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1 7 -T v s !

Odwrót Rosyan na Eukowinie.

W o js k o  co#a sfcj w  popłochu przed ai mią austryucką.

trze w jiadł do przepełnionego wc zu tramwajo- ̂  pen. 
wego młodziutki żołnierz, któiemu —  jak to na 
pierwszy rzut oka molna byio poznać —  dole
gała jeszcze mocno zraniona noga.

Kolka pań powstało, ofiarując swe m iejsc 
rannemu, ale ten podziękował, upewniając, że 
chętniej stać będzie i stał, ponieważ stać musia- 

1 ‘k ie  młodziutka jogo t^wsrzyazka. Był to 
rglak, syn rycerskiego narodu który płci pię
knej ddaje dotąd niemal ubóstwiający hołd, nie 
współczesny wprost hołd, jak! oddawał damęn 
ryoej^ w  wiekach średnich. ai^ł tedy
i o m a w ia ł ze iw oją  tQwąr*?s?te C z e s ią  i £} 
matką, czy ciocią. W  rozm.cw.ie {>osługfofeł się 
tą mieszaniną języka polskiego z czeskim, która 
brzmi tak dziecinnie, tak d: wnie miękko.

I!y ł to młody żołnierzyk, jeszczo chłopiec pra- 
wip i uśmiechał się do dziewczęcia jak dziecko 
tkliwym uśmiechem. Z oczu obojga promieniało 
szczęście ł upojenie do łtz wzruszająca, szczę
śliwa, przecudna miłość rozkwitnąć i za- 
ftlon^ó możfr tylkp w Ber0i młodziutkiej, niewiu-

Złote pokłosie braterstwa
Po? i % » łinky.

(Pejleton HTi^niirn „Narodni Polityka" z dato 1 kwietnia 1915 r. —  Tłomaczył J. Mig-).

Onegdaj wieczomm po przodntanieniu w tea nej dziewczyny i niezepsut^go szczerego ehło-
a.
Słodyczy pełna, zczechizowana polszczyzna, 

polski ixliwy uśmiech młodziana, cała ta sielan- 
1 a, rozkwitająca kwieciem świeżem i radosnem 
na ruime zdrowia, na nieszczęsnej, łzami i Lrwią 
zlanej twardej glebie wojny —  wszystko to 
przywiodło mt inne czesko-połskie sielanki z 
przed laty, które się rozegrały tu na czeskiej 
y.iftmi w pięknem starem mieście, w malowni
czych historycznie pamiątkowych ramach.

Byli to zawsze i  zawsze są chłopcy weseli o 
pjawdziwie słowiańskiej sangwinicznej naturze, 
miłujący żarty i  zafeafrę wszystko, a
dziewczęta taborskie lujbią r-er&eczne tych Po
laków, którzy tak po rycersku „całują rączki* 
i z takiem uszanowaniem przy spotkaniu ^pada
ją do nóżek11.

W  Taborze, w wyższej szkole gospodarczej, 
już od Jat kilkudziesięciu kształci się corocznie 
znaczny zastęp studentów polskich z Galicyi i z 
„Królestwa11 t. j. z zaboru rosyjskiego.

Niekjędjr pomiędzy tyoh stud entów zatyka ł

&  d jgrtaliiacja m bc m ałopolska pJ

'■się także i jakiś członek rodowej fi /v st okracyi 
: polfldej i ten swojom gentlemańKkiem zachowa
niem jeszcze oardziej czarował ,,barazo ładne'1 
(dosłownie w oryginale) panienki taborskie.

W  zwyczaj to już weszło na taborskich zaba
wach i balach, żo gdy uczestniczyli w nich pol
scy „gospodarze ‘ —  tak si§ w Taborze zwie w 
skróceniu wychowanków gospodarczej szkoły —  
muzyka z grzeczności dla nich zawsze zagrała 
polskie hymny narodowe. K iedy zaś zabrzmia
ły dźwięki „Jeszcze Polska nie zginała" iub 
,,Z dymem pożarów11 —  studenci polscy poważ
nieli wśród najweselszej zabawy i powstawszy, 
słuchali w skupieniu diwiękuv, muzyki, głosów, 
z zienu ojczystej.

Przed laty znajdował się w gionie tej mło - 
dzieży pan Tadeusz Sz., syn obywatela ziem 
lkiego z Łodzi, wysoki, rosły, płowowłosy ju
nak o jasnęmebieskich, wesołych, serdecznych 
ochach.

„Pan Tadeusz'1, jak go na/A wah panny, które 
czytały Mickiewicza, nie opuścił nigdy żadnej 
zabawy. Tańczył „jak anioł11, pił, bawił się po 
słowiańska, filozofował —  podobnie jak boha
ter w  op6*etce Nedbala „Polska krew'1. Ale 
czasem *chcl.J<5% Ję nam trochę śmiać, kiedy pa
trzyliśmy 113. tego rumianego, zdrowiem tryska
jącego pana Tadeusz! śmieszka i zapalonego 
tancerza mazurowego jaj, -tał pu»a£nic ? smu* 
trae przy dźwięltarh polskiego łumnu, albo kie 
dy cicho i żałośnie śpiewał pieśń lljej kiego 
,,Z dymem pożarów11 —  tę skargę rozpaczną, 
ten krzyk beznadziejny zakutego w kajdany, 
-o-^irtag? r/wro&i: •»

j ly  już ^ez: s'Ą(p ji  -42 zaaagr śpiewc
w  rritóą circ'^* 

Wiecnue j fk  pontrak Twojego gniewu 
sterczy ku Tobie błagalna dłoń!,,.

SKarai i pan 'Iadensz! Wieniec eicmiow; i 
pan Taueusz! Nie to się naprawdę nie rymowa
ło! M e pamiętał on zbytnio o skargach, bła
galnych dłoniach, o wieńcu cierniowym —  on, 
ten przemiły lekkomyślny szlachcic polski, z 
wypieszozonemi, gładkiena jak jedwab rękami, 
nie pamiętali zbytnio także i ci inni synowie pol
skiej ziemi, o których szalonych studenckich 
wybrykach opow ijula'i sobie na ucho prawie ze 
sgrozą solidni obywatele południowo-czeskiego 
miastii.

Gdyby jednak pan Tadeusz znalazł się dzisiaj 
pomiędzy nami i zaśpiewał swoim pięknym ba
rytonem o wieńcu cierniowym, który wrósł w 
skroń jego Ojczyzny, nikt z na« zaiste nie u- 
śmiechnąłby się, nawet szesnastoletnie trzpioty, 
których zwyczajem śmiać się zawsze ze wszyst
kiego i  do wszystkiego z nadmiaru radości ży
cia.

Biedny pan Tadeusz! Ćwierć wieku nie minęli 
jeszcze od czasu, kiedy hulat na czeskich zaba
wach w Taborze —  a co pozostało dzisiaj z jego 
ojcowskiego majątku i rodzinnego domu, tam 
blisko Łodzi, k^dy irojna z taką grozą rozjsa- 
Uła, gserzao największe zniszczenie!? I  cóż mu 
pozostało? Pola rowarfii struleckimi zryte i  w 
gruzach splądrowany dom. A któż to wie, czy 
sam nie był zmuszony, służąc w szeregach ro
syjskiego wojska, niszczyć własnego mienia. W i
dzimy go w myślach, widzimy tego rosłego* 
zgrabnego pana Tadeusza jak otulony w żołda
cki kożuch stoi gdzieś wśród nocy pod gwiaź- 
dzistem niebem i patrzy aparcio w  stro: » zacho- 
du —r i  widzimy ie  płacąc, ten ta i  <v®soły, ongil
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fza ‘ a s * m  p° ^ ni ‘2 M ;  Prz"f- M S I  S I S
fwarz.v i słviz\ eny jak wargi s<>?p< is/- k w  ity «.yoią J nisz(iy J'-1' ^ >. > ’
■l *  m ^ n iw T z  ..urze-n krwi bratgje] zwróćmy raczej uwagę tia Fa^osn^ wea^mnoś^

Polaka i Czeszki, uśmiechających się do siebie
. . . . . .  „ fc fc jL .w  ». -

% djmc:n pó^fpw , l kurze-n krwi bratnjej
Ku fobie, Panie, bije ten fełos...

J3ię0ny pan Jadej: si J ^ieszczosna umęczona 
Polska? •’ H 9 *  ** ** * * ' łU w w r*

Pa  cmentarzu w Taborze znajduje sie od lat 
dwudziestu jWlsk? mogiła. Śpi w niej snem wie
cznym pod grobowym kamieniem granitu śp. 
Adam Jilnczyk, herbu .Jende, litewski szlachcic, 
który w Taborze studyował, zakochał się tom i 
z bólu‘miłosnego zakończył gycie

I zapominających w upojeniu szczęiaia o grozie 
wcj.iy j wszystkich cjerpicmach. Myślmy o -
Su.

Zwycięskie, przemożne i niezniszczalne j< 
życie!

Iriy£l i ty o życiu, panie Tadeuszu, dopóki nie 
ujrzysz zgliszcz swego domu i swycn pól znisiz 
czonych! Nie oddawaj się skargom i tęsknocie, 
nie łam raj? rozpacznie! I  na ruinach porastaDOlu miiosnesro zaKonczyi życie. “ ...... . .. . ■-

Wypadek to fckby z b^n i, bteifiał waryacya ’ kwiecie! Wszystkie gruzy i zgliszcza okryje w 
Tt-omea, i  Julii'1. Dziewczę umarló, końcu litosńy płaszcz zklen-, wszystk.3 cierpie-

. . . t  . ___  ;  V>A1 n A i i r a i  T > n W ftm il R2.ft2.P-Litwin z rozpacz^ za nią utopił się w kuźnicy. 
Dłuko fiosUy taborskie dziewczęta kwiaty na 
grgb śp. Adama i zapewne dotychczas noszą je 
jeszcze z tradyeyi i zc współczucia.

A  po tej wojnie mnogo polskich mogił zosta
nie na ziemi czeskiej?

Ale nie myślmy o grobach, nie myślmy o 
órojerci] W  tej dobie, kiedy Morana (słowiańska

nia i ból ustąpił} nowej radości, nowemu m c? ; 
ściu.

Pola, rowami zryto, znów się zrównają, zaszu
mią na nich bujne kłosy zbóż 5i- przyjdzie lnów 
pokój —  i odniesie zwycięstwo liad „dymem 
pożarów11 i kurzem krwi bratniej .

Życie to krul! Jeszcze Polika nie zginęt*!
J tW -  o  o

N ajnow sze w iad jm cści ze Lwowa.
Stosunki Bezpieczeństwa publicznemu we Lwowie. — Zwolnienie ze służby polic l 
inicj^uej. — „Grodowi" czuwają, a gdy oko właazy czuwa, apasze hulają. Jak
by z kryminalnego romansu: bandyta, szansonistka i bankier. — Zama :h mor
derczy. — Bandytyzm na wsi. — „Nadzieratel“ zarzadza obiatę policyjną, zło
dzieje uciekają w las. — Kradzieże bee Janca w śródmieściu. — Plądrowanie opu 
szcżdn^ch muezKań, „w których iu i ówdzie tylko gole świeca ściany“. — ZloJziej 

jubilat, czyli rozmowa kupca ze złodziejem.
Wiedeń, 3 kwietnia, ljegomość a stosunki między nimi ułożyły się tak 

Stosunki bezpieczeństwa publkinego — pisze blisko, że bankier K. odwiedzi! nieznajomego 
„Wied. Kuryer Poibki“  na lwowskim bruku po- pana w jego mieszkaniu**, 
zostawiają w iele‘ do życzenia. Wystarczy prźe- „Na kolacyi , która tam urządzone, była obe- 
rzuefć karty wspomnianych pism, aby wyrobić cną także Stefania S., dama lekkiego prowadź® 
sobie pojęcie o ich anormalnym charakterze. — nia, w czasie kolacyi usiłowano bankiera upić 
Czem właściwie pisma lwowskie karmią swych 1 przy tej sposobności zrabować mu pieniądze 
czytelnik6w? Przedewszystkiem napuszoną tre- jakie posiada! przy sobie. Widząc jednak, że 
ścią telegramów Ajencyi petersburskiej, oraz roz- plan ten się nie udaje, począł ów pan ze swym 
maitymi tnatefyaiaml, które wycinaią z takich służącym omawiać plan zamordowania bankiera 
pism iak „Golos Moskwy** i „Russkij Ińwalii‘\ Rozmowę ich podsłuchała Stefanii. S. ł bojąc się 
Poza len treścią znajdują bardzo wiele materya- odpowiedzialności sądowej, udała się natychmiast 
hr v.* kreśleniu lwowskich stosunków bezpieczeń- na policyę i zawiadomiła władzę bezpieczeństwa 
Litwa publicznego, wypadki zaA.em policyjne żale o zamierzonych planach bandytów. Ukazało się 
gają przeważną część kronik.. bowiem, że ów tajemniczy jegomość i jego siu-

I nic w tem dziwnego, f.e w kryminalistyce żący to pospolici bandj ci, którzy dokuiali we 
obecnej Lwowa wypełzły na powierzchnię ziemi Lwowie kilka śmiałych kradzieży, specyałnością 
z podziemnych nor i czeluści wszystkie gady nie- ich zaś było okradanie pasażerów w tramwaju", 
tylko swojskiej strefy, ale i biegunowej, że wy- „Według wskazówek Stefanii S. udali się W 
szły na żerowisko łatwi gady obce, które pełża- sobotę wieczorem agenci policyjni Paszkowski 
ją po lwowskim bruka, rzadko ocierając się o pa- i Michańcio do hotelu Victoria, gdzie zamieszkał 
ragraf karny. Wszak sucha notatka dz.ennikar- bankier K. i gdzie plan zamordowania jego mia' 
ska głosi że „milieya miejska została zwiniętą**, być przeprowadzony. Tu urządzili agenci zasrdz- 
a na Innem miejscu podkreśla, że „na r^nku przed kę. Około godzinv 9-ej wieczorem zjawi! się ta- 
ratus2 em wystawują komisarze, agenci policyjni jemniczy pan w hotelu i został aresztowany w 
i milicyanci i czekają bezskutecznie, na płacę, chwili gdy miał wejść do pokoju bankiera. W  
Wobec zwinięcia policyi miejskiej, nie wiadomo, tym samym czasie aresztowano służącego w mle- 
kto ma im wypłacać zaległy żołd." szkaniu przy ul. Reja. Bandyci sprowadzeni na

