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Zakupno Krako yski^go Zagłębia 
węglowego przez kraj.

iSrakti w, 7 kwietnia. 
Kilkumiesięczne pertraktacye Wydziału kra

jowego z Westdeutsche Tho nasphosphat-Werke 
(rodzina Schlutiu?ów jako właścici ele terenów 
węglowych l  zagłębia ki akowskiego) doprowa
dziły do pomyślnego wynika. W  dniu 31 marca 
ł>. r. przyszedł bowiem w  Wiedniu między pei- 
nomo: likam i owej firmy, a pełnomocr:ikams 
Wydziału krajowego układ, * „bezi-ieezajęcy 
krajowi ialicya k n w  tychża terenów. Zawar
cie stanowczego kontraktu kui, na i* sprzedaży 
nastąpi w odpowiedniej chwili.

?%cen, którego nabycia Ala kraj a  zabezplec^ "4 
Wydział krajowy, obejmuje przeważnie w cało
ści 16 gmin powiatu bialskiego, 24 jm ici powia
ła r -ięeŁmskiego, tyleż gmin. powiatu wado
wickiego, 20 gmin powiatu chrzanowskiego, 12 
ffOn j świata krakowskiego i  1  gminę powia
tu po "górskiego.

t u!a , powierzekaia tego terenu wynosi około 
770 kilometrów kwa Irato wyck. Obliczenie za
sobów węgla, dckonane przez znawców na poa- 
stawie cyników 44 głębokich wierceń, wykiwa

ły, że do głębokości 1**0G m. znajduje się £600 
inilioirfw ton węgla o fcb ie j jakości, zbliżonej 
tio przeciętnej jakości węgla górnośląskiego, 
przyczem przeważnie nie uwzględniono pokła
dów o grubości mniejszej niż 1 m., jakkolwiek 
i  takie pokłady nadają się zwykle do eksploa- 
tacyi. Dodając do tej liczby pokłady o grubości 
50 cip. — 1 m., tudzież prawdopodobne zasoby 
węgla o pokładach między 1000 m. a 1200 m. 
głębokości, obliczono Sijcs s2,e zapasy na 6500 mi- 
IMnćw ton. Znaczenie tej ilości uwydatnia się na 
tlfe przedwojennej produkcyi kopalń galicyj
skich, które w  r, 1913 wyprodukowały okręgło 
aledwie 2 miliomy ton. W  obrębie irnnarchŁ5 

austryaeko-węgierskiej ni znajduje sm w je- 
dnem ręku zwarty teren o tak olbrzymich zaso
bach węgla i  tak wielkiej powierzchni.

Jak dowialujemy się, zamierza Wydział kra- 
'ow y utworzyć dla eksploatacji .ęgl kcmsor- 
cyam złożone z banków krajowych. Pierwsze 
kopalnie powstaną w okolicy Spytkowic w  po
plecie wadowickim.

W ybuch i g r z e b ie ?  rew o lu cy i
w Petersburgu.

O epokowych wyaarzeniach rewolucyi ro
syjskiej, kióre tak zdumiewający przybrały 
obrót, br^k było dotychczas autentycznych 
wiadomości, gdyż informacye prasy za grani
cznej, otrzyj oywane z najrozmaitszych Lródeł, 
były pełne sprzecznych i  chaotycznych wia
domości. Dopiero teraz nadchodzą, sprawo
zdania, przedstawiające rzeczywisty obraz 
rewolucyi według miejscowych pism polskich. 
W dzisiejszym numerzs zamieszczamy kores- 
pondencyę naszego korespondenta sztokholm
skiego, który nadsyła nam dokładny obraz 
wybuchu i  przebiegu rewolucyi w  Pcterctour- 
Bu na podstawie wychodzącej w  Moskwie 
..Gazety Polskiej".
oreąptmdetieyąspe*. ,,ilu x tr . J łu r. CoHz'1) .

Sztokholm, w  kwietniu. 
Wychodząca w Moskwie „Gazeta Polska“ po

daje w numerach z 15 i 16 marca autentyczny 
°Pis epokowych wypadków w  Petersburgu od 8 
toarca.

^ierwsze objaw'y zaburzeń rozpoczęły się w 
czwartek, dnia 8 marca, wieczorem. W  niektó
rych dzielnicach Piotrogrodu ludność, po kilku- 
Eadzinnem oczekiwaniu przed piekarniami, nie 
przymała pieczyw a. Wówczas oblęgano pie- 
amie i wołano: „Chleba! Chleba!", poczem 

_ c® onstrov,no po ulicach. Ze zmierzchem de
monstranci, rozpędzeni przez policyę, rozeszli 
łe do domów.
-''a drugi dzień zaburzenia rozpoczęły się od 

łal rana * wkrótce przybrały groźny cha- 
nitt ulicacl1 zjaw iły się tłumy ludności,
J umnlej było na Newskim Prospekcie, gdzie 

. ^ t r a n c i  kroczyli z czerwonymi sztandara-
• 1’olicya i żandarmerya starały się przeszko

dzić dDmoBsiracyom, po mieście rozesłano pa
trole. Mimo to tłumy demonstrowały.

WIEC PRZED POM ^ I E M  A* ""3K SANDRA HI.
Około godz. 12-tej na placu przed dworcem 

Mikołajewskim zebrał się przeszło dziesięcioty- 
sięczny tłum. Przerwano ruch tramwajowy I u- 
rządzona “?iec. Mówcy przemawiali ze stopni 
pomnika Aleksandra III. W iec rozpędzili ko
zacy. Demonstranci przedostali się na Newski 
Prospekt gdzie zjawiły się silne oduziały poli- 
cyi i  kozaków. Policya i kozacy użyli białej bro
ni. Raniono kilkadziesiąt osób. Tłum udał się 
pod gmach rady miejskiej i  wysłał deputacyę 
do prezydenta miasta, Leljanowa, z żądaniem, 
by wyszedł on do demonstrantów. Leljanow od
mówił temu żądaniu. Kozacy rozpędzili tłum, 
który po pewnym czasie zet rał się na placu Ka
zańskim. Wkrótce do placu zaczął się zbliżać 
oddział kozaków. Tłum powitał kozaków okrzy
kami: „Hnrra! Wiech żyją k ozak i", oraz „Chle
ba, chieba!“ Rówaiocześnie na placu zjawił się 
oddział piechoty. Dowodzący oficer wezwał 
tłum do rozejścia się i "uprzedził, że w razie o- 
poru ka*e strzelać. Demonstranci rozeszli się.

ZARZĄDZENIA POLICYI.
W  nocy z !) na 10 marca poiicya pizedsięwzię- 

ła nadzw yczajne środki: nr wielu gmach ach u- 
miaszczono karabiny maszynowe, na ulicach 
zaś rozstawiono gęste patrole, a w niektórych 
miejsecłi wzmocniono kordeny wojska. Dnia 
tego, oprócz kilku drobnych stare, podczas któ
rych wojsko słrzeiric ślepymi nabojami, powa
żniejszych walk b*c fcyio. W  dniu tym demon
stracje poszwy yrryMerać charakter zerpan> 
zowrny. Wybrano specjalne komitety, do któ

rych przyłączyły się organizacja robotnicze, 
przeprowadzono wybory do rady delega1ówr ro
botniczych, która miała kierować ruchem. — 
Wieczorem tego dnia na placu Kazai%kim w oj
sko Ęłrzeliło na postrach w  powietrze. Tłum rzu
cił się na ziemię. Wojsko strzelało do leżęsych, 
tym razem ostrymi nabojami. Ofiarą padło k il
kadziesiąt osób zabitych 1 ranionych.

STANOWISKO BUMY.
W  dniu 10 marca zebrany na posiedzeniu 

nadzwyczajnem Komitet seniorów zapoznaw
szy się z rozkazem o rozpuszczeniu Dumy Pań
stwowej postanowił: Duma Państwowa nie ma 
się rozchodzić i wszyscy posłowie pozostać ma
ją na miejscu.

W  dniu 10 około godziny pierwszej delegacja
25.000 zrewoltowanych żołnierzy j rzyłsyła do 
Dumy Państwcwej dla. zaznajomienia się ze sta
nowiskiem, jakie zajęli przedstawiciele narodu.

Rodzianko zakomunikował delegacyi nastę
pującą jednogłośnie przyjętą uchwalę Kon
wentu seniorów: „Masłem zasadniczem chwili 
jest usunięcie władzy daw nej i  zastąpienie jej 
przez nowę. W  urzeczywistnieniu tego Duma 
Państwowa weźmie j akr. aj żywszy udział, ale 
przedewszystkiem potrzebne są porządek 1 spo
kój.

TELEGRAMY RODZ1ANKI BO HARA.
Jednocześnie prezes Dumy państwowej wrę

czył delegacyi teksty depesz, wysłanych do c*i-
ra do kwatery głównej, do naczelnika sztabu ge
nerała Aleksisjewa i do trzech wodzów frontów.

