
IL U S T R O W A N Y
TRFNUMERATA MIESIĘCZNA: 

W Krakowie . . . . . . .  Kor. 2*—
Nb prowincyi . . . . . .  .  2*40
iiiwa»MBMwawwiw

P R E N U M E R A T A :
V  i Irakowie miesięcznie Kor. 2"—, kwartalnie Kor. 6*— 
jja pi oi incyi, w Królestwie Polskiem i w Krakowie 
K r>i .-.esyłką do domu miesięcznie Kor. 2*40t „wnrtalnie 
Kor. 2® półrocznio Kor. 14*40, rocznie K«r. 28*80. 

W J !Ieuicz-‘ch Kor. 3*—, za granicą Frs. 4"—.
Za zmianę adresu dopłaca się 40 hal.

Kaj więksi,y nutai, JnSt stwierdzony nakład w Galicy!.
Naczelny redaktor i wydawca Maryaji D^fcroyski, 

RtJakcya, Administracya i Ekspedycya: 
m Krakowie, ulica iiari_fsiickp L. 16, Telefon J&r P.J*,

Konto ciekowe Nr* 8 
Rękopisów Redakcja sale zwraca.

O G Ł O S Z E N IA :
Wers z petitowy jednoszpaltowy................ Kor. —*30
N »dt lane...............................................  ,  1 50
Pnski (6 wierszy petito r̂ clij _id ............ , 10*—

Drobne ogłoszenia po 10 hal. od wyrazu.
Drobne ogłoszenia t#i ś i matrymo. Ine i 20 hal. od słowa. 

W niedziele ceny podwójne.

Rolf VIII. Kraków, piątek 23 marca 19*7. Nr. 81.

Mowy rząd rosyjski ma rozpocząć 
rokowania po tojowe

(T e f f  tra m y  „ Ih tfr tr . liw ry e ra  C od z iennego ").

Z turycti, 22 marca. 
ty  p irysldcli koładh «*>c^allstycznych rozpo- 

„u^ecimlonia jest pogłoska iż wszyscy socyali ■ 
ści zawarli z nowym rzędem umowf, i& rzad 
ten w oi-re c tym • ormui. > st pocznie rokowa-* 
uia pokojowe. Takie „Zuricher VolkerechtK po- 
frelordza tę failormacyę.

• * a

Siry aliści Ifiaję glosowania sad 
sprawą pokoju.

Sztokholm, 22 m a m . 
vVa crwart«k ukazała się proklanmcya roi j- 

tników pa erąburskięh, domagająca się: zk  >  
•iojjie. godności cesarskiej, losowania nad 
sprawą dalszego prowadzenia wojny, w  któreur 
wd@li.by udział takie M  L im  W  celu propj - 
gowasia ly«h  żądań udali su* na front do armii 
delegaci rt—jłników.

*

Kereńsklj żąda przedłożenia 
oropozycyŁ pokojowych.

Sztokholm, 22 marca. 
.oztaMemakratón" pisze: Na razie zdają się, 

że Rereasakfj jest pa a ,wu sytuacyi i  ’ e on zmuś, 
rzrd do przedłożenia moeaxslwom centralnym 

*op©zycyi pokojowych. Istnieje także możli
wość, ii. w. ks. 1h to taj Mlkoiajewicz, mimo swej 
a’  .aawiści, żywionej kn Niemcom, zawrze po
kój odr simy, ażeby mćdz Btłumlć rewolucye. — 
W Pctt sburgu ponownie 17 marca odbyły się 
wielkie apmowstracye pokojowe.

*
• *

(T e leg ra m  c. &. S tiitra  korespond ency jnego ).
1 anka,c;a. (B. K.) Pismo „iSozialdemokraten" 

w artjkule wstępnym podnosi: Z oświadczenia 
Miłakowa do dyplomacji rosyjskiej za granicy 
widać, te Rcsya obeerae jest jeszcze republikę, 
i  4e w , i  s, Micka: nie ,-esl regentem. Kerenskij, 
Po “wean wstanienir do gabinetu, oświadc-sył, że 
także dalej jest republikaninem. Milczenie Mi
łakowa w jego oświadczeniu co do wojny i  jej

celów, wskazuje że Kerenskij trwa przy st*tftO- 
wisku, jukie jeszcze w lutym określił w Durni 3, 
przyczem wystą 11 przeciw utopistyc'£.nym ce
lom wejunnym ppnsla-ństów i  wskazywał na 
to, że nastrój wojenny wśród naredu rosyjskie
go imnJejsza sl$ <*-ybko, Kerenskij jest może 
za wojną obronną przeciw iawazyi wojsfc nie- 
i/Jeckich, ale widocznie pragnie możliwie szyb
kiego pokoju.

Poseł rosyjski w  Sztokholmie po dłu azem 
wahadłu przyłączył się do nowego rzędu.

Akcya rosyjskich errgrantów w Szw^caryi.
Berno, 22 marca. 

s*wa?cai®kie Biuro prasowe donosi z kó> ro
syjskich emigrantów: ^

^ŻwycięstWe rew^ucyi w Posja p-rsiawiio wo
bec licznych uchodźców z Rosyi kwesij ę po
wrotu do ojczyznę. Niewątp!iw ie wobec akcył 
niemiecki oh łodzi podwo^lriych nie ma możli
wości przedostania się ze Szwajcaryi do Rosyi, 
ale prawie ogólnie sądzą, że rewolucya przybM- 
żyla zawa 'dte pokojn w  r 1 ■ I r loim czasie.

XV najbliższych dniach ma się odbyć w  Zury
chu wielkie zo W n ie  emigrantów rosyjskich, na 
którem ma być pnwńąta uchwal wystosowa- 
r la  cio ncweqo rrądn rosyis Mr>*no rszolncyi, do- 
s~agaj$cej idę pokoju.

Skoro zaś nastąpi uj;nan?e nowsgo posła ro
syjskiego w Bernie, zażąda sdę o<l nieg-o, aby 
ułatwił powrót do ojczyzny dawnym rewolu- 
cyo.listom i ofiarom dawnego rządu.

Zwycięstwo p&nry pekoiowej,
(T e le g ra m  c. /;. l* h t r o  fco 'esp »n 'łen etfjn ego ).

Szic .hc .n, 22 l/iarca. 
Pisi ia szweckie uważają zajścia w Petersbur

gu coraz bardziej za zwycięstwo socynlno-demo- 
kraUoznej pariyi pokojowej. „Svenska Dagbla- 
det“ pov/iada, że za angielską pcduiiły wols s- 

podnieśli sztandar r^wolucyi, aie wyda
rzenia wzięły taki obrót, w  dla Anglii oznaczają 
one nowe rot!czarcxi arie.

Poseł Wolf c utrwaleniu niemczyzny.
Zgromadzenie wszechniemieckie w Cieszynie. — Jak ssraąć nirbezpieozeństwo pafist^/a cze
skiego. — Potrzeba umocnienia sojuszu Austryi ® Balinem . — PiCfi^am p iB tó fflw . — Najdalej 
do polon 7 maja wejdzie w  życie język pańsWowy siemienTJ. — Wyndręóni a?'a Galicyi ś spra

wa pOiS?.a.

C i^zyn, 19 marca.

Wczorajsze zgromadź enie wszrcliniemieckle 
w ^delkiej sali hotelu „Pod jeleniem" śc5g.gnęło 
ogron nie liczną publiczność niemiecką lak, iż 
sala była przepełniona. W  zgromadzeniu wzięli 
Udział ivBjyscy cieszyńscy dygnitarz"*, tak ze sfer 
Urzędniczych, jak z gminy i  komory areyksiijżę- 
Cej. Przemawiał tylko pnseł W o l f ,  gdyż dragi

zapowiedziany mówca, poseł Pacher nie przyje
chał, sajęiy w Wietlikiid prac.! ™ad tin^ysnrniem 
przy życiu „Malional^esŁ^aiła''', prstifciywającego 
obesnie kciaklizm wewtóżirzisy.

Przemówienie W olfa zawierało wieie iulere- 
Eujących szczegołov«, które niewątpliwie zajmą 
i naszych Czytelników. Jeśli chodzi o ogólną cha
rakterystykę, prEfBiękuięt© byic &5kią kryiyfca

wszycfdego. co au stryack!?, a jedyni ł z entu- 
zyazme.* odnosiło się do Mc.mec, 'względnie 
Prus.

Austz-ya jest zmurszała, w  swym rozwoju 
zagVvOżdżona walKemi narodowo,1Iciowemi, odro
dzić ją może tylko oryentacya, polegająca na 
umocnieniu związku z sojusznikiem niemie
ckim, utrwalenie niemieckości wewnątrr- 4 zdro
we ro ;wi^zanie zadań społecznych, które siłą 
rzeczy sp idną na państwo po wojnie. — Newa 
oryontacya to j~v ‘dewszystkiem zapewnienie 
językowi niebieskiemu odpowiedni?; roli, bez 
wzgJięt a, czy to jako językowi państwowemu, 
czy pośredr iczące aa. Następnie łączy się z tą 
kwestyą podział na okręgi, który raz na zawsze 
pcdet Js n&3? państwowemu piawu czeskiemu.

To państwowe prawo cze«kie jest przyczynę, 
że koalieya w  s wyck celach woj annych wysuwa 
kwestyę czcdką jako państwa czepkiego.

itaz tę pnyczyi | trzeba tsunąo, a niebezpie
czeństwo czeskie w  Austryi nosiaoi mr ujęte. 
Jedno i  drugie możUwe jest tylko w  razie wy
odrębnienia Galicy!, dlatego Konieczn i nalkży 
Je przeprowadzić. Niemcy mają wtedy większość

Nowy kierownik gai>ir»»tu francuskiego.
Po upad! li gabinetu Bri&nda stanowisko preay- 

denta nowego gabinetu zajmuje pełniący w poprze
dnim gabinecie funkeye ministra skarbu Ribot. Nie 
nowa to postać W charakterze ministra widzieliśmy 
yo w ogóle już osiem razy, czterykrotnio zaś był 
sternikiem gabinetu. W swej Varyerze ministeri al
nej kierował on zazwyczaj sprawami z«ęranicznemi 
i skarbem.

W młodości swej Ribo* był cesarskim prokurato
rem, różniej uszedł do izby deputowanych, t po o- 
baleniu cesarutwa przyoblekł się w skórę republika
nina. Było io w r. 1878. Od tego czasu Rił ot, z krći 
k;emi przerwami, jest prze dstav icielem narodu iran 
cuskiego. Umie on swoje poglądy do panującej opi
nii do 3*osow> wać. Jest oportunistą.

Ribot cieszy s?ę wielka powaga u wszystkich par
ty j z powodu swoich osobistych właściwości, z po
wodu uczoroi cJ, dcfewiadci’.enia i swej pociągają
cej wymowy. Pizez radykalnych republikanów nie 
jest łubiany. W  czasie ostatnich wyborów prezyden
ta przeciwnicy Poincarego postawili go jako kontr
kandydata. Uczynili to nawet tacy polityryf którzy 
w polityce wewnętrznej byli jogo przeciwnikami.

Znawcy stosunkow francuskich s\dzą, że gdyby 
w r. 1913 Ribot był prezydentem — nie byłoby woj
ny światowej. Wojna drogo kosztuje, niszczy dobro
byt i życie iud/.k-', a lhbot — jest rachmistrzem.

Taki właśnie człowiek staje obecnie na. czele ga- 
i i netu francuskiego i dzierżyć jrdnoczfeime bedz e 
icJa miiłistci-Łtwa spraw zagranicznych. Działać on 
i't;d/„ic v otoczeniu 'łt^BJfnych mężów takirh, jak 
Lecn Bo,:rgeois i Jłjmy matcmat; k Pa\» d Pain- 
lcve, który zdorydowal się na przyjęcie teki mini
stra wojny.

© oiyitahzacja mb< maopoisKa pł /
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vr parlamencie. Obecnie fest tara wprawdzie je
szcze *0 socyak-siów pod komen lą żydo * jd;ą, 
ale tych po wojnie wnusi jtfę poprostu wynieść.

£ o Jest program partyi mówcy 1 z i m  pro* 
gramem delesacya partyl Ł/U w swoim czasie 
w Berlinie, pzzedkładujnto go ancleraowt i  in 
nym ci ‘,v ’ krm rolityczruym taratejszym. Tam 
program ten uznano za dobry, oświadczając, żu 
aby tiojusz z Metncamj mógł się 1meczywUcio 
utrvr,l?ć, „ r a w j la  Ocf.torreiCb eine sUaiume 
und strenge Z ieh * Eoiumen 

W  Wied niu wpruwuzie w pewnych kołach 
krzywo patrz ino na tę wycitczk; berlińską, u- 
waznjąc, że nie powi ano się spraw wewnętrz
nych austryackich wywlekaj prze i forum ber
lińskie, ale ze strony pw ty i naznaczono, 4* by
ło to m / i scztua i  konieczne, m  względ j  na «c- 
Irzeb^ uju.' icajBaia w „trunku er sojnaza W iednia 
z Berlinem, ] r ograna ieu unaiazł też pełne v_- 
znanie w  decydujących kołach węgierskich, 
które rozumiej®, ze siła monarchii za!eży od 
tego, by role kieiujące posiadali w  jednaj poło
w ie Niemcy, w  drugiej Węgrzy,

Z ax ;trya<kich u ę ów stanu H ecy dorwanym 
i wolennikiem programu wszechnfcmieckiego 
był Stuer^kh. Cóż, kiedy zaniedba no odpowie
dniego momentu, aby j r ogram ten w życie 
wprowadz-ć. . . ” .:M *m  akim były Gorlice; 
wtedy Czesi mnsteMtiy siedzieć eicł — Potem 
chwila taka nie nadarzyia się już. Wówczas 
8tuergkh poradził auy sztucznie chwilę taką 
w./t*vorzyć i.w  myśl tej rady zebrali się Nlem- 
ćy w  Pradse ng zgromadzanie, na które© mifv- 
no publicznie i  uroczyście prcgrain c»iy  pod
nieść i  uchwalić. Nieszczęście ekcJaio, że na po 
dday przed tom S .m k e łi ‘tal zamordowany 
przez (i*yr>a lydw aM ego pc:>a a»m iistyezm>- 
BO“. Stuergkh jcdn-j ma zasługę, że przygotował 
projekt wyodrębnienia GalicyL Następca ;egv 
Koerber poszedł mną. drofr*„ jako przeciwnik 
programu wszecnnlemieckiego. Projekt galicyj
ski " J  w  akcie j. $ listopada dodatkiem, że 
d dęło m »ło  do*«iS do r ia tkn  fln>®a wrtawowę,

Radykał niemieccy użyli jednak wszyitHch 
sił i d o lm a ll lago, iż  Koiber został otiaiony.

Przyszedł po nim Clam-M a r  t i  n i c, — Ten 
przed wojnę, wprawdzie pozował na Czecha, ale 
podczas wcjny nrgsjrzał cc do tego, czepi r^ & i 
pą dla monarchii i  powoli p.-zychodz; do prze
konania, że program wszechnlemiecki należy 
zrealizować. Praw.-podobnie też najdalej do 
po5vwry mai a w e f j j  w  iycios język paAstwewy 
oii jniacki « pod[ział aa ©kr. g t

Wyo Lr«bp!“aie C jtlit fi przedstawia się tru
dniej i całkowici© jnożj być przeprowadzam© do
piero po wcj-łie. Trudności są, następujące: c- 
dzicii walicy: w  dlngacł państwowych i wojami, 
aych, odpowiediue ukształtowanie polityki kole
jowej i  ubezpieczenie ndsi^Je pa*skwr w  natn- 
i-alnyiife bogactwach Oalieyir * ęgia, soli, unity 
i l a s 6w.

Sprawa polfka i*ogóle p szła fnnym torem, 
niż pierwct nie było namierzone. Do Galicy! miało 
Łyć przyłączone Królestwo PolskJe, po oacięciu 
RsliskLego i  SuwaJ (łzezyzny do P rrs  i z  tego 
miało byf utworzont coń na kształt Kroacyi i  Sła
wonii., jgptzou łucJu e^o*vr>dował jednak, i  
kv/estyę poisk® uj^iy w  swe r^ce Niemcy i  wte
dy wzy&zedł do skutku akt 5 listopada, co skom
plikowało sprawę.

•
$ •

Mówca podniósł jeszcre szereg spr# w,
jak: potrzebę upaństwowienia « t *  *a-
warowaniem p' aw I *• .yks nleonieeklega, * by w 
przi i lo ś c i  nie byio »orL wv1»:-»jrzag;; tir^ę- 
iłbtka ani podoficer.! w  armii, któryby n’ e wl?i 
dal dobrze tym ję~y^iam, *ab«xi^ew*>ta w.Uu,

óy am  Jedno n SpoUm n iam lw M t nie była Jt; i» 
•zon* « siera ' naR«ki v  szkale z  fęzy^iam «ł»-

Z  innych srczegćyw  pośwlijcii mówca szereg 
kwestyi *  administracji wewnetr^neJ, które pod
dał Rvm,*aj krytyc .

