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Niemcy stosowi Je do zapowiedzi ot! 18 lute

go, przy pomocy łodzi podwodnych ata.Kuj4 an- 
gitilskio parowce, z których jut wiele zatopili, 
wyrządzając anpie! skiemu handlowi znaczne 
szkody. Procentowo szkody wyrządzone ingli- 
Kom nie sa zbyt wielkie. Onagdajszy telegram 
Biura koreapond e icyjnego doniósł n. p.» i* na

ogólną sumę 1.450 okrętów, które przybiły do 
Anglii, zatopiono wedle sprawozdania admira- 
licyi od 17 do 24 marca trzy nkrąiy a 4 uszko
dzono.

Celem lepszej oryentacyi na tym terenie wo 
jennym podajemy powyższą mapkę.

J A P O N I A
(Od naszego 

Wiedeń, 2 kwietnia, 
(wir) C. k. Biuro korespondencyjna w tele 

gramie z Londynu reprodukuje opinię nic-wy- 
Diienionego dygnitarza Stanów Zjednoczonych 

•^usunku Chin i Japonii. Za wdaniem się Sta
nów Zjednoczonych ultimatum Japonii skiero
wane do rządu chińskiego co do szeregu u- 
stępstw z natury gospodarczej i polityczne; 
doznało 14-dniowego przedłużania terminu. Ro* 
kowania trwają przeto w  dalszym ciągu. 0  a 
Sposobieniu, z jakiem Ameryka Półnoi ;ia śledzi

korespondenta), 
tok układów, czytamy tam, ie  Ameryka musi 
iznać Mandżuiyę za naturalną sferę wpływów 

j< pońskich. Skoro tylko Japonia zacznie wy
syłać swą ludność nadliczbową na kontynent 
azyatycki, przestanie zalewać wychodźcami 
Kalitornię. Ewentualne zamknięcie Chin dla 

handlu, nie będzie równie przykre dl? Ameiy- 
ki, gdyż wartość obrotu między Stanami Zjed
noczony »ni a Japonią jest dwakroć większa, niż 
obrót z Chinami. Dla formy zaprotestuje Ame
ryka przeciw ekspanzyi japońskiej w Mandiu-

Iryi, ale poprzestania na tem, chociaż: zresztą 
protest byłby niezręcznością, jeżeli się nie ma 
zamiaru protestu tego poprzeć siłą.

Wooec wynurzeń tych, oświetlających zapa
trywania Ameryki, najnowsza akcya japońska 
w Mandżuryi, ma powodzenie zapewnione. Ja
ponia wchodzi w trzecią fazę swego rozwoju 
mocarstwowego.

Jednem z najwspanialszych i najbardziej na
śladowania godnych zjawisk dziejowych, jest 
sposób, w  jaki Japonia w ciągu lat czterdziestu 
zdobyła przewodnio znaczenie na Wschodzie 
dalekim.

Przed rokiem 1867 Japonia była jakimi krai
kiem egzotycznym o przeszłości mało znan j i 
teraźniejszości mało interesującej. Tylko prze
mysł i  handel europejski, przetrząsający wszy
stkie zakamarki kuli zjemskścj za zyskiem, 
mógł wpaść na pomysł zaangażowania owego 
świata wyspiarskiego w obręb swych intere
sów.

To też kwestya dopuszczenia obcych okrę
tów handlowych do przystani japońskich, kwe- 
stya otwarcia kraju dla stosunków Europy, da
ła pochop do przewrotu niespodziewanego.

Obęć ro*"m , chęć nawiązania spójni z za
światem, sprawiła, że w  roku 1867 obalono od 
700 lat istniejący wszechwładny szogunat, i ży
jącą przez tenfe przeciąg czasu w zapomnie
niu i ograniczeniu na funkcyach kapłańskich 
dynastyę cesarską powołano n&powrót do wła
dcy pełnej.

Cesarz Meiji (Mu^szuhito) po objęciu pano
wania umiał obalić obov. iązujący dotychczas 
w  JaponH system feudalny z dajmiosami (pana
mi lennymi'' i  samurajami (wasalami szlachec
kimi) i nadać układowi spełecznemu znamiona 

nowoczesno gospodarcze. Powstało zrazu 
państwo absolufystyczno biurokratyczne z silną 
władzą centralną. A le  już po upływie lat dwu
dziestu ta forma rządu się zestarzała i w r. 
18P0 zaprowadzono system konstytucyjny. —  
Odtąd tok polityki wewnętrznej służy wielkim 
celom ekspanzyi państwowej.

Wojna z Chinami w r. 1894 dała po raz pier
wszy światu sposobnoic pc^nada i podziwu 
sprawności japońskiej. W  kilkomiesięeznej kam
panii Chiny pobite tracą na rzecz zwycięscy 
wpływ na Koreę i sporo terytoryów.

Ale młoda potęga nie podobała się Rosy!, 
Francy i i Niemcom. Wspólnemi siłami umiano 
pozbawić Japonię wszystkich niemal zdoby
czy; jedna Anglia i Ameryka odszczególniły się 
życzliwą neutialnos'cią, skarbiąc sobie w  za
mian uiność i wdzięczność.

Zdusiła w sobie Japoji.a gniew i poddała się 
na razie dyktatowi, aby siły wzmódz i  zgroma
dzić do odwetu.

Po upływie łat, dziesięciu odwetu dokonano.
W  bezprzykładnie planowo i systematycznie 

dokonanej wyprawie wojennej przeciw' Rosyi —  
Japonia w r. 1904 i 1905 powetowała krzywdę 
roku 1894 i zmusiła Rosyę do uznania swej 
przewagi. Odtąd Japonia, budząc podziw dla 
swej tężyzny, zdobyła dfa siebie stanowisko 
mocarstwa uprawnionego do głosu decydujące
go w sprawach na Wschodzie dalekim.

Dziś Japonia weszła w  trzecią fazę rozwojo
wą.

Oparta o sojusz z Anglią, nienagabywana 
przez Amerykę, lekceważąca już Rosyę, Japo
nia przystępuje do opanowania republiki chiń
skiej. Chce rozstrzygający wpływ osią^iąć na
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losy jOO milionów ludzi rozsiadłych na 11 mi- 
łktuach kil#m»trow kwadratowych, ona, rozpo 
j*ądzająea 50 Bi lionami ludności na tfOO ty
siącach kilometrów kwadratówych.

Przedziwna, zdumiewająca karycra.
A  jej wytłumaczenie?
Japonia zrozumiała, że najbardziej czcigo 

dne instytucye społeczne muszą się zestarzeć, 
przeżyć i pójść na zatracenie, aby uczynić 

miejsce na lozrost, nowym siłom i ich urządze
niom. Prastara kultura usposobiła Japonię do 
opanowania problemów nowoczesnych, ale nie' 
zwabiła jej w otchłań wstecznictwa. A elłoe%aż 
b u s z i d o (moralność lycerska) i k u 11 r a o* 
afc w z wyłączeniem pojęć religijnych, sa nalfj 
—  jak poprzednio przez lat tysiące, jedynymi 
regulatorami obyczajności japońskiej, to prze
cież cała zresztą życie japońskie tchnie żijdzą 
opanowania i przygotowania wszystka :h kultu
ralnych zdobyczy nowczesnyoh.

Tern stak się Japonia wielka...

się nowp całości p a ń s l u ° w e ,  hołdujące wyższej stycznych, cel ich jest nieosiągalny, bo op.*i
sprawi#dftvfoś<*i i m a jące  p rzep ro w ad za  rozd z ia ł 
lepszy  i słuszn ie jszy  p raw  n a rodow ośc iow ych .

Zabiegi pacyfistów są wobec tego ogromu 
walk nie pozbawione „pewnych stron humor] 
stycznych. Choć płyną one z przesłanek ideał.

nn pomyłce, na niedoeenieniu mesh < haftej , 
titoftłMci obecnej wojny europpjhkiej. Eli .k  
tarnt', katastrofy nie* powstrzyms ją 
chocby najgorętsze teoretyków.

słowa,

Pobożne życzenia pacyfistów 
a wojna europejska...

Są pobożne życzenia, które nigdy nie mogą 
liczyć na swe zrealizowanie. Do takich życzeń 
należą rozprószone akcye pojedynczych grup 
społecznych i małych państewek, jak również 
szczere zamiary stolicy apostolskiej, drżące do 
skłonienia stron wojujących, aby broń złożyły 
i w pokoju honoiowem szukały punktów stycz
nych i wyrównania różnic.

Nigdy jednak jeszcze idealistyczne pobu Iki i 
dążenia nie odgrywały mniejszej roli niż w obe
cnej wojnie europejskiej. Jeżeli bywały' wojny 
niepotrzebne, które zrodziła nadmierna pycha 
władców, lub bandytyzm jakiegoś państewka 
żyjącego z grabieży i tuczącego się grabieżą 
cudzych praw i cudzej ziemi, jeżeli bywały węj 
ny o najszczytniejsze aasła, wojny zrodzone z 
idealizmu religimego lub patryotycznego —  to 
wojna obecna jest wybwj hem sił elementarnych, 
wybuchem ni« mającym sobie równego w hi- 
atoryi całego świata.

O wyrów aaniu różnic, które wywołały wojnę 
europejską na drodze dyplomatycznych roko
wań nie ma mowy, zanim nie zostaną wyczerpa
ne wszelkie środki w ludziach i matury ale, ja
kimi rozporządzają obie grupy państw wojują
cych. Odpowiednio do niesłj ohanych ofiar, po
niesionych w tej wojnie przez państwa i naro- 
dy, muszą być również odpowiednio ciężkie wa
runki zawarcia pokoju. Żadne względy, ani hu
manitarne ani etyczne nie wywierają swego 
wpływu hamującego w takiej chwili, bo każda 
ze stron sądzi, iż etykę wyższą i humanitaryzm 
wyższy bo mający na względzie nie dobro jed
nostek lecz całego państwa, ma wyłącznie po 
swojej stronie.

Dlatego też uchwały zgromadzeń pacyfistów 
holenderskich lub amerykańskich i akcye ich 
w celu skłonienia wojujących rządów do wdro 
żenią kroków pokojowych idealizmem dziecin
nym, nie liczącym się z potęgą fuktów.

Cywilizacya nagromadziła na organizacyach 
swoich warstwę koncepcyi, które liczą się z 
człowiekiem i społeczeństwem jako już z udu
chowioną całkowicie istnością, panująca nad 
materyą, istnością wyzwoloną z pod przewagi 
czysto przyrodniczych praw. Być może, że ludz
kość kiedyś dojdzie do tego niesłychanie wyso
kiego punKtu rozwoju —  dziś wspomniana wy
żej warstwa koncepcyi nie stanowi jeszcze tak 
potężnej skorupy, aby jej siły elementarne nie 
zdołały rozsadzić i nie szukały sobie własnych 
dróg, dostosowanych ściśle do ich układu bio
logicznego.

Wojna europejska rozwiąże więcej problemów' 
społecznych, państwowych i narodowościowych, 
ekonomicznych i politycznych niż wszystkie 
wojny poprzednie,

Rztócz okropna, iż tak stanie się dopiero wów
czas, kiedy morze krwi zostanie wylane —  ale 
maczej być nie może. Laia się krew narodów, 
Które rozdzierano, płonęły wsie i miasta, kiedy 
tam owały się dzisiejsze organizmy państwowe, 
ginęły na szubienicach i w więzieniach tysiące 
walecznych, którzy bronili swoich pieleszy do 
nowych, zanim wróg ochrzcił je innemi imiona
mi i począł ich mieszkańców wynaradawiać 
zatem musi się lać krow, muszą płonąć wsie i 
miasta, muszą ginąć całe armie, kiedy z gruzów 
popiołów i tej Krwi wylanej mają uformować
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„Kaity chlebowe" w Wiedniu. — Kłopoty piekarzy. —  Krytykująca mowa burmistrza. __
Chleb z kukurydzy. —  Obawy wiedeńskie. —  
?z>jpełny zakaz wypiekania ciast drożdżowych,

(ls) A więc z dniem 11 go kwietnia będzie mo
żna w W ieriniu clileb otrzymywać tylko na pod
stawie „karty chlebowej"; światłych bułek nie 
wolno już piekaizom wypiekać, a wyrób ciast 
został bardro ogianiczony, gdyż wyszło rozpo
rządzenie, iż cukiernik może wypiekać tylko 
takie słodkie pieczywo, które zawiei a najwyżej 
20 procent mąki pszennej: ulubione babki, zwa
ne nad modrym Dunajem „gugelkupfamiil, nie 
będą już przeto umilały popołudniowych zebrań 
uiedenskich „Kaffeschwestein11...

Karta chlebowa dla Wiednia i Dolnej Austryi 
wyznacza na głowę każdego posiadacza 200 
gramów mąki dziennie, względnie 280 gramów 
chleba; co czyni tygodniowo 1400 gramów mą
ki lub 1360 gramów chleba. Bez wykazania się 
posiadaniem „karty chlebowej", służącej na o- 
kres jednego tygodnia, i bez złożenia w piekarni 
w sklepie, w kawiarni lub w restanracyi odpo
wiedniego kuponu, nikt nie może nabyć ani 
chleba ani mąki; gość w kawiarm będzie musiał, 
zamawiając kawę, wręczać kelnerowi kupon na 
70 gramów pieczywa. Kawiarze wystosowali do 
swoich gości prośbę, aby każdy z nich przyno
sił do kawiarni już odcięte kupony, boć kelner 
nie może uzbroić się w nożyczki i tracić czas na 
odcinanie kuponów. Podróżni w restauracyach 
kolejowych i hotelowych mogą otrzymać pewną 
ilść pieczywa do stołu bez przedłożenia karty 
ohlebowej.

