ̂ innymi Przyjeżdtamy na miejsce a tu grana- 
wskrzesić przemysł krajowy. t y  i szrapnele u rządzaja piekielnp widowisko.

Czytamy dalej w liście o zniszczeniu zagr < p cjowa wioski stoi już w płomieniach, ranni 
włościańskich i dworów obywatelskich, o stratach | _  międ7y nimi prawie petowa legionistów, 
materyalnych, Jak również o zniszczeniu pamiątek , ^ .  rc7 miegzczeni pc Ernach i wśród ku! musie-
historycznych i dziel sztuki. | j -  jch Wynfj(sić z domów .Cudem prawie wy

Zaznaczywszy jeszcze rujnowanie seminaryum . q . . tylko nam znis2Czoszliśmy cało z tej uoreeyi, tylko nam zniszczo 
no kilka wozów i kilkudziesięciu ciężko rannych 
spaliło się w demach.

Podobny wypadek zdarzył mi się w wiosce 
Domianowice w  pow. Olkuskim, +am o mało nie 
zostałem zabity od granatu, który padł odem- 
nie o jakie 10 kroków a ja ciśnieniem powietrza 
obulony przewróciłem się na ziemię, na szcześ- 
cie nie doznając okaleczeń.

duchownego w Sandomierzu, ks. Biskup mówi, że 
mimo wszytsko, „Polskę dźwigniemy z tej ruiny,
Jeśli ducha wiary mieć będziem j"*.

Szkota zegarmistrzowska w Warszawie.
„Kuryer Warszawski" z  6 bm. donosi:
Komitet opieki nad rodzinami rezerwistów za

kłada szkołę zegarmistrzowską dla kobiet (od 14 
lat). Otwarcie i poświęcenie tej instytucyi odbę
dzie się jutro, o godz. 12 V  południe, przy ul. Se
natorskiej nr. 6 

Zegarmistrze warszawscy żywią nadzieję, źe 
założenie 1 rozwój tej szkoły da impuls w nieda
lekiej przyszłości do założenia w Warszawie fa
bryki zegarów i zegarków, które w Szwajcaryi 
oraz w innych krajach zatrudniają dziesiątki ty
sięcy pracownic i pracowników. W kraju naszym 
zegarmistrzowstwo ogranicza się do handlu i na. 
jjrawy zegarów i zegarków, sprowadzanych za ol
brzymią sumy z zagranicy.

Komitet polski w Londynie.
W  Londynie zawiązał sis „Polski Komitet In- tyiKu uaicj -  -

formacyjny*1 (P. K. 1.), który sob.e wytknął za przypomina żeśmy są w Królestwie, me 
cel opiekowanie się Polakami internowanymi i jeń nej okolicy podgórsł ;j. _ ,.
cami w Anglii. Wskutek starań podjętych przez Nieszczęsna Pińczówsk. ora, 1 ' & . 
Komitet władze angielskie wypuściły na wolność kosztowała, a ile jeszcze kosz owa ę z 
Pkoło 300 Polaków poddanych &ustryackich i n ie-, Nida ile ofiar jpofahioiujla

1 w - . jeden obraz grozy
przedstawił się oczom naszym drenie taki w i
dok przedstawia Pińczów nad Nidą.

Leży on na wysokim wzgórzu; dawnie? ładne 
miasteczko, dziś kupa gruzów. Przypomina mi 
on żywo Lanckoronę koło Kalwaiyi, taksa mo 
tu i tam wzsrórze wysokie gęsto zabudowane, 
tylko dalej Nida tocząca swe fale do Wisły,

Morfiercze walki 
0 wąwlz flikielsM.

Z listów podoficera-Polaka.

Dokończenie. , ^

W  jednej % takich walk poległ bohao srską 
Amiercią m »j dobry znajomy kolega z uniwersy

tetu. Szedłem właśnie z pościgu za Moskalami 
irzez pole walki, kiedy głuchy jęk konającego 

iw głębokim dole zw-ócił tam moja uwagę L 
przerażeniem zauważyłem, że to Janek N. Miał 
przestrzelone ramię, a kolba rosyjskiego żołnie- 
-za zadała mu straszną ranę. Poznał mnie je- 
3zcze, ale już ostatkiem sił dychał. Dał mi parę 
-zeczy do posłania swej matce.