P r z w  ówleide chU  nai^rodziła zebrana puWi 
rzno^ć gromkixr»i ok^skami.

życie książę grecki. Skutkiem .ego zajścia, p0, 
drćż została przerwana- a oar jw icz Jerz/, p0 
dłuższym pou^de w A^gierzo, przeniósł sdę 
Abas-Tumanu na Kaukazie, gdzie w lipou roku 
1B99 uriarł skutkiem krwotoku, B*>d$c już ska.
i.ujym na ćmier^ Stu ho li ikłeji , zawarł morga. 
*utyęzny związek mai 'ea&!d  z pięku< Wtingr .̂ 
Jicńkff, g u  ;  Liakachidze, z któic is l troje 
ĵcŁscdL Po zgonie w. ks, byt T^dziny je^o nie zo

stał bynajmniej tak zajezpiecztłiiy, jak tego w 
w. l-siąźe nrasną-ł, a to głOwnie skutkiem ono- 
jpu (jesar^cwej-iiłatki.

W. ks. Iśfl^chai ma rrwniei: mali ais s mittga. 
aa ii c za i i  to nie . ł ł  jsszą.

Z  "a tu ry koch jwy, poślubia przeomS r>t »wo- 
je j miłości, akoro tylko jaJuekolwI jk jrzeszko- 
dy staję m<u na d i adze Jegj przygód erotycj- 
nyrh; pomewa* zaś zmi&uia często 3woJ« i4«. 
ały, p izetc wyjr<Mjiie mu x>yło, *,j z łatwość^ 
mógł unirwiażnH' małżPtitwo, nieuznan® perzes 
głowę domu cesarskiego. J dzisiaj, w  3S rosa 
iyc ’ a w. Mic’ *<- ma j iż za » > l (  kilka tr ‘ i  jj 
iw iąd jów  „dozgonny eh". Międzj juinemi z dau^ 
dworu aiostry swojej, w. ks. Oig*, poślubionej 
ku, P iotrowi Oldenburskiemu, i z pani$ Mamon- 
tow, małżonką milionera m osL iew jk^ o , k?6- 
r O  ‘W  d  i  p o f«  .isb  t a  życasogde f .  księ. 
aia *  jwtoym r. Jejo to tegóv  p iu i'or, u  'pytw#. 
rzy» Ksmoff »«uc> au, «Akońrzor_ycL pi^eniesie- 
niem w, ks. za karę do Orła.

Po dłuższym czapla niełarmi, otrzymał w. ksią
żę oipow*<MiiLje godności swojej .taroi 4sko, ko
mendanta połku jrw rdy i, sr k t ó r e j  ; j 6w wy. 
Faiła jjo przygor a miłosna z * W  ikoion m 
małżeństwem morganatycznem;— bogdanka ca
rewicza, była tym ~&zem żona pułkownika Wuł- 
fsjta, a  ajwi^w* ł«m <ca*$gnał t a  głowę w. kiiię- 
rja »upełna niełaskę cara o czean już pisaliśmy. 
I- >j!bawił go cer, między irmemoi siaai jwiska r«- 
ftnta, którym go mtano^ał na wypadek zgoma 
ewego pcdCŁas ni SLetności urodzonego w  r. 1904 
następcy tronu.

W  >jna przyv^ óciła w. ks. Michałow 1 wszyst
ko, co był u tłv «ił, # p ^ yn i1"  , mu może jes-CŁ, 
i  to, czego nie poa 3KL

Doty ̂ bc®asov 7  .uias*,ępca tronu, w. k®. .il«- 
kjskj, fkończy dnia 30 Upoa b. r. lat 1 .̂ Jest te 
3yn kobiety delikatn&j, cjęiką mel&ncaoloij, do- 
tktdętej. MałżelM^ a w. M ikołaja % ks. w 
skfl Alicyę, Jiytó żyi^enien AkVsandra III, kJd- 
remu rn iem l 'dę ze zdumiCTiaj^, cg. na swoją nar
• urę energią w. książę Ponieważ i  ks. AMcya, 
'major a  ioskmłale etominii f . na dworze roi/j- 

sMm i  wogóle' w Rosy! od si" .try swojej, nl«- 
emniczonych byr- ir  a po zgenia Ałeksaa- 

Jrowicza, broniła się przeciw terru małżeństwu, 
jak mogła, przeto nlcstp. jLziankę łka kół w t- 
Jomniczonych byl fakt, że po zgonią AleSsseaa-

-lnzyoco* kc tnpozytor® — melodyjne, rytnd* 
czne, harmoniczne i  kuiorystyoziw* — m  «du- 
-niewająco wi^loftromie i  nadają każdeanu o- 
'razow i odrębny cb^rakter .

Drug; okgan wrocławski ^Schleslschie Ztg!. * 
’ tegesrt uję,c „całkiem ut Kiwycz&jny euktos" ope- 
*y, tak streszcza salety muzyki: „Różycki umie 
po mistrzowsku wyrari*. muzycznie Bytmcy* 
dramatyczną. K«udy obraz odrzyna aię wyrazi
ście rysunkiem d barwo i  dztóua przez to prse- 
kcayn ijąco. Muzyka ta intereauje aiwsze be- 
sactwoir • siły, to m ow miękkości łub ziny^lJ- 
•roścd. Idyiicm ym  nastrojem owiany jest pk •- 
Wszy obraz „W  A rk «dy i“ , zmysłowo i  lubieżni* 
dźwięczy muzy ka obrazu „Rzym“. Ponury a?ce- 
tresny ton posiada obraz trzeć? z wyiątkie®' 
wabiącej piośni rycerza sioMCzne-jo i  tęsknych 
m&t} rv-w udręczanej Psyche, Obraz :zwarty — 
,P r*ez krew", nie jest juz muzyką. Jestto pi®* 
kielna orgia rozsesalałych tonóv. \łe któż p>~ 
trU ilby „rewoiunyę'1 wyiaz.ić w  „.muzyce"? r~ 
Ostatni obraz „Dzień d-!isiejszy“  nie stoi na wy
żynie poprzednich przy calom swem bogactwie 
dźwir.kowam. Wplecieny w  ten akt walc płynie 
niesztą świeżo i lekko i stanowi siiuy kom tras 
du poprzedtiiej muzyki, 2a kulminacyjny punkt 
opery uważam śpiew tęsknoty Psyche pod krzy- 
#em“

Interesujące sprawozdanej o operze ikazfł®
się w  „D. Waischauer Zedtung11 Sprawozdaw
ca ma wprawdzie liczne zastrzelenia pod adre
sem koinposytora, konkluduje jednak: »W f” 
tworno^cią 1 czystością środków przewyższa 
Różycki niej ̂ n ego  współczesnego kcnpozj 
tora oper, takiego np. Schmngsa łub d‘Albert^ 
i  tam, gdzie mrlodya ruzlewa się szerokim stru
mieniem jak np. w pieśni rycerza słoneczne0"" 
lab w  końcowym duecie ISrosa i Psyche, działa 
tu muzyka podniośle i  porywająco1*.

Wielki książę Michał Aleksandrowicz.
K l ik a  fa k u fr y  z  ż y c i a  c a r s k ie j  r o d z in y ,

Kraków, 82 marca.
M i c h a ł  A l e k s a n d r o w i c z ,  którego re- 

wolucya obecna, -/ysunęła na widowŁilę polity
czną, m 'ał lat 21. gdy zgon sto.*sr3go o lat -Łedn? 
brat- , Jerzego, wyniósł ~o rm stanowisko przy
puszczalnego aatępcy tronu, albowiem car Mi
kołaj miał wówczas tytke san »  córki. Zmarły 
carewicz był, podobnie jak car, skibal koiŁ»ty u- 
cyl; a l*  v.Jrowi« i-um, z biegiem łat, w*L»ocndło

EROS I PSYCHE
opea.. w  pięcia aktach % epilogiem  Radomira 

R ^ ^ ck ie g p ,

DonosiłMmy juz pokrótce o v oiktem powo- 
ieniri oi^ery Lrudomira Hóżyeifiego „Eros i  Psy

che', wystawionej po raz pierwszy w  o p e r «  
wrocławskiej dnia 10 b. m. Na podstawie pry
watnych iniormacyi z  W rocław ia oraz sprawo
zdać tam- jwsej prasy, JOdajeir-j więcej szcze
gółów o w w ej operze polskiej.

Kompozytor powziął myśl m p jsa ria  opery na 
te^nat dramatu ,7uław ̂ kiego jeszcze w  r. 1913. 
S. p. Żuław jk i sam jpracował libretto l dokonał 
zmian i  skrćseó w tekście dramatu. Opera ma 
zatem pięć obrazów, t, j. 1) W  Arkfldyi; 2) Rzym 
3) Pou. krzyżem; 4) p r& z  krew; 5) Dzdei^j, 
Kończy ją  krótki epilog. i»łówne osoby: PsycŁc, 
sopran; Blaks, baryton; Eros, tenor. Różycki 
pracować nad swojem dziełem dwa lata. Prze
kładu niemieckiego dokonały panie Stefania 
Goldenring, „an a  Mtecratka i  Falicyu Leo. — 
Wszy-tkła sprawozdania podnoszą wysokie wa
lory poetyckie utworu ftuławskieno, zaznanz^- 
3*fC, że nie w iele ope : wspóh zesnych posiada tak 
doskonały teksu

O muzyce Różyckiego ^irae Breslsuer Ze?- 
tang’1: „Ludomir Różycki dał się poznać we 
Wrocławic iwym b»xwnyiu poematem symfon, 
.^Anaelli" i cudownym, pełnym bujne ?o tempo- 
ranuentu kwintetem fortepianowym. Jeżeli w  
„Anhellim ” przebija się Słowianin niektóryiwi 
zwrotuni melodyjnym* i  właśriwośdamJ ryv- 
tnicznerii, to w  operze kompozytor jest tylko 
poetą, tylko malarzem tylko namiętnym w 
międzynarodowem znaczeniu rasowym muzy
kiem, który chce wyrazić w  vystkjc nautroje 
tekstu, a więc impressyomsstą,. Ociąga to środ

s$e. w. ks. i«re y  jap »da ł mraa. sflm f j, ?js z i 
mą r. 18W w ystą jiły  pierwssse objawy bardro 
już ciężiM*v choj aoy.

Stało się to na pakladBkr fregaty JPanaiat* 
ls*ow*r, na któ^sj bracia, w trtw«irzy«*w*a ke. 

J srzego greckiego, podjęli podrć i  naokoło świa
ta; n«K as. obyte w J«pns*l eax (u wczesny tsa 
itępca tronu* omal nie j»ad< ofiary jaJdegoi fa
natyka, »i6ry m d l na nł«5gj — ocalD. pin

kami kolorytu o Jr-n«m bogactwie barw
nej i  ludnej 'arr melodyki, róa iaś maowa- 
iŁem sytuucyl i  du<s,, materyałem *uc<tywów 

pr» owodnicL i polifotnii, przerabiającej te moty
wy. NSe ;mJroby się wi.tsaekał zupełnie motywów 
pr®fc«udmah (dwa i  nich szczegołnć« się wybi
jają: diatoraicznte kroczący w  gćTę temat Psy
che i  jak onrzyk icR»osny brzmiący temat E- 
rosa), ale nie ’ a ysuwa ich na plan jpierwszy. W y - 
żej oecl rozmaitość obrazów i  wymowę rarw, 
a  także zfcoła u lezwykią harmonikę i  krenleni^ 
lytuacj ’ w  orkiestrze. W  zasadzie jest lirykiem,
I otem donierj dramaty k i era. Idzie mu w  pier\ - 
jzym rzędzie o malowanie nastrojów, o wyrp^ 
■muz/omy >go , co tętni w  crłym  prymacie: siły 
rieskonczonej, nietikojonej n jgćy tęsknoty, «  
ten wyraz stwarz>«v jego pcrywajtjoa, mowa mo- 
itxlyi i  juieawyłŁla, olśniewająca i  dziwnie yoa- 
uecąiąca h.irmonikK -*,tóra często ł»czy  czar 

dźwięków północnego typu z rasowością sło
wian ską. Różycki nio jest muzykiem programo- 
łłym , jak R. Strauss. Pttdmalowuje v prawdzie 
wszystko, chcąc wyczerpać a podnieść treść sło
wa, ale nie jest ilustratorem każd >go wyrazu 
i  kazdegn pojęcia; jost rr alarzem nastrojow, któ- 
i-y umie uotrzee do najtajniejszych drgiiieA 
dusz swoich bohaterów, który potrafi zidenty
fikować saę z ieh nau dętno^ciami tak, ż* w iel
ka pieśń tęsknoty Payc?iy «<iaje s i« jego włt, 
anym hymnem za szczęściem, wolnością i m i
łością, namiętnym zwycięskim Lymnem gorą
co ki wistej sło bańskiej natury. I w  takłch mo
mentach muzyka Różyckiego ataje się wysoce 
drai.iatyestnę, jego silna natura wybucha, nie 
czepiając się środków niemuzykalnych. IśajiGa- 
wrofniejaze dyaacna nsu służą do rozwiązania 
problemów, sensacyjny przepych baiw traci 
l>lft*k Wewnętrzny, a staje się przekonywujący 
mową poety, który m u  z sobą porywa. Pomysły I

© digitalizacja: mbc.malopolska pl
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, m  zaręczyny nie zostały zerwane, a ślub 
$byl si? w  trzy tygejta e yo pogrzebie cara.

0 Wrodzona nieśmiałość młodej cesarzowej, 
wvchowaaej na skromnym dworze w waiun-

- > Mieszczańskich niemal, .brak .zaintereso
wania dla v szystkiego, co nie miało styczności 

Dośredniej ze sprawami rodzimtaemi, obojęt
ność dln kwesty* politycznych i  naród, spra
wiły, ze r c l i  |e| aa dworze sarskim, zwłaszcz* 
Obo& chciwej wiasizy ©esarzowej-matki W la  pla-

Straszna katastroi a ma polu Chodyfskiem w  
Moskwie poucza* c soczystości kt, .‘ouacyjnych 
oiiciałała fatalnie na ustrój nerwowy cesar zo- 
vej — skłonność do molu-ncho lii rt zwijała się 
ęopaz siln!tej, a atmosfera zamachów, spiŁków, 
nieustająca obawa o życie nletylko cara, ale i  
następcy tro_»u, rozstroiły Jej serwy do ostatka. 
Krwawą katastrofą Ohodyńską >ozpoczęi© pa
n o w a ć  kończy się stokroć- krwawszą rewolu- 
cyę — ńe pjftyniosła cichej, nieśmiałej księż
niczce szczęścia korona cesarska, od której o- 
Isorńi ftię nie zdołała.

Nauczyedeiem w. ks. 'idw łi w mankach »i>o- 
łeezaych był przez pe /ien czas hr. Witt®. Swe 

•ywtne wykłady wobec księcia wydal on ma- 
giępni® ,«d  iytułsm: , Zagadnienia • konomii 
polityc*aoej“.

Na dworca p otrogrodzJdm spotykano to, Jak 
kupował sobie sam biler kolejowy, jak k&Jdy 
tony podróżny, poesera s całą beaprefcensyaJsao- 
ńdą »> r^dał w  wagonie z dworna gazetami w  
ręka — z rw«niły z „RuiJiija V aedomosti** Q JRu- 
skoje Słowo", pdsmaEtf. w<1 *>amyśluemi.

C z e g o  s wdziewają się 
Ukraińcy.

0 f n n M s  awmyoli przy* -eów. — Bmron- 
cya rosyjska nia pszejdjda m sz polftoega echa

w ,8 rcMŁ —  Wezwania do zgody.
2*wów, w maroo. 

Orgasm prasowe gattcy łkieii 13 raińców **j- 
maję &J% ływ® ■«“ :toi i&km sbwndn raa - 
Incyl n iskiaj do sprawy ttkrrdńatJe; „Ukra, 
lóskif Słowo i , Dito“ wysnwwa konsekweneye 
dJa v -aętmaycii siosrunk ów obozu nkralńsfcie- 
go w Austryi- , nirwan domaga słę przywróce
nia dw steru obaiuuycsu. „rewohicyą pałacową** 
v  łonie tego obozu tM«Tayifc przywódców poe
tyki krtdńside] w Ausfayi.