Namiestnictwo dolno-austryackie ustanowiły 
cenę maksymalną na chleb w wyrokośc* 4 ha 
lerzy za 70 gramów. Piekarze wiedeńscy prote
stują jednak przeciw temu zarządzeniu, twier
dząc, że przy tej cenie nie opłaca się im wy rob 
pieczywa, a już zupełnie niemożliwe będzie u- 
dzielanie rabatu pośredniczącym odsprzedaw- 
com, „grajzIerom“  i sklepikarzom.

Wiedeńskie „karty chlebowe11 będą dwojakie
go rodzaju: mniejsze i większe: mniejsze upraw
niają do poboru 150 gramów mąki dziennie, 
większe do poboru 200 gramów.

W  pierwszym tygodniu vod 11 do 17 kwiet
nia) wszyscy mieszkańcy Wiednia otrzymają 
tylko mniejsze kaity —  a to w uwzględnieniu 
okoliczności, że wiele rodzin posiada jeszcze 
zapasy mąki, które wpierw należy spożyć. 1 w 
dalszym ciągu te osoby, które rozporządzają w 
domu zapasem mąki powyżej dwu kilogramów, 
poprzestawać będa musiały na mniejszej karcie, 
a większą otrzymają dopiero po skonsumowaniu 
domowych zapasów. Dla przeprowadzenia kon
troli odbędzie się ponowny spis zapasów w Wie
dniu. Jak wiadomo przy pierwszym spisie m ie
szkańcy zobowiązani byli do deklarowania za
pasów dopiero od 20 kilogramów wzwyż. Bur
mistrz wiedeński dr Weisskirchner ow gdaj w 
przemówieniu swojem, przytoczonem przez 
wszystkie dzienniki wiedeńskie, zaznaczył, że 
wobec tego zarząd miasta musi ponownie cały 
olbrzymi aparat statystyczny w ruch wprowa
dzić i ubolewał mocno nad tem, że rząd już za 
pierwszym razem nie wydał właściwych zarzą 
dzeń.

Burmistrz wiedeński wskazał przytem z naci
skiem, że nie wystaicży zaprow-adzić „karty 
chlebowe11, lecz trzeba, aby miasto zaopatrzone 
było w odpowiednie zapasy zboża i mąki pszen
nej i żytniej. A import z Rumunii i z Ameryki, 
jak to drastyczny przykład burmistrza Weiss- 
kirchnera ilustrował, napotyka na nieprzezwy
ciężone trudności, bądź z powodu nieżyczliwego 
stanowiska państw7 neutralnych, bądź z powodu 
braku wagonów. Z Węgier zaś przychodzi tylko 
kukurydza, której cena niesłychanie poszła w 
górę Dr Weisskirchner z oburzeniem protesto
wał przeciw żądanej przez Węgrów cenie 46 K

Aprowizacja Pesztu. —  Zarządzenia niemieckie: 
konfiskata ziemniaków w Królestwie Polskiejn!

za centnar metryczny kukurydty, która do nie
dawna kosztowała 21 korony.

W  k az lym tazie w najbliższym czasie ludność 
niety'lko Wiednia, ale całej Austryi zmuszona 
będzie I onsumować chleb sporządzony przewa
żnie z kukurydzianej m.}kł.

Wrypiek chleba z kukurydzy sprawia pieka
rzom wiedeńskim na razie wielkie trudności, 
a chleb taki mehardzo przypada do gustu wy
brednym WMedeńrzykom, których „W7eisge- 
back“  i „Kaisersemeln“  słynęły w ćwiecie z do
broci.

Fachowcy wiedeńscy przyszli do przekona
nia, że wypiek chleba z samej kukurydzia

nej nie jest możliwy; najodpowiedniejszą do 
wypieku clileba okazała się ; zdaniem wiedeń
skich piekarzy, mieszanina, złożona z 70 części 
mąki kukurydzianej, 15 części mąki pszennej 
i żytniej i 15 części tłuczonych i wodą rozro
bionych ziemniaków.

Magistrat wiedeński wobec zbliżania się dnia 
11 kwietnia, nracować musi pełną parą, (przy 
pomocy 2.0u0 nauczycieli), aby przygotować 
rozdział kart chlebowych i zaopatrzeć piekarzy 
w mąkę. Wszyscy wyczekują terminu zaprowa
dzenia kart chlebowych w Wiedniu z ciekawo
ścią, ale i z obawą. Zachodzi bowiem niebez
pieczeństwo, że sprawa nie poidzie zrazu gład- 
kc . Burmistrz Weisskirchner sam wyTazil zda
nie, te  rząd będzie musiał w najbliższym cza- 
,ąj$ zmodyfikować przepisy i bardziej zindywi
dualizować karty chlebowe, bo fizycznie pracu
jący ludzie potrzebują dziennie więcej niż 280 
gram ' chleba, dzieci zaś mnioj etc.

* * *
Także w Budapeszcie kwestia aprowizacji! 

jest przedmiotem troski zarządu miasta. W’ Bu
dapeszcie mąki nie brak, ale są trudności w 
zaopatrzenie miasta w mteko. Cena litra mleka 
wynosi dziś w Peszcie 40 hal. (Także w Wie
dniu od d. 1 bm. cena mleka podskoczyła o 4 
halerze na litrze ! Aby ograniczyć konsumcyę 
mleka, węg. ministerstwo rolnictwa wydało roz
porządzenie, że białą kawę w kawiarniach wol- 
ao podawać tylko do godziny 10-tej zram.

Najsystematyczniej i najenergiczniej regulu
je kwestyę aprowizacyjną rząd niemiecki. Aby 
zmusić ludność do oszczędzania zapasów mąki, 
rząd Rzeszy niemieckiej wydał zakaz wypieka
nia ciast drożdżowych. W  cukierniach zakaz ten 
obowiązuje na stałe, w gospodarstwach prywat
nych tylko do dnia 11 kwietnia. (Chodzi o po
wstrzymanie gospodyń od wypieku ciast na 
święta). Pizekroezenie będzis
surowo, bo kara do 5.000 marek lub więzie
niem; a przy lojalnem usposobieniu niemieckiej 
ludności można być pewnym, że żadna Haus- 
frau nie odważy się na wypiekanie ciasta droż- 
dżowego, bo każda służąca zrobiłaby „Anzeige"
do policyi...>  ̂ v i i > f
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Co dzieA nSesia?
Kraków, dnia 2 kwietnia.

Wieści z e  L w o w a .
„Wied. Kur. Polski*1 ogłasza list p^ rie^ó  o- 

bywatela ze Lwowa, z którego wynika, iż w 
stolicy Galicyi rozwija ożywioną działalność 
ocrana.
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L w ó w  też przjbrał inną, niż dawniej postać. 
Zn iknęło  to ożywienie ulic i placów, które go 
jawniej cechowało i ta beztroskliwa radość je- 

I$ ]® zkau i!& w . Lwów zatracił urodę życia. 
T rzem , czterem ludziom nie wolno było ra

zem stać na ulicy. Rozejść sit;! Nie wolno, idąc 
ulicą rąk trzymać w kieszeniach. Nie wolno wy
chodzić z mieszkań bez specyalnycn, urzędo

wi przepustek- Za takie przestępstwo 5 mie- 
cv w ięz ien ia  albo 3000 rubli kary. Wszelkie 

t ’orv strychowe i w da< nach po nomach mają 
S yć  zam urowane. Nie wolno....

Miasto jest od okolicy zupełnie odcięte. Nie 
olno się wydalać z miasta. Najwyżej droga na 

Len tarz jest wolna. Koleje o ile funkeyonują, 
ko dla wojska. Poczta również. Telegraf 

także. Na ulicach z Rosyi sprowadzeni poli- 
cyanci. Zakres działania —  pełnomocnictwa ma- 
‘a od władz wielkie, te które do&tali od władz 
p r z e ł o ż o n y c h  i te które sami sobie przywłasz 
czyli- Dlatego też zdarzył się raz mały pogrom. 
Rzecz zresztą mało ważna; zaledwie „tylko11 
kilkunastu zabitych i ileś tam rannych.

W dalszym ciągu opisuje „Wied. Kur. Polski" 
zniszczenie szeregu miaiteczek.

W Dynowie kazali kozacy miejscowemu ra 
binow i —  miał około 70 lat —  tańczyć na ryn
ku. Nie chciał? Od czegóż więc jest nahaila. 
Tańczył więc. Z reguły wszędzie brano zakład- 

i ników. Ci mieli gadać, gdzie się znajdują za- 
kosztownośei, pieniądze i u ktorego

Kalendarz W»elko-tygodniowy.
W IELKI P IĄTEK. W  Wielki Piątek rano 

adoracya sw Krzyża i procesya z Najświętszym 
S; ikramentem do Grobu Chrystusa.

WIELKA SOBOTA. W Wielką Sobotę rano

ne, powodują bowiem często uszkodzenie in
nych przesyłek;

4 ponieważ przesyłki, przeznaczone dla pocz
ty polowej, z natury rzeczy narażone są bar
dziej na uszkodzenie, jak przesyłki poczty zwy- *vii^irYrt o ł jo łjir t . w wieiitą. oouoię rano , J , . . . .  . „ " „ l-

poświęcenie ognia, paschalu, czytanie dwuna- P * « t o  opakowania p ró b ek  wysyłanych 
stu proroctw wraz z modlitwami, w kościołach żołnierzom na plac boju musi być nadzwyczaj

pasy,
mieszkańców należy tego szukać. Żołnierze i 
oficerowie lubią też spory. Chwytano po uli
cach żydów ze pejsy i wyrywano im je ze skó-

6 kwietnia rą Kradzież, labunek i grabież. Rzeczy warto- 

Zo a r 31 ńci mill0Ilóv’ H  drogą powędrowały do Rosy5 
wobec Miasta, jak Stary Sambor, Turka, Borysław, 

iy “. Drohobycz, Janów, Jaworów, Dynów. Ryma
nów i w. i. są obecnie jak gdyby wymarłe. Za- 

wykładzie nj y 0 w njt }1 wszelkie życie, niema mowy o han- 
dlu, przemyśle, rękodziele. Jest nędza, skrajna 
nędza, gdzie idzie tylko o zdobycie kilku zie
mniaków lub kawałka chleba. Słyszano rów 
nież o wypadkach żywienia się ludności, szcze
gólnie na limach wojsk, mięsem paułych koni. 
I  tego wreszcie musiało zabraknąć.

Po wsiach gromady chłopów wałęsają* się 
prawie zdziczałe z głodu, nędzy i łęku. Chaty 
ich ziównane z ziemią, mieszkają przeważnie 
jeszcze w jamach, wygrzebanych pu lasach 
wądołach.

W  sprawie własnych mód 
wiosennych i letnich.

Wojna już z samej natury rzeczy nie powsta
je bez pewnego wpływu na modę, cóż dopiero, 
kiedy przybierze takie rozmiary, jak obecna, 
zwłaszcza że oprócz interesów ekonomicznych 
wchodzą w niej w grę także kwestye narodo 
w ościowe. Od niepamiętnych czasów Paryż był 
środowiskiem mód i źródłem zasilającem świat 
cały; wszelkie, współzawodnictwo okazało się 
zawsze meudomTta i prawie bezwartościowem. 
Dzisiaj, właśnie sklW&nm obecnej sytuacyi po
litycznej, cały szereg p&mSHtŁ pierwszorzędnych 
w wojnie z Francyą, zadecydowStls^erwanie cał
kowite z wzorami z nad Sekwany,*^ wszyst
kich dziedzinach, a więc i w zakresie nł^d ko
biecych. Z Wiednia, Berlina i tylu innych 1 #ust 
dochodzą nas wieści o usiłowaniach w tym Pie- 
runku, o licznych, niezbyt wprawdzie udanych 
próbach stworzenia oryginalnych a przedewfczy- 
stkieni własnych wzorow i modeli. Cały szereg 
najwybitniejszych artystów malarzy i zawodo
wych specyalistów pracuje z wytężeniem, 
tworząc —  może jeszcze nie dosięgające elij ' ri 
eyą i dystyukcyą pierwszowzoro^ franoW ich
—  rozmaitego rodzaju mudele strojów, tę nad
to mające zaletę, że są rdzenni3 swoje, a ne im
portowane z zagranicy.

Naśladując Niemcy i Austryę także i m; po
winniśmy się zdobyć na własną Oiygin' 
dę w zakresie strojów kobiecych. Pcsiai imy 
wielu wybitnjm smakiem o b d a r z o n y c h  artystów, 
mamy niewyczerpany zapas motywów, które 
należycie u jęte  i zgrabnie przystosowane o * o- 
becnych warunków stworzą z pewnością i\ę- 
kną i artystycznie skończoną całość.

Rzucamy myśl zacną —  oby ja * Bijprądrtj 
stała się rzeczywistością!

parafialnych poświęcenie wody chrzcielnej, li
tania do WTszystkich Świętych, poczem uroczy
sta Msza o Zmartwychwstaniu Pańskiem. Wie
czorem Rezurekcya.