W  dn. 11 marca punktualnie o północy zorga- 
nizow ał się ostatecznio K ca rlet Wykonawczy 
Dumy PnńŁlwowo5, do którego w’cszli: Rodzian- 
ko, Kierenskij, Czcheidze, Szulgin, Milukow, 
Karaułow, Konowlłow, Dmitriukow, Rzewskij, 
Szydłowski;, Niekrasow i Lwrow.

* *
Przebieg ty jh  wydarzeń „Gazeta Polska“ w 

numerze z d .16 marca uzupełnia jeszcze nastę
pującymi szczegółami:

NARADY Z  RZEPEM.
W  piątek dn. 9 marce, a więc w drugi dzień 

zaburzeń, po krwawej dernonstracyi na placu

Przywódcy rswoiucya rosyjskiej.

P. Cz ;3:c>d crJ Mic^tjrczos Komitetu W, Lwia w cztcro.
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Znamieńskim prezes Dumy, Rodzianko udał 
się d o  prezesa ministrów k s. Goiicyna j  tu po
stanowiono'zwołanie narady nadzwyczajnej, 
złożonej z 5 ministrów, prezesów narad specyal- 
nych przy ministeryach, prezesów Dumy Pań- 
Btwowej i Rady Państwa, prezydenta miasta i 
prezeaa piotrogrodzkiego ziemskiego zarządu 
powiatowego.

Sadzono jeszcze wówczas, że zaburzenia spo
wodowane są rozstrojem aprowizacyi miasta i 
że zażegna je  oddanie sprawy w  ręce samorządu 
miejskiego. Nrad» ta odbyła się tfgoz dnia, t. j. 
w  piąlek 9 marca i postanowiła wmieść nazajutrz 
na posiedzeniu Dumy odpowiedni projekt usta
wy, Który miał być uchw alony w  i,rybie nagłym.

W  sobotę dnia 10 odbyło się istotnie posiedze
nie Dumy Państw7., na którem uchwalono, żeby 
połączone korni;-ye do spraw fniejeki.ch i  siem- 
skieh opracowały projekt przekazania sprawy 
organizacyjnej orga iów  ! amorządu i  projekt 
ten przedłożyły Dnmie Państwowej we wtorek 
dnia 13 marca.

Jakkolwiek rząid zrobił to ustępstwo, jednak
ie  z a r y s o w a ł a  s i ę  i  t-u s p r z e c z n o ś ć  
poglądów mi-jdzy nim a  przedstawicielstwem 
narodowem. Eząd pragną? ograniczyć wszystkie 
sprawy wyiąoznk do aprowizacyi P ioti ogrodu. 
Duma Państwowa chciała przeciwnie rozsze
rzyć ją, na całe państwo. Tak więc i  w  tej osta
tniej d rw ili ministerymm ks. Goiicyna nie /.dało 
sobie sprawy z istotnego położenia rzeczy i  za
myślało akry ;ie rozpędzenie Dumy. Zaburzenia 
zaś uliczne w  tym  dniu baśnie przekształcać 
się zaczęły

W  ZORGANIZOW ANI RUCH REWOLUCYJNA
W  niedzielę 11 nastrój rewolucyjny tak dale

ce c E^araał etołicę państwa, że ostrożny i lumiar- 
k o*vany prezer Rodzianko wysłał wspomnianą, 
wyżaj depeszę do cara, ;azaaczającg, że położe
nia groźna jc3t dla iynastyi i jednocześnie zwró 
d l  «dę telegraficznie <ko dowoćców fruntiw, by 
prośbę jego o nuanowanm nowego rzędu popar
li przed carcm.

Iru g ę  beneczę do c=xa ~»yałal Rodzianko na
zajutrz w słowach jeszcze wyraźniejszycb i  na- 
fcarcżywszych, ruch (bowiem przybrał ju i wyra* 
zne kształty rewolucyjno, Zrana rebrał się na 
posiedzenie nadzwyczajne Koawenć seniorów i  
zapoznał się % podpinanym w  dn. 10 w  kwaterze 
głównej, a koDtrasygnowaąym przez ks. Goli- 
cyna ukazem o rozpuszczeniu ciał prawodaw
cach . Izl>y m iały być zwołano ponownie w  'ter
minie : ileźnym od wypadków, me późniejszym 
Jednak jak kwiecień b. r. .Konwent seniorów po 
cai p io rrszr na drogę nielegalna i  po
stanowił, by . lOjiawJc się de rozjeżdżali.

D U K A POD STRACĄ “ REW OŁTOWANYCH 
^OF “flEBTIY.

Tegoż dnia 12 marca przybyli do Dumy zre
woltowani żołnierze. Pow itali ich p o łow ie  le
w icowi Czcheidze, Kierenskij i  'Skobielew. W oj
ska te zastąpiły i  aat? Dumy, Ryła to niezawo
dnie ważna chwila w  przebiegu wypadków: wy
suwała na czoło Dumę Państwowy i  to ocaliło

Realizm a stylizacya 
w dekoracyjne sztuce teatralnej.

Inrcenizacya dramatu Tv. H. Rostworowskie
go J L  C. Kaligu li“ , dokonana przez K. Frycza, 
jAjruszyła zasadniczy probiem dekoracyjny 
sztuki teatralnej w  dobie c oecnej, jej u łożenie 
i cele, z jakich należy fobie dokładnie zdać 
sprawę, by ten problem należycie rozwiązać. — 
jJekoracya bowiem teatralna jest to iłu, indy
widualnie d la danego utworu dramatycznego 
stworzone, a  zatem charakterem, trcścją I  for
mą ściśle z nim się wiążące, o ile ją, tworzący 
artysta umie i  potrafi wczuć się na tyle w  sa
mo dzieło dramaturga, zrozumieć należycie in 
teneye jego, akcentując, fuwypuklajac tekst u- 
iworu i  grę aktora podporządkowując swe arn- 
bieye plastyka słowu. Zatem nie ma mowy w 
i ziedzinie twórczości, artyzmu o t. zw. „starej 
czy „nowej szkole“  tutaj inscenizacyi o ile ten 
zasadniczy postulat dekoracyi teatralnej be- 
ilzie w  całej swej rozciągłości bezwzględnie 
spełniony, óam utw'ór ■aramatyczny nadaje cha
rakter inscenizacyi, podpowiada niejako, na
rzuca nawet art; ścic-dekoratorow j zasadniczy 
wyrai, jak i powinien tkwić w  tej dekoracyi. 
Malarz na scenie jest z dramaturgiem współ
tworzącym, a nie rywalem jego. Jest to kardy
nalne z a ł o ż e n i e  dekoracyjnej sztuki teatral
nej. Przeprowadzenia zas tego założenia powin
no się dokonać zapomocą prostej a dosadnej, ja 
snej a treściwa) charakterystyki za.j adnicze-

ruch od przybrania charakteru anarchistyczne
go, lub socyalno-rewolucyjnego.

KOMITET WYKONAWCZY DUMY.
O godz. 2 i  pól rozpoczęło się posiedzenie Du

my, na którem uchwalono nlwor/aiia I  jmczu- 
so*.ego Komitetu Wykonawczego, dla utrzyma
nia porządku w Piotrogrodzie i dla komuniko
wania się z instytucyami i  osobami. Wybór 
Komitetu polecono konwentowi seniorow*. O pół
nocy Komitet wykona srezy został utworzony. 
Weszło do niego 13 posłów z rozmaitych stron
nictwa

„F ~de deputatów robotniczych" sformowała 
się w  czasie tegoż poniedziałku z le*egatow: rt- 
t ttnikćw, zrowoltowanyc' oddziałów wojsko
wych, ^smokratycznych i  a icyalf slycz^ych 
jrup i party i".

W e wiórek rano ukazały się odezwy zarówno 
Rady deputatów robotniczych, jak i  Komitetu 
wykonawczego Dumy. Ootatni. siła rzeczy, 
wbrew początkowej skromnej dyrektywie, prze
obraził się w  istny R*ąd tymczasowy, który o- 
bjął kń :row nictwo wrszystkiemi dykaiteryami 
rrądoweml

ARM IA PO STRONIE DUMY.

Siły i znaczenia dodawszy ma zgłaszające ! . ;  
w arż  nowe oddziały wojska, coraz częścią zja
wiając© się już vr całym -swym skłaiMe- z c-*ein 
swem dow dziwem. Zapobieżenie dezorganiza.- 
cyi armju stało się giowmem zadaniem Komite
tu. Potrzebę organizacyi, ładu i  spokoju podkre
ślali wciąż w  licznych przemówieniach do od
działów wojskowych Rodzianko i Milukow. 
łów wojskt wych Rodzianko i  Mii-ikow.

