
A  kiedy Zygmunt nzwie się 

O  Zmartwychwstaniu głosząc c l * 

Wstaniemy WMtq si ni społem, 

Lekkim wam będzie każdy trud

A  kiedy Zygmunt ozwie się 

Wiara nas wzmocni apostolsko, 

Ź e  z krwi przelanej, łez katuszy 

W  nieśmiertelności wstaje ‘Polska!
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Wlerst petitowy jadnoezpaltowy. ■ K. — 30
Nadesłana.................................... .....  1'—
PasKi (6 wiem; petitowych) od . . „ 5'— 
Drobne ogłoszenia po 4 halerz? .d wyrazu. 

W  n ied z ie le ; c e n y  p o d w ó jn e *

Bok VI. K?aków Niedziela Wielkanoc, 4 kwfetn;a 1915 Mr. 77.
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Dzwony i dzia ła  g łoszą  
l \ lleluja!

(\$S Miotła wiosna tffwawem kwieciem światłości ku przebaczeniu SweratŁ
Są umarłe narody.
Któryż naród zdoien Jest zm xtwych-

wstać?
Ten, który chce życia, który nie stracił 

ducha, który ma wielką wolę. Zmariwych-

obsypała ośnieżone stoki Karpat, a z roz
kołysanym hymnern dzwonów wielkano
cnych mifsza się głuchy grzmot armat 
jak ziemia polska długa i szeroka. Lecz 
ileż to dzwonów ramilkło, runąwszy z
wieżjc w gruz strzaskanych świątyń pań* wstaje naród, który, chc :iaż na czas 
sklcli' Z iluż wiosek i miast nie radosne zgrzeszył przeciw duchowi, dźwiga się z 
zwycięskie Alleluja wzbija się dzisiaj ku niemocy.
niebiosom, lecz płacz nędzarzy, pozba
wionych dobytku i dachu ni d głową?

W  żałobie spowita, dyme n pożogi 
owiana leży ziemia nasza w śviętc Zmar
twychwstaniai, a jej synowie bądź w cięż 
kim trudzie wojennym krwi swojej nlf 
szczędzą, bądź, na tułaczkę skazani, smu
tny na obczyźnie żywot wiodą, bądź„ ^  ____ _____ ________ _
strzegąc ojczystych pieleszy, ughiją sic wygra grę ten, co tęższe nerwy posiada, 
po a brzemieniem ofiar 1 niedoli... Ni ma!* *jartUjmy dusze narze, krzepmy serca i 
na polskiej ziemi c iu, ki 3 >> w >osa- brójmy się w wiarę! Trzeba nam mocy, 
dach nie drżał, w strząśnięty huraganemjt^g0śCłf i <vytrwania, trzeba nain myśli, 
wojny. Smutne riiste święfo Zmartwych- ^ora strzegąc się majaków 1 złudzeń, 
wstania zgotowało nam fatum w roku krocZy^ zdoła nowemi torami, ku całości

Nigdy, wzenlgdy nasz naiód nie utr - 
cił wiary.

I dzisiaj dźwięk dzwonów i grzmot 
dział zlewają mu się w jedną wieiką pieśń 
Alleluja, pleśń zmai t kvychwst» nla.

*  *  *  ■>

Wódz, który hufcami swojemi zak! na
szą ziemię, wyrzekł pamiętne słowa, że

P i s k i m  1915.
* * *

A Jednak dźwięk u^wonu imWfwycfi- 
wsiannego niesie się szeroko ponad pol
ską krainą. Od Bałtyku po karpackie sto
ki, od niw Wielkopolski po Niemeńskie 
limany, wszędzie gdzie dzwięczy polskie 
słowo, płynie z melodyą uzwonów krze
piąca serca pleśń wiary i nadziei.

„Rejsunexlt sicuŁ dixJt“. Zmartwych
wstał, Jako powiedział, jako wierzył i czuł. 
Odwali! ciężki giaz grobowy 1 szedł w

wiodąc* Byle razem, ramię do ramienia, 
Jednością silni, — a nie straszny będzie 
nam taaen wr >p. Czuwa’my, gdyż dzień 
tryumfu Jest Już bliski l drzewo wolności 
zieleni się z nadcnod^ącą młoaą wiosną. 
Wśród grzmotu dział i spiftowej pleśni 
wielkanocnych dzwonów wzbija się w błę
kit wyznanie nasze] wiary 1 nadziel. Usta 
nasztf witają się słowem Alleluja, serca 
pioną życzeniem: oby przyszła wiosna 
ujrzała nas już ruem!

Co dzień nfeslel
K ta n ó w , daia 3 k% istni*.

„Krakowskie ad*d“ ślą *yca«ii» wtM* 
tych Świąt Krakowowi.

Otrzymaliśmy z rowó« strze;«ckich kartki 
która poniżej drukujemy. Przemawia z aicfc itr* 
deczko ukochanie atareio grodu wawelik lego - -  
męski hut I wiara w alty wtasne. Dii-te, m to|. 
llerzom prresyfamF równie serdeczne fyetmtfi, 
aby wielki cel, dla kt6rego leją swą krew ierde- 
czną, utworzenie 1‘oirtl, stał »l< lakiem 1 aby 
SprawledlKobc dziejowa #yp- w ledz tła twój 
wielki wyrok w tyi vigl,Jzii, kiedy Już nrfri...^ 
karabiny I armaty.

. . . . . 86 n n #  19*8,
Szano* w* Panie Redaktorze!

18 p p. „Krakowskie dzieci'1 iią Redakcji 
kochanego „Kuryeła", Rodzinom nauym, Zna
jomym, chorym 1 rannym Kolegom, iyc*enla 
V’«aołycl* świąt.

Oby prastary gród, Kraków, któngo mury 
tylu uran były świadkami, doctokaj wkrótce 
tej chwili, w której zwycięskie d<oed Jego po
wrócą z zawieruchy wojannej i na dziedzińcu 
Wawelu at*męo zioną modły dziękczynne. Wrói» 
wazystkle siły wytęża, by nas pokonać, ale my 
z piersi twoich zrohimy fortecę, lepszą od ka
miennej, bo żywą, o \tórą sir, uordy rrroga roz
bić nmszą.

Racz przyjąć wyrazy szacunku I powalania 
w Imieniu 13 p. p

F. Ledrzejewakl, sierżant.
Draga kartka brzmi:

(Kopy nad Nidą.
Oddział 2. p.-brygady Piłsudskiego.

Preuumerrtor i czytelnicy Krakowiacy, 7*  
Zwierzyńca, zasyłają K.ocn*noj Redakcyi „II. 
Kubera Codz.1* serdeczne tyczenia „Weeotych 
Sw ąt**l

St Wojtyga, siert, -

W  HOO-lefnią rocznicę utworzenia 
R^ ciypcsp jlii ej Krakowskiej.

(3* ćwletnia 1815 roku.)
Kraków, 3 kwietnia 1915.

Podczas obtal keagresu wiedeńskiego (w cza
sie od 1. listopad; 1814 flo 9. czerwca 1815 r.) 
po uprzedniej; pmtargu mocarstw, zawarłem zo
stało w dniu 3 kwietnia i''.A  r. przymierze po
między Anst. i, .bsMcI Ij Rosy a o podział 
Księstwa Warszawskiego. Z  okrojonego na ko
rzyść Prus Księstwa Warszawskiego utworzy! 
kongres Królestwo Polskie. Królem zostat car 
Aleksander I. Zaś z okręgu wynoszącego 20 mil 
kwadratowych po lewym brzegu Wisły z miastem 
Krakowem utworzono lulnlatum. państewko 
wolne, niepodległe I ściśle neutralne, pod nazwa 
Wolnej Rzeczy pospolitej KrrfrowsKle* — ped pro
tektoratem wspomnianych 3 mocarstw.

Miało ono s-vó3 statut organizacyjr", własną 
konstytucye 1 itrzegąca porzącuu mlllcyę. Stało 
pod z: ządem senatu, z pr jzesem na czele i 8 
senatorami.

Pierwszym prezesem był Stanisław Wodzicki 
Xl81b—1831), drugim Kasper Wieloglowskl (1333— 
I8u3), i-zeclm Józef Haller (1836 -1840) a czwar
tym 1 ostatnim ks. Jan Schindler (1840-1846).

Rząd owej Rzeczypospolitej, tj. senat, dzielił 
sic «a 2 departamenty: 1 )  fint .sów, i 2) spraw 
Wewnętrznych I poilcyi.

Prawodawczą władzą Był sejm, złożony z 3C 
człoi łów.

D-j zakresu działania senatu należało: Wnosze
nie prolektdr.' ustawowych z zakiesu prawodr 
stwa cywiinvgo, karreto i finansowego — 1 mia
nowanie urzędników. Jednakie mianowanie Wyż
nych urzędników aa naczelne stanowiska — ! 
sędziów przewodniczących trybunałów — zawi
słem było od poprzedniego porozumienia sle i a- 
jrou ty te strony rezj ..entów Austr>‘, Prus i 
Rosyl.

Politjwzne nołofenie Wolne-a miasta było na3er 
uciążliwe. Konferencya owych 3 rezydentów mo
carstw opiekuńczych mieszała sit do wszystkich 
atrybncyj Wadź krakowskich, wydalając źle wi
dzianych przez siebie urzędników, rozpędzając 
seiidt 1 zmienląjąc dowolnie statuta organiczne. 
2  powodti takiego ucisk* politycznego i ścisłe)

cenzury prasowe] nie można naWef było myśleć
0 rozwoju literatury ! gazcciarstwa w  krako-»- 
skiem Wolnem Mieście. Mimo to, był to w swoim 
czasie jeryny kaw fek ziemi, mający przynaj
mniej v—ory wolności I aarooowy języ<( w jz-tole
1 urzędzie.

W  czasach istnienia Rzeczypospolitej Krakow
skiej dt konano wielu prac, monumentalne znacze
nie mających, Jak np. urządzono planty 1 ogród 
strzelecki dla spacerów, wzniesiono lub zrestat? 
row ano wisie budowli publicznych, odnowiono 
zamek I;rólewski na Wawelu, usj panu kopiec 
Kościuszki — a i.adto dokonano widu reform 
zmierzających do poprawy bytu ekonomicznego 
Zniesiono padsz:zyzne i wzorowo roz1 ląsano 1 
uporządkowano stop-unW włościańskie —  przy- 
c^em także nie zapomniano o zorsanizowanlu 

opieki nad ubogi.nl. Wybruki m anie ulic 1 urzą
dzeniu kanalizacyi, tym właśnie czasom zawuzle- 
czyć należy. Niestety, niepotrzebny zapał porząd
kowania za daleko trochę posunięto, burzą: stra- 
rożytny gmach ratuszowy w rynku 1 baszty przy 
plantach.

Wreszcie uskuteczn.r no «?pn wadzenie zwłok 
bohaterów narodowych: Ks Józefa Poulaiows- 
sk‘ego 1 Tadensza Kościuszki.

Pou lozorem złamai :a przez Rzeczpojpof a 
Krakowską w r. 1831 zasady neutralności I pod

pływem MetiernicLa i Tatlszczewa, którzy od
byli ze sobą konferencyę w  r. 1*31 1 1832 — *je 
chall si« w Jesieni r. 1835 w Cieplicach I Pradze 
cesarz rosyjski Mikołaj I. z cesarzem c istryac- 
k>m Ferdynandem i królem praski,n — I tw 14. 
października 1835 r. d< dpisano konietencyę, zape
wniającą Austryi wcielenie Rzecznjj^pollteJ 
Krakowskie! do Austryi z nadejściem utasowuel 
chwili.

Chwile !e upatrzono W czasie ruchar^d narodo
we! w r. 1846, w którym to roku dnia 11. llstopa 
d-» ogioszeno patent cesarza Ferdynanda, wc.eia- 
iący Frakón z okręgiem do Austr yi, ziś sam 
akt wcielenia w dniu 16 listopada wykonano.

'Piotr WyrobtB
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Jak należy przechowywać
artykuły żywności?

ńprowizac>«» należy obecnie do najaktualniej
szych spraw, dotyc lącycLi ludne śii krakowsHej. 
Mało jest zaprowiantować cię na <ały warefj 
miesięcy — trzeba 'iszcae zapasy te odpowie
dnie przechowywać, aby ustrzedas jo od tej ni
cią.

Nie od rzeczy tftdy będzie podać kilka wy
trawnych przepisów, odnoszących się do należy
tego utrzymywania w porządku zapasów spo
żywczych, a podanych nam przez j< d uego z do- 
fiv. iadczonych obywateli krakowskich. Recepty 
te, wyrażając się w języku lekarskim brzmią na- 
_ ępująco:

ODJĘCIE MĄCE STĘCHLIZNY.
Do każdego jednego kilograma młM stęchtej 

dodai 4 gramy magnezyi, któri nie psuje sma
ku ani nie jest szkodliwą z9rowiu. (Dobra 
jest na kwasy w żołądku).
JAK NALEŻY UCHRONIC MĄKĘ O J ROBA

KÓW?
Nale&y do dobrze wysuszonej mąk!, Jad%o 

ją do worków, włożyć kilka suchych ogołoco- 
B chi liści gałązek klonu. Mąkę należy zawss* 
trzymać w &uchem, przewiewnem miejscu, a 
worki Kłaść ruz IrfHzką do góry, drugi raz 
aa spód.

OCHRONA KAPUSTY OD kSPSUCIA. 
Ochronę kapusty od zepsucia w cuesiąc acS 

czerwcu i lipcu — v tych miesiącach bowiem 
zwykle traci już kapusta smak i często pocay- 
na gnić — należy przeprowadzić następując  ̂
Wbija się w kapust 5 aż do dna beczki arązel! 
brzo-zowy * k r̂* — a po kiil u dniach kapusta 
bidzie miała smak pierwotny. To jest ĵ den 
rodek zaradczy. Drugi rposób: NJeży znjbifl 

ti kapuści aź do dna boczki otwór ąruboścl rę
ki — i tuk do połowy otworu wsyp_d czy"t*gł 
uama jęczmieni?, resztę zai otworu dc wier*- 
i-hu wypełnić kapustą i dobrze Ją ubić.

JAK SIE PRZECHOWUJE SŁONINĄ *
ołonińa n usj być dobrze wysolona, nai tęptółl 

kładzie się ją ao skrzyni, wyścielonej sianem, 
obwijajac również każdy kawałek sianem; wi« 
ko skrzTBi należy przymknąć*
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Akcya na rzecz Królestwa Polsuieg©
W  pismach poznański h ogłasza „Komitet 

dla niesienia pomocy w Król. Polakiem obszer
ne Bprawozdanie ze swej działalności.

Delegaci komitetu airsienia pomocy w Kró
lestwie Polakiem, na trzy grupy podzieleni, ob 

■>ali automobilami wielką część Królestwa 
Polskiego, zajętą przez wojska niemfctkie i au- 

ryackle. Utworzyli w poszczególnych powia
tach oraz miastach lokalne komitety, o ile już 

’ iitniały- Komitety te będą organami wyko- 
tymi ujmitetu poznańskiego. —  W  **cze- 

ńlności zadaniem komitetów w Królestwie Pol
na będze: po 1 . udzielenie informacyi, gdzie 

ożna nabyć iboże, po 2. wskazanie okolic, 
Sórrm należy ztola dostarczyć, po 8 ,‘omyśle- 
nia sposobów nrz*-“lezienia zlioża do okolic gło- 
dcm 2i groionych, po 4. uskładanie tanich ku-

cliflL
P a l la d  podczas objazdu zakupili już w oko

licach w zboże jeszcze obfitujących w znaczniej-
llnść tegoi. Na takupnj to dostali pozwo- 

nednlo pozwolenie od władz jemłeckich. Zbo- 
|« to przewiezione ma być do potrzebujących 
lywności okolic. Zaznaczamy, te władze cywil 
ne czyniły wszelkie ułatwierla delegatom komi
tetu podczas ith objazdu w Królestwie.

GdzP liachodriła tigo potrzeba, delegaci roz
dzielali zaraz zapomogi pieniężne na utrzymanie 
istniejących jut lub nowo powstałych tanich 
kuohnl Oaw\U równie* przekazy na zakupioną 
Jak wyżej żywność.

Zapomogi .akie wynosiły w poezcz ig ilnych 
miejscowo! iach po kilkaset a nawet kilka ty- 
lijcy marek.

Wyplata za kwfty akwizycyjne.
Klub posłów PoL Str. Lud. czynił już od sze- 

t t p  miesię j  starania, aby za k fit j  rekwizycy 
ne rząd uskuteczni?! wypłaty tł kraju. Rząc 
stał na stanowisku i stoi do dziś dnia, te kwity 
rekwlzyc; jne mogą być wypłacane tylko w 
rYIjdniu. Poniewat ludność włc Miańska nio mo 
ie jeździć do Wiednia z tymi kwitami, klub po 
słów P. S. L. podjął się sam uzyskiwania wy 
płat za kwity i użyskiu przyrzecŁ«u-8, ii wypła
ty te rząd będzie uiszczał 

Przesłanie do Wieunia odrazu olbrzymiej ilo 
ści kwitów mogłoby sprawi* zaszkodzić. Ła 
twiejszą rzeczą będzie wydobywanie pieniędzy 
n  te kwity częściowo, partyami, dlatego klub 
■wałów ludowych postanowił na początek u- 
względnić powiaty najbardziej klęską wojenną 
dotknięte, a więc powkty br*e*ki, bocheński, 
gorlicki i krakowski. Na inni Dowiaty przyjdzie 
kolej.

Włościanie z powiatu krakowskiego, pc na
dający wystawione kwity na z ^kwitowt-oe 
Drzęz wojsko przedmioty] zechcą się z tymi kwi
kami zgłosić we wtorek dni*. 6 kwietnia przed 
południem w  redakcyi „Piasta**, Kraków, Mały 
Rynek 1, gdzie pos. W. Tetmajer udzieli im od- 
lowiedrich wyjaśnień.

Włościanie z powiatu brzeskiego i bocheń
skiego, zechcą się zgłosić *  tymi k,7tt*mi we 
wtorek dnia 6 kwietnia przed połuuniem w sali 
Rady powiatowej w Bochni, gdzie poseł Witos 
udzieli im wskazówek.

Włościanie s powiatu gorlickiego, dzisiaj 
przeważnie ewakuowani, o ile mają pi*iT sobie 
kwity, formalnie wystawione, niechaj się zK*o_ 
*zą listownie w  ciągu prTyoJngo ty 
posła Władysławi Długosza (adres: Eksc. W^ł- 
dysław Długosz, Wiedeń I, Weihburgg) sse ,2).

Posłowie ci, \r przeciągu jakich d*óch tygo
dni będą mogli dostarczyć właścicielom kwi
tów nalaint pieniądz*.

Otwartość k le r ó w  łlctv.ja 
armii wobec ludności.

W  tygodniku ekonomicznvm „Der Oćąter- 
reicbisęhr Yolkewirt' 1 (numer 26 z dnia g ° 
marca h. r.) widnieją uwagi następujące o rze 
myilu: „Nauka o wojnie nowoczesnej przysza 
w, świat dopiero podczas wojny bieżącej, a 
wojna mipla do tej pory nie tylko zupełnie inny 
przebieg, a n leli myślały sobie sztaoy gensr 
ne w°zy*tkich państw prowadzących wojrn, 
nawet dopiero podczas wojny nauczono się pro
wadzenia wojny, skorzystano z doświadczeń 
krwawych, porzucono wszystkie dawne sady i

traktowano ludrość, nitny kobietę histeryczną, 
której nie wolno narażać żadne podniety 
nf pożądare. To też po smutnym ujadku Prze
myśla, niezależnie od rachowani? się załogi —  
poiawil się jeszcze inny objaw pocieszający, a 
mianowicie otwartość względna kierownictwa 
armii wobec ludności. Tym razim bez ogródek 
pouczono ludność o pogodach, które doprowa
dziły do upadku twierdzy. Ta otwartość z wszel
ką pewnością przyczyniła Bię daleko bardziej 
do uapckoienia opinH oublicznej,

vzyia się oceni c duchowo ów fenomen niesły- wiczern przyczynił się również do utworzenia 
ihany, iaklm Fest wojna obecna. Sensacyę pier- komitetu. Obecnie przybył Paderewski do Rzymu 
wszego tygodifia zniknęły, W  miakę zawzięto- z tvm samym zamiarem. Aż db czasu, gdy «arai 
iści wytrwałej, z jaKą prowadzi się tę wojnę, jego nie zostanie uwolniony cd klesKi w jakiej się 
tak samo i nastrój ludności, nabrał coś, co nie znajduje, Paderewski nie chce nawet dotknąć sio 
'hce nic wiedzieć o eensacyi, coś, czego nic dawisza i w same' rzeczy nie gra iuż od C mie- 
było w nastroju pierw szych tygodni wojny. — :-ięcy. Słynnu artysta otrzyma! iuż zapewnienie 
^'V(dna też nauczono się należytego traktowa-1ud Asquita, Balfoura i od bardzo wielu wybitnych 
nia ludnoścL W  pierwszych tygodniach wojny osobistości ze fwiata poluscznego i artystyczae-

lo  co do zapisan*a się na listę komitetu. Słynny 
artysta w resmowie z leaaktorem „Daily T jle- 
ir?nh‘u“  opowiadał szeroko o  zniszczeniu ” iem 
polskich. Rozmowę tę podały w  całej jsnowie 
pisma poznańskie, w krakowskich uległa konfi-

SkaREZPŁATNE SZCZEPIENIE Pr ZFGIWKO  
OSPIE. Magietr«t krakowski wydał wczoraj o- 
głoszenie w sprawie prrymujowego uczepieni* 
ochronnego przeciwko ospie, jednej z najstra
szliwszych chorób zaraźliwych. Publicz e i bez
płatne szczfpieniu odbędwie się w  czasie od 1  
m?ija do 19 maja b. r. włącznie. Do wszystkich 
rodzin, w  których znajdują jię dzieci, dotąd nie 
uczepione —  wysłane zostaną osobno wezwa

nia do szczepienia. Majiptrat zarządza równo- 
pi«śnie ponowne szczepienie tfszystkich ucłuIów 
i uczeniu szkół mioj&idch przez lekarzy szkol- 
nytli.

W Ś C IE K A  PSY W  KR/KOWIE. Z powodu
mnożenia się wypadków wścieklizny u psów w, 
Krakowie, Magistrat zawiadamia, te wsiystkl* 
psy w obrębie miasta, także czasowo wprowa
dzane, przeprowadzane, przenoszone, lub prze
wożone, o ile nie są tak pomieszczone w  lokalu, 
w obijiciu, itp., iż nie mogą się wydostać i wejlć 
w styczność z obcymi ludźmi, lub zwierzętami, 
mają być trzymane dniem i nocą na zu">łnie 
pewnej uwięzi, albo zaopatrzone w trwałe i gę
ste kagańce, wykluczające możność ukąszenia. 
Psy biegając samopas bez kagańca będą *im * 
oprawcę chwytane i w ciągu następnych 24 go
dzin po schwytaniu zauite, a posiadacze psów 
ulegną karze. Wobeo rozporządzenia, psy nie 
prowadT-on^ na smyczy mają być zastrzelone 
przez organa c. i k. polic/ino wojskowej straty 
w mlejiicu przydyba”* ' flftrt* zwraca rów- 
ideli uwagę, iż obc ^'ązek t,.aop‘ ta wania psów 
w odpowiednie kag- j  i tyciy tóę lwnl<“ż psów, 
które ąię prowadzi n. iinycsy i i  - /inni zanied
bania tego obowiązku f .gani do odpo- 
wiedziaJnolci karnej.

SĄDY TiORAŻNE NA  TERENACH OPERA- 
CYJN\CH. Polieyi krakowska wydała wczoraj 
przypomnienie, Iż wrkutek rozporządzenia na
czelnej iŁomendy c. i k, armii takie wieciwko 
osobom cywilnym, pr/^bj *ają> yr" _ji t >renach 
operacyjnych armii, obowiązują efdy d raźne 
za szereg wy Ł.;zególnionych zbrodni, jak n. p. 
zbrodnie szpiegostwa, zclrrtdy stanu, obrazy ma- 
jeet"tu, morder»iwa, gwałtu publiczf*gp itp.

ZACZADZENIE STUDENTA TEOLOGU. 
Wcsorajszej aor.y padl ofiarą zaczadzenia 17- 
letni Mieczysław Rutkowski, student teolog^ w  
Belgii, zamieszkały przy ul. Biskupiej L 14. Po
mimo natychmiastowej pomocy —  po kilku go
dzinach zmarł wskutek zaczadzenia.