1 Scen takich rozgrywa się wśród nas tysiące. 
Codziennie ubywa z szeregów spora liczba na
szych kolegów, śmierć zbiera tu w Karpatach 
obfite żniwo. Kiedyś po ukończeniu całkowitem 
ty^h krwawych walk, przekona się cały świat. 
że okres walk w garach karpackich, należy do 
najkrwawszych, a batalia karpacka, pochłonęła 
największe masy ludzi po obu stronach.

• *  *

Pr?ełęcz dukielska pochłonęła kolosalne ma
sy  Rosyan. W y tam w domu nie macie rzeczy
wistego pojęcia o okropności tych walk. My sa
mi przecież, choć codzień na to wszystko pa
trzymy, to nieraz wstając ze snu rano, zadajemy 
sobie pytanie: żali to prawda, sen czy jawa? 
I dziwimy się na?/.yni nerwom... Można prze- 
cicż zwaryować, co zresztą i tak się zdarza.

Stary nawet, co przeżył długie miesiące kam
panii, nieraz ma chwile dziwnych uczuć i roz
czulenia. Widziałem ich nieraz, jak płakali rze
wnie nad zwłokami swoich kolegów. Albo jak 
z poważnem zamyśleniem, omawiaii pomiędzy 
soba dzieła rąk swoich i roztrząsali losr nie
szczęsnej ziemi, ziomi naszej i jej przyszłości. 
Dziwną jest dusza ludzka! Gdy padnie hasło do 
boju —  ulatują znów precz wszystkie marzenia 
i uczucia i idziemy z żelazną wolą i pewnoścą 
siebie na szańce wroga, gdzie czeka na& śmierć, 
nięwola kalectwo, albo laur zwycięstwa... K .

„Na siroty prosim!“.
Priiga, w  marcu.

Niedziela palmowa w Pradze była dniem 
kwiatka (bazi) na sieroty po żołnierzach pole
głych w tej wojnie. Pogoda nie dopisała. Dzień 
był zimny i wietrzny. Mimo to panie, panienki 
i dziewczątka uganiały ochotnie, potrząsając 
natarczywie puszką. Co trzeci, może co piąty 
przechodzeń zatrzymywał się i wrzucał grófl^ 
"zy groszy kilka w puszkę —  ale nie wszyscy. 
U nas w Krakowie, podczas dni kwiatka na róż
ne cele sypały się datki obficiej, powszechniej
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-  a tu w Pradze zbie* ' ^ 110  Pr* ecieź ca w.ie5‘

kien, miłości bKtaieg* MprtaZtllUlcyj.
Wspaniała kawiarnia *  gpdriwłch poobitfd 

nym“ przy h - y k r p « « ^  f  ^  ^  ^  
nieb zapełniona. Tłum ^  *  miejsc,
drugiej . zapełnił m e in ^ d n e . . panie .
pi*y stŁlpdch galeiyi J  m. . b C-war. 
panowi* 'zajadaj się c*  * ŁalM tra kawiarniana. 
Gt zebrała się zwykła ^  ‘
Przetrawia i bawi się. .

Pod ki rarnią b rz ę c ^ *  natarczywie puszki,
blaając o datki na sierocy* __

n a %  b przechoć i  t ^ h  cylindrowych pa
nów. Każdy z nich wied s W j *
tnę z pękiem kwiatów ,
wypukłościach stroju. D ^ i ew c^ t k a z  pu.zhą za
biegają im drogę. Prze** *>’ ? ie ja ^ y m u ją c  się 
i poszli dalej —  do kaw ia rm . .