Przyjmując pułk preobrażeńskl, który z}awH 
si* z oficer am i  komendantem w  sali Krtarzy- 
uy w  Lnn? < , P»- dzianko powiedział miedzy ńi- 
nemi: „Braciu, wasi walczą tam w daiekich o- 
kopach o wielkość i  całość ojczyzny, i dumny 
jestem, że syn mój od początku wojny znajduje 
sic w  szeregach preo'-rażcAców. Ale żebyście 
m ogli pumódz sprawie: zaprowadzenia ładu, 
czego się podjęła Duma ^aństw&wa, nie powdn- 
niicie być tłumem. Lepiej odemnie wiecie, że 
żołnierze nie mogą istnieć bez oficerów Proszę 
ws ulegać i  wierzyć waszym oficerom, jak my 
im Wierzymy. Wracajcie spokojnie do koszar, 
żebyście mogli na f  ierwsze żądanie stawić sit 
tam, gd iic będziecie potrzebni.. , Daw-aa wlaaza 
ne może wyprowadził' Rosyi na należy tą drogę 
Piprwszem naszem zauamem jest urządzenie 
nowej władcy, którejby wszyscy ufali i  któraiby 
mogła okryć chwałę nas^ą matkę Rosyę“ .

W  tej samej sali Katarzyny pości Milokow, 
orzyjmujjc lójb-gxeaiadyeróT7 powiedział mię
dzy innjmi: „Cóż trzeba zrobić dziś, żeby w-iąt* 
władzę w  w o je  ręce? Dlatego powinniśmy być 
przedewszystkiem zorganizowani, zgodni i  pod
legli jednej władz* _ Władcą tą jest Tymczaso
wy Komitet' Dumy Palstwow-ej. — Jemu to. 
a nie ze4 żadnej inm j władzy ulegać należy, 
gdyż dwoistość władzy jest niebezpieczną i gro
zi nam rozproszkowiaciem i rozpyleaiom sił“.

USUW ANIE BAWNEJ W ŁADZY, 
obsadzanie gmachów rządowych i  aresztowanie 
różi./ch dypr"xaxzy, rozpoczęte w  poniedziałek
12 trwało w  dalszym ciągu 13, nie napotylcaja [' 
powrażniejS7ego oporu. O godzinie 1 ks. GolicyB 
asawiadranii, że poda! sit do dymisji ’vra;s 
i «zystkiirl swjimi kolega-gai. Około & zajęto ad- 
m?Tałicy«, w której ukrywały się resztki dau' 
ne; wiadzy pod ochroną 3 rot piuku imailow- 
skiego, pewnej ilości artyleryi konnej i liczi . 
ja.zdy.
W  D1SIU 1* MARCA PRZEW RÓT W  FIOTRo.

CRGi>ZIS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.
Przybył do D^my W  ks, Cyryl Włodzimiero-

wicz i w  imieniu podwładnej aobie gwardyi 
floty wyraził uległość nowemu rządowi. Swój 
alicss zgłosił komendant floty bć?łtyckiej, admi
rał Niponin. Po zai)iciu admirała W irena zało- 
ga Kronsztatu przeszła na stronę nowego rząd a 
nowym komendntem mianowano posła Repela- 
jewa. <

i w i i i
< finsyl

Kraków, 7 kwietnia. 
Cele wojenne Rosyi, o ile sądzić z ostatnich, 

a sprzecznych z poprzedniemi, oświadczeń Mi- 
lukowa, zgadzają się ściśle z celumi, jakie sta
w iał sobie rząd dawny7.

Jak donosi mianowicie „Daily Telegrach* 
z Petersburga, rosyjski minister spraw zagra
nicznych Milukow oświadczył, że Eroya, która 
nie wiedzie wolny zaczepne}, nie spocznie tak 
fifngo, dopóki nie zostaną rozwiane marzenia 
uiemierkie o przewodnictwie nad światem. — 
Stanie się to włedy dopiero, gdy narodowo^ ,t 
w  Austro Węgrzech zostaną oswobodzone, a 
Turcy * -ypędz^ni z  E uooy,

„W iestnik" donosi równica, ze zjednoczenie 
repubunanskich żołnierzy powzięło decyzyę, o- 
Swiadczającą się za energicznem dalszem pro- 
wadzeniefa wojny aż do zawarcia przez Rosyę 
w  porozumieniu ze sprzymierzeńcami trwalcgi1 
pokoja, któryby zapewniał interesy rojyjskiei 
demokratycznej republiki, oraz prawa wSzjM 
ki'.k Indów do fch narodowych postulatów.

Zjednoczenie bfdzie popierało prowizoriaifrfc 
rasjd wr przeprowadzeniu jego politycznego pro
gramu i zwalczać będzie wszelkie próby zaha
mowania jego dzieła organizacyjnego- 

Wogóle petci sbui'ska ageneya telegraficzna 
puściła ostatnimi eza«y w śwriat szereg wiado- 
moad, które zdawałyby sig świadczyć, że Ro- 
Ff ogarnął nowy zapał wojjbnny, lecz, jak z« 

Sztokholmu donoszą, ro spuszcza nic takich wie
ści ma na celu zatrszow inie wrażenia, jakie 
wywołane zostało prżea publikacj? partyi ra
dykalnej o nastroju pokojowym, panującym w 
iicsyi.

Według jednał: sztokholmskich prywatnych 
doniesień, w  Rosyi istotnie panują nadzwyczaj

go wyrazu tła, otoczenia, wnętrze, jego istofno- 
sci, bez zbytecznego balastu, nagromadzonych 
drobiazgów i  szczególików o cechach przjpad- 
kowośc’ a niczeus nie służącym zadaniom sce
ny, zacierających lub -rozrywających tę istotną 
treść całości* Słowem, należy stworzyć zwięzłą 
definicyę, estncyonalny, o nieomylnym wyra
zie symbol otoczenia i tła elementów wiążących 
się ściśle z charakterem danego utworu sceni 
cznego.

C e le m  natomiast dekoracyi scenicznej jest 
oipowiednią inscenizacyą spotęgować i upla 
stycznić słowo, m iirikę i  ruch aktira, wydobyć 
właściwy akcyj %v;-raz, sens i nastrój, ułatwić 
poruszanie się i  grę aktora na scenie. Zatem 
słowo i  giest przedewgzystkiem ma ze sceny 
przemawiać do widza w  wiaściwem treści u- 
tworu scenicznego ujęciu, jako dekoracyjne 
zamknięcie, barmonizująea i dopełniające cha
rakter dramatu.

I  oto wytworzyły się w  dekoracyjnej sztuce 
teatralnej dwa typy: realizm i t. zwr. stylizacja.

R e a l i z m  jest tylko niewolnicze tn powió- 
rzeniem, utartych komunałem historyi czy 
zwyczaju, teł i otoczenia życia codziennego, 
zbanalizowaniem form Już i tak pospolitych, 
szpetnych. S t y  l i  z a c y a natomiast jest dzie
łem twórczem artysty-dekoratora, powstała® 
na podłożu jego indywidualności artystycznej, 
jako w jspółtworzenio z autorem dramatycznj ni, 
przy dopełnieniu wszelkich postulatów' insceni
zacyi dla danego utworu teatralnego. A  że . 
sztuka sceniczna je**! indywidualną inteipreta- 1

cya utworu dramatycznego przez aktora, więc 
też scena nie ma bezpośredniego związku z ży
ciem, z realizmem, jak w'ogóie każda sztuka, 
lecz jest tworem natchnienia, koncepcyą arty
styczną. Dlatego to na scenie powinna pano
wać li tylko twórczość a nie o~twć rrzość. Pro 
blem ten jedynie rozwiązuje w dekorac. sztuc« 
teatralnej styiizacyn, w dobie obecnej na wszy
stkich scenach stoaowana. Haniebną rolę reali
zmu w  teatrze charr kteryzują słowa E. G. Crai- 
ga: „Niema trucizny działającej szybciej nad 
tę, która w w a  się w umysł, a  taką truciz. t 
jest ten r e a l i z i h ,  fałszujący r z e c z y w is to ś ć ,
ten zdrajca wyobraźni — to bałwochwalcy 
szerzenie szpetoty, do jakiej T e a .t r  r e a l i*  
s t y c z n y  chce nas. smusić".