8ENZACYJNY PROCES O G RABIEŻ, pc Mi
nionej w  trakcie inwazyi rosyjskiej w Kościel- 
nikach pod KraKowem —  odbędzie się dma ^ go 
Kwietnia przed krakowskim trybunałem orze
kającym. Prokuratorya oskarża 29 chłopów, za- 
mwzkałych w Kościelnikach. Wedle i atu o- 
skarżenia, włośf?anie mieli w  momencie inwazyi 
rosyjskiej por *.łnić cały szereg kradzieży • łto- 
dołach i snicnlerzach będących własnością hra
biny Wodzickiej. W  śledztwie, jakie toczy»o się 
pri >ciwkc oskarżonym —  zeznawali, ii  Moska
le gwrJtem ich zmuszali do dworskiej j Tabieży, 
Mieli przy tem najeźdźcy zauwaiyć: „I tak to 
jest krwawica waszych ^ąk". ProceB ten m 
^z^iędu na wielką liczbę oskarżonych włościan, 
których curriculum vitae dotyohcz,"a było nie
poszlakowanym —  budzi -rozumiat s Ęaintereso- 
wanie.

OLBRZYMI ZAPAS JAJ — BraS Fórycte W 
Krakrwie zwlatscza w  obecnym przedSwlątec*- 
jyjn okresie da! się dotkliwie w? znaki naszym 
gospodyniom — ma na składzie „Jedność”, spół-

! t ;pny numer ,,’Jostr wanego Kuryera Co
dziennego" opuści prasę w poniedziałek o g> 
dżinie l-<zej w południe i uwierać będzie osta- 
tni wiadomości wojenne.

Z OKAZJI ^WIĄT przeisyłamy Pre^umers. 
torom. Przyjaciołom, Korespondentom i Czytel
nikom naszego pisma serdeczne iTCzenia. Oby 
obecne Święta Wielkanocna poprzedziły wielkie 
. -̂oleluja** narodd polskiego w roku przysiłym, 
kiedy —  da Bóg —  zarnUhną cziała, a Zmar
twychwstanie dJ<v nas będzie nie tylko świętem 
kobcielnem...

WSZYSTKIM RODAKOM NASZYM* rozprószo
nym na obczyźnie, ślemy serdecznego pozdro
wienia 1 otuchy słowa, pr;.y nadcho^-ących świę
tach Wielkanocnych. Tak, Jak święta Bożego Na
rodzenia, tak 1 Wielkanoc spidzą om z dala od 
ziemi rodzinnej, wśr6d obcych, tzesto nieżyczli- 
urych im ludzi, n-raienl na riedostatek, choroby, 
l .«sknot3 za ojczystymi proga^iL Niechże w tei 
ciężkiej doi* tułacze! poc'*xhą im będzie nadzie
ja i t  może w niedalekiej Jui prryszło^ci, na tel 
ziemi, dla której tyle wycierpieć muszą, zaleta  
^wiazda Zmartwych^wstaiJa, która witając razeij 
-uł, j> Sv._'łu, zaipiewać będziem mogli: „Alleluja"!
Kemittt oorainei pomoev dla twckuowanych W 

Krakowie.
GROBY. Przez cały dzień wczorajszy I dzi

siejszy trwa tłumna wędrówka po Bożych Qro- 
Sach,urządzonym w niektórych kościołacli t  wspa 
aiałym przepychem i artystycznym smakiem. —
Zwiedzaniu Grobów sprzyja piękni, pogoda Do 
najwytworniejszych za^czyć trzeba Grucy w ko
ściele N .M. Panny, S i. Fellcyanek, 00. Pija
rów, Dominikanów, Kar jcynów, Reformatów.
Zmartwychwstańców 1 innych. Groby św'ste toną 
w blaskach świateł i woi.ncio kwiecia. W  niektó
rych kościołach, jak Maryackim, św. Piotra i Kar
melitów pełni wart- w około Grobu wojsko, w ko
ściele św. Floryana zaś Strał pożarna.

W IFLKA S0150TA. Dwsiaj o go^zinit o-tej 
wieczór odbędzie raę Rezurekcya: w kat Irze 
na Waw«iu, w koóciele PP. KarmJiUnek Bo
sych na Wesołej, w kościele księży Fiarów, ś 7.
Tomasza i w kościele św. Józefa. O godzinie 
7-mej wieczorem, w Kościele rw. Krzyż*., w ko- 
ściel< 00. Bernardynów na Stradom‘u; o go
dzinie 8-mej wieczorem w kościele 00. Domini
kanów, w *ości<de św. Anny i w kościele N. P.
Maryi.

RUCH TRAMWAJOWY z pwoóu Swąt Wiel
kanocnych zosti-je dzisiaj o godz. 5-tej po połu
dniu wstrzymanym. Podjętym -olanie ponow
nie w  Wielką Niedzielę o godzinie 12-tej w  po
łudnie. ,

NA WYSTAWĘ OBRAZÓW ff Pafacu situk 
Pięknych nadesłali swe prace PP. artyśd: K .-no
cki Stanisław, Melenlewska Matylda, Paciorek 
Stanisław i Tetiaaierówna Jadwiga. W  ostatnim 
tygodniu sprzedano na wystawie Gramatyki ‘n‘o- 
niego „Wąwóz” 1 „Nad rzeką" oraz kilimy ;;Mai- 
wy“ wykonane w praerwnł Ramro^ej Ew. .

IONhCY PADEREWSKI, « * « « . P W  . « W

i * * * - *wiczem utworzyć we wszystkich st l!c’ ch F’ r<̂ - 
Komitety pomotv dla Polski, Był ' uł w  Piryżu, 

cizie jod pretekioratem byłego pr»zy*nta  ^ou-
krwawych, porzucono wszystkie aawne ^  ^  ambasador; Bertle uwoi/ono
czrjejkolwiek wnr.okń i nabyto wieie no^ych b<- ? , an^ Lozaiuliei r?dzĴ  razem a Sienl '®- 
Również jednak i luć -oU  dopiei > awolna nau- tomitet, byl w Lozann e, g

digitalizacji mbc mdlopolska pt

odkupuje próżne worki % mąki a od e wakowanych’ 
z^ednj, mąkę.

TRAOFDYA K0LE1ARZA Do n łjzei Redakcyi 
llosll Ł;s konduktor kolejowy * «  wschodaiej G*-
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Wojska austryacKls pod Chncimem.
„Berhner Tageblatt*4 otrzymnje z Genewy, fe odziały armii aubtro węgierskiej, 

które z Czerniowiec rozpoczęty ofenzywę, przekroczyły granicę i podeszły 
pod miasto Cbocim.

Odwrót Rosyan do Besarabii.
Bukareszt (wł). Dzienniki donoszą, źe wojska rosyjskie otrzymały rozkaz 

odwrotu % Bukowiny do Besarabii. Pewien ofioer rosy jski informuje, że w walce 
z 27 marsa ea*y {eden batalion rosyjski został zniszczony oraz, że przeszło 
tysiąc ludzi dostało się do niewoli austro-węgierskiej.

Komunikat urzędowy austryge^i.

licyl oświadczając ze izaml w  oczach, I i zgub*. jdast w nocy Jui ustaje. Nte udało sl« odkryć stl‘\ Brluss^/ wywodzi, ze Niemcy M « i t  pa 
całą* gotówkę wynoszącą 1240 koron. Pieniądze stanowisk bateryl niemieckich, ponieważ za szyb ■ajciciszycl raz* h dziwnie szybko przychodzą 
te zostawił prawdopodobnie w Jednym ze sklepór ko po sobie strzelba i zbyt intenzywnle. do siebie. W  .lalblh-szel przyszłości .oa być
Podgórzu, ewentualnie zgubił na przestrzeni Ry- Sprawozdawca wojenny ..Rjsskich Wledc n » przygotowanym oa wie” .!, —ffspodz ankl. 
nek podg Vski—Stacya—Podgórze Pieniądze te, 
które składał od czasu wybuchu wojny — miał 
przeznaczone dla dzieci i żony, pozostawionych 
w Galicyi wschodniej. Biedny konduktor gorąco 
prosi o oddanie mu zgubionych pieniędzy, za co 
zobowiązuje się dać 200 Koron nagrody.

USTĄPIENIE GENERAŁA RUDZKIEGO. Tele
gram z Petersburga dnnosi o ustąpieniu generała 
rosyjskiego Rudzkiego, kióry był czynny jako 
kemmendant trzeciej armii pod Lwowem i War
szawą. Ustąpienie motywowane jest względami na 
zdrowie.

POŻEGNANIE BUŁECZEK. Wtorek był to o- 
statni dzień wypiekania bułeczek, z ktorerr.i po
żegnaliśmy się, aż do przyszłych żniw w Austryi.
— pisze „Wied. Kuryer PoIski“ . Z rozporządze
niem zakazu wypiekania małego pieczywa, wy
dano też zakaz sporządzai.ia kotletów wiedeń
skich, do czego są nieodzowne bułki tarte.

PODEJRZENIA O ZDRADĘ STANU W  RO- 
SYI. „Politiken“  —  dziennik kopenhagski —  
podaje z Petersburga: W  nowej aferze o zdradę 
stanu dokonano 120 aresztowań. Policya od
była u wszystkich cudzoziemców szczegółowe 
rewizye. W  Carskiem Siole aresztowano znacz
ną ilość ukradkiem tam przebywaiących socyal- 
no-demokratycznych posłów do Dumy. Także z 
Moskwy i Odessy donoszą o nowych aresztów a- 
niach masowych. W  Moskwie zamknięto w are
sztach śledczych prorektora uniwersytetu i 
pięciu profesorów szkół wyższych z powodu 
wrzekomej propagandy antimilitarnej.

ODZNACZENIA GENERAŁÓW. Z wojennej 
kwatery prasowej donoszą: Naczelny komen
dant armii, marszałek polny arcyksiążę Fryde
ryk wystosował do generała piechoty von Lin- 
siijgena oraz do generała kawaieryi bar. Pflan- 
zera z okazyi nadania im przez ce srza wysokich 
od łączeń  telegramy gratulacyjne. Telegram do 
gen. Linsingena zaznacza, iż cesarz nadal mu 
wielki krzyż orderu Leopolda z dekoracyą wo
jenną w  uznaniu wybitnej działalności armii po
łudniowej, drugi telegram wystosowany do bar.
Pflanzera donosi o nadaniu mu wielkiego orde
ru Leopolda w uznaniu zasług przy odzyskaniu 
Bukowiny.

OGÓLNE STRATY WOJENNE W  LU 
DZIACH. Zarząd międzynarodowego Stowarz.
Czerwonego Krzyża w Genewie ogłosił staty
stykę, zawierającą całkowite straty wojenne w 
ludziach wszystkich państw walczących do 31 
grpdnia 1914 r. Podług tego wykazu było w te 
pierwsze pięć miesięcy wojny 2,339 <X)0 zabi
tych; liczba rannych i cnorych wynosiła 
4,033.000 żołnierzy.

SKŁADKI. W  administracyi naszego pisma 
złożono: „Polonia" w Pilżnie przysyła 23 kor.
44 hal. na fundusz wdów i sierót po poległych 
żołnierzach Polakach zebrana dnia 24 marca br. 
podczas uroczystego nabożeństwa żałobnego, 

odprawionego przez ks. Wincentego Szumskie
go, Dominikana ze Lwowa, za spokój dufaz Po 
laków poległych w bojach za Ojczyznę.

.Na koleżeńskiem zebraniu w Spytkowicach, 
ztbrał p. Gustaw Wayda 11 kor. na Legiony, 
na ten sam cel złożyia p. Olga Beulwitz z Boh- 
danec 40 kor.
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Oparcie otoków rospM ii całym ta l i
Ciężkie straty Rosyan. — Odwrót w ucieczce, — Porażką 

Kobyan nad Nidą.
U rzędow o ogłaszają 2 kw iotn ia w  południe: Wiedeń, 3 kwietnia.
ftj» froncie w Res.ridach wschodnich panuje ogółem spokój, poniewąż 

wszystkie ataki rosyjskie w ostatnich dniach zostały krwawo odparte. W  przy 
tegłych od wschodu odcinkach franlu karpackiego t rwa walka. Atakują tam 
jesziz* znaczne siły -o-yjak.e.

Na granicy państwa między Prutem a Dniestrem wojska nasz* odparły 
przewalający atak Rosyan w 10 do 15 szeregach, jeden za drugim; nieprzy
jaciel atakował przez cały dzień na kilku punktach frontu bitwy. Walka 
trwała aż do wczoraj. WJród ciężkich strat nieprzyjaciel zostat wszędzie 
zmuszony do odwrotu i zwłaszcza z najbardziej na południe wysuniętego 
odcinka ustępował w ucieczce.

W  Polsce i w  Galicyi zachodnie; niema żadnej zmiany. Atak nocny 
Rosyan nad dolną Nidą rozbił się pud bardzo skutecznym ogniem naszych 
pozycyi.

Zastępca szefa sztabu generaln.t v. H O Br, marszałek polny porucznik.

Komunikat urzędowy niemiecki.
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Na rschodzi< i i zachodzie.
Biuro W o lffa . W ie lk a  g łów na kwatera, 2 kw ietn ia: Berlin, 3 kw ietnia. 

Między Mozą a Mozclą odbywały się zacięte walki artyleryi,
Walki piechoty koło Priesterwaldu i w Priesterwa izie były dalej 

prowadzone i „rwały przez noc. Na zachód od Priesterwaldu złamał się 
ałak francuski w naszym ogniu. W  przeciwataku zadaliśmy nieprzyjaciel i>wi 
ciężkie straty i wyrzuciilśiry j o napowrol do jego starych stanowisk. Tylko 
w le&ie znajdują się jeszcze Francuzi w dwóch blockne izach naszego naj
bardziej wysuniętego naprzód stanowiska.

Położenie na froncie wsehoonim jest niezmienione.
Naczelne kierownictwo armii.

Komunikat urzędowy francuski
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z dr.ia 31 marca popołu^nh 
Dzlzń upłynął spokojnie na całym łronue. Nie

miecki lotnik rzucił bomby na Reims. Dwie osoby 
zostały zranione. Pocisk padł aa krużganek kate
dry. Dobrze wymierzony ogień nasiej artyleryi 
zmusił nieprzyjaciela do opuszczenia w nieporzą
dku wsi Hendicourt na północny wschód od St. 
Mihiel.

Cb słicii psi Osiku?
WIEDEŃ, (wł.) „Neues Wiener Tageblatt** do 

nosi; Sprawozdania rosyjskie przypisują szcze 
gólniejsze znaczenie waikom pod Osowcem 
i twierdzą, że w ostatnich dniach dało się prze- 
strzegać w tem miejscu pewne osłabienie niemie
ckiej siły oienzywnej Natomiast Fflatnw, spra- 
v jzdawca wojem.y „Russkiego Słowa" pisze, #e 
ostrzeliwanie twierdzy z naciskiem prowadzone 
Jest daiej. — Osowiec jest pierwszą twierdzą ro- 
sj i^ką, która jest ostrzeliwana 12 calowemi dzia
łami, do czego przyłączają się jeszcze moździe
rze 42 centymetrowe, których działanie poleca na 
tem, że całe forty zamieniają się w kupy gt uzów, 
pokryte trupami.
Jakkolwiek Niemcy powa+nie prowadzą oblężenie 

t*v!erdća dotychczas ołe ucierpiała zbytnio. Bom
bardowanie odby wa sie wedle pewnego systemu 
rano, w południe, mltjdzy i  ą S popołudniu, nato-
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Na ognistym grzbiecie t ârpat.
Wiedeń. (Tel. wł.) Zamęt zaciętych walk mię

dzy przełęczami Użoeką i Lupkowską, gd?ie od 
szeregu dni koncentruje się bój karpacki, pod
czas gdy na pochyłościach (lualańskich wzglę 
dnv, a na w&chód od przełęczy uf.ockiej panuje 
zupełn; epokój, daje obraz obecnej .sytuacyi. 
Teren bitwy tej rozciąga się na przestrzeni li- 
czącej 70 kijotrntrów szerokości, obejmującej 
źródLi 1 górny bieg Sanu. Liczne dopływy -Sanu 
zmieniając w wielu punktach Bwój kierunek, 
przecinają wielokrotnie północny odcinek Kar 
i>atj do którego wojaka nas >t walcząca zwy

cięsko, jiim o zimna i śniegu wtargnęły, znaj- 
dująf eię wśród krzyżujących się ze sobą bez
ładnie grzbietów górskich. Każdy z tych grzbie
tów gók skich jest punktem środkowym cięż
kie] walki. Sukcesy na jednem m ,*cu niwelują 
jilepowcdzenia w innytr punkcie. Skutkiem te
go jest nieustanne przesuwanie się pozycyi to 
w tę to w ową stronę. Długo czekać Jeszcze 
trzeba, zanim ba tym sz^rkim troncir zapatinin 
rozstrzygnięcie lub też nastąp* ustalenie sytua
cyi. Rodanie ściągają nieustannie posiłki, glć 
w mc oa terytoryum dueląoe Luyi V - od Uto-

turze (nfr*- 
matery*lB,i' sw* 
lięciał ^
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i,V i sta aj »łę zepchnąć nasze wojska z gall- 
^irtiiej stron,v Karpat. P v chczas wszystkie 

Ukl Ro«>an był>' daremne. Walki, trwające 
dniem 1 oocą, p rzy n o ś  Rosjmjom wielkie stra- 
“ •jpyanie tego przypływu Rosyan nie da się 
EtfreSlić? Odnoji się wrażenie, ie Rcsywile 
L iystko stawiają tu np Jedną kartę. Pt za tem 

. ;.pok/>j, pominąwszy oczywiście kilka 1 
ak rozgrywających « ę  na bukowińsko- 

L iabB k ie j franky.
qpra rozdanU i komunikat peteiabubkie kla- 

. Kł „ii,k na nadzwyczaj waine zr iczenie W- 
i t v  w Karpatach z którą w!ąśq najświetnlej- 

li jini cyc- Ostatni rosyjski komunikat u- 
SL jow y  donosi, 4e wojpika austryackie w okc 

ficy na P6ho'5 od U4nkfc- 8tawia«  zawęty op5i 
i do gwałtownego kontratak® przeszły.

r>5S ł i £  ZnacŁea’e ofensywy 
J naszej na lin ii Dnie«trn,

C*wJ, ■  n  BERNO, (wł.) Krytyk wo!skovy berneński,ej 
1 Krtjfl lijka" Bund« pisze: Szczęśliwa ofenzywa wojsk austry 

ecklch w ok»l'-y wschód od pro h * Y  Jabłon- 
. obr. ach 1 ■  Kon- kowskte] do Czerulowlec może podziałać w tor- 
■Ka czyńikijgi 1 3 Jom- a i9 wielkie] ulgi na walki karpackie I zagrozić

w % , J  ____  połączeniom rosyjskim wiążącym BessarabH
Bilet’/ ff; I  noło» przei Cbocto s armią, operującą na linii Dniestru 

waż 5>abJ’w&4' ■ »  Wł. (tnnc jepesz* donoszą, że wojska austryackle s» 
zy  p rz^ b S t iw m , »«* ®od Chocimem. -  przyp. red.)
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KOPENHAGA, (wł.) Dz.enniki rosyjskie dono

szą, iż lusłryacka zało*a Przemyśla wśród od- 
Kłosuw bębnów I trąb przeszła do ibozu DsyJ- 
sklecn. Oficerowie nieśli szabie w r-ku, rozwinięte 
sztandary pułkowe nieśU ch*>ra#owie przed każ' 
dym pfłkiem. Rosyjski sztab wraz z komendan-

1 g tem na czele ood.wał załodze hriory wojskowe 
O rozmiarach drożyzny w Prrtmyślu świadczy 

łwy â lodków spożywczych. I tak: litr mtekr 
, T̂iain Ł isztowu 2 K, I lawo kosztowało 1-50 K. Szkoły 
j i j r y .  i kina były przez cały c łjs oblężenia otwarte, 

y ma*

K r w a w e  w a l k i  r a t l

ji^ ; W it  su w e m *
w lo- Berlin. (Teł. wi.). „National Zeitung" donosi 

[mano- > uad granicy rosyjskiej:
i godz. Korespondenci wojenni dzienników rosyjskich 
A—6 donoszą z nad Niemna, że nowe nadzwyczaj 

ikrets- zaci^e walki są tam w toku. Także za*oga 
L twierdz}' Kowno bierze w tych walkach udział. 

Wojska rosyjskie pozostawiły Niemcom ofenzy- 
wę. Obie strony ztnierz^ją do szybkiego roz- 
strzygnl^cif. Straty Rosyan są nie małe,

[Jskif
| "Iw,
1 ilatej

jTsmłe 
li csy-

' 1 aach konferencya chińsko-Japońska poczynili 
znaczne postępy. Miano załatwić 6 piuutiuw ir 
dnń Japońskich.

D vw izya jupcińska w  M an d iu ry i,
bazylea. (Tel. wł,). Według prywatnej wiado

mości z Petersburga Japcnia wysłała do Man 
użur j 1 7  dywizję. Dawne garnizony pozostają 
aa razie, iż do uko?^czenia rokowań w daw 
nych miejscowościach. Do stałej obrony "zing- 
tau »>twar ono garnizon z 10 i 14 orygaiy, jak 
r<5”’meż z jednego pułku. Wojska, kt-S-e tam 
obecnie są ulokowane, pozostjną aż do ukoń
czenia iukowaś z Chinami.

N,aĵ Tvięt*,Ta przys^ę^a Rosyi.
BERLIN (tel. wł.) „Lokalanzeiger" donosi t  

Medy sianu: Wedłu* wiadomości „Sec'la“ z Pe 
ersburga, panuje tam radość nie do opisania z 
powodu c ;trzellwania Bosforu jrzez fioł -1 rosyj
ska. „Nr>woje wren,'»“ pisze: b >mbardowanie 
Bosforu świadczy, Iż lloła rosyjska opanowała 
wSle norie Czarne ‘i kwestya cieśniny jest prze- 
deusi < stkiem kwestya rosyjska. „Witamy z ra- 
Liościa iakt — pbze ten dzitnn!k — te  rosyjskie 
okręty wojenne z,awiły się n» drodJe do Caro- 
grodu". „Biriewa Wiedomosti piszą: ^Przyby
liśmy pod Carogród I tam Już pr> osf 'iemy. To 
jest na^włętsza Pł/ysięga Ro«y.“.

Prezydeni dumy powiedział: ,,Konstanłyoc ci 
ł Dardaneiie b«da iu&m i  do ilkogo lanego ała 
beda PłbżaJy"

Deputowany Krupi'ńsldJ powiedział: .JÊ itlzm 
państw baikŁriskich nie powstrzyma sprzymierz j 
nych w icu planach".

Cztery drednoty wzmocniły flotę
dardaneteba.

Budapeszt, 8 kwietnia. „Az Esł" drosl z Me-
dyolanu: Jak „Secolo“ po-laje, celem wzmoc
nienia floty dardanelskiej pvy.ybyly cztery dred- 
noty, 2 francuskie „Bretac.ue*‘ i „Provence* i 
2 angielskie „Londyn" i „Lion“.

polda W l. Jaw orrkiego, Wiedeń L, Neuthargas-
se 9. 'ST-'3?

URZEJ)NICK Ai/STRYACCY W  KRÓLESTWIE 
PCFSKIEM. Z żródł? lobrzr poiniormo^ raneg o 
dowiaduir się „Nowiny wiedeńskie**, że z urzę
dników polskich między Innymi następu.acy ótr?y 
mai. stanowiska służbowe w Królestwie Folskiem: 
slan Henryk Żeleński, komisarz Namiestnictwa 
uiawiasem m6wUc, przydzielony do siuśby W 
minlsteratwie gallcvj*kiem) został przydzielonym 
ij r czasowo do Naczelnej Komendy armii: -u- 
Uusz Nowidd z ministerstwa handlu; W!kt«r 
Hirzc, komisarz pow.litowy; Ldward Bogdański z 
ministerstwa oświaty. Posłano też dc Królestwa 
dolskiego na star.^wisko służbowe sekrt-tsrza 
zadu krajowego Bukowińskiego pani Hellera — 

Będzie on miał jednak wielkie trudności do zwal
czania na punkcie po:czumien?a się z czysto pol
ską ludność^ Królestwa, guyż uimt tłlkb no nie
miecku i rumuńsku.