Idy tak „milicyanci chodzą od Jedneg) biura policyę przyznali się do zarzuconego im czynu, 
do drugiego nie wiedząc, co począć ze sobą" — a nadto do tego, że w jednym z hoteli przy ul, 
na ulicach miasta pełni słu>bę „nadzleratel" i Ka£mierzowskiej skradli na szkodę jakiegoś Je- 
„grodowJ". I wobec tego nic dziwnego, że lozpę- dnorocznego ochotnika kwotę 600 rubli", 
tały się po bruka lwowskim wszystkie złe moce W  numerze z dnia następnego podaje „Wiek 
że -ipasz na złodzieju jedzie a bandyta pogania. Nowy" dalsze szczegóły o tej sensacyjnej spra- 
Trudno się wprost doliczył tjch wszystkich wla- wie:
mań, kradzieży, napadów bandyckich, zamachów „Obaj bandyci należeli do zorganizowanej do- 
morcierczych, plądrowali opuszczonych potniesz- brze szajki, która dla utrudnienia pościgu prz . 
kań i t. d i akie podnosi kronika pism lwowskich bierała się w mundury wojskowe. W  aresztach 
.w ciągu zaledwie dni niewielu. uolicyjnych znajduje się kilkunastu członków tej

Ażelyj podać próbkę tych stosunków, jakie obe-,bandy, schwytani onegdaj należą do jej przewód- 
cnie zapełnieją łamy pism tamtejszyc’ podatni ców. Jeden z aresztowanych, w mundur oficerski 
parę wydarzeń, .tc : nadto dobrze zilustrują — przebrany jest nader ujmającej postaci, co mu 
chociaż c a c pi cyjne kwiatki uszczknięte są w ułatwiało wciskanie się do kół ludzi bogatych, 
ciągu zaledwie kilku dni z niwy, strzeżonej przez Drugi w mundurze forysia stale towarzyszył swe- 
pacłioln iw moskiewskich. rnu panu. Przebrany w  mundur oficerski, zapo-

Usiłowane morderstwo. znał się ów jegomość z jednorocznym ochotni 
kiem, a dowiedziawszy się o przyjeździe bogate- 

„Od dłuższego czasu zwracał na siebie uwagę go bankiera, zastawił wnet sieci na niego. Plany 
we Lwow ie iaklś tajemniczy elegancjo ubrauy te pokrzyżowała Stefania S., która w ostatniej 
Jegomość który tnl ;szka» wraz ze służącym w chwili zawiadomiła o nich policyę'
domu p rzy  u licy Mikołaja Reja I. 3., zajm ując 
tam  kilka ładn>e umeblowanych pokoi. O je g o 
m ości tym w iedziano tyiKo tyle, że ż y je  dosta
tnio i oh reer sb ty lk o  w  sferach bogatszych  lu-
dii" f '• '•* ’i  ■ ii 

Onegd?* przyjechał z> Rosy! do Lwowa ban
kier K. w  sprawie założenia banku we Lwowie

„W  rzeczywistości, punktualnie o oznaczonej 
porze wszedł do portyerki apasz w  e le gan ck i 
mundurze oficerskim i zapyta  o mieszkanie 
bankiera. W  tej chwili wszedł za ńim agent 
Ohlj. Apasz nie wszedł od razu do pokoju, ale 
podsłuchiwał r»od drzwiami, jakby badał, cży 
bankier jest sam. Później zaglądał do pokoju

przywiódł ze sobą znaczniejszą ilość gotówki, przez okno, badając rozkład mieszkania, nastę- 
iochodzącą kilkudziesięciu tysięcy rubli. Z ban- pnip otworzył drzwi i wszedł do wnętrza. Ar^- 
--reT"  tym zaznajomił sif zaraz ów tajemniczy Bzto.va.ny apaez grał lak świetni* rolę niewin-

«  .« i fk H •• ■ ’ #*, • #  ''"i*
(  ̂d igitalizacja m bc m ałopolska p!

nego, k  fiŁecnj W hotelu pficatqwie 8Unęi« J
ji-śo ojiroęie D^pjęjp i0terwep,;yę J|
flalę utiezwladnić apasza i odstawić do m l  
zienia. V czasie badaniatf przyciśnięty <fo muffl 
prjv iU4ł się do całego s?eregu krayzieiy, l\ 
|iRja?X m y m  4r  popełoiepia łk z n je i  kradz^. I

kleęzonjiowyc^ . cza^io jazdy traip^ajt^ I
„Dal: ze śledztwo wykryje zapewne jeazczj 

innóstw > szczegółów tego aeczaoyjueg» areszt ! 
nania. W  i«t}iłrijej cb . Tli dowia'dujejpy aię 
sprawcy udaremnionego za»ac|iu nabywają , ! 
K. Wo/kiewicz i Wjodzimi^rz H rylski I mają) 
na sumieniu iyc ie  kilku wól). W e FMygtkicłl 
uyj.a<lk..eh, w kt^ryeti apasze planowij? jak £ I 
zbrodnię, występów^ j t !  W ojtkiewli jakc ofiJ 
cer, Hrylski zaś grał rolę j.^ o  łu ią c^ r  Tq 
granie komedyl zgubiło ich. Zia.-zył się bowim j 
przypadek, |e Wojtkiewicz I HrylS»ki posprze
czawszy oię ó ccS, wypadli ze twej rolf I poczęli | 
czynić sobłe wzajemne wyrzuty, zapominając *  
obecności Stefanii S., której taki obrót rzeczy <>. 
tworzył nagle oczy. To tet sprawiło, te obaj 
pasz, wpadli wreszcie dzięl * własnej nieotirok- 
ności *■' ręce spin wiedli wośd i teras nie 
ich zasłużona kara". r'

Ten j^der z bpegu obrazek d ̂ udnU ehar«i- 
teryzuji etosunki bezpieczeństwa na bruku lwo
wskim, dalsze pod niejednym względem je u- 
wypukłą. Dodajemy, że kronika pism lwow
skich iawicra mnóstwo najrozmaitszych żajtó, 
których sprawcy popadająd w konflikt i  pra
wem, zasłużyli na to, by pójść za kraty, od któ
rych w d d i na wolności złotej bujają —  okre
ślimy zatem poniżej z powodu braku miejsca 
niedługi szereg ich sprawek. I  tak czytamy w 
-y.Kuryerze lwowbkim“  z p-dowy marci:

Zamach mordeiczy.
„Na ulicy Meiselsa rozegrała się kn .aw i

scena. Na przechodzącego tą ulicą funkeyona- 
ryusza Ak. Tow. browarów, Jana Chociaja, na
padło z niewiadomego powodu jakichś dwóch 
drabów i jed^n z nich chwyciwszy napadniętego 
za gardło, począł go okładać żelazną sztabą po 
głowie. Zbroczony krwią Chociaj padł na ziemię 
a napastnicy bili go w  drJszym ciągu. Dopiero 
dzięki p.-zeehodzącym żołnierzom, bandyci zbie 
gli. Ciężko poranionego Chudaja opatrzono w 
jednym ze szpitali wojskowych i stwierdzono u 
niego kilka głębokich ran na głowie. Według 
zeznań napadniętego, mają to być znani awan
turnicy niejaki Jan Kunz i Wojten. Za niuj 
wdrożyła polieya poszukiwania.1*

Bandytyzm w całej swej zbrodniczej szacie, 
rozpętał się nietylko w samem mieście, ale 
przeniósł się czasami na ~mnt wsi, leżących w 
pobliżu. Lwowa. Ot, czytamy: ~

Bandytyzm na wsi
„Coraz - zęściej dochodzą nas słuchy, £e ban

dy! lwowscy wybierają się na wieś, gdzie gra. 
su ja bez żadnej przeszkody, nie doznając z ład
nej strony należytego oporu. Oto onegdaj wy
prawili się oni do Sokolnik, wsi pod Lwowem
i tam obrabowali kilku włościan. U jednego z 
gospodarzy chcieli uprowadzić konie ze stajni, 
a gdy właściciel z córką stawił bandytom opót, 
pobili go dotkliwie kijami, potem zbieglL Cię
żko poranionego gospodarza przywiozła rodzina 
do szpitala we Lwowie**.

„NadŁleratel" w  towarzystwie „grodowych’1, 
gdy miara cierpliwości ludzkiej grozi przela
niem, zarządza pościg za bandyHmf S Chce oka
zać eorliwoćć w tępieniu apaszów rosyjsklh na 
bruku Iwowskią.. Zarządzoną też została i  ko4~ 
eem marca:

Obława nolicyjna.
„Pod kierunkiem nEdzieratela policyi zarzą

dzono na Lt-wanĄówce i Sygniówce obławę po
licyjną w celu chwytania bandy złodziei, k v d » 
od dłuższego ^zasu ninpokoi napadatói ^mie
szkańców owreb dziulnic. Grodowi otoczyli pe- 
wien dom, w którym według otrzymanych infor 
irifivf przebywało kilku cd dłuższego tz iu po- 
szuiMwanych rzeziuiieszków. —  W  istocie tet 
schwytano kilku znanych niebezpiecznych zło
dziei, dwóm jednał /'.ezimieszk-m udało «iqj 
zbiedz przez okno. Mimo. że do uciekających da-’ 
no kilkanaście strzałów, zbiedzy uszli szczęśli
wie i skryli się w lasisfh biło^orskich14.

A podczas, gdy „nadzieratel“  przei'ła .za ban
dy apaszów po przeditneściach Lwowa, om] 
wracają okrężnemi drogami w jego domy ł kra
dną, cg się zowie w  Łrfidmieściu, drwiąc sobła
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K ra d z ie ż  z  w łam aniem ,

>Wtf* N °*T “ w Nr- r  dnta fi marca pisze 
•od po*/4” * *  tTtu,elrf: OnatfdaJ w nocy wła- 
'y jj sl  ̂ a l«n *n l spra-wry <fo sklepu tlichałi 
Detfetra pny u l Batorefł f t&lrHi stimtmi zn*- 
-^ fc ią  w tńę plenlętn'4. Do Wnętrza sklepu 
dostali rlę «  ul. Slytnona, wył^maw^y najpjjrw 
® -  gflr-J -- u okien. W  sklepi* w/wj» *cili w 
L iw j  śctauai* k-jsy ^'enheimówet^j otwór 
#»;arflra f tgbrJtt ł  kfltf i  ‘mą drobny monetę 
diolo iy«lfc® rutiU i rrtlBCa monety a-istryaćkie). 
l i brafl "iw n ie ł dan-akia futro wartości 400 ko
ron f t* sffiftą <JM/gą, która przy :zii, Opuścili lo- 
kij ik-cpi '-'7 - Kradzież popełnioną zorała z 
cal3, zuchwałością na najruchliwszej z ulic i to 
w mlfjsu, gdzie stoi stral poBcyjra naprzeciw 
pnacbr aąjA WcjsKow-igo przy uJ. Bitor^go. 
Dziwną «9  U tn ą  wydaje. te złudzie je graso- 
« jli uez żadnej przwtk d> i te nikt t  mieezk&u 
«Mr Kamienicy niw “tyszal stuku, i  to tembar- 

ie nirt ■kir.pwn mi' -ka na są zami >z
k,ne‘\

W opuszczonych miesikaniłcli grasują tak, fte

ZVffOv i
w4S'e gryzącej® ffchm i

K r a k ó w , dnia 6 Kwietnia.

'  ’* y  o d e a r w y  „ d  s m o k  r a t ć  w łl
Bttro prasowe naezelriero K-mit-ru Narodowe. 

to  rozesłało dziennikom kopię trżecn odezw 
Związku niepodległościowego demokratów poi.

SKith**, świeżo powstałą f któreęo sekcye poWsta- 
M We wszystkich ważniejszych miastach euró- 
peistoct^

Pierwszej z tych odezw związek zaznacz?,
*e ,,1'ołatj o sweł przyszłość* d^cydow«ać powłn
ff." t  ó&ftt£dbź%, i i  „tjfaźniemy PoIskI Mepódle. 
ele]’*.

W drnulef odezwie związek oświadcza, że . .
™ta walka, tł której my największe bonosfmy szczamy dziś na Ostępie r.cntent. Z tiro dttykn 
oRarv, toczy się bez naszego żądania, bez naszi. łów wieje serdeczne wśjrołcJHcie naszego nie

nyćŁ przctfśrA^tó^c^flf
cHoptfs^ vJrffe',’ di

satyry- ... ,  ,
PielgrzjtóRa ta Aoiiczy się tt stóp kopca K.Ó- 

^chiBzki, który tyiko raz’ na rok #  tyiti &ńru 
Jeśt otwarty.

ZŁOTE PORf.OSTF IR A ^E R iTW A . Czytelni
kom naszego pisma' zwracamy ilwdgę fia owa 
niezwykle sympiryczne atłykJty hmitszczon* w 
iiajpoważnleiszycti pismach' cźeskicn („Nartiafe 
Lłsty“ ł „Narodni Polityka"). Pierwszy z tyth 
żnarir!?nrfycft wittefe artyRitłÓ*) (p'. t. V  mfyk? 
STenkłfewMczâ  Śrókowlłfśrriy \Ve wczoTśfszr/fn nu 
merzfe ndszegc pisma W ifótnaCicuiu riaizśgo no- 
respondenta praskiego red. Migi — drugi1 z&itite-

fo  zorganizowanego, celowego udziału" i zazna
cza że niepodległość ojczyzny winna być w tej 
c#rw*ffł Jedynym celim 

f rzecll odezwa selccyi paryskiej związku po. 
łemizujac z jednym Z aTtykUłów „Gazety warszaw 
ikiej" stara się dowieść, że łdea niepodległość" -----------
W chwilf Obecnej nie Jesf róbotr żydowska, wtza następujacy komunikat: Podaje sf^ do1 prfb1ic?ttęi 
sQlem T krzyKac^wem, któremu patronuje duch Wiadomości, że zaiiczki tia ptczet udzlałt' w gAif. 