Powrót realizmu do nowoczesnego teatru wy
klucza fakt w spaniałego i jedynie odpowiedni®" 
go miejsca i  zastosowania go — w  kinie. W  tych 
to osławionych, kilometrowych dramidłacn k 
nowych ścięci zasłużone tryumfy realizm insce- 
nizacyi, dorównujący realizmowi fotograficzne
mu, który ze s z t u k ą  nie ma nic w spólnego, »  
jedynie swą brutalnością znieważa intelek 
człowieka. Ale to  też w „dramacie”  kinowy^ 
założenie i cel jest wprost przeciwny sztuce dra* 
matycznej tj. danie widzowi muzliwie najdalej 
idącego złudzenia życia realnego, którego wła
śnie realizm kw’estyonują na scenie u. p. powie
wające kolumny marmurowe, fah ięce  ściany 
lub szeleszczące kwiaty. Bo też ani przez n o 
ment w teatrze zapomnąć widz nie powinie * 
patrzy na tworzące się dzieło sceniczne, sztuk^

^digital ?acja: mbc.malnpolska pl
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Hue F*?dy, domagające się jaknajryehlejszefio 
' ffa Ja pokoju nawet

ZA CKK? STRAT TERYTORYALNYCH.
’ ■ ijna jest wśród mas ludu rosyjskiego u- 

an£r za ni ̂ m ierny ciężar, utrudniający 
Oprowadzeni fc w  życie zasad wolności demokra
tycznej. Rzecznicy tego kierunku wysuwają na 
czoło interesów Rosyi nie wojnę, lecz pokój i  re
formy wewnętrzne, które tylko po uzyskaniu 
nokoju dadzą, się przeprowadzić,

Według tycli informacyi, L i ż e  w łonie no
wego mimo -srofowriczych oświadczeń, 
piewieiP ministrów jest za pr©wadzeniem woj
ny aż do decydującego zwycięstwa,

Milukow i ks. Lwów mogą, być jcszcze uważa
ni za fanatyków wojny, Fzczegćliule ks. Lwów, 

L vvp ły^ ł w  tym kierunku, aby wysłano 
Qa front członków T)umy w  celu podniecenia 
wojsk do dalszego prowadzenia wojny.

Za najlepszy dowód panowania pokojowego 
nastroju w łonie kół miarodajnych Petersbur
ga można uważać ^iancwa.iie i lnistr»m woj- 
cy Guczkąwa, który zdawna, już przed wybu
chem wojny, aaleźfu dci zdecydowanych zwa
le. ników p€’ioju i  stale ostrzegał przed niebez
pieczeństwem, grożącem. Rosyi w  razio długo 
trwającej wojny.

iio! wwozechniony przez partye b lokowe po
gląd, *e trzeba było obalić starą dynasty?, ażety 
wćjnę -rfycięsko zakończyć, przeznaczony był

WYŁĄCZNIE DLA ANGLIKÓW.
W Kiczerość zaś tego poglądu Anglia istotnie 

uwierzyła. Londyn popierał few jlucyę rosyjską 
ponieważ wynik jej wyobrażał sobi: caikiem 
Inaczej, tezeknjęc jedriie rewolucyi pałacowej. 

Że Petersburg stara się wywułać eiekt jako

by Rosya o pokoju nic w^ctfzieć H:e chciała, to
jest ze stanowiska politycznego aż nazbyt zro
zumiałe. Słabiej wyszkolone pod względem po
litycznym żywioły radykalne dają otwarcie wy
raz swoim pokojowym pragnieniom, j,e zaś 
wpływ ich stale rośnie, to w  kw'estyi pokoju ich 
wiośnie poglądy są miarodajne.

Takie, ^owta^zamy, opinie o stanie wewnę
trznych stosunków rosyjskich i panujących w 
Rosyi nastrojacn ugruntowane są w  Sztokhol-

* mjje na podstawie posiadanych przezeń bezpo
średnich informacyi. O ile są one trafne — o 
tem, pozbawieni eaikiem bezpośrednich wiado
mości z Rosyi i  dzienników rosyjskich, stanow
czego sądu wyda i oczywiście nie możemy.

Z  Kopenhagi nadchodzi jednak wiadomość, 
zdająca się potwderdzac pośrednio opinie 
szwedzkie. „National-! iuende'* donosi mianowi-

Cle’ ZG ANGLIA UIE UFA ROSYI,
że nie ufa jej mimo to, iż robi taką minę, juk- 
gd^by się z zajść rosyjskich szczerze cieszyła. 
Korespondent londyński tego dziennika twier
dzi, że Anglia uważa za ni nvątp?iwe to, iż Ro- 
sya. • ako sojuszniczka, nie jest teraz tak godną 
zauiLnia, jak dawniej. Nie wpływa to jednak na 
politykę wojenną Anglii, przeciwnie, angielskie 
koła ofieyalne wskazują na to, że wojnę trzeba 
na*Ial prowadzić nawet w łakim razie, qdvbj 
musiano ją prowadzić bez Rosyi, przy poparciu 
jedynie Francy! i Włoi h.

samo jednak liczenie się oficjalnych kół an
gielskich z mośiiwolcią odpadnięcia Rosyi od 
„koncertu** k>ałicyjnego — jfesl objawem wielce 
ciekawym i  znaczącym.

---------- 0-------- --

Granaty rosyjskie, to gość powszedni, były 
dniu, biedy setkan i padały na Brzeżany. W  o- 
statiHcb czasach używają Ilosyanie do ostrzeli
wania widkich pocisków, zwanych przez sfery 
woskowe „iwanami**. „Iwan" taki w  jęku i  ni- 
sfcu drrówr uje pociskowi iu jzi* i^rza, w skut
kach jednak jest mniej straszny, a względnie 
tak zawsze szczęśliwie- (jak dotychczas) pada, 
że szkody wyrządza niewielkie. Pięć takich 
„iwanów ‘ padło n%dav.no w o roiiCj' szpitala 
powszechnego.

Cjjtrzeliwania odbywają się dzielnicami, więc 
gdy mieszkańcy danej dzielnicy ostrzeliwanej, 
siedzą w piwnicach lub ukrywają się za węgła
mi domów, w innych dzielnicach płynie życie 
dawnym trybem. To też każda dzielnica ma we 
wspomnieniach swoje najstraszniejsze * '.dzuj^ 
przeżyte, * przy spotkaniu mieszkańcy dzielą się 
YTażeniami. Często, gdy większa wre walka na 
pozycyach, wówczas nie w ie się nawet, czy i  
która dzielnica jest ostrzeliwana. Nie brak tu 
istnych cudów, kiedy z pod gruzów z?wa j»ncf 
granatamf ściany lub pow«dy dom u wychodzą 
cało domownicy, ogłuszeni tylko hukiem *łks- 
olozyi * trzaskiem gruchotanych belek i  cegieł. 
Mieszkańcy takiego demu zabijają potem okna 
deskami i kawałkami blachy i cisnp się w  nie
uszkodzonym kącie, lub gdy go brak p senoszą 
się cło innego domu. Czasem widząc w  tem ja
koby ostrzeżenie dla siebie, opuszczy.ją mia?to.

\V czi&ie ostrzeliwań najmniej frasobliwy są 
dzieci. Ta biedna dziatwa z lin ii bojowej, nie 
mająca opieki szkolnej już trzeci rok, nie *rta 
obawy przed niczem, r a  zhiedzonych zżółkłych 
twa, « ich  widać w i jcej biedy i  zuchwalstwa, nia 
trwogi przód pociskami lub t-oski życia. G&rat- 
roba zbiorowa otrzymana od żołnierzy świad
czy, jakie armie i  nacys, przśstiwały się i prze
suwają przez Brzeżany. Chłopak taki w r- apca 
niemieckiej, austryackiej bl.jzie, tureckich pan- 
falonach i  rosyjskich butarb, z całą werwą na
śladuje chichot łecąrego grar-atu, ugania się za 
gilzami spadających szrspneli, a rywalizac/a w  
z iobywaniu tych u/miących, jeszese gorących 
‘łdiamków jest niekiedy po wodem zaciętych bó
jek.

Gdy nadzieja wiosny wlewa wszędzie oaichę 
i  radość w serce ludzkie, tu jest inaczej. Każdy 
j iśniejszy promień słońca gasi uśmiec! na twa
rzy. Aprowizacya względnie dobra; dla cieka
w ym  podaję ceny poszczególnych artykułów: 
1 kg. mąki żytniej 60 gr., wołowiny lub cielę
ciny 6 K, wieprzowiny 12 K, maski 24 K, smał- 
:u 20 słoniny 16 K, sera 5.60 K, litr mleka 
1—1.20 R, litr nafty 56—70 gr., 1 kg. cukru 1.40 K.

MKłfr. „rstyr «

NADESŁANEJ
N iw o e /M ia n ie  
I rekl)n>Hten"hll

Reklama, ten czynu;k pośredniczący miedzy podażą 
a popy ten., ma jedynie za zadacie zwrócić uwagę Pu
bliczności na daji^ rzecz. Reklama jednak sama nie wypływa 
na stały popyt: na hałaśliwie polecaną tandetę łapie się 
Publiczność raz jedeii, lecz nie ?najdzi3 w niej stałych 
odbiorców. Na to nie pomoże nic, ańi toga paŁryt/tyczna, 
ani miłość do ludu, tak często przez reklamujących nżj 
vrane i nadużywene. Ołop opinii nie jest o tyle naiwny, 
•żeby fcię na farbowanych I saci nie poznał; odróżni zawsze 
geszefciarza od prawdziwego patry^ty. Oby się kiedyś 
znalazł taki lpodeks moralny, któryby tym nadużyciom 
kres położył.