ZAKAZ UŻYW W IA KROCHMALU KARTO
FLANEGO ! .HĄKI vs?ełkiero rodzaju do Wytwa
rzania mydła, ogłoszono wczoraj w Wiedniu. '

Ż PteMlLNNICTWA NA WYOIODŻCTWIE. 
Sw?eio likaza.! się Nr. 1 „Szkoły polskiej4*, dwu
tygodnika pośWęronesro sprawom wychowania 
publicznego w dobie wojennej, wydalane 1  r v  
mienia komite u nauczycieli i zl‘ół wyfs».ych w« 
Wiedniu, I. Stei.idelgasse 6, II. p. Pismo, pod
pisuje jako redaktor i wydawca dr M. JanelL 

BUDAPESZT DLA LEGIONÓW. Rada miasta 
Budapesztu .uchwaliła n» wniosek Jednegt z Je
dnych, przyczynić się większym datkiem do po
krycia kosztów wojennego szp.taia polskiego w 
stolicy, a dnia 23 marca odbył się w Wielkich sa
lach redutowycli stolicy, koncert, na cele urządze
nia s?pi‘ala Legionistów. Komitet uj skał dla te
go koncertu protektorat Arcyktięfnej /ueusty* 
żony Arcyksięcia Ji zefa. Burmistrz Budantjzta 
dT S*sfan Barczy ze swoja małżonka przv| II 
przewodnictw"' koncertu, urządzonego na wielka 
skale, w którym prsy;|ęli współudza. najwybii- 
niejsl artyści.

Wstrzymanie transportów wojsk 
indyjskich do Europy.

Knpentnga. (Tel. wl.) Według „N owoje Wre- 
|QC6ii> mia“ wybuchły na nowo niepokoje wśród a-i 
ladtcya gielsk»ch wojsk (tubylczych) -w Ouracco w In- 
htjdaje tlyach. WIceKrói na mocy stanu oblężenia roz- 
hieico- wiązał tubylcze władze i zarządził wstrzymanie 
Ttystwo dalszych transportów wojsk indyjskich do Eu- 

^ w7m ropy.
tr n»- _______  .

Urecya dostanie Cypr ze. 
przystąpienie Jo trójporo- 

gumienia.
Genewa, S kwietnia. ParysK e pisną donoszą, 

że Grecya za ewentualne współdziałanie w wal
kach przeciw Turcyi otr/ym jako rekompensa
tą wyspę Cypr, zamieszkał^ w znacznej części 
p: zez ludność grecką. Anglia jest skłonny to 
uczynić. Dowodem tego stanowiska angielskie
go rzg.au, ma być oświadczania gubernatora wy 
«apy ’jould‘a, który miał wyiazić aię, ż« nadzieje 
Cypriotów co do połączenia si} z krtj«n  macie 
j-zystym nie są nieuzasadnione.
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250 pancernych saniiochodów 
2 karabinami maszynowymi 

dla Francuzów.
Rotterdam, 3 kwietnia.

2 Hivru donoszą ie Anglicy prz^tr* asportowall 
Se Fhjdryl 250 pancernych aamochodów, uzbro
jonych w karabiny maszynowe W  przednie) części 
samochodu siedzi kierr emik wozu i uzbrojony 
żołniera, w tylne] uml szczony Jest karabin ma
szynowy l obsługa.

Oiiiny odrzucają 
japońskie.

tJerlłn. ^Tel. wŁ) „B. Tageblatt“ donos* F o  
penhagl: Wndług wiadomo#*! „Daily 1 *ł, ‘ 

fraj,b“ z Pekinu, Chiny rtanoi-czo t-drzuc; żą
dania japońskie. Rozstrzygnięcia ©czeku, j w 
najbliższych dniach. NatonuastŁ według doffi-*- 
iietua londy^t’ i«go  Biura H iut*ra w oitawlea

Pa ZBmWępItł kroniki

Rodzina porucznika I pułku legionu 
w nędzy największej.

Otrzymujemy z Muraszombat list, który łiru- 
k.tjemy poniżei. Może odpowiodn-e czynrjfei 
zajmą się dolą wymienionej rodńtiy.

Muramf’  ombat, dni?. 31. marca 1915. 
Szanowna Redakcyo!

Prosztj uprzejmie o podanie mi adresu, gdzit. 
i do kogo mam mę udać z prośbą o zt pomogę, 
gdyż tu w Muraszombat mioszka rodzina z pię
ciu osób bez najmniejszego -asobu do życia, a 
mąż dotyczącej rodziny Ludomil ŁąpiAski, służy 
dtz} legionach polskich pierwszego pułku jako 
porucznik, ^ani Ląpińska od ośmiu miesięrj 
nie noDierała żadnej zapomogi i tilkakrotnif* 
wnosiła prvśbę do I.amiestnictwa biura zapo
mogowego w Białej, ale bez najmniejszego ikn 
iku a nawet bei najmniejszej odpowiedzi, — 
Dotycząca rodzina mieszkała do ostatniej chwi 
li w Kra iowio i ject narażona na linierć głodo
wą, Proszę przeto poraź wtóry o najrychlejszą 
olpowiedź. Kreślę się z glębokiem szacunkiem 

Józel Cywlekł, plutonowy 7 pułku uh nó tv.
Muraazcmbal, Węgry.

* * •
Odpisaliśmy równocześnie naszemu koreepr- 

1 denimowi, aby pani I. ’4p ińska zwrć -iłt\ : z od- 
iowiadaiam pinaaoi to  P r w m  N. &. M. Ltr*

©digitalizacja mbcmałopolska pf

Car 1)  l tS ; j i i iŚ i iius
Nie ma może narodu ns świec?e, któryby z 

taką uległością i zapiciem odnosi- się do swego 
władcy, jak Rosyanie do „batiuszki ca.®*- a 
wyrizem tego nieprzebrany 6karb przyłów ro
syjskich. W  jednoj ich części wychwala się nai 
lud?.ką prawie potęgę i moc cara, w ^rugiej nie 
brak oryginalnych a często nawet trywialnych 
wielce wskazań, ź car jako człowiok właściwie 
niczem nie różni się od swego n&jŁiednikyezsg© 
z poddanych.

Oto kilka z nich:
„Cień t;aca i na cara ". ,/Także i cara im  >ró 

zabierze, gdy zechce**. „I car się zawala, gdy 
wlezit w błoto*1. „I cara nie cłami korona pried 
bólem sjłowj**. „) cara plecy pokryje krew, gdy 
go się bić będzie nahajką**. „Car ;est blizki 
gu, ale nie jest jago bratam**. „Także z carskich 
piwnic nie starczy wina, jeżeliby ‘się chciału ob
dzielić niem cały światrl. „Głos cara zawsze 
znajdzie >cho, nawet, gdyby w pobliżu nie było 
gór“. „Carski zaprząg głębokń za sobą zostawia 
ślady*1 „Nawet i przed ślepym carem musi się 
człowiek zginać**. „Gdy car splunie do wazy, 
10  ta pęka z za-droóci“. „Koń, na którym cat 
raz tyiao Siedział, rży już bezustannie** „Rubel 
eara wart więcej, aniżeli eto kopiejok1*. „Gdy 
car jedzif. najętym koniem, każJy krok liczy się 
za wiorstę* . „Gdy car si(] zaziębi; cała I oQya 
ma katar**. „Gdy car je pieczef, na półmisku 
pozoruje bardzo wiele kolci“. „Bóg wy,oko, 
-ar daleko**. „Gdy car daruje jajko, bierze za 
to całą Uurę“. „Kto siuży carowi, nie może słu
żyć Larcdowi“. „Jeżeli car potrzebuje rzemieid, 
to skóry na nie dostarczają chłopi**. „Jedna 
łza w oku cera kosztuje naród bardzo wiele chtl- 
stek". „Carski gniew jest poprzednikiem fcnie*’- 
ci“. „Im bliżej cara, tem bliżej śmierci*'.

P.zećz znamienna, ż« kiedy w prz., =.łowiach 
innych narodów, na prtykład polskich, 
najwy"Szego wŁ*dcy występuje zawsze w połą
czeniu z pojęciem sprawiedliwośt i słuszności, 
w przysłowiach rosyjskich zupełnie ni tnoitia. 
aapotkać slo^a „prawo** lub „słuszno6ó“, zwla- 
Sf -za w odniesieniu do osoby cara. Owstem 
przeważna ich część wykazu] 1 dznw  rezygna- 
cyę ł obojętność, hrak wiary i zaufania ku o«o- 
bia badusAi
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W fen świt, w fen fe s k .
W ten iwit — w ten brzask wirAó pól przestrze

ni niezmierzonych.
Mi trama płynie pl tśń.
Przez ohszor lak wiosennych, ukwieconych 
DzlS Zmartwychwstanie bija dzwony 
Radosną głosząc u>ieUl
W teI wiosny dzień przez gruzj chat ip tlonych 
Wesela lasny ton 
Plyrtle nad ocla l zagony 
PI} nie przez zgliszcza co nie stttty 
Pr tez iwieie krzyie i mogiły 
Dziś Zmartwychwstania dzwon.

Ach dzisiaj pod powieki 
Łzy pala... w serca ból 
Jatn tu — mogiła lwa doi 'ko.
Samotna fto iró i piM — — —
Kledyt powrócić ilasz mi io nlel Panią 
Do Jych rodzinnych st.on 
Kiedył nad Polski męczeńska kraJw  
Weselsze df rlfki znowu »> dal popłyną.
Zabrzmi potężny Zmartwyrhwitama dzwon!

Raport Kościuszki 
o zwycięstwie pod Racła
wicami 4 kwietnia 17 \ r.

„„AHeluja!
Witają:' 1?1 rocznicę tego wielkiego dla Pol

ski święta, godzi sif? przypomnieć w obecnej 
chwili dziejowej, słowa T »d *u »u  Kościuszki: 
„Oby lud i nowe pokolenia zdołały podżwignąó 
u^anającą Ojczyznę! —  oraz przypomnieć jego 
pisrw»zy raport o zwycięstwie ra Uwi kiem 

narodowi polgkiejnu "łożony.
* * *

„Tadeusz Kościuszko, najwyższy Naczelnik
iły zbrojnej narodowej.
„.labie są np^a-wy i dzieła obywat*iów twoich 

„Naroozie, i Jakie są obroty ważniejsze twej ei- 
„ty zbrojnej, znani być moją powinnoś -ią po • 
„dław wyr tzńw Aktu Powniania Narodowego ł 
,,czuję słodką mojego serca potrzebę wierny d  
j,,o tem uczynić raport.

„Narodzie! podnieś ducha twojej odwagi i 
,,twego obywatelstwa Bóg potężnej twej spra- 
„wi* iprzyjs. Ogól ludzi na całym święcie, mo- 
„dły i łzy rzewliwe do Niego ią tobą przes>.a, 

sami tylko tyrani i podłe ich narzędzia rjo- 
pTiactą twojemu przedsięwzięciu.

„Rozpoczęcie Pow-tania Narodowego wska 
,,ialo nagłą potrzebę szukania i atakowania 
„prłewr dzącego w kraju nieprzyjaciela. Dopei- 
,tniwnzy w pisrłzym celu urządzi A najn&glej- 
„szych (w cŁthi Województwo Krakowskie i 
„Komisy a jego nł.jpiękniejpzej cnoty i gorliwo 
„id  dały p'zykłar^; w drugim, ruszyłem z woj
akiem Rzeczypospolitej % Krakowa, pierwsze
g o  kwietnia i stanąłem obozem pod Luborzy-

„cą. porem pod Koniuszą; stamtąd idąc ku 
„Skalbmierzowi, i stanąwszy dnia ciartego 
„Kwietnia niedaleko drogi do D ' iaioszyc idą 
„itfj. pokazał się nam nieprzyjaciel napizeoiw- 
„ko prawejj-o si r .j dla naszego. To ubezpi^czy- 
,.wssy opauowaniem predkiem pagórka zo^ac' ; - 
„liśmy, i i  n!ep:/.y jacie! ruszył dalej i poszedł 
„na górę Koitiejowską zwaną. 1'oszlińiny za 
,.n im i obszył Ib/ y po l^wej stronie, obaezyliś- 
,.my go znowu nad wsią Llacławicami, gdzie 
„pozyoya j*“go pórowala tę, na której byliśmy; 
„«ytu'*tya miejsca ni* sprzyjała przeto widokom  
„na. ..ym atakowania nieprzy ja< ltila; zrobione 

„więc były urządzenia obronn« ku własnemu 
„bezpierzeństwu Wkrótce, naprzeciw lewego 
„skrzydła najzepo, n uży ł* się piechota 1 artj 
..lerya moskiewska i wtedy armaty rarze ukryte 
„za lasem ca dół schodzącym. dobrze miedzy 
,g Jęzifr celów anft, wywraciiły mu ludzi. Cofnął 
„cfci»h szybki 1 skuteczny w j bateryi — nieprzy 
„jatiela, który »^ąc na punkt naprzeciw p»ar 
„go środka, zaizął pomykać się ku nam, _Jzis 
„go armaty nasze z prawego skrzydła, z rów- 
„nym skutkiem usłużone, wat: zym ywaf zaczęły, 
„przy jwinoey strzelców 1 połowy batalionu iru  
„giego w lisie postawionych. Pokajała  się n* 
„wom skrzydle naazem kolumna druga not- 
„kiewska, tlotona i  jegTÓw »  armatami i kawa- 
„leryi, a nakoulec w większej nieco cdległoic 
„pokazała się Łrzecia kol imna na orar^m  skrzy 
„dle nasz ?m.. W tedy święte hasłf Narodu i 
„wolności wzruszyło duszę i tal Iność walecz
n e g o  żołnierza o los Ojczyzny 1 wolność swoją 
„walczącego; poszliśmy z frontu naszego i  mili- 
„cyą, dniem piorwej i  rekruta dymowego do 
„obozu przybyłą, a dwi ima kumkaniami szos - 
„go regimentu na niepizyjaclela, i nie laliśmy 
„więcej 3ZŁUU bateryom jego tHko Swa i  kar- 
„taczam! wyzionąć na nas ognie, b r  wrar piki, 
„kosy 1 bagnety złamał] piechotę, opanowały 
„armaty i zniosły tę kolumny tak, te ’ uciecz 
„ce broń i patrontarze rzucał za sooą nieprzy
ja c ie l. Tot samo stało się na lewem skrzydle 
„naszem, »dzie odpór nieprzyja’Jeła dhitszy co- 
„kolwiek, UBtąpil niezmordowanej równi* vale- 
„czności. Znioaicme i pokonani.' najzuę. jłnłej 
„»zo frontu i prawogo skrzydła aieprzyjaciel- 
skiego, przymusiło lewe jtgo skrzydło po od- 
parciu naezem do cofnięcia się nagłbgo.
„Batalia ta pod Racławicami trwała od gcdzi- 

„ny trzeciej po południu do gcJziuy ósmej ’vie- 
„czór. Otrzymaliśmy plac biti y, wzięliśmy dwa- 
„Ł_.lc5e armat wielkiego i mniej?zngc kalibru, 
„* zaprzęgami I amunicyą dc nich należącą. 
„Wcięliśmy sztandar kawaleryi, pułkownika, 
„kapitana, porucznika, chorąiogo i ośmn*^t\i 
„jeńców, bo f y vo iA  potyczki nie data czasu 
„pardonowaiua zapalonemu tołni rzo vl ZaoDy- 
„t.o wiele orderów i znakóT jficorsklch, i woj- 
„tku zwycięskas wykrzyknęło na pla^u bitwy: 
„Wiwat naróll wiwat wolność! Rachować mo- 
„ina zabitych naszych ludzi około 100, rannych 
„tyleż... ale straty nieprzyjacielskiej domy&iić

„się można po samym obrocie i skutku batalii. 
„Komenderowali naprzeciwko nam jenerałowi# 
„Deniasow i Tortnassow Z naszej stiony Za ją. 
„czek i Madalińfcld, brygadyer Matkę i Lukke 
„major regimentu drugiego, szcfc-góWij sio dv 
..styngowaJi. Młodzież z ochotników pierwszy 
„.az bitwą widząca, w ogniu z trzech afrou 
„nae syprnym, pokazała się prawdziwymi L 
„broćcaml swobód narodowych, ło jest ludinu 
„za nic tyciu własne dla Ojczyzny ważącymi.

„Narodzie! to Jest wierna dnia czwartego 
„Kwiemia pod Racławicami opisane. Racz po 
..czuć nakoniec twą siłę, dobądż jt,j całkowitej, 
„chciej być wolnym 1 niepodległym; jedności, 
„i odwagą dojdziesz do tego szanownego celu 
„F’myel twój przygo uj do swycięsi w i do Idę**, 
„ouch prawdziwego patryotyrmu powinien w o- 
„by dwóch zachować swą tf jość i energię. Mnie 
„nic nie zosutjj, tylko wielbić twoje powLtanii 
,4 shiiyć ci, dopóki mi Nieba żyda pozwolą.

„Dao dnia 5 kwietnia w obozie pod 8 iomni-
j.ii 1791 r. T. Kościu 5sko“.

e ■ • *
Oby —  pokrywając! *ię z hwalebną rocz

nicą łatosie Jwieto Zmartwychwstań1 i  —  i ter 
^raport pierwszy", złożony narodowi polskiemu 
w chwilach dla niogo najcięższych prtes prze 
branego krakowskiego chłopa w sukmanę, bo
hatera narodowego, —  i dzisiaj, gdy ntsza Oj 
czy zna tak tięi kie przechodzi próby, przyczy
niły uę ka wzmocnieniu sił i pokrzepieniu du
cha rodaków, by im danem było następne świę
to obchcdzić ju i w amartwy-hstałej i wolnej 
P Isidej Ziemi! Potr Wyi ubek.

2 kroniki wiedeńskiej.
6włê ,on» w „Strzesze" odl udzie się dzięki 

staraniom prezesa „Strzechy" radcy dworu j>. 
Łozińskiego w drugim dniu świąt. Kierownic* 
wo nad kuchnią, z której goście zostaną urs - 
czeni po ,4 więconem“ prawdzi wym polskim 
bar-zezem, objęła łaskawie p. Zofia Roża£ łka, 
właścicielka dóbr w Złoczowskiem.

Pienrszy wieczór „Kalejdoi kopu“ w  teatrzy
ku „Mai u. Morits“ wyprdł nod każdym wzgi^ 
dem zadawalają'o. Jui sam. naawiak. wystę
pujący va artystów dawały rękojmię artystycz
nego wykonania progr amu. Zarówno i  ięc dt- 
klamacya p. Adwentowicza „o Janosiku”- ja*, 
piosenki p. Krajewskiej czy p. Maryi Biant 
były oklaskiwane gorąco. Ogólny aplauz zyski 
ły piosenki Pieruna, a zwłasLeza ludowe ,Pije 
Kuba do Jakuba" w „opracowaniu"^ Lista, Mo
zarta, Straussa i odśpiewane przez p. Goldham- 
mera. P. Nowacki dostał huczne brawa zł  swo
jego „Króla *faleryi“ zaś p. Komana ciandiow
aka wypowiedzą!a >zereg r utrojowych utwo- 
rów, a na ifikońcŁanie wieczoru odśpiev ala 
szereg kupletów p. Krumłowskiego „z Królo
wej Przedmieścia**.

Krwawa p«zyiroda polskłeg'’ akademika. O- 
negdaj wstąpił do joipody w „domu niemiec-

Biedna Hanka.
Wielkanoc! Wiosna idzie—
A u nas tik p-iato, dcho. Ot Doszli nad ływi 

dele —  niema mę*ów, ojców, braci... Niemal 
1  kto zaorz e, zasieje... kio?
O, a nas”a wioska, ^aka mała, nędzna, taka 

biedaa, jeno w  dali lśnią złote piachy i bór szwa. 
wokoło, bór stary, ciemny.

Sxhu*S bór... i niesie jakieś dziwne echa o tej 
atraauoj wojaie, która świat ogarnia i o naro
dach, które do boja stanęły... Szumi. Szumi.

Odłożyła Hanka robotę i załamawszy dłonie, 
zapatrzyła się przez mali okna w przestrzeń.. 
Słońce T&padło się gdzieś za górę. Od lasu zda 
się, niewidzialaa dłon mgławy tiul włóczy f otu 
la nułoksia ziemię.

Tfck cicho... cicho... jeao bć» szumi wciąi...
Tak pusto, jeno w kolebce dziecina słodko, 

może o ejcu śni, a może „tamte" wspomina... 
taJUftJ, które na obczyźnie W mogiłkach zosta
ły. Czworo ich żegnał on —  a kto *o przywi
ta... gdy wróci?__ Tak niedawno, jak pos-iedł,
a dwoje już pod obcą ziemią spoczywa.

Ot zmarły na dziwną chorobę, czy ona wie... 
Niemaill to wie.

A ten odwieczny bór szumi wciąż...
\ Szuad... jakby sz*ptał Oaiatnie westchnienie

tych, którzy aa szerokich polskich ugorach ktov 
dą się co dnis, aby nie wstać więcej...

Szum., jakby jisilmy za iiich nucił żałobne 
i łkał, te woieh nie ujrzy nigdy...

B V  szumi —  a Hance, taka radość rotplen 
piersi... że radaby uciec, h in w »ae i satrarić się 
ze swym bólem i rozpaczą.

Niem% JaAka, niema dz! ad... ostał % jednam 
i j5bć niema to ...

Wiosn, idzie... 4  .tkjnia i stodofc pasta.
Dziś tak, a , itro... co jutro?...
On nie pisze, już trzeci iniesi*c idzie, i Hanka 

myśleć nie mofe, .0 się stało...
Nie może... siedzi cicho i sNicha, co jej gwa

rzy t>6r...
Cicho...
Kagle zapłakała dziecina w  kołysce, I z^pom- 

»nała matka u stóp dziecięcia, o swym bólu,
Cicto mó] skarbie, cicho, spij.
Ale dzieiin* płakała
Do chaty wgzsoi wójt... Pocbwalcny!
Z czemie wy do mnie, wójeie?
Ta. z kartką, to Hanko do waszego

pisali —  wrócili ją, t dopiskiem że go tam 
niema

Niema??? N!<*ma???
Co mówicie, wójcie, a dyi* tswsze kartki lo- 

chodziły!
A  może fo  przenieśli., albo...
Albo co?! alt>o?l! Mów cieli i 0  rety lnówciell

sć digrtaiizacja mbc rnaiopoiska pt

Niepriytomny obłędny wirok wpiła w twar* 
mówiącego.

Mówcie! 11 MóweieMl
No, czy ja mem...
Ol!! O!!! Wy Wieoi©!!! wiecie coślll
0  retyl!! retylll

A  »  wieżyc kościoła jękły dzwony..,
Na rewirekcyę...
Jękły —  napizód jakoi dziwnie... 'slepe- 

wnie... a potem coraz. głośniej»*ym echem od
bijały się od wieżyc, aż w”58zde„. poważni aro- 
czyścii .. > majestatem popłynęły dźwięki.

Rozwiązał się sznur tonów, które jak d 
katne perły na świat spłynęły, a odbijały od 
aiego ae straszną, jak grzmot potęgą, P°d a'e" 
bo...

1  znów zleciały na ziemię, tocząc się od drze
wa do drzewa, od chaty do ctu-ty— włóczyły 
się niepewnie po bezdrożach... aż wreszcie ru
nęły daleko w przesmutne pola, cmenUsmej 
krainy...

Nędzny, s»ary tłum na kolana padł, * wycią
gniętym! błagalnie ranfiony. . i ku złocist jji Mon
strancji popłynął odwieczny jęk z serc polskich 
nędzarzy;

Bot* Ojcze Twoje dslecŁ..

T)iwony wciął łkały, gł^eząc zmartwy. hwst*- 
nia Czas.. ®»



„LUSTRÓW INY KURTBB CODZIENNI * -  tfr. TS —  «  Jtwiwnla tilB t,

jyjrf Qt pi*cw tw. SiOKepana p. Franciszek .iwowym lub kościelnym. Ceremonią swą jowt- bln. c*yH walarstwo łtrameattt. 
„„•tiincTTłki, abfcoiwfrDt fil zofil 1 -słuchacz IV nfony nie był też rozdawcą czystego Sakramentu !
T* znany na bruku krakowskim atudiosus gdyż blogosławień stwo kościelne ma na cefu | 
fldr priy pla^oniu, podano mu rachunek wyt- stworzenie maalżeństwa ważnego waństwci/o. A i 

.głieli Hę aaleiał według karty, zwrócił chociaż obwiniony iavrzertł sl« przeciw team, I •
K uwa^ę płatniczemu, i*  priwdeż należy się, Janoby udzielał ślubów ważnych, to przecież tan- 

mniej w rachunku podano, przyczf-an kcyonowat on w rzeczv iarnei konkubinat, który
«rvKtat)ii P°^ adresem kelnerów z uwagą, te wedle pojęć kościoła iest co, najmniej nlemord- 

ezkolwek Jest biednym uchodźcą z Kr ikowa By. _  
tednakie ni« pozwoli się we Wiedniu w ten spo- Dla iokonanla dalszych leszcze ustaleń, Trybu- 

obdzieli i przeciw takiemu postępowanii nal karacylny zarządził rozwrwę ponowną t dele- 
kelnerów gospody w „Domu niemieckim" on gotował sąd krajowy wiedeński de lej przeprowa- 
elośno prouettuje. —  „Protesto"! lakuńczył dzcnla. Na wczwa iszej rozprawie Trybunał orze* 
swa ognistą przemowę krtkowiki akademik, kający okaza: aię bardziej wrażliwym na poglądy 
j e_( tylko trzeba oylo kelnerom. Wobec takao- prnkuratoryl I zasadztt Kirchsteigera na karę pie
to postawienia kwesty! F 'i#I ,,flichtUnga“ jak n]«żną 300 oron, ewentualnie areszt 14 dniowy, 
i* mąż rzucili »ię n- biednego filologa i po
• . i II . . I .  lrmrl bb y  g0 dokliwie, at do krwi, dopiero zwabfcaa 

9 S  ki ?blem turbo* mego public zność, uwolniła go
M ,  U  inprlnistycznych Rainerów. P. K. o- 

Iwiadcsylt U  LaLiego postępowania wiedeńskeh 
kelnerów tolerować ne bedzie 1 w najbliższym 

(łO. czasie ma zamiar wnieść do Jednego z sądów 
— -  wi,deA*kich skargą przeciw nietzanującym 
l_i_ p rs-* goscinno4ci“ kelnerom.