„  is\k « 7 j«ka  iw s b u y a  *  L9C5-8 z. — x m  
ćak>j JDdło** — wywalała była potężne ta£ ii
1 wprowadziła ważno “  i^^aAwa w nolłycznem 
iyda i str^l — tak b sd n  powiedzieć na pew
ne, i  jm  potęłaago edut w państwie Babsbar-

Jak się dowiadujemy, szereg ecan niemJec- 
kich zysk ł operę Różyckiego po m^ceaie 
wrocławskim. W a szawska op.ra, teraz, ni*ate- 
ty, zachwiana w  swem istnieniu, przyjęła ją  
jeszcze przedtem. W  Krakowie Dyrekcya kon
certów krakowskich japo wiedziała m  ooczątoi 
sezonu koncert kompozytorski Różyckiego, "łó
wmy w  przewaiaioj części z L ^ jn en tów  opery 
Koncert tan nie mógł dotęd dojść do skutku
* powodu protestu wydawcy praetAw wykonor 
niu i iioćby ooałAgo fragmentu dzieła przed pre-

wrocławska. Obocni-“  WTglvJ. ten -rpadł 
i oncert ma. odb jć się w  JSLjblfes* el ^rsyszioścŁ

—---- -O  ' ■ ------

Z Wystawy prac ‘ tcśc reLfijpęj 
Moszyńskiego,

Czy ifrtrrfaje dxLS „sztuka religijna114, a „malar
stwo rsJigiJne“  w  szczególności, co to jest „sztu
ka koAdbelna** czy „malarstwo koś cielne “  —

* | ego i Lawet duchowieństwo nie zdaje sobie na
leżycie sprawy, nie zar anawia się m i  ten py- 
^niam, a cóż dopiero mówić można o szerok'm

°8óle? Jest ta „sztuka religijna** — ale poza K>- 
ściołem, ni& dla n&ego &worzona. wskn vsk braku 
P°I arcia jej przez duchowieństwo o małem lub 
Wogóle o ora}'.*! orzygotow&iiiia i  wyszkolenia 
e®t«tyc m ̂ -artystycznego.

Koruekw^ncyą tego nnomea tu jest wszechwła- 
-oz^anoszenie się w  kościołach partactwa 

1 rzemiosła, a  w najlepszym razie stereotypo- 
^ych tamlentnyuh fabrykatów ,sz;uki kościel- 

-— zagranicznej. Tymczasem prawdziwe 
(izieła „sztuki religijnej" — mimo urządzanych 
ucznych konkursów religijnych i  „wystawy ko- 
scielnej“  w r. 1911 — mieszczą się w  zbiorach 
Prywatnych. Jedynie polichrcmia i  w itraż przs-

gów wewnę rzne w yzwolicie Rcsyi nie może 
pozostać ł  tyui zazsm. Ale pisać o tych spra
wach i^szcz-o pr^odwcześ nie i  nie można.

To j-ednu maisamy dziś powienizieć, że Łakże 
przed ausłryackiml Ukraińcami stawia nowy 
stan rzeczy nowe zadania wymagają ce w iele ro- 
niTnu i  pracy. 2 eby o jran icrł> ć się tylko do cia
s n e g o  politycznego p & r la ip e n ta i- iM g o  t e r e a ł i  —  
ogół ukg&ińaki oczekuje od swoich parlamen
tarnych przedstawicieli, abj' p«*rz!Jislwss'T wre- 
ezu!o to wewnętrzne waśnie, jaMe wywoSal w 
ich. o>o: 1© akt 5 listopada 1916, z taktem i  roz- 
wago wykcrzyatatl dla dolra sprawy nkraiń- 
ŁidcJ Jak najpgłniej te ?.as»b^ osobMnno i  jtoii- 
ty c a .  do§w*a«iczesBj»-, wpływa, prawowito- 

.icL -spi%.Kków« iiaŁie mają do rozporządzenia.
Gdy w  politycmyrr* śwłeąie zWiśa się nowa 

wielkę p* Jba, to społeczeństwo chc* widzieć w 
kierownictwie poliiyki ttkraińskiej śdsłe  ’ vspół- 
pmcownictwo prPTyaenia Ukr. pj rliajnantcmej 
reprezentacyi (R o m a ń c z u k a .  Przyp Eted.) 
z po] uraeojair' przywódcą ukTaań,?kie; polityki 
(dr. K. L e w i c k i e g o .  PrzjT>. Red.).

W  końcu artyJwT-łu JDiło“  cpelu}e do posłów 
t kraińsld<Sh, aby osat^Ui w  swoich okręgach wy
borczych i  nie pozostawiali tam najkonieczal^j- 
Bzycli prac odłogiem .

Pewolucya rosyjska 
a Królesł^o Pô sKie.

(Korespondencya własna nIU. Kur. Uodz*.).
Lu Min, w mucu. 

Wie£ć e wybu<*u rewolucyi rosyjskiej niefylko 
w Warszawie, «le  w  c«lem  Królestwie wywaria 
iioramijące v"-aienie W  Lub linie dtunjy ludzi 
kupia<y się wokół kolporterów dzienników, wy- 

driąeych co ^ 1ka godzin dodatki nadzwyczajne.
la siłę wrażenia, .. kie wieści te czyniły na 

mieś Jkaócach R”ólesfri?Ł złożył się długi jzertg 
przyczyn, Przedewszystkiena nies 'u i i  ką były 
di \ ruch rozmiar i  świetne zorganizowanie re- 
w oI«xy! My Królewscy przywykliśmy ^ridzieć 
w  rosyjskich mchach rewolucyjnych wieezir > nie 
udające się porywy garści znihilr iowanych libera
łów, których tylekroć z łatwością rozprc szyła cię
żka dłoń caratu. Tym razem zaszło -r Rosyi zja
wisko doi fdiczas zgoła tam r'uznane, te a  _ ieksj s 

też ueacyniło wrażenie.
Z drugie* ,>aś stron- , »y  ,»uwg5y nie wstrząsnąć 

kami, Królewiakami, wieści o tsk wielkim prze
wrocie wfired tychże Rosyan, którzy do tak nie
dawna byli naszyr i  de^ioży -lidami —  czy mogły 
nie przejąć j j a  db głębi wieLd o tern wieDdtJi 
wewnętrznem osłabiejiu i  rozprzężeniu w państwie, 
którenm aźdy ^rólowiak ży. jiy w  tej wojnie klę-

---------- = ^ = =  = = = = =

*anmją u metw i  przesądy sfer interesowa- 
nycn.

A le bo też stawia się malarzowi religijnych 
.ematow pr^ede<-vszystkion i, na plt* jvszem miej
scu — „głęboką wiarę**! Dlaczego? Czy d la gra
ficznego odtworzenia jednej z prawd wiary, mo- 
m ejiu , sda: -zeuia wyjętego z Pisrr a św. lub 

z żyda  Ściętych nie wystarczy pełna odczucia 
i  zrozumieniu .wrażliwość artysty, ujmująca w 
realne kształty i  barwę treSć tematu l Czy inne 
go trzeba wysiłku artystycznego, twórczego w 
tym  celu? Czy w  „Golgocie** np. nie chodzi o sce
nę j>ełną dramavj zmv o ból i  tragedyę czułego 
serca „Matki** z  powoau zgonu ,3yna“ ? Czy ten 
bó1 i  amrear był wtedy inny m i  dziś u j^Jnostki 
w  takiem samem będącej położeniu? iYajedya 
ta powtarza się zawsze w  taks na w>padku zróż
niczkowana tylko warunkami i  nastrojem psy- 
chicznyn danych ludzi. A skoro malarz zdoła 
wczuć się w ten drąc a1, i  artystyczny fo:mą 
plp jtycinie go wyrazić, cel w  szti’ ce ci,y „reli- 
gijnej** czy .świeckiej** jest spełniony. Wewnę
trzne przejawy psychiki, treść jej, łujdą te sam^, 
ty’ ko forma zownęirzra inna. Bo treść i temat 
wymagają indywidualizowania • formy, ujęcia 
greficznago danej konccpcyi aż do technicznego 
opneowania. A  **reźmy sprawę odwrotnie, tj. 
czy „nneno wierzący** i  nnwet, .głęboko religij- 
n j“  człowiek, a  o mniejszem natchnieniu twór- 
czem, maiej wrażliwości i  odczuwaniu rozwią
zywanego i sligijnego lematu, wzniesie się kon- 
cepcyą odpowiadającą treści jego? A  czy twór
cy podniosłych koncepcyj religijnych, tchng.cych 
ekstatycznym mistycyzmem i  prostotą wiary 
malućzKich cd ne i wcześniejszej epoki sztuki 
chrześcijańskiej az do czasów najnowszych tak 
bezwzględnie i wyłącznie spełniali ten postulat 
„religijności*1? Że tak nie było i nic jest, a nawet 
wręcz orzcciwnic — wystarczy v upomnieć art>-

ski i pogromu, bo tylko na nich ugruntować się 
•noże nasza swoboda i byt niezależny.

R ..'Związania sprawy polskiej w myśl naszych 
życzeń przez; rewsolticyę rosyjsk4 aikt się w 
Łeptvie i?ie spodziev/a. Zbyt dobrze jeszcze ma- 
tvy w panręci wrogą względem nas taktykę poli
tyczną tych właśnie kadetów i liberałów, 'ctórjsy 
dzisiejszy rewolucyjny rząd rosyjski stanowią. Zbyt 
dóbr; e panaętamy kadec’de w Dumie głosowanie 
za wykupem kolei wiedeńskiej, ich szkodliwe dla 
nas stanowisko względem sprawy samorządu w 
Królestwie, a wreszcie ich dawne i ostatnie pro
testy przeciwko misiu Niepodległej Poiski.

Królestw'© Polskie tyczy Rosyi takiego roz
woju *-ewoiucyil by wy szła z m.'j jak najbar
dziej osir.b?cną, jak najmniej odporną nr ciosy 
neszych dzisiejszych sprzynr'3rzeńców: mocarstw 
cenbalnych. i b.
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Ema wrprcYfc. rnchu chłopskiego 
w Królestwie Dolskiem.

(Korespondencja własna „/iustr. Kur. Codz.m).
Lublin, w  msreu.

Jednym z najbardziej charakŁ ysłycznych i de
ka wych przejawów dzisiejszego życia społeozaęgo 
w  Królestwie jest emancypowanie się chłc skich 
orgai izacyi rolnych z pod dotychczasowego pro- 
‘ ekte^atu zfenuańskiego w p»e>*Woźym izędzie Cen- 
tialnego Towarzystwa Rolniczego.

Rosyjska gospc Jark* społeczna, wszędzie w kraju 
naszym siejąca zaniedbacie przez długie lata unie
możliwiała szerzenie wśi^d naszego ludu zasad 
racjonalnej, posypowej gospodarki i  kultury rol
nej. Dopiero ostatnie lais nr?, dwojenne przynio
sły znae*ne polepszenie tego stanu rzeczy. Wówczas 
włościańs^wo nasze poczęł© się skupiać w K ó ł
k a ch  r o ln ic z y c h .  Żądania tych Kółek *ą 
rozległe i niezmiernie ważne. Należą do nich: po
mnożenie -emowności drobnych gospodarstw prze* 
szerzenie wiadomość z Jakresu rolnictwa, zmniej
szenie kosztów produkeyi przez ^bxoro ve działa
nie oraz korzystiy jej zbyt dzięki ujęciu handlu 
i przemysłu r>luiczego przez organizowane eko- 
nomica^e wio&ciańrcwo. Gdy rozpoczęto w K ró- 
lest .vie organizowanie Kółek  ro lrk  zych, sku
piło się vr nich catf: śv/iatlejsze i kulturalniej- 
sze rłciściaństwo K .’oiestwa. Ale i na tej pracy 
położyiy “we pli.tn^ różnice i zatargi partyjne. 
Powotaiy dwie kategjr/e Kółek rolniczych: Kółka 
Centralnego Tow?rzystwa Rolniczego i t *w. Kół
ka Staś:*’ jowslde, organizowane przez iradykalno- 
łewicoww sfery włościański* Obecnie, gdy no, 
spowodowanej wypadkami wojennymi przelewie 
odraza się praca Kóie1: iv)lnicv:ych stają one wo
bec kwestyi czy ma być wznowiony ten da
wny , szkodliwy dla colokszi ałtu pracy po

stów renesai su —  o tom świadczą życiorysy 
owych malarzy oraz warunki, w  jakich owe o- 
braiy religijne powstały. Natomiast zgoła inne 
momenty zdecydowały a zawarani'ował> po- 
ws*»2iie tych dzieł treści religijnej o wysoce ar
tystycznej wartości: potężna duchem treść in
terpretowana wybitną idywidualncśdą t.rór- 
cz^, z wczuciem się w  spólcz^sny artyście na
strój kulturalno-estetyczny i  sentyment religij- 
no-mistyczny społeczeństwa. O ile  się nJe do
pełni tych warunków, powitaną zawsze utwory 
chybione.

Tezę tę dosadni® ?.twierdza w yrta^a prac tre
ści religijnej ś. p. ks. St. Moszyńsklego w  lokalu 
„Zwiąsku poważ. art. pol.“

bą to prace samouka dyletanta, bez zasadni- 
czegr wysskolenia technicznego, bez żadnych 
studyów malarskich i  wymaganego przygoto
wania arlystyczno-ectetycznego, prace pojęte 
naiwnie: wiarą maluczkich, jako pobożne rozmy
ślania prawd wiary św. i  religijnych, wyrażo
nych na sposób „obrazkaśw iętych** i  drobnych 
ilustracyj. Toteż „obrazki** t* nie mają ani ko
niecznego. głębokiego sentymentu i  potęzuego 
ducha religijnego w  opracowaniu Łomatu, ani 
przeciętnie nawat poprawnej formy jra ficzn «j, 
żadnego piętna artystycznego, nie rozwiązują 
żadnego prcblernu malarskiego poza niespodzie
waną przypaukowością, lecz wogóle są to „ma
lowanki “ nie mające nic z „S3tuką“ , a w  szcze
gólności z „sztuką religijną**, wspólnego. Dla 
tych powodów, ofieyalno wyst awiennle prac śp. 
ks. Moszi ńskicgo np. widok publiczny, prac mo
że i  cennych sentymentem dla najbliższego oto
czenia ś. p. Zmarłego, niczem nie może być u- 
sprattiedliwionc. Fn^e.

te) ęjigrtalizacja mbc małopolska pl
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dzi&i na dwie kaieporye Kółek. Chęć uniknięcia 
tejro podziału % jćdnej strony, a pragnienie unie- 
aależnienia eię od reprezentującego przedewo^yst- 
kiern interesy Łiemia.;. Centralnego Towarzystwa 
Rolnic -f, z drugiej jfaony, wyłoniło wśród wło
ścian Królestwa Polskiego raysl fil ,/orz»nif sa
modzielnego ogólno krajowego Związku K ó 
łek rolniczych, któryby skupiał wszystkie Kółka 
rolnicze. Myśl ta zdobywa eobie wśród włoSciai 
coraz liczniejsze koła zwoleników Łezwątpienla 
doprowadzi do zorganizowania tej potężnej, ogól- 
no-włości ańskicj ofganizacyi.

Wstępem do otworzenia ogóluo-krajowego Związ
ku Kółek rolniczych jest organizowanie powiato
wych związków tych Kółek. Oddawna już np. zwią
zek taki bardzo pomyślnie rozwija się w powiecie 
k r a s n o s ta w s k im .  Na ostatniem zebraniu Lego 
Łwiązku postanowiono uwinie popierać myśl utwo
rzenia Związku ogólno-krajowego.

Tad. Bronitz.

k**5 « “  i i n A A A n n L  tnrbans j  itrWasflł

S m O E S Ł a H i.
ISlacr j kiami n
i i"a k i.

Rei' mu, ten czynnik pośrednicząc/ int^ds/ podażą 
a popytem, ma jedynie u zadanie ztr.jc ć u* ag,* Pu
bliczności na daną rzecz. Kek' ama jednak -arna nie * ptywa 
n  stał, popyl: na hałaśliwie polecaną tandem łapie tię 
Publiczność ras Jeden, leci nie znajdzie w nie] stałych 
odbiorców. Na U nin pomo#“ nic, ani toga patryofyczna, 
ani miłotó do ludu, trk często prze:; Bkiamująeych o*y* 
m e  i nadfJljngrane. Glo* opinii ni? rjt o tyle naiwny, 
żeby się aa farbowanych li»  eh nie pocnai; r-M taj zaw«’ -j 
geszefciarza od prawdziwi sgo pa u-yoty. Oby cię Jdedyś 
malarf taki kodeka moreny, któryby tym nadużyciom 
kres poŁ>łył.

Najlepsza : lama odniesie nalewny akces Jedynie 
wówczas, jef-eli <obroć pole.ooegc produktu będzie nie
wątpliwa.