Najlepsza reklama odniesie należny sukccs jedynie 
wówczas, jeżeli dobroć poleconego produktu będzie nie
wątpliwa. 562

TUTK* ,,‘ IO .W T flf t ”
rzeknę z całą śmiałcocią, bo któż wie lepiej odemnie, 
zdobjła w całym kra-u, a dzisiaj już poza ^ran:camf te
goż uznanie i w pełni zasł-iżone obywatelstwo i to bez 
Kzunmobrzraiacv6h słów, a li tylko dzięki swej niezrOwna- 
aej dobroci.

.Fabryka tułrii i ił. Woło8»yński 
w K ra k o w ie .

C© dti«Ą_nles!eT
Kraków, 7 kwietnia.

\

Ostrzsli wani i Brzeżan.
Aeroplany rosyjskie. — „Iwany". — Ostrzeliwanie poszczególnych dzielnic. — 

Pod gruzami. — Dzieci wojny
Lwów, w kwietniu, 

Brzeżany,' pc^żone na linii oojowtj przeiy- 
mja jedną 3: najstraszniejszych trageayL Ska- 

prawie na doszc=?tne zniszczenie—ostrze- 
Iłmtnfl #ą ustawicznie prze*. Rosyan a każ-^y 
uileL 8w.now i dla mieszkańców okres wstrząsa
jących przeżyć.

Obraz Brzeżan dzisiejszych, które obok Gor
lic pozostaną ponurym pomnikiem wojny, to
czącej się na naszej ziem*, — znajdujemy na 
łamach „Ku,*yera lw.“

^respondent tego pisma donosi:
Na ogół miasto wygląda jak dawniej, lecz co

raz to wiecej smutne i  zaniedbane, a z iniem 
każdym przybywają nowe jszczorby znaczone 
granatami rosyjskiemu. Gdzieniegdzie dobrze 
zachowane altany z drzewa brzowego przypo
minają kilkumiesięczny pobyt głównej komen
dy wówczas, gdy linia bojowa była nad Strypą, 
a wolne ręce żołnierzy mogły choć takiema dro

bnostkami przyczynić się do upięksirsnia miejsc 
nasypanych rumowiskiem, spalonych (w  r. 1915) 
domów. W  dnie pogodne wzmaga się akcya be- 
jowa; huk azmat wstrząsa posadami miasta, 
nie ustaje grzechot ka^binów ręcznych i ma
szynowych.

Od stror/ wschodniej i  połmdniowej nai^a- 
tują tocoplany rosyjskie w - z a s  nad miastem 
unoszą się setki białych obłoczków szrai*neło- 
wycb od ostrzeliwań czujnej erty lerji austriac
kiej — które wkrótce zlewaj? się w  jasne chmu- 
ry, pędzone wiatrem pasmami po niebie. W ie
czory i  ciemne noce rozświetlają rakiety 1 re
flektory, których charakterystyczne nefwowe 
mruganie rozwidniają bardzo rilnie południowy 
i wschodni nieboskłon. W  jasne noce już pav«j 
razy odwiedziły miasto aeroplany rosyjskie. — 
Szkody jednak wyrządzone przez bomby były 
nieznaczne, zazwyczaj wytłuczone szyby świad
czą, że w danym rejonie padła bomba rosyjski.

a nie bezpośrednio przygląda się życiu realne
mu. Stylizacya jedynie ma tę swobodę w  prze
prowadzeniu inscenizacyi, jaxo owoc twórcze
go natchnienia, jak i  sztuka dramatyczna, któ
rą aktor i  malarz na sccnie realizują.
Toteż dramat klasyczny nie znał innej, jak peł

nej stylu, stałej dla całego utworu inscenizacyi. 
Epoka Szekspira ograniczała się do jeszcze 
prostszej formy dekoracyj. Realizm, zapocząt
kowany w  połowie XV I w. przez wiocha Serlioira 
izpanoszył się r a  dobre uż do najnowszych 

czasów uzyskawszy największe sukcesy w ope- 
rze. Skoro jednak spostrzeżono, jaką krzywdę 
wyrządza ów reauzm samemu dziełu scenicz
nemu, podjęto próby zaradzenia złemu przez 
uproszczenia dekoracyjne, usunięcie zbytecz
nych rękwizytów i  położenie nacisku na jedno- 
uty wyraz całej inscenizacyi, "współtworząc z 
autorem dramatycznym, dopełniając plastycz- 
f 10 jego ideę, sztuką sceniczną. I  tak stworzono 
^ zw siylizacyę, a pionierami je j są w  Anglii 
® ;©■ “tJraijjj w  Niemczech U. Reinbardf:, w Rc- 

^tanisławski, u nas St. Wyspiański,
Czy k. Frycz, inscenizując tak wybitnie sce

niczny, charakterem i wyrazem swym zdecy- 
ttowany dramat K. H. Rost\vorow3kiego „K. C. 

atigulę** wziął pod uwagę wyz wymienione 
°mcnty! Nie Dał bowiem szpetną dekoracyę 
e a l i s t y c z n ą ,  w  sposób, jaki podaje każdy, 
&wet szkolny podręcznik stylów klasycznych, 
a, wzór receplowych ą?ablonó\v. — Dekoraeye 
“ Inc^ia stosować do każdego u‘ >voru scenif z- 
eo> kinowego, który w. maga wnętrza klasy

cznego. P^trokacizna ścian, porozrywana moty
wami dekoracyami, obcymi chara Lterowi tła 
to znowu jaskrawa czerwień draperyi (I akt; w 
przypadkowym upięciu rozbija wymaganą jed
nolitość nastroju, bez konkurencyi bijąc tło, 
akcyę i g r« aktorów, hypnotj żując niejako w i
dza swym brutalnym realizmem. To znowu na
gromadzenie i natłoczenie rekwizytów różnych, 
charakterem, stylem, jakby przypadkiem usta
wionych, z mniejszym lun Większym realizmem 
wykonanych, że ograniczę się do tych „wspa
niale marmurowych** kolumn (III. i IV  akt) za 
wysmukłych i pioporcyami nie wiążących sir 
z resztą dekoracyi, a nadto odbiegających trak
towaniem i wykonaniem od innych iorm archi
tektonicznych. Toteż dekoraeye te robią wraże
nie chaosu, zlepku foim  banalnie szablono
wych, wykonanych bez wczucia się w  styl i cha
rakter dramatu z zaniedbaniem kardynalnego 
postulatu opracowania i wprowadzenia jedno
ści myśli, zasadniczego wyrazu i tonu, jaki. powj 
men dekorator czerpać z utworu scenicznego. 
Stało się to zarazem ze zlekceważeniem tak świe
tnej tradycji w inscenizacyach St. Wyspiań 
skiego.

A  jec'nak to dziwny i przykry fakt, że ten u- 
tw or dramatyczny, dla swych wyjątkowych za
let literackich największym pietyzmem otoczo
ny, nie uzyskał godnej, a x'ównie cennej, 
swym artystycznym walorem należnej, insceni
zacyi.

C digitanźacja mbc malopolska pl
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Hr IMA t k  Kit
Artur Labriola, znany włoski sympatyk Polaków, 

zamieścił w  „Messagero* arykuł w któryir zaj
muje się mową posia Seydy, wygłoszoną w parla
mencie niemieckim.

Labr ala pisze:
,,Publiczna opinia demokratyczna włoska inte

resowała się zawsze gorąco bolesnymi wypadkami, 
jakie dotykały Polaków i zupełnego odbudowania, 
zapowiadając solennie, żt uołozy do tego wszel
kich swoich Btuań.

Z tego powodu te j uwjiam za pożyteczne zwró
cić uwagę naszych przyjaciół polskich na mowę, 
którą pan Władysław Seyla, wiceprezes Koła pol
skiego w parlamencie niemieckim, wygłosił pod
czas pos;edzenia w dniu 1 nar; o.

Pan rfeyda powiedział dosłownie: (Tu następuje 
powtórzenie całej mowy posła 3eydy).

Aczkolwiek przemówienie to w parlamencie nie
mieckim oznacza zgodę Polaków, zasiadających na 
ław ach polskich, i w centrum, niemniej przeti > by- 
toby dla nas bardzo pożytecznem dowiedzenie się, 
do jakiego stopka opinia polska podziela iee 
tego komicznego pana Seydy, wiceprezesa Koła 
pmskiego, który dom aj:, sle przywrócenia cza
sowej władzy papieskiej. Rzym został oddany 
Włochom za pośudnictwem plebiscytów i odłą
czenie go od Wioch byłoby boleśmejszem, ani
żeli podzia} Polski. Pan Seyda i otaczający go 
towarzysze wydają siv doprawdy śirieszm, sko.o 
ubolewają nati uciskiem Polski, a tym cz? sera 
pragnęliby za pomocą obcej bioni i armii ode 
brać Rzyn Wachom .