Wśród gości przy st0’ f  K a cb  blizej wejścia pu~

wstał ruch Do kawh ^ s f dł m lo d >’ ’>5 
i smukły ofic • pruski, «*d e k o ro w fc y  żelaznym
kit żem, z lewą ręką na t e .m bl* ku;  P o ' * paly f ę 
ku niemu ciekawe s p ó j r z * ^ ;  M łode panny S^ło 
nęły rumieńcem, p a n ie ** *1, ^ w io d ły  chóndne 
a-a-a. Kilku panów p o d ^ z ło  oficerow i za-
praszając do swego s t o J *M ' 0bok Btan* °  w 
mię trzech kelneró v w R o b rz e  wymustrowanej
postawie i w mig rozbif S1̂ > ^ &p® z/~ 
czenie. Przybyły stał się o s ią  kręcących w koł 
ko bez celu urywków 2dan, spojrzeń ^

św ieżych  na przedn ch

W  kawiarni panował ’ Sw ar- 1 ^w '
dzie rozebrzmiał słumion% n ie co  sa lw ą śmiech...

Na chodniku potrząsają vczą tka  puszka
mi, a puszki dzwonią n ie w y r a ź n ie ,  skromnie, 
choć wstrząsane mocno. 1 z n o w u  przeszło dwóch 
panów cylindrowych, nie za trzy m u ją c  się i zni
kli w tłumie kawiarni, p o g o n i ł  za  mmi z^ iz1’* 
puszek.

W tej chwili przechodzi! obok ch ałatow y w y
gnaniec z Galicyi a słysząc  z S rzy t puszek, przy
stanął, sięgrął głęboko d O  kieszen i, d o b y ł mo
netę, oglądnął ją uważnie k ilk a  razy, bpc rZm 
na pustkę, zapytał o c e l . * w rzucił monetę. 
Przechodnie spojrzeli na & ie£ °  ciek; n e . W y 
chodźca w nędznym, pc»P^am *°n ym chałacie 
wskazał na obowiązek w ie lu  z  P°śród nich i  do 
puszki posypało się kilka m o n e t  M oże ten  żyd 
po raz pierwszy na tułacz c ® złożył podobną o- 
fiarę, a może jego sumie*1*® społeczne w ię oj 
dziś wrażliwe, niż innych?

W salach kawiarni ro z to ły8^  gw ia zd y  lamp 
elektrycznych, a przy ich p la sk u  tłum zajadał, 
popijał i bawił się...

Gdzieś tam w ponurej i z ^ i e  suteryn i  w  cia
snej chłopskiej chacie, zgłc? ^ 11̂ 6 dziecię wołają 
jeść. Matka dobywa skroK*11̂  ^niady i  suchj' 
bochenek chleba i w yd z ie l^  kaw ałeczk i, kawa
lątka.

— Na slroty, prosini, b it  * e  e *ne ^ a*je  |®r 
Waisea —  rozbrzmiewał, p r o s z ą c o  na ulicy głos 
kwestarek. Ten i ów s łysza ł w  &k>si6^płaee 
sierót, ale nie wszjscyl ^  ®*igo.

O D P O W IE L Z J  R E D A K G Y i  
KrśtewiakojH w Prndie. O ri*til»Jkt pełeże- 

»iu a.n61«-riak»w w Ptadi e w »i*l«fcl:^«y ju£ 
kilkakretue infemacye easzego ker*»pOTid»*l* 
Ostatnia notatka o przesłucha liu Królfcwiaków 
na policyi co do ich położ enia aotycsyła jedyni* 
przesłuchania jako takiegu a nie pcdswała ża
dnych infoimacyi o istotnew położeniu. Uważny 
czytelnik „Ku iyera“  łatwo też z niej odgadł, że 
pomiędzy zasiłkiem 70 hal. dla Królowiakiw, a 
barakami istnieje ścisły związek. O dobrobycie 
bi« daków nikt seryo nie mówi.