TUTKA „M ORW I1 U n'
mknę z całą umialośclą, bo któż wie lepiej odemnie, 
zdobyła w całym kraju, a ćdsiaj już poza granicami te
go! uznanie. i w pełni zasłużone obywatelstwo i to bez 
azamnobrzmiących rtów, a li tylko dzięM swej nles^iwn*- 
noj dobroci. **■ *® #Jf ••

Fd&ryTsa b t. U  ołaśatyńs) ' i
tt> lira J to w ie .

NA MARGI M ^ t.

T l e w o l u c y a  w  H o s y i .
Czwartek po południu: Nadzwyczajny tiodaf >k. 

,W  Peteabuflru wybuchła rewoiucya**.
Piątek rano: „Rozruchy petersburskie zwracają 

się przeciw Anglikom. Przed ambasadą angielską 
odbyły się demonstracye. Imba&ador Buchanan 
został zamc doyany“ .

Piątek po lołudniu:  , Mroasadorzy angielski 
£ francuski po ukonstytuowaniu się wydz. wyko
nawczego wec rli z nim w roi owi oia. Przejeżdża 
jącym ambasadorom tłum urządził radosną owacyę“ .

„Car aodykował, i egeri tern obwołano w. ks. Mi
chała Aleksandrowicza0.

„Na uucach rozgrywały się wst ząsafące walki 
uliczne, było wieli1 zabitych i rannych*1.

Sobota rano : „Strat w życiu ludzkiem nie było, 
zmiany dokonały się spokojnie” .

..Tłum zamordował ministrów Siflrmere i Pro- 
topopowa*.

„Niewiadomem jest miejsce potytu cara“ . 
„Wiadomość o abdykscyi cara wymaga potwier- 

dzenia“ .
sRozruchy wybuchły z powodu braku żywno

ści*. •
Soboca po południu: „Wiadomość o zamordo

wani.” Sh“rmcra nio potwierdza bĴ , Protopopow 
znajduje się przy carze**.

„Car w swym manifeście powiedział: Ponfsważ 
nie chcemy rozstawać się z naszym ukochanym 
lynem, oduajemy prawo następstwa kochanemu 
bratu w. Va. Michałowi Aleksandrowiczowi*4.

Niedziela rano: „Wielki książę Michał Aleksan
drowicz zrzekł się tronu, następca ironu Aleksy 
został obwołany tarem**.

Czeki my co przyniesie tydzień bieżący.
# __  1 »  3 i &■•&»' M11 ■

Czas odnow ić  
D ? e n i:U iie k B fiQ !

'o  drleA
KrakZ-w, 22 marca,

ICaośtars Zagórski — majorem.
Warszawa, 21 marca.

(— ) DłAsiejszy rozkaz Komer uy Legionów za
wiadamia, iż kapitan Włodzimierz Z a g ó r s k i  
mianowany zeeiul M jorem  Legionów jolskick.

Były szef sztabu Komeudy Legionów, kapitan 
austryackiego sztabu gen'roluego W łodzim ierz 
Z a g ó r s k i  — zrzekł ssię, jak  wiadomo, służby 
w  „ru m  austryackisj i na witśc o  formowaniu 
wojska polskieg > — przeniósł się do Legionów. 
Przeznaczony do 6 pułku, ol-jał tam kap. Zagór
ski komendę batalionu.

Obecna aomin&cya kap. z agórskiego aa ma
jora, wr bazuje ponad wszelką wątpliwość to, co 
dawno prjsypuszesrino. iż  m a jw  Z igórsk l odegra 
n wojsku poi' m " '  wybitny xolę.

Jak słychać, kap. 3agórskl obejmio na ram* 
komendę puł^tu. Mówts też o tom, iż przy *rwo- 
rzentu arm ii polskiej, usytym zostanie Jako ła
chów? rzeczo&ju"- ca przy L . taałm de W ol
ny.

Czy Cśalicya obfituje we wszysvr.r3 ?
Jako „ncuideiii'* do r  asiewauyeh przez pras? 

wledeńsL^ wieści o ł»vjecznych zasobach i  do
statkach żywnościowych w  Gtalicyi, posłuiyć 
mc>-e urzędowy wykaz restauratorów i  prywat
nych osób w  wesołym Suneiingu po«ć \ Tfediniem, 
a  i  karanych ia  przekroczenia ż> raośdowe,

■N-arwiflka i  ^raeetępstWił powtarzamy m. 
„K ror 'łnzeitung". H '

Właścicielka hoJ,elu „Pan h ans" skazaną zo
stała na najt-jpujące g_ żywny: ko/on 200 aa nie- 
wywieszenie cennika, potmw w cwej mstaura- 
cyi; koron 1000 xa poaawmJe potraw u  mych 
w  pięciu (I) .dalMW łh; 2000 koron z powoda 
podawania mięsnych potn w urrę^ow i post
ne dnio i  wresTde 5000 k^ron k pow o^« prze
kroczenia przepisu o godzinie policyjny ł  oświe
tleniu lokalu 1 T*nsdyn<ku hoetelowego.

Res+aum.or ló-sef Dangl koron 200 z Dowodu 
x>dawiuiia czekolady mlecznej; 500# koron z po-
foda 'rdzielaiŁ' goSti chlebem I podawania 

potraw mięsnych, nsięcei, ni^ w  dwóch flatim- 
kach.

Hr. Julia Feaiecz slu.zaną. zc sirla na SOOC 
koron grzywny z powedu spożywania w  domu 
mięsa w  dnie postne.

W łaścicielka pMityonatu Helen?, Lorasy z  po 
wodu tego samego prz.stępsłwa ot~7ymała ka
rę grzywi y w  wys* kości 1000 koron.

,Kronenijeiamg“  piętnuje 'ty fełaszncścią to 
niepatryotyczne i nierozumne marnotrawstwo, 
z?mac?5aję.c, że Semering słyniff^potuzaa wojny 
z rozgrośnych orgii i  obżarstwa.

KRAKOW EM T^TE-RESLiJĄ  
W o dpowfedziach ^edakcyi w  ^srbeifcer Zei- 
Łimg‘ z daiia Sil b. cn. znajdujemy następującą 
notatkę rLL  Byłoby o lyiele prościej zrobić do
niesienie do właściwej władzy, niż do nas się 
zwracać o oświetlanie stosunków panujących 
w Krakowie**.

Przypuszczamy, że t»ami Lt. musiało rozcho
dzić się o to, że nk dostał m leczrej czekolady 
aui pięciu mięsnych dań na obiad -  jak na bło
gosławić lym  Sbmer:r gu pod Wiedniem!

Wjljf,ry ( r̂opircy n̂ałne oo Rady nańniwi 
w /ijstrji 9

..Frankfurter Z tg. donosi za jedną z wiedeń
skich korespondencyi lokalnych: *

Jak sic dowiadujemy ze strony ijomformowa- 
nej, rząd zanueraz wprowadzić propoicyonalŁ, 
prawo wyborcze. Miałoby ono być zastosowaae 
aajpierw w  W i edr.!u, przy nadejść mających 
wyborach do Rady państwa. Na piowincyj ma 
siyć fprow atirone zwyMo prawo wyborcze w ię
kszości. W  li vv es ty i tej rz^d m iórł się już z po- 
szczieg^lnemi partyami pai lament arnemi i od
był z niemi poufne narady".

Kometa w pobliża zs siu?.
Według obserwacyi niemieckiego astronoma 

11. Kritzingera, kometa, która w  arfaju roku za
szłego odkryto w argentyńskiem onserwpto- 
ryu i) w  Cordohie, cbciaie przybliżyła się ferrtUo 
zariwno do fc! Aca, |ak ! dc ziem..

Kometa ta edmanza się wyaitiiie rpzwi»4?ływ: 
Cfnnem, Otóż — jak podają „Naturwissenscha f- 
tevi“  — w okresie największego ubliżenia się ko
mety do ziemi, które według obiiczenia jej dro

gi, wyniesie tylko 156.939 kim. (t. f. okoio trzej;}, 
część odlogiwśd kr&ężjsa. od zJe ai), ogoc kon 
ty mnsJ wej^ić w  zetkr ęciu % utenuą.

Wspomniane źródło nie podaje w ’akim. , 
sie nastąpi to ztLknięoie, lu i czy może już na_ 
wet było, zaznacza tylko, że zetknięcie k V  
m oio wywrzeć eiAjiegu w płjw n  oodo »j*- jaj. 
ło m iało miejsce podczas zderzj ia  z  k®j 
H a llc a . ?

Pk ijradj poseł szwedzki przy dwor :e polskim. I>ro. 
feaor historyi na uniwersytecie pry^rfnym -w Góte- 
borgu, Helge Almqi_ist,, odjechał do Petersburgu, w 
objąć godne sć rsdcy legacjjnero przy poselstwie 
szwedzkiem. W  kołach poinformował y -,h rozeszły gj. 
pogłoski, U pro i. Almquist na? preygot ow ać się ^ 
Rosyi do swych przyszłych obowi^zUw szwed^k 
ambasadora w Warszay.ie. Miody ten jeszcze uczft. 
ny v.iir. w r. lb?0,|r Vrewny premiera Hammaskjoldr 
Czyta > łatwością po ncislcu. W  encyklopedyi 
disk Pan-iljebok“ podał zwięzły rys historyi polskiej 
a w tomie Jamym zfcorow^go dzieła „Varidsku-- 
ren“ streścił dzieje literatury polskiej. Pod koni c 
ubiegłego roku wyszłj. jego obsiems. monografia p t 
„PoJityczny kryzys i elekeya króla w Polsce w roku 
1587“. Pod wzg..;deu polityczaym n«le4y prof. Alm. 
nuist do stronnic va konserwatywnego; na wiosn« 
1914 wydat broszurę popierające plan zbrojeń Szwe' 
cyi przeciwko Rosy1.

Rocznica Kościuszkowska w teatrach mU.jja> ‘ »*- 
Corocznym zwycztlem uczci scena im. JuL Łłov,a- 
cLifigc 123 rocznicę tnsurekcyi Kościuszkowskiej, u- 
roczystem pr«“dstawieniem Anczycw skiego Jko- 
ściuszko pod Racławdcanrr, Które odbędrie się w s o- 
b o tę  *54 b. m. o jodz. 3 »o  poladniu. Ze względu 
na rj: odsiewane przybycie i :ers?.ej publiczności ceny 
miejst uniżone. Równie* i tfatr ludowy powtarza w 
tym dniu p o p o łu d n iu  pairyotyczn \ sztukę Aure- 
lego I Trt ańsk'egc „Pod kolumną Zygn unta."

'oSamkowta Kośdus; u. z  powodu przypadającej 
w r. b. Eetrej oc.tti ii zgonu Tadeusza Kościuszki, 
przypott^na „Kurv“r W.“, i t  chwilon-o w Warszawie 
przebywają ostatri potorakowie wielkirgo Naczcln 
ka po kedzieli,

St, nhi.’ Zofia z Kościesza RaU>mskJch hrabina de 
Ilagóre iadan, wdowa po hr. Mieczysławie, potomku 
magna*, iieg rodu węgierskiego, zda^ma osiadłego w 
ziemi lubels* 5 j, oraz syn jej hr. Bronisław, znan- 
w t-wajtsyski :h kołach Wtr^awy.

W  posit.damu tej rodziny zn«<duje się duto pt 
miątek po Kościuszce.

Matką Kościuszki była Tekla Fatomska, sióstr* 
dziada hrabiny Zofii uladanowej.

Eada zawodo a dla łrwaliflów. C  i .  nao*'-«tiiik 
jako i r^ewodniczący krejow' s komisyi dli. powraca- • 
jących z placu boju tołmerry w porozumień.u z kra
kowską komendą twierdzy po /ołał do fachowej ku- 
misi i doradczej następujących < «łonków: ze strony 
Jidministracyi cywilnej refeirenta komis yi krajowej 
c. k. radcę dworu Brucknera, jako przewodniczącego 
c. k. redcę rządowego di1 Ban'.ir: uskiego, jf ko przefl- 
stawiciela i u  ;Za zaufan a c. k. iumisterstwa pracy 
c. k. sekretarz, namiestnictwa Witolda Ostrów cki« 
go jako drugiego męża zaufania tegoż mlniesterstwi 
dy rektora kra!'c»vskiej Akademii handlowej Józtf* 
łianneufcarga, jtko przedstawiciela ministerstwa 
oświaty, w charakterze -astępcy tegoż powołany zo
stał profesor dr Tomasz Lucek. Ze strojy administra- 
cyi wojskowej p wołano organa przeznaczone do te
go celu przez krakoweką szkołę inwalidów wojsko
wych.
. Zjazd polskich stow i kobiecych obradom *
w Krako s/it* dn. 18 i 19 b. m, W  cjcździe brało udział 
410 osób, dolegacye z Galicyi, Śląska i Królestw®

1‘rzedmi dera obrad były sprawy narodowe, wycho
wawcze, ekonomiczne i humanitarne, j&łiie chwila 
obecna przyniosła, — Zjazd zaszczycił rwą obecno 
ścią ks. bis-nip Sapielia.

C graniczenie rncuo tramwajowego w Krakowie. 
Celem zaoszczędzenia węgla potrzebnego ćla wytwa
rzania prądu elektrycznego dla popędu wozów tram* 
wajowycn, zachodzi potrzeba ogrraniczcnia ruclw 
tramwajowego w Krakowie.

Ograniczenie to wchodzące w życic z dniem ®
b. m. ni stąpi w ten sposób, że ruch tramy ajowy 
trwać będzie od god".. 6 rano do 10 wieczór. — ^

Wysokie odr.nacrea.e przez papieża. „Germa-ii' 
donosi; W  imieniu papieża Benedykta XV', wielk.c- 
go mistrza orderu św. Grobu, patiyarcha Jerozoli' 
ray Don Filip M. Camasset, jaliu n. jaiestnik ordenii 
nadał krzyż komandurskt *św. Grobu hr. Krzysztoi V1 
z Brudzewa Mielżyńskiemu, właścicielowi zair*u 
Mchy w Poraańskieu, kawalerowi i mltańskiem11 
i w tym ci arakterze pełnfącem a obecnie funkcyc 
delegata w pom.

Odznaczenie Polaków. Cesarz nadał wojskowy 
krzy.1; zasług i 3 1 lasy z dękoracyą wo,jenną: nadpof- 
Aleksandrowi WinnicLienu-Radziewieżowi; poi®1’5 
wyrazić ponownie swe najwyższe użr anie, przy 
wnoczesnem nadaniu mieczów: nadpor. Kugeniu' 
tfzovi Kukulskjomu, nadpor. Salomonowi Gottlic'10' 
vvi i dr E. Kliszowi, zloty medel waleczno®^ Micha' 
łowi Ma?uiowi.

Bwie królowe. Teatr ludowy kończy bieżący 
dzień — po królewsku: dwie pretendentki do ' 1 
zorycznej w każdjm razie korony — stają tam 
scenie w szranki. Pierwsza pizybjła do nas z ' y c 
dala: „Frólowa ‘vina‘V rozkankanov ana, swawoin^ 
\ve«oła aż do trywialno&ci, druga to serdeczna dzic"^ 
czy na s przedmieścia o płowych warkoczach Z wła11

- tś) digrtalt2acja mbc.malopoiSKa d
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kiom polnych kwiatów zamiast Łorony na płowic. 
To nasza dubra rnejoroa — Ma ńka ze Ewiorsyńca 
w otoczeniu robotników i  flisaków, nucących na cześć 
;ej piosnki nad brzegami Wisły.

Dzisiaj ujrzymy ią znowu uoso. ioną prze* prima- 
donnę ludowej soeny pannę lit rasimo ,ricŁ 1- iefor- 
tunnyiu w jumiżgach do niej pisarzem Majcherkiem 
p . Bcrąki, parę wesołych łobuzów przcu^alejsl !ch 
odtworzą pp. Minowi ca i Biesiadecki, zamaszystą 
Machowa z : zrzepanskiepo będzie nlezr ̂ wnana 
nasza Kohlmanf^ a feldweHem p. Moczyńbki. Pa
ni Savs icka-Feldmanowa odspiewr jafe> modelk l 
szereg nowycn arcy-wesolyeh kupletów. Nowe aktual
ne kuplety wojenne nunra „Królowej** K. Krum-
10 vskiego i  prześliczna d< 'coracya, przedi awiająca 
j -zegi Wid y z kopcem Kościuszki, ki 6rą s pecyalnie 
tu tej sztuki wymalował artysta malarz p. Zbigniew 
Pronaszko, t>ędą niemałą atrakcyą w teatrze ludo
wym dzisiejszego wieczoru, który zapowiada, się na 
der interesująco — i wesoło.

111 .tonr.crt kam !ia< ny odbędzie się Inia 22 feJ m.
* godz. 7 r  eiizór w krakowskim insty tucie mu ■ 
zyszaym ul. św. Anny 2.