W 0* uszczonyco iuwom »  ułc-.hj giaoujif włb., w  'ryderyka II 1 *vzywa aby każdy z nas sta! się nych zapasach żywności dla osób, t;tón s!p "t;L- 
z*b!eniją wstykude raaczy, a tylke gołe śdany rn d e n m  t  stzn%i OżH Óti walki o *tiepodh*łość siły ód Magłstratr z zamiarem pozostania' *  <WJer

szczęśliwego narodu. Związki krV)I słovVIaftskićj 
OJez\Vały sfę — oby udało się stworzyć Złoty 
pomost trwałej źgoay inięazi bratnrr.ii Naro
dami.

DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ EWAKUACYJ
NYCH NIE Ił^DZIE! Otrzymujemy z  Magistratu

wstają11...
„Kuryer browslr*“ donc<“ i  ko*c#m maro*.

Splądrowanie mieszkania.
„Dororczyni dumtu prty uL GMmańbkiej h Ba 

flouiosła wczoraj poBryi. ie w realności tej splą 
drowano miesi'tania dwóch iokforów, którzy 
ze lawowa wyjechali Nie mo*rła jednak podać, 
co złodzieje zabrali g  ’ y i  z mii-szkań pozabiera
no wszystkie nrczy tak, że tylko gołe ściany 
zostały Dochodzenia wykażą, w jaki sposób to 
sta* S’<} mogło bez zwrócenia niczyjej uwagi*

Na zakończenie smutnych tych uwag podaje 
my pełen tra^ifar^y obrazek. Który się zdarzył 
nie na jakiejś lalekiej ulicy Ły cza kowa lub Za 
marstyrowa, ale w samem śródmieściu, przy ul 
teglelltiń ikiej.

,,Wiek Nowy“ piszą:

ZlodzTel-juW Iat.
„Inzjnier p. Buiesła w Słowik, jak wielu jego 

tow trzyszy —  na czas wojny założył sobie sklep 
z *,owararai spożywczymi przy ul. Jagiell óskirj 
1.9. W dzień siedział zwykle dam i „robił kupca“ 
wieczorem zas ,;pował go brat, poczem sklep za- 
ffiyitano o godz. 9 wicczorem“ .

„Pewnego razu p. Słowik wracając do domu 
koło swojego sklepu, zauważył story do połowy 
opuszczone, przed sklepem zaś jacyś ludzie ła- 
dówcdi skrzyni*, na wOz. P. Słowik w pierwszej" 
chwili chciał minąć sklep, myśląc, e jest w nim 
brat. ale potom tknięty jakiems przeczuciem, 
schylił głową i zaglądnął popod story ao wnę
trza magazynu. Yi tej chwili jakiś drab zaga
dnął go od lady:

— ł  pac tii cztgo?
— To ja właśnie się pytam, co wy tu robi

cie, bo to jest mój sklep —  odparł p. Słowik. ^
Na to dictum dwaj jegomoście, lajęci „pracą 

w cudzym sklepie," wypadli t  wnęf ® i cficiCTt 
uciekać, ale p. Słowik, człowiek dófć pokaźnej 
siłv chwycił jedneffo draba w poi. drugiego zaś 
z i głowę i U liĄ \  wbłać o pomoc. Na to Wolanie 
przyszła wprawdzie pomoc, ale LymczasfeŁ fura 
1 Naładowani jttż paką cuferii i  dwoma drabami 
Uciekła, dn b . many za głiwk wyrwał 
Pozostawiwszy kapelusz w ręku p. S., któremu 
pozostał tylko trzymany w pól Michał Kapuein- 
eH  złodziej zawodowy, karany już bowiem 34 
ra .̂1 *a zbrodnio kradzieży11.

<>Kapucińfiki odpowiadał przed zwykłym try- 
onnałeta śądu krajowego^ WófSffTu przewodni
c y !  st. radca Piskozub, —  n;e wydal w Jvm wy - 
padku wsnńlników i skazany zastał 4ô  raz  ̂ ’ r 
%m wypadku na trzy lata ciężkiego Więź ema. 
Obrońca oskarżonego dr Suhwatzer zgłosił za
palenie nieważności.
„T y le  „W iek Nowy“ . My sadzimy, ie  w nie- 

(-jasjfi w frok  hifedtńsfei^go
to fi pod Wiadomym pdiłsem dd feażni vtięzied- 
hej.

„BATKI NA LEGIONY. Oi-obfie datkf nr rtecz

Polski.

i m l f H  oszuKańciym dostawcom.
W  sferach miarodajnych postanowiono zasw- 

sowstć najcśtrJejsze środki przeci'# dostawcom 
którzy w obecnych nadzwyczajnych okolicz o- 
fcłach oczekują z upragnieniem spoe^bności do 
bezwstydnego wyzysku i bez względu na nieo
bliczalne szkody, wyrządzane SWem postępowa
niem armii t państwu, narażają życie 1 zdrowie 
naszych źtunferzy. dla własnego zysku. Przddw 
dostawebm tym aądy Wojskowe wdrożą śledz
two b zbrodnię przeciw sile wojskowej pań
stwa z paragrafu 327 wojskowej ustawy '.tarnej. 
ktofa w niektórych wyp: dkach kwalifikowa
nych zagrożona jest karą Ąulerci przez powie 
sienie, zresztą zaś cięiklem więzieniem od dzie
sięciu do dwudziestu lat.

Jeńcy rosyjscy przy budowie 
kolei śląskich.

Dnia 25 marca b. r. jak donosi „Dziennik Cie
szyński" został na kolei k'e?|yćfb-bogumińJfjKj 
Oiwarty drugi tor pomiędzy Trzyńcem i Jabłon
kowem. Obecnie mamy na tej kolei dwa tory, 
począwszy od Orłowej aż do granicy węgier
skiej. Otwarcie drugiego toru następuje oddzia
łała. Ź dniem 1 października z. t. żostał otwar
ty drugi tor pomiędzy Karwiną i Cieszynem — 
następnie pomiędzy Karwiną —  Dąbrową, Cie
szynem—Irzyńcem, Dąbrową— Orłowa, a obe
cnie pomiędzy Trzyńcem— Jabfonkowem. Z bu
dowy te»o  Ostatniego toru zaznaczyć naM y, żr 
2f6 lutego przybyło dc roboty 2Ó0 rosyjskich 
jelców , z których 1U0 było zajętych hasypywa- 
niom i podb.jauiem żwiru na przestrzeni Trzy 
uiec- tsyśtrzyca, drugich 100 na przestrzeni By
strzyca— Jaułonków. Ńad jeńcami tymi czuwa
ło 15 w ę g i e r s k i c h  landrzturinistów. Jeńny ci po
chodzili z głębi Rosyi, a dla porozum.ania się 
z nimi byli im dodani rosyjscy jeńcy Niemcy. 
Obecnie jeńcy ci mają b‘y6 użyci do bUdowj 
dnigieg-6' tOfU na przestrzeni Orłowa— Bogumin.

E m a u s .

Wczrąi. jako v drugim dniu ówiąt Wielka
nocnych syległy tłuiny łiidności na Zwierzy
niec, gdzie obchodzono historyczny Emaus. Stu 
barwny tłum płynął szeroką lalą -rzez ul Ko
ściuszki, aź pod sam Kopifcc Bohatera, zatrzy
mując się przy straganach, kłębiąc, potrącając 
i śmiejąc się wesoło. Zaiste obraz, mający w so
bie wiele, bardzo wiele pierwiastku dziecięcej 
radości. .

Wzdłuż gościńca dwoma szerag^mi ciągną się 
śtfagany, założone stosami pierników, obwa- 
rzankówj zabawek, Piskliwych instrumentów i 
innych przedmiotów charakterystycznie odpu
stowych. A  wszystko to wrze, kipi, piszczy, trą 
bl

dzy na wypadek oblężenia, wpłacić r.ależy W miej 
skiej Kaslt oszczędności najdalej po płatku flhii 
9 kwietnia br. wląCżnle. Po tym terminie zaliczki 
przyjmowane iuż nie będą.

Na mocy 'ozporz^dżenia c. i ic. Rómendy twier
dzy nie betlzle więcej wyZnaczotiy osobny czien 
dla przyjmowania dodatkowych zgłoszefl ze 
wszystkich czterech grup mieszkańców miasta

DRUGI DZIEŃ ŚW IĄT W IELKANOCNYCH, 
nie był tak pięknym, prawdziwie wiosennym, 
jak pierwszy. Przez cały dzień pozbawieni by- 
liśmy słonecznych uśmiechów. PowietTzfe jfert- 
r.akowoż było łagtdne i ciepłe, sprzyjając tłum
nemu spacerowi publiczności krakowskiej. — 
Nastrój był poważny, głęboki, odpowiadający 
hiśtorycznej chwili; w jakiaj przeżywamy.

Z TEATRU  LUDOWEGO. Dziś dana będzie 
wyborna sztuka J. Nikorowicza i  W. liąsiorow- 
skiego „Pani Walewska i Napoleon" po raz 
szoity. W  czwartek wznowiona bedzi" piękna 
bajka ze śpiewami i tańcami Tadeusza Kon- 
czyńskiego „Królewna L J ijka“ , grana w poprze
dnim sezonie 25 razy, która też niewątpliwie 
zgromadzi tłumy publiczności i ciziatWy, łakną
cej ponętnego dla siebie widowiska.

DYREKCYA KOLEI PAŃSTW . V> KRAKO 
WIFy obecnie w ftywcu, wzywa wszystkich e- 
merytów kolejow. jTobierających pensye i ren
cistów, zami< szkałyeh w rejonie fortćcznym w 
Krakowie, by najpóźniej do 10 kwietnia zawia
domili kartką korespondencyjną, djrekcyę ko
lejową, czy w razie uzj ąkanego zezwolenia Wła
dzy wojskowej na pozostanie w twierdzy aa 
vypadek jej zrmknncia z pozwolf-nia tego sko- 
zystają, ezy też twierdzę opuszczą. Wiadomość 

powyższa jest dyrekcyi kolejowej niezbędnie 
potrzebną celem odpowiedniego ureguloy ania 
wypłat poborów emerytalnych.

EONFERENCYA REKTO RA KOSTANEC- 
KIEGÓ Z MŁODZIEŻĄ AKADEM ICKĄ. Z kół 
młódzieży akademickiej krakowskiej feomnniku- 
ją nam. że przfez niedzielę i poniedziałek bawił 
W Wiedniu rektor Uniwersytetu Jagiellońskie
go Jego Magnificencya ptdf. dr Kazimierz kó- 
stanecki. W  niedzielę odbyła się konfer-noya re
ktora i  reprezentantami młodzieży atadcriiic- 
kiej krakowskiej. W  korfcrenbyi tej Wzięli U- 
dział ponadto dziekan wydziału lekarsfciegc ria 
Uniw. Jag. prof. dr Aleksander Rosfier i zastęp
ca przewodniczącego Kc-mi^l tegż^ftiirlacyjnej 
na nauczycieli fezkół Wyż§zycli, prnf. dr Leon 
Sternbach. Reprezentanci młódzieży akademic
kiej przedłożyli szereg ważnyfcH spraw, dotyczą
cych młodżieży krakowskiej, jako fó: wpisu 
poddanych rosyjskich na uniwersytet, fepraw^ 
stypendyów, powrotu dd Krakowa ż pewóflu 
otwarcia tamtejszego Uniwersytetu ete. Rektor 
Kostaneeki jdkotbż ptof. Rd=nfir i Bternbaeh 
przyrzekli wgżystkie te słuszne pbśtulaty mło
dzieży z całą życzliwością poprzeć u kompeten-

W i. r\ VvDAVSltvU IA> I---------- ‘ - ~ ł o i 1 »
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l* młodzież, Mfc» pAtótej *v,j/ tin Whje. s£b sfyz*
by wojskowej. Rozporządzenie zajmuje się dwo
ma grupami młodych ludzi. Dla jednych, któ
rzy uczęszczają do szkół, ćwiczenia wojskowe 
Qie będą wprawdzie stanowiły przedmiotu woj
skowego, ale wchodzić odb hędą w plan najki, 
jako istotna część składowa. Anaiogicinie bę
dzie urządzone odpowiednie wykształcenie dla 
młodzieży w  tym wieku, która do s»kół już nie 
uozęszcza. Dla technicznego przeprowadzenia 
powyższego rozporządzenia, przyrzekły współ
udział czynnik j wojskowe i przygotowuje się od
powiednio w j szkolone siły nauczycielskie.

NA ZASIEWY DLA ROLNIKÓW. Stosownie do 
rozporządzenia namiestnictwa w białej, o którem 
przed kilku dniami donieśliśmy, tyczącego sle 
ziarna na zasiewy, zaczęły już różne gatunki zbo
ża nadchodzić znacznnni partyami. Przeważa 
wśród tego ziarna owies i jęczmień, na paszę, bo
bik i korhcayna; razem nasion dla rolników na- 
deszło do Krakowa około 200 wagonów, do No
wego Sącza 100. Zgłoszenia o to zdarnc na zasiew 
potrzebujący go rolnicy man kierować ao c. k. 
iTowaisystwa Rolniczego Krakowskiego, które 
/głodzenia bada, orzeka o nich i w imieniu namie
stnictwa dysponuje ptniadanem już w magazy
nach swoich Ziarnem, które sprzedaje po stosun
kowo bardzio niskich cenach.