Jak Anglicy chcieli zająć Smyrnę?
Korespondent „Beri. Tagebl.“  w Konstanty

nopolu donosi w telegramie spóźnionym, że ad
mirał dowodzący flotą angielsko-francuską pod 
Smyrną w podstępny sposób chciał zdobyć 
Smyrnę, wysyłając do komendanta Smyrny list 
z różnemi obietnicami. List ten brzmi:

Staranne i trwałe.
5. C. k. Urzędy pocztowe mają Dolecenie, 

badać skrupulatnie opakowania i zawartość 
tych przesyłek z próbkami, nieodpowiadają- 
ce przepisom zwracać zaraz przy nadaniu, lub
—  o ile niemożliwe —  zawartość tychże odda
wać do najbliższych szpitali celem rozdzielenia 
między rannych i chorych żołnierzy.

Aeronauci z Przemyśla w niewoli 
rosyjskiej.

Korespondent wojenny „N. Fr. Presse“  Ro- 
da-R jda donosi, iż przed oddaniem Przemyśla 

' Ilszej Ekscelencyi mam zaszczyt uczymc 10(jiHCiafy z twierdzy cztery balony z ośmiu ya- 
następujące propozycye po pr^yprowadzemu d-j |gażeramił wśród kt6rych między innemi był kap.
milczenia fortyfikacyi Smyrny. Po pierwsze 
Wszystkie fortyfikacye i baterye, znajdujące 
się w zatoce Smyrny, poddadzą się. Po drugie: 
Bezwarunkowo oddaną będzie strefa, wolna od 
min i ciągnąca się aż do portu Smyrny. Mogę 
Pana zapewnić, iż sprzymierzeni chcą uniknąć 
niepotrzebnego rozlewu krwi i chcą miastu 
Smyrnie i okolicy oszczędzić spustoszenia wo
jennego. Niemcy nie wyświadczyły Turcyi tą 
wojną żadnej przysługi i za podszeptem Niemiec, 
jak Pan wie, Enver basza i jego zwolennicy za
prowadzili kraj w złe potożenie. Przyjmując ra
dę swy.r-h fałszywych przyjaciół, Turcya utra- 
uła przyjaźń Anglii i jej sprzymierzeńców, któ
ra trwała wieki. Następstwem tego jest nieszczę 
ście Turcyi. Aimie rosyjskie po decydujących 
zwycięstwach na Kaukazie postępują naprzód. 
Akcya, podjęta przeciwko Egiptowi, pozostała 
całkiem bez skutku a nawet Konstant ynoool 
znajduje się w niebezpieczeństwie dostania się 
w moc sprzymierzonych. Ekscelencya zrozumie, 
że ostateczne zwycięstwo stanie się udziałem 
sprzymierzonych. Sprzymierzone mocarstwa nie 
żj wią wobec Waszej Ekscelencyi żadnych wro- 
-rieh uczuć i Ekscelencya zechcesz zrozumieć, 
że, jeśli wyżej podane warunki zostaną przyjete, 
możliwem będzie prowadzenie innych rokowań, 
a ja obiecuję odszkodowanie dać ludności. Sprzy 
mierzeńcy nie chcą prowadzić wojny z niewin
nym ludem i dlatego, gdy wojnę można będzie 
uważać za skończoną, damy Panu potrzebne 
środki, aby położenie miasta, ludności i wilaje- 
tu ułatwić. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi 
aż do pojutrza. Pears, wiceadmirał. —  Kores
pondent zaznacza, że wali Smyrny odrzucił tę 
propozycze, poczem flota na nowo rozpoczęła 
bombardowanie fortyfikacyi ssmymeńskich.

Blaschke.
O losie balonów nie było wiadomości, dopiero 

teraz zrzucili lotnicy rosyjscy nad liniami na- 
szemi doniesienie, że kapitan Blaschke, jeden z 
lotników balonowych, w dobrym stanie znajda 
je się w niewoli.

O innych lotnikach brak jeszcze wiadomości. 
Kapitan Blaschke był jednym z najznakomit
szych lotników austryackich i cieszył się w W ie
dniu wielką popularnością. Znajdował się w dru
giej połowie trzydziestki. W  r. 1912 brał udział 
jaKO jeden ze zwycięzców w locie rekordowym 
na przestrzeni Berlin-Wiedeń, w którym jako 
aktywny cficer mógł uczestniczyć tylko pod 
nseudonim im. Wybrał nazwisko swej narzeczo
nej Csahay. W kilKa lat później cesarz umożli
wił mu małżeństwo, dając do rozporządzenia 
parze narzeczonych przepisaną kaucyę. Pod
czas obenej wojny odznaczył się wielu śmiały
mi lorami i oddał armii cenne usług.

SDrawfe wysvłfcnia poczta po
darków dla żołnierzy na plac boju 

w formie próbek towarowych.
C. k. galicyjska dyr. poczt, i tel. komunikuje 

nam:
Z powodu wstrzymania przewozu prywatnych 

pakietów pocztą połową, przesyła publiczność 
podarki dla zolnierzy na placu boju w formie 
próbek towarowych, przyczem jednak nie zaw
sze zachowuje obowiązujące przepisy'.

Aby uehronić publiczność przed niepożąd?- 
nemi następstwami niezachowania przepisów, 
podaje c. k. Dyrekcya poczt poniżej kilka waż
niejszych postanowień w tym kierunku:

1 wzbionione jest wysyłan e na plac boju 
próbek towarowych, zawierających przedmioty 
łatwo zapalne, fsko to patrony wojskowe, za
pałki, zapalniczki benzynowe, benzynę lub też 
inne płyny zapalne;

2. artykuły żywności, wydzielające tłuszcze 
n. p. kiałbasi niewysuszona, słonina itp. nadcho 
dzą cz.»to w nadpsutym lub zgoła w zepsutym 
stanie i mogą stać się szkodliwymi dla innyi h 
przesyłek ze środkami żywności, a nawet dla 
samego odbiorcy, o ile mu przez przeoczenie 
doreczone zostań1?; wobec t«;ro prze Yłk_ takich 
artykułów do armii w polu jest zakazma;

S przesyłki z plyr.ami s? w myśl 12. taryfy 
dla poczty liitow »j dupusrczaln* tyik* w p#trój 
nem opakowaniu, wzgdęair.s w podwójne*, o ile 
nżjto  przepisanych klocków drewnianych- 
przesyłki z płynami, niedostateczni*, opakow a

iV\iiy przyjaciel Polaków.
Korespondent wojenny „Lokalanzeigera“  —  

Reinhold Cronheim, opisuje swe wrażenia w 
Królestwie Poiskiem około Piotrkowa, a między 
innemi opisuje w ten sposób lud polski, który 
władze wojskowe niemieckie i austryackie zmu
szają do pracy: Gdyśmy stanęli p.zed komenda- 
tu'-ą armii, właśnie cywilni urzędnicy przepro
wadzali grupę takich robotników, około 200 
chłopa. Typowi Polacy. „Das Polentum in seiner 
ureige.isten Gestait". Były to nieomal bez w y
jątku silne jak dęby łobuzy, częściowo wyglą
dający jak niedźwiedzie w  ich wielkich butach 
i kożuchach włosami na wierzch przewróconych. 
Czuje się wciąż tu jeszcze skutki knuta rosyj
skiego. Ludzie ci wlękli się z widoczną pokorą, 
wielu z nich ściągało czapki baranie z zawszo
nych łbów.

Ten sam korespondent donosi, że w  odwet 
za napad Rosyan na Kłajpedę, Niemcy nało
żyli kontrybucyę na zajęte przez nich ’.zęści 
Królestwa Polskiego. Na Łódź nałożono np. 500 
tysięcy rubli, na powiat łaski 100 tysięcy rubli, 
z czego na miasto Pabianice 65 tysięcy rubli. 
Przynajmniej w ten sposób wyciaga się z kraju 
nieprzyjacielskiego to, co się da wynagrodzić 
pieniędzmi.

Jiifrzejszy numer „Ilustr. Kuryern Co- 
dziennego" opuści prasę o zwykłej porze 
w objętości 16 stron druku i zawierać 
będzie oprócz materyału okolścznościo- 
wego< szereg aktua’tiych szkiców, opisów
i ihiytracyi.

U A lb/ .V  PRZEGLĄD POSPOLITAKÓW, 
UKCDZ. W  R. 1877— la73. Donieśliśmy o 
> ezu.iniu pospolitakćw, urodzony -h w Jatach 

1877— 1873, by się ty s ta?  iii w  dniach 9—-13 
kwietnia przed komisy¥, cel*m zbadania i»]i 
zdolności do służby z bronią w p* jp^htem rtt 
jzeniu. Stawka tych roczników odbędzie się Tr 
odwrotnym porządku, aniżeli doniosły wezwa
nia, mianowicie stawać zacznie się od na jm ł^-
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„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY* — Nr. ?6 — ii kwietnia <618 r.

szych. Według tego dnia 9 kwietnia b. r. sta
wać I ędą urodzeni w roku 1877, 10 kwietnia 
w roku 1870, 11 kwietnia w roku 1875, 12 kwie
tnia w roku 1874, wreszcie 13 kwietnia pospo- 
litacy, urodzeni w roku 1873. Dnia 9 kwietnia 
po południu mają się stawić do przeglądu ci 
wszyscy, którzy się w poprzedniej stawce nie 
jawili. Stawka rozpocznie się 0 kwietnia b. 
o godzinie 9 rano.

CUDNY DZIEŃ, nareszcie prawdziwie wiosen
ny, już nie tylko kalendarzowy, zawitał do na
szego miasta. Olbrzymie snopy ożywczego świa
tła zdają sie zalewać prastary gród wawelski; a 
od te£o wesela i radości promieni słonecznych 
wszystko nabiera siły. św szóści, wszystko tchnie 
młodzieńczością i życiem. Oby ten cudny dzisiej
szy dzień wiosennny był zapowiedzią dłuższej 
pogody.

PRZYMUSOWE SZCZEPIENIE. Komenda 
twierdzy wydała rozporządzenie, że każdy, kto 
nie podda się szczepieniu orpy, ma być bez
względnie wyewakuowany. Miejski urcąd zdro
wia zwraca przytem uwagę, że kto nie był w 
przeciągu ostatnich sześciu lat szczepiony lub 
też był szczepiony chociażby rok temu jidnak 
z wynikiem ujemnym, musi obecnie poddać się 
szczepieniu.
JESZCZE O EW AKUACYI. Ewakuatya ma się 
już ku końcom i. W  magistracie — jak wiadomo 
— nattąpiło już zamknięcie listy zgłoszeń osób 
pragnących pozostać w mieście na czas oblęże
nia twierdzy. Na temat ewakuacji rzucają się 
wciąż jeszcze spostrzeżenia i uwagi, nad któ- 
remi nie wolno przejść do porządku dziennego

DWÓCH CZERKIESÓW* żołnierzy rosyjskich tracili Czesi w  niedawno zmarłym dyrektorz*
prowadziła wczoraj patrol wojskowa z kasami berlińskiego „Kunstler-Hausu“ Pr. Zawrzetu, swe* 
przy ul. Rajskiej, ulicą Karmelicką, Szewską, go najwięcej utalentowanego dramaturga muder- 
Eyiikiem w ulicę Grodzką do jednej z kasarń mistycznego. Równocześnie opłakuje naród czeski 
wojskowych. Czerkiesi, dzięki swemu charakte 'jtratę pomilaroe"o powieścioplr.arza dra Rudolfa ^6<li'i
ry etycznemu (wielkie czapki barankowe) ubio
rowi, wywołali wśród publiczności —  silne za- 

. i interesowanie. Czerkiesi słyną z urody. Zdan p, 
iż wśród Czerkiesów nie ma b-zydkich męż 
czy i: n —  nic jest bez racyi. Dla awanturniczego

Kfonbaueia. -  Według organu chorwackiego 
„Pokret" zmarł sljnuy muzyk i kompozytor chor 77 
wackl Miło Mayer, którego dzieła znane są 1 poza Sl 
granieryni jego Oiczyzny. Ze słowiańskiej „Edl- 
nosi“ dowiadujemy się, że bardzo niebezpiecznie 

serca kobiecego najidealniejszym krajem pod zachorował największy współczesny dramatycz- gtsk* 
słońcem, byłby kraj przystojnych Czerkiesów... ny pisarz poludniowo-sł >wiańskt, Wojrowicz todh? ' 

N IESZCZĘŚLIWY W YPA D E K  W YB ITN E J znany na scenach berlińskich i wiedeńskie, ’ D°ta * 
DZIAŁACZKI SPOŁECZNEJ. Znana i  wybitna ŻYDZI W ARMII ANGIELSKIEJ. Biuro Wolffa ~p^

poJaje następujące doniesienie londyńskiej „Mor- 1-tej 
ningpost" ze stolicy Egiptu, Kaira: Pewna liczba cz|l! 
żydów rosyjskich, ;• obowiązanych do służby woj- 
skorej, którzy uciekli z kraju, otrzymała przez 
konsula rosyjskiego do wyboru: albo wrócić do 
kraju (tj. do Rosy! — red.), albo wstąpić do armii foÓ*' 
angielskiej. Żydzi wybrali ostatr.le. J.

SUROWE KARY ZA OSZUSTWA PRZY DO-

na terenie krakowskim działaczka społeczna p.
Mary a Siedlecka, ostatnimi czasy skarbniczka 
Komitetu doraźnej pomocy dla ewakuowanych, 
padła przed dworm tygodniam, ofiarą nieszczę
śliwego wypadku. Oto wychodząc z mieszka, ua, 
potknęła się na schodach i runęła głowa na kra
tę żelazną, doznając na twarzy i ciele ciężkich 
potłuczeń. Szczególnie ciężkie i dotkliwe oka
zały się obrażenia w okolicy ócz. Wybitną dzia- STAWACh WOJSKOWYCH, 
łączkę leczy znany okulista krakowski dr. Ma
jewski. Leczenie potrwa jeszcze dwa tygodni*.