Koncert Baty Kola Kał jrfeci fij. Program pał
kowego koatcr. i. znakomitej śpiewaczki warsaaw- 
skiej p. Maryli Rola Rakowieckiej Je» nar ępuj* : 
%. Pieśni obce: Brahms: „Wierna miło4ć“, Schumana: 
•(JPieśń narzeczonej", Ii. Wolff: „TAiosr'a“ iKr istfs), 
R. Straus: „Tajemre ezwanie , 2. Pieśni polskie:
11 uniuszko: „Matko", Zarzycki: fcDoła“, 'enak*. 
poleciały pieśni moje", Jachimecld: „Ukojenie",
'M.paki: „Aha^er**, S. 4rye z JL oh^ngrina", z Cata- 
.tniego JLa Vally“  i z Masseneta Jierodiady**. — 

Z  p. Rakowiecką przybywa k Warszawy jej stały 
c mpaniator. W  koncercie bierze udział pianistka 
p, Maryn Tyrowicsówna, uczenie* Alfre la Cortot, 
która wyLona: DacLi. koncert organowy D-moll, De- 

■sego Prciudyam, Sarabanta. i  Toccata o ru  
Schuberta—Tauidga: Miht&rmarsch. Wyntop atesna- 
nej, a tek entuiys yczcie w Warszawie j z y j i  
■”  sinej śpiewaczki polskiej zainteresował w wyaokfea 
i .opniu. Bilety w księgami F. E >erta_

Wloczóc Beetłi “venowskl Petrlege będsie arazee. 
ostatnim występem świetnego artysty w Krakowie 
w tym sezonie. T,etri bawi ob.^aie w V arszaw u, 
gdzie podobnie jak w Krataswi- daje jeden koncert 
za drugim, gdyi na •■ve./.yBikic doiych< asov« zbrakło 
biletów. Krytyka cala. poświęca pianiśc ie najbardziej 
entuzyastyczne słowa. W  Krakowie sprzeda* biletów 
w cięgami F. Eberta „mierzą szybko do ukończenia.

*ffa Schronisko dla żołnier*y w Krakowie. Zapo- 
w.wLu&ny .v iecsór rytmltzno-piasu.yczny* na 
rek 27 b. u- ł miejskim teatrze ludo wyna pod pn- 
^ktoratem 'rłrezydantowej Wilhelmin* ,eowe] i p. 
Klwiry Gn ramowej bud i  niezwykłe za£. iteresowanie, 
jak wnosić oożw ze i ze aży biletów. Główną 
fctr»’;eyą wlnczoru będzie występ 70 psnSp" w ory
ginalnych greckich ko t̂y urnach, którs wykonają
2-gą suitę z Peer Gyr ta Ed. Griega. Pieśń Solwe- 
gi wykona Nina Doili, na tle 50 swych uczennic, 
fceksteby, .ercety, duety i scif*. plastyczne ilustrować 
będą w barwnych kosiyumacjL muzykę Chopena, Pa
derewskiego, Mczarta Re«thovena, 'jiende jsohna i 
tonach kompozytorów. Akompaniować jędde or- 

estra wojsk, symfoniczna pod kierowŁ wiwera dra
H. Plessa Pu chingen. Niewielką ilość poz ''Stałych 
i»'etów nabywać można jeszcze w sklepie *iektro- 
w>d miejskiej przy placu Srczep* askiin (gmach sta
łego teatru).

Bziecl dla d?U«L W  poniedziałek t. j. dh. 26 b. «a, 
nriądza Sodalicya 1'ajyaóska panien w »" ii S -saej 
przy ul. św. Jana przedstav ienie amatorskie pod ha- 
8ken* „dzieci dla dzieci". W  program wieczoru wcho
dzą dwie zajmujące jednoaktówki p. t  ..Fraucymer 
•jmy Jagiellonki* i „Zwycięstwo wiosny1 oitiz efek
towny obrazek sceniczny w 3 oasłonach p. t. ..Kró
lewna Basia'1. Dochód czysty przeznacza Komitet w 
całości na „Rodzinę sierocą", zakłady wychowawcze 
dla sierot po poległych Polakach.

Węgla nia ma. Coraz bardziej daje się odczuwar, 
w naszem mieście i>rak węgla. TUumy ludu "rroma- 
diące się przed składami 'w^gla, odchodzą po dłu 
gieui wyczekiwaniu z nicz îD^

Bctwizycfa meta’ i i  kocioikółr jiai^enkowych. Ma
gistrat kocfinikuje: Ponieważ przeprowadzone do
chodzenia komiryjne wykr»zv je w wielu wypadkach 
I*zechowywanie nadal naczyń meońlowycli, "bję- 
tjch rekwizyryą na cele w ojny, jwłaracza kjuołków 
i^iedzianych na 4vodę w piecaen kucne^nych, usta
nawia Magistrat dodatkowy termin dla komi^yi od- 
b i o r c Ł e j ,  celem umożliwienia oddania zarekwirowa
nych metali tym, którzy dotąd obowiązku i « wyższe
go dopełnić nie zdołali.

Kcrrisya la urzędować będrie w  dn. 2C do 2: b. i ł .  
w domu pi-zy placu Szczepańskim 2, parter 'Krzy
sztof ery) od godziny 9 ran-j do 12 w południe.

35 ki .■'niki pogotow la. Wczoraj ■ za\vcz\f: .no do roa- 
Bazynów na ilv.orcu kolejowym pogotowin ratunko
we, gdz e uległ zaczt lżeniu loboinik Ludwik R. — 
Lekarz <’ j £iirny pogotowia odwiózł ofiarę v groźnym 
etanie do szpita'a św. Łazarza.

W-ilne r-roraiadzjrJo Stow. gsl. łirzędniccek poczt, 
odbędzie się dnia 25 b. m. o godz. 4 popoł. w domu 
przy ul. Sołtyka 4.

Spór między iyrelicy" teatru a gminą m. l>wowu- 
Dyrektor teatru p. HolJer wytoczył gminie m. Lwr- 
v'a  »pór o zapłacenie około 110 000 koron tytułem 
szeregu pretensyi. Wczoraj zapadł wyrok sądu po- 
hibownągo; nie uznał pretensyd p. Hellera w kwo- 
cie "".604 koron. Natomiast p. Hellerowi przyf^ano 
zwrot kwoty 99tf7 K 85 h.

Na rekclekcyach wielkopostnych, które siQ odbę
dą w j .olekim kościele Za art\ yr>>’-'sta6c6w w Wie
dli] u od 19—-25 muca włącznie, <. uki wygłos# 1cm. 
bii .kup d.* Władysław Bantlurski o *Mi goaz. wie- 
czort-‘n.

Iłici nar podrożały. Szpulka nici, która ongift 
kosztowała 14 he’., doszła obecnie wprost horendal- 
nej ceny i.60—1.80 K.

Nowo Szła to angielski*. Według estatnic. 1  donie
sień p«isy londyńskiej posiada o>»cnie Anglia no
we działa, kfóryeh działalność przewyższa wszyst- 
Kie skonstruowane dotychczas. Wynalazł nowego 
działa jest inżynier angie?sl:' Wiłlred Utok Naj
wybitniejszą cec?>ą charci LteTyŝ ./ciną nowyel dział 
jest właściwość, te nie niosą zbyt daleko, natomiast 
na Miiszą metę biją niezwykle celnie, ponadto osy
pują cel ęradein różnych pociskó .. o nad zwyczajnej 
jd'» eksplozyjnej. Uoyd George zaprowadził c nii 
nowe działa ar eaiaj ann Ji/mglelsk êŁ.

Podadękowaalo. h >  C « Ks^'. irskUi' *yac,
kodri •eT,-Ł»s jefea Karo^M i ; sfano ■'f, pana ns 
Żywcu. dzi*3k*.lemy za iros*',iw« iście ĵcr>wskie zao- 
piakowanie się nami Pola.t..aiol, inwalidami % obe
cnej wojny, za umieszcŁtu'i nas w przez Niego sa- 
totonym , Doora Obro* , gdzie dał l a b  noftU
»«6 odzyskania w wojnie straconego asdior/ta.
iego Cesarsko Kro-awsidej Wysokości Sława 

i ‘.I
Magicorio Antami, i  p. Leg. poi ^  W  

Władysław, 90 p. >, Fołtyn F4si *, 100 p. p, Palar- 
cagjk Józef, 56 p. >

Z sali sądowr ,
zinzwue, m nE  d w  jjp bow tzact a iu > x o r\
Pne^ ul< m knj. karnym odpowiadali w  *tn' / 

Miocr B a c z y ń sk i i fr a k  K rak , spólnicy j»-

m  SEtokho, jiu  W  KummL jry-arsenia roay - 
skie wywarły wieUde wrażanie. W  Jassach »sk 
brała się natychml?1* zada karm uL Ruaauński® 
koła indowe obawiuj*. się, £• ruch revolany1r r

Maga. (TeL wt). W ulrag wieści awerr^ '*«>.»- 
skich Istnieje m oi iwość, iż kongres zamiast U  
jnrietaua zbierze się na ^ Izw yezt jiie  posłodzę* 
dzenie luz w  tygodnia n a jt iif  rym, a to wskate t 
zatapitola trzech jarow e iw  amerykać sddeh. — 
Dzieaniki nowojorskie a llń bu r^  i  MV^crid“

Londyn. {B. tor.). Korespond«at petersbi rskj 
„Daily Telegrap'i’u“ donosi, że miał d3 jźszą rozmo
wę z nowym ministrem sprawiedliwości, Kieroń
skim, którego wpływ v» rządzie prowizorycznym 
jest _ard"0 wielki. Kierc tsklj oświadczy! się *r 
ogłoszeniem Konstantynopola międzynarodo-

• •

Ziotełtrdam (B. K.) „Times** donosi: Komlfet 
robotników oraz inlnUsn1 odbyt Tlalklo z°ibr«i- 
nie w pałacu tauiy‘dzl'Jtn. Ogółem było obec
nych 1300 osćb. Przewodniczył Czełieidze. Po- 
ińew&z -»kaza'o się że zgromruL^ma Julo Jest w  
stania zalatw&ć spr**wy, poetano^iono ograni
czyć jcebę delegatów.

Berno. (B. k-). -,Temps“ donosi z Petersliirgi: 
Komitet złożony z robotników i żołnierzy obra
duje w  pałacu taurydzki n. Liczba zwolenników 
komitetu wzrasta. Unia 20 Din. zapisanych było 
jut 1600 członków, każdy zaś z nich reprezi r\- 
tuje 1000 robotników lub jedną kompanię. Ko- 
mitbt domage się nsilnie zwołania konstyt \nty 
w Tiadziei, że ona będzie prok*amować repul uke 
i ao;nagają się na<lto usunie r i? w: zystkich człon
ków domu Romano wy ch.

Kontro! a robotaików i źoimerzy 
nad rząd on .

Lu lano (B. k.). Według dziennik# „Tempe”  
delega :va robotników rosyjskich upełnoniocn:?a

d  ego 1 tegosamego Łnł <wu, jak też pomocnik Idt 
Jan K rokosz, za lt przeciw nstawle o „rod-
kach iywnoi.- i, * nadto pierwszy o ( *zuatwti pnez 
podrabitUL. a piocząlkl weteryn*. za mlejski^.a — 
Akt oskarżenia zarzuca aekar. że 1 , vy>. ^
konie pftdłe lub chore, które z ominięciem oględzin 
weter * ryjnych wyrąbywali nj mięso i oprż«d&> 
waii ndziom.

N i spytanie esit ) a trybunału, jak to ooottUww* 
‘by ..i *inlcy mogli tak oLejść pnepisy saunom* 
wetery jarr^ne zeznał Krokoi że to dniało i“ w ten 
sposób: Karle, przeznaesone n_ « . przypn> wadza to 
do ~x«t .ynorza do Amen, ten ogłądn -w szy lamia, da
wał Lartkę, że r- rów, poczen. konia miano edpro  ̂
-vadzić do rzeźni. Tam W i  . pc Isna m iM ł  
' »  Jj i tam ilmtga. Baesy^aKiem tan proeeder 
byt U u  łatwiejszy, Ce byt w posiadania jdeesątki 
'»tóa:yoarsi, kt& 4  . -<dskr aa _ '-achlj .. tcalach. 

Baczyński zapytm/ jak przyszedł w posiadanie 
pieczątki, odpo-wlodr jtł, te ras w«K ynt r i ■ zasow
ski zapomniawszy w ł “i  m u tą  pieczątką, n ymr, 
żnR Baezyńz le t, afcy poazed 4* niego j<e jdoezątk« 
I n n  j i  pncybfi na mięsie haWrten. la ie»t i da
le] jokor „ tanie a przybicia pleecąrtt >r. d». 
we) przez r «  eg» ra.jsys^*' s sdarsyty « i  >Murtę- 
puc S rar Ma pytania, czy Bfcenyrt Jd po ‘ « iv « ł  
■łę w kr'K' p ł* ae wspor i . i wypadków wygi. 
i ab j, męckmą, ny  tal podrabianą prasa
Bkjo. a b  amlcl M  ałanawaaa| jAf id ,
Wie tyłka tyle, Jte wydak s jpimątk) tantwam i 
czdenkami ok«sywał sawsm napfar JBLmtmkta »Sr . 
abatłnne.*1 Przeałnckasy >ko M a M  agent poSŁsyĵ  
ny i* jn seoaał, był w mtnsfyimsii Pw«{pęyii»kiego 
n i a i a u b d  tam M a  aM U t * i drugiego 
konającego. Także ds4eel z m M x t n  opowiadały ma 
it widziały, jak *a ajai Bacay. go wywofeato 
Kdechłe konie. C ie -  pnadndania dalszyt i .. -iad- 
k&m, a w a«cj^j>włpoddl weterynan iaroeaewaldogo 
sosgrawa nałam a *  an

v i »  wi*łfc» straifi, pooie 1 w AairHl Btala * f>  
Mk| n cz&4 r  i-ł^  -iĄ& ou  obacny ida czyni m
tym  ładnych «to*“ mn*Ł

wojny, m. ra jo i aoaia pm%^łn. u t>  
n* dzienniki radz^ poczekać na abvrci« mery- 
kaaifikie»o ukrojonego «“i* w a z ŁieoL ‘ "msk~ ło- 
dzi^ podwodny.

i ym, za i 'exavii }  Polafeą ii za antonowilą 
■wtrenH pod opieką Ro rL Kiarońflkłj sądzi, te 
starcia międsy narodowościami ua Kaukazie zma
leją, jekeli kraj armia^akl otrzyma w . mumię. Rlo- 
reńsldj oświadczy1 w końmi, że kjnałytucya fin
landzka musi hyc przywróconą

9 »J»

Xi«renakłtgł do wsiąpki U  w  okład nowęgo 
rządu pod pewny-ni warunkami, między który
mi znajdują się następujące: Do programu rządu 
p kowi iorycznego przyjęto będzin postanowienie, 
f^diug któ-ego wszyzi kie narodowcid państwa 

rosyjskiego mają ińme definiować swoją naro
dowość i mogą swą kulturę r bodnie rozwi
jać, dalej m, runek, i  j  spocyalny komitet, złożo
n y  z delegatów robotników i żołnierzy powo
łany będzie do życia dla czuwania nad posłę- 
oowcoiem rządu prowizorycznego.

Socyafliści biorą górę.
Amsterdam. (B JŁ) „Allg. llandels’ lad“ do

nosi: Korespondent Daily Chronicie** podaje 
z I  etarsburgf z soboty: Jedyna chmara na nie
bie fnneczue żęda:da fanatyków. Komitet 
posłów robotniczych i  żołnierzy stał się korpo- 
racyą. trudną do kierowania, liczącą, przeszło 
tysiąc członków. Opnnowuję gt socyallścl, któ
rzy częścią, są, umiarkowani, czrścnj. atoli bar
dzo skraini i c’jtc*eU.by swe ter-T^o natyciuniast

Ru vunia po groźba riwelucyl.
t* _u ,“S ii, 'Teł. wL). „Magy>-^ ^rszar'* d « * i '

rodziny orćk^nSdłj abdyl eara pnwdata-

Prasa an-erykańska ią r  lh natychmiastowy o 
wypois i idze^ia woiny*

i  mmgmją Ą  ataayohsria rtBwwjS w fjuwaTwgłaB^S

Przewrót w Rosyi.
Kierej-skij za n iezawisłą I Jiską.

Ro! otnley i fołnien? /t republika.

!
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w czyn wprowadzić. Oni doprowadzają do tego, 
•j/i komitet ogłasza pospieszne i nawzajem sprzt 
czub uchwały, utrudniające nowemu, rządowa 
zadanie. Ale wpływ miłujących porząuek £yvrio- 
\\m ciągle wzrasta.