I Mle tkania dla uchodźców. Wiedeński komi- 
r *  tet dla uchodźców z Galicyl I Bukowiny udziela 
|p*1- w yi mieszkaniowej pny VIII Pfeilc^*«>

Wedle pojęć obowiązujących „w umowie m»t- 
żeńsklej dwie osob’/ płci różnej oświadczają w 
sposób ustalony swą wolę pożycia w spólnośd 
nlt.m*erwalne], płodzenia dzieci, tek wychowania 
I udzielania tobie potno y wzalenr^ej**.

Powyższe pravne okrełujue małżeństwa po
wtarza sl* co da swel Istoty w kodeksach cywil
nych wszystkich państw o chrzęści uJlikJpi typie 
cywilizacyjnym. Pochouzl to *tąd, że kościół re- 
cypowal pojecie małżeństw* w osnow*s określone) 
przez ’ * Rzymu, a ustar.- ydasfwa

3t ylewtkl

Poszukiwanie l a g ^ lonyfh
Marcin Wojdy.o, Feldpost Nr 56, poszukuje 

sw I matki liaryi Wojdyło z Woli węgiersfcld 
p. *-oslaw. _________ __________

Andrzej Pelczar oddział eanitamy Nr. 8 , obec
nie d  imarodenhaus Nr. 2/10 Libiąż małv pow................... - •* »*rrn>̂  ^

yę MŁCyl * przez iCiymu, m. u#i*łvyuMiw*
Jl*I 1. SS wyJalnleA w spra rie wynajmu mle tk-iń państw cnrzeScijansmcn pite]«ly haitspnie Insty- 
ome- umeblowanych i nieumeblowanych. Godziny u- fucyę małżeńską do swych kodyiikacyj, **-
Ber- nędowania w dnie powszednie od &-11 przel • — ---------------

____  pot i od l— 6 po poŁ
cwle- Ignacy Mkorowlcz, znany autor dramatyet- 
ilkl“, nyt po chwilowej chorobie powrócił Jut do sdro- 
tk* ^  wia i prowadzi w dalszym ciągu aekreUryat U - 
srł«i atru polskiego. P. Nikorowicz, który i laby! ao
rtach bie ostatnią swą sztuką pt. „W  Gołębniku11 wy

sokie uznanie, kończy właśnie najne-frzą iwą

r  rzecz fantastyczną, osnutą na tle wypadków -
gzotycznei o dworu królewskiego z pued wielu ŁJV1̂  -- ---------------- -------  --------------- --------------- -

[ in" tysiśfCT lat. Dramat będzie porusza! raghdk*< nłttewŁł rozciągnąć fwól -wp̂ yw na sposób zawle- Adam Budzik z Tarnowa, obecnie Wolin Cze- 
avdu wiecznej tęsknoty człowieka dobrego za »“ z“*- 'rtnj, małżeństw l prawność icb Istnienia, aby 1 chj ul. Zamocka 118, poszukuje swojej tamirn 
[este- dem dl i całej ludzkości. Największych geniu- !prTB1  to oddziaływać nletyiko na Jednostkę ale I j .awnych t. J.: Stanisława Budzika 
Irmna. ■sów-marsycleli utopijne sny... Zarówno pod M r0ulln9 j_ drugie] strony społeczeństwo, Bryka.

względeu przenrowadzenia akcyi Jak i pod 
Ciyka' wt£ W em formy i treści dramat jeBt na —

!-iUr*! ustalonych w tel mierze poglądów i>rawa 
rzymsklva’0 I kanoniczne; o.

Kościół umiał tedy, od chwili gdy tylko wpływ 
lego urósł w państwie rzymskiem, wziąć Insty-
tucye małżeńską w swą piecze przez nadanie Jej ------------------------ --  ------- . , -
charakteru uśwlecom go, sakramentalpego. Ten Chrzanów, były leśnik strażnik u JWP. hr. 
wpływ kościoła przyjął sie z po» odów łatwych do j dwigi Lubieńskiej w Kraijwcu pn dołek a -

I --------- ------  Jaworów, poszukuje m ielca  ^o-
zrozumienia i « łuw»  f d w o m a

Zabiegając e zdobyci rządu n «!  wszystkimi by^u ^ o ^  iony Karotoy Pelczar o
.tosuakaml żyrla. kościół z,, u c * n t * n  v ^ a m l  Józefem I Janem.

, zowa pow.

oryfrinalny. Nosi tytuł: „Król Amonie1-.

‘ , n* caią rouiun. *. wum i -------------------- —  _______________ —-------- -— ,
p osiągnąwszy typ gospodarczy oparty na własna- p^szukujf 4ony s^ej Maryi a trojgiem a* i, 

wpkróś śd Indyividu, lneJ, dbało o u  walość lorm, wyklu- ■ Jana, M iryi i Franciszka Skólskichi ze Skpmo-
<r ) czalących samowole a poreczalacych pewien unor- rcchów p. Rohatyn . K « t o  '

|łtni»: 
r ert*.

Iiun

„Małżeństwa salcburskisJ>.
(Pogadanka pozawojenna).
(O d  naastgo kor ™vondenta.)

Wleded, 31 marę 
KsIąSs Hans Kirchstelger.

szających samowolę a porecaawcycn pewien n«u»- rccnow p. -
mc aay lad w trrz ,.w a «ta włastjośd iro spa-
caowł,. Wobec nlkiero porządku prawnego v uań- chać do W per , oimfliz. 8 
stwac î średniowiecza, ujecie spraw małżeństwa mslawowa obecnie opolany p. uim -----
prze* koścIAł odpowiadało gospodarczym Inien- 
cyom społeczeństwE Nadanie charakteru sakra
mentalnego małżeństwu, legitymowało je I legity-

•j«-
lUr-
868

W? Lalo prosi o adr<?8 Emila Bonecklefc s
oeańca p "ukow& o i Pauliny t Prze
myślą Ktoby z sMnowny^h czytetolków wle-mentalnego małżeństwu, legitymowało je i ic s u r  mysia n-iuuy /. -----■■ . i

mowało potcaistwo do dzicdz.czenia prawnego.' dziaHei e. raczy łaskawie donieść do Ad
K(1ą2i Hans KUchstelter. Ustanowiona przez kościół nierozerwalność m *i-. ^racyi Kury^ra,
■ więdły, lagoc t  rowlna czy rńw n ie i lnstvnktom kosdo- iAtr-1 rhorvłli

Un r^k 63-d, a nigdy nie był proboszczem samol- 
a. t. r aym. Życia cale wikaryatam; chodz^-, na sta- 

r°beo .ość otrzymał emeryturę w sumie Ł00 koron ro
cznie. Kiedyś alekledyś otrzymywat w^tawdzle 

. wsparcia drobne s lunuuszti rdlgljnego, lecz usta- 
iyjn» ^  on®» *dy władze duchowne dowledzla y «'*, że 
ipe- Kirchstelger osobliwen oddawał »U| proceucrowl. 

Oto zj Salcburga l okolicy, a potem re stron 
coraz dalszych, zaczęły napływać do Klruutelge- 
ra pary mnie] wlecej zakochane, a takimi manka- 
mentaml obarczone (przeważnie Jedna lub < ol i 
itrony i aż rozwiedzione), ze de mogły zawrzeć 
M sooą aałżd twa legi lnego. U Klrchsi . ge a 
■najdowdy radf 1 pocleszede. Poprostu wdzie
wał komżę I ornat I udzielał Im po wszelkiej lor- 
» U  ślubu kalekiego. Oblubieńcom zwracał wy
raźnie uwagę, te małżeństwo Ich n.e będzie u”
■* ani przez kościół ani państwo I że on Jest tylke 
rołJawcą czystego sakramentu, aby Ich pożyciu 
■a wiarę odebrać charakter liemoralny. Wyna
grodzenia de żądał, iocz przyjmowi i podarki
dobrowolne.

Władzom koSdehtym ale podobały *•* 0̂ T'  
•łścl. praktyki księdza Klrchstelgera Spowodo
wano też dochodzenia karne ale sąd krajowy w 
Sal*burga dwukrotnie uwalniał otiwteloneg

-inotywwwai om, te Kiistelger lew Ui^an 
-nawalony Jest do rozdawr^ctwi Sakrtftnenl 
—■ a ybniżenle państwowej Instytwy małżeńskiej 
de zacnedd, gdyż w plsntich wyde danych I prze 
ttówienladi, wyraźnie zaznaczał jm*w»  deważ- 
»ość ślubu.

Kirchstelger odetchnął i dalej pilnie ślubów u- 
dzlelał.

Przeciw ostatniemu wyrokowi uwalniającemu 
Prokurator wniósł Jednak zażalenie deważnoś 
• Trybunał kasacyjny dał mu folkę, uznając, te 
kapłan wykonujący czynności kościelne, może się 
I-zeciez dopuśdd uezprawia poa rzgl*—“ *

zefistwa odpowiadała również instynktom gospo
darczym, glyż służyła ograniczeniu liczby spad
kobierców prawnych.

Od ió-go arteku począł 'szy, prerogatywy ko
ścioła w *&kiOsle spraw małżeńskich ulegjy ogra
niczeniu; w szczególnoś'1 teza o nierorer valuo 
ścl małżeństwa sakrametninego, nie obowiązuje 
nigdzie więcej, aa wyjątkiem — Austryi. Ale łeż 
kuśclót brod tej ostatr^ej placiwkt z polziwu 
,odr \ energią.

-* * •
Kalżeńsiw" salcburskie nie mają *-Jneto zna

czeni-. Ani państwowego, ani koScielnego, *d  — 
etycznego.

W  dwóch pierwszych wrględach nleważn^lć 
małŁeilstw salcburskich Jest oczywista. Pod 
względem etycznym, m«UżfcAsiwa te nie przedsta
wiają atoli rówdeż żadnej wartośd.

P-^wołule się ksiądz Kirchstelger aa te, że Iest 
dawcą czystego 11 sakramentu, » sfrteęzenla są
dowe hczą ffl« * tem Jego argumentem I poi-ml- 
żują a nim, gdya „biojndawlef.sfwo kościelne 
ma na cela stwwrzede m«ii3ństwa »'*ineso *».*.-
stwc v<r“. . . . .

Tymczasem obustronna argumetacya Jetl fał
szywa.

Szafarzem salr*mentt małżeństwa d e  Jest ka
ptan leci o M e  oblabltftciK. Jest to odwieczna 
tez- kościoła, którr dopiero w l f  w Melchior 
Canufc usiłował zastąpić posMen,, li dawcą sa
kramentu Jest kapłan. Akademicki spór trledzy 
teologami na temat tv*n wszczęty, ile zastał po 
dzień dzisiejszy rozstrzygnięty, lak to w esm  
stwierdził w połowie 18 w. papież Benedykt XIV, 
a ubowlr.zult nadal uchwaJa sobr ru ir/dt. -kleito, 
przypisująca oblubieńcom zeznanie konsnnsu 
małżeńskiego przed własnym pn>nszc era I dwo 
ma śwladkan, a więc nakazująca właśnie oblu- 
Ełieńcom, a nikomu hinemws peww» zailM‘

© digitalizacja mbc małopolska pl

Józet Choryłko Legionista (adres Miźrzy W 
AdminJstr.), poszukuje swego brat- Władysłar 
v , który służył w IV bateryi 11 pułk” artyle- 
i-yi’p !nf 1 Ost atnimi c^asy widziane ę ° w \ ja -  
dnlu. Ktokolwiek co o nim wie, raciy 
doiieść do Administr. Kury-ra^ 005

Józef Bllut Zuf-fOhi er oddziału 
Nr 8, obecnie Fddmarodenhaus Kr. 
biaż mały pow. Chrzanów, poszukuje miejsca 
pobytu swoich rodziców Jana i Katarzyny Bl- 
łut,’ ojciec zajęty byl jako dozorca więzienny 
przy karnym i ikład^ie c. k. sądu obwodow.ro

Kz©*zowie._________ ______ ______________
Ludw«k Fedorowicz Landw. Inf. ReF. 84 pio- 

si znajomych o wia<" moM o swej matce An- 
tonlnli ra* siostrze Cecylii t Slenlswy^ob- Ja-

’ 86f
ro»faw*a pod adiejsm L. Preisner
wiśle Nr. S._____ _____________  _  J

Julian Gawlikowską pr-szuku^e tc-c.y swej Jó
zef, i  Lewandowskich Gawlikowskiej z Ra
dymna pow Jarosłai K .obv wiedział o miej
scu iei pobytu, zechce łaskawie don-SC pod 
tdresem Piotr Kołpanowicz w  Chrzanowie ul
R o ś ^ e l ic k a ._____________ ________________  -

Jan Sadowski wachmistrz c. k. 4and., poez 
kuie * »sro brata khiędzr Stanisław ̂  Sadow- 
akleifo, siostrę Emilię ze L ^ w s , I Maryę Hna- 
tysuikównę s Husitkowi.. /(^res: 29 Oadział t k. 
żandarmeryi w  Mszadle dolnej._____________  868

Nesteruk Dłml ro k. u. k. Eisenl alu. ? k ■ 
rur insłtbtefluntr w Zawadzie f> Dziećmorowica 
HI austr., r>osruknje ‘wej żony Anny Ne^teru-
koweł t  tro.ijrleiTi d7ied zatnie?7kałej w Utynłl 
pow Tłumpc* i uprasza ka7d*>?o, ku-by coś 0 
niej wiedział o łaskawe doniesienie mu 369

M?»rva« Spunda. Ebensee-Au«trya iróma. po»z«- 
u b  ( w j  bratowej Józefy Rpirmiowej z dwoj 

riem dzieci i matkę z Dobromila Ktoby z Siaa. 
( v  elników posiadał bliższą wiadomość 
w pmjta, tyckt*, raczy laakawie mi donieMt
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Mylnem jest mniemanie
niektórych palących papierosy, ie w kraju naszym zabrakło obecnie zna
komitych tutek i bibułek cvgareto<rycb -yrobu krajowego i te w mireK 
tego w trafikach nabyć można tylko tutki i bibułki „ Abadw wrogicU nam
francuskich fabrykantów. . .

Otóż oznajmił im: żo wszędzie nabyć można i żądać należy tutes 
i bibułek cygaretowych  wy. obu krajowego, bo je nasze fabryki w dosta
tecznej ilości wyrab:aj\ — a co się tyczy wyrobów moich inakomitych 
tutek „FramosS „Salvesoi“, ^Norfs K“, oraz bibułek cygaretowych 
„Pobudka", to każda trafika móże je miec podostatkiem.

Należy tylko żąuać! a nie ładawaiać się jakimkolwiek po
danym wyrobem! „ ,

Żądajcie vnęc wszędzie tutek cygaretowych „ F r a m o s  f „Sa iYCSO I , 
„Noris K“ i bibuiek „Pobudka4*, a wazeiki wrogi nam towar francuski 
odrzućcie precz tak, j*k Wam to nakazuje patryotyzm, sumienie i uczucie 
narodowe.

rfc Wł. Bełdowshi
625 Fabryka tutek i bibuJrK c g jret w  Ar Jfowi#,

Bo wszystkich austro-węgierskioh itacyi pocztowych i kolejowych 
rozsyłam tak tutki jak i bibułki cygaretowe z mych składów: w Wiedniu: 
Związek austr. trafikantćw (Fluschmarkt 26), w Bielsku: Adolf Brandstatter, 
oraz z głównej siedziby Kraków. — Reprezentant firmy: Arnold Haber, 
Wiedeń, 111, Hornesgasse 3/3.
Rannym Polakom, leżącym w szpitalach na obczvżnie przesyłem ns, żądanie
darmo i oplatnie „Pobudkę1* jako pióbUi, oraz broszurki „O miłości Oj- 

czyzny** i „Stuletn. walka o niepodległość Polaki**.

złoto, srebro, brylanty, 
pł&rąe najwyższą cenę. 
Tózaf Cyaiikie^loz Kra
ków ul Długa 1. 10. Fi
lia nl. Sławkowska 1. 21.

Ew  Wuowana u loda
pilna dziewczyna do 

robót domowj oh znajdzie 
odpowiednlemiejsce w pol- 
-  im domn. Bliższa wla- 
otnoii w Administracji 

Kory era Cod 870

Ekonom kawaler wolny 
oii wojaka ?■»*: 2b u do

brem! świadectwami po- 
■zukaje poaady w kraju 
lob si, rtmiIcy Zgłosze- 
mi pod M. Ata. «: 'k 

I Jordanów w domo p. Zda 
! ula. 869

C l r d i  zazas potrzebny 
^  FI iryańska 14. a por
tyara.____________________
Ł/ npfę biurko męskie i 
• '  garnitur foteli buglel 
f ' lch obciąganych skórą 
Wiadomej > w  Admla 
atr«<!yL

Senzacyjno odkrycie XX. wieku.
Zwr»t'im  każdego, że nie chcę nlko-
ma robić pi»to J  reklamy jak to banfao oz*. 
•to bywa w  podobnych wypadkach, lecz ob
jaśnię k“żdi o;o za darmo jak wyleczyłam

długoletnią chorobę płucną,
astrnę, f oporczy-«r" ka»«'.Sn>d' >k t*>n domowy i 
m te sobie każdy tanio s poradzić Prvazę za- 

swiedi Pani

MIII i■ ■ ■ i i MMI ■ ■ ^

1 ---—

• S i ' i  I : - ' - '
Wi si awwortn e 'uijteps. KA 

hyjjicniczni Q
4  ip  CTitiicSng

u S U M O l l l f ^
J5 Sr* id p« "jr«lr t u ryt 0 d  
■  w Kr«R*«l« P.~, BOmuaasO

U/6z«k  i 'sioniowy (bt,.
czka) >ardzo udny 

tanio do sprzedtuia Wia! 
domoW: Htanisław J«. 
drzejezyk Krowodrza tj 
Muowieok- i. 10. 871

p rzy lm ę  na czas wojny 
■ • Imin istraoyę kami*, 
niej V'vd moiu: 11. 
ryer Coda. pod nK. D."

161

iO L L A *
POLćCOHE przez 
przsizł~-J00l*> 

kariy.
■M) N/3YCMI 

j ę  wszy-lklek
U n lu it

I tepszjsh 
l -rs*uw»«« -

Proszę obstawać przy tem, aby Jostawcs sprzeda- 
rał prawdziwa „O L L A « -  a >«-ofc-ę się nieduć 
•/prowadzić w bttyl przez zachwalanie równia do

brych wyrobów Jak »O L L /  — Załmaj%cy po- 
czajacy I oryginalny cennik z ..„daulem ■kładów 
bezpłatnie "rzez „O lia-Uum m ifabrlk*4, W ł*

II 74 -  P ra ieratraaaa  57.

Pismo poświęcone sprawom Legionów Polskich i wychodżctw" polskiego.
Jedyny d z‘ennik polski w Wiedniu. Nakład dzienny 20.000 egzemplarzy. 
Wychodzi codziennie z wyjątkiem  niedziel I świąt o godz. 1 w południ, s. 
Cena pojedynczego egzemplarza 10 hal. Prenumerata miesięczna z przesyłką 
pocztową wynosi: w krajach monarchii austro-waąg*ersklej 3 K, w państwie nlo- 
mieckiem 3 K 50 h, w innych państwach 4 K OO. Do nabycia w trafikach i biura sh 
dzienników. Inseraty według szczegółowej turyfyi dla wycnod£ców ogłoszenia 
w rubryce „Z^ginien*" i ogłoszenia dotyczące poszukiwania pracy po zniżonych 
cenach. — Redakcya I Admlnlstracyai Wiedeń, IX/4 Canisiusgasse Nr. 8 — 10.

Telefon Nr. 14820, 16113, 21820.

Jako  wydawnictwo „W iedeńskiego Kuryera Polskiego1*

św ie żo  opuśc ił p ra tq

kalendarz Ugion6f
zawle-ujący art  ̂kuły: prof. dra Władysława

Komitetu Narodow y  Alfreda Zgórskiego. 
h izeaa wieluAsf- ;«go Korni- ,rrata N. K  IŚT.,

Leopolda Jaworskiego, prezesa Naczelnego 
-  - D, l| f - -  

ii izeaa wieluisf- lego 
W ładysława 8tudnfcklecro, K«zi alerza W y 
sockiego, kapitana i wiedeńsk* *150 komisarza 
Legionów, profesora dia Bolesława W i- 
churkiewic i, prezesa Samarytan, ta polik.j- 
go i oficerów Legionów rolskloh: Julln- 
nzm Kr dena, Tapu Frylingr Bertolda Merwina 
orB->. u worj ^p. A rłur •. 8 iroederas HenryJta 
Zb.=-®chcwBkiego i wielu innych, tndziet
bogaty ć/iał ilustracyjny, obejmujący mnó- 

•zez Leopdldi

nir -o Kamieńskiego, wreszcie wie& orygi-

. it iro rycin, wykonanych irzez LeópdlJa Got- 
'  Polski ‘ -lieba oficera I agionów Polskich i p. Anto

niego Kamieńskiego, wreszcie wiele orygi- 
aalnych zdjęć a ilacu bojn Leg ion ów .

p o jaw ia  s ię

„Biblioteczka Tolskt
jedyne wydawnictwo, stórft zapełnia 
lukę powstałą z powodu braka kaiątki 
polakiej n a  wychodżctw .e. Tomiki „Bi
blioteczki Polskiej" pojadają się w od- 
kięnach jadnego tygodit»a i zawierają 
mtedruki arcydnieł literatury naszej, 
jraz zbióiki utwrrów współczesnych 
autorów. — Cena za tomik 20 hal. — 
Abonament na Seryę ( I : od nr. 1—10, 
I I : 11 — 20 i t. d.) z przesyłką 

pocztową K 2'—•

w krótce w yjdzie z druku

Ksi ęga p a m i ą t k o w a  
I Adresowa

wychodźców wojennych z Oalioyi i Bn- 
kowini w trzech częściach: I. Lwów,
II. Kraków, HI, Prowini*ya (Galicya 
i Bukowina). — Ona częćci I. i II. 
po 1 K 50 hal. częsui III. 2 K., w o* 
zdobnej oprawie w płótno ze złotym 
napisem o 1 E drożej. Wszystkie trzy 
części razem K 4*60 h. w ozdobnej 

oprawie K •*—.

Uprasza się o możliwie rychło nadsyłanie zamówień celem uregulowania nakładu.

«  ndaktoji Dr Tadeusi K»ncxy*»kL Nac»,jr»<Uktor | jrydawcaj M w jir  OąerewsU, C-cionn m Drukwnl Narsoowej w iSrakewil
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B M 2 J  D Z W G N y . .

Rezurekcyjne biją dzwony...
8zumi i dźwięczy melodya spiżowych 

serc i płynie daleko hen, w te przedwieczorne 
blaski wielkosobotniego zachodzącego słoń
ca —  ns nola wsi polskiej — na lasy i roz
łogi —  ponad strzechą kryta chaty, przycza

jone do szarej powierzchni, krwią przesiąkłej Ziemi —  ku samo
tnym, na krańcu wsi świeżo wyrosłym, bezimiennym mogiłom...

Rezurekcyjne biją dzwony... Rozkołysały się po długiej 
wielkopostnej martwocie r iz p! ‘rwszy — ! fka ich głos w reku 
tym posępny jaki* i skargą tętniący seraeczną...

Słońce kłoni się już ku zachodowi 0«tatnie {ego blaski 
purpurą kładą się na łany rozlogłe, puste czemuś I niewymo
wnym smutkiem przepojone, poszarpane I pokrajane jakimiś 
niezwykłymi doJami I rowami...