W  SPRAWIE P, JUDKIEWICZA o =zem pisa
liśmy we wczorajszym numerze na podstawie 
obszernego artykułu „Dziennika cieszyńskiego" 
{nr. 76) otrzymujemy zapewnienie od jednego z 
radców miejskich dr L., że p. Judkiewicz do nie
dzieli dnia 4 kwietnia nie by! aresztowany i nie 
otrzymał żadnego wezwania ze strony władz, — 

Zamieszczamy z miłą chęcią tę wiadomość, — 
spodziewamy sie również, że wkrótce sprawa ca
ła, w którą wmieszanjch jest mnóstwo osób, bę
dzie należycie wyjaśniona, i sąd ukarze winnych 
a zrehabilituje niewinnych.

NIEOSTROŻNE OBCHODZENIE SIĘ Z BRO
N IĄ  PALN Ą. J’o polach koło Mogiły przecha
dzający się tam 16-letni terminator piekarski, 
Ludwik Molicki, znalazł rewolwer leżący w bło
cie. Próbując, czy rewolwer funkcyonuje, chło
piec spowodował wystrzał, a kula zraniła go 
w lewą nogę,w okolicę kolana. Niesz- zęśliwego 
młodzieńca opatrzyło pogotowie ratunkowe. —  
Również w dniu w ozorajt zym z dziecinnego 
flobertu postrzelił cię przypadkiem w lewą rękę 
11-Ietni Leon K . Interweniowało pogotowie ra
tunkowe.

ZAMACH SAMOBÓJCZY. Żona majstra szew
skiego, zamieszkała przy ulicy Zwierzynieckiej 
L. 4, w zamiarze samobójczym zarzyła większą 
dozę środka nasennego. Spała ona tak twardo, że 
nie można jej było cbudzić a 'organizm wskazywał 
nieznaczną prawie czynność żywotną. Po zastoso
waniu pierwszych wskazanych zabiegów odwie
ziono ją do szpitala.

KRWAWA ŚWIĄTECZNA ZABAWA. Aleksan
dra Szlaka, robotnika w magazynach wojskowych, 
przyjaciele pośród wesołej zabawy świątecznej 
zbili dotkliwie i niebezpiecznie, zadawszy mu, o- 
prócz wielu stłuczeń, kilka ciężkich ran w glcwę. 
Po opatrzeniu odstawiono nieszczęśliwego do 
szpitala.

OSPA W  PODGÓRZU. Dwa wypadki ospy w 
Podgórzu stwierdzili wczoraj wzywani lekarze 
pogotowia ratunkowego. Rozporządzenie Magi
stratu krakowskiego nakazujące przymusowe 
szczepienie ospy w Krakowie — okazuje się na 
czasie.

GRUBIAftSKI SZYNKARZ. Od wielu osób z 
miasta otrzymujemy skarg' na właściciela baru 
amerykańskiego Nuzikowskiego z powodu jego 
nietaktownego zachowania się wobec gości. Są
dzimy, iż kompetentne czynniki pouczą Nuzikow
skiego jak ma się zachowywać wobec swych gości 

ZGON LEGIONISTY. W  Kętach zmarł Le
gie nista z I  pułku Stanisław Olszewski ze Lwo
wa. Z 3 batalionem brał udział w  morderczej 
bitwie pod Laskami i tu w ataku moskiewskim 
na bagnety pada pchnięty w  pierś kolbą karabi
nu. Mimo osłabienia bierze udział w bitwie pod 
Limanową, gdzie został ranny. Przebywał w 
szpitala w  Pisku, a uleczony, wraca, do pułku 
do Kęt i tu gaśnie na gruźlicę płuc. W  pogrze
bie wzięła udział liczna publika, ivsz> scy Legio
niści, lekarze wojskowi i honorowy pluton. Tru
mnę nieśli na cmentarz towarzysze broni. Przy 
spuszczaniu trumny do grobu oddał pluton sal- 

ę. Nad grobem przemówi! leg. A. Benisz. 
Cześć Ci bohaterze, cześć żołnierzu polski.

POSgt, W  K R tytaS TW m . fW fH  *
Niemiec Noske, w  charakterze korespondenta 
wojennego objeżdża Kjólestwo. Kulisz —  po
wiada w  „Arb z tg. “  —■ pnsypouiina swym wy
gląd goj Lowanium w  Belgi- Ruiny jeszcze me 
są uprzątnięte i wywiera to dziwne wrażtnie, 
gdy w  dzień niedzielny odświętnie ubrany tłum 
spaceruje wśród zgliszcz. W  Zagłęb.u pra.'a w  
kopalniach przeważnie się nie odbywa Zakli
ków niema i nędza jest wielka. Ze zdumieniem 
przyglądał się reprezentant zorganizowanego 
niemieckiego proletaryatu opłakanym Łosuł 
kom robotniczym, jakie panują w  carae ie, dzię
ki niemożności zorganizowania 6i  ̂ i  nazywa je 
nawet w  normalnych czasach , piekłem Oma
wiając nędzę za^tybiowską, Noske w skazuje, ie  
po pierwszych transport? ch prowiantów z N ie
miec nastąpiła przerwa, gdyż wobec miejscowo
ści cu do czasu trwania wojny trudno z Niemiec 
prowianty wywozić. Sytuacyę Zagłębia ocenia 
Noskc bardzo l iesymistycznie.

S T R A TY  ANGLIKÓW  W  CIĄGU MARCA 
Angielska „Daily Teieerat>h“ podaje, i i  straty 
angielskie vi ciągu marc* wynosiły 20.000 żoł
nierzy i 1100 oficerów. Straty w korpusie ofi
cerskim w  bitwach pod Neuwe Chapelle i St. 
Eloi od 10 do 31 marca wyniosły 900 ludzi w 
tem 222 zginęło.

GEN. SCHEMUA PRZENIESIONY W  STAN  
SPOCZYNKU. W  dniu 8 b. m. pojawiło się od
ręczne pismo cesarza zwalniające gen. piecho
ty Scbemuę od dalszej służby czynnej. Pismo 
wyraża podziękowanie za znakomite oddane u- 
sługi. Jak wiadomo, Błażej Schemua, w  maju 
1909 awansowany na *jars?ałka polnego poru
cznika, w kwietniu zaś 1910 powołany na szefa 
sfckcyi w ministerstwie wojny zwrócił na siebie 
powszechną uwTagę, gdy 2 grudnia 1911 po ustą
pieniu bar. Conrada von HStzendorfa ze stano
wiska szefa sztabu generalnego całej siły zbroj
nej monarchii, mianowany został jego następcą. 
Wiązano tę nominacyę ze zmianą w  kierunku 
polityki zewnętrznej monarchii. Na stanowisku 
tem pozostał jednak Scbemua tylko do 12 gru
dnia 1912. 7j chwilą grożących wojennych po
wikłań stanov,isko to objął ponownie bar. Con
rad.

GENERAŁ A LE K S IE W  W  MIEJSC! RUZ- 
SKIEGO. Oenerał Aleksiew —  jak donoszą t  
Fetcrsburga —  został w miejsce generała Ruz- 
skiego zamianowany naczelnym komendantem 
armii na północno-zac nodnim froncie. Generał 
Aleksiew brał udział w wojnie rosyjsko-japoń
skiej był szefem sztabu generalnego kijowskie
go okręgu wojskowego.

NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ O B YW ATE LI GA- 
L IC Y I WSCHODNIEJ. „Birżewija Wiedomosu“  
podają z Kijowa, że codziennie przybywają tam 
transporty OBÓb, które z Galicyi zesłano drogą 
administracyjną z powodu ich „zachowania się 
na szkodę państwa". Odkąd ochrana rosyjska 
rozpoczęła swoje czynności w  Galicyi, transpor
tują 6tamtąd na Sybir z powodu „nieprawomyśl

ni)' .. tetyfko tółoa 'ktim Irńafigbocy. WfedfcUj 
i  flinćowDfcj, lecz naw«s„ chłepó*?, jak np. wójta 
wsi Worony w  powiecie ortyńskun. tt

PRZECIW UBuRANIU DZIECI W  MUNDURY 
Prezydent poiicyi w Monachium wydal rozporzą
dzenie, zakazujące ubierania dzieci w mundury, 
prowadzenia ich w tym stroju po ulicach, ozdobio 
nych niejednokrotnie żelaznym icizyżem. Policya 
monachijska uv&źł, że to me są zabawki dla 
dzieci i wzywa rodziców, ty  dzieciom mundurów do 
me sprawiali, Jak równie! iadnych oa&nak woj- m,: 
skowych i oświadcza, że w żadnym razie ni* mo- 
że pozwolić na noszenie przez dzieci żelaznego 1 
krzyża I odznak wojskowych.

HERBATY W  NIEMCZECiI PUUDoSTAT- 
K1EM. Zwiąjek niemieckich handlarzy kerhaty azi 
donosi, że herbaty w  kraju Jest pnddostatkiem. —
Nie potrzeba zatem —  piszą dzienniki berlińskie ^  
— uciekać się do środków zastępujących herbatę, 
których etna w stosunr.u do Ich iiżyt«cuiOŚcl J »* 
nadzwyczaj wysoka.

NOWE BARAKI DLA JEŃCÓW. Wskutek nai- cyi 
miernego przepełnienia obozów dla Jeńców wojen- to 
nych w KnietteUeid (20.000 ludzi) 1 w Feldbach 4 
(30.000 ludzi) w Styryi, rząd austriacki postano
wił wybudować nowe obozy. I tak w Leibnitz w 
Styryi powstanie nowe rmasto barakowe dla 
30.000 Jeńców, również 20000 Jeńców pomieści 
nowy obóz w Steintal Roboty Już rozpoczęto, 
tak, ie w niespełna pięciu tygodni —  przy pomo
cy Jeńców —  obozy te będą ukończone.
EPIDEMIf W  PETERSBURGU. Z Chiystyanll 
donoszą, że w Petersburgu sroży się gwałtowna 
epidemia ospy. W  cstatnlm tylko tyiodnlu było 
400 wypadków tej choroby. Wiele ofiar także po- 
chlania wstolicy Rosyi tyfus 1 cholera.

PSY  DF.A CELÓW W OJENNYCH. Na *yc*e- T ea 
nie gen. marszałka po lnej o Hindenburga, zaopa- —  
trzono armię walczącą na wschodzi; w  wielką —  
gromadę psów, którymi kieruje odpowiednia O*1, 
ilość przeznaczonej ?,łużby. Z pola bitwy nade- = =  
szło mnóstwo wiadomości świadczących, ile po- Poi 
żytku p* wynoszą te rozumne i  piękne zwierzęta, 1 3 ,  
ratując przez swój węch rannych żołnierzy od 
nieuchronnej, a mąk pełnej śmierci. fplew

OCHRONA W IERZB KW ITN ĄC YC H . Rok —  
rncznie powtarza się, że psotnicy zrywają k\rie- •b,ni 
ęie wiosenne, mianowicie baśki wierzbowe. W  ieotf 
ten sposób wyrządza sio krzywdę pszczołom, J. flil 
które z kwiatu wierzby mają z braku innego 
kwiecia wiosennego pożywienie i  w  razie jego l-gr 
niszczenia nie mogą znosić miodu, którego zwla- cz3̂  
szcza podczas wojny w  lazaretach potrzeba dla 
chorych więcej jak kiedykolwiek. Wobec tego czyi(■, 
w Niemczech zw raca rząd uwagę, że osoby ni- kowal 
ezczące wierzby i  zrywające baśki wierzbowe. 
zostaną uurowo ukarane. nabyi

SKŁADKI. Dla najbiedniejszych ewakuowRndni 
nych robotnicy c. k. Dyrekcyl Inżynieryl woj- Praj 
skowe* przy rekonstrukcyi drogi Mogilskiej zło
żyli na ręce star. drogomlstrza p. Z. Olszewskie- _  
to  71 K. — Kwotę tę złożono w naszej Adminl- 
stracyf

-hnia 
486.01 
miesz 

«F<;0* 5832, 
powi< 
556.0 
ezk&ł 

,Kj. wio ’
W

całoś

jątkl

S t ,
ik tel ie] s

fo- te tt

a *
pod TSt

ijuKilen- A l  
iii. an- 

tr ,n» 
oh, 

w i ste
na.

H» iny
Bi E tii>-

yki
i

-łrie ti*:  ̂
. w - * » -

«aa. Uni

li

8  1
żo
Og

kii

Komunikat urzędowy austryacku 6./T
Jagtol
etswo' 
i mło
~ V V
„Znać

Gwałtowne walKi w Karpatach, _
Zwycięsna walHa nad Dniestrem. Zdobycie 7 Karabinów maszynowych. Hp„ 

Pojmanie 1400 żołnierzy, ^
U rzędow o ogłaszają 5 ^w .etn ia  w  południe: Wiedeń, 6 kwietnia.
W  Karpatach dalej walczą gwałtownie w  dolinie Laborczy i w  obu 

przyległych odcinkach. •wartoi
Na wszystkich innych frontach gdzieniegdzie tobzą się walki artyleryi, (Z  pot 

zresztą spokój. i ” 9 1̂'
Koło Ujścia Biskupiego na wschód od Zaleszczyk usiłowały znaczniej- sie\vi 

sze siły nieprzyjacielskie usadowić się na południowym brzegu Dniest ru, spoew 
zostały jednak po kiikogodzinnej walce odparte. Wzięto do niewoli 1.400 ml“- 
żołnierzy i zdobyto 7 karabinów maszynowych.

Zastępca szefa sztabu generaln., v. HÓfer, marszałek p ny porucznif

Dotychczasowy plan walk armii sprzymierzonych.
.dobyć 8 53,010.3 kilometrów kwadratowych terytoryum 

Królestwa Polskiego. — Wyjarzmien e 5,492.620 
mieszkańców.