Ale powinniśmy dowiedzieć się, do jakiego sto
pnia Klub polski z Poznańskiego reprezentuje pol
ską opinię publiczną. Budować nowe państwo, -któ- 
reby nazaji ilrz usiłowało nas zniweczyć prsez przy
wrócenie władzy papieskiej i odebranie łiam środ
kowych ziem włoskich i nzymu, b y ło b y  d la  

a* n a s  b a r d z o  e iek a v / e  i d la t e g o  d o b r z e  
b ę d z ie ,  j e ż e l i  w y p o w ie m y  s ię  w  t e j

* k w e e t y i  z a w c z a s u .
Moi przyjaciele Polacy snaji  ̂ bardzo ciohrze moje 

zapatrywania odnośnie do ich kraju —  mleżałoby 
aby zawiadomili Polskę o wrażeniu, jakie wywarty 
propozycye owego pana Seydy.“  _

„Nadwyżki** wsi galicyjskiej 
w obecnej dobie.

Rola, jaką 1 raj nasz odegrał w  obecnej wojnie, 
nie ~Tptywa na równomierne bodaj traktowanie 
wynędzniałej ludności, ale doświadcza go, jak i 
w  wielu inuy'h pierwszorzędnego wiaozcitia kwe- 
siyach, metoda „wyjątkowości*.

Komisyonerzy wyznaczyli już terimoy dostawy, 
w tej chwili skie/owali ju i nawet w  pewnyn 
kierunku pociągi, 1 napełn* in e  „nadwyżkami! 1 
wsi galicyjskiej.

Podnosi to „Piast" w numerze ostatnim, poczem 
pisze, że obecnie przeprowadza się dalsze r e d u k- 
c y e  j ę c z m ie n ia  i ow sa , na podstawie no
wych rozporządzeń c. k. namiestnictwa.

O ziemniakach trudno mówić za wiole, bo meże 
tri’ -Ino znaleźć wiarę, źe obecnie, po dotychczaso
wej® zakupnie i złym ^szłorocznym zbiorze, w  je- 
dnyrn z p światów liczne rodziny, złażone z 5— 6 
osób, ził nni?ków wcale nie jed zą ! Otrzymują 
je chorowite dzieci, iako delikates, a przeznaczone 
<io sadzenia ilości w  „Boskiem jeszcze ręku“, przy
kryte ziemią, mogą jaszcze przerazi^ seroe właści
cieli.

,
Pod przewodnictwem ks. W. Czartoryskiego ob

radował dnia 2 i 3 b. m. w fali Tow. lotniczego 
3*rakowskiego zreorganizowany C- W. T. rolniczych, 
rleoiganizs :ya tej instytuty!, w której jednoczą się
e. k. gal. Tow. sjtfsspodarcze lwcwslre, c. k. Tow.

rolnicze krak. i Tow. k. rolniczych, polega głównie 
na śeisłem określeniu zadań C. W. i na ustaleniu 
sposobu wykonywania przedstawicielstwa interesóW 
rolniczych krają wobec czynników publicznych. 
Doniosłość tego zjednoczenia trafnie ocenił i uzuał 
namiestnik hr. Huyn, kiedy przyjmując prezyd\u.n 
C. Wydziałii na audyencyi w  pierwszym zara s dniu 
obrad, wyraz® żywe zadowolenie z po.ączenia się 
głównych korporacyj rolniczych w jedną organ? 
zacye. Podczus obrad przybyła z Tow. rolniczego 
okręgowego ropcz/cKiego deputacya, złożona z pp.: 
Tomasza br. Romera, Antoniego lir. Potockiego. 
Tadeusza Skołuby, ks. Jana Puskarza, Jana SiwuL 
i Wojciecha Bieli, która przedstawiła groźne poło
żenie ludności tamtejszego powiatu wskutek osta
tnich zarządzeń Wojennego Zakładu żywnościowe
go, nakasującego rekwizycyę 109/o owsa i jęczmie
nia przeznaczonego ra  siew, 50% owsa przezna
czonego dla koni roboczych i 280 wagonów zie
mniaków, mimo że zapasy tych zbóż i ziemniaków 
ni<s wystarczają i,a pokrycie włf snago zapotrzebo
wania po r iatu na żywność i do siewu. Sprawę tę 
orrz identyczne przeustrwienia, przedłożone przer: 
Wydział lów . rolniczego okręgowego wielickiego 
i bialskiemu oraz \,xzez prezesów Tow. rolniczego 
okręgowego mieleckiego i żywiecL ego, przydzie 
łono p. St anisławowi Konopce do przedłożenia p. 
namiestnikowi na audyeucy5 prezydyum Central
nego Wydziału zaraz po ukończeniu obrad.

„Ditoft zaciera ręce...
Przed niedawnym ci asem dzienniki polskie w&Ka- 

zdłj na niebezpieczeństwo, grożące realizacyi aktu 
z 5 listopada w idniesieniu do Królesiwa. »Diło“ 
lwowskie, podchwyciwszy tę informpcyę, zaznacza, 
że na tych samych pizesiankach co do Kiólestwa 
Poiskiego opierał się także akt listopadowy w  od
niesieniu do Galicyi, a zatem, jeżeli kor anktu- 
ra pruie się ze stanc wiska i teresów polskich, 
to jipprś " ia  się natojrast ze stanowiska inte
resów ruskich.

„Fakt —  pisze „^iło* —  że vr Królestwie nie 
nastąpiiy wydarzeria, jakich mocarstwa cuntialne 
mogły oczekiwać skutkiem cktu z 5 listopada, 
nie może pozostać bez wpływu na stanowisko 
mocarstw centralnych wobec sprawy polskiej, 
w  kierunV*>, jaki nie musi iść po linii intare- 
sów polskich. A  fakt, że w  Rosyi nastąpił upa
dek caiyzmja i że Jkraina podnosi głos, domaga
jący się swobody narodowej na ruinach caryzmu, 
nie może nie płynąć na stanowisko mocarstw 
centralnych wobec sprawy ukraińskiej, w  szcze
gólności na stanowisko Austryi wobec austryaekiej 
części iikri iń&Mego rarodu —  w kierunki1. który 
musi zbliżać się do linii ukraińskich inter : 
sów.

„Tę kowjunkturę —  co do ’ ego nie może być 
wątpliwości —  wykorrysta ukraińska reprezen
ta c ja  parltrrenlarr i  w  Austryi, żeby nie do
puścić do urzeczywistnienia polskich „mipe- 
ryaKjtycznychf< ądów co do ukraińskieg » 
terytoryura w Austryi, a doprowadzić do urze
czywistnienia dążenia ukraińskie d o  utworze
nia ukraińskiego kraju kmonnego w Austryi". 
« „Diło“ zatem zaciera ręce, a my spokojnie 

patrząc w przyszłość —  czekamy...

R e m o n s t r a c y a  s ło n i  i w i e l b ł ą d a .
Mieszkańcy Moskwy widzieli —  jak donosi nasz 

korespondent sztokholmski za „Gazuta Polską" — 
bardzo oryginalną demonstracyę. Ulicą Twerską 
kroczyły poważnie dwa słonie i wielbłąd. Zwie
rzęta te miały przewieszone dwa plakaty z napi
sem : „Niech żyje prz< dstawicitlstwo narodowe, 
armia i flota. Zwyciężyliśmy wreg~ wewnętrzne
go, zwyciężymy i zewnętrunego*. Za słoniami 
jechał właścic'cl ich, znany klown Durów, prze
pasany Jzerf/oni) wstęgą. Oryginalnej lej kawał- 
kacie towarz> szyły tłumy prbUcKnośd.

0 M ' l  J t  l
fSTastQj’i.y i*umei , ̂ lustrowanego Kuryora CO'

tJziemłetjo*1 opuści prasę z powodu świąt Włelkiofno- 
cy 0 r i ś  w i c c z c r c m, Eo numeru Jog© deSączony 
^ ;dzie dodatek świąteczny.

We wiórek zrana ukaże się „Hasir. Knryer Criiz.*'- 
e swyklej pęfae,
« jt i sttone ®®e'»5®e®«©®®©i

ŁiJClS LUMEN CHRISTI.
Clirystus legł w grobie.
Prastare świa.fynie krakowskie kryją tv s\vv<-i 

głfjbukich wnętrzach przecudowne groby. W  uijU/ 
fftiL kościołach, n. p. w kościele Nj P. Maryi, pei-' 
cyanek, iw. P;otra, 00. Kapucynów Boże groby 
i-ŁąJzone są ze wspaniałością, pieczołowita rpj.' 
człowieka przystroiła je w kwiaty i zieleń.