Poszukiwanie za linlonych
Wojskowych, poszukujących na tem miejscu 
wych rodzin n osimy — by nie pod a wali 

dokłatibych adresAw lecz tylko numer po
czty potowe

Arthiej Mlaik Frfdpest Br. 16, peezukuje ĆWe! 
żeey % dwojffieH- *** ***  J tsfc j U a jji ^  
kn^ ityok  i raajewyrf 
~ire*iSHewti Pasta elueh. filo*, se Lw ow a,^  

stukuje Zdzisław łłroaik Legionista, Poczt- pu. 
Iowa 118. 8lQ

ignacy Kubmzyn oficyał sądowy z Oleska 
obecnie podoficer rachunkowy Fildpost Nr I5ę 
poszukuje swrjj żony Celestyny z Kom&aow’ 
sklcli, która wyjeehała z Oleska do Sanialawo- 
wa a przypuszczalni * na Węgry. g ĝ

\da6 Lichtinger Buczyn... Wagstaar, I. Zvg  
IV Komp.., zechciej łaskawie polać mi adres 
dokładny poczem Ci przeszlę wiadomą rzeer..

Józef Kloc Ladowice Duka Nr, 180, poszu
kuje swej żony z czworgiem dzieci przed woj
ną zamieszkałej Warwarzyńi‘,j p. Stnijzów pow. 
Trembowla. £45

W alewski Józel Al". Krankcnhans Weis. Ober 
Oster., poszukuje swoje, żony Teodozyi z Błda>„w 
pow. Gorlice oraz krewnych i znajomych. 662

Husak Konstanty z Kopyczyniec, obecnie Al- 
gemeines Krankenhaus in Vels Ob. Oester., po
szukuje swej żony i matki, które pozostały w 
Kopyozynoach, oraz prosi krewnych i znajo
mych o swe adresy.

Matce mojej K. Gontek, aonoszę, że dotych
czas jesten w Białej, Alznurwrasse 23. Proszę o 
wiauomości. • 3 2  4

Weruilikn Kolanku Giafenried p. 
bei Taus Bohmerwald (Oze :by), prosi * 0zys|. 
kich a zwłasrez* p. Legionistów o jakąkol
wiek wiadomość o wy oh braciach Wilt«l^i» 
Schneider i AlebjanJrz^ BenLen Le^onletach 
z Gorlic, których aJres od ^zaau ich wstąpień 
do Lepionow nii> Jest mi znany. 850

Jan Drzyzga c. k. wożhy ll4dowj obecnie 
Heiienstein bei Cil)i Steiermark, poszukuje o- 
bocnego miejsca pobytu Józefa B*linov, Piotra 
i Jana Czajów .ich. Józefa Szymańskiego eme
rytowanego oficyal* podatkowego, Eugeniuszr 
Czerniawski* ~o kasyera yminnego oraz Stani- 
sława Jaworsidego c, k. oficyał^ podatkowego, 
wszyscy za Zbaiaia  g4g

Karol Oemser w  Podgórzu ul. Lwowska 40, 
uprasza o łrskawe mv ionicsierJe o miejscu 
pobytu j.go córek T  ofllii, Anny, Anieli, Roza
lii, Apolonii i wnuczki SutniBławy oraz rodzinę 
Jana Mackiewicza. rq }

btan'slaw Kozłowski Not. Res. Syital Btlr- 
gergchuie, Zimmer Nr. 2, Bad Ischi, poszukuje 
ojca Fsrdynanda, matki Maryi, biostry Vicha- 
liu\ i Józefy, która b ;la  w  szpitalu jako sama- 
r/tanka w Krakowie. 629

Maryan Spunda, EbenBee-Austrya górna, poszu
kuje swej bratowej Józefy Spundowej z dwoj
giem dzieci i matkę z Dooromila. Ktoby z SzaL. 
Czjielników posiadał bliższą wiadomość o miej- 
scu pobytu tychże, raczy łaskawie mi donieść.

G O G Ł O S Z E N I A

Co człowiek bez *“4 ^  zdziałać 
może*?