Wiedeń, fi kwietnia. Z wojennej kwatery pra
sowej donoszą: My i naei sprzymierzeńcy, po
dług ustalenia z dnia 25 marca zajęliśmy z tery
toryum rosyjskiego 46.881,8 wiorst kwadrato
wych, to jest 53.010,J kiłoiąetrów kwadrato-
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wych z ludnością 5,492.6?0 mieszkańców.
Podług poszczególnych Wubemij przedstawia

ją cię cj fry następując^ V Kalisz powierzchnia . Igi 
9961,8 wiorst kw., liczba i  iców 1,133.800 

Piotrków powierzchnia io.763 wiorst kw.. Ii-
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ohnir, 413^.3 f f ftP *  kw., liczba SSp {k*
486.000, R »dom powitrzchnia 1646 "iorst kwf l

%rt- w g&nlrac!) której ‘foogtfle nie fcyło dotąd jtoJ 
W>w sprzymierzonych.

mieszkańców 148.400, Wdrszawa powierzchnia 
1 5832,5 wiorst kw., mieszkańców 524.900, Płocli 

1=3 powiefićhnia 5215 wiorst, Liczba mieszkańców 
I ma 350.000, Lonua powierzchnia 2316,5 liczba mie
I  I) i  „  JL/iAiir 1 7 9  1 9 0  9 t1 IV flłb i nn trin rn / i^ in5 n 9
I ma 55d*UUU, LuiuzB yuwici^cnnia £oio,o liczoa. mie* stryacKie w riotrKowie, iNOworaaomsKu, uąoro- 
i * * szkańców 17P.120. Suwałki powierzchnia 5412,2 wie górniczej, Olkuszu, Wolbromiu, Miechowie

wiorst kw., tnifedzkańeów 840.700. 1 *------  --------- 1 —  ‘ —  Ł~*-
ren, W  ten upotób wojski, Bprzymiorzone zajęły w 

| ńt" całości tylko Jedną gubernię t. j. Kaliską; w
ler- dziewięć dzkslątycii gub, piotrkowską (z wy 

j ° jątkljm powiatu Nowe Miastc/; w trzech czwar- 
1 -1*- tych gub. kielecką; w połowie gub. płocką; w 
t £  jednej trzeciej gub. euwaliką i w jednej czwar- 

J  tej mb warszjwi ką oraz iomłyfeką. Nie tłćnię- 
dł- te natcirla-t zostały gubemfc lubelska (zajęta 
!&a< vt jednaj trzeciej na wstępie wojny po bitwach 
? pod Kraśnikiem i Lublinem) oraz gub. siedlecka

!Pecnd Komunikat urzędowy niemiecki.

kofc nie na uczycie’skie.

óądy austryaciue w Królestwie
Polskiem,

W  Królestwie Polskiem utworzono Sądy au- 
etryackie w Piotrkowie, Nowora lomsku, Dąbro
wie górniczej, Olkuszu, Wolbromiu, Miechowie 
i Wołowny. Wykonywać one tam będą tylko 
Bądownictwo cywilne i 10 na podstawie obowią
zującego w Królestwie kodeksu Napoleońskie- 

Sądownictwo karne wykonują tam jądy 
wojskowe.

Komunikacya Krakowa 
z Miechowem.

Regularną komtmikacyę kolejową zaprowa
dzono onegdaj z Krakowa do Miechowa. Co
dziennie odjeżdżają tam dwa pociągi.

Walki we Francyl i Flandryi.
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Berlin, 6 kwietnia.
V.’ Bi aro Wolffa don oni: "Wielka główna kwatera, dnia 5 kwietnia: . .

Atak rosyjski na Maryarnpol (w  gub. Suwalskiej na poiudnie od kowieńskiej 
iu . ijni kolejowej) odparty został wśród ciężkich strat dla nieprzyjaciela.
^  Zk jztą na całym froncie wscnodnim nic się nie wydarzyło. . . .

Belgiiczycy starali się ku miejscowości Drie Grach :en, która od dnia 
8 kwietnia z wyjątkiem poszczególnych domów na skraju^ północnym poło- 

>■ żonych, znajduje się w naszem posiadaniu, ściągnąć posiłki, zostali jednakże
ogniem naszej arłyleryl przepędzę □

Taksami ogień naszej artyleryi nie dopuścił do próby ataku francus-
ZZ kiego w Lesie Argońskim. ,

K Silny atak nieprzyjacielski na wzgórza na zachód od Boureuiiies *na
—  południe od Varennes) złamał się tuż przed naszemi przeszkodami. _

Ataki piechoty francusKiej na zachód od Pont & Moussons me n^ały 
luj « «  żadnego skutku, natomiast kilka wybuchów min przyniosło nam zysk na
• Tm- terenie w  PriesterwaldzieJ
■wf
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W  ostatnim swym liście skierowanym do au- 
czycielstwa gai. na obczyźnie, prezydent Rady 
Szk. kraj. p. Dembowski, podniósł z całym u- 
znaniem i wdzięcznością działalność naszego 
nauczycielstwa, które wśród najtruuiiiejszytii 
warunków z niegamą-eem poczuciem obyv atel- 
skiem spełnia swą narodową i społeczną misyę. 
Na uznanie to nauczycielstwo nasze w zupełno
ści sobie zasłużyło, skiauając na każdym kroku 
dowody zrozumienia swych ciężkich i odpowie
dzialnych obowiązków wobec społeczeństwa do
tkniętego najstraszniejszą katastrofą. Byłaby to 
atoli tylko jedLa chlubna slrona —  a przecież 
godzi się z uznaniem i podziwem podnieść jasz
cze tę wzajemną., braterską pomoc i sclidamcM, 
ożywiającą nasze nauczycielstwo, nie zasklepia
jące się w jednostkowym egoiżmie. Dowodem 
tego poczucia wspólności są starania podjęte 
przez komitet nauczyciel, w Mor. Ostuwie —  
zmierzająca do stworzenia kolonii nauczyciel
stwa galicyjskiego na obczyźnie. —  Projekt ten 
zn wszech stron zasługujący na ui seczywistnie- 
nJe, zapewniający członkom cuły szereg ułat
wień i udogodnień, polegających na rozłożenir 
ciężarów ponoszonych obecnie przez każdą z 
rodzin na całą grapę, dozw dający na wprowa
dzenie różnego rodzaju kursów, pracowni szy
cia odzieży itp., był rozpatrywany na zebraniu 
nauczycielstwa, odbytem w dniu 30 marca, w 
sali „Domu polskiego" pod przewodnictwem 
p Sierakowskiego. Licznie zebrane nauczyciel
stwo, wśród którego obecną była także p. Anie
la Aleksandrowiczówna z Krakowa, przyjęło 
nader życzliwie pomysł, przekazując dalsze te
goż zrealizowanie wybranej komisyi, która ma 
się zająć przygotowaniem materyału informa
cyjnego i przyjmowaniem ewentualnych zgło
szeń, nadesłanych przez chętnych do wzięcia u- 
działu nauczycieli i nauczycielek. W  ogłosze
niach tych wymierne należy zarówno ilość osób 
jak ich stan majątkowy, zaopatrzenie w  sprzęty 
gospodarcze itp.

Życzyć by gorąco należało, aby założenie ta 
kich kolonii w rzeczywiste kształty się przyo
blekło.
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Atak floty tureckiej pod Odesą.
Zatopienie dwćch parowcó v  ro s y js k ic h . — Zatonięcie 
krążownika tureckiego „Medżije“. — Zatopiei ie nr f 

iacielskiego poszukiwacza mirt.
Konstantynopol, 6 kwietnia.

Główna kwatera ogłasza następująco komunikat: _
Finto nasza zatopiła koło Odesy d v i parowce rosyjskie a mianowicie 

.Prow!dSit“ o po jL  ości !C~ ton i „Wastocznaja” o pojemności 1.500 ton

*  Zalpndć\L “-  ̂ ei^iik^y^krąiown^k .Medżidje", Wedy przy ściganiu nleprzyja- 
Podczas tej an y zbiiżył się do wybrzeża, w okolicy twierdzy

cielskich okrętów poszuL k  - ^ 00* 1. Strata spowodowana została przez minę, 
Oczakow rJ ê h^ p 7 tSśród min, położonych przez Rosyan dla obrony ortów 

11 i  która inWP0też wy ) eża. Załoga „Medżidje“ uratowaną została prz ;z
i\rak{ |lB. ° ? eS*  1 ^ ^ n e  tur ckŁ fc' e znajdowały się w pobliżu. Okazała ona postawę, ------- - okręty wojennełureckieK zatonął, usunięto wszyrtkie zamkniętafcjs ssa rE S S J fS Ł  zni8zc“no-aby uni en, oźi iwi ćws"

sci dobycie go. _ r. ,p,„k5ch okrętów, służących do poszukiwania min, który
--------J den z nicprzyjacjelsk c] eśniny Pa, danelskiej, zoslał na wysokości

wczoraj Pr^bof̂ a‘ aSzych bateryi i zatopiony. Z*esztą ani przed 
"  Dardanelami an?na g h  terenach wojennych nie wydarzyło się lic znaczącego

pp%.

8./IT I  sui* n- 
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Uzbrojone okręiy handlowe
angielsk ie .

-  Kopenhaga, 6 kwietnia. „Daily Chonicle> j  - 
n’  daje wiadomości z Montreal, ie  wszyB i'»W u l i  daJ f wiadomości z Montreaal.żewsjr n  hom wojsk japońskich wysłała Japonia p^e-

l <L„i. Bkie parowce handlowy krążące p , notę do Chin której wpływ daje się juz
i *  W n  .  «U B d e h  dniach 1 4 - «  ^  [o t a a 4 . Nalnlnlel d»  ra0Car-

Karaomy _____-k,, nr7j>«7.lmd7.ić no-

»./ r _
slewi I
sposti
mi“. ( __

10./)' H  ' '.J: uzbrojone były w działa i .. ---------- -
aka: ■  wi ku we. W  port oh kanadyjskich rozpoczęto uzbra 
szkeln l B   ̂ jaó wszy&tkife statki handlowe

11./ ■  3ł

Chiny przeciw ruchom wojsk 
japońskich.

LONDYN. (BK.) „Daily Telegraph“  donosi 2 
Pekinu: W  odpowiedzi na protest Chin przeciw

12 fi W.
ihoA
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Szwajcarzy wypędzają 
obywateli n iem ieck ich .

UUUUW I -----
stwa gorliwie sio starała, aby przeszkodzić no 
wym niepokojom w Chinach.

Wojska angielskie jadą 
do Indvi.

SZTOKHOLM (teł. wł.) Londyński korespon
dent Dagebladu“  donosi, iż od dziesięciu dni od 
chodzą do Indyl wielkie okryty transportowe

Berlin, 6 kwietnia.
1—  _  „Vossische Zeitung" w numerze 169 donosi, ze 

— ‘JL zie do Mfihihausen w Alzacyi przybywała liczne r0’  , . .
poga*3B łac ina dżiny obywateli niemieckich wypedzone ze Szwa z w londyńskie od trzech dni nie o-

szwajcarskiego ma być odwetem za wypędzenie trzy 14 
cbywatełi szwajcarskich z  Alzacy5. tgrałiczmej

—* *  V  ' -j d itj.ializacja m bc m ałopolska pt

Z walk powiotrzinych.
Wstrząsający opis walki w powietrzu podają 

dzienniki francuskie na podstawie opowiadani 
kierownika aeroplanu:

„K iedy znaleźliśmy się nad niemiecką linią 
wojsk, zasypano nas gradem granatów. Wznie
śliśmy się wyżej i niedługo później dostrzegliś
my aż trzy baterye niemieckie, które zręcznie 
ukryte tyle nam wyrządzały szkód.

Znajdujący się jako obserwator w aeroplanie 
porucznik zawołał: „Zadanie nasze spełnione. 
Wracajmy, aby o tem uwiadomić naszych żoł- 
nieizy“ . Zawróciłem z miejsca, lecz zaledwie 
przebyliśmy z 500 metrów, kiedy znowu posyp, i  
się na nas grad szrapneli. Dym utworzył wokoło 
nas tak gęste chmury, że nie można było nic 
widzieć przed sobą, nawet na 20 metrów. Sta
raliśmy się wyrwać z tego piekła, lecz szrapne- 
le, jeden lepiej wymierzony od drugiego, bez
ustannie eksplodowały nad naszemi głowami, 
w każdej chwili grożąc zniszczeniem. Uczułem 
gwałtowny ból w głowie a równocześnie, z po
wodu nieprzeniknionych kłębów dymu, utraci
łem całkowicie możność oryentowania się. Ou> 
czyla mnie nieprzenikniona ciemność.

Mimo wszystko jednak utrzymywałem aparat 
gtalc aa tej sam< j wysokości, aby uniknąć strza
łów, rzadszych już teraz, aniżeli z początku. Za
wołałem na towarzysza, lecz nie otrzymałem 
żadnej odpowiedzi. Przed wzrokiem moim kry
ła go zupełnie noc, nie mając zatem odpowie
dzi, sądziłem, że zginął.

Poleciłem duszę Bogu, bo zbliżała się moja 
ostatnia godzina. N ie zakładałem jednplc rą,r. 
Porieważ słyszałem pod sobą odgłos nieprzyja
cielskich bateryi, chciałem za każdą cenę wró
cić do swoich i złożyć relacyę, po którą nas w y
siano. Zawróciłem znowu, zaledwie jednak uje
chałem kawałek, gdy usłyszałem niespodziewa
nie głos i komendę mego towarzysza: Uwagr! 
Wyżej w górę! Polecenie było bar Izo na czasie, 
gdyż o mały włos, a aparat zawadziłby o w y
soką dzwonicę kościelną. Podziękowałen Ber- 
decznie za zwrócenie uwagi, a równocześnie do
wiedziałem się, że towarzysz mój jest ciężko 
ranny. Raz jeszcze, gdy przebywaliśmy ostatnią



limo wo.faft n fc p r^ ij^ jfS ra i, ź iĘ ft iń O |as Cii 
lSftsi vy*fffófo<; '■.jrzeMrny v  <xM i i nasze
p o ,  < ( yc, fir/.j* Jffdrj cli wylądowaliśmy Juz’ bez 
v. j  p.i.Iku",

Nie koniec na tem. Ludziom, którzy i ? W 
przy lądowaniu przedstawił się stra&zn> widoj||

W  ałp M  £o£efln y  ffy f ń i ę l ^ O Ś l  
Kierownik aeroplanu utracił wzrok na Zawśze, 
(3bo'E nifcgu zaś’ leżały zwłoki »ńcś < obserwa
tora, który właSnii przed chwilą w j 1 ał ostw ii*  
tchnienia.