Synod usunę! z liturgii m?dly za rodzinę 
ca: rską.

Agitacya anarchistyczna 
przeciw wojnie.

Sztokholm. (Tri. wł.) Anarchistyczna, prze- Iw 
we, ale z /. icuna agitacya, wefi. ag ostatnich Jo- 
ideeień, przybiera coraz łł> *bezpiecsni":sz« for
my. Na wszystkich ulicach i  placach Peterrbur- 
ga wygłaszane są mowy za pdlityką socj r.listy- 
czną i przeciw rządowi. Nastrój mas z ka£dym 
dniem zwraca się coraz tai 'ziej przeciw D m ’s. 
PoLicyę zastąpili studenci, którzy nie mają ż&d- 
ne^o wrpływu na masy. Pierwszego wezwar^a do 
podjęcia pracy na nowo nie usłuchała żadn? fa
bryka. Wśród robotników rozdawane są odezwy 
podburzające. Jak przypuszczają, pochodzą one 
w czyści od zwolenników starego rządu.

lezwanie armii r5o pos‘ychu dla 
nowego rządu.

Petersburg. (Biuro Reutera) Z głównej kwate
ry telegrafują, że wo;sko zgromadziło się na pu
blicznym placu, jdzie, niosąc czerwone chorą
gwie i oplewiając m&rsyllankf, defilowało. Na 
iądasie w. księcia Mikołaja F  Lkoiajewic^a szei 
sztaju generalnego A* ~stojev odczytał brzmie
nie manifestu aW ^-cy jnego  i pomnm': woj
sko, by Lojalnie służyło nowemu rządow i

Odezwa rządu do armii. 
Petersburg. (Biuro Reutera.) Rząd wydał o- 

tfezwę do ann5? z podniesieniem, że armia musi 
utrzymać str? soJłdara&śó i  dyscyplinę i wygrać
-ojnę, por ^w&ż nowe uksertałto* /anie się we-

• mętrzne poAjtiwm, zawisłem jest od zapewnie
nia obrony wojskowej.

Próba zamachu na tvch Kiert sfcSego.
j 'etirsburg. (Biuro Reutera). Pewien rotmistrz, 

p c i pozorem, że ma wręczyć list usiłował de- 
rxeć do ministra sprawiedliwości :5fc ińskiego. 

To wzbudziło podejrzeni*. P rzy ewizj 1 osobistej 
pokazało jlę , że rttm istiz ów nie m iał przy so
bie żaunego listu, .natomiast miał rewolwer. — 
Oficer. któn go uwięziono, pope^nsŁ! samobójstwo.

»s r 8 caryca — wl< iniami.
Londyn. (Biuro Reutera) Doroszą z Peters

burga: Rząd zarządził, że były oar z małżonką 
mają lyó .wrżani ją  więźniów i  -jdaLuwieni do 
Crarskiago Siwa. Generał Aleksiejew dał posłom 
Braakowowi, B rzinimto, Gribominowi i  Koli- 
unirowi, którzy wysłani zol bali do Mohylewa, do 
rozporządzenia oddział do pilnoT ania osoby 
cara.

Rewc^ticfoniścp — szpiegami. 
Amsterdam. (B. kor.) „Times donos z Pe- 
wsburg>a: W  komitecie posłów robotniczych pa

nuje pewne wyburzenie z powodu aresztowa nia 
lwóch członków, któryd1 nŁiwiska naleziono 
na liście szpiegów poili yjuych. Ogólna ilość za- 
'ritych i  rannych w  Petersburgu przekracza 
2300. ,

12.000 osób zabityrh i rannych.
Berlin. (Tel. wł.) „Lokal Anz.“  donosi ze Sztok

holmu, aż w czase zaburzeń w Peete* ̂ rurgu 
straci! j ogółem życie lub odniosło rany 12.000 
osób.

Aresztowanie Kokowcowa.
Berlin. (Tel. wł.) „Lokalanz." donosi, że wśród 

osób aresztowanych w  P t tersburgu majduje i.ię 
‘akie b. pre; ydemt ministrów K o k o w c o w .

Sąd nad mi tistrami
Zurych. (Tel. wł.) Aresztowani ministrowie 

będ> postawieni przed trubunał Bumy pod 
zarzutem zdrady stanu. Oskarżycielem pań

stwowym w  tym procesie będzie członek p» rtyl 
kadetów Maklpkcw.

Taktyka Romano’iwych.
Kolonia. (Tel. wł.). „Koln. Ztg.“  pisze, iż to, 

że w. ks. Michał Aleksandrowicz zre-jgnt-wał 
z  ofiarowanego mu przez cara tronu aż do cza
su ustalenia nowej formy rządów i  wyrażenia 
w  tym względzie woli przez naród rosyjski, jest 
mlsrtrzowskiem posunięciem na szachcernicy, 
dokonanym irzez dynasty^ Romanoiyych i  staiy 
Ttąd. Przez to ru d i antydynastyczny w  car

stwie, z którego % t części wynikła rewolucj a, 
straci przedewszystkiem swe ostrze, a jednocze
śnie rzucone zostało przez to jabłko niezgody 
pomiędzy dwa obozy: zwolenników' i przeeiwm- 
kow starego .systemu. Zaniedbanie w zaopatrze
niu armii, nieuniknione wobec poczynionych 
wewnątrz kraju rozległych zarządzeń w  dzie
dzinie transportowej, nie pozostanie bezwątpie- 
nia bez wpływu na wojsko, neciące na froncie. 
Wówczas przyjdzie pora na wystąpienie w. ks. 
M ikołaja Miltnłajewieza, wielkości w  dramacie 
rtiwohicyi rosyjskiej jeszzcc nieznanej.

Odsiantąc!e Romainowyęh od rządów.
Genewa. (Tel. wł.). „Times“  londyński donosi 

z Petersburga, iz rząd prowizoryczny postanowił 
wszystkich czSonków domu Romanawych pozba
wić praw do ujęcia rzędów. Na w. ks. Michała 
wywiera się nacisk, ażnby zrzekł idę. re^eucyi.

FSsta czarnomorska po stronie rewolucji.
Petersburg. vBit.ro lieulera). Flota czarno- 

norska jwzyręezyia się do nowego iządu.

©• 4

Fiiilaitdya pr^ed *i©wq
Sztokholm (B. kor.). Pierwszy iiiecenzurowe

ny numer dziennika wyborskiego ,Karjal“ nad
szedł do llaparandy. W  artykule wstępnym po- 
wiechjanem jest, m  hagler*. FiBilŁudczi^ów mu
si być z±n u^a krew i  panowanie nad sebą. Fin- 
landya nie jest Ho«yą L że interesy finlandzkie 
stoję, ronad i r i  resam? ^osyi. Fin landy a nic po
winna się mieszr.ć w  wewnętrzne sprawy pań
stwa rosyjskiego, Jecz żąda zniesienia porzydku 
prawnego, sprzecznego z jstav, ami i  urządzeń 
nieustf.wowych, stworzonych przez dawne rzą
dy. Davmy porządeL prawnv finlandzki m «s i 
wejść znowu w  życie. Przede ,vbzystkiem mns> 
się zebrać sejm. Dziennik koń-czy wezwaniem do 
jednoścL

KOMUNIKAT AUSTRYACKi.
Wiedeń. (B. kor.). Urzędownie drda ?A marca 

ogłaszają:
Na żadnym z trzech terenów wojny nie zaszły 

ważniejsze wydarzenia.
Zaftopca szefa sztabu generalnego Don Hoefer, 

marszałek polny porucznik.

KOMUNIKAT NIEMIECKI.
Jerlin Biuro W olffa  ogłasza dnia 71 marca 

wieczorem:
ZACHODNI ?ERF»IV WOJNY  

Przy deszczu t śnieżnej zawiei mała działal
ność bojowa. Między A r r a s  i B e t i n c o u r t ,  
na północny-wschód od H a m  i na północ 'd 
S o i s s o n s  nasza zabezpi&.zenia zmusiły po- 
sz&^agólse mieszane oddziały przeciwm^a do 
cofnięcia się z ofoHtemi stratami Na prawym 
brzegu M o z y  rozbiły się dziś rano dwa nderze- 
nia Fiincindw o.o F o s s e s .

^nsacyjne rewefcoye
Budapeszt. (B. kor.) Na posiedzeniu izby po

słów' sejmu węgierskiego przyszły pod dyskusyę 
internelacye.

Poseł Jerzy Snirecanyi (partya ludowa) inter
peluje w  sprawie zanie, tań, jakich dopuścił się 
rząd na szkodę bezpieczeństwa kraju* Udowo- 
dnionem jest, że „Narodni O lbrana“  uknuła spi 
ski. Mówca oświadcza, ze ji, którzy podburzali 
nieświadomy m rćd serbski jeszcze dzisiaj od
grywają kierującą rolę w życiu pubiicznem 
Chorwacyi i  Sławonii i  należą dc popleczników 
obecnego rządu ma Węgrzech i w Chorwacyi.

Prezydent ministrów hr. 'fisza oświadcza, że 
podziela zdanie, iż przeoewszystkiera właściwi 
sprawcy wiekosef jf.kie’  agitacyi muszą być u- 
I* sran? lecz fam o skonstatowanie istnienia roz
ległej agitacyi wywoła* > atmosferę pouci/zeń i 
denurcyacyi. Prem ier wzywa wszystkich, zda
jących konkretne fakta, by donieśli o nici*. T?ząd 
nie może jednak wkraczac na podstawie sa
mych tylko pogłosek.

Po'S. Łmi^canyi ponownie oświadcza, że przy 
obsadzeniu Serbii znaleziono papiery serbskie
go prezydenta mlnnteów Pasicza, kompromiłu- 
liące szereg osób ,popierających hr. Tiszę i  bana. 
Mówca pokazuje kopię listy, znalezionej wśród 
w śród papierowr Panicza, zav> ierajęcej sp’ s kon-

'©  digitalizacja mbc *nalopulska pt

P o ż y e i k a  w o l n o ś c i o w a .
Petersburg?!. (B. kor.}. Były minister skarbu 

Barek wy mszczony zesłał na wolność. -Jak sły
chać, wydana zostanie wielka pożyczka waino- 
śduiwa.

Progi esifta Stakłowicz mianowany został ge- 
uerał-gubernatorem Finlandyi.

Ł ' fedarrai rosyjscy — na fron*.
^ztoLnolm. (B. kor.). „Stokh T ifnm gen ‘* do

nosi: Szef żandarmeryi w  Tornea podaje do 
w iadomości, że wyszedł rozkaz, by wszyscy żan
darmi rosyjscy "■? liczbie 6©S.6ffł wysiani zostali 

na front.

Ro>a Angifcców w Rosyi.
^iopenh: ja . (B. K.) Pewien Duńczyk, który 

opuścił Rosyę w  cza°je rewclucyi podaje w  „Fo- 
litiken“  interesujący szczegół, że w  Torr eu re- 
»tdzyi u podróżnych dokonywali żo łn ierz  an
gielscy, a paszport jego winowa! oficer rufdekski,

> *>m

e rą  po] 11 :yczxieg€ życia* 
S o m s z  f in la t id z k c - r o s y J s k L

Sztokholm, (P. K.) Jak podają pisma pierwsaccy 
pociąg kuryerski przybj ł z Petersburga do (gra
nicy szwedzkiej. W  *-.elsingioT le  ndatc pa «  
Smd z?Mć około ISO oficerów. KomisyDumy,  
objeżdżającą Finlandyę, wszędzie przejmują z 
ożywieniem. W e z ę i^  grają fin- jdzki hymn 
jarodow’ i  a^arsyliankę. Gdy mówcy finlandc 
przedstawili życzenia sr/ego narodi:, członkowie 
Dunii’ .odpowiedzieli, że stosi ne*- do Finlamdyi 
ma s£? w przyszło' si oprze ć na wolności 1 przy
jaźni. .

WSCHODNI te t ie .1 w o u t ; ,
Potyr :ki na przedpoli cf bez znaczenia.

FRONT MACED Ń BTJ 
Częściowe ataki Franeusów koło F  i z o p o 1 a, 

I  r n o f f  }  i  R a s t a n i  (na zachód : północ od 
M o n a s t y r u )  zostały nara/m ogniem zatrzy
mane, albo odparte. Wzgórz,', na póloocny- 
w schód od T r no  w y  i koło S n e g o w a ^  na 
krótko pozostałe w  ręku nieprzyjaciela, odzyska
liśmy w szturmie z powrotem.. Następnie przeci
wnik opróżnił teren, leżący między wzgo, TamJ 
Jego nocne usiłowania, aby wzgórza odebrać 
z powrotem, cbyblły. W  luku C z e r n y  nasz 
ogień działowy zapalił i strącił baton na uwięzL 

'prócz walk w obsz irze S o m m y  I O i z y  
nie było ?=idny ;h ważniejszych wydan&i.

Na wschodzie udał się w pełni naias atak nad 
B e r e z y n ą .

Na pćVnoc od I T o n a s t y r n  toczr się walka 
£110 wu.

Pierwpzy kwatennLtrŁ generalny: Lodendorff.

w sepia węgierskim.
fidentów rządu serbskiego, (w !iśde tej znajd1’ - 
je się sześciu posłów Chorwacyi. Mówca oświad
cza, że gdy komenda wojskowa w  Belgradzie 
cały znaleziony nmteryał oddaia do przejrzenia 
rządi.wi węgierskiemu i  chorwaclierr.u, wysła
ni do Belgradu delegaci ibu rządów cJzukaL̂  tyl
ko papierów, kompromitujących partyą Justbu.

Przeciwko temu twierdzeniu zwraca się kat°- 
goryczijće hr. lis za  stwierdza, że materyal 
znaleziony w  Beljęradzae należący do tajnych 
aktów rządu serbskiego, wykaziiy-e ogromne bra
ki. Najbardziej iuetereJującym dokumentem jest 
właśnie listr Pasicza, przedstawiona przez pos. 
Smrecanj' ogtv llochodzenie w  tej sprawie jest 
w' toku i  byłoby tylko paraliżowaniem śledztwa, 
gdyby chciai1 o podawać onecnie prz( bieg docho
dzeń do publicznej wiadomości.

Pos. Smrecanyi ponownie zgłaBzą się do gło
su i  czyni rządowi ze rzut, że posła Sunnina, « “ 
ftięzionen® przez pelicyf Łdc-yebską na ^utek  
wjlssc; interwencji, puszczono na wolność. Do
patruje się w  teŁii chęci tuszowania cpraw kom- 
promitująi :ych.

Prem ier hr. 'lisza oświadcza, że nie zm af*<c'f  
Etina. Ta uwaga hr. Tiszy wywołuje na la* 

wach ©pozyoyi :oiomną wrzawę. Długo trwało, 
zanim prezydent przywrócił spokój, poczem hr.
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Tiazia w  dałbym  cdągy oświadczył, że okoro tyl
ko śledztwo będgie skońrzone, izbę ęólowo 
poinformuje. Do tego eg&su prosi, by izba 
wstrzymała się od wydania sadu. Wielkoserb- 
sfca a sjitacya jest je dnom z najcięższy d l zagad- 
nk-ń, jakie mają być r o zw ija  .o. Sposób poru
szenia sprawy przez posła Srareeaayago nie 
przycayni się do ułatwienia rozwierania kwe- 
gtyi. Większość izoy przyjmuje ofiocwiedz pw»- 
fr 'era do wiadoi ".ości.

Bar. Rajadcz którego nazwisko również znaj
duje się na Jtś cie odszyianej przez fj©s;a Siarca- 
nyego, oświadcza, że ndgdy nie miał żadnych 
osobistych, ani urzędowych stosunków r  Serbią. 
Wobec .arzm tów &arecanyi‘ego prrypoimna 
wycieczkę węgierskich polityków i publicystów 
ńo Belgradu i przypomina, że po„ c., iirecanyi 
wówczas .uotói na rękach : ajv.. krzepo wicir—

& j :trzedw wftmrcbii. 1 
ht wioa odpowiada j a  to wielką vrzawę i wo- 

b :  h »boz adę pan «  rar*utu zdrady oJcx/zn*. 
jest Węgrem, lecz Serbem. t-Slewa te wywo'Tją 

Bar. f%aj&vd«s sap-wnia, że nie ima pojęcia, w 
Jaki kazwisko jego ^.alazło się na Micie
t„t; -odstawionej ^rsez 3m reoahyiego. (Mówca n?e 
; tarzliwą wrzaw* na lewi*- ,. Prezydent ośwSwd- 
e*a: Paa poseł sądzi naturalnie, że j<wst obyw s» 
Ir *ua państwa węgierskiego, i lówlacy >n no 
l bskw).

W  końca ba*'. Ra, apicz stwierdza, te po ! obi e 
oskarż<mu% Jakie podniósł poa. Smreoanyi, może 
Bcaiyntó sBk» człowiek niepoważny, albo iajstak.