Z  oddali iłychać przytłumione huki i łoskoty, toczące się 
długo, żałobnie —  to echa dalekiej nieubłaganej burzy-walkl, 
która jak dziki, nieokiełzany huragan w szale hr, em rozpęt ■ 
niu przetacza się po polskiej Ziemi...

Z  rozwartych wrót kościoła wychodzi procesya. Biją 
dzwony —  w pleśń Ich wiewają się dalekie, głuche łoskoty 
ciężkich dzieł — jarzą się roje świateł —  szeleszczą w wietrze 
tkaniny chorągwi —  w odblaskach gromnicznych, w 'iwietle 
chwiejących się płomyków złocą się niesione feretrony. Tłum

włościan o lnianych słowiańskich włosach, podobnych pszennym 
dojrzewającym łanom, jak  fala płynie przez dziedziniec 
ko ir :elny naokrąg świątyni... Kobiety, dzieci, starcy. Wszystko, 
co pozostało...

Wargi, z >tórych na chwilę zeszły skb.'gi i narzekania, 
nucą słowa dawnej, nadzieją tętniącej pieśni. Ręce drżą —  
złożone ku modlitvrie. .ioziarzyły się oczy, po świeżych łzach 
napoły Jeno ocaschłe — Oczy, w któie zaglądała ?roz», a i głÓa 
może ra» ądnie...

Rezurekcyjne biją dzwony —  mieszają się w ich pieśń
głuche łoskoty znćw nad polską wieś nadciągającej burzy-------
Ostatnie purourow* bask. zachodzącego słońca krwawią p iste, 
Jeszcze w tym roku nie .orane p< la...

Niezadługo wieśniacze gromadki pośpieszą do chat —  ale 
j jK i„  inaczej, niż dawniej I... Jakżeż inaczej I... I „świe conego'1 
w roku tym we wsi polskiej niema... deno tęskne i długie za
dumy: Czy w-óci mąż, ojc ec, syn, kochanek?------- czy łany
z wposni*t zakołyszą się w wiatru podmuchu srebrną zboża
fa ią ? ------- czy się ostoją we wieniec sad 5w wtulone, strzechą
pokryte tadyby, jedyny biedaków przytułek ? ------------

Z  oddali ioluta głuchy pomruk ciężkich dział i miesza się 
z pieśnią rezurekcyjnych dzwonów, a z wnętrza modrzewiowego 
kościom* płynie śpiew: nResurredl, sicut dixitu ----------

JAS CHKŁlUEsr’.

O fie rc ffie z  le s  fP o io n a is e s ! — S z u ń a jc ie  P o le l i ! "
Praskie „Naroani I "sty1* zamieściły xxi tym 

tytułem artykuł społeczeństwa salicyl skl«eo. -* 
Artykuł ten zasługuje ze wszech miar na powtó
rzenie go. A oto słowa zawarta w artykule:

P61 ro*ru mlaie wnet od cbwiii, w które} pierw- 
ize gromadki wychoć-cć «v polskich ukazały sił 
na oruku praskim. Niegdyś, przed wiekiem, zja
wiali sie tu stew anofiie w; iruzawscy by poazi- 
./ia{ obudzenie sir narodu, który w swej budowie 
społec-ne.i odróżniał się od polskiego najzupeł
niej. Potem przybywali literaci, ciekawi literac
kiego rozwoju pcbratymcow, nie brakło * ro tzcie 
całych grup społecznym, które po hucznych uro
czystość! eto przy sposobne ki wystawy lub ob
chodu narodowego wracały zaóv do domowych 
Pieleszy, dumne u> spełnionego, obywatelskiego 
Obowiązku. Ale narody nie znały się wcale. 7bii 
<«ła Je lub oddalała polityka. Wz-Jemne.o zbli
żenia na podstawie zrozumienia i poznania obopól
nych włai *o4~i nie było I być sie mogK Nad
zwyczajne wypadki dziejowe sprowadziły dopie- 
•® na ziemię czeską przed* wicleil wszys tich 
Ŝ arstw społecznych wśród których przeważa Je
dnak miejska Intellgencya. I wnet uwydatniły Się 
1*1 cechy z których naJważniei-fcł |e*t biemołć 
dochodząca nierzadko do tępej rezygnacji sUr- 
®*«ec odrętwienia.

Jtdai zamkneH sie w czterech Sc* ar ach iyvia 
“Omowego, by chwytać chciwie tylko skąpe wie- 

wolenne drudzy nie unikali zetknieria się z 
Słomkami, by wspólnie narzekać na wygn; ńcza

* I liczyć starunle dni dzielące cd wyjazdu, 
°*tatnl "Ttjzu w liczbie stosunkowo nie impo
nującej spróbowali organizować życU z lepszym 
lub forssyns skutkiem. A wszvscy przypatrywali 
*,f flekeftie otoczeniu, choć mała tylko liczba ta- 
fJaSi>eła bliższego jego poznania. Wszystkim bra

0 odpowiedniej przygotowania, więc 'edynie 
jylko energiczniejsze jednostki usiłowały pokotsać 

udnoSci I przełamać cg unialacą wychodźców 
crnoSć. I tak najwięcej zr :łui yll >lę wyt bowa- 

* Cy rałodzlety, którym wypadło niei iko pwodo- 
w pracy, inni znów, skofo estetów nie bra- 

1  nas nigdy, Łainteresowi dl się pięknem eto

!czenla, by oddać się jego poznawaniu, mniej lub ’czr!». if* I nie roztkiiwfa napróżao, ale »Wdiy  
więcej, sys.ematycznie. To ostatnie rle wymaga się b& adnie po ulicach. F r&tanla go bowiem 
v yslłLn, pozwala marzyć rozkoszni®, unoważnla Świadoma celu pracp Trwa ona od ta^Tia tutaj 
awet io uchodzenia za znawcę. W  bibliotekach wysuwa społeczeństwo czeskienaczotonarodów 

publi-iznych nie brak a i  czytelników rotaans.łw, monarchii w hatdyni kierunku. Ona .prawfc te 
łtóre zawsze -najduja wielbicie:!, na wieczorki ch górnictwo, leśnictwo, hodowla bydła, jrodn!c*we>
1 odczytach roi się od chciwych słów. a nawet łza upraw roli, wilcza n/yclęsko z konkuroneya uie. 
rozczulenia wita c* klamatorów I y  .twaków zta- miecka i madziarska I że handel i trzemysł do« 
rych pieśni, kiórt trwają b a  rn m y, choć wsxy- rozwoj >m niemieckiego.
stke wokoło oimteHe sit < pada w gruzy młoż# się kasy osŁczędno^d wyrastają Kkby

*  * *  z pods Jiemi banki, towarzystwa ubezpić-
Społeczeństwa współczesne munz*, zacLować działające też w  innych krajach jłowlańsklch

świadomość celów, do których daią, Jcidi m ’a Działacz czuski nie 'fezy się z klimatem, lak gal’.  

nietylko obronić swój byt, ale l wzmocnić go cyjski nin"k, nie spędza -zasu na marne po ks- 
wszechstronnie. Ma ją  społeczeństw wi-lkopol- synach i har.delkach, jak galicyjj xi urzędnik, wie, 
skie, w któiern przeważa os. >bnik prali tyczni, śe lego praca uparta Jest o oarooowy aapltat 
zrównoważony, milczący, trzeźwy. W  niem Jest I naroJjwe Izby handlowa.Rozwija swój byt pia- 
warstwa twórcza, której nie kazi kastowość, nie nowo I szybko, bo Jego Izby handlowe nłe stoją 
psuje doktrynizm, nie rozbił polityka. Tam krze !na straży abcego żywiołu, ale rozwijają telcyaty- 
pt się 1 mężnieje duch jednostek I ogółu, co widać |wę. śpieszą 1 pumocu, tworzą liutytucye I fundu
je! u działauy współczesnych ivar*z*v skidf. —  |się porno cnic:.?. Mieszczanin praski, budej *wlck! 
Trozumleli oni, że naiwlększem nieszczęściem !,td. patrzy z ZAUianiem na najwylsze Instytucye 
Łłrodu lest zubożenie ekoi.oi iiczne. To nleszczę- jw zakre^e przerr ysiu I handlu, bo widzi w olch 
śde up-karza, upodla, niw-rczy także mi ralnie, 'spełnieni Weałów najwlekazych patryotów. Idea 
by podać ogół w Łuwisfość od obcych żywiołów, gospodarskiej solidarności stworzyła roadewif
I oto organizacya współdzlelcza parnia szerokie przedmli >6 praa-lch, na które patrzy z podziwie, 
okręgi, zjawia się kapitał, wspierający cora imie' îi«->® przy« ykfy do biedy wyc^n -dżcsi polski.
'sza przedsięwzięcia, solidarne działanie hurtowni
ków I detalltstów, poczyna prosto .-ać organlua 

j obcym żywiołem garbaty.
Okazało się ic ban* Towarzystw współdziel-

Nisty>iła chwila, w której mus1 nastąpić) osła. 
toczna rawteya dziedziczce] Ideologii. Do tycia 
współczesnego można wejść jedynie pracą I kapi
tałem, które być muszą narodowe. Kaftara p< ka

1 zych. tóryJ? ti-zy się całe setki od Warty do mote rozkwitnąć i ^ n U  tylko aa tle ozw«JB 
Wieprza I Bugu. zwiastuje odrodzonU' narodow e»o iai od owego grspodai st»a. Kazi Ją dziś żywioł 
Btopooarstwa i okazało się, 4e postęp nie uwalińa obcy. który chętnie wch dzl w kompromisy te

wusystklm’ czynnikami, k^óre tę kulturę podkoj<>d myśli o dobtze narodu. leżeli Wisła nie ma 
zostać Jordanem, trzeba wzmocnić się I ~>żesnai 
się z dawną Ideologią.

Najtrudniej to przychodzi uczynić tateiigencyl 
jaPcyiskiei. ogarniętej policką ozbitej na 
kasty, unieruchomionej stosunkowo łatwem I spo*

pulą. W  walce może lej dopomódi kultura cztjka, 
która roninie usiłowania polskich działaczy. —  
„S naseho hlediska rozumimt dobro tom uf o poi- 

skemu sevtni:mu“ . (C. Slepanek Ruskę Polsko S 
hl«l skaftaj jdo f-łspodarskeho. Praha) mów Je-

wać
bo

kol rm oytow^iem urzędnika Taki OiObnik czu- den z nich. by wskazać niejako ta p o t r z ^  sto
le sł' obco w otoczeniu, ki&re ma świs jomość dyowania metod pracy organicznej czeskiej. - -  
swego celu Nie :r.c ono czasu na lało* ?ch roz- I teraz zapytać nuleży, czy wychodźca «s  tjlsk l 

\t at temat wypadków wolennych, £ e  w * - ?rosumie wreswie, że rcr.wój takiej praey w krsjł
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zależy od skupienia wszystklcn warstw w jedt :m obywuteli I ono ledynie dba o ciasnych wytwói- W arsza*j, aby rat nareszcie pozwoli* rod»k0tt 
daże u, i® złodziejem dobra narodowego Jest ców, którzy s* najcenniejszym podkładem kul- u »ł}K eć  grę krńla pianistów, którym *achwyc,j 
tea. kto ge *lo powiększa, ie  wartość osobnika tury. J ały, — J i srewski pierw-^.

Jeży od ie*o udziału w życiu społecznem. Do Jeżeli u nas zabraknie m«ż<Sw do takie} pracy, krok twój M urował do K emtoplow, ab; ^ J l  
pracy organicznej która otwiera się dziś przed niech wezmą sie do niei kobiety, by nie konspi- w przeddzień koncertu zagrać w... Rinta z da. 
narodem potrzeba wiedzy. Nabywa sie lei nie rować, iak to im zarzucał kiedyś Bismarck, ale wnyroi przyjaciółmi, 
dysputa czcza, nic estetyzow miem, pozbawionem budować! Ody duch upadł w Wen< iz'e. zacho. 
poważniejszych podstaw, ale wiedza, która po- wała go Rom I stanęła na zgliszczach dumna 
przędza pracę, która poprzedzi bogactwo. Ta wie i nieugięta. Niech po ziemiach polskich popłynie 
dza właśnie mówi, że naj ważnie jszem ^a^adnie. dziś u isło pracy i obudzi choćby milion kobiet, 
nlem Jest piecza o narodowe gospodarstwo. Ono zgodne z  Tiismarkowskiem „Chf h t i  h i Polo- 
musi wyżywić obywateli z rodzinnej gleby, ono  ̂nnistsl" — Szukaj le P^lekl** 
swymi wyrobami i handlem zaspakaja potrzeby

Gdy ziemie polskie ogarnął płomień *tra*zli- jeszcze, jak na jednaj z wystaw na polu U jardo
wej wojny —  a śmierć i znlpzczenif zaczęły

Na pierwszych czterech koncertach odmń 
gry na fortepianach Steynwaya (na tycfc gryWj  
a-\ całyra święcie) i Bet h? teina.

— Nie, grnć będę na fortepianie polskie fs 
bryki Kemti.pfów — powiedział mUtrz i gT1i 
na instrumencie, zbudowanym specjalnie d)a 
nie#o przez Eriwanla i Józefa Kerntopfów 

Bo był nietylko dobrym Polakiem, ale zaw 
Bze takie dobrym człowiekiem, który za dnh« 
dobrem płacił.

Pii;ć tysięcy franków za krzesło. 
Jeden i  najwybitniejszych profusorAw kon-

zbierać obfite swe żniwo w nieszczęśliwej na
szej krainie — przyniÓBł telegram wiadomość, 
ie  dwaj znamienici rodacy na i Henryk Sien
kiewicz i Ignacy Paderewski, osiadto-.y na cza# 
zawieruchy dziejowej u podnóża niebotycz
nych Alp —  podjęli akcyę — dla ultenia nę
dzy ziomków w Królestwie i Galicyi. Imiona 
wielkich ludzi mają siłę przyciągającą — to te l 
wieść, jaka dotarła do kraju ze Szwr jcaryi wy- 
wclaia uzasadnione uczucie radoćei — nazwis
ka bowiem Sienkiewicza i Paderewskiego da
wały rękojmię, ie  podjęty przez nich trud — 
owocnym będzie i tysiące ginących z głodu — 
uratowanych zostanie dzidki szlacheckiej lni
cy ft ty wie i wywołanej nią ofiarności społ. 
czeńntw, me dotkniętych bezpośrednio grozą 
wojny Jakie są skutki tej inieyatywy wie ogół 
z rozlicznych na ten temat nota.uk w dzienni
kach. Polsce — tej krainie Łazarzy — jak na
zwał nasze ziemie prezes Koła P Piliński — 
przychodzą narody cz’ iłe na niedolę bliźniego —  
z wydatną muteryalną pomocą — uli dającą 
się jrrzcz*  określić w cyfrach Sienkiewiczowi
i Paderewskiemu naleiy się wdzięczność, ie  w 
chwili t ik  iięikiej dla nas — umieli zająć sta- 
atanowisko, — godne zaiste wielkich ludzi,—stA- 
r; r  się o trzeć łzy Todakom, pogrążonym ju i 
w otchłani smutku i rozpaczy,

•  •  *

Kim je*t Sienkiewicz dla aarodu rhyta^znem
byłoby na tem miejscu wspominać mniej zna
nym jest ogółowi Paderewski, jego tei zAsługi 
chcemy podnieść w szkicu niniejszym. Daje 
on obrai Paderewskiego jako artysty, człc wie
ka i obywatela kraju, którego dziś z dumą na
zwać możemy prawdziwymi „Ojcem narodu**.

wykazać ton tych instrumentów.

Opiekunowie artysty.
Nikt wówczas nie przypuszczał, iv  trgo po-

wskiem przed laty 30 w pawilonie Kermopfów serwatoryur r zawskiego, gdy Paderewski 
grał na ich fortepianach młody muzyk, aby ł  0 uw,e anJ na całym świecie i uznany

za p-erwszego pianisty przyjechał do Warszawy
l » w Krakowie, skąd powrócił po wy. 

jcizdzie Paderewskiego z Warszawy i niechętni* 
słuchał entuzyastycznych opowiadań o wraże- 

czątkująrego i mizernego jak mniemano, pianist ę ^  ̂ ^ywarł dawny uczeń konserwato
ra lat kiikt naście witać będzie iw lu  jiJio krów jen(u«   ̂ P^ez mego za pianistę „bez ta 
artystów, nie mającego równego sobie na całym A2eJ kilku ,aty 6w g}oij)y mmyk ^

zachorował. Przyjaciele urządzili koncert dla 
nie<ro a Kerntopf zawiadomił o tem PaJ^rew-
akiego.

W kilka dni póżnirj z Morgę w Szwajcaryi 
naJ^ze.lł telegram od mistrza z zawiadomieniem 
że ponieważ nie może przybyć w porę na kon
cert, przesyła ..za krzesio" pięć tys.ęry franków.

Albowiem Paderewski drobnych uraz uir pa
mięta i rhęlnie przychodzi z pomocą tym, któ
rym jest ona potrzebna.

Takim jest on w Polsce i takim wobef 
Polaków wszędzie, na całym świecie.

Praojcom na efrwatę — braciom 
na otuchę.

Kiedy z inieyatywy Rady miasta Knkowa 
przygotowywała się Polska do uroczystości 
500-letniej rocznicy pogromu Krtviaków  —

obszarze świata 
Wierzył w talent jego tylko Kemtopf, a wia

rę tę podtrzymywał RogutkL 
A  Kerntopf wierzył w talent Paderewskiego 

tak mocno, ie  póty nie spocz ł, póki nie skłodii 
go do wyjazdu na studya dalsze do Leszetye- 
kiego nad modry Dunaj.

Aby z&4 ułatwić ten wyjazd na czas dłuższy, 
Edward Kemtopf w *ali swojej przy ulicy Mio 
dowej urządził koncert młouego artysty.
Zgromadziła «ię tam niewielka Uczba prawdzi

wych miłośników muzyki. Artystę jnano ser
decznie, życzono powodzenia...

Paderewski wyjechi.ł żegnany przez *5dwar* 
da 1 Józefa Korntopfnw, odprowadzony na 
dworzec, kolejowy li tylko przez Ficguskiego...

W  Wiedniu zgłorił się do miutrza Leszetyc- 
k iiyo, który odrazu dostrzegł w nim talent ol-

Do foiteplanu «aslada potężny krół artysta.
Sala przepełniona Wszyscy z zapartym odde

chem oczekuję na ukazanie się fe?0 czarodzieja 
który uwagi; wszystkich przykuwa do siebie, 
który zmusza ich do składania hołdu...

Siada i kiedy uderzy o klawisze, tłum słu
chaczów zapomina o wazystkiem. pat-zy w mi- 
Bti ta i przenosi się w świat rozkr szy artystycz
nych.

Tak jeit wszędzie, tak było zawsze w pło 
miennym Paryżu, tak samo w zimnym Londy
nie, niisinaczfcj w zgiełkliwym New Jorku i tylu 
setkach wielkich mia?t, które „wielki Paddy" 
w zachwyt wprowadzał..,

brzymi. Przyjął go do swojej szkoły 1 zaliczył Paderewski ofiarował miastu dar króle trskl — 
do siajulubkftszych i do najzdolniejszych ucz pomnik Jagiełły, wznoszący się dziś przy placu 
niów. * |Matejki Czem była ta uroczystość pamiętają

Uczeń ten pracował niezmordowanie w i dnie
1 w nocy.

Zamiast polek i walców cięgle tylko 
gamy.

8p Antoni Donimirski, redakł or wanzaw- 
skiogo „Słowa“  o chwilach tych opowiada epi- 
Łod naslęjpujący z czasów, gdy bawił w stolicy 
Austryi.

— Mieszkałem w jednym domu z Paderew

wszyscy. Jaki entuzjazm ogi mął olchy Kra
ków — jakie uczucia budziły się w sercu Po
laka.

Paderewski nie ograniczy! się do ufundowa
nia pomnika — alr gdy tyriące rodaków 1 ca
łej Polski zaległo plac Matejki — wstąpił na 
trybunę i drżącym ze wzruszenia głosem ofiaro
wał narodowi dzieło Wiwulskiego: „Twórcy 
pomnika l wsTjrscy, co mu przy pracy byli po
mocni, składają hołd ten dziękczynny świętej

skim Ja były dyrektor Banku w Toruniu, 00 praojców pamięci; składają go na ołtarzu ojczy- 
początkujący artysta Nien.z wieczorem raria-' zny jako not urn pobożne, błagając te wyrokie 
dałem do bWrka, aby pisać list do „Dziennika świetlane duchy, cd wieków jui z Bogiem z’ ,,- 
Poznańskiego** lub do Warszawy. Zaczynam. czone, by wjzystkie dzieci tej ziemi natchnęły 
pisać... W tem ujzu moich zaczynają docho-1 miłością i zgodą, by rozszerzyły serca nasze, by 
dzić gamy.. Aha, to Paderewski ćwiczyć się wyprosiły dla nas i wiary moc i nadziei pogodę, 
zaczyna Gra kwadrans, pół godziny, godzinę cierpliwość 1 tę dobrą wolę, bez której niema
całą. jedną dru^ą. i tylko gamy. To piano, to 
nieco silniej, to fortissime, 1 tylko gamy... Trwa
ło to tygodnie całe, we dnie i późno w nocy. 
Inni 4sied zi gniewali się na monotonne 7amy. 
Byli tacy, co chcieli prosić gospodarza o wy- 
mówitnit) mieszkania muzykowi, który zamiastA iiuln.l, 1„. __ __ . lilOWłŁllie UMTOROUIO J —

pa, ł.v  1 T  n  *kocznych polek lub sentymentalnych walców 7r8
Paderewski -  jak wielu, którzy później olśnić jtdyiJey gamy ale mnie One "ie  przeszkadzały...
mieli iwiat blankiem swego taientu chwile 
ciężkie, walkę o chleb powszidni wśród trud
ności, zawodów i goryczy.

T^irs. jz»  swe kroki zaczął stawiać na polu 
yrtystycznem w Warszawie, gdzie ukończy] 
konsoi watoryum muzyczne.

Młodzieniec bez... talentu.
h odzieniec rwał się do sztuki, którą ukochał 

“ U8-1 całą, a tymczasem profesorowie nie wie
rzyli w taleni jego, nif prorokowali mu ładnej 
przyszłości 1

Bolało to kochanka Muz, ale nie tracił »»iary 
w siebie.

Nic tracił jej i pracował t zapałem nad udo
skonaleniem się w sztuce.

Wiary w sity własne dodawało mu tylko 
dwdcb przyjaciół- inspektor konserwato^rum 
Rognski l w?półwłaś« iciel fabryki fortepian w 
Edward Kerntopf...

rikromne lekcye pozwalały li tylko na skrót 1- 
M  utrzymanie, to tes Warszawianie pamiętają

Pad« rewski grał gamy na fortepianie a ja 
wypisywałem setki wierszy na patkich papieru 
do dzienników.

Wkrótce poznałem osobiście tego „gamlarza"
i pokochałam co bardzo... Dziś jeet on, dzięki 
tym właśnie ,gamom“ , wielkim artystą.

Donimirskl pokochał Paderewskego, ale 
snać i Pader«w?ki nie zapomniał o swoim sąsia
dzie z Wiednia z czasów zan nia swpjej cię
żkiej pracy, skoro na wieść o jego Smier"i i po
grzebaniu zwłok je^o w Berlinie, zarządzi* prze
wiezienie zwłok do Warszawy, aby spoczęły 
tutaj w ziemi, którą zmańy tak ukocha!.,.

Abv zagrać w wfnta.
Paderewski pamiętał zawsze o tym, kto był 

dla niego dobr) Nie ścierpiał, aby dobry sąsiud 
z Wiednia spoczywał snom wiecznym w Ber
linie, którego nie znosi — był też zawsze wdzię 
czny Roguskiemu ! Kerntopf om za wiarę w 
jego talent, za serce życzliwe.
- K i e d y , ^  f 8p^r pora* p i e r z y  przybył do

ani cnot cichych a il sławnych czynów**,
*  • *

Przód niedawnym czasem w prastare mury 
Jagiellońskiego grodu — wstępowała armia nie 
miecka, by przemaszerowawszy przez Kraków 
nieić pomoc swemu sprzymierzeńcowi. Ofice
rowie i iołnierze, maszerując od dworca ku mia
stu ciekawie spoglądali na pomnik i pytali prze
chodniów, co przedstawiają „te wspaniałe fig-i- 
ry“ . Odpowiadi.no im chętnie i iyczliwie.

„ ijn L «/. i5r.

Jak długo powinien człowiek 
spać?