*

r j j i t A  ś n i i ^ ć .  j s s r s s u .
Skończyła nauka ]a~dy na nartach, Ucze

stnicy tego K u r s u  pisze jeden z niemfeckido ko-
- • 4 ■»% v- v.. >V'.iw Av-e ,' j? i^ d z

__ PITZ] j *tr< a^łr 
cym z wrogmm, ̂ n  « i  ł c-7Ijv ■»<m z wrogiem. • * i * »  i . 

/"ani \V y?o‘c?eżach leż'’ !? ^leśni żołnierze" 
dziurach i rowach slizeiećkię-h —  i czekali wio
sny. W  wysoKim śmcgu ich ^taczającym, byli 
bezradni. A  kli^degę dn|ą tła} ijn niewidzialny 

swe strzały., N ie, jbyjo śniadania j<od- 
granatów.

Si

wróg swe str 
\yieczofffu ora liukif 
efrź&iy te zn  “ ąły Óki

den . , .  .
znowu strzelać Karetrany maśzyriów e i  Ci niosą 
cy, ginęli także.

Było to‘ w pierwszych dniach stycrnia, gdy 
granat pi Zerw di okop. Nie pomogło, ze stwo
rzono okopy ze śriiegu, które porani wbatL Ze 
dwadzieścia granatów uderzyło w te zamarznię
te wały i wyrwało ogromną dziurę. A  potem 
wpadł jcsicże jeden i splamił krwią kamienie i 
śnieg. Nie pomogło nic to, że coraz to głębiej 
okopywali się w skalę. Wyjący pobłamec śmier
ci, wpada! z szaiote silą, wyrywał ziemię f 
śnieg, a za ram szły „rugie, corsz straszniejsze, 
aż załamiły wał lodów;, zupełnie. Nie pomo
gło telefonowanie do baieryi moździerzy. Ar- 
tylerzyści nie wiedzieli, gdzie zakopane są nie- 
przyjacielskie flżiała, a tak n? los szczęścia nie 
chcieli strzelać.

Ósmego dnia tego strasznego ostrzeliwania 
pozycyi przyszli narciarze. Jak to dobrze że 
się zjawili. Tylko teraz dowiedzieć się gdzie są 
baterye wroga! Tylko io wyszukajcie, a nas 
uratujecie.

O świcie nafct^pnego dnia, gdy Słońce nie u- 
kazało swego oblicza z za obszernego lasu w y
jechali na nartach r.a patrol, była to pieiwsza 
patrol, po długiej, —  długiej przerwie. Żołnie
rze w rowach strzeleckich patrzyli za ninii —  
długo, aż na śniegu w oddali zniknęli, mundu
ry zlały się w jedno z cudnym, błyszczącym 
śniegiem, a głowy stały się podobne do nieru
chomych punkcików. A  było ich sześciu.

Słońce weszło i oświeciło jasno rowy. A  fran
cuskie haubice grzmiały dalej —  i dalej par 
duły gęsto, bardzo gęsto trupy...

Miody porucznik prowadził ten Oddział nar
ciarski. Ten satti porucznik Hohenester, który 
dawniej przedsięwziął i Wykonał szalony zjazd 
z etuhalckiego schroniska ku dolinie śnieżnej. 
Wykonał, choć lawina śnieżha groziła mu na 
każdym kroku, Dyl on szybszy $  biegu, niż la
wina i dotarł celu bez szwanku.

Z nim w obetnej ekspedyCyi był młody, szes
nastoletni chłopak z Poznańskiego Wojciech 
Chmura. Ten zjeżdżał pierwszy i torowa! drog< 
towarzyszom. W  krótkich serpentynach, pe- 

wńemi posunięciami nart zjeżdżał z góry, a 
za nim garstka towarzyszy. Gdy słońce stanęło 
na niebie wjfeoko, gdy było południe, dotarli 
oni do brzegu lasu i przed nimi zajaśniał nagi 
skalisty, dziś ośnieżony wierzchołek góry. Ob 
jechali go tak, że zakrył ich przed okiem wro 
ga. Na północnym brzegu stanęli.

Oficer przyłożył lunetę do oczii. Zobaczył, 
jak nieprzyjacielskie strzały padają, jak śnieg 
odrywa się od skał, a tam w dali na północy 
trzeszczą karabiny maszynowe. A  na południu 
walczyły ze sobą armaty.

Na wysokich turniach, już w strome fran
cuskiej szukał porucznik nieprzyjacielskich ba- 
teryi. Słyszał ich strzały, słyszał także huk 
własnych moździerzy ,ostrzeliwujące nieprzy 
jaciela na południu. Niewidzialne były obydwie 
pozycye. Na stoku m iędiy wysokim wierchem 
a Wysokim Rogiem, zobaczył dym. Tam była 
dotychczas niewyślrdzona pozycya francus
kich strzelców. Zaraz x/ięc wysłał porucznik 
sprawozdanie do wirtenberskich maszynowych 
karabinów. I  ci, zrobili następnego dnia koniec 
z tą partyą nieprzyjaciół.

...I znowu patrzył porucznik długo w  Btrom 
niebezpiecznej góry. Szukał —  l nl6 żcalazł nlfr. 
tni. dyijiy, —  ani ruchu, zwiastującego, ż t  dtm

rcarz;
— *>». . • • — ------- -

ysŁ-5. Taip złożył porucznikom łpriwozd]^ 
nuj^ą^ten schyft ąi , .tal c.enn% >v^kiizówkauj 
Chmury majjij i  i*ek i; „L)(j czwartej byliby!®* 
czbitoli na Ciebie. Dtutaj rio, bo slyktetUmj 
strzały i  byliśmy pewni, to  nie wróclsrL Spój. 
rzał głęboko pwpnitpiękneou orfami na hmu f 
i —  uwarzył, te  dziują cię Cuda na świeci*.

Zaczęli zjeżdżać, ciężka, czarna thmut* 
ęiala uad walem Wog«zow,,a wiatr wył dilko, 
g||j zjechali do i?iou zaczął śnier pJdać. W<4J 
ciJcfi Chiuura jechał xxą nartach iu^ za swoim 
porucznilćiem i cie*7j-) sir te mu tak dobite o.

„Panie ptfhrc'źnfKtif“
—, C*eg', chf^ Chi}nira?“
„Panie poruczniku! Ja tam pójdę zobaczyć 

skąd o: i strzelają1-. ,
—  „A leż człowiecze to niemożliwe! Tam na 

stoku góry są nieprzyjacielscy strzelcy. T y  Me 
zdołasz się przedrzeć przez ich prtzycyę“ .

„Panie porucznika —  ja musze1.
—  Tłf m m  la W  M iH  t e  & £

powied/ialności’1.
,,Pahie porucjniku! Ja bardzo proszę1.
...I spojrzał baczniej porucznik —  «. łbaczyl 

przed sobą oczy .Polaka pełne łez i błagania.
—  ..W Jmi§ feóze jedź, jak ęhcesz“ .
Wojciech Chnnra wsunął głowę w  ramiona

i pr^śćił &ię pędem na dćl. Na brzegu lasu skrę
cił na południe 1 f-rz^z ośnieżony lab, którego 
piękności ui,e widżlał, pędził dalej całą szyb
kością ku Wyscklemn Wierchowi. Już by i  lak 
bfizko, źć słjszai roitmowjj francuskich strzel
ców, n!e ostrzeliwano go jednatt Już fczul si^ 
bezpiecznym. Wiedział, że w lesit nic mu si  ̂
nie stanie. Mimo tego bacznie się oa wszystkie 
trony oglądał, zjeżdżając z góry Lrkki to był 

żjazd, droga wskazywała wiele śladów. Gdy już 
był prawie na dole, zjechał z góry dość duży 
oddział fiancuskicti narciarży. pTzejsihali kolb 
niego w szalenie szybkim tempie, rztifcając rżltl 
w biegu kilka francuskich słów. Zaczął się śmiać, 
choć nic nie rozumiał. Oni zaś myśleli, że to ich 
rodak i nie zaczepili go zupełnie.

Wyjechał na wysoki Wierch bezpiecznie. 
Stamtąd poprzez saśnieżone ~osny uirzał hie- 
pizyjacielskie armaty, widział kancnlerów, 
krzątających się pilnie łioło nich —  i widział, 
że każdy ich ruch, przynosi tym w  dolinie 
śmierć. Cieszył sięż że wkrótce się to skończy. 
W yją } mapę, wyszukał miejsce, w którym stał, 
las w któiy się Francuzi wdarli i znaczył na 
niej nieprzyjacielrkie pozycye.

Gdy miał już wracać, spojrzą* jeszcze laz w  
stronę swego ojczystego kraju. Zdawało lnu 
się, że wiaział na górze swych towarzyszy —- 
ale zdawało mu się tylko. Tam wkopali się oni 
w śnieżny wał i rzgrzewali się gorącą herb itą.

Wojciech Chmura spojrzał jeszcze raz na 
prawo. Tam wpadł mu w oczy zrąb, na nim je
dyna wysoka sosna. Zrozumiał, że stamtąd mo
gli by towarzysze nieprzyjacielską bateryę mieć 
na oku. Dlatego zaznaczy ł na mapie duży krzyż, 
na miejscu gdzie widział zrąb.

Uśmiechnął się i zaczął się spuszczać z £Óry. 
Śmiał się jeszcze zjeżdżając z góry, objeżdżąjąq 
ośnieżone sosny, wtem tuż za sosnami wpadł 
na mały oddział Francuzów, Jednego w pędzie 
przewrócił, tak że ten usiadł na śniegu i zaczął 
straszliwie kląć. Keszta poznała zaraz że *o 
w rog i zaczęła coprędzej za nim strzelać. nj 
ciech Chmura słyszał jak kule ze świstem ude
rzały w gałęzie sosen, a gdzie trafiły zlatywała 
gałązka, zsypując cttdn^, lrniący biały puch 
śniegowy, aż jemu wprost w rozgrzaną szyb 
kim biegiem twarz. To go chłodniło przyjemnie

Wjechał na mały zrąb. Zjeżdżając prędko nie 
zauważył, że pod nim była skała, kończąca się 
urwiskiem, skała, która go zdruzgotać mogła.

Wtem —  zobaczył niebezpieczeństwo. Przy
siadł prawie na śniegu. I  skoczył. Może z trzy
dzieści metrów. Wstał odrazu z klęczek i jechał 
dalej.

Tak igrał ze życiem. A  źe był silny, zręczny I 
odważny —  tym razem wyp-rał staw kę.

Gdy wracając przejeżdżał trudną i uciążliwą 
'drogą zerwał się f^łnocny wia.tt i zaczął mieść 

miegiem prosto w oczy. A  za Wysokim Rogiem 
wyszła ciężko, czarna chmura. Coraz to ciężej 
było wydrapać się na górę. Mimo to szła mu 
debrze jazda, wracał po własnych śladafeh na 

j śniegu, wiedział wi<»c, że.nię .zm & idrtók  
I W  końcu dotarł do tóejśća, g W e  bj ll i !g0 to-

tręcui lu  pomocy * » ło j «u  uę£kq pi^w iąi*. 
I  narty, 9 śtafy się sztywne z tak iłu flr j*

pobytu na silnym mrozie.
Wiatr ińiótl ma Śniegiem w oCiy. ZJtotyl w

ula octnMarł
i  ie

. Zawrooif 1 po chwil! atu 
chofi baiofe eorlu gęłUzy »

6yp?tfał je prędko’. _
U stóp góry mijały umdy lai. Tam a wejścia 

uo liśu zobaczy! on te przewodniczące mu U idy 
po raz ostatni, Śnieg bił go w szkła okularów f 
oSleptół. ltSJt, diugi, obtarł ofetil^ry łękawiczk^ 
w końca znlecierpHwioflJ’k żerwał jn 1 rzucił W 
gnieg. Nie pomogło to jednak nic. SnJeg paiA? 
coraz gęplpzy 1 białym całunem uofc, ał naoko
ło wszvttko.

Przcusięwzirł sobie j« shać pomału. Chwilę 
czekał na stoku, czy zawierucha śnl^żtaa nie u- 
itajiię. Daremnie! Coraz to gęśc^j, coraz więcei 
padał śnieg a wiatr miótł go w  około z wyciem 
i szumem. Zapadał wieczór —  noc....

Zdrowe członki Wojciecha- wszystkie nerwy 
cały dzień będąćo w  takim naprężeniu wfrlczyłj 
z  nieujafzmioną siłą przyrody. Daremnie! Nie 
dopuszczał do siebie myśli, że ta burza, a  śnie
życa niesie ze sobą nieuniknlorią Cimijrć.

Zaczął zjeżdzać na oślep. Prędko, córa- prę
dzej wprost w. dolinę. Tam czekało go wyba 
wionie życia. Nie czuł już ziemi pod nogami 
rozgarniał nartami śnieg —  lecz nie obliczy* 
się, że lam na drodze może być jakaś pr eszko- 
da. Stał krzyż na drodze, na który wpadł całą 
diłą pędu.

śnieg pokrył jego ciało biedne 1 stworzył mii 
grób —  na obcej ziemi, zdała od swoich. —

Gdy zaczęło dnieć wydostały się ni< mieckifc 
haterye z trudem na górę. Stanowisko swoje za
jęli na zrębie, ktSry Wojciech Chmura, ozna
czył krzyżem. I  gdv przez lunetę baćznie oko
licę oglądali, zobaczyli tia południowym -3tokiu 
gory, rowy, z którjch Francuzi strzelali t&R 
celnie. O t l  godzinie 45 minut zaprowadzono' 
ttelefoniczne porozumienie ź bateryą. O dwu
nastej ?amilkło pierwsze nleprżyjacłi slske działo.

Wojciech Chmura nie zbudził się przy odgło
sie niemieckich armat- J. H.

Prywatny ruch telegraficzny 
w Galicyi.