N AG ŁA  ŚMIERĆ ST ARUSZKI. W  dniu wczo
rajszym na ul. Krowoderskiej zasłabła nagle ja
kaś staruszka, zamieszkała na 1’ółwsiu Zwierzy- 
nieckiem Wezwano lekarza pogotowie, który 
nieprzytomną polecił przewieść do szpitala, 
gdzie wkrótce umarła. Przyczyną nagłej śmier
ci był udai mózgu. Tożsamości zmarłej nie zdo
łano stwierdzić.

Z UNIWERSYTETU LUDOWEGO. W e wtorek,

K
w  j

,P&c
Iga 6-sty 
l  i  Kapo

tach

„O Tadeuszu Kościuszce1 
Wstęp 20 hal. Całkowity dochód na Legiony. 
NIE WOLNO FARBOWAĆ PISANEK WIEL- 

KANOCNYCH. Celem zapobieżenia trwonieniu

Ewakuowanym —  jak wiadomo —  nie wolno ® niarca jako w rocznicę racławicką odbędzie się 
zabierać ze sobą większych pakunków. Waga Prz^ w ity Dunajewskiego L. 7, I p. o godzinie 6 
ich ma najwyżej wynosić 25 kilo na rodzinę. wjecfcorem wykład Dra Bolesława Limanowskiego 
Zarządzenie to dotkliwie dotyka uchodźców 
polskich, pozbawia się ich bowiem większej ilo
ści bielizny, ubrań i przedmiotów niezbędnych 
do użytku codziennego Czyż można się więc 
dziwić, że ewakuowani przedstawiają się wobec Jlł1, Magistrat stoł. król. miasta Krakowa na pod- 
obcych jako najskrajniejsi nędzarze. Wszak po- -twie reskryptu ck. Namiestnictwa z dnia 28 mar- 
byt ewakuowanych na obczyźnie liczy się już ica zakazuje farbowania jaj (t. zw. pisanek 
na kwartały. Z tem się należy liczyć i dlatego wielkanocnych) i uprowadzania ich w obrót han- 
nie należy wzbraniać ewakuowanym zabierania dlowy. Osony, przekraczające ten zakaz, ulegną 
większej ilości bielizny, ubrań, i  t. d. To jest karom przewidz.anym w rozporządzeniu cesar- 
jedno.

Ludność krakowska, posłuszna rozporządze
niom włodz miejsKich i wojskowych od całego 
szeregu miesięcy prowiantowała się. Prowianty 
te pochłonęły już setki koron. Wobec obostrzo
nych obecnie przepisów, pozostania w twierdzy, 
wielu obywateli, zaprow iantowanych na pół ro 
ku i więcej —  zostanie z twierdzy wydalonych.

Dlaczego? Bo nie są w stanie zapłacić łaksy 
do kasy gminnej. Zaiste biedny i nie do poza
zdroszczenia jest los tych obywateli.

OBOSTRZONA KONTROLA RUCHU OSO 
BOWEGO. Na krakowskim dworcu kolejowym 
obostrzono znacznie w ostatnich czasach kontro 
lę ruchu osobowego. Przyjeżdżający do Krakowa 
przechodzą biura ekspozytury policyjnej na 
dworcu i podają tam szczegółowo adres mie
szkania w Krakowie oraz cel podróży. Osoby 
te po upływie określonego terminu muszą opu 
ścić Kraków i pod radnym pozorem stale tutaj 
pozostać nie mogą-.

ZAK AZ  ZAK LPN A  PRZYSZŁYCH ŻNIW.
„Wiener Ztg.“  ogłasza rozporządzenie ministe 
vyalne, zakazujące i unieważniające wszelkie 
ryczałtowe zakupna przyszłych żniw, z wyjąt
kiem wina i owoców.

KOMITET DORAŹNEJ POMOCY DLA EWA
KUOWANYCH, rozwijający żywą działalność na 
terenie krakowskim zasługuje w całem tego sło
wa znaczeniu na poparcie publiczności w Krakowie 
Sprawa, którą zajmuje się wspomniany komitet 
jest w obecnym czasie jedna z najaktualniejszych 
Ze względu jednak na świadczenia i to wcale po
ważne Komitetu — konieczną jest ofiarność pu
bliczności. Fundusz dla ewakuowanych powstaje 
z darów, z puszek stałych i obnośnych, wreszcie 
ze sprzedaży zapałek przez Komitet. Ostatnimi 
dniami wydał ruchliwy zarząd Komitetu bloczki, 
których pojedyncze kartki opodatkowane są na 
necz funduszu dla ewakuowanych ceną dwóch 
halerzy. Bloczki te winny znaleźć się we w szyst
kich handlach, kawiarniach i restauracyach w 
Krakowie. Częstokroć w użyciu są bloczki po ka
wiarniach, które zo w^-jlędu na formę, irayk a 
choćby i cel nie powinny <’azn&£ tego poparcia c* 
bloczki Komitetu dla ewakuowanych. Pamiętajmy 
więc o lunduszu dla ewakuowanych.

skiem z dnia 20 kwietnia 1854 Dz. u. p. Nr %
ODZNACZENIA ^O LAKÓW. 45 lista rozporzą

dzeń cesarskich zawiera odznaczenia następują
cych Polaków.

Oficerski krzyż orderu Franciszka Józefa otrzy 
maf strszy lekarz sztabowy dr Wilhelm Kaszow
ski;

Order żelazne] korony HI klasy otrzyma! 
poległy na polu bitwy kap. Ludwik Marcinkiewicz 
(8 p. strzelców p.)

Krzyż kawalerski Franciszka Jozeta otrzymali 
nadintendant Robert Kancki, lekarz puł. dr Hana- 
siewicz;

Krzyż zasługi III klasy z dekofacyą wojenną 
otrzymali: nadpor. 89 pp. Zygfryd Krejza, kap. 59 
pp. Karol Kotowicz i por. 14 pp. Jan Janowski — 
wszyscy trzej polegli śmiercią bohaterską;

duchowny krzyż caslugi II klasy otrzymali ka
pelani połowi: Leon J. Sembratowicz, Paweł Ja
rosiński, Stanisław Szpunar;

pochwalną wzmiankę otrzymali: por. Karol 
Stepański, kapitan Erwin Smolka, naapor. Józef 
Stafisliński, por. Rudotf Lezowski, nadpor. Ma- 
ryan Przybyłowski, pndintendant Otto Nowak.

Niemiecki krzyż żelszny II klasy otrzymali: ge- 
nerał-major Stanisław Ursyn-Pruszyński, pułko
wnik Zygmunt Strzelecki, kapral Józef Krowulski. 
fajerwerker Henryk Policki.

NAJNOWSZE STRATY W KULTURALNYM 
ŚWIECIE SŁOWIAŃSKIM. Czeski .,Czas“ donosi 
ze Lwowa droga pośrednią, że zmarł tam wybitny 
uczony polski prof. dr Adolf Be^k, nalefący do 
najwybitniejszych powag, w świecie lekarskim. — 
Zmarły cieszył się opinią najlepszego współcze
snego psychologa polskiego. Wiadomość tą pi
sma niektóre zdementowały. — Według ne- 
kroiogów, umieszczanych w prasie czeskiej, u-

W  sferach miaro- i .az* 
dajnych — jak pisze „Wied. K. P.“  — postano- czyfj 
wlono zastosować najostrzejsze środki przeciw czai 
dostawcom, którzy w obecnych nadzwyczajnych 
okolicznościach oczekują z upragnler. ,m sposo- ków, 
bności do bezwstydnego wyzysku i bez względu 3  
na nieobliczalre szkody, wyrządzane swem po- j^b-c 
stępowaniem armii i państwu, narażają życie jrU( 
i zdrowie naszych żołnierzy, dla wJasnego zysku. 
Przeciw dostawcom tym sądy wojskowe wdr jżą 
śledztwo o zbrodnią przeciw sile wojskowej pań
stwa z § 527 wojskowej ust. karn., kióra w nie
których wypadkach kwalifikowanych zagrożona 
iest karą śmierci przez powieszenie, zresztą zaś 
ciężkiem więzieniem od dziesięciu do dwudziestu 
lat.

U PRAW A ROLI PRZEZ NIEMCÓW WE 
FRANCYI. Amerykanin Cailor opowiada w 
„Daily Mail“ , że oglądał oprowadzany przez
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majora niemieckiego 7500 morgów uprawionych cosłi 
przez Niemców pod Sedanem. Mamy nadzieję. P° I  
opowiadał oprowadzający oficer, że ludność cy
wilna żniwa zbierze i że wojna w tym czasie 
juŁ będzie ukończona. Gdyby jednak jeszcze n; B 
był§, akończona, żniwo otrzymu armia niemie
cka. Amerykanin oglądał 15 pługów parowy ch 
ety .mych dla armii.  ̂ „ F  fll Vy*

Oczywiście, że Niemcy nie dla ludności fran- eh  o »;yj-
ruskiej pola uprawiajn. Im chodzi o to, by na s k if  a w lo 
wypadek potrw ania wojny i ścisłej blokady wy- kalu przy jB| ■ ■ ino* 
brzeży niemieckich mieć dla siebie stosunkowo 
wczesne żniwa fiancuskie, które są o 4 tygo- 9— 1J rJ 
dnie wcześniejsze od niemieckich. po ] £. *

ORYG INALNE IMIĘ. W  Nowy ih Strzelcach iyai cz< 
npdano nov;o urodzonej dziewczynie, córce po- ^  1>ai; 
wołanego ao służby rezerwisty Marina niezwy- ^  
kle oryginalne, równocześnie i Jnak aktualne 
imię „Bringfriede“  (Daj pokój). Po polsku ^  

brzmiałoby ono „Pokojówka". nam(«t«
O BFITY POŁÓW ŚLEDZI. Tegoroczny połów ^  

śledzi i sprotów wypadł na wodach niemieckich f),,
nadspodziewanie pomyślnie, dostarczając lud- 
ności smaczny i obfity pokan. mięsny, okut- 
kiem tego osłabło znacznie w całych Niemczech le g o  4 
zapotrzebowania ^lęsa wołowego i wieprzo- pać 

weeo P '
ŚWIA . E C Z N E  NOWOŚCI ILUSTROW ANE, w ej L 4. 

ze , W ledu na bogatą, treść i liczne piikne odzii m
zd;<,<.;a fo to g ra fic zn e , odnoszące się w  przeważ- chódnóto
ne; 0Seści do wypadków wojennych —  przed- tura (sSr* 
mawiają się niezwykle okazale. Z treści litera- matę 
‘kipi wybija się na pierwsze miejsce silny 1 głę- Męci 
bokł wiersz „Strofy Czasu“  Stanisława Stwory, g 1 2r.
jednego z najmłodszych ale i najdzielniejszych bacj , r o ! } n vy - 
reprezentantów Młodej Polski. Świetny również cho<, , „ l aJ 
jest artykuł wstępny p. t. „Dzień Zinartwych- mSeś( ^u .B lu-
wstania11, Pićr*  Łnaneg ° literata i dziennikarza bu p  ^j. Bu .wa 
Sylwfsrynsza Chmurkowskiego. Dopełniają ca- ^  0 ;jU \ ri a«), __ 
łości interesujące opisy z placu boju i humory- 
styczha Kronika Tygodniowa. dl„

Dir STANISŁAW  LACH, adwokat krajowy, p}atŁ *p 
zmari wczo.aj w Krakowie po krótkiej słabości. znaj,j

__ ”  ......— czyt . nt&

Hopiero prolog w^fenny na .̂achotaim fro^^io. bu Pr igkfe

oyi -'i Fiandryi jest poprostu gigantyczne. Ro- ^ uh 
zuimiemy. ukończenie niezmiernej pracy bę* “ iedr
j */ “,x-  * - - - ■

Wiedeński dziennik „Neues Uhr 8 BIatt“ w 
nrze 168 pomieszcza następujący telegram z 
Rotterdamu:

„ T i * w “  peświn-ja artykuł wstępny prayszłe- 
K i  sadamn an^alskiaj i franniw^ułi armii.

MięAzy in*#K . pisz© ddennilss Zap.arae, 
mają przed soWt* wojska .,asze we F/ao-

zaletałe głównie ed użycia Jak najbardziej ’ ' raL 
wv?datneg# artyltryi W zwiąsku z Franeuiami K* w
| jj> ljij*2 j uni euiyiay oi»jiKy}a,#i»la szętójnai ®*w
i si-tnymi Ale t«  wszystkie wałki, które
tocz^ się oa pierwszej ofenzywy, nieraiecklej,
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tą tylko prologiem, rzeczyw ista  praca  je s t  jesz

cze przfld nam‘ - 
Najpierw  musimy wyrzucić nieprzyjaciela z 

Antwerpii i Brukseli, jak również Belgię i pół
nocną Francyę uwolnić od ich obecności. Gdy- 
byśmv do tego ograniczyli się, aby jego siły 
wyczerpać na jego obecnym froncie, wojna prze 

1 21)- ęj-gnęłabt -ir poprostu w nieskończoność. My 
mUgjmy linię Niemców przełamać i zmusić ich

i  t-szy odwrotu.
E»da- gprawa Neuve Chepelle, choć umożliwiła tył

l ‘ kst ko ograniczony ruch naprzód, wskazała, że je-
’ przedews-ystkiem trzeba Iść naprzód.