W  mrocznych nawach odbywają się ceremonie k0 
^cielne, poważna i uroczyste. Wszystkie światła g. 
=?ną, nawet, wieczna lampko, przy Bożyr' Grobie. ( 
lebrujący kapłan w asyście księży, niosących 
dzielnicę, pascha!; dwie świece, pojedynczą 
potrójny (tryjan^uł) i kociołek z wodą, 
chodzą z zajiiystyi przed wielki ołtarz, a stvi pri,6j 
boczne drawi przeć' kościol, celem poświęcenia o. 
gnie. Jeden z asystujących ks ęży krzesze z krtem^' 
nia ogwń, którymi poapala leżące na ziemi eier- 
nie. CeleŁrant yoświęca rozniecony ogiiń, a nastę. 
pnie wsypawszy kilka rozżarzonych węgielków ^  
spalonych ri?mi do kadzielnicy, przechodzi z 
miącą k&ddel; ucr, naoivoio ognia.

Po zapaleniu pojedynczej święty od poświęcony 
ognią, zwraca sie celebr-nt wraz z asysi4  w stroi 
kościoła. U wejścia do świątyni zapala od idonąc«j 
świecy jedno ramię tryangu u, na środku kośc\ 
ła drugie, a przy wieikim ołterzu trzecie. Podcza* 
zapai'rtiia tiyangułu śpiewak, udzi&jy w białą dal. 
matyi«5, intonuje „Erce lumen Christil* Przed wie], 
kim ołtarzem poświęca celebrant pascha!, zapala go 
a dopiero wtedy ogniem płonącego paschału zapala 
świece pny Bożym Grobie.

Poczam odbywa się święcenie wodj. Następni* 
c-iebrant pokropiwszy tą wod.4 pobożnych wrt- 
ca do więlkifgo ołtarza przy intonowaniu litanii 
do Wszystkich świętych- Następnie odbywa ?i<> 
przy odgłosie Lołatek msj a §w. Tylko w czasie „Glo- 
ria“ na chwuę odzywają się dzwony, aby umilkną 
aż do RezurcLryL

Wlelkotysodniowe u  ycs .ości kościelne zakończą 
się dzisiaj poświęceniem ognia i paschału — 
W  crasłe nabożeństwa zostanie odśpiewanych dwa- 
na&cid proroctw wraz z modlitwami. Po litanti do 
W s r  stKich Świętych odbędzie się uroczysta msz. 
św. z ewang. o Zmartwychwstaniu Pańskim.

Przez rriły dzień wczorajszy >dbywały się tradj 
cyjne pielgrzymki do Bożych Grobów po krako^ 
skich kościołach. Pielgrzymki te odbywać si* będą 
i dzisiaj jeszcze.

Rezui ukcye odbędą się o godz. 6 wieczorem w ka
tedrze na Wawelu, w  kościele Karmelitanek Bo
sych, na Wesołej, w kościele św. Marka, u X. X. Pi
jarów, św. ■ omasza, aw. Józefa. O gouz. 7 wieczo
rem w kościele św. Krzyża, O. O. Be nardynów, o 
godz. 8 w kościele N. P. Maryi, św. Anny O. O. Do
minikanów. W  kilku kościołach odbędue s!fj Rezu* 
rekeya dopiero rano w niedzielę o godz. p.
O. O. Reforinatów, św. Floryana, św. Mikołaja, 11. 
P. P. Fclicyauek na Sm Dlr^sku. raoin

Rez’.irekcya u księży Misyouarzy na Klepanu od
będzie się dziś o gr dz. wieczorem.

PrzeJ 'więtamL Ciężkie brzenie wojny połofcylo 
swe piętno, jak na wszystkich przejawach życia, 
lak j na ruchu przedświątecznym. Jak .;cn minę!’ 
to dobro czasy, kic<?y w ostatnich dniacli Wielkiego 
Tygodnia ruch przedświąteczny tętmł i djszal -  
Ja.cże strasznie zmieniły sie czasy. Skromnie, cichJ 
bęaą obchcizone tegoroczne świętu, przypadające 
na tragiczny moment wojny, która tylu najdrcft 
szyeh ęabtala na plac boju. Nie będzie wesołych 
zebrań przy święcorem. Drożyzna kaSc się liczyć 
s 1 ażdym gi aszem. Tradycyjne l,rakowskie %<bun 
nia na święconem nie c lbędą się. — Odpadają t 't 
święcone w różnych tutejszych stowareys»entecl 
Ws^azanem Ły było, aby kwoty zaoszczędsson* n® 
śmęconem, złożono na cele narouowe, no metylŁ 
krwią, ale i ołfarnoacią i ironi t należy narodowej 
sprawy.

Łid^rłczestia Polaków, Cesarz nadał order żela
znej korony 3 klasy z dtkoracyą wojenni* i mit ;w 
mi: nadpor. 3( rsemu Rakowskiemu, por. w rez. Emi
lowi Dżurekowi, zmarłemu skutkiem odniesionych 
ran majorowi Karolowi Fuglewiczowi i zma-łdą" 
skutkiem ran por. w rcz. Zdzisławowi Jabłońskie-
KB. '

Odsnaozenie. Arcyksiąże Franciszek Salwator, 
jako zast »pca protektora „Czerwonego Krzyża", *»a 
rtał odznako honorową „Czci w A\rzyża ? klaty % dę- 
koracyą wojenną p. Karolinie Seeligerowej, żonie 
dyrektora e. k. fabryki tytoniu w Krakowie za z 
komitc usługi oddane w czasj? wojny na polu ocho
tniczej shiżby pamarytańskirj.

3-ei maja. Przygotowania do tej uroczystości 1 po" 
łączonego 1. nią dwurlziesto pięciolecia postąpiły 
znacznie naprwd. W  Krakowie i we Lwowie pro
gram Już jest prawie gotowy. We Lwowie ,uro<?/ 
sto nubożeńst io celebrować będzie ks. arełbftf^11? 
Teodorowicz, odczyt wygłosi prof. dr Jan J\aŁl > 
wicz. )V Krakowie urządzoną będzie uroczyste Aka 
demia, której piml.tem kulminacyjnymi bedzie oJ 
czyt b. rektora lwowskiego uniwersytetu, od
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lit 3>iof. krakowskiej wczccbiiicy Księdza dia Tana 
]!]<olka p. t. „Pra<-a oświatowa I' S. L. na tle dzie
jów oświaty narodowej w Polsce.**

/.erząd główny T. B. I,. wezwał wszystkie Koła 
n S. U  w kraju, ab} tegoroczny obchód majowy 
przygotowały zo szczegohią troskliwością.

Czas letni- pozporządaoniem całego Min. z dnia 
oarra b. r. wprowadzony zostojt w Ausrtryi na czes 

ot] poniedziałku dma 16 b. m. do poniedziałku dnia
17 września tif r. t. zw. „czas letni % a to prze? po
sunięcie czasu o 1 godzinę.

.Stosowni*; Uo tego mają być zegary przesunięte 
w dniu 16 kwietnia b. r. według dotychczasowego 
lii.senia czasu o godzin i j 2 rano o jedną godzinę na
przód, t. j. na fpdzinę 3, w dniu zaó li1 września
i), r. wodług zaprowadzonej rzeczonem rozporządze
niem osobnej racnuby czafaii (czasu letniego) o go- 
.t-inie 3 rano o jedną Todzinę wstecz, t. j. na go
dzinę 2.

Wszelkie czynności urzędowe i publir/ne bęią od 
dnia 16 b. m. do 17 września b. r. odbywać się wedle 
tego „letniego" wymiaru czasi 

Teatry miejskie w Święta. W  obydwa dni świąt 
grają teatry mie.jkie dwukrotnie po południu i wie- 
czi rem. Sceoa iio. Jul. Słowackiego wznawia w 
;v,rwsze święto po południu znakomitą komedyę

B. Sha*‘a „PigmŁ lii >na“ z p. Leonardom Bończą w 
kreacyi tytułowej. Popisową rolę kwiaciarki gra p. 
Irena Solska-Grosserowa. a Alfrcla DoŁlittes poraź 
jnerwszy u nas p. Ferdynand FeMman. Sądząc z o- 
Stywionego popytu na bilety w Kasie zamawiań wzno- 
wienie „.^igmal^na" obudziło wielkie zainteresowa
nie.

W  obydwa dni wieczorem, a także i do końca ty
godnia — „Kalie ula* K. Rostworowskiego z pp. Sta- 
t.iBlawsjam w kreacyi w  roli tytułowej. Świetny re
żyser tej sztuki wystąpi w kreacji „Kaliguli" czte
rokrotnie w tym tygodniu, dubluje ją z dotych
czasowym odtwórcą p. Bończą. W  roli LolLii wystę
pują riaprzenJan p. Łusacskiewacz jutro, a p. Turo- 
wicz w poniedziałek. W  drugie święto po południu 
doskonała komedya W . Sardou „Nasi najserdeczniej
si".