Nazwanie tnu „braten. śmierci" opiera lię ns 
bardzo tylko powierzchownej obserwacjri. W 
rzeczywistości bowiem powinno eię nazwać sen 
właściwie „bratem życia1*, gdyż przygotowuje 
On. gromadzi i uzupełnia siły dc niego, stano
wi więc nie zejście do śmierci lecz wzlot do 
nowego życia. Sen zakrótki, przerywany i nie
spokojny, nie jest w stanie przysporzyć czło
wiekowi utraty tych sil fizycznych 1 dno##1

i ł



wych, które skutkiem imęczenia postradał.
Dobry sen domaga się przedewszystkiem pe

wnych przygotowań, zaliżnych od indywidu
alności danego osobnika. Najwolniejszą rzeczą 
ie8t usunięcie tych podniet, któreby spoczynko
wi mogły przeszaadzać. Jeden nie może zasnąć 
ieieli c if ma M  stollJCU nocnym swej zwykłej 
szklanki wody, huty — jeśli oie tyka mu nad 
uchem nastawiony na pewą godzinę budzik, co 
trzeciemu właśnie nie pozwala ipaó. Jednem sło
wCD1__ katdy człowiek Oia swoje przyzwycza
Jenia, których taaiedbanie przyprawiłoby go o 

snu..
Błogosławiona ta dla wielu ludzi chwila na- 

stę PrzeI wy ,ączenie w8*yBt^ch  zewnętrz
nych podniet, które pobudzaj system nerwo 

* cz\c wieka, z wyjątkiem automatycznej fun- 
fccyi, niezbędnej do utrzymania tycia Jeżeli 
poszczególne stacye pracy duchowej porówna
my z latarniami, to zasypiacie podobne jest do 
powolnego gaśnięcia wpzyskkh tych źiódeł 
świetlnych. Szybkość i głębokość zaśnięcia za 
leży od stanu napełnienia naczyń krwionośnych 
w mózgu. —  U ludzi, którzy podczia mu mó
wią i <nią fantastycznie, ów odpływ krwi nie 
najtąpił w dostatecznym stopniu. A znowu :en- 
nośc, napadająca wielu luJzi po obiedzie, wy-

-t- 4,1.̂  » •

nik,' z tego, że krew odpłyn^a z mózgu do or
ganów trawienia.

Pozatem powinien sen trws^c tak długo, jak 
tego wyuiaga usposobienie każdego człowieka. 
W tym zakresie istnieje zawsze starorzymski 
zasada, fe  dla dorosłego człowii ka wystarcza 
w ecie 7 godzin snu na dobę, w zimie ośm.

Jest rzeczą wiadomą, że tacy ludzie, jak 
Newion, Aleksander Humboldt, Napoleon i in
ni, potrzebowali 3 do 4 godzin snu, by odzy
skać siły do aowej pracy, wymagającej ich o 
wiele więcej niż praca przeciętnego śmiertelni
ka. —

Niektórzy znów 6łyrni uczeni muszą ode- 
spać swoich 10 godzin snu, ale za to w dziei 
pracują tak skoncentrowanie i tyle robią, że 
nad abiają to, co inni urywają ze snu.

Silny i zdrowy sen jest nawskróś niezwykle 
cennym darem przyrody i zapewnieniem dłu
giego życia w pełni sił i zdolności do pełnienia 
obowiązków. To też należałoby nie tak pgardli- 
wie odnosić się do „sz?afmyey“ ; sen bowiem 
jest puszką oszczędnościową gity życiowej i kaJ 
dy człowiek powinien w tem znaczeniu starać 
się zawsze o to, by ta puszka pełną b jła  swej 
cennej zawartości.

'  -i n x i .  4. ^ * ,  ^ \ r

Piechota grecki.

Stanowisko Grecyi, zwłaszcza odnośnie do szlości to jeszcze zagadka intrygująca dwie 
kwe&tyi dardaneiskiej iest żywo obmawian^ strony wojujące. Rycina nasza przedstawia pie dem ^ 5 ^  późnie/przyjąi katolicyzm. Wobec

widzieć W działalności politycznej W iu tgo o- 
wych silnych akcentów antyaustfyackich, za
czerpniętych z dzieł generała Fadiejewa.

JAN BLOCH 1 PÓŹNIEJSZY HRABIA 

W ITTE.

v!ałą swoją kary erę ministeryalną zawdzię
czaj Witte słynemu bankierowi w? rszawakiemu 
Janowi Błochowi, który wsławił rfię później dzie
łem „O wojnie" i propagandą na rzecz wiecz
nego pokoju, —  propagandą bozskuteczją, mi
mo iwóch kongresów w Hadze.

Fadiej;w umieścił swojego siostrzeńca na 
kolejach Połudisiowo Zachodnich. Były to koleje 
prywatne, rozciągające się od Kijowa aż <10 
Odessy. Na czele t jj olbrzymiej sieci kolejowej 
jako prezes redy zarządzającej stał Bloch, któ
ry z komisanta bankowego w Warszawiu umiał 
drogą Drze/ Petersburg wybić się na rlanowisko 
jednego z największych przedsiębiorców kolejo
wych rosyjskim.

Witte zaczął zrazu jako pomocnik zawiado
wcy stacyi w jednym z podrzędnych punktów 
kolei Południowo-Zachodnich. A le niebawem 
zdołał zwrócić na siebie uwa^e darem organiza
cyjnym i energią. Podczas wojny w 1877 roku 
na kolejach Południowo-Zachodnich doszło do 
taki* go zamętu, że ustał prawie cały ruch pa
sażerski i towarowy. Wówczas Witte, wciąż 
jeszcze zawiadowca 3tacyi, zatelegrafował do 
naczelnika ruchu w Kijowie, że ma plan upo
rządkowania stosunków na kolejach Południo
wo-Zachodnich i prosi, aby udzielono mu ^osłu
chania i umożliwiono wykonanie planu. Blocli 
zwtócH uwagę na tę depeszę, kazał młodemu 
urzędnikowi przybyć do Kijowa , w j słuchał ja
go projektu, uznai go za dobry i dal mu ludzi 
oraz potrzebne pełnomocnictwa. Istotnie Witte 
w p-zedągu bardzo krótkiego czasu umiał 
tak pokierować taborami wagonów I rozłożyć 
ruch pociągów, że >:ały aparat komunikacyjny 
na kolejach Południowo-Zachodnich funkeyu- 
nował doskonale.

Od tei pory Witte stał się ulubieńcem Blocha. 
Awansował bardzo szybko. Zrazu w  sanym K i
jowie, a następnie w Petersburgu.

K A R YE R A  M INISTERYALNA W1TTEG0.
Jan Bloch był człowiekiem genialnym. W  kai- 

dem innem państwie zrobiłby niesłychaną kary- 
erę państwową,. W Rosyi stawało mu na prze
szkodzie, że był z pochodzenia żydem, i to ży-

w prasie europejskiej. Do tej pory Grecya jest <;hotę grecką, 
neutralną —  jakie stanowisko zajmie w p rzy-1

Przedziwna loiu koleje
Siostrzeniec stara* się wykonać plany swego wuja.

Przed niedawnym czasem zmarł nagłą śmier
cią były prezes ministrów rosyjskich Sergiusz 
Julianowicz Witte.

fimierć nrzye: U  tak niespodziewanie, żd w 
Prasie niemieckiej i wiedeńskiej nie biakuje do
mysłów, nawet twierdzeń na temat zamachu 
zbrodniczego, którego ofiarą miał paść hrabia 
Witte.

Prasa berlińska, a wślad za nią i prajł. wie
deńska wyraża wielki żal z powodu śmierci 
hrabiego Wittego. Uchodził bowiem od samego 
Początku wojny ca zwolennika jaknajozybsze- 
go zawarcia pokoju.

£e prasa niemiecka żałuje hrabiego Wittego, 
ttożna to zrozumieć. Hrabia Witte był zawsze 
zwolennikiem wielkim Niemiec. Natomiast na
leży wyrazić zdziwienie i to zdziwienie duże

W ITTE SIOSTRZEŃCEM GENERAŁA 
FADIEJEW A 

Kto zna stosunki rodzinne hrabiego Wittego, 
ten wcale nie będzie się dziwił, że Witte należał 
dc przeciwników monarchii Habsburskiej. Nie
chęć, a nawet nienawiść do Austryi Witte wy
niósł z domu rodzinnego. Był siostrzeńcem słyn
nego panslawisty i słynnego wioga Austryi.

tego miał wszystkie stopnie do wielkiej karcery 
ministeryalnej zamknięte. Piagnq‘  tedy posia
dać w Petersburgu czloweka eob.e oddanego, 
człowieka, który wykonałby Wozystkie jego pla
ny. Takim człowiekiem miał być właśnie Witte. 
Dzięki jwoim stosunkom postarał się, oy w  1887 
roku powołano Wttego do ministerstwa okarbu. 
Zestal tam dyrektorem departamentu kolejo- re- 
go, a w 1892 roku wciąż z pomocą Blocha awan
sował na rrinistra kolejowego czyli —  jpk brzmi 
tytuł rosyjski na —  ministra komunikacyi.

Minio tego awansu Witte wciąż jeszcze ko- 
r7ystal z pomocy Blocha i wciąż jeszcze b^f 
Blochowi wdzięcznym. Z właściwą sobie inteli- 
gencyą zrozumiał doskonale, ile pomysłów i ile 
ide? genialnych zawdzięcza temu finansiście.

W wrześniu 1893 roku Bloch dożył tego za
dowolenia, że nie mogąc sam zostać ministremgenerała Fadiejewa. ____ __  __  ____

Rościsław Andizcjewicz Fadiejew, gene skarbu, zdołał nr tem miejscu postawić Wittego. 
rosyjski, który swoją kary erę generalską zrobił 
w walkach na Kaukazie, podczas obrony Sewa
stopola i w wojnie tureckiej 1877 roku, upra
wiał obok zawodu wojskowego nader żywą

CAR MIKOŁAJ II. i W ITTE.
Minister skarbu Witte miał wielkiego wroga 

w osobie cara Mikołaja A  Mikołaj II, z natury
działalność pisarską polityczną. W  1870 roku złośliwy i małostkowy, nie umiał zrozumieć po-
wydał słynne dzieło panslawistyczne pod ty tu gjądów genialnych Wittego. To też pomimo
tem: „Pogląd na kwestyę Wschodnią14. W tem wilkich zasług Wittego dwukrotnie car Mikołaj
dziele oświadczył jzk najwyraźniej, żc zniisz^ze- u  odebra1 mu władzę bez najmniejszych powo

* powodu żalów prasy wiedeńskiej, pisze wy- nie Austryi jest warunkiem kotd .oznym jak  
fony dziennikarz wiedeński p. Nowicki w swym twienia kwes.yi J 

tygodniku. Hrabia Witte bowiem od samego 
początku swojej karyery politycznej był wro
giem Austryi, wrogiem nieubłaganym. Konse
kwentnie dążył do znis^szenia monarchii Habs
burskiej. Kilkakrotnie —  jak to wyszło na jaw 
1 wiosną roku przeszłego — próbo wp.ł w ostat- 
•Mch latach dziesięciu stworzyć zupełuie nową 
^°n,binacyę dyplomatyczną. Dwukrotnie przed- są tylko imitatorarri 
‘ ;kdał cesarzowi Wilhelmowi U plan ścisiego wypowiedzianych w 1870 roku przez wuja - 
sojuszu pomiędzy Rosyą, Niemcami i Fran« yą. biego 'Aittego.

dów. Po raz pierwszy usunął go z stanowiska 
ministra skarbu pomimo, że Witte umiał usunąć 
deficyt, umiał zapoczątkować wielki ruch orze- 

Dzie ło ”  Fadi e jaw a znalazło poklask uiesły ! mysłowy w Rosyi i umiał up rządkowac, walut,. 
chanv w caiej Rosyi i weszło — żn się tak wy- Po ra, drugi cesarz odebrał Wit-emu władzę juł

słowiańskim.

ra imv —  w krew i w duszę całej inteligencyi' po wojnie Mandżurskiej, usuwając go także be« 
■viskiei Wszvscv dzisiejsi panslawiści rosyj- najmniejszych powodów z stanowiska prezesa 

6c poczynając od hrabiów Bobrińkich, a koń- ministrów, nieromny wielkich zasług, które Wit- 
rząć ra Wemmach i Innych „małych piesk K-h‘% te położył poucza* zawierania pokoju z Jape-

naśladowcami poglądów

Ołarą tego sojuszu miały paść Ausf,ro-Węgiy. 
I gdyby nie opór cesarza Wilhelma U, pian> 
wabiego Wittego weszły jy  w tyci®, w

Dowodzi to niesłychanie złej orypnticy l pra
sy wiedeńskiej w kwestyach rosyjskich pani., 
wiatycŁaych, i© utniala i Jii® cbciat^.

mą I cd tego czasu nigdy już do władzy nie 

wrócił.

MAŁŻEŃSTWO HRABIEGO WITTEGO,
W  stosunkach dworskich mesły hanie 'irabte1 

mu Wittemu pnoszkadzaio jego w U U & tW *.
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Dzłsiejtza hrabin* W itt* za miodu była n ie 
i tkanką jodnego z domó^y publicznych w Ode- 
Rio. Rzecz prosta, że tego rod ;aju o»oby nie mo
żna było na dworze Petersburskim przyjmo
wać. Wprawdzie wszyscy ci, którzy się ubieg eiII
o łaski" wszechwładnego Wittego, patrzyli prze? 
palce na to, czem pani Witte była poprzednio. 
Ale ani i  on a Aleksandra III, ani żona Mikoła
ja II nie chciały się stykać z panią. Witte Stąd 
stanowisko Wittego na dworze było zawsze nie- 
pewnem, nipwyraźnem i dwuzua.'■'.nem.

Na dobitek Witte był tak słabym dla swojej 
iony, że wbrew prawu 1 względom przyzwoi 
tości protegował wszystkich choćby najdal
szych kuzynĄjr, krewniaków i  powinowatych 
^wojej żony. Wywoływało to cląfrw kwasy i do
starczało materyału rozmaitym oskarżeniom i 
skargom n » W i i tego.

WITTE I STANISŁAW PROPPER
Piękną stroną charakteru Wittego była sta

łość w przyjaźń5 i wdzięczność Złożył on do 
wody obu tych przymiotów w swoim stosunku 
do Krakowianina Stanliława Proppera.

Mało kio wie, że dzisiejrcy wydawca najwię
kszego i najpoczytniejszego dziennika rosyj
skiego „Birżewyja Witdomo&ti“  [Petersburg), 
pan Stanisław Propper jest krakowianinem. Je
go biat starszy był adwokatem krakowskin I 
członkiem Rady miejskiej yr Krakowie. GraJ też 
też przez czas dłuższy rolę wybitną w polityce 
mlejskiwj krakowskiej, tlatka dzisiejszego wy  
dawcy dziennik* „B iriewyje Wiedomosti“  ra
zem z córką, pan. ą Matyldą Propper mieszkała 
długie lata w Krakowie.

Stani ław Propper jako młody handiowiac 
wywędrował do Petersburga i  tain dzięki wiel
kiej inteligeucyi uraz wielkiej energii umiał po 
pewnym “zasle nawiązać stosunki z dziennika? 
stwem w Petersburgu. Aż wreszcie nabył mały 
tygodnik „Birżewyja Wiedomosti". Ten tygod
nik pracą nieustanną rozwijał, a p^tem zmienił 
w dziennik, który dzisiaj rozchodzi się w Ilości 
kilkuset tysięcy egzemplarzy dziennie.

Witte pognał Proppera w latach, gdy byl je
szcze stosunkowo skromnym urzędnikiem. Trop- 
per wyświadczył mu wtedy cały izereg przy
sług. Mówią tei, że bezinteresownie pożyczał 
mu pieniędzy, gdy Witte — jak to bywa zwy
kle u znakomitych finansistów —  umiał wpraw
dzie po-«.ądkować finanse państwa rosyjskiego, 
lecz w budżecie własnym nigdy nie wiązał koń
ca z końcem. Łatwo też zrozumieć, jakie widoki 
otworzyły się dla Proppera w chwili, gdy W it
te został zrazu dyrektorem departamentu w mi
nisterstwie skarbu, potem ministrem komunika
c ji, a wreszcie ministrem skarb. Witte robił co 
mógł, by się odwdzięczyć PrópperjJ? i za przy 
sługi dawniejsze. W  Petersburgu wiedziano, że 
Propper jest mężem zaufania wszechwładnego 
ministra skarbu, % jego dziennik organem, po
jadającym pierwszorzędne informacy. finan
sowe.

WITTE I AUSTRYA.
Główna cechą charakteru W iltego była kon-

sekwen<ya niemal żelazna. Dowód najlepszy te 
go rysu charakteru stanowiła — jak zaznaczy 
liśmy powyżej —  niechęć głęboka do Austryi. 
Raz wstąpiwszy w ślady swojego wuja F^dio 
jewa, Witte na każdem stanowisku, i w  latach, 
gdy piastował władze, i w epoce bezczynności 
przymusowej wciąż wracał do progra nu swo
jego wuja, do programu, że tylko zniszczenie 
Aui uri zapewnić może utrzymanie dobrych eto- 
mnków pomiędzy Rosyą i Niemcami. Raz po 
razu wracaj do tej myśli, raz po razu usiłował 
wprowadzić ją w żyęie.

Dlatego te i —  wbrew narzekaniom pra^y 
wiedeńskiej —  każdy znawca bezstronny idei 
politycznej hrabiego Witti j o  musi powiedzieć, 
że ze Btanowisha interesów auMryackich śinierć 
tego rosyjskiego męża stanu wcale nie jest w y
padkiem, 1usługującym w  Wiedniu na ronienie 
łez gorących.

S fy trzy irM o ść  na ból 
n ró żnych  narodów.

W  licznych wojna, h doświadczono, że rana 
postrzałowa wtedy tylko niewielki ból sprawi® 
początkowo, jeżeli kula natiAfił* na bardzo czu
l i  centra nerwów. Bardzo wielu ranionych żoł
nierzy nie odczuwa bólu w pienrB: ej chwili wca
le, a o ranie dowiaduje się dopiero później, wi
dząc płynącą krew. Natomiast przy ranach d ę
tych ból występuje od razu, gdy4 zawaze prawie 
przecina większą i obfitującą w  nerwy par
ty e, a  Ladto krwawienie jest zawsze silniejsze 
i  niżeli przy ranach pe*m. iłowych.

Naturalnie, że stopień odczuwania bolu za
leżny jest nie tylko od odporności, ale takt* 
od jego charakteru. W ielkie zn leżenie ma także 
usposobienie orobnŁca w dnuej chwili; o ile go
rętszą jest walka, o ile więcej podniecony jest 
wojownik, tem mniej wrażliwym staje się na 
ból.

Wreszcie top i i odczuwanego bolu różny 
jest u różnych narodów i zależy od Ich rdzer 
nego charakteru.

Tak na przykład wyznawcy religii mahomf.- 
tańrkiej są ba .izo  wytrryn ii i  na ból i bardzo 
rzadko jęczą przy operat yach, zranieniu lub o- 
patrunku.

Całe godziny spędzają na cichej modlitwie 
a jeżeli nawet wymknie Lm się ,'akai skarg.. —  
to nie ściśle osobista, lec? prawie zawsz do
tycząca losu ich dzieci Olbrzymią wytrzyma
łość na ból okazują Serbowie i Bułgarzy. To 
jamo prawie można powiedzieć o Węgrach i 
Bawarczykach. W ogóle hardziej wytrzy-mal, są 
ludzie urodzeni na wsi, aniżeli w  mfeScie. Pe- 
wnsę jest rzeczą, żt np. znowt N orw egow i, 
Szweda, A ig licy  i Niemcy taj nej znacznie 
znoszą ból i  więcej okazują stoicyzmu, aniżeli 
Francuz’ , Włosi i  Hiszpanie. Ideałem wytrzy
małości na ból są Japończycy, najmriejsi zoł- 
nierze ca świede. Ranni, zacinają zęby i nie 
wydawali z siebie nąimninjszego jęku, o cah 
niebo różniąc się od Rosyan, którzy nie ezczę-

Ź iczersa świąteczna  
ftołn?erza>

Duża, obszerna sala na głów je j poczcie. Przy 
wszystkich pulpitach w liczbie kilkudziesięciu 
piszący Za nimi stoją inni, czekają Wśród pi 
"zących najmniej ?U9& stanon ią panny, młodo 
panienki, podlotki

Przechadzam się wzdłuż i waze-z i z cieka
wości ze~kam niespoetrzeżenie Panienki piazą 
widokówki i długie liściki. Podnoszą główki, 
patrzą w przest -ze^, myślą, marzą i zrewu pi
szą‘i piszą, s za niemi stoją inni i niecierpliwią 
siej. Tu wychodźca galicyjski chce podpsać 

przekaz, tam starszy jegomość chce zaadreso s ać 
libt, iu znowu stoi obrk pulpitu kulawy żołnierz 
z połową kartk' w ręce, a przygarlr ona nta.ni 
szka drepcze od pulpitu do pulpitu, azutając 
miejsca, aby poprawić czy uzupełnić adres prze 
syłki pocztowej. Obeszła już -ałą .aę raz i 
idżie drugi raz. Spieszno jej, bo wysyła jynowi 
w posc podarunek świąteczny. Rcigląda aię tu 
i ta m i drepcze dalej Wszyscy czekają, bo pa 
cienki piszą liściki i  kartki jedną za drug$, pi 
a.’4  1 marzą.

T i  w sekrecie przed matką esy opi »kunitą 
zao*trza rie “ rzałki A m oi^  tu rfr.terga »ię pię

knem! słówkami “ i:8terną sieć, lub strzelił am 
westchnieniem kuje się kajdanki i kajdany, tu
taj zaczyna się saać niezdrowy narkotyk miło
sny i sączyć po kropelce truciznę moralną — 
tu w hali pocztowej, prz< znaczonej dla wygody 
ludzi czynu, interesu, dla których każda chwil
ka jest droga.

VVy czekajcie. Niech telegram się spoini, rlech 
przesyfka połowa dziś nie odsjdzie, niech żołą 
dek wychodźcy skurczy się z głodu —  mnujsz?
o to. Panienki piszą. Te j przypomniał się ładny 
frazes, tamta ma jnszcze kilka kartek, inna mu 
si wykaligrafować wierszyk — więc czekajcie.

Wśród nielicznycn starszych, którzy szybko 
Łtntaniają wę przy pulpitach, siedzi przy jed 
nyn1 żołnierz, ranny w prawą rękę. Z widocznym 
wytJkiem trzyma w niej ołówek i powoli, z 
moznłem krebli po arkuszu leżą ym przed nim.

Przechudzę tam i  z powrotem a w przychodzie 
spoglądam ukradkiem i widzę: duże, koślawe 
litery rozlatują się po papierze Zbieram je ra
zem, iz yU j) i skurcj chwyta mię za gardło. 
Koślawe litery skupiają się l  słyszę jak łkają 
serdecznym płaczem:

„W  pierwszych ałowach mojego listu Niech 
bidzie Pochwalony Pon Jezus i Matka jego, a 
teroa Drogo Kasiu Najukochańszo moja żono 
dowiaduję się o twojera Zdrowiu 1 powod^Aniu
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dząc wrzasków i  jękór7 przy drobnych
zrarianlach.

Nie małą takżo wytrzymałością odinaczaja 
się Polacy, a dowodem tego liczna przykłady 
z lazaretów i szpi ali.

Nienaruszona 
figur;. Chrystusa.

Kolo pewnej miejscowości w Pru. Ach,wscho
dnich toczyła się ożywiona i .  k t  arty?iryl —  
granaty zasypywały mas0Tf0 drogę, niszcząc 
domki i drzewa. Kilka granatów eksplodowało 
koło przydrożnej figury ukrzyżowanego Chry
stusa, a jeden zerwał i pogruchotał krzyż, da
ma postać Cft-ystusa oozostała jednak zupełni# 
n: uszkodzona.

1 & dzieci czy zdrowe wszystkie 8. Moje idro- 
wie i powodzeniu... (Ostatnie słowa przekreślo
ne, następne „św i^a  te drugie" także przekre
ślone) ... co tam u nos teroa w hałupie, bo to 
lw ięta  a jo  tu biydny do wos...

Spojrzałem na żołnierza. Twarz wychudła, 
smiEetrowana, o płowym i obwisłym wąsie, pra
wi smutną, codzienną historyę i,>*knoty wielu, 
bardzo wielu. Chora, zmęczona ręka. odpoczy
wa. Żołnierz patrzy . zed siebie, tam daleko, 
gdzie żono, gdzie dzieci. Zobaczył ich, widzi, W  
oczy mu zwilgotniały.