,— -—  Nasze armaty 1 olbrzymie francuskie działa
sMska.“ polne muszą teraz ten czyn powtórzyć na zna-',

. f  Vb- ----------------------------- —

1 11 "  Komunikat urzędowy austryacki.

cznle większym -dcinku frontu. Potrzebują jo jaclel zdołał tylko niektóre części swych poprze- 
dnak do tego żeby tak powiedzieć niewyczer- dni o posiadanych rowów zająć, podczas gdy ko
panego zapasu amunijyi. We fabrykach Anglii 
jak również na polach bitew muszą być Niemcy 
rozbite i od tei chwili rozpoczniemy uwalniać 
Be'gię.

Kiedy Kitchener przybędzie 
na frorifc?

Genewa, 2 kwietnia. Wód* angielski Kitcho- 
ner przybędzie na front w maju i obejmie sa 
modzielną komendę nad armią angielska, której 
będzie powierzone zadanie wyparcia Niemców 
z Belgii.
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13 dzief walk w Karpiach.
Odparcie ataKów ro yjsKłch w dolin’e Lahorczy. Damianie ataKu rn- 

syjsKiego yo$ pod Inov/łodziem. Bombardowanie Belgradu.
Urzędowo oglasz. ją  l kwietnia w  południe: Wiedeń, 2 kwietnia.
W Beskidach wschodnich próbował nieprzyjaciel w tloiinie Laborcsy 

podczas nocy kilku aiaków, kióre zostały odparte. Między siodłem Łupkow- 
T” skiem a przełączą użocką walki o pozycye na wyżynach trwałą dalei.
WŁ Na froucie w  Galicyi południowo wschodniej nie było szczególnych 
A-B wypadków.

Koło lno^łDdzia nad Pilicą w Królestwie Polskiem snaczniejsze siły 
rosyjskie atakowały nad ranem pozycye naszych wojsL, dotarłszy aż do 
strefy przeszkód, zostały jednak wśród dotkliwych strat odparte.

Na połn Jniowym terenie w o jn y  żadnej zmiany. Na ostrzeliwanie otwar
tego miasta Orsowi t podjęte w dniu 31 marca po południu, odpowiedziano 
bombardowaniem Belgradu.

Zastępca szefa srtabu gei;'craln.) v. HÓfer, marszałek tiolny porucznik.

i t i  -lim,
tv.

1
MS.

et .fet

sunęliśmy się na innych miejscach.

Z dnia 30 marca w nocy.
Nieprzyjaciel ostrzeliwał miasto Niuport 1 ką

piele Niuport i spowodował uszkodzenia bez zna
czenia na tr.oscte rzuconym orzez Izerę. W Szam 
pan ii bitwa artyleryjska kolo Beau-Sejour W Ar- 
tonach kanonada. Rzucano bomoy koto Bagaielle, 
gdzie działalność po obu stronach iest bardzo ży
wa. Pozatem upłynął dzień spokojnie i bez walk 
piechoty.

Nowy średefe eksplodujący francuski.
Genewa, 31 marca.

Urzędowy francuski ..Bulletin officiel de l‘Ar- 
mee“ potwierdza już zamieszczoną [^przednio 
przez pisma wiadomość, ie  artylerya francuska 
jest w posiadaniu nowego środka wj buchowego, 
który wzmocni dziesięć razy działalność armat.

Komunikat urzędowy turecka

Ostrzeliwanie miast 
otwartych przez Rosyan.
Konstantynopol, 1 kwietnia. Główna kwatera 

ogłasza następujący komunikat:
Wczoraj ostrzeliwała Hcta rosyjska miasta 

położone nad morzem Csamem: Zunguldag, Rre- 
gli i Koszlo Po oddaniu przeszło 2000 strzałów 
flota oddaliła się, wyrządziwszy tylko niezna
czną szkodę. Tylko kilka domów jest uszko
dzonych-
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Odparcie ataków rosyjskich nad Rawką i Opocznem. W ciągu marca 
wpj«ka sprzymierzone pojmały 95,925 jeńców rosyjskich, zdobyty 9 

dział i 129 karabinów maszynowych.

Rotterdam fTel. wł.). Tutejsze dzienniki do
noszą: Rosyjskie urzędowe komunikaty dono
szą, iż niemiecka flota ukazała się ponownie 
przed Libawą, poczem ją ostrzeliwrla. Baterye 
okrętowe oddały około 200 strzałów. Szkody, 
małe, jeden mieszkaniec zginął, a jeden ranny.

Berlin. 2 kwietnia, tfhwic nie udały się.
Biuro Wolffa donosi: Wielka główna kwatera* Ataki rosyjskie koio Opoczna

odparte.
’ W  okolicy Augustowo—Suwałki sytu- W miesiącu nnreu wschodnie 

acya niezmieniona . niemieckie wzięło ogtilem do niewoli
_ć Nocne próby Rosyan przejścia przez 55.800 Rosyan, zdobyło 9 dział i 61 kar* ■ 
eta. Rawkę na południowy wschód od Skier- binów maszynowych.

„„.a. N a  fra n c u s k im  p ła c y  b o ju .
W i ach Przy odebraniu obsadzonego przez Belgijczy- ustała. W jedt.eta wgzkiem miejscu Francuzi

ataj ków folwarau Klosterhreck 1 małego punktu opar wtargnęli do naszego najbartiztej naprzód wysu-
ącla ske cia koto Dlxmuiden wzięliśmy do nievioIi jednego niętego rowu. Walka dzisiaj toczy się dalej. "

T mie oficera I 44 Belgijjzyków. I VV Wogezach odbywała się tylko walka arty.

S t o s u n k i  c h i ń s k o - j a p o n s k i e  n a  

o s t r z u  m 5fc c z a .

ZOStałyJ Londyn. (B. kor ). „Daily Te!egraph“ donosi 
• i Pekinu: Wszystko wskazuje na to. że rokowa- 

w o jsko nia jssońsko-chiń^kie nie mogą się dłużej prze- 
wlekeć. Należy oczckiwać ważnych decyzyj, po
nieważ rokowania znajdują się iuż w ostatniem 
stadyum Chir.y nie mogą spełnić żadnego po
stulatu japońskiego z wyjątkiem dopuszczenia 
propagandy bud'iistycznej.

mieś 1 4®' ~U34 ;ay- Na zachód od Pont a Mousson w Prlsterwald  ̂leryl.
1 kolo Prlesterwaldu walka wczorai wieczorem 1 Naaelne kierownictwo armii.

Tts&a da Hiitrfi?
Wiedeń, 2 kwietnia.

„Neues Wiener Journal11 donosi z Budape

sztu:
W klubie partyi robotniczej mówił prezydent 

ministrów Tisza o sposobach i drogach zaopa
trzenia monarchii w środki żywności. Oświadczył

^®n’  Komunikaty powyższe obu sztabów generalnych i daii, zarazem bilans walk. stoczonych z Rosya-
- luie armii sprzymierzonych świadczą, iż Królestwie nami w ciągu miesiąca marca. Bilans to dla wojsk

* Polskiem Rosyanie przeszli do now^i ofenzywy, sprzymierzonych nader pomyślny. Jeżeli bowiem w *0Bie pełnyIŁ zaufania, że zapasy w monar-
itwo która nIe osiągnęła żadnego wyniku. Podczas gdy do liczby zdobytych prze v« ojska nic.meckie w całkowicie wystarczą aż do cowyeh żniw

^  »y . w Północnej części Królestwa, na linii Augustowo- ciągu marca 9 dział i 61 karabinów maszynowych) ^  aku R d
j  c---- ------------------------  zmiana oraz do cyfry poimanych w tym okresie czasu,1 ze u1™  , •

;ię zda- 55.800 jeńców rosyjskich dodamy plon kampanii poctynił wszelkie zarządzenia, aby rekwizyeye
’ra «w ?T  ie względny sp okó j*- óperacye wojenne zdają marcowej wojsk austryackićh, wynoszący 40.125 przeprowadzone zostały z najmiększą sumień

Się ożywiać w centrum Królestwa. Doniesienie jeńców i 68 karabinów maszynowych, to otrzy-j inścia. W eerv w tvch ol

sztabu austryackiego o odpartym ataku Rosyan mamy olbrzymia cyfrę niespełna 100.000 jeń c^
ner- pod łnowłodziem nad Pilicą, na zachód od To- rosyjskich. 9 dz^ł i 129 karabinów, które stały

b a c ia r  ! -la wy. maszowa Rawskieg0 or; z komunikat niemiecki, się plonem .oeracyi wojsk sprzymierzonych. Plon
7 akr̂ W donoszący o bezskutecznem usiłowaniu Rosyan to olbrzymi, a powiększy się on znacznie, jeżeli

c ja , , Pocznem w gub. Radomskiej , , ,
®fKlp " i ?  I 4 i l > wschód od Tomaszowa, a na wschód od Piotrko- bojów karpackich również musiała być znaczna
dla u st
płatuj 
znajd je  * 
czyte 
ksiąń 
bu P( Lik 
Klubu o<6 
niedz la 
brani
kśw
eiw

■•J-Oo. przcjśda przez Rawkę"na południowy wschód od cyfrę powyższą powiększymy o ewentualny :2 
a Skierniewic i od jrciu ataku rosyjskiego pod O- be (trudnej jesz:ze do skontrowania) zabitych

pofudniowy żołnierzy rosyjskich, która sadząc z zaciętych

* .  wa świadcz?  ̂centrum" Królestwa od Skier- Wziąwszy to wszystko opd uwdź:ę dojść musimy
Opoczna do wniosku, iż w ciągu marca armia rosyjska 

zaognia się nowy bój. który ma zapewne stano- zaprzepaściła kilka korpusów, nie osiągnąwszy
dołna 0,ewiec w kierunku południowym

. i wić dywersyę dla sił rosyjskich, uwikłanych w sukcesów decydują :ych 
walkach karpackich. Komunikaty stwierdza 3 ?anii. 

w Zupe*ne niepowodzenie tsj nowej akcyi rosyjskiej

rsm, z®.
■<ła cri ja.t Komunikat urzędowi) francuski

o dalszym biegu kam-

aSsasła' J •;«, kiórb
2  dnia S I m m a .  nam row y

W «kc«£n Vp«rn w ^dziłiś iiK  minę w «i«m i««* straeił *ria 27 mttrm.
V* Wej Stecyi tolefowioencj. W  “ narpes treił«wał nie- trzymaliśmy w rzMnoM  ^ o b y « .  Nieppzsy-

jością. Węgry w tych okolicznościach są w mo

żności również udzielić zfcoża Austryi ze swych 
zapasów. Niestety trzeba się obawiać, że z po
wodu wielkiego zużytkow ania kukurydzy, po 
ukończeniu wojny obfawi się pewien brak, co 
mianowicie przy żywieniu bydła da się nieprzy
jemnie odczuć. Węgry jednak wezmą na siebie 
nawet tę ofiarę, która będzie następstwem woj
ny i pokryją potneby żywnościowe nietylko 
własnego kraju ale także Austryi.

Złtlfozk* dla ?rsy]aciót 
ba.&f ńs’ lu'4.

Paryż (Tel. wł.) Senr.t bez dyskmyi przyjął 
projekt rządu, odnoszący się do u,bielenia “Ser- 
bli. Be ^ii, Caara»gśrze i Greeyi zaliczki, wyno
szącej razem 1.350 milionów ahisków.
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Szpiegostwo w rosyjskiej kwaterze wojennej.
Szef rosyjskiej żandarmeryi polowej szpiegiem.

Berlin. (Tel. wL ). „Lokalanzeiger1 ‘ donosi ze 

Sztokholmu:
Aresztowano szefa rosyjskie] żandarmeryi po

towej, urzędnika bardzo wysokiej rangi, jak ró 
wniei wielu Innych współwinnych urzędników, 
ponieważ wiele tajnych aktów wydali Niemcom. 

O fatnie wielkie zwycięstwo Niunców było na

stępstwem szpiegowskiej działalności owegr 
urzędnika, informującego wro^a o zarzi rtzeniacł 
najwyższej komendy rosyjskiej. O ficjalne ko 

munikaty rosjjskie stwierdzają, iż nawet w g l j - j  

wnej kwaterze zuarzają się wypadki szpiegu 

stwa.

Krwawe watki w Karpatach.
Ofenzywa wojsk naszych na bukowinie.

Budp jszt 2 kwietnia. spokojem wypadkom. W  Bardyjowle panuje naj- 
Sprawozdawcy wojenni donoszą, że walki mię- większy spukój w miejscowościach zaś, na połu- 

óiy  Łiipkdwem a U tokiem toczą sle z mezmnlej- dnie od niego położonych, jak np. w Freszowie, 
s?<ołią gwałtownością. Mimo, że Rosy £ nic wci^ź po toku życia miejskiego wogóle nic można po- 
ściągają posiłki i wciąż jeszcze uzupełniają wiel- /nać, że jesteśir^y w okresie wojny. Tylko wiele
kie swoje straty, a  > mogli wywalczyć żadnego 
suatesu.

Jeńcy opowiadają, że dają się ciężko we znaKi 
trudności zaprowiantowania, skutkiem czego od
działy wojsk po trzy dni nie dostają jedzenia.