Wyższa komenda armii dozwoliła mywatny 
ruch telegraficzny w  obrębie Galicyi zachodniej 
włącznie z  powiatami: Krakowskitn, Podgór
skim i MyOenickici.

W  skład tego okręgu wchodzą następujące 
Łrżędy pocztowc; i  telegrallczne: Andrychów^ 
Alwernia, Balice k. Kral owa, Bestw ina, Wała, 
Bobrek k. Oświęcimia, Czernichów, Chrzanów, 
Izdebnik k. Kalwaryi, Jawiszowice, Jaworzno, 
Jeleśnia, Jordanów, Kalwarya ZcbrzydoW^k»i 
Kraków 1, Kraków 2, Kraków 5, Kraków 6, 
Kraków 7, Kraków 8, Kraków 9, Kraków 10» 
Krńków 11, Krakńw 12, Kęty, Kobinrzyn, Ljszbł 
Lubień koło Myślenic> Łodygowicev Maków, 
Mdówka, Mogilany, Myślenice, Ofiwięcipi t, 
Oświęcim 2, Podgórze, Prądnik czerwony, I rse- 
ginia duchowna, Rabka 1,, Rajcza, Skawina, Su
cha, Spytkowice k. Chabówki, Świątniki górnej 
Szczakowa, Tnehibia i ,  Trztebinia Ź, Wadowi
ce, Węg. Górka, Wilamowice, W d a  justowska, 
Zabierzów k. Krakowa, ZaWbcife fi. Ł 0 b & , Za
tor, Zembfzyce, Żywiec. Odtąd można więc w 
tych HTZędach pocztowych nadawać i do vyćh u- 
rzędó%v pocztoTf^ch wysyłać telegtamy prywa
tne. Wpżysłkie telegramy rtrywa;tne podlegają 
renzurze, komisy! cenzura!'' OstprbpldWsnic 
i klauzulowanife telegramów .^atnych przeź 
komendy wojsko we nie jest potrzebno.



Nasi na obczyźnie.
Karty »■  cbl«b —  *  ł ( iądek. —  Wieczór muzy- 
kalno-wokalny. —  „IJoIa‘‘ na scenie. —  Doda
tek r^Jenny na « « o łę  pol ką. -  Drożyzna. —  

Co ro/dano żołnierkom?

Mor. Ostrawa, w marcu 19i5. 
,oraki-J wygnańcze! Oby wr6ci6

możi a było ja»  Tiajprędzej‘l Oto za.sadniczy 
rootyw Dzmyilań i ruzuiów uchodźców, których 
położenie z dnia iia dzień <*ię pugarsza.

po wszecb troonyćh badaniach, licznych me- 
moryalach, wzruszających zjazdach i solennych 
z»(,fwnipnlach —  zapanowała cisza... a życie 
płynie jan dawniej —  cutaz trudniejsze jeno 
j groźniejsza, coraz Liczniejszo Izy żalu i troski 
wywołująca. Zbliżają ii* święta Wielkanocn* —  
tak wesoło, uroczyści* niegdyś obchodzone. —  
A  dzi »?... Pizeciei I w tym roku wygnańcza 
rzesza wśród starań 1 zabiegów pizedś^tecz- 
uych Czyżby I Uraz myślano > „babkaciT, 
pUcka.b 1 rodzynkach r M «t«ty ł...

CODZIĘNgy_^- N:., 7D__ 7 kwietnia ^ 1 5 r

] >la Żuławskiego, wy stawioną została ?ą spę- tylko do miejscowości lecących w  takiej odległo-- 
zezwoleniem autora w <jniu 25 b. m. $ci od linii bojowej, gdzie można się spodziewać, 

li er u iniejsjc/jąu. Liczni widzowie, ł za- że urząd pocztowy tam funkeyonuje Czy wszyst- 
ir / j  lpęh?m śledzili akcyę przenoszącą nas kie urzędy pocztowe w pąlicyi wschodniej funk- 

ły<zne czasy średniowiecza, w epokę „po- cyonuią trudno wiedzieć, gdyż odpowiedzi na li- 
jów nozych . Sztuka pomimo diobnych uste- sty stad przez niego wysyłane jeszcze nie nade- 

rek, uieun kninych zresztą przy tak p< ważneno szły, otrzymane jednak !isty (wprawdzie po orze 
przedsięwzięćju, wypadła bardzo dobrze, a arty- s?lo 30-dniowej wędiowce) z  różnych miejscowo-

• 5rzy> W których cenić należy dużo pra~ ści Galicyi, zajętych przez nieprzyjaciela, każą 
Py 1 uajleprzych chęci, wywiązali się szczęśliwie 
z f rudego zadania. Zarówno gra Ijoli (p. Bajaś 
kówna), paz. i, Arna i Wala, jak i reaztj arty
stów, ipotkała się z aplauzem publiczności Prof.
Czerbak w roli Kuna stwier Iził tylko ustaloną 
już swą opinia wytrawnego artysty. Podobał} 
się również ogólnie recitalivo Gerty w akcie II, 
śpiew Maruny i błędnego rycerza, układu prof.

drbaka, któremu odmówić nie mcżnś szcze- 
'tgo uznania za nakład starań i pracy, które 
•ako re^ywr i inieyator ponieść musia w dopro
wadzeniu do skutku te” artystycznej imprezy —  
mającej tak humanitarny cel —  bo przyjście z 
pomocą rodakom tułać: om.

Dzięki życzliwemu i szlachetnemu stanowisku 
tutejszej Rady gminnej, „Polonia“ po raz trzeci 
w tym roku korzystać noże z gościnności Tea
tru m> ,skiego —  tym razem bezintereao 7ni*
Romittotowi oddanego. Podnieść to z tem wię 
kszem uznaniem należy, że nie wszędzie 
Muza polaka t równą goś innością przyjętą zo
stała, a Pada gminna takie przy innej sposo
bności zamanij stowali jprawiedliwie i życzli
we wobec Polaków stanowisko. Oto na nosie 
dzeniu w dniu 22 b. n . Rada gminna Mor.
Ostrawy uch waliła miejscowej grupie T. S. L. 
wsparcie w  wysokości S.000 koron, jako „do
datek wojenny", poza normalną subwencyą 9 
tysięcy k ftron. Winniśmy szczerą wdzięczność 
członkom wydziału Drowi Eisnerowi, Drowi 
Strassmannowi i Drowf Krauzowi, którzy wbrew 
opkii referenta ujęli się gorąco za tą sprawą —  
która ma tem większe znaczenie że wobec na
pływu uchodźców galicyjskich, zadania T. S. Ł.
:nacznie się wzmogły.

Co prawda liczba uchodźców w C/strawie zna
cznie się zmniejsza, a pociągi co jakiś czas 
uwożą świeże partye wygnańców do „uzdro
wisk barakowych11. Te j przymusowej ewakua^yi 
u>gają przeważnie żydzi —  nie brak tam jed
nak i ludności katolickiej, która po wyczerpa
niu svyeh zasobów, staje się przedmiotem pie
czołowitej troski rządu. Oczy wiście, że wobec 
niesłychanej drożyzny panującej w Ostrawie, 
nio tamowanej, ściśle przestrzeganą taryfą ma
ksymalną, liczba pozbawionych wszelkich środ
ków, gwałtownie się zwiększa, a pozostali pa
trzą z obawa i troską «r przyszłość, zwłafzeza, 
że weflług krążących went/i, pomimo wybudo
wania baraków szpitalnych w  Ostrawie, część 
szkół ma być zamknie w  % pcwcJn zaputrzeDO- 
wania budynków na szpitale

przypuszczać, że uawne pucz ? tam funkcyonuią, 
choć może nie we wszystkich miejscowościach 
Listy należy nadsyłać pad jego adreęem na ul. 
Kopernika 17 łub osobiście miedzy godz. 5—6 po
południu erzy ul. Brackiej 13 (firma Gigoń) a o- 
płata ze względu na wysoki kurs franków wynosi 
albo 6 kuponów na odpowied# (do nabycia w u- 
rzędach pocztowycli po 28 h) jdbo K 1.50 w gotó
wce w znaczkach listowych austryackich.

Z powyżsiio -yyfaśnienla cenzury wynikałoby 
że do miejscowości Królestwa Polskit?o zajętych 
p-zez armie ajstryacką i niemiecka, możnaby pi
sać, n<estety Jednak z powodu braku urzędów po
cztowych na tym terenie — wędług Informacyl 

k. Inspektoratu pocztowego — korespondeneya 
prywatna Jest niemożliwa. Byłoby wlec rzeczą 
bardzo pożądaną, by kompetentne czynnlld nasze
go spo?eczeń*t\* ? uzyskały pozwolenie na prze- 
syłanle korespondencyi prywatnych przynajmnir* 
do niektórych miejscowości Król. polsk. a także — 
choć zakaz w tym wzgl«dzie dotyczy całej n!e-> 
przyjacielskiej ;agrs lcy — by można korespon
dować z Warszawą I innemi miejscowościami po 
tamtej stronie lini bojowej. Byłoby to bowiem ol
brzymią ulgą dla osób zi Król. polskiego, kt&rycB 
wolna tu zaskoczyła i którzy nie rr.ają sposo>'‘ 
skomunikowania sie ze .wymi rodzinami.

uchodźca „not
lent, Tolens“  zmuszony jeet zadowalać się stra
c ą  duchową, której na szczęśc e tutejsza „Po- 
lonia“  w  odpowiedniej ilości dostarczyć mu jest 
w stanie. Oto w iniu 21 b. m. odbył się w s? li 
„Domu polskiego*' staraniem Komitetu Pań dla 
opieki nad rannymi żołnierzami, wieczór muzy- 
kalno-wokalny, w  którym wzięły uddał wyłą
cznie polskie, amatorskie siły artystyczne. Bo- 
I* ty  i  doborowy program- w  skład ktorego 
wćhodziły udatnie wykonane produkeye solowe 
03 krzypcach i fortepianie, deklamacya i pro- 
ultcye chóralne-, spe kał się z żywem uznaniem 

^ość liernie zebranej publiczności z Ostrawy i 
•kólicy.

Azcwem  zamtereaowaniem oczekiwana
a'; « i ;» ‘

Tost

Wysyłka listów za granicę.
W sprawie wysyłki listów zagranice odniósł 

sie Delegat Wszechświatowego Zv'Uzku esperan- 
ckieeo p. Rudnickf do c. i k. Cenzury wojskowej 
w Boguminie, jako tej, której przydzielono cenzu
rę korespondencyj zagranicznych i otrzymał na
stępujące wyjaśnienie:

„Listy do osób zamieszkałych w państwach neu 
tralnych 1 Galicyi wschodniej mo"ą być Wysyłane 
natomiast listy do miejscowości państw nieprzy
jacielskich o ile nie są zajęte przez wojska au- 
stryacko. węgierskie I niemi dekle *ą niedopusz- 
czalne“.

Wobec tego komunikuje on, te  przyjmuje nadal 
listy do Galicyi, zaz"°.cza lednak, że nisać mo^na

t a * .. * %  i* *  } «  14

Z kroniki zakopiańskiej.
KOMITET ZAKOPIAŃSKI nie schodrl t  *- 

reny obowiązków wytchniętych 1 zmieriającyca 
do celu. Podwieczorek na głodnych aczkolwiek 
nie ściągnął do sympatycznej cuki arni Przanow- 
skiego wszjstkicn plebejów zakopii ń^ich —  te 
jednak zaznaczył się mile i zwiększył skromne 
fundusze. Również przedświąteczna Wenta urzą
dzona w saL Sokoła na głodnych uchodźców, 
pod protektoratem J. O. ks. Sapieżyn /, wypa
dła nad wyrsz pomyślnie. Przewinęło *ię wiele 
osób, bo gra o lo? szczęścia, wyciąguęh t  do
mów wszystkich —  gwoli łatwości świąteczne
go zaprowianto^ania. Stoły i urny z losami 
były w  formalnem oblężeniu, Wabikiem stała się 
esiradi. na której żywe świnki, barany i  kury, 
stanowiły łakomy cel poządaf dla ojców rodzin 
i chwilowo bawiących synów Marsa. Szc*ęSd* 
nio zawodziło jednych —  udzy i  pustą kie
szenią w racali i pustką w duszy, myśląc o swo
ich najbliższych i  Świętach Wielkanocy — na 
które tutaj nie maią i mieć, nie mogt. Ruchu 
przedświątecznego nie znać wcale, prócz zwy
kłego targu i zapotrzebowań codziennych, o- 
graniczonych zresztą do potrzeb niezbędnych. 
Przed Komitetem obywatelskim gwarno r%to I  
rojno, bo wielu biedaków dostaje mąkę —  o 
zapas której postarało się nowotarskie it.no 
stwo.

TEATR ZJEDNOCZONYCH ARTYSTÓW  
niesie w dalszym ciągu farsę i komedyę przepla
taną od czasu do Czasi’ dramatem —  „Drogą 
do l̂ i 'kła“  Kadelburga oraz „W  Sieci“  Kisie
lewskiego, wypełniając tygodniowy repertuar 
teatralny —  w  tytułach uzew nętrzniającą obecne 
życie Nakopanego. Ogranijzeuia wynikające z 
zarządzeń wyjątkowych, niweczą utartą formę 
życia powolnego i spokojnego, wprowadzając 
p< wen pośpiech, gorączkę z chwilą zbliżania 
się godziny policyjnej. Troskliwość punktual
nego zamykania sklepów, przaszla w  formę 
chroniczną, do "zesro jednsk mieliśmy już czas 
przymknąć. Cokolwiek trudniejszą jest godzina 
8 -ma dla publiczności wracającej z teatru, ja- 
koteż dla zsjednozonych artystów —  wychor- 
dzących z zakuliś na św i at boży w  acenicznej 
charakteryzacyi, gdyż przedstawienia onóźnia- 
jfj się znacznie z powodów od dyrekcyi teatru 
niezależnych. Niedzielne przedstawienie „Jesio
nią" oraz „O człowieku, który redagował Ga
zetę" mimo doskonałej gry artystów i momen
tów komicznych, działających dodatnie na ner- 
ivy —  wypadło bardzo =labo. „Jesienią*1 dra 
mat w 1 akcie budził zainteresowanie premierą, 
na której był obecnym autor p. K . Czyżowski, 
oficer legionów 1 pultu Pomijając ocenę, próba
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dorvwczej pracy p. Czyżowskiego, wierszem p i-1prawie wyłącznie z tranu. W kombinacyi tej 
— I.- :,,st pozbawioną pewnego zacięcia, znika zumiłnio nieprzyjemny zapach i "maksanej, me
co na przyszłość powinno być oodźcem dla P° 
czątkującego talentu autora. Na pierwszy dzień 
Świąt zapowiedź „Ślubów panieńskich'' została 
mile przyjętą.