"Wrrawnł ł *  lewicy, Pn«rydmt prp^wołutp 
*«■ vc< r% ten wyraz do ponadk,’

Sm N»<oiyi u X~%wmy gloa w  spmurSr osobi
stej, As oóum, .*» nt« upowiad* na , /wody 
lujwcy poprzaaniŁgo, ra* lujgo jedynto sardo
wi, że popia iją go tacy lajdaey, zdrajcy oj*
> y »y. (Wielka wrzawa ma sali).

Inni fasi rpel „net po ceęścd «kro, sw taner- 
-elacye, po części byM niechecnl. Ha tern poste- 
. '‘sade zamknięto.

s to p ien ie  kanonlerkl niemieckiej.
wgkosg. (Biuro Reutera). NJ*uni*clrc K « i>  

słarita „Cjslimt***‘ została a t e m a  i K iiam a  
w rm®$ Whampoa.

f ' ■” V . > lir « - -nr^’ ■ 4#*̂

^risa kc,afic/i o odwroc;<5 N?«mc4w
Rotterdam. (Tai, wt). Korespondent Biura Reu

tera we Franeyi płsze: „Byłoby niedorzecznością 
sądzić, źe Niemcy uciekają, ale obecnie cofają 
oę on jednak z szybkością, jaka nie powtó- 
jrsyła się od czasu bitwy iad Marną*.

Z fronta angielskiego donoszą, żc Niemcy pod
czas oc srrotn spalili ticzno wsi. 'Widać tylko grozy 
i >ustodxenie. Mosty są zniazczone, a skrzyżowa
nia d- g mąją być po«lminowi.ne

Nowe ^TDorządzenia. *
' 4e& (B. K). „Wiener-Ztę* ogłasza rosponai- 

dsenie ooaai ki z (L 18 b. m. w sprawie zmiany 
kilku nos*jmowień o bezpośrednich pod tkach. 
Pierwszy artykuł dotyczy reformy ustawodaw
stwa o odpisywaniu podatku gruntowe* o w ra
zie -*kM elementarnych, drugi zmieni* pt sts.no- 
wienia o postępowaniu przy wymiarze poda
tków oso acych, zwłaszcza postanowienia co do 
przedkładania hniąf gospodarczych kontryouentów, 
azeei artykuł tawieta reformę postanowień kar
nych.

Zamseh na człffikó* /zfdu chińskiego.
Berno, (B. k.). Z Marsy*J donosi wycnodząee 

łam pismo „Beko de Chine" o uwięzieniu byi go 
chińskiego ministra spraw wewnętrznych. Sun 

UwięYtonie to wywołało w Paryżu 
wielkie Tażenie, a jak słychać nastąpiło, ponie
waż miał on założyć /wi jzek celem wyniorJo- 
'*snia wybitnych członków rządu i był zawi
a n y  w uerę przekupstwa.

40*1 kmurłodzi podwodnyc«.
Wt-Jzyus‘on. (Biuro Routera) ‘nepaiitaiient 

m a i ^  Siii zamówi! w dokach m. ryaarkl JffiO 
tęplcieli Hods‘ po^wotwyej,. BaJ-łyołi 4wi.-,dela 
ma hyc zuaifi nionyoU w prywatnych do .ark.

P ó  w m W ę i M  k r a n I U .
Sprawa wj jjus*^*6ida na wo»a. - ,  ^oUkich JeA- 

ców cywPjaych jak donoszą % LuJjłirnyajotwioną 
gostrfa w myśl życzcii osólu pcJsHigo. Kouisya 
złożona z przedstawicieli ministerstwa wojny i woj- 
skowMgo gcaera* ^ub^rnatoustwa lubelskiego xwlo- 
ózila wszyrkic obozy j ańców cywilnych 1 postaw - 
wiła 15 000 osób natychmiast wypuńcić rn  waluo#6 
i otl, siat' do domu. Wypuszczeni wolność będ^ 
B-ruTłaini oftwłesieni, tak, te na Wi*>lk»4oc wszyscy 
*na]dą olę u swych rodzin.

Cesł-m k<iroi r«<ni«LOOwM jytulan.. go ĵ adee dwo
ru sekcyjnego w aajwyliuj b. ncjla^ l gebhi' >towej, 
dra Janp Lewickiego, radcą dworu.

C w  nadal pr s sydentc-wi senatu wleeprasydei>' 
towi wy*eT«so sądu kraj. 'arosiawowi Uhr-Stebul- 
aki«m_ w j»rakcwie, iny* Łomandorakl orderu 
FramcsjJ a J0ze(a % gwiazd >

Cesarz nadał » galicyjskiej dynkryi t ^ ł n  w ki
maniu doskonalej służb" a w fzf^lr m zajicia, 
względnie przed »i*prz«Jnclelan kawalerski
ord*ru r?1rancł̂ »,Łr Józef* s cekoraeyą wojenną rad
cy skarbr-. emu Stanialawowi N r̂arowi i p*kretarFo 
wi skaib. Michałowi Bojarskiemu: ułoiy knyz zasłu
gi z korona na wstędze medalu w. ,leczno4c] starsze
mu kooti' -x wi , l rU. II kl. Kazio inrzowi Knapi
kowi; zloty krzyi zna) ugi na wstędze medalu wale- 
'znoflei ołicyalom poJs-tK..: łenrykowł Jaworjklest>% 
'..ojrepistom skarb. Stanisławowi Ziółkowskiemu i
S an, Baleko.ii, ofleyałom podatk Htau. Stahwwi, 
Wojciechowi Hrabiemu i K snarowi P&kosowi, oraz 
itóysi®?rtowi podatk. Janowi 'i^iuowiczowL

Wieczór r«*”>"Uoici, >.tóry odbył • t t n a m z  ^De
mu .t»dz.“ dla sit rot p« *eĝ  odniósł peiay nuktes ar
tystyczny i  Kasowy. Licznie zebrauu publiczność ba
wiła się doskonale, nie szczędząc objawów uznania 
dla wykonawców . Program wypełnili uromairone 
mi produkeyami ulul leńc" ^rakowa pp. Pie*roii 
Krajewska, Nina Dolly z ucreuicami, koruł': teatrów 
wenis. p. Oduhloiki, naJU> p. iro/anc uU, ..rfln- 
tełć I ehdr męskL — Szczególnie owacyjnie witano 
naokti ukazując^o «lę na estradzie młodjgo t  tik 
utalentowanego i rutynowanego artysty? oper p. W, 
^ietr^nia, kt r̂y odśpiewaniem Ł,?regu piefiU *rj- 
■oial b &t~ny oklasków I zmuszony oyi do 

heznyc  ̂ - - i - ^  owych produkcyl M ii« nam
podnieść wzrjutając e siiKcrasj młodego ''ńysty, którj 
«zybkO *d-,ia pó ezczebtaeh <»wej p!v ;nej arye.j 
artystycznej. Wiróa obecnych esuważyliśmy między 
Inneml kom. twiordry ekzc t , Gus-ćka, szefa s i. 
gen. twierdzy krał. puli . Grimma, delegata JF. doro- 
w1cz(»

Do powodzenia wieczoru przyczynił się swą nie
strudzoną pracą i staraniom o dobór programu ko
mitet pań, i zwłaszcza p. rotmintrzowa Niewiadom
ska.

Siostry Ul! sierdzi a, odwiedzające ubogich w Kra
kowie, polecają udłosierdziu publicznoJci bledną sta
ruszkę, outKniętą paraliżem, oraz jej córką, ttóra nie 
mogąc odejść chorej matki, popadła w straszną nę
dzę. Polecają również ubo* , rodzinę, ewak.iowaną, 
ojclem lunierający, matka z 3 dzieci, b«x -rodków do 
życia, oraz dwie ubosrie st^r^szkl, chore z głodu * nę
dzy. Adraiy wyżej wy mieniony cn u. S. S. Miłosier
dzia Warszawska &

7 analnych obrazków rosyjskich.
Nowy rodzaj epekulatj/i cukrowej w Rosyl. 

NatLuwyrzaj sympatyczny. Oznacza rurazem roz- 
wi^zató^ kwestyi mleazk .mowej. Bezdomni, nie 
mogący znaleźć mieszkania, nie «^edzący, gdz5° 
głowę złoży*', tryumfują! CzłowIeK, nie posiada
jący nawet przj tułku, nie mający nawet mfej- 
sca, fedzieby mógł noc spędzbić — taki człowiek 
stał się dzisiaj w kożdym domu najbardziej po
żądanym gościem.

Zaprosili mnie znajomi. Zadęto nalegać na 
mnie:

— Moćse pan przenooLU u nas?
Zadziwiło] n się:
— Dlaczego? Mieszkać. tuż w  pobliżu—
— Co to szkodzi... Byliby imy panu bardzo 

wdzięczni. A  czy pan ma przy &>bie pawprrt?
— A na cóż paszport?
— Poślfimy f?o na policyę. żeby pana. rame’-

dowat'. Rozumie &ię, że zapłacimy t-ho^iązująe-j 
kos?ta... Rano otrzyma pan śniadanie, a potem 
może pan iść do biura

— Ja także prey sposobności u pana zanocu
ję. tfamdduj'' mnie i tal: skwitujemy się 
wzaj smnle... W iś pan, bo pravd^iwe przekleń
stwo % tym cukrem. Trzy funty ne t  .obę — i to 
ma htitrczyć. I pań takża u na=» pU Itilk  ̂> szkla
nek herbaty z cukrem. Nie byłoby tedni®.. gdy
by pan, mimo to nig chciał nocować.

Teraz zrozumiałem o co ehoŁzi. O cukier o- 
csywiScie. Ke?4e zameldowanie oznacza; nowe 
karta na cukier. Pan doam opowiada";

— Nfektórzy p^o-wą nawe'; „bcych do -gębie 
na noc, fśpotykają na nlicy i zaproszą. Space- 
ruią po bulwarach, taia !!ied«i jaki* biedak n» 
Iwce, bjz dachu, drży z zimna, mimo podali ■ 
słonego koł.iioraa. Dla ni&gi jej*4, to dobrodziej
stwom, «  dla pana domu pewna korzyjc. Nie- 
stetj, xxi^&v-ize> ludzie spotkani ne bulwarach 
pogadają paszporty,^

—  Ni-istowy i ja go także nie mam Trzy sw- 
bie,„

— Czemu swa u raz  tego xie powiedział! Na
stępnym rasem, nie**, go paa tylko nie zapo
mni,

Hęknie jw t być wspauiałoouyśluym 1 Aopc- 
ma^ac tym, kt irzy tdi»j mają domu. Stoknuaie 
się to T/yragroiisf — traem . funtami cukru.

KORESPOriDENCYŁ
=  2 Zakopanego.

popri yę stosunków s. tJ* nut J  w naszem uzdrc 
y, *'t.n .-Naga od roku gorliwie 1 ze skutkiem tak 
Zwierzchność grdnna, jak i Kundsya klimatyczna 
Ośrodkiep- prat dokor»oych i zamierzonych w tej 
mierze jest d:dalainu»c lekarza gminnegc klimat] 
cznego, di a, Tadeusza Gabryaaewskiego, którj jakS 
długoletni h*irra’str* Bóbrljs z<_zn„czyt się chlubnie 
w iycl> mr-y. rz^duem naszego kraju, Złączenie tych 
funkcyj w Jedn®) oscMn przez egedn ą noo^nacyę 
,ami 3fnict-v„ i wyb*- .jady gminnej, umota*il'- 

nareszde Istotne współazl^łani* obu czynników ad- 
miTdsŁracfjnych: gminy i Klimatyki.

>r Gaurvszewf,łd z pot,oca życzU^yych kolegów- 
lekarzy zt jar się przedewszys kiem r>rawą szpital- 
ną; Jpoi "'■dat.wtJ budżet i ze rząd, stworzył ^sobn^ 
oddział dla «tka-latyny i ciężk j gruilici. Nr sku- 
tek jego m moryala Namies«niei.wo ofiarowało apa-

■t ■'‘łssynft Kcyjny * mainrywłaml i tarak szpitalny, 
który ouad^ony « dzi niebawsm na.trwałym fm 
damencie i azunełniony podwójnemi tcianarc , — 
Wlelkt usługą dr SabryŁ owakiego jest ścisłe sto
sowanie przepisów *anitimych i wprowadzenie od- 
'-â -ani i*  pomocą wap<ua 1 karbolu, •pa skutek eze- 

udało się n« p. opanować jjlośliwii toidemię a-ka* 
'ityny na Bystrei.  ̂ od listopada rokj sowiego nie 
*yło Jircal uyp?“»ku tej rozwielmotaionej dc nlf 
dawna cherohy.

Kortrola pensyonatów, sklepów 1 rynku w di la 
jarmarczne dzięk i edykaiuej pomocy fizyka powia- 
towag  ̂x Nowegc Targu, dra Janikowskiego, wydaje 
idwnle owoce. Zamierzona sal budowa łaim gmin
nej, ujęcia nuarveu żród* 1, za >agniających Zakops 
ne, założenie Spót&l góralskiej dla w yrobu jfidtutu 
(Środka naw uZow e«o  *  kału  ̂ na wzór podobnego 
przedsiębior. Lwa w Gracu —  to plany, których zi
szczenia -podlew-'* rię możu_ niebawer- wobec v1el- 
klej zyczUw^fei władz krajowych.

Zakopane naprawia się, po cichu odrabia czas, 
zmatnowany na reiorraitoisitkle hałasy.—, przygc 
towuje się ^o ci-owiązstw, Które główr. uzdrowisko 
polskie iz ;ają po wolni*

=  Z Tamowa.
Śmiała 1 *adzs“Ł W  nocy z 16 na 17 h. bp t  darli 

się złodzieje do urafiki M. Błońskiego i zabrali pra
wi* cały iepai tytoni i i cygar, jaki trafika 16 b, m- 
dostała Dodajemy, «e traf3ka ta jest w aajruchliw 
szym punkcie miaata i już dr^gi raz została okra- 
dziona.

Wywc t wy“obóv, masarskich i słoniny odbywa 
i-ię na wielke ucalę. OBtatni targ dowiódł, t »  sp>.,d 
nierogacizny był bardzo *naly, miiao to, odbywa się 
peksirt wyrobów nasarpkich z l  uchowa pra\ le że 
dzień w dzień.

Skła dnlca towarowa. Dzlęk. i nicyatywic 
wybitnl«j8zyth jednostek z nośród dmnowleństx a 
założenie winlkicj i składnicy towarowej dla sklepów 
Kółek rolniczych i prywiunycb cor&zs bardziej się 
realizuje, Napływają licznie wkładki po 25 K, a na
wet większe.

Wy;ób i skład główny: 
A DT £ K A S K Ł A D Y  

W E  W S Z Y S T K I C H  
A P T E K A C H .

C!̂ C3y ̂jv C3v ha/

©digitalizacja mbc małopolska pt
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Posady.

PRACOWMA KOWALSKA 
w Krowodrzy 10 Stani

sława Jędrzejczyka przyjmie 
czelaum.:?. kowulskie o oraz 
dwóch chłopców do praktyki 
n» dogodnych warunkach.

88?

CHOLEWKARZA (przykra- 
vacza) zdolnego poszi i 

kuje pracownia obuwia M, 
Wrocliniaka w Tarnowie, ul. 
Seminaryjska 9, Zgłoszenia 
z podaniem warunków tylko 
listo vme. SOI

OSOBA inteligentna, 7 lat 
praktyki biurowej, por •su- 

kuje odpowiedniej posady. 
Wiadomość: r)guerya Wa- 
śniewsLiLjgo Podgórze, Ry
nek. 958

POSZUKUJE się oprrodmka 
sumiennego, et e rgiczn< go 

i obeznanego w swoim za w o- 
dzie. Zgłoszenia pomiędzy 
31/ LII. a 1/1V. Nr. 1, I. pif ro 
uL Florystiflka 18. 989

POTRZEBNY gtróż a o do
mu ul. Lelewela 5, Pół- 

wsieZwiorzyni>-c. — Wiado
mość u adiuu iLitiatora, 111 p, 

9i6

bJOSZUKLJĘ posługaczki na
* godziny popołudniowe.-— 
/głoszenia od "od? 7 wieczór 
Kochanowskiego 2t, ofic II.