W okolicy Dukli walKa artyleryjska straciła 
nieco na gwałtowności. Postawa wojsk naszych

wojska na ulicach poddaje myśl, że znajdujemy 
się w MIS kości wielkich walk.
W tupanstwie szaryskiem odbyty nie *  zeszłym 

tygućniu cieekie 1 wielkie walki, w ciągu których 
osiągnęliśmy pod Molnai yagasa pewien sukces.

Z Oerniou iec donoszą, że także w okolicy No- 
wosleUcy walka toczy się be* przerwy. Wolska

mimo przewagi liczebnej rosyjskiej jest wyższa nasze postępują planowo krok za krokiem naprzód

jej pracują dla Polski w Medyolanie. Z wielkiem 
poświęceniem przybyła do miasta z* wsi odległej 
od kolei, by dowiedzieć się co się też tu robi. Ma 
syna muzyka i Jego oddaje w służbę Ojczyźnit. 
Wątły to chłopiec, Iccz l on pizydać się musi. J*. 
zeli niekoniecznie jechać ma na wojnę, to w 'nny 
sposób chce i może pomódz. Będzie przyjeżdżaj 
do miasta codzieft, choć kosrtować to wiele bę
dzie lecz dziś obowiązek Polaka służyć Ojczyźnie

A oto drugi przykład: Do Agencyi polskiej nad
syła firma medyolań-.ka , Trevei*‘ list z Tnpolisu 
od brac! Oadzińskich. Poszukują oni adresu „Co* 
mitato m.lano-per la Polonia*. Odpowiada się Im 
oczywiście zaraz określałąc zadania Agencyi. — 
Lecz listu pisanego po polsku nie mogli znzu- 
mirć adresaci. Proszą tedy o list po włosku lub 
francusku bo Języfta polskiego nie znają, g iy ż  oj
ciec odumarł ich dziećmi, a matka, włoszka wy
chowała Ich w swej rr.owie ojczystej. Ojciec byl 
powstańcem a oni zachowali pamięć niezatartą o 
nim 1 Jego ideałach. Chcą przyczynić się skrom
nym udziałem w pracy nad odbudowaniem Oj
czyzny. której synami czuli się zawsze. Wstydzą 
się niezna:oniośd mowy ojczystej lecz twarda 
walka z bytem ijie dala im cza^u na jei po>rianie. 
W  parę dni po odpowiedzi nadszedł list I czek 
bankowy na 200 lirów do podjęcia na agitacve.

Dwa te prz; kłady są nadzwyczaj charaktery
styczne, smutne zarazem l pocieszające.

nad wszelkie pochwały. Rozstrzygniecie, któreby 
mogło zdecydować o wyniku całej bitwy, nie na
stąpiło jeszcze.

Codziennie przybywają tu liczni Jeńcy z pola 
walki. U wielu z nich stwierdzić można odmroże
nia. Pogoda Jest kapryśna.

Wszystkie usiłowania nieprzyjaciela odparcia fron 
tu naszegc w tym lub owym punkcie bywają uda
remnione. Liczba jeńców wzrasta codzień.

Urzędowe sprawozdanie rosyjskie z 30 marca 
zawiera między inneml szczegół interesujący, że 
oddz<at armii austro-węgler sklej podjął 28 marca

Dnia 31 marca zaatakowali Rosyanle ze śwle- poza Czernlowcaml oienzywę w kierunku pńlno- 
łeml siłami iront użockl, odparliśmy jednak ataki, cnym I wschodnim.
ze znaczneml stratami. Oienzywa rosyjska nic 
osiągnęła nigdzie sukcesu, którego się nieprzy
jaciel spodziewał.

Ludność Węgier północnych przygląda się ze

Rosyjskie kierownictwo wojsk zaznacza, że po 
czyniło potrzebne kroki celem powstrzymania po
chodu wojsk austro-węgierskich.

Fiasko ataku nm DardaneSa
Sensacyjny zatarg pen. d’Amade z angielskim admi
rałem. — WolsHa lądowe w drodze powrotnej do 
Egip»u. — Bu-ziiwa raJa wtjenna. — ^er*. .iYlmad- 

o  beznadziejnym ataku na Dardanele.
Frankfurt, 2 marca. 

„Frankfurter Ztg“  donosi z Aten: Według 
wiadomości z Lemnos rada wojenna admirałów 
flot sprzymierzonych postanowiła armię prze
znaczoną do lądowania wycofać z pod Darda- 
neli, ponieważ wynosi niespełna 30 000 ludzi, 
liczbę do opanowania Dardandi niezmiernie 
małą Również na wycofanie wojsk wpłynął 
brak wody 1 żywności dla większej ilości woj
ska oraz brak paszy dla koni I bydła. W czasie 
transportu pod Dirdanele wybuchła wśród 
wojsk epidemia. Postanowiła więc rada wojenna 
wojska te odesłać z powrotem do Egiptu, a tyl
ko część pozostawić pod Dardanelami. Trzy o- 
kręty transportowe odpłynęły do Aleksandrii; 
na jednym z nich jechał gen. d‘An.ade i jego 
sztab.

Berlin, 2 kwietnia.

„National Ztg“  donosi z Medyolanu: Jak do
noszą tu z Aten, rada wolenna admirałów flot 
sprzymierzonych miała bardzo burzliwy prze
bieg. W posiedzenu wzięli udział francuscy i an
gielscy admirałowie, jak również gen. wojsk 
lądowych gen. d‘Amade. Przyszło do gwałtow
nych sprzeczek. Gen. d‘Amade stanął na tem 
stanowisku, iż dotychczasowe walki o Dardanele 
nie miały żadnego skutecznego sukcesu, a ca
ła akcya skończyła się fiaslrem. Plan zaś, by 
akcję tę przeprowadzić przy pomocy wojsk lą 
ćlowych, jest nłe do przyjęcia, ponieważ niema 
poddostatkiem odpowiednich środków ochron
nych dla większej ilości wojsk. Również wy
buchły wśród żołnierzy choroby, które szybKo 
się rozszerzają z powodu bruku lekarzy.

Angielscy uczestnicy rady wojennej stanęli 
natomiast na tem stanowisku, iż rozpoczętą 
akcyę należy prowadzić do końca, za czem 
przemawiają względy polityczne. Jest rzeczą 
niemożliwą odsiąpienie od sforsowania Darda- 
neli, chociażby przeprowadzenie tej akcyi ko
sztowało olbrzjmie ofiary.

Gen. d'Amade sprzeciwił się jednak temu za

patrywaniu i oświadczył, że złoży komendę nad 
wojskami, jeżeli sprzymierzeńcy obstawać będą 
przy przep rowadzen!u tego planu. Nie uchwa
liwszy żadnego konkretnego wniosku, zamknię
to radę wojenną, poczem generał d‘Amade roz
kazał swrym wojskom wsiąść z powrotem na 
okręty. Wojska też rzeczywiście odjechały i 
znajdują się w drodze do Egiptu. Również gen. 
d Amade odjechał, na znak, iż nieporozumie
nia między sprzymierzeńcami nie dało się zała
godzić. Na razie nie będzie się kontynuować 
akcyi orzeciw Dardanelom, lub też w mniejszym 
stopniu, tak, że działalność sprzymierzeńców 
będzie raczej demonstracyą flot na wodach tu
reckich. Zatarg na radzie wojennej powstał tak
że na tle zamiarów rosyjskich w kierunku za
garnięcia, dla siebie ^Konstantynopola. Zamiary 
Rosyi sprzeciwiają się postanowieniom gabine
tów w Londynie i Paryżu.

Układ miedzy Bulęarya 
a Tu-cra?

Zofia. (Tel. wł.). Według doniosień z Rzymu, 
ambasador bułgarski przy kwirynale, Risoff, w y
raził się wobec pewnego dziennikarza, iż Buł 
garya nie ma żadnego powodu do zerwania z 
neutralnością. Stosunek do Bułgaryi, jtk  rów
nież do 'furcyi jest znakomity i jest prawdo- 
podobnem, że przyjdzie do specyalnego układu 
między Zofią a Konstantynopolem.

Fo n m '  niępii> kroniki.

Patryc tyzm pclskicli emigrantów.
Do Agencyi prasy polskiej w Medyolanie zgło

siła się w ostatnich dniach uboga staruszka. Ła
manym językiem polskim, pomagając sobie wło
szczyzna tłumaczy cel swoich odwiedzin. Jest cOr- 
ką powstańca z 31 r. Od szeregu lat nauczycielka 
ludowa w okolicach Medyolanu. Słyszała coś nie
coś i czytaia w dziennikacr włosKict\ że rodacy
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APROWIZACYA URZĘDNIKÓW, Komisya 
aprowi2 acyjna Wydziału „Resursy Urzędniczej" 
w Kiakowie, zawiadarmaa, że w lokalu sklepowym 
„Zakładu" przy ul. Karmelickiej L. 15, gdzie od
bywa się dla urzędników sprzedaż po najn zszy«Ji 
cenach różnych artykułów spozywczych, jest do 
nabycia jeszcze pewna ilość worków najpiękniej
szej maki pszennej grysikowej. Namówienia wsna 
zane są w najbliższych k.Iku dniach, gdyż zapas 
mąki jest szczupły. Na święta poleca się również 
be rdzo tanie wódki, rumy, koniaki, miody, wina 
owocowe (po 1 kor. za flaszkę!) oraz piwo flasz- 
kowe z dostawą do domu.

UrniM kcli Tt'o o U nhL
W  lazaretach francuskich —  podobnie zresz

tą jak i u nas —  urządzają wybitni artyści 
przedstawienia kabaretowe i teatralne, celem 
rozweselenia rannych żołnierzy. Jedna z pary
skich artystek kabaretowych, panna Eugenia 
Duffet, zyskała soDie dzięki temu ogromną po
pularność wśród żołnierzy, ktćrzy też chcąc o- 
kazać swą wdzięczność, zgotowali jej niezwy
kle miłą i oryginalną owa-?yę.

Po jednem z przedstawień w lazarecie woj
skowym, mieszczącym się w budynku domu 
towarowego „Loworze“  wystąpił na estradę pe
wien ranny żołnierz i wygłosił następującą prze
mowę:

„Koledzy! Już od całego szeregu miesięcy za
chwyca nas panna Eugenia Duffet swemi pr0- 
dukeyami, sądzę więc, że nikogo nie zadziwi 
mój wniosek, aby ją na dowród naszych sym- 
patyi i wdzięczności zamianować —  kapralem! 
Kto jest za tym wnioskiem, zechce podnieść 
rękę“ !

W  jednej chwili wzniosło się w  górę 600 rąk 
i ze wszystkich piersi wydarł się okrzyk pełen 
entuzyazmu i radośri. Wobec tego mówca po
przedni raz jeszcze zabrał głos. „Panno Eugenio 
Duffet! Na mocy jednogłośnej uchwały mianu- 

Liemy panią kapralem"!
' Zaraz po tem pielęgniarki przyszyły jej na 
sukni czerwone sukienne odznaki kapraicki® i 
wręczono jej apecyalny dyplom, przegotowany 
przez jednego z rannych jeszcze dn a  poprzed
niego.

W  gorąrych siows.eb poaziękowała artystka 
za odznaczenie, dodając, że nie zapomni o niem 
nigdy w życiu i że zawsze starać się będzie O- 

l kazać godna u go  niezwykłego zaszczytu.
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alKohoiciW3go w R o s y i.
Korespondent „Corriere della Sera" Renzo Lar-

Rosya po tej drodze kroczy ku odrodzeniu mo-|rosyjski odebrał wócz&s zezwolenie na fabryko- 
rałnemu i społecznemu. Zło było wielkie i okro. | wanie przez osoby orywatne napoi i sprzedawa- 
pne, ale zło to przeszło tera? -Jo kroniki. Jedynie nia ich i utworzy! monopole. Wielu uczonych ro- 
tylko od bezwzględnej, niemiłosiernej walki mo, syjskich zbierało cierpliwie statystyczne dane o

_____  żna było spodziewać się gruntownej naprawy. — zmniejszaniu się zapotrzebowania alkoholu, po-
ęo nadsyła pismu swemu z Petersburga następu. 2daje się, żewyniki przeszły najśmielsze oczeki-'czawszy od zaprowadzenia pierwszej reformy, 
jącą korespondency t , wania. Taka niemiłosierna walka możliwa tylko Reformatorzy widzieli odrazu że to, co obiecy-

1 <Jersburg. w marcu. by}a przy ustroju państwowym rosyjskim Piew.^wali sobie, nie spełniało się: procent zuzytego 
świat posiada dzisiaj stc siedemdziesiąt milionów szy krok w tej wice uczyniono w roku 1804, gdy alkoholu conrawda zmniejszał się, ale w jak  okro 
abstynentów więcej. Dodać tu jednak naiezy, że nie zaprou idzono reformę nad spirytualiami. Rząd pnie nieznacznym stosunku! 
sa to abstynenci r dobrej i nie przymuszonei woli, 
ale po prostu z musu, z nakazu. Nagle i niespo
dziewanie wyszedł pewnego dnia nakaz rządu, 
aby pod groźbą wysokich kar zaprzestano sprze
daży wina. Po zakizie tym nastąpił niezadługo 
zakaz drugi — zakaz sprzedaży likierów o  głó-