W jednym z wojskowy ot* szp ita li berlińskich 
dał przedstawienie dla ran i1^ 0^ “rzy arty
sta Unthan, który urodził s i ę  bez rąk i ramion, 
lecz ^erpliwą pracą doprcW^adził tak daleko, żo 
zupełnie bez rąk obejść się m oże . ,.«ogi zastępu
ją mu ręce. Dawał p r z e d ^ ^  W isnia po całym  
święcie, obecnie jednak p o s ta n o w ił pośw ięcić 
&ię wykształceniu ż o ł n i e r z y 'k a lek , którzy na 
wojnie utracili ręce i w ty t P  celu dał przedsta
wienie. Zadziwił wszystkich w  stopniu n a jw yż
szym. Doprowadził bowiem daleko, że gra 
na skrzypcach, nieomal jak a rtysta  skończony, 
gra na trąbce, pływa itd. Z  w ie lk ą  zręcznością 
dobywa z kieszeni nogą pap ierośn icę , zapala 
papierosa, trzymając zapałK? palcami u nogi, 
gra w karty, pisze zręcznie m aszynie, słowem 
czyni wszystko prawie tak , ja k  c tłow iek , po
siadający ręce.

Mylnem jest mniemanie
niektórych palących papierosy, że w srają naszym zabrakło obecnie zna
komitych tutek i bibułek cygsretowych wyrobu krajowego i &e wskutek 
-ego w trafikach nabyć można tylko tutki i bibułki „Abadie“, wrogich nam 
francuskich fabrykantów.

Otóż oznajmiam: źe wszędzie nabyć można i t%da<5 należy tutek 
i bibułek cygaretowych wyrobu krsiowego, bo je nasze fabryki w dosta
tecznej ilości wyrabiają, — a co się tyczy wyrobów moich znakomitych 
tutek „Framos“, „SaIvesoI“, „Norls KM, oraz bibułek cygaretowych 
„Pobudka4, to każda trafika może je mieć podostatkiem.

Należy tylko żądadl a nie zadawalać się jakimkolwiek po
danym wyrobem!

Żądajcie więc wszędzie tutek cygaretowych „Framos“, „Salvesol“, 
„Noris K“ i bibułek „Pobudka44, a wszelki wrogi nam towar francuski 
odrzućcie precz tak, jak Wem to nakazuje patryotyzm, sumienie i uczucie 
narodowe.

M ł  W Ł  B e M o w s K i
825 Fabryka tutek i bibułek cygaret. w Krakowie.

Do wszystkich austro-węgriarskich stacyi pocztowych i kolejowych 
rozsyłam taK tutki ,ak i bibułki cygaretowe z mych składów: w Wieiniu: 
Związek austr. trafikantów (Fleischmarkt 26), w Bielsku: Adolf Braudstatter, 
o~az z głównej Biedziby Kraków. — Reprezentant firmy: Arnold Haber, 
■Wiedeń, III, Hornesgasse 3/8.

Rannym Polakom, leżącym w szp. a ach na obczyźnie przesyłam na żądanie
derm o i oplatm e „Pobudkę41 jako próbki, oraz broszurki „O  rarłoaici O j

c zy zn y11 i „Stu letn ia  walka o n iepodległość P o lsk i“ .

p o trzeb a  zaraz porzą- 
• dnego chłopca lub 
dzłewczvny do roznosze
nie gA ze i. 847

D an ią  która zaura)a za- 
* rękawek z krymskich 
baranków d 28 b. m. ra
no w koścista OO Zmir- 
twychwstuń rów, proszę o 
zwrot do zakrystyi.w prze
ciwnym razie znają na. 
TWisko i maj ćwiudb<5w 
oddam eprawę u% drogę 
sadową. 849

P o k u j o.awalerski z u. I 
■ meblowaniem tub be 
d< wynajęcia Ad 1 kwit 
tnia. Wiadom -ść uL Smo-1 
leńska 1. 18 parter.

OLLAlb?OLLr
H o  wynajęcia przv p 
~  Dominłkuńakim Nr. 21 
w a kowie zaraz lub od 
każdego czasu dwa sąsia
dujące sklepy frontowe 
razem nb każdy o* no 
z ■ stawami. Wiadomoi 
tamże u właściciela domn 
na I. piętrze

J*et wodflis najlepsza
tygitnlczna *- .yaliMub

P pałns swaranoyd 
Wtijiiil* don»t>yclaJ 
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