971

$ & l r x e f e s i a
panienka

do pomocj w magazynie rę 
kawiczniczym uL św. Anny 2, 
chrześcianka triie;3cowa,uuii, 
jąca nieco po niemiecku. 978

3-CIII CZELADZI f.tolarskiUi
4 sh chłopców do nauki 

stolarstwa, przyjmie zarf>* fa
bryka stolarska Józwa Jofi- 
czego w Nowym Targu. 941

LABOIiANT(KA) potrzebny. 
Pierwszy «kład apieczi • 

v  Podgórzu. 957

MONTERA i  mechanika do 
naprawy rowerów i dzwon

ków elektrycznych oraz świa
tła przyjmit! H. Niemetz, Kra
ków, Karmelicka 15. 961

KARBOWEGO i dwóch pol
nych, rei. ■zymsŁ o-kat., 

żonatj eh, na ordynaryę i  pei - 
syv, ludzi trzeźwych, uczci
wych, wolnych od wojska, 
rmiejących c sytać i pisać, vc- 
szukv;ę od . kwietnia b. r. 
lub później. Piseirue zgłe jze- 
nia do Zarządu folw. Ryszko- 
wa Wola p. . Jolirówka koło 
Jaroslswla. 962

POTRZEBNA od kwietnia 
młoda ziijczna służąca.— 

Batorego 22, L p. na prawo.
972

ZDOLNEGO maszynisty, pa
lacza i. iluś. rza z płacą 

tygodniową 60 koron dr na- 
tyDłuiolaatowegc objęci, po
sady p. szokuje pr-^dsiębi^r- 
stwo w Krakowie. Oi >rtv pi
semne wnosić - od „Przedsię- 
5 jrstwo* Kraków IX. 974

H iM H H H n N m m H H N

| Poszukują f
lii A SARZ inwalida poszuku- 

■ “ je pracy, najchętniej na 
prow ncyi. Zgłoszenia pud 
.Mj sc-z“ do Administr. Ku- 
ryera. 954

NA SALWATORZE ul. Gon- 
tyna 14, zrraz do wyna

jęcia ć) pokoje, łazienka, elektr, 
ew^nt imebl. bez 1 :uchm. 981

MĘŻCZYZNA mł'dy. ener- 
*** giczny poszukuje jakiego- 
kolwiekbądi zajęcia w godzi
nach rannych lub wieczornych 
ZgłoBSi>nia listowne p-sy Jmuje 
Adm. Kuryera" pod .Męż
czyzna". i

jlJOSADA adinmiatria iora fol-
* warku natychmiast;do 
objęcia. — Wymagana szkoła 
średnia i kilkuletria or^kty- 
kł, — głoszenia z odp.sr i 
świadectw do Zarządu dóbr 
Moszczany p. Bobrówka. — 
Niet'\«£lędriiqne bes c3p 
wiedzi. 93?

SIEROTĘ przyj ioę od 14 do
16 lat. Listowne zgłoszęnla 

pod .Sierota" do \dminis; 
Kuryera. V 956

PANNA obznajmiona x ekt- 
pedycyą masarską potrze

bna zaraz. A  Różycki ulica 
Sławkowska. 976

PAROBEK do ks onia zosta
nie , atychmiast przyjęty 

za dobrem wynagrodzeniem 
Wiadomość w Administracyl 
,Kuryera". 90?

• « * • « * •••■eosoc ôos®**

j Klfc f
• N H t in M tm M tM jU M t
ŁfUPIĘ gospodarstwo wiej 
' skie z budynkami około
20 morgów, najchętniej bL 
sko kolei. Zg łoszen ia  pod 
,H 8PS* do Adm. sKuryera".

i^PTEKA jbwodowa wSŁry- 
ju przyjmie magistrr(trę\ 

lub aiystenta(tkę) iaraz. Zgło
szeni" % podaniem .curricu
lum vitae“ wprost do zarządu 
apteki. 842

POSZUKUJE się dzierżawy 
200 ao £00 mordów gruntr

o dobrej glebie i  1 udynkrmi 
gospodarczymi p/zy "wiie i 
nieci ' -ko ataeyi kolei. Zgło
szenia z podaniem warunków 
pro zę nadsyłać do adw., Dra 
Feliksa Borowczyka w  No- 
w»m Sącza. 988

CHŁOPKC umiejący czytać 
i pisać, uczciwy potrzeb

ny zaraz do Drogueryi Toma
szewskiego Z * ierwnieeka 4.

984

,yj ̂ CHANIK zaraz potrzebny 
*** do u łó c k i be izynów- 
ką.— Wymagane świadectwa, 
ykdomośc Z«/;*,rzyniecka 21 

L p. od 9—111 Dd 1—3. 990

r \0  KRAWIECZYZNY po- 
trzeba kilka zdomych ’ ’a- 

nien zaraz. Wielopole Si'>0

^ -0  'H pai< ozy kotłowych 
( giaminowanych potri^ba 

zarai. Zgłoszenia listowne pod 
.Palacz* do Administracyi.

982

jPDOLNY czeladnik szewssi 
“  na szytą robotę Dotrz-eh ■ 
ny za™z. Od pary 10—12 K 
oraz chłopiec do pj&ktyki. 
S. Hachaj Tomasza 9. 987

/■'SOUA DOCHODZĄCA do 
^  małego dziecka potrze
bna. Z głoszenia: ul. Koj-er- 
nika 32. 96<~,

fcfUPiĘ ziomek -irewniany
• ^  zka vałkiem poia mb ogro
du, może być gospodarstwo 
wiejdae w oknl*ey Kra towa. 
Wiadomość: W?iidysław  
Wierzcho-m ski Kraków, 
Radziwiłłowsk? 20 L p. 948

Ł£UPIĘ majątek laso./y bez
* pośrer1r ict «va, — Wiado

mość ped „Majątek lasnwj “ 
do Adm. „Kuryera*. 89F

PP3S roczny „Kundys* po
ciągowy, tn^ie 'jako dobry 

stróż do sprzedaru wraz z za- 
przęgieir : a 120 kor. Zgło- 
P'.enia pod „Pies" do Ad n. 
„Kuryera*. 909

f*-U]ŻAR0VV iT w 5z Jo sprze- 
^  dauia. Stan. Jędrzejczyk, 
Mazowiecka 10. 89̂

SKLEP tc warów miesza
nych w Krakowie z po

wodu zn iany streanków -o 
azinnycłi sprzeda Biuro kupna 
i sprzedaży realnot.‘i w Kra
kowie, Poselska 20,1. p. 986

M ałżeństwa

RjiuODY inteligentny urzę
dnik, obecnie podoficer 

rachunkowy I. kL, w  polu 
dia brpku znajomości, pozna 
w celach towarzyskich mło
dą do lat 22, pannę, Polkę, 
przystojną blondynę. Maliien 
stwo cfcjem głównym. Dys- 
K recyę ręczy słowem honoru. 
Rzecz soryo — anonimy do 
ko‘za. Posag ze względu nr 
waiiólne dobro pożądapy. ko- 
-ospondeneya ood .Urzędnik" 
do A'im. .Kuryera". 991

1 ZaiiiŁ. 'bśam. j
- ■ ••

y  GUBIONO dokunwmta woj 
“  skf>we z (egiUn. na pozo
stania w twierdzy, na nazv: 
sko Kazimierz Michniewski, 
przechodząc ze stacyi r,Of!gó- 
rze Pł«szów, Wielicką i Lwo
wską. Ł- skawy znalazca ze- 
chc- odnieść lub ndesłać ul. 
Kiakusa 23 Podgó.ze. 992

“7 GINĄłi pies rasy „owczarz 
“  szkocki  ̂żółty, — znalazca 
otrzyma nagrodę za zgłosze
niem się do Księgarni Woj
nara, Szewska 13. 993

W ni dzie lą
18 bm. ;;ostav'iJ«Ł. w oklepie 
p. Rosenbauma ul. Koperni
ka 2V — pulares, zawieranej 
r90 K, dwa złote łsńcusizki, 
medalionik z Matką Boska, 
kolczyki (z niebieskiemi ocz
kami), które aą iv’asnością 
mego cho.ego dziecka w kli
nice. Osoba, która zabrała, 
niechaj odda do Adm. .Ku- 
ryer * za wynagrodzeniem 
50 K, w przeciwnym '•azie 
ogłoszę publicznie jej nazwi
sko a oprawę oddam sadowi.

370

^GUBIONO 2 świ: dectwa 
i metrykę we czwartek 

dnia 8 b. m., idąc z ul Ba- 
Sztowej na Zieloną. Ugzc.wy 
znalazca zechce odd»tć pod 
adresem Burówna S. Stry
szów. 937

„LUX“
KRAKUm 

Plac Dominikański !, 2
(róg ul. Stolarsldc;'

poleca 345
w sie lk ie  f  K y b o r y  
Elektrotechniczne.

10 do "*4 pokoi
na biu-a w -śródmieściu po
szukuje uię możliwie i t r  z. 
ŁasRawe zgłoszenia u referen
ta etatystycznego c. k. galic. 
Zakładu obrotu bydłem ilica 
Czysta 16. (Cenb -la krajowa 
dla gospodarczej odhudo\ 
Gal.cyi) 994

»CŁCO#««»e9f .a..®*

I Riżne.
«O09O90**9 •©•••*.••• ••*
f^JIEf iKA uds-,- la konwersa- 
" «  cyi, godzina 70 halerzy 
„Konwersacya” .Kuryer C > 
dzienny“. 9.’B

SACHS. Od dnia 15 b m. 
-ozpocząłem nowy Kurs 

nauki tańca przy ul. Duna
jewskiego 5. W soboty j nie
dziele komplety. Zgłosze
nia N iecała 4 od go o z. 2—-i.

907

Aprobowany prze Wła- 
■*- dze szkolne .Podręcz
nik k o re s p o n d i a t y }  
han dl o w ej p o ls k i  e j“. 
Wyborny samouczek, m- 
plut K 4‘50, oprawny K 5'50. 
Wiadomości o wekslu K 1*— 
Do nabycia w ’ sięgarniach 
albo w konc. SzkoH hr adlo- 
wej S. Karjtana w Hr ’o- 

— Prospektn i czeld 
na żądanie. 6u6

t? a? ks i  q  i  
i p r z ^ d a l f i

srebro, ian^r
sraz wszelką biżuteryę uotvs 
i an*ycznt-j,ptacę najwy ższt 

ceny
5V ? E 8= CY^^KSŁW ilff^  

2sk!aii * ■ "rmistnowsfi i jubilerski 
Kraków,Sławkowska 24 

21 e

Tylko d!ai nteligencyi!
Najlepszy i najdokładniejszy

RACHUNEK
S U M I E N I A

Przekład przejrzą ly  przez 
a.. Prałata Dra Wado, uego 
"Za nadesłaniem K 2‘— wy
syła franco Księgarnia kat 
.icka Drt jiliłkpwskiego w Kra
kowie, Flory ańska. 1. G2b

1
 korona

moziu. sobie s p ł a c a ć  u 
S ZAH^A w Krakowie 
przv ulicy Ftoryońs Y e ] 31
dostaw sy Związku c. k. urzę
dników mństv» jwych, wszo.- 
kie jubilerskie p?2edmioty 
srebrne i złote oraz wszel
kiego rodzaju zegar 3 zegerld 
z najsławniejszych fabryk, 
Z 5-letnią ;warancyą, po 

nader misiach cenach.
s°.h

Precz z tem

KrfitUiu nogi

w i t a .
Ch f̂l elastyczny i lekki. Każ^y 
bucik sklepowy nadaje się. 
Broszura gratin. IExt G- 
r.. b. H., ‘ra-Kiort am Mi:n, 
Eschersheim Nr. 22. 953

t z a ru fg c s  p !Q kno^ !< !
i śv reżość młodą, różową płeć ni do późnego witku uzy
skują panie i dziewczęta jeżeli używać będą mojej ty- 
siackrumie wypróbowanej pr ,ez fachowych. lekarzy rees- 
pty (prze*, dra Idelsona). '.fysieczne lifty dziękczynne! 
frzez użycie powyźsz.ej recepty gubi się wągry, pf«yi, liszaj'), 
b  x a i oraz czerwonofć twarzy. C-warantowrany skutek! 
Wysyłam ksżdemu odpis tej r' cepiy gratis! Piszr:e naiych- 
miast pod adresem: V. JELIriEK K M  S6. fach 52, Abt. 4.

ITprasza się o markę na odpowiedź. 968

NOW O Ś C i  

Zapalniczka b e z  bensyny
(prawr.ie ochron.) 

zapala f»az, zapnla iauny i kuchu.e gazowo. Pojedyn 
cza, nie z a w o d z i n igdy , a ze względu na ogólni? 
dającj się odczuć brak zapałek — ais? ki? 'dej oszczędne 
gospodyni jest wprost niezbędną. Cena zi sztukę K '■!'— 
zj. poprzedni em nadesłaniem iub za zaliczką. Dn Król. Pol- 
stiego i w pole tylko za poprzedni em nadesłaniem kwoty. 

Wys/łkj. przez I)o*i handlowy: lifl. Pierożek i S-ka, 
Kraków, ul. Powiśle L. 12. Czek P K. O. 97.737.

KAŻDY ^ACHWYCOMY!

K m ®
Aparat z 5A fiimami w ozdobni j  kasetce

X  A  i  O .
Specy.dna serya ftlmow K 1. Dotychczas wyszło 20 sery i. 
Za nadesłan em aależy tt =ci oraz 20 u<l. ca *>crta ■ jjpa- 
kowanie. Za zaliczką 60 nal. drożei. Wiele listów pochwal

nych i dodatkowych Ł,smowien.
Joh. H. Borginann, obecni 3 Wiedsń V. Kolilgasse 46/111. 
263 \OdspiZ<,da\vcoi»i r.-bai)

j^^^zcząd za  -sdrowśe i pten^aze^^ 
^  ten, k*o nos!

I O B U W I E  

1
1 9 1 7

wyrobu KR/UCC OSKIEJ êsbr̂ ki 
obuwia. — Pó’tf«'£ !s-Zwierzy r̂ î c, 
u!ica Tadeusza Kościuszki L. 40. 

W y l^ s in a  s p i ^ ias la? :

Ul. SŁff-Jtf{TOMSKA L. 2
sklepie Krakowskiej Fabryki 

szczotek i pendzli. 856856 ii 
mm

H T  Btugolelnie

( f w p i e n i s  p i u c
3! tmą i krztusiec zupełnie wyleczyłem środkiem do
mowym, który może lażdy nabyć b' rdzo tanio. Proszę 
opłaconą kopertę nadesłać, a doniosę każdemu całkiem 
za darmo. B. Kole te ka, Wrachowitz obsx Progi, Czachy.

T y y a is c z r a ©  985
Wlelm. Pani! Pa^std preparat, ziółka i likier, bardao 

dobrze mi >oskutko’s ił, gdyż mój kaszel i granie «r pier
siach niety»ko że ustało, lecz teraz czuję się bardzo dobm 
i zdrów po użyciu 1 flaszeczki i 1 paczki Ziółek Betlejem 
skich, za co s':ładavr ?eroecrue podziękowanie.

Nadv^órna. W asyl Kuczercznk.

Dr. A. BOi LANO 
profesor \kadem;i handlowej w Krakowie.

P O D R K 7 . N K

TOW-4ROZ N AWST vm
Cera egzemplarza oprawnego Koron 6'—

Do abycia we wszy-tkich księgarniach. 918

w i w f f i
-------------------------------------------------------------------_ a r .

Mn Landau, s ś u ó w , .rijfia 5
polsca kroje na kaid| miarę nz sezon tsenni*
> ioi i* m r  z najnowszych żurnali ' jb_j

S ia n k a  M o d e n « A lb u m  
i a l  iu.n A U
2i szyt zabierający 1 i 10 modeli kosztuje { kor. 40 hal., 
t p7-T3S]*ica 1 kor. 90 hal. »a zaliczkę 2 kor. 20 hal. 977

Ksidy swyrn własnym sz^wepm I

Pcuesiwa..GóJ.(ATH“
(Prawnie chronione) 710

Kawałki najlepszej skóry, na nieprzema
kalnej podkładce gęsto spojone: t 
1 para męskich . , . K 3'50 
1 .  damskich . . . K S —
1 .  dziecięcych . . K 2'60 

Wysyłka za załteką. Każdy raoże sobie sam z łatwością 
przymocować. Din szewców7 i odsprzedawcówopust.Zastępr 
poszukiwani. We większych miejscowościach poszukuje
my ludzi dla wyłąeźnej sprzedamy. V^łen»r Kriegssohlen* 
er^eugung r  ORIONY, W!en V., Zieqeioffengasse 23.

. aAJiV!K.SZA R O Z R Y *^KA 
W  P O .U !  

śmiechu Z

M m Y O M E i m

w m m m '

Wesoie piesenb, mono!sgkuplety 
wybnmu: lwowskich literatów, 
Do nabycia w księgarń ach w ce
nie K1 "50. 2 przes. poczt. K 1 ‘60.
Skłind gławny; HI. Ąf<filery, 8,Sdy- 
farth, £. W mile i Sks we Lwowie. 

NAKŁAD PIĄTY S sss
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