Obraz! i nie z wojny — wojjeur £.
Przypomnijcie sobie Kraków z niedawnych a go egzemphrza przed kilku miesiącami nie by- 

tak bardzo zapomnianych już czasów spokoju, lo. a w ogłoszenich mieiscowych pism memiec- 
wnie wódki. Poczciwi Rosynie są niepocieszeni, ten powabny, stary, serdeczny Kraków i jego kich nie brak hebrajskich znaków, 
właściciele hoteli sa wściekli. Bardzo dużo skła- rucj, uijCzny w godzinach połpdłiiowych lub wie- j Oprócz tycn cech wycisnęła obecna dola, rzecz 
dów z winem musiało pozamykać swoje aparta- zornych — przypomnijcie i tłum przechodniów, prosta, i inne specyalne piętno także na zacisznej 
menty, natomiast składy, przy których znajdowa- pomnóżcie kilkakrotnie, przetykając go gęsto wy- stolicy Czech. Ruch handlowy zwolnią! lub 
ly się pokoje resturacyine, prowadzą w dalszym 1sokimi cylindrami*) — a będziecie mieli obraz wzmógł się, zaleznie od działu. W  sklepach ga- 
ciągu leszcze swój suchotniczy iywet, utrzymują j-uchu ulicznego w Pradze, obraz ogólny w zmniej lanteryjnych i im poaoonych obrót kasowy jest

ale istnieje; sklepów zamkniętychsię z tego. co zbiorą za Jedzense i są też blizkie 

ruiny.
Tu stanowi wino poniekąd zbytek, dlatego też 

było źródłem najlepszych dochodów. Ody źródło 
to głównego dochodu i olbrzymich zarobków zo
stało usunięte, postanowili właściciele traktyerni. 
winiarni i restauracyi powetować sobie straty 
przez odpowiednie wygórowanie cen w Jadłospisie

Ale pozostawmy na uboczu wina, które były za
wsze tylko przywilejem ludzi zamożniejszych. — 
Mówimy o likierach i wódce. Używanie, powiedz
my raczej nadużywanie tego trunku, było w Rosyi 
tak rozpowszechnione, ie  największą plagą społe 
czną na ziemi rosyjskiej było pijaństwo przez 
długie, bardzo długie czary Alkohol czynił tu 
ogromne spustoszenia. Obliczają, że rokrocznie 
umierało wskutek nadużycia w piciu przeszło 
30 000 osób A setki tysięcy ludzi traciło zdrowie 
i możność zarobkowania wskutek oddania się na. 
logowi pijaństwa.

A głównie dni świąteczne, tak w Petersburgu

szemu. nieznaczny,
Tętno życia stolicy Czech jest w obecnej dobie prawie się nie widzi. W sklepach kolonialnych 

miarowe, spokojne, ptzypominjące dawne życie (tych moc), w piekarniach (tych jeszcze więcej) 
Krakowa. Podobieństwo byłoby zupełne gdyby i w masarniach (tych najw*?cei) zawsze tłumy, 
większy niż w Krakowie ruch automobilów i wię- Skonstatować przy tem należy, że mieszkańcy 
ksza wielokrotnie ilość wozów tramwajL elektry- Pragi mają doskonały apetyl i odżywiają się do- 
cznego, z którym nasz poczciwy tramwaj krako- Tirze. Pierwszą cechą stoliby Czech, rzucającą 
wski mógłby rywalizować co do chyżości z takim się w oczy naszym wygnancom (moee dlatego, 
skutkiem jak np. „Pani Wojciechowa*1 od stragana że większość ich nie dojada), to mnoga ilość wę- 
a p. Kucharem z „Pogoni" w biegu maratońskim almiarni i sklepów masarskich. Spotyka się je
— nie znaczy to jeanak bynajmniej, aby znowu k.lka kroków a obok nieb „wyczepy" (wyszyn- 
praski tranwaj nie pozostawał o kilka kilometrów ki) piwa.
w tyle poza swoim towarzyszem wiedeńskim, — Wystawy sklepów łechcą i wabią. Przeróżne 
Poza tymi dwoma wyjątkami komunikacyjny mi Wędiiny, galarety i paszteiy otaczają słoje ogór- 
rucb uliczny w Pradze przypomina dawny ruch ków> korniszonów, sałatek muszterdowo-ziem- 
krakowski: — swobodna przechadzka tara i sam ,niaczano-korniszonowycb. Oto ilustiacya: 
bez pośpiechu i celu. _  Ci umieją robić wystawy i psuć krew czlo-

Podobieństwo zasadza się jeszcze na kilku in-!wiekowi — mówił wymizerowany akademik (p. 
nych cechach. Na ulicy słyszy się co krok cha- q  ze Stanisławowa) do towarzysza niedoli wy~ 

co dwa kroki grafjCzej wskazując na specyały kolonialnegorakterystyczne czeskie ,,sem-se'
ięzyk niemiecki, co t.zy kroki „muttersprache sklepu. 

jak i w innych miastach rosyjskich — nastręczały /r>n Kaźmierz", co cztery kroki mowę polską. — I — Przekąsiłeś, chcdź więc dalej — rzekł to- 
przechodniom przykrego widoku awantury. Dzi- Nasi w Pradze mogliby przeto czuć się swojsko, |warzysz. 1 po kilku krokach znewu przystanęli,
siaj sami Rosjanie nie wierzą własnym oczom, 
a my, którym o pijaństwie opowiadają tutaj rze
czy hcrcndalne, z trudem mo> emy w nie uwie
rzyć. Kontrast doprawdy z Jawnemi czasam. nie 
może być większym aniżeli teraz. Przez całe trzy 
miesiące naszego pobytu widziałem zaledwie 2 
pijaków na ulicy. Od stu lat — wołają niektórzy 
krytycy — nie widzieliśmy tak dobrego sprawo
wania się narodu, jak obecnie Pisma oczyw.ście 
popierają tę gwałtowną walkę przeciwko pijań. 
«twu. Publikują one. że co kilka dni listy z wsi 
i miasteczek, z biednych domów wieśniaczych. 
„Nie umiemy pisać ani czytać, ale pieniądze, któ
re minsiteryum otrzymywało ze sprzedaży wódki, 
będziemy płacili z większą radością w dalszym 
ciągu. Można na czas nałożyć nowe pod°*ki, po
datki, które można nazwać podatkami pijaków. 
Cala Rosya będzie je płacił. Tak rząd będzie w 
posiadaniu swego miliarda, a my będziemy zamo
żni i zdrowi". Inne listy, pisane przez kobiety, 
mówią o szczęściu, jakie wróciło w ich pro-ji. — 
Nkt ich teraz me biie, nie poniewiera, nkt ich nie 
pozostawia całemi dniami bez jednej kopiejki na 
chleb.

Otóż cała prawda — nie rozchodzi slfi tu o o- 
pisy fantastyczne, o literaturę, o wyznanie senty
mentalne jakiegoś zapaleńca. Wystarczy wypytać 
się w tej sprawie kilku znajomych, kilku przyja- 
siół mieszkających w Petersburgu od dłuższego

ale niestety nie czują się, zwłaszcza ci, którzy WCjągając w- siebie łechcący zapach. Za taflą 
przybyli tu w znacznieszej liczbie. Iszklanną okra rozwa!ił sie na zwoju kiefbas pro-

— Nu, proszę pana, jak tu mówić z tymi Cze- siaczek z cytryną w ryiku. Ordvki młodzieńców 
chami — skarżył mi się jeden z nich, wychodźca drganją raz po raz, ślinka pomyka za śl:nką co- 
z Rzeszowa — uni po polsku nie rozumią a ta faz szyv,Cjej, szczeki mają się już, już poruszyć, 
czeska mowa co taki dziwny język, co go nasi nie a,e przed daremnym wysiłkiem. Syzyfa ostrzega-
mogą ziozumieć, a uni po niemiecku to tyż nie .ą WVIT1CHvne cyfry: kilo 380 kor., kilo 4,40 kor.
dobrze rozumią.

I biedak miał poniekąd racyę. Sam słyszałem w 
biurze „Krajowego Komitetu dla wychodźców" 
iak wychodźca-żyd tłómaczyl swoit położenie 
długo 1 szeroko dyżurującemu Niemcowi po nie
miecku, a ten przervwał mu ustawicznie zdaniem:

— Aber sprecher. Sie deutlich, ich verstehe 
Sie nicht. (Niech pan mówi wyraźniej, j‘a pana 
nie rozumie). ,

— Nu, ich óprech deutsch (MSwię po niemie
cku).

— Vielleicht, aber irh vers(ehe Sie nicht. 
(Możliwe, ale ja nie rozumię para).

Ale nie tylko z Jczyknwemi trudnościami spo-

Młodzieńcy odwracają się z poęaruą. Akademik 
O, kpiąc z towarzysza zanucił:

Co to manyć o kiełbasie
0 szyneczce i ]a] kopie — 
to nie dla nas dziś!
Zapach wciagać na nir zda się, 
lepie! parkę kup se rhłopie
1 i  musztardą z z ry ź l---------------

Chodź więc bracie na ciastka — szydzi jeden 
z drugiego.

A chodźmy I Co będziemy sobie żałować, prze
cież mamy rządową pensyę groszy 70.

I znowu gapią się, łykając śhnkę. W  obecnej? 
dobie braki’ maki wystawy cukierni piętrzą si©

tykają sie w Pradze ci wychodźcy — jest wiele
jeszcze innych i większych, te jednak usuwa ze ,
skutkiem zasobny w środki materyalne i wpływy stosami ciast, ciastek, moździerzami babek i gra-
energiczny komitet obywateli praskich Mojże- matami tortów. Codzień inne, codzień nowe i św e
szowego wyznania. Nic więc dziwnego, że wyro- te. W  piekarniach nieraz zabraknie chleba, ale
sły na bruku praskim pierwiosnki (primulae he- kołaczów i placków wszelakich wybór rozliczny.
brai „*} Wyrosły i zakwitły. Są to tajemnicze Mieć tylko pieniądze i spożywać dary złotego

*.u. rnies7KBiarvcn w r-eieisuuiKu ___ — czygzaki napisów hebrajskich. Mnożą się coraz cielca
/Mjącycn w reie n k .  ̂ _ . , . - 7f>rvn;e na nrzechodma Sklepy galanteryjne wabią znowu w inny spo-

czasu, ażebj rozumieć, że przez nowy żaka, cora2 częśc.e z  ^  wrze na hodnia jaskra.

używania wódki niebo zesłało w Ik J c l  na Starem mie- /e cyfn taniości ( zekomo zniżone ceny) przy
błogosławieństwo. I większość ludności blogosłc. g0rzędnych Jest ich kilkanaście na btarem m 0Ibrzvmiei iedvnki (1 kor) stoi

Powszechnie nazywają. ne także na chod2eń kup towar za 1 kor. a r ici M e  be,
Nie brak oczywiście także niezadowólmia. Sajnp. vhcy D,UE«  ^ pr2ed I U  ,2 ha erzy. Krzykliwym cyfrom przyglądają się

tacy, którzy uskarżają się z powodu s u r o w e g o  z 7 sklepów y  •  ̂ ciekawie nasi kupczykowie i zapewne kiedyś
^azu, pozbawiającego ludność wszelakich trur...ov teczny? Prawe po o nie: nie. wą ^jpjec^ą wymowę zastąpią cyframi. Prm
Są to niewolnicy alkoholu. Są tacy, którzy pytają W pewnych zn w, . . .  , i k 'mniejszym trudzie i wysiłku, będzie ten sam
się lękliwi- czy nie mogliby chociaż troszeczkę |także spotkać grupki gesbkulu.ące ^ w o  ak za mniejszym 
Popić sobie. Ale otrzymują na to odpowiedź, że dobrych czasów na ulicy Orrdzkie) w^Krakowie
należałoby ustawić wówczas obok pijącego dwóch 
Eorodowojów (polieyantów), aby normę te utrzy
mać, ale i to pomogłoby niewiele, gdyż obok go- 
rodowojów trzebaby ustawić również now'ą straż.

i dzieje się też, że biedni alkoholicy, nie mogąc 
otrzymać teraz wódki, biorą spirytus denaturowa
ny do palenia, piją wodę kolońską itd. Ale iluż

niedzielne przedpołudnia. Czy to może giełda? 
Zdaje się. że taki -  W  ajencyach dzienników 
są już stale pisma żrgonowe, których ftfli jedne-

Wychodźców polskich z pełniejszą kaleta za
praszają tu i ówdzie gościnnie duże namsy: „Tu 
mówi sie po polsku" lub mówi po polsku".

__ Rzeczywiście mówią tam po polrku — przy
znają nasi — ale mówią ceny praskie. U nas te 

•) Każdy elegancki młodzian (tych w Pradze'same t o w a r y  w normalnych czasach mimo wiel- 
mimo wszystko nie brak) a nawet st?rszy oby- ki^c zbvtu nie były droższe, 
watel żviacv w bliskich stosunkach z ii’odą i ma j w  handlu praskim zaznecza się także wyraż-

, 1 J ____  n o  n lka j; n v l in -jest tych nieszczęśliwych? Kropla wody w morzu |_noną’ nakryta iryzufe czy łysinę na uhey cylin-1 ^  uniWersaina obecnie wszędzie cecha. Po cze- 
Ogólnem poprzedniego pijańi,tv'a, lurem.

©digitalizacja mbcmałopolska pl



ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY** Nr, 76 3 kwietni* 1618t.

fkn (w polskie] pisowni według brzmienia) aWi* 
Sl« „waiecZłi »"*). s» Wlec „waleczne" k«*tta 
herbaty, kawy czarnel 1 blalel „waleczni ma 
kl pocztowe, „waleczne" konserwy, „waleczne1" 
Przybory do Jedzenia, „waleczna” bielizna, „wa
leczne buty. „waleczne proszki na leguminy n? 