Odwróciłem się. Panienka tuż obok, odcz-y 
tując swój list, uśmiecha »ię błogo, ta znowu 
wpatrzona w adres różowej koperty, marzy roz
kosznie, inna z wypiekami rumieńców pn:'")isU' 
je Bążnisty wiersz, a tam znowu wychodźca w  
chałacie poprawia niecierpliwie loczki koło i cha, 
jegomość z przekazem zadął *argl i czaka, •  
staruszka drepcee 1 drepcze.

Kasz rifcerwiBta przejechał kułakiem lewej 
ręki koło oczu, pochylił głowę, ggj"b il się wię- 
ccj i gryzmoli z wysiłkiem list _ życzenia 
świąteczne do żony, dz.ieci 1 wszystkich krew- 
nych-jt* W Łem pt»cl — krcpla padła na arkusZj 
leżący przed żołnierzem.

X.G-;iłza nleot ma, łza tęsknota za ewyml.

i * *
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Humor u; okopach.
(Czurarły list „Staszka z Dębnik".) 

KOCHANY  KURY ERZE !
Choeioi wojna w europu.
Wybuchł- okropno,
I wiara sle W i m  kopie 
Aie lm tby moknom —
Nie m  z tego nie rJ jlmy
Walczymy z ochotom
Pułk nasz chwałom ozdobimy,
A  a Moskolem w Moto!...

Moskol, Francut i Serb mały 
Stanie ye przybrali,
Anglik skokol do powały, 
te Niemców powali; —

' Nie tak łatwo brachu a nam*
Wo]ov.ać na sucho,
Cz irnOo.nrńdców z Anglikami 
Wytargai, za ucho.

Turek ty* nie w clemle bity 
Z nami przybroł itame ,
Z haremów puściuł kubity 
By nie były same...
Eunuchom *ypo ledzioł 
Posadę z haremu,
„Bić Mobkula“! Im powledztoł,
„Lec* tak po *taremu“.

Tak se ipiwała wiara, jadonco t  nad i,*dy 
kuńskiem pociągiem w inszom strono na Mosko- 
la. Jo siedziolem cicho, bom nimioi gryfu jako- 
tik do ipiwanlo, a po drugie lomołam 58 ^u- 
W8 nad madziarskom gwarom, bo my jechali bez 
Wengry.

Klawo sie nom w drodze powodziło, —  wci
nanie bv!o obywatelskie —  popić by*3 co, Ino 
najgorsze było to, ie my sie nlmogli że Sodnom 
madziarkom rozmuwić, a wiara aie strasznie ob
lizywała, bo były bykowe kociuby.

8tolimy se w jednym wienkszym mieście co- 
tik trzy dni —  bo maszyna dostiła jakiegosik 
upchanio —  ale honorowe słowo składom, ©- 
bym jui był ale wytnymol. — Wiara to sie tak 
nynlcowała t* wszystkiego, ie chodzili po mie
cie, jak muj klawy znajomy nieboszczyk ua  
jar ze Spitilny, <ak nie zrebiul klawego g »
Meftu. .

Dloozego? —  Ano prosto rzecz!... Madziarzy 
tył przecie na wojnie —  a madziarki ino ̂ P 1* ' 
ml łyskały na naszych chłopokul, a om choro 
niki lnc na migi ćma ćme ćmi... —  1 klapał

Jo ta nieba rdzo kik wstawiołem za kociubami 
bo miołem wlenkszom sympatj ? do browaru. 
Poplułem tyi oo sle zmieściło i potem kim® 
końskiego szalonu —  alno! —  wiara mi ta mu- 
wiła, iem ino gembe mioł otwartom 1 po 
Jziarsku browaru »o?oł. .W. ostatnim dniu pod-

puściulem się d « jedny madziarki, alem sle nijak 
nimug z niom zblotować i putulułekii kontem.

Pomyślołem se: , schowojże se frajerze jerco- 
we tkdry do Krakowionek, bo dziesińó madzia- 
rek nie worto naszy jedny dziewuchy!

Klawom se pomyśloł, co?
Jo ino straśnie ciekawy jesteu. kiedy sle ta 

;holemo wojna skończy —  bo jak Boga ko- 
ehom —  przecie to juz usmy miesionc sie :ha- 
ratomy i nic... cerca momy ty i przecie nie z 
caminio i za naszemi brzanami zaczyno skj na- 
prowde przykrzyć.

Teroz Wom nazgrzuudze, jakmy se jechali. 
Ano koiejom. —  Jecnała z nami w w-aganaef- 
muzyki, naszo i wycinała wesołe kumety, ino 
pikuli od bembna nie było bo zoteowala i bi- 
Jno nimogta tzymać śtamy z b embnem.

Cinela tyż jednego brakowało, bo cinelista pik 
rimnioki na nim jeszcze pod Lublinem no i cinel 
sie zepsuł; — ale że na wojnie wiara zawsze se 
umi poradzić, W&luł dekiem oa szolki w cinel i 
'dawiec było.

Przejechaliśmy całe Wengry, ale Ino to mnie 
zaciekawiło, że Madziary rauszom być wesołe 
popijbraty, kiedy tela wina sadzom. Myślołem 
ie,* żebyśmy tak w lecie tendy jechali, tobym 
wiarę podpuściuł i poszlibyśmy na grandę. —  
Potem to my jechali bez Karpaty. Som trochę 
wienksze jak nasze dębnickie skały Twardow
skiego i obrośniente latami. Dziury dlo kolei to 
sem takie porobione, ie  jak kolij jechała bez ta
kie tunele, to se musiała wiara nosy zatykaj 
bo kichała od demu. — Jo wylozem na pirszt* 
pientro waganu bom słyszoł, że w KarpatacL 
som łalne widoki i świie powietrze, alem się 
pokiwoł, bom zmórz, jak cholera i  musiołem co
sik ze dwie godziny skuczeć na mrozie, niozem 
Tiaszyna dlo odnoczynk’1 stanęła.

Po jechaliśm y Karpaty i pokozała sio nom 
nasza kochano Galicyo! — Tak mi sie cosik 
ni ,klawo trobilo, bo zaroz skapowoiem m< >skiew 
ski smród co jeszcze całkiem nie wywietrzoł; — 
chałupy popolone, mosty pocharatane, kilka ży 
duw widziołem i  popodbijanemi ślipiami, co im 
itozoki na pożegnanie pozostawili, dziewuchy i 
młodsze baby cosik sie nos wstydziły i spusz
czały oczy na duł; — i insze skutki moskiew
skich rzonduiv, o których już Wom inszo wiara 
w „Kuryerze*1 nagrypsała. x

Za port dni bedora Świnia wilganocne ! wia
ra sie trochę mortwi, że me bedzie mogła wci
nać jojek i świńmy z Wami, a najgorzy to sie 
bez to tropiom, że nie nedom na ameusie i ryn- 
kofce. — Jo tyż bardzo se łome makuwe, jak
by sie tu do Wos dostać na rynkofke bo mom 
straszne gusto nadmuchać naszym kochanym 
brzanom trombom w ucho i chocioż jednom pił
kom na gumie w ciako rypnonć.

Z drugi strony myślę se znowu, ie policyjo
V rakowpko nic do Bie bawić brzanom w rynkof
ke, bo przecie wszystkie z wiary chłopoki na 
wojnie, a z kalikami co jui nimogom I zostały 
w domu nima co...

tycze Wom weselszych świont, pamientofde
o piontym grzychu główniejszym i kiedy za- 
cznom walić w dzwony, śpiwojcie „Alleluja*1, a 
>amlentojcie o nos, ie i my z Moskolami sle 
haratłjonił" wierzymy w „Zp . - ych sta

nieć Stuzek ■ Dębnik.
©digitalizacja mbcmaiopolska pi
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Wojskowy balon w'oski ponad Rzymem.

Opis bitu/y artyleryjskiej.

pizyjaclelskl wybuchnie guzieś w  pobliżu, bat* 
rya sprawi przeciwnikowi dużo kłopotu i :musi 
go do straty niejednej sttki tak drogich kul.

Gdyby wszystkie strzały trafiały do Cchi, to 
bardzo prędko me byłoby komu wojować.

Jako bywalec w niejednej bitwie w rodnych cz» 
sach, przyszedłem do wniosku, te .mana teorya 
Jakoby śnaerć zoimerza n>Mępowala w tenczas 
gdy waga wystrzelonego ołowiu zrówna sic z wa- 
84 wojaka, — nie zgadza się z rzeczywistości. 
Według mnie. nie Jednego, ale wagi co najmniej 
dziesięciu ludzi trzeba, aby wojaka uśmiercić. — 
Więc pięćdziesiąt pudów (około 17 centnarów) o- 
łowiu czy żelaza musi zaryć się w ziemi, zinlm 
pierwszy tut pięćdziesiątego pierwszego zabllf 
lut zrani. I

Już tylko, aby znaieźć baterye, trzeba zuźyjć 
do stu ładunków, a potem leszcze „dostrzelą 
slę“  do niej. Oto dla czego w długich artyleryj
skich pojedynkach naszych czasów, kiedy w&lą  ̂
jeuni w drugich setkami 1 tysiącami pudów żela
za, często straty bywają znikome, chociaż strza
ły trwają dni 1 noce. Jak gdyby wojujący umó- 1 
will się tracić napróżno zapasy wojenne. Lecz od 
tem podczas bitwy prawie wcale nie myślą po-l 
chłonięci olbrzymią, porywającą grą. Upada ha-, 
zard. wstrząsa zapał, czaruje. I upaja się tak sa-i 
mo doświadczony, ostrzelany wojak, Jak nowf-1 
cyusz. Jak wicher chwyta go w swoje objępła 
przeogromna twórcza gra o śmierć.

Trafiło czy nie? Odzie wybuchło? Przeleciała, 
czy nie doleciało? — wszystko to tumani głowę? 
A czasem i Jednym wystrzałem można skutecznie 
wroga ugodzić. Lecz żeby nie wiem lak dcorze 
celować, bilą strzały różnie, to dobrze, to tle. wi
dać że na przebieg gry śmiertelnej wpływają 
najróżnorodniejsze przyczyny. — Jeden zj Jru-

W  Jednym znumerów „Blrżewych Wiedomostf *6w gałęziami. Tak .samo Jat Jelenie 'ogi I lu- gim wylatują I unoszą się niewidzialne, straszne, 
znajdujemy następujący zajmujący opis bitwy ar dzie nieruchomi, rozłożyści: ostry las pik w dali stalowe poczwary, iląc u  nsząd | wszędy ogal- 
tyleryjskiej pióra specyalnego korespondenta wo iwzlewa się z koftskicmt łbami. iste zniszczenie
Jenego, F. Kupczyńskiego: Lance podnitili, konie zatrzymali, kuplą s ię ' Nie schodząc z obmokłej syblrsklel szkapy,

Długo Już brodzimy po wydeptanej drożynie'szarzy ludzie, najeżdżając Jeden na drugiego. — sołdat w czapie odajt pułkownikowi pismo z roz- 
gęsiego, pozostawiwszy „.mochód n* dole, pod o- Przystanek, śliczny młodzieniec z ledwo dostrze- kazem. Rozporządzenie, aby w celu popchnięcia 
pieką szofera i żołnierza. Mży drobny deszczyk, galnym wąsikiem na smukłym koniu galopem ob- naprzód naszych oddziałów, zmienić kierunek 
wiatr prosto w twarz bile. Bitwę słychać to bliżej, jetdża rzędy. I ten chlopiec-oficer, w szarym koł- strzałów; — Jednocześnie podziękowanie l po- 
to dalej, stosownie do tego, czy po wzgórzu kro- nierzu futrzanym l w takiejże czapie zdaje się chwała za dotychczasowa walkę. Chodzi o ze-, 
czymy, czy też wdolinie. Towarzysz mój — pul- być jakimś dzikim zwierzem górskim, śmiałym, spolenie ognia na doskonale widoczną od 
ltownik leciwy, artylerzysta doświadczony, rozu- bystronoglm. Komenda niezrozumiała, tylko osta- wioskę O., gdzie według donosów zbierają si$v 
mny i ostrożny, oohater dwóch kampanii, ojciec tnie słowo długo zaciągnięte — „...aaaaj“  nieprzyjacielskie rezerwy 1 parki artyleryjskie',
dwóch młodzieńców, oficerów, którzy tu właśnie I znowu sotnia ruszyła, pierwsze rzędy |uż po- * W  rozkazie napisano: Ostrzelać I podpalić wleS 
polegli w zaszczytnej walce. O stracie tej unika chvl,ły lance, ostatnie jeszcze łopocą niemi nad O-I surawa bardzo ważna, trzeba wypełnić Jak- 
rozmowy, pochyla siwą głowę, marszczy brwi. głowami, powoli ustawiając się w porządku i prze- najstaranniej I możliwie Jak najprędzej. Podpale- 
patrzy w dal 1 powoli zaczyna objaśniać to, co tam chodząc gęsiego, w siodłach nieruchomi. U ostat- nie wioski ma nam dać możność połączenia na- 
Widać. mego błysnął w lewem uchu kolczyk. szych pułków Itd. — Generał, który pisał roz-

— Patrz Pan, do tych tam obłoczków dymu, Zniknęli; jakiś czas słychać było tupot, a kaz, lubi dokładność. — Pułkownik spokojnie 
trzeba nam będzie przystosować nasze strzały. ’ trzask kamieni, podbijanych końskieml podkowy, przeczytał, uśmiechnął się, zhżyt panler we ctwo 
A to wcale sprawa nie łatwa. Wśród wzgórz i do- wkradał się fałszywym tonem w grzmot bitwy. ro. zasunął w zarękawek — może trzeba będzie
lin odległość myli oko, — poprawienie, sprav dze 
nie wyników strzału trudne. Chmurki te, to wybu 
chy naszych szrapneli ponad nieprzyjacielem. — 
Dyabli wiedzą, czy celne.

We mgle poranłca iedwle, ledwie widoczne bia
ławe krążki obłoczków. Nad ziemią ścielą się 
pasma dymu, nie giną, zakrywając lasy l sioła, 
rzeczki i biota. Niewzruszonem wydaje się wszy
stko na tej ziemi, a tymczasem odbywa się bitwa. 
Dobijamy się o klucz pozycyi, o klucz, znajdują
cy się w ręku wroga, atakujemy z flanków, aby 
uderzyć w tyły podwójnem obejściem. Pomagają 
nam wzgórza I krcaki, do każej pochyłości tej o-

Huknęło l przodu 1 Zerwało itę ostro, krótko Jeszcze raz dokładnie przeczytać, — a tymcza- 
1 ze świstem... sem, nie wstając z pnia, na którym przysiadł,

— To my — przerwał pułkownik — a Pan 1 te wezwał starszego oficera, I łaskawie nazwawszy 
raz nie odnalazłby... ł:o „gołubczyk" tak spokojnie I prosto wydal

Baterya Już pi cowała, I po kilku krokach wy rozkaz — rozkaz, po którym mrówki po ciele 
raźnie posłyszeliśmy ochrypłe dźwięki z  silnie przebiegły: „Palba huraganem". Trzeba było

skierować ogień na wieś G. „Palba huraganem" 
to znaczy w artyleryl roflzaj kanonady, tr^alą- 
Jący pigwie bez odpoczynku, gdzie strzela się na 
zmianę to Jednem, to drugiem działem; podczas 
i;dy jedno nabijają, drugie strzela l odwrotnie, —

przeziębionego gardła:
— Ognia.
— Odległość trzy, dwa, zero... ognia!
— Odległość trzy, jeden, zero,., ooognla:::
— Odlegość zatrzymać:::
Ostatnia komenda mówiła lasno. te  cel osią- a nieraz I tak bywa, te Jednocześnie obie walą 

gnięty. Za wzgórzem wystrzały naszych dział armaty — bez przerwy I odpoczynku. Tak I te- 
kolicy górzystej przytulają się najzt oddziały, wydawały się Jeszcze głuciiemi. Lecz nie zdąży- raz. Jeszcze dźwięczał krótki, silny frazes roz 
zlewające się z ziemią i mgła. iśmy zrobić kilku kroków ku bateryl, — kiedy kazu, a kanonierzy Jut działa zataczali. Komen-

— Dwa dni i dwie noce bijemy się lut o zdoby- jak t rom ogłuszy! nas huk strzału. Na wydepta- derujący nazwał cel drugiemu oficerowi, ten po
cie dominującej pozycyi. Jeśli ją stracą Austrya nej, oślizgłej błotem górce zaczynał się sztuczny dal odległość, sprawdził telefonem, znów t.azna- 
cy .wówczas bez trudu przerwiemy cały ich front rów i ujrzeliśmy ogromnych kół I części czył. leszcze troszeczkę obrócił kółkiem, leszcz*

lafet Zawarczał bęben I żołnierze Już machinal- popatrzył I odszedł.nieścisły i falisty — słyszę głos pułkownika.
Ogląda przez lornetkę olbrzymi horyzont I u- 

Śtr.lecha się.
— Nigdzie nie widz) Pan ani armat ani ludzi, 

i nie zobaczy Pan, dopóki nie podejdziemy do sa
mej bateryl; ta umiejętność ukrywania się zdo
byta doświadczeniem krwawych lat dziesiątków.

nie otwljrala usta, raz na zawsze n. lczent bo
bywają wypadki pęknięcia bębenków usznych.

W zamglonem polu trudno się zorientować; 
nieprędko zobaczysz obłoczek wybuchu: tam 
wszystko zlewa się w całość białawą | gęstą, 
1 gdyby nie telefon, ciągle roznosząc^ rezultaty

l ciągle pod górę idziemy po ścieżce. Świta ostatniego wystrzału to byłoby prawie niemożli 
mroczny, zgn.ly dz eń. I ziemia wydaje się dzl-j tvem sprtwdzenie prawidłowości ognia, 
sia’ ociężałą, smutrą.

Zagrzmiało. I zaraz zatelefonowali ! oT^tórzyfl 
cyfrę Znowu komenda, znowu cały obrót, znowfl 
nabili i znowu huknęło. Bbbaa.

— Niedoleclało... — chrypl telefon,
— Przeleciało.™
Przez lornetę z powodu mgły nic nfe widać. 

Nareszcie ozwała się I Jak Iskra przez mózg I 
:lało przebiegło uspakajająco: J

Orzmoi rośnie. Zewsząd porykują krótkie, su- — Doo..brze..:
Tsmczastm bitwa budzi się po krótkiej 1 nie- che gromy I echo przewala się w dal. Rozumie Pocisk żygnął ogniem ponad samą Wsrą. Wie 

zupełnej nocnej drzemce. Krzyżują się strzały się dopiero, jak trudno przeciwnikowi zbadać, 'cel umiejscowili I teraz, lak w umowie, — zatrze 
karabinów, grr.mią wybuchy, { daleko, daieko bły- zkad weń godzą, leżeli i tuta! nic widzi się zupeł- potały, zaszumiały, zagrzmiały działa — zadrża 
ska ogień, ostreml lecjwie dostrzegalneml iełanii. nie drugich dział naszych i pojąć nie łatwo, skąd la zatrze?!* się ziemia

grzmią sąslędnie baterye. j Kanonada „huraganem" rzeczywiście burzą
—— tła. Straszna dla bateryl samej, bo prawie odrjfy

Artyleiy i często bardzo w wojnie tej p ra c u je 'zd ra d z a  swe pochodzenie. Kilkanaście mlnu 
an- ogiadając -a.racy, -  cicho i mieKkr !ak stado ;oza linią bc Iowa l namacać lej prawie nie mo-ił wieś stała w ogniu Czarne kłęby dymu 1 pif 
ie l « »  z lezgccmn na grzbietach, nieruchomymi ro-|żna; w kaedym razie, zanim pierwszy pocisk ule- Jmienie unosiły *i« ponad aiwemi #tr*echan

Za nami tunot. Pochyliwszy lance, gęsiego. Ja- 
ą dobrytr. kłusem, nie unosząc si« na siodłach

© digitalizacja mbc malopolska pt
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|C< narm. Wszystko zrobione prędko, lekko, pew
nie I zrozumiał J.

Odyby *a »M « tak pr-sdko I nagle, tak nleprze- 
narcie I lekko zwycięłała I bila artylerya — 
t wojna byłaby dla kaioego dziwnie łatwą I ao- 

iWiel tylko amumcyę I armaty, wal. a 
juycleiy*1* *̂ec* dopiero Początek widztaiem 
tcl kanonady, sam początek na razie taJU pomy

ślny-

O d r ! z a 3 !  < 3 u s i r y a c k i c h  n a r c i a r z y .

Pierwsr.y pocisk nłtprzyjacidskt padł gdzftei 
nisko, ale przedtem długo świstał 1 syczał; słu- 
chali^yi P/,,em u POdnóla góry. do której przy* 
tuliła slfl nasza baterya. wybuchnął, bryzgając 
czarnym dymem I ziemią. Wymacali.. Nieprzy* 
jaciel znalazł kryjówkę nasżych bateryl Nastę
pny pocisk padi w to samo miejsce. Trzeci ude
rzył \ boku. idzie stały w uprzęży I chomątach 
tn mokle konie. Biedne zwierzęta drgnęły, za- 
s^zygly uszami, ale nawet nie zmieniły pozycyl, 
iioclaż kilka obnypanych było ziemia zmarzniętą 

| piaskiem.. Szczęśliwe. Znowu nikt nie raniony.
DzSala grzmią, jak gdyby sie chciały prześcignąć, 
przekrzyczeć, pomordować wzajemnie, coraz sil
niej. coraz donloślej.

A olbrzymio, zbrojna ręka wroga luż, już wa
lić zaczyna w spoconych, czerwonych, stępionych 
od pracy żołnierzy... Nie chcą widzieć tej ręki. 
ale nie widzieć nie mogą. ronią się od ulej. nlf 
chąc lej spostrzedz, ale nie spostrzedz nie rroeą.
Jak wściekły zwierz, z furyą zerwała się ziemia
obal.ła 1 podrzuciła człowieka; nie zdążył krzy-l p0(j .mełówkLiin znajdujemy w „Beri.
knać... Przenikliwy, surowy, lak gdyby broniąc} Tag6bl.“ zajmującą kor-fipondencyę sprawo-
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urupa sotnlei zy narciarzy— spełniająca w Earpatact zadanie wywiadów.'cz®.

W.lki pom.ądry frontami.

*

kogoi glos komendy zadźwięczał, drgnął 1 za 
mari w wytężonych do ostateczności 1 przygłu
szonych ustach żołnierskich:

— Nosze!...
Przyszło dwóch, poloiyi! irieforemną masę 

żołnierza 1 ponleśiL.
Potem zabrali ranionego w nogę odłamkiem 

Potem wycofał *l» kanonler; powedł bez czapki, 
trzymając si) za szczęki obiema rękami. Znowu, 
1 znowu...

Lecz nasz „huragan1* |ul zrobił swoje.
— Zbierać sięl — brzmi komenda. A zbierać się

— pod ogniem, pod skoncentrowaną strzelaniną,

zdawcy wojennego, L. Adelta z Karpat:
Był to stary, silny wilk z gór — pisze ko

respondent — szary z białawym spodem. La
tem przebiegał samotnie połoniny hucułów, pło
sząc owce, kt^re na *vidok jego zbijał} się w 
głąb, tylko w zimie łączył się ze stadem swoich 
towarzyszów, nad którymi obejmował dowódz 
two, bez oporu x ich strony. Wilki rzucały się 
na jelenie, samy, łające, a gdy żle było, poże 
rały myszy i padlinę Tylko pod przymusem 
wielkiego głodu ichouziły w doliny, gdzie czy
niąc konkurent-yę tak zwanym wilkom łtepo 
wyra, Krążyły koło 7&grod i stajen, w którychr — puu ugiucju, i«u  anwiitwiuvwanłi ~— ..... wyro, Krązyty kuiu /.<Łgiuu * -

I bj>..-> wesoło 1 ochoczo. Spieszyli się, ale wszyst-i ^ d ło  ryczało, a konie rżały i grzrhały klepisko 
UCAzło w porządku, czy zaprzedanie trwa długo? kopytami. Znały różnicę pomiędzy chłopem a

myśliwym, przed którym natychmiast u ciek ałj 
Nagle zaczęli iść za wilkami ludzie w ogro

mnych gromadach, z bronią palną, końm i, wo
zami. saniami -  szli od północy i od południa

— wszystko zawczasu przygotov me, jak w stra
ty ogniowej przed alarmem. iNagie żaczku .»<= — --------

Komenda ochrypłych głosów, obcych jakichś, mnyCb gromadach, z bronią palną, końmi, w u
przechodząc w szepł I falset, w chrypkę i ka- zflm i ganjam j _  szli od północy i od południE
szel. wydaje się nlewzwyczalonemu uchu history- WBZy8tkiemj drogami i ścieżkami, górami i do
czną 1 nerwową, w rzeczywistości zaś to — twar- ,._____, ^ „ „ „ Qrr,i ; iaSam i i oołoninami. Powietrze
da, zwykła, spokojna komenda.

linami, bagnami i lasami i połoninami. Powietrze
ua, -----------  pełne było trzasku, huku, grzmotu, gwizdu i

Kot, Jeden wlazł gdzJeł przednią nogą. gdzie błygkawic _  dniem i nocą padały z powietrz? 
nie należało; dziko rozwarłszy okrągłe straszne śmierciOBośne gwiazdy wybuchające, gwizdany 
a*_____________4AitA łp h v  e r z v w e .. .  .  . _______ A l«  s t a r u  w i l kślepia, wyszczerzył żółte zęby, najeżył grzywę
— Noga złamana. Kanonler strzelił w ucho z re
wolweru... szkapa podskoczyła, stanęła dęba na 
dwóch zdrowych nogach 1 runęła na bok, chra
piąc rozwartem gardłem 1 szeroko wydętemi noz
drzami. Coś za serce ścisnęło od tego charczenia. 
Tak iii rzeży naw*t człowiek.