NARODOWY KOMITET ZAKOPAŃSKI —  
podjął pracę szcz )rze i gorliwie. Szlachetny cel 
skupia jednostki zdolne do czynu, by zyskać 
fundusz na szpital dla legionistów. Społeczeń
stwo nasze — aczkolwiek w trudnych warun
kach tu pozostająca —  rozumie doniosłość u- 
siłowań N. K. Z. i poda solidarnie ręce, by słu
szna troska przestała być udręką, na którą o- 
bojętnie spoglądać nr.ru nie wolno. Szpital dla. 
lejionistów i dcm dla inwalidów —  to obowią
zek, kt/.ry o siewców i oraczy .silnej dłoni woła, 
by dać świadectwo naszej żywotności.

WOJENNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI od
był się w Nowym Targu przed specyalną Knmi- 
syą egzaminacyjną. Z Zakopanego zdał maturę 
Józef Krzeptowski, legionista III pułku. M.

znika zupełnie nieprzyjemny zapach 
tłuszczu, owszem staje się on zupełni* bczwou- 
ny i biały jak ceresyna. Wprawdzie r jbot je*z- 
cze całkowicie rozwiązany problen* porządza- 
nia sztucznego m^sła z tranu, ponieważ prjód ' 
tem trzeba jeszcze pokonać kilka diobniepzych 
trudności, w .każdym jednak r<*/ie otrzymane 
dzisiaj z tranu m?sło, ni^zem nie różni 5if od 
tłuszczu baraniego lub wołowego. Zasadniczą 
podstawą w fabrykacvi stanowi poddanie tranu 
działaniu wodoru w obecności niklu.

W  otrzymanym w ten sposób czystym, stałym 
tłuszczu pozostaje na każde 100 grair.ów masła 
zatadwie 0‘6 miligrama niklu; a więc ilość zu- 
p?łnie nieszkodliwa. Niestety jednak tran wy
maga do stopienia znacznie wyższej temperatu
ry, aniżeli wsrystkie inne używane jako środek 
odżywjzy tłuszcze staje i jakkolwiek rrożn" go 
przy prze.óbeo mieszać z miększymi tłuBzczŁ- 
mi i przez to zniżyć punkt topnienia tej miesza
niny, to przecież pozo staj a wątpliwą rzeczą, 
czy ciało ludzkie zdoła się do tego tłuszczu do
stosować i czy nie wywoła on trudności w  tra
wieniu.

P  o s z u k i w a n i e  s ^ g l n a o n y c 1**

Tr*ennłica wysp?.
Wś.ód oceanu Spokojnego, w  olległości 

8.200 kilometrów od Chili, leży mała, samotna 
wysepka nosząca nazwę wyspy Zmartwychwsta- 
nia. W  środku wyspy wznosi się wysoki na 520 , u Wojakowi u, k  ̂ Notresene

. , i - »  * _____ . .  spital m Kesmi.r postukuje rakuńsikich z
metrów wysoka k ra t^  w którym znajduje się > Ś1 Starisława Szymańskiegf ze Sośni- 
jezioro, a którj świadczy o wułter-oznem po- cyj kgf  Iguauogo Kosakowskiego z Borku n a 
chodzeniu wyspy. Doktła wygasłego w. kanu reg 0 Weslińskich z Przow )r>ka i  ks, Roma-u". 
ciągną 3ię faliste rćtvniP, skąpo pokryte ubogą MalinówJdego ze Slociny. 
roślinnością. Brzegi wyspy są bardzo epadzistey 
a tylko dwa miejsca jako tako nadają eię na 
przystań. - ■

874

Stanisław Da. tow (Dhtazy ,łł*nj w  Admini
stracji) poszuku, juna Dac. . i uwodu  ku
charza, Julii Dacków, Ai,ny D„ jfOw z 7 dzie
ćmi z Płotyezy koło Tarnopola. 875

Domluii* Jurkiewicz, Zugsftlhrer Inf. aanii 
Di/. Anstalt Nr 10 Feldpost 7^,pvSzukuj.a Bwtj 
rodziny. ________________________  880

Antou. Htijan, Rotes Krcuz, Spital fcrlu, 
bóhmnn, po«zukujj bwej żpny T(ikliv rodziców 
Jakóba i Paulir y, Biostry W iktoryi Bujak ze 
Lwowa 879

Jan Pieróg, »e  św. Stanisława, pow. Stani 
sławów, po8zuki.ja iony swej oraz synka Win
centego. '* '* ~ Feldpost 
Nr 12. *1?

Pawsl Pilawa £ UUtuoy, suw. Brzozów, p 
Dynów, poszukuje swej iony Kairzyny Pilawa 
s czworgiem dzieci. Łaskawe wiaiomości proszą 
nadsyteó do Administnusyi ,?Kuiyera“ . 88S

Ludwik Feaoiowicz Landw. Inf. Heg. 34, pro 
si znajomych o wiadomość o swuj matca An
toninie oraz siostrze Cecylii z Sieniawy ob. Ja- 
rosiawia pod adresem L . Preisner Kraków, Po- 
T?iśfe Nr._8;_________________________ _______ 867

Julian Gawilkowslfl, postukuje żony swej Jń- 
z Lewandowskich Gawlikowskiej z Ra

dy:; j a  pow. Jarosław. Ktoby wiedział o miej
scu jej pobytu, zechce łaskawie donieść pod 
adresem Piotr Kołpanowicz w Chrzanowie ul. 
Koś^iolncka. 841

Jan Sadowski wachmistrz c. k, ż&nd., ooszu 
iiujfl swegu brata kr.ędza Stanisław? Sadow
skiego, siostrę Emilię ze Lwowa f Maryę HmIgnac apett z Tarnowa, obecnie Wolin, Cze 

diy, ul. Ża^flc-cka 118, postukuje swej iruiiki tyszaVuwuę n tiuoakowa. Adres: 20 Oddział c. k. 
i ojca z rarnowa. Ktobv o ich obecnym poby-1 żandanneryi w  Mszanie tuclnej, 81>R

Wyspa Zmartwychwstania pouiada tajemnicę, cj9 cog wifedził& raczy'latkaw io mię uwiado- 
której dotychczas odsłonić się nie udało. Są mić. - •, 8'iG
nią olbrzymie figury kamienne, wysokie po 2C 
metrów, ważące po 3.000 centnarów każda, a

Paweł Sryński, rodem z Doliny, pow. Tłu- 
, , „  , . , raacz, obecnie Feldpost N r 79 prosi swoich zna

zbudowane z olbrzymich głazów kaAuennyćŁ. j j 0my(^  0 podanie adresu. 877
Jest ich do 500, a wszystkie przedstawiają po-1 
stacie ludztie do pasa, o tym samym wyrazie 
twarzy, zwrócono ku morzu. Każda dźwiga na 
głowie głaz okrągły, mający około 200 centna
rów wagi. Teraz jeszcze można poznać, jak ko
losy te budowano i  jak je przenoszono i  usta
wiano.

Naprzód zaznaczano kontury ich na bazalta 
wej ścianie krateru, następnie figury wyłamy
wano i  wykańczano, wreszcie ustawiano je na 
płytach bazaltowych na wyspie. Kto jednk fi
gury te budował, i co one mają oznaczać, tego 
dotychczas zbadać się nie udało. Wkrótce w 
tym celu wyjeżdża na wyspę z Buenos Ayres 
wyprawa naukowa, którą Dopierają rozmaite 
•fetytucys {  rs^&y: «3gi*Jsfei, sr^ea-
tyi\9’d  i  cluliaki,

■Kolosy przedstawiają jesziwa r&gsAhą 
Wielkość wskazywałaby, że przy bu Iowie ich 
pracować musiało mnóstwo ludzi, którym na
gła jaka# katastrofa przeszkodziła do dokoń
czeni dzieła. A le skąu wielu ludzi mogło brać 
środki żywności na małej wysepce, pozbawia 
nej prawie zupełnie roślinności? Czyżby tam 
mieszkała jnkieś plemię wielkoludów, nieliczne 
ilością, lecz rozporządzające nadludzką siłą fi
zyczną, która pozwoliłaby im wlec po ziemi te 
kolosy i wyw ndowvw?.ć na nie 200-centnarowe 
głzy? A może była tu cała grupo zaludnionych 
wysp, które zapadły się w morze, tak, że teraz 
sterczy z niego tylko wierzchołek gór, gdzie 
przypuszczalnie mogły się znajdować świątynie, 
cmentarzy*! a i groby? Świadczyły’ y  o tem gro
by. znajdujące się koło Kolosow. Ale to znaczy, 
że zapadłyby się w  morze jakieś ogromne świa
ty, bo około wyspy Zmaj twychwstania głębo
kość morza wynosi 3.600 metrów, z czego wy
nikałoby, iż krater, dziś 500 metrów wysoki, 
byłby szczytem wyniosłej góry, sięgającej 4.000 
metrów wysokości.

Być może, że rozwiązanie zagadki jestw gro
bach, że wyprawie uda się, za pomocą pomia
rów kości odgadnąć, do jakiej rasy należeli da
wni mieszkańcy tej wyspy.

Llar^an Spunaa, J ibeiiSBe-AuE^rya -górnu, poszu
kuje swej bratowej Józefy Spundówej i  dwoj- 
eipm dzieci i matke z Dobromila. Ktoby z Szan. 
Czytelników posiadał bliża/Ą wiadomość o mioj- 
bcu pobytu tjchże, raczy taskawia mi donieść.

O G Ł O S Z Ę  N  I A

S r a o m  s laslo z  tranu.
W  poszukiwaniu za środkami, któreby mogły 

zastąpić masło i inne prawie równe drogie tłu
szcze roślinne lub zwierzęce, zwrócili chemicy 
baczniejszą uwagę na tran i są‘ obecnie na naj
lepszej drodze wynalezienia sztucznego, stosun
kowo taniego a dobrego masła, spoi ządzonego

Mylnem jest mniemanie
niektórych palących papierosy, źe w  krają naszym  zabrakło ob.ec.me zna
kom itych tutek i bibułak cygaretow ych  w yrobu kra jow ego i  źe wskutek 
tego w  trafikach nabyć inożud tylKO tutKi i  bibułki „A b a d ie “ f w rogich  nam 
francu ;kich fabrykantów .

Otóż oznajm iam : źe w szędzie nabyć można i  żądać na leży  tutek 
R bibułek cyga re to w yd i krajowego, bo ,ie n*sze fa b ryk i w  dosla-
tęczasj iiaśei nymbi&fa, -+■ p co rig ty cs" ęŁ
tuta1: „$a ivesQ p%  „ N o ir is  -Sl \ o.v-zz
„ P o b u d k a 4*, to fcażd« t ia f i 'ia  m rtże je  m ieć p 'dosta tM cm

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

Żądajcie w ięc w  sędzię tutek cygareti w yc li „FriUTłOS ,̂ „Salvesol , 
„Noris K“ i  bibułek „Por.udka“, a w szeL i w rog i nam towar francuski 
odrzućcie precz tak, jak W a m  to nakazuje pa tryotyzm , sumienie i  uczucie 
narodowe.

M WŁ keldowslii
826 F ab ry k a  to tek  i  b ib u łe k  cygaret. w  K rakcw ie .

Do w szystk ich aust ro-węgierskich stacyi pocztow ych i kolejow ych 
rozsyłam  tak tutki ja k  i  bibułki cygaretow e z  m ych składów: w  W iedniu: 
Zw iązek  austr. tra fik aa tów  (ITleischmarkt 26), w  Bielaku: A d o lf Brands tai.tor, 
oraz z  główni siedziby Kraków . —  Reprezen tant firm y : Arnold Haber, 
Wiedeń. U L, Hom esgasse 3/8.

R annym  Polakom , leżącym  w  szpitalach na obczyźn ie przesyłam na żądanie 

d a rm o T o p ła tn ie  „P o b u d k ę~ ,a k o  próbki, oraz broszurki „O  miłości O j

c zy zn y "  i  „Stuletn ia walka o niepodległość Polski“ .

tW ózek  jaaioniowy(bry- 
* *  czka) bardzo ładny, 

tanio do sprzedania. Wia
domość: Stanisław Ję- 
drzejczyk Kr wodiza ul. 
Mazowiecka L 10, 871

C tr ó ż
Flor- ?otrz< 

n
tyei a . ____________

por-

J/ upię biurko męskie i 
I '  garnitur foteli angiel
skich obc inanych skórą. 
Wiadomość w Admlni- 
stracyi.

Frzyirrę na azas wojny 
ac i istracyę kamie

nicy. Wiadomość: U. Kn- 
rye: Codz. pod „K. D.“ 
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P u r a k i  ćwikłowe 1 m
po 6 K. -ł.o sprzedani, 

w  większej lub laniejszej 
ilości, lecz nie mnie i jak 
‘‘ i m. Wiadoniv,ić: _ileja 
Mickiewcza L 47. Nr. 
miasKkanio 9. 881

m i L K
j*0LECfNC r  a  
pr?eu<o2000r> 

karzy.
DO H f flfCIA

«  ris 
eptekseb 

. I lepszych
1 ntiuenfaek.

lacz. redaktor i  wydawca; Marvai Dąbrowski. Odpowi^Lz, redaktor: D ł la d w w  Kpnczyńskl Drukarnia Narodowa w Krakowi^ Wo«9ka 19.