„waleczne" grzebienie — krótko całygłowy,

Rot łam  wifc ■ te e*
U zymać w tonie •drsett:

—  „To bard te dobrzel Proszę ldow*v 
mnie, ft« chcę zloty ć uszanowanie!"

—  „Niemożliwe!44 —  brzmiała odpowiedź słu
żącego. —  „Cesarzowa, słaba od niepamiętnych 
lat, nie przyjmuje nikogo, oprócz lam  dwor

przegląd przemysłu obecnej doby, przemysłu po- skich i mistrza ceremonii!44

Poszukiwanie zaginionych
W- j* i  ewyeh, poszukuju «ycb aa tom miejsc* 
swych r sdił i pruslmy — by nic podawali 
dokładnych adresów lecz tylko numer po

czty potowej.

■ystaiego z konieczności dla zaspokojenia po  
trzeb wojska 1 przemysł u spryciarzy, którzy 
pod marką „waleczną1* puszczają w kurs mniej 
lub więcej potrzebne przedmioty.

Wydawnictwa czeskie przechodzą, rzecz pro
sta, również okres „waleczności". Pominąwszy 
ulotne pisma, broszury, widokówki 1 tp. — przy
toczyć należy pożyteczne, praktyczne wydawni
ctwa, jak np.: „Waleczna4* kucharka, „Waleczna44 
bramkowa*) kuchnia, „waleczna*4 zelenma4) Itd

Z tego samego działu oglądać można w obec
nym czasie przedświątecznym przy ul. Ferdynan- 
dowej „waleczną4* wystawę kucharską — z ta 
klml smakołykami jak np.: tort z mąki kukury- 
dzane], babki z mąki i*..nnlaczrnc ‘, ciastka z mą ■ 
ki kukurdydzano-ziemniaczano-jeczmiennej. Wy
stawa godna widzenia 1 próbowania, za opłatą 
bowiem 20 halerzy można nie tylko oglądać „wa
leczne4* smakołyki, ale 1 próbować Ich smaków. 
Smakują, co przekonywa, że sztuka kulinarna 
ma przed sobą wielką ziemniczano-kukurydzami 
przyszłość.

Praga, 30 marca 191!). J. MIGO.
*) valecna sa  wojenna. "•
*) bramborova =* ziemniaczani,
) zelenina *= jarzyny. S* to tyfufy Ksląłek 

Sucharskich

Żelazne potwory.
42-cm. moździerze.

Niezwykle ciekawe szczegóły o budowie i 
skutkach strzałów olbrzymich 42 cm. moździe
rzy podaje w wiedeńskim „Fremdenblacie14 je 
den z inżynierów fabryki Kruppa:

„W aga moździerza wvnosi 1775 centnarów, 
nie licząc 400 kg wagi jednego tylko pocisku; 
długość całego aparatu wynosi 12 7 metra, sa
mej rury około 5 metrów. D siało składa się ze 
172 pojedynczych części, do których przewozu 
trzeba użyć 12 wagonów kolejowych. Funda
ment pod działo buduje się na ośm metrów w 
głąb ziemi, a montowanie trwa 25—26 godzin. 
Nastawienie działa do strzału i  wycelowanie 
trwa 5— 6 godzin. Obsługa, złożona z 200 lu- 
Izi, posiada speryalne klapy ochronne na oczy, 

'uszy, nos i usta, z przepisów zaa obowiązują
cych ją najciekawszy jest: „p ry  strzale —  
który się odbywa z odległości 300 metrów —  
1' >żeć na hrzuchu i wstrzymać oddech44!

W  promieniu cztsrokilometrowym pryskają 
w  zystkie szyby, tak jakby szalał straszny or
kan. Celność strzału wyliczyć można do 50 cen- 
timetrów. W  czasie oblężenia Leodyum przy 
pierwszym strzale zginęło 1700 ludzi, przy dru
gim 2.800. Pod Namur i Maubeugo dwa tylko 
strzały dane z tych potwornych dział zadecy
dowały o poddaniu się tych twierdz. Wprawdzie 
koszta jedre*jo strzału wynoszą 12.000 koron, 
jednakże rezultat stokrotnie je opłaca. Całe 
działo jest stale podminowane, tak że w  razie 
niebezpieczeństwa w  każdoj chwili można je wy- 
•adzić w powietrze.

—  „W  takim razie proszę mnie zameldować 
u mistrza ceremonii!44

Urzędnik dworu przyjął rotmistrza, wyjaśnił 
mu sytuacyę, a następnie zaprowadził go do sa
lonu i przez okno pokazał mu w ogrodzie zgar
bioną, siwowłosą stanazkę, wspartą na ramie
niu służącego i przechadzającą się zwoina w  
ciemnej alei. Była to cesarzowa Karolina.

Rotmistrz pożegnał się i odjecLał, przedtem 
jednakże z polecenia sztabu generalnego, przy
bił na bramie wjazdowej zamku nstępująrą kar
tkę:

„W  tym zamku, stanowiącym własność ko
rony belgijskiej, mieszka Jej Wysokoó' cesa
rzowa Meksyku Karolina, bratowa cesarza Fran
ciszka Józefa, naszego wysokiego sojusznika, 
Żołnierze przejeżdżający tędy, mają się zacho
wywać z jak największym spokojem, nie dzwo
nić do zamku i ni zakłócać w nim ciszy44.

Cesarzowa meksykańska 
u siebie.

Nieszczęśliwa wdowa po cesarzu meksykań
skim Maksymilianie, cesarzowa Karolina, od 
dawna już stale przebywa w  Belgii- na zamki 
Bouchot, gdzie spędza resztki swego życia w 
najzupełniejszym odosobnieniu. K i dy zajęto 
stolicę Belgii, zatknięto na zamku austryacką 
cką flagę.

Przed kilkunastu dniami rotmistrz niemiecki 
von Schmitz, przejeżdżając na czele swego od- 
działr obok zamku, zatrzvmał się u bramy i nie 
wiedząc wcale, kto w  nim mieszka, zadzwonił 
na służbę. Po chwili zjawił się stary służący w 
liberyi i zapytany stosownie przez rotmistrza, 
odpowfedział poważnie:

—  „W  zamku tym, nod opieką flagi auutrya 
okiej, mieszka Jej Wysokość cesarzowa Meksy
ku, Karoiina!"

Z paryskiego bruku.
Obawa przed szpiegami.

Obawa przed ni emieckiemi aeroplanami i Zep
pelinami, która na czas pewien ueicl la, odżyła 
w  Paryżu w  ostatnich tygodniach na nowe i to 
z większą jeszcze siłą, jak dotychczas. Ludność 
cała niema am chwili bezwzględnego spokoju, 
owszem zdenerwowana do najwyższego stop
nia, licząc się ustawicznie z możliwością po- 
wietrzenego ataku, przedsiębierze kroki niczem 
nie usprawiedliwione lub wytłomaczone. W y 
razem ogólnej opmii i usposobienia jest pow 
szechna obawa przed szpiegami. Policya otrzy
muje codziennie setki anominowych doniesień

denuncyacyi, skierowanych przeciwko naj- 
niewinniejszym ludziom, a zawierających oskar
żenie, że z okien swego mieszkania dają nie
przyjacielowi sygnały świetlne. W  wielu miej
scach przychodzi z tego powodu do ekscesów 
ulicznych i zaburzeń.

Przed kilku dniami wpadł wzburzony tłum do 
jednego z domów przy Rue des Abbesses, po
nieważ ktoś zauważył rzekomo sygnały świe
tlne, dawane z okien najwyższego piętra. Tłum 
odgrażał się krzykliwie wołając: „Precz ze 
szpiegami!4 „na szubienicę!44. Wreszce zmuszo
no właściciela domu do wydania podejrzanego 
lokPtora w  ręce tłumu. Przypadek sprawił, że 
był to jeden z urzędników prefektury policyi 
sam mający dozór nad szpiegami niemieckimi. 
Lecz i ta okoliczność niebyłaby go ocaliła prz.ee! 
gwałtowną śmiercią z rąk wzburzonego tłumu, 
gdyby nie przypadek, że właśnie w tej chwili 
bawił u niego wysoki urzędnik rosyjskiej am
basady i ofieyalnie zaręczył za niego w obec 
roznamietnionych patryc tów.

Wincent' Kozłowski i Stanisław Kręczarek
ze 3amt,)ra obecnie Legion polski Feldpost Nr, 
118. poszukujo swej rc dżiny, krewnych i znajr 
mych. 85P

Mbisch Feldman restaurator ze Lwowa, (adre 
bliższy w Aiministracyii, poszukuje swoją żonę 
Klarę i troje dzieci. 857

Antom capuńka k. u. k. restungs Telegra- 
phen Abt. Chiesa Lavaronne SUd 'Rrol, poszu 
kuje Bwej żony Nastil, siostry Maryi ora:: kre
wnych i znajomych z pow. Brzeżańskiego. 856

Uprawiam znajomych k*oby wiedział, gdzie 
się znajduje p. Katarzyna kotaK  z rodziną z 
Jarosławia, raczy mi donieść o Ich powodzeniu 
pod Demetiyusz Goral dc Admin>=tracy‘ Kury- 
era. 855

A. Łysyk Feldmarodennaus 2/10 Libiąż mały 
pow. Chrzanów, poszukuje swej żony Zenobii 
Lysrk, syna Teofila i córki Lonci oraz ojca An
drzeja. 851

A. ifuralniec M. R. S. 1/8, Feldpost 104, po
szukuj? swej Żory Stanisławy Ukrainiec, sio
stry Michaliny Srogi, brata Władysława Ukra
ińca, oraz Edwarda Guzika, 852

Michał Janczui 4  Ersatzkomp. 90 p. (bliż
szy adr‘ ,8 w AdministTcyi), poszukuje Józefa 
Janczura, Piotra Kulkę, Romana Naworól, 
Anieli Bar, Julię Filaj, Maryę Walat i Annę 
Walat z małej Woli pow. Łańcut 858

Rezerwowy podoficer 18 Feldjftger, Ers. 
Komp. Kazimierz Bulsiewicz, prazukuje swej żo
ny Genowefy, która pozostała przed wojną w  
Jaśle. Ktoby o niej coś wiedział, zechce łaska
wie donieść do Administracji Kuryera. 854

Ignacy Kubifzyn ofieyal sądowy z Oleska, 
obecnie podoficer racnun*.owy Feldpost Nr. 159- 
poszukuje swej żony Celestyny z Romanow
skich, która wyjechała z Oleska do SanisŁ. v/o 
wa a przypuszczalnie na Węgry. 848

ZNAKOIAITE MAPY TERENU WOJNY 
EUROPEJSKIEJ

wykonane w 6 kolorach są do nabycia w Admi- 
nistracyi „II. Kuryera Codz.44 po cenie 80 halerzy 
za egzemplarz. Na przesyłkę pocztową należy 
dołączyć 40 hal. Do nabycia są również po tej sa
mej cenie nowe mapy, obejmujące teren Króle

stwa Polskiego i krajów pogranicznych.
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Ilustrowany
Kuryer Codzienny
w  P rad ze  nabywać można

w następujących firmach:
M. Fialowa, Praga, Król. Vinohrady 10. 
J. Bettenhausen, Praga II, Księgarnia* 
E. Taussig, Praja, Wenzelsplatz 45.
M . &M. Wltzc.k, Praga, Grab en 33.
Fr. Kovorua, Praga U, ul. Zitnia 9. 
Stan. Hovorka, Pragi If, Vodickova 13. 
J. Rokytn. Śmie ho v, Kińslceho tr. 25.

Weronika Kolanko Grafenried p. Haselbach 
bei Taus Bohmerwald (Czechy), prosi wszyst
kich a zwłaszcza p. Legionistów o jakąicol- 
wiek wiadomość o swych braciach Wilhelmie 
Schneider i Aleksandrze Bemben Legionistach 
z Gorlic, których adres od czasu ich wstąpienia 
do Legionów nie jest mi znany. 850

Jan Drzyzga c. k. woźny sądowy obecnie 
Heilenstein bei Cilli Steiermark, poszukuje o- 
becnego miejsca pobytu Józefa Balinov, Piotra 
i Jana Czajowskich, Józefa Szymańskiego eme
rytowanego ofieyała podatkowego, Eugeniusza 
Czerniawskiego kasyera gminnego oraz Stani
sława Jaworskiego c. k. ofieyała podatkowego, 
./szyscy ze Zbaraża. 846

Andrzej Mlak Feldpost Nr. 16, poszukuje swej 
żony z dwojgiem dzieci, siostry Maryi, oraz 
krewnych i  znajomych. 844

O E Ł O f Z E N I A .
Ckonom  kawaler wolny 
■-» od wojska lat 2? z do
brem! świadectwami po
szukuje posady w  kraju 
lub za g) iiucą. Zgłosze
nia p i  M. Ataman.uk 
Jordanów w  domnp. Zdu- 
nla, 859

zazaz potrzeony 
loryańska 14. u por- 

tyera.

C l  róż
^  Flnri

p o k ó j kawalerski z u- 
* meblowaniem lub bel 
do wynajęcia od 1 *.vWe- 
tnia Wiadom >;5ć ul. Smo
leńska 1. 18. parter.

moy. _________
ryer Codz. pod „K. D,

757

f O L L K
POLECONE p « «  

‘ nneszł* 2000 to* 
karzy.

DO NABYCIA 
' j e  wszjf nptafach 
M i l  zyoh 
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