— Gdyby to chociaż pocisk, i tu sama wla
zła 1 złamała — mruczy sułdat, zdejmując uprząż. 
Przyprowadzili Innego konia, prędko załoiylL g- 
Nle trwało I dziesięciu minut, jak wszystko ru
szyło po wylei iionel drodze, w bok ku szosie.

-  Czterech zabitych, dwunastu rannych... Nie
wielu, jeżeli wziąć pod uwagę siłę ognią... ~*a2 
oni walą na amen w gołą. zrytą nasypami zie
mię, zrywr ją for‘*nny piasku, żgają ostreml 
limkaml. dymią I dudnią -  nie wiadomo skąd, 
lecz... napróżno. Armaty w porządku I amunieya 
ocalała, bo w Jaszczyki żaden pocisk szczęśli
w e nie trafił Jak to było. dlaczego Inaczej się 
łtało... Dlaczego tylko dwa konie padły, a i en 
dobity, 1 «  tc nogę zlaanaJ — niepojęte. cud a 
kiś....

Huragan bitwy cały dzieli nie dawał nu spo
koju. Jak widma majaczyły ml się najdrobniejsze 
szczegóły...

Kanonler butem zawadził o postronek I P«df 
3 pociskiem. — jbłaplł go. tak żeby naft nie u- 
paść. tylko na własny bok; pocisku nie wypuścił, 
ty Her i«be  zakrwawi... Pułkownik, uśmiechając 
Się jakby żartem, wydal szeptem rozkaz strzela
nia salwami. 1 wszyscy szeptem powta zali. po
tem zamilkli Aż zaczęli tak walić, wyć I frzm -ć. 
że trzeba było usta otwierać dla oszczędzenia 
bębenków...

kulki, ro zpęd za jąc  stado wilków. Ale stary wilk 
górski poznał, że są to strzelcy i myśliwi innego 
■odz aju, niż ci, których on dotąd oglądał.

Zdawało mu się, ż« to nie są ludzie, ale jak
by zwierzęta lub rośliny, części nieodłączne 
matkl-ziemi, w niej powstałe i do niej mające 
wrócić. Istoty owe zmieniały się wedle kraje 
brązu i pory roku i były w lecie szaro-zielone, 
jak lany pól, nad ktć-emi połyskuje rozgrzane 
powietrze; w jesieni przybrały barwę gliny, jak 
ściernisko, a w zimie przyoblekały się w białe 
szaty, jakby ze śniegu utkane. Istoty owe stały 
eię więcej zwierzęcemu, por"adały więcej instyn
ktu, atały się więcej zawisłemi od ziemi; jak 
rośliny tak 1 on* zrosły się z ziemią, zagrze- 
bując się w niej, a ziemia niej.dnę z owych 
istot zup łni' pochłonęła i strawiła. —  Istoty 
ows miały ognisty oddech i grzmiący głoa, a z 
woli ich jakaś ni» widzialna siła, jakby olbrzy
m i pięścią żelaza gniotła domy, kładła poko- 
tei in /, zabijała Judzi i zwiss-z^ i. istotj owe 
miały ręce, nieskoirzenir długi®, cieńsze od wę- 
ia, a giętkie jak powój. Wiły się one przez łą
ki i po.a, z drzewa na drzewo, a do obu koń
ców byli przywiązani ludna, którzy z aobą roz- 
m awi&Ii.

Także nad wierzchołkiem boru, do którero 
schronił się stary wilk, rozbrzmiewały jakieś me- 
lodye, potem tryfkały cza-ne fontanny, trzesz
czały gafęzie, wynoszono okrwawionych ludzi 
Cała dziczyzna została wypłoszona^ a stary 

wilk przekradał się wygłodniały do ni ;n. Po
wietrze było przesycone zgnilizn-, wnlk "letrzyl 
świeże mięso ! padlinę, widział jak kruki chma
rami obsiadały wz;Jrze, pokryi krzyżam^ 
W ilk wkrada -ię do wsi i zagród. A le tutaj 

© dig ita lizacja  m b cm ałop o lska pi

wszystko było opalone i puate. Nie było " ' i  
kur, an; owiec, ani świń, ani bydła i koni. P 'y  
zdziczały i szukały pcśród pogorzelisk za reaŁ- 
tkami ży v\ności. Wygrzebywały zasypana zie
mią cielska koni, a zgłodniałemu v ilkowi po- 
kas ywały zęby.

Wilk chciał przekraść się na Podole, ale za
grodzili mu drogę ludzie uzbrojeni. Leżeli w ro- 
wach i dzierżyli w rękach karabiny gotowe do 
strzału. Wilk cofnął się w góry, Ale i tam uj
rzał rowy, pełne ludzi zbrojnych, którzy go po
witali strzałami. Chciał przedrzeć się na zachód, 
gdzie lśniły się lodowce Tatr, al*s natknął się 
rip druty kolczafte, które za, k a idem dotknię
ciem wprawiały w ruch diwonki alarmowe. 
Wilk pojął, że cały łańcuch gór, mierzący setki 
kilometrów, jest zamknięty płotami i szańcami, 
zdawało się, że milionowe rzesze strzelców wyk
ruszyły w pole, ażeby zabić jedynie jego 
wilka.

Wtedy to zapoznaliśmy się obaj: ja i wilk. 
W  towarzystwie kapitana sztabu generalnego 
dywizyi Hinkego przybyłem z Wiorchu Kasteli, 
gdzie obozowały puik5 z Leoben i !razu, na 
/yżynę, która leżała naprzeciw przełęczy Ko

nieczna i była obsadzona przez pułk z południo
wej Styryi. Rosyanie przez górę posyłali z dział 
15-centymetrowych pociski na hatrrye nsszo, 
które stały pod krzyiem drewnianym, pomalo
wanym na czerwono. Jeden z granatów padl 
tuż obok naszego samochodu, który czerń prę
dzej umknął. Drugf granat uderzył w szkołę 
wiejską, zabił trzech i zranił sześciu. Idąc p •- 
szo, skręciliśmy z drogi na ścieżkę leśiią, któ i  
wiodła do leśniczówki. Tu oczekiwał nas puł
kownik Ilessner, komendant pułku z Poli, aże
by nas zaprowadzić na grzbiet górski.

Na ścieżce leśnej wykopane były schody^ 
Tablice drewniane wskazywały dregę do wal. 
ląsiedniej Na skrzyżowaniu dróg i ścieżek sta

ła wyniosła sosna ze spalonemi gałęziami. 
Wszystkie te arożyny i ścieżki zostały porzą
dnie zrobione i będą kiedyś turystom i letnikom 
służyć, którzy dzieciom swoim będą opowiadać, 
jak to żołnierze kuli w zamarzniętej wemi scho
dy na ścieżkach.

Tuż pod grzbietem górskim, pokrytym bu
czyną, zostało w ziemi utworzone schronisko 
dla żołnierzy, wyżej nieco na uboczu znajdo
wało się pomieszczenie dla majora, zbudowane 
z drzewa, darniny i papy. P< drugiej stronie 
zbocze góry było niezalesióne. Pomiędzy murar 
mi śniegu dążyliśmy bezpiecznie do straży po- 
lowych. które miały przed sobą Karabiny . m- 
szynowe. tudzitż zasieki z gałęzi i drutu kol
czastego Na silnym rkręcie dj >gi ujrzałem 19 
zwłok Rosyan, którzy zamarli.

W dolinie leżały wsie Zdynia i Koniaczna, 
na przeciwległych wyniosłościach w stronę 
miejscowości Lipna, okopali się Rosyanie Szu
kaliśmy Rosyan frzy  pomocy szkie Później 
uji.»USmy wJka. Byl to ów atary wilk gó iki*
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szarj, z białem poszyciem. Dreptał putni^zy 
Lukami, które wiatr pokrzywił Ujrzawszy aas, 
przystanął Major odpasawszy narty, zawołał 
na swego posługacza, ażeby mu przyniósł re
wolwer z „pomieszkania". A le wilk nio czek.ł 
na rewolwer, lecz zniknął.

A  może zwietrzył obiad niesiony w góry 
przez muły dla żołnierzy?

Gdy żołnierze spożyli* obiad, przyszła kolej 
na oticerów, z którymi także sprawozdawcy 
wojenni zasiedli do stołu w  leśniczówce. Przy 
słane w darze wino szampańskie piliśmy w ro
wie strzeleckim, a co ważniejsze piliśmy wybor
ną wodę ze źródła górskiego, niezakaionego. 
Gdy tak siedzimy najspokojniej, o uszy nasze 
odbija się nagle odgłos strzałów karabinowych, 
było już ciemno. Udaliśmy się w stronę, &kąó 
doszedł oJgłos. Minęliśmy Matkę Boską w ka- 
rniennem zagłębieniu, w ktorem płonęły świecz
ki i doszliśmy do patrolu. Żołnierz melduje, że 
widział w ciemności dwoje błyszczących oczu. 
Woła: „Stój! —  Kto tam?“ Nie otrzymawszy 
odpowiedzi, strzelił. Zaświeciłem lampkę kie
szonkową, ażeby zbadać miejsce. Odkryłem 
czerwone plamy posoki na śniegu i ślady wilka. 
Żal mi się zrobiło tego wikła samotnego, który 
na olbrzymiej przestrzeni Karpat nie mógł zna
leźć schronisk.. dla siebie.

t g  .ilustkow

NDRZEJ TWARDOWSKI.

? O l S W
Jasnobłękitne, siwe oczy, blada 
Smutna bladością ciche} rezygnacyl;
Ruchem okrągłym domorosłej gracy!
Śle w przestwór tonów brzęcząca kaskadę.

Skrzypek w rozgraniu głowę na bok skłania, 
Tuli do drzewa skrzypiec rozetkanych;
W  oczach wyblakłych, nędza dnia znękanych 
Iskra się ognia zgasłego wyłania.

he li coścl w duszy uśpione} krzyknęło 
Krzykiem okropnym, głośnym t bolesnym, 
Jakgdyby ciemniom odebrane leśnym 
Zwierzę w złe kraty zamknięte Jęknę! o.

Nagle się w  duszy uśpione} odzywa 
Pamięć o raju pięknym, a straconym.
Iść pragnie dusza ku szczęściom minionym, 
Miota się w kaźni do odlotu zrywa. —

Grajek nie baczy na nieczułe mury,
Nie gra dla obce}, ciekawej gawiedzi,
Co uchem zimnem tęskne tony śledzi,
Jęki człowieczych zmagań, żalne chóry.

Ora z jakąś dzika, pijana ochotą,
W  głośny Jęk duszy własneJ zasłuchany,
Śni mu się świeży szmat ziemi zorane}:
Szmat polskie} ziemi, polskie} ziemi błoto.

Ora polski skrzypek wśród obce} gawiedzi 
Nie struny grają — jeno jego dusza.
Muzyki Czarem zbudzona, spowiedzi 
Własnego serca ducha — polska daszch

ŁaF';©cw*f Arg!?p*.
Wesoły epizod podają dzienniki hollenderskie: 
‘"wien żołnierz marynarki angielskiej, które

go po oblężeniu Antwerpii internowano w Hol- 
łandyl, otrzyma! pozwolenie na opuszczanie obo
zu i wychodzeń! ■ w okolicę. Korzystając z tego 
zapoznaj się z mieszkańcami tej miojscowości 
i u nich spędzał godziny popołudniowe. Szcze
gólnie wielką przyjaźnią darzy! pewnego ogrod
nika, posiadającego wspaniałą kulturę hyacsr 
tów.

Pewnego razu Anglik przybył w odwiedziny 
do ogrodnika, a ni* zastawszy go chwilowo w 
domu, po tanowi! zaczekać i przy t*j sposobno
ści zwiedzić jego kwieciamię. Kiedy znalazł się 
w inspektach, d< strzegł całą górę wspaniałych 
i nadzwyczajni*, apetycznie wyglądających ce
bulek. Jak każdy prawie marynarz, „ik  i  on, 
by! wielkim zwolennikiem cebulek, naturalnie 
w  postaci płatków na chlebto, posypanych solą 
i  pieprzem. Nie namyślając się długo na widok 
ulubionego przysmaku, zabrał się z miejsca ćlo 
jedzenia i w przeciągu krótkiego stosunkowo 
czasu zjadł kilkadziesiąt okazalszych cebulek, 

r/glnalnycto nieco w smaku i woni, niemniej 
jednak apetj iznych. Właśnie kończy! już swojf) 
ucztę, ki dy nadszedł właściciel inspektów i na 
widok Anglika, zajadają ;ego łakomie cebulki

Naci. Kuaktot 1 wydawca: Maryan Dąbrowski,

począł rwać w łe iy  na głowie i wołać z ror.p - 
czą: Jestem zrujnowany! Ten przeklęty Anglik 
zjadł mi najpiękniejsze cebulki"!

Kiedy nareszcie przyszło do wyjaśnień, oka
zało się, że lakom" Anglik zjadł ogrodnikowi 
najszlachetniejsze cebulki hyacenlów, przedsta
wiające wartość przeszło 120 guidcnów.
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Rodowód szpiegostwa.
(Sir Baden Powell Jako szple_ —  Badania for* 
łów. — Motyle. — Rodowód szpiegostwa wojen
nego. — I Jeb 1 Żopyros. — Zdubycie Habllomr.

Sir Rober i Baden Powell, znany z wojny boer- 
kiej generał wojsk angielskich, jeszcze szeizei 

dał sic byt poznać jako twórca skautingu 1 za
łożyciel organlzacyl skautowej, która rozpow
szechniła się na całym świecie jako szkoła spry
tu, zimne] krwi, panowania nad sobą i użytecz
ności społeczne) dla młodego pokolenia. Jednera 
z ulubionych ćwiczeń skautów jest, lak wiadomo
— podkradanie się pod „nieprzyjaciela", zadania 
zaS, jakie otrrymują odziały skautowskie, zasa
dzają sie na myleniu śladów, badaniu ruchów 
przeciwnika, prześlizriwaniu się zręcznie mJędzy 
jego placówkami wogile na tera wszystklcm co 
stanowi część podstępu wojennego, stosowanego 
zawsze w tak szerokiej mierze. Nic przeto dzi
wnego, że sir Baden Powell musi być sam zrę
cznym skautem Obecnie okazuje sJę, że "dolno- 
ści swoje i doświadczenia zużytkował praktycznie 
jako — szpieg w krajach, które obecnie prowa
dzą wojnę z Anglią. Opisuje to sam w „Every- 
bodes Magaziae". Warto posłuchać Jego opowia
dania.

— Rar — pisze miałem zadanie zbadać pewne 
forty na rzeźne. Użyłem najlepszego środka — 
aki znam, a środek ten nieraz już mi dobrze się 

przysłużył przy podobnych okazyach. Był to ze
szyt ze szkicami, w którym wyrysowałem wszel
kie możliwe odmiany motyli. Niektóre były wy
kończone zupełnie, niektóre tylks w zarysach, — 
nne wreszcie ledwie pozaczynane. Oczywiście, 

miałem przy sobie siatkę do chwytania motyli — 
farby, olóv Id i tym podobne przybory, aby nikt 
ile mógł wątpić, te  ma do czynienia z namięt

nym zbieraczem owadów. Tale co .tajałem się w 
najbliższe sąsiedztwo fartów I wypytywałem naj- 
niewinnlej w świecie, czy nie widziano rakieto 
a tak'ego gatunku moiyJi? Wskazywałem przy- 
tem na rysunek w mej książce.

Na stu ludzi zapytanych, dziewięćdziesięciu 
dziewięciu wiedziało o motylach tyle, co I Ja, 
szyli nic W  ten sposób trudno ml byto znaleźć 
się w Lłopocie. Śmiano się też w kułak ze zwa- 
ryowanego Anglika, który w pode czoła, na naj- 
niedostępniejszych ścieżkach górskich ugante za 
motylami. Nikt nie wiedział, ze ładne derenie na 
skrzydłach moich motyli w zeszycie byty dokti- 
dneml planami fortów I że tak samo zaznacza
łem tam ilo£ć dział, ich kaliber 1 wogóle wszy
stko, co godne było zapamiętania.

Wycljczck takich opsiiuie sir Robert Baden 
Powell wiele. Dzięki charakterowi zbieracza o- 
wadów badał w ten sposób wiele rzeczy, które- 
by były mu niedostępne bez tej maski, a które 
w  obecne) wojnie z pewnością służą wojsku I Ho 
cle angielskie] niejednem ważnem obV dnieniem. 
Przodownik skautingu**który Jest w zasadzie 
służbą wywiadowczą, zastosował swe metody 
tym sposobem do regularnego szpiegostwa wojen
nego. Obie te odmiany badania wojsk i ruchów 
przeciwnika są zresztą tak stare Jak świat, istnie
ją odkąd zaczęła istnieć walka o byt między lu
dami pierwotnych plemion. Ludy starożytne zna
ły szpiegostwo. Czasami nawet doprowadźmy 
Jedno I drugie do wysokiego stopnia doskonało
ści Człowiek pierwotny, żywiąc się z nyśllw- 
stwa, nauczył się rychło mylić I podchodzić zw‘e- 
rzynę. Nic nie uchodziło wzroko./l myśliwego: 
ani Jeden £lcd napół zatarty, ani trawka złamana 
stopą zwierza. Doświadczenie to, przeniesione na 
teren walk między plemionami, wydało pierw
szych W3 w'idowców wojennych. Na grunde spo
łecznym stało się potem podstawą tropienia zło
czyńców. Shertocfc Holmes pochodzi z prostej 
linii od łowcy, który w zamierzchłych czasach 
badał trop niedźwiedzia Jaskiniowego. Literacko 
można wywieść go też od Coopera I Jego hl- 
storyl Indyjskich, od Ckln-gach-gooka I lego 
historyl Indyjskich, od tylu Innych bohaterów — 
którzy do dziś dnia mają przywilej wprawiania 
w szybsze tętne serca młodocianych czytelników.

OdpowitJ?, redaktor Dr Tadeusz Kończyła*!.

k wietnia 1P15 r.

Pierwsze ślady szpiegostwa wola,mato napo- 
tyka się w dziełach żydowskich. Pierwszym pra
wdziwym szpiegiem, o któiym opowiada Biblią 
jest Kaleb. Wysłano go w nocy, aby eładał tlę 
wsi 1 domów jest przy drodze, ilu ludzi w nid 
mieszka, jak jest usposobioną ludność: wrogo i 
wojowniczo, czy przyjacielsko i spokojnie. — 

Wszystko to mogłoby być zadaniem szpiega | 
w dzisiejsze) wojnie, mimo je) udoskonalonych 
Środków technicznych. I dzisiaj szpiez bada ta 
wszystko, co zlecono Kalebowl.

O bardziej skomplikbwanym planie szpiego
wskim opowiadał herodot Dsr'usz, król perski, 
oblegał Babilon Szturmem nie można byto wzią* 
miasta, więc lulen z  wojowni&ów perskich, Z o  
pyros, wpadł na pomysł wślizgnięcia się do for
tecy. Umówił się z  Dariuszem, że każe się oka* 
leczyć i powie, że to król go ta* skrzywdził.

—  Sądzę — tak tnówl ustami Herodota — f i  
mi uwierzą 1 dadzą ml do rozporządzenia wolsko 
Ty zaś królu, nstaw naprzeciw bramy Semhami 
dy, dziesiątego dnia po moiem wejściu do miasta, 
tysiąc żołnierzy twego wojska, z  tych, na których 
ci najmniej zależy. Potem, siódmego dnia po 

tych dziesięciu, ustaw znów dwa tysiące naprze
ciw h ray nlniwsklej. Ale od tego siódmego dnia 
czekaj znów dwadzieścia 1 wyślij do bramy chaJ 
dejskiej cztery tysiące ludzi. A mają oni, tak lak 
poprzedni, nie mieć prcy sobie żadne] broni, — 
prócz sztyletów. Ale po dwudziestym dniu nakal 
reszcie wciska, aby zdobywała miasto ze wszyst
kich stron, Persów zaś ustaw przed bramą kissy]- 
ską 1 belilską. Bo gdy dokonam takich czynów 
buhatersklch, to babiloftczycy, lak sądzę. ćadZ4| 
ml wszystko w  ręce: także I klucze od bram: A' 
wtedj la 1 Persowie dokonamy Iuż swego.

Zopyros w Istocie kazał sobie obciąć uszy I BrJ 
I wślizgnął się do bram Babilonu, gdzie go przy
jęto, daląc wiarę lego opowiadaniom. Powieś. 
no mu wolsko, które pod lego dowództwem wybi
ło nasamprzód tysiąc, potem dwa tysiące I czte
ry tysiące żołnierzy Darjuszowych. Potem u l  
otworzył bramy — 1 Babilon został *dofoyty. 

„Daryusz szanował wysoko Ziipyrosa, a l do koń- 
oa dni |egou — Jak dodaje Herodot.

Dzielna obrona przeprawy » 
przez Wisłę.

O dzielności naszego wnjska świadczy za JE0- 
wanie się przed nieprzyjacielem I kompanii I. 
batalionu saperów, pod komendą kapitana Ku
na Schneidia i  nadpor. Augusta Marcinkiewi
cza Polaka.

Gdy kompania budowała most pontonowy na 
Wiśle, z drugiego brzegu niespodzianie pooięli 
ją ostrzeliwać Morkale. Ogień nieprzyjacielski 
coraz bardzej wzrastał, tak, te nie było wątpli
wości, iż nieprzyjaciel rozporządza wielką prze
wagą. Dzielni oficerowie postanowili za walką 
cenę utrzymać swych pozycyj, mimo, iż kompa
nia nie miała zbyt wiele amunicyi a zaopatrze
nie jaj w nową natrafiała na wielkie łmdnoścL 
W  ciągu rozwijającej się bitwy sportrzegli ko
mendanci Schneider i Marcinkiewicz, iż walczą 
przeciw 2 pułkom piechoty, 4 sotniom kozaków 
adto nieprzyjaciel rozporzulj al 11 armatami.
Podczas walki nasi dzielni saperzy nie tylko 

odpierali dziesięciokroć silniejszego nieprzyja
ciela ale równ’ et bronili wytrwale przeprawy 
przez Wisłę. Tu odznaczył się niezmiernie nad
zór. 1 komp. August Marciwiewicz, który 
swoim odziałem wstrzymał przy brodzie napór 
kilkakroć liczniejszych patroli, zręcznym mane
wrem zmusił do milczenia działo nltprzyjaoel- 
skie nadto rozdzielił swój oddza! na małe pa 
trole, które zewsząd skutecznie niepokoiły nie 
przj jaciela. Raz nawet usiłowali kozacy wpę
dzić stado krów do rzeki i pod Jego osłoną 
przejść na drugi brzeg, ale i ten podstęp na me 
się nie przydd —  dobrze skierowany ogień zfc- 
wróci! z drogi „kozuniów, podczas gdy ®y po
chwyciliśmy ich bydło.

Prze. 8 godzin odpierali dzielni saperzy nie
przyjaciół, tak, iż za ania ani Jeden Rosyanln 
nie przeszedł Wisły. Dooiero następnego dnia 
pod osłoną nocy udało iię drobnym oddziałom 
kozackim przejść nt. drugą stronę, alp gdy pod- 
wieczór przybyła nasza artylerya, przy której po
mocy szybko oczyściliśmy nk«z brzeg z nieprzy
jaciół. Kap. Schneider i nadpor. Marcinkiewicz 
otrzymali za dzielne zachowanie się wobec wro
ga Krzyż zasługi 3 klasy * dekoracyą wojenną.

ukarała Narodowa w Krakowie) Wolaka 19. i