Teatr ludowy występuje też jutro z atrakcyjnem 
wznowieniem „Twardowskiego nr Krzemionkach** 
J. N. Kamińskiego, po południu „Jtnek i branek 
w krainie cudów**. W  Doniedzi; iłek po połuuniu pa- 
tiyotyezna ztuki A. Urbańskiego „Pod kolumną 
Zygmunta**, wieczorem „Królowa przedmieścia**.

Nowa sztuka A, Nowaczyńskiego. W  połow ic kwie
tnia wystawia teatr im- Jul. Słowackiego nową 
sztukę autora „Cara Samozwańca", będzie nią czte- 
roaktowy dramat p. t. „Piiłaski w Am;ryce“, opie
kający współudział barskiego bohatera w walkach 

.^p, wolność Stanów Zjednoczonych. Nowa sztuka 
~ ko , p 'zyńskiego vywoła napewno takie samo zr in

teresowanie jak i \ szystkie poprzedziło utwory sce
niczne znakomitego pisarza. P -ace wstępne nad wy
stawieniem nowości NowaczyAskiogo już się rozjio- 
częły i bydą prowauzone w intensywnem tempie, 
sstuka bowiem wymaga pokonania licznych trudno
ści i bardzo sta,.*».nnego przygotowania iekoracyj-
i-ego & koirtyumowego. „Pułaski w Ameryce-, podo
bnie jj,k i „Kaligula'1, pierwsze światło kinkietów 
ujrzy na bcenie krakowskiej.

Czwórka". Wiosenny przegląd sztuki wysta^yy 
/'zwórka** (ul. Sienna 2) slanowi prawdziwą atrak
cję. Wystawa ta ci-jszy się ni^zwykłem zaintereso
waniem —  należy bowiem do najbardziej udatnyeh 

ostatnim czasie. W  obecnym przeglądzie biorą 
'dział najwybitniejsi na=t artyś^i-raalarze, jak: 
Axentowicz, Fałat, i  ilipkiei ńcz, KamOcki, Karpiń
ski, dalej Augustynowicz, Markowicz, S+asiak, Czaj
kowski, Styka i w. in. Ponadto na wystawie znaj- 
<"iją się dzieła Juliusza Kossaka, Wy sp-iauskiego 
£ anisławE kiego, Ajdukiewicza.

Witraż Me^hclera na Wawelu. Katedra na Wawe
lu otrzymała nową w spaniała, ozdobę. K r a k o w s k i  
z a k ła d  w it r a fc ó w  S. G. Ż e 1 e ń.s k.i.e.g.o, któ
ry mimo czastw wojennych nie przestuje być czyn
nym, wykonał podług kartonu prof. J. Meehofero, 
znanego z wystawy w  pałacu Sztuk Pięknych, no
wy witraż, przedstaw iający św. Kazimierza. Witraż 
ten, odznaczający się świetnością rysunku i harmo
nią subtelnie dobranych szkieł, został w ty ch dniach 
■■sadzony w  jednem z górnych okien głównej nawy 
1 itedry, stanowiąc ukoronowanie stonowanej z nim 
““iany i wiszącego na niej gobelinu. Można już so
bie wyobrazić, jaki efekt osiągnie cała ta część na- 
v-y giównaj, gdy wszystkie okna otrzymają tej war
tości witraże.

“ TOtioIa uwolnionych od sin?by wrjsŁowei. Jak 
s>ę dowiaduj anty, kontrola zwolnionych od służby 
wojskowej bez; względu, ety zwolnienie jest ograni
czone, czy też nieograniczone, odbędza^ się w H ra- 
kowie w esasiu od 10 do 22 kwietnia b. r. Zbadane 
będą wszystkie znajdujące się w posiadaniu zgła
szającego się papiery > dokumenty wojskowe. Po 
'olani -•'głaszać się muszą osobiście. Urzędnicy pań
stwowi są uwolnieni od tei kontroli.

bliższe szczegóły będą wkrótce ogłoszone przez 
uu giśtrat krakowski.

Zgłoszenia w sprawach u wclsuenia od sluiby woj- 
! ^ewej przyjmowane będą w Wydziale magistratu I 
dla : praw wojskowych V a  na drugiem piętrze drzwi 

38 tv cza»/c od 10—2-4 b. xn. w godzinach cd 9 
(!r 1 popoł., oraz od G do 7 popol. *

prof. dra Jam. Bo’«B^Anteni«wtaw P- t  
•■klasycy j iom«?nł.ycy wobec sztuki" z po*.\ od u ciio- 
loby prelegenta odłożony.

^narno por>iędzenie Kodv pr*yboc?steś Gsa.tra?i 
g jgpj air^cj cdburiow'y GaKayi od I ę- j

dzie s;ę wc czwartek dn. 19 b. m. o godz. 10 przed 
poi. w sali ebrad c. k. Tow. rolniczego w Krakowie 
przy placu Szczepańskim.

Waine zgi c naoacaie Sttiw. ga1.. urzędnicze!’ w  
iirakowie odtj io się w dn. 1 b. ir. w dom a własnym. 
Przewodnicząca p. Halicka złożyła obszerne spra
wozdanie z działalności Stow. w  roku ubiegłym, 
które starało się przedewszystkiem o ulżenie urzę- 
dniczkorr poczto w ym w iah ciężkich war unkach 
bytu. J:czatom czynne było Stow. na rozmaitych 
polach pracy humanita»’no narodowej.

W alrs Zgromadzenie członków Tow. Militarnego 
odbędzie się w niedsielę, dn. 15 b. m„ o gods 2Lh 
względnie 3‘ia po południu, w lokalu Towarzystwa 
przy uł. Garbarskiej.

Z loteryl arty ycnej, która odbyła się 1 b. m. 
nie odebrano dotychczas następ, numerów losów: 
Nr. 268, 274, 286, 212, 394, 457, 531, 535, 638, 709, 762 
i 797. Obrazy za zwrotem dotyczącego losu, ora* 
lorretkę pozostawioną w mli Saskiej, można ode
brać pod adresen : dr Bogdan ik, ul. Batorego ?5, 
między godz. 2 a 3 po pjłudniu.

0 pc.ząd w miesiącach letnich w Krakowie. 
Magistrat we®wał właścicieli realności, aby dopf!- 
nowali w c sasic od 1 b. m. do końca- wi"ześnia *>. r. 
zlewania codziennie o godz. 5 rano i zamiatania cho
dników, należytego uprzątania śmieci 1 zlewania 
chodników w cząuie upałów. Zamiatanie chodników 
i ulic wieczorami jest wzbronione.

Ofiarność żołnierzy polskich. W  tych dniach otrzy
mał ^arząd głównv na cele oświatowe T. S. L. 200 
K w papierach 5 austr. pożyczki wojennej od 5 kom
panii połowej 32 pułku obrony krajowej (nowosą
decki). Jestto jeden z 'icznych przykładów pamięci 
żołnierzy naszych o prac^h noża frontem.

Przesyłka pakietów. Według rozpcrząizenia c. k. 
Min. handlu z dnia 26 marer, musi być odtąd do 
każuego pakietu pi zeznaczone-jo do zagranicy do
dany o s o b n y  adres przesyłkowy. Wobec tego prze
syłanie. awu lub więcej pakietów za pomocą Wdpól- 
nego adresu przesyłkowego nie jest na raz-e dopu
szczalny.

Półkolonie w parku dra Joidana. Z&raa po §wię- 
tieb rozpoc‘inie się zepisywan-e dzieci uo poxkoionii 
w parku di‘a Ł ordana. Każda matko, pragnąca za
pisać swoje dziecko, musi na: naprzód zgłosić się do 
odpowiedniego lekarza o” ręgowego miejskiego w ce
lu zbatiłnia dziecka. Z opinią lekarza miejskiego 
i z zapisaną na uartce wagą dziecka, oraz wpiso- 
wem w wysokości 2 K, należy się zgłas^O w Miej
skim Urzędzie Zdrowia codziennie od 6 do 8 wie- 
czór, a w niedzielę od 11 do 12 w nołudnic.

Cho-cba -prez. Rutow&Jego. Podczas zebrania Ko- 
&isyi aprowizacyjnc j w ratuszr lwowskim a^dszed? 
5 b. m. okoio godz. 7 na rę^e dra Schleichora telegram 
x Wiednia z wiadomością, że stan zdrowia dra Bu- 
towsk-ego obecnie się pogorszył — na&tapił bowiom 
drugi atak apopleksyl. Do łcźa chorego ojca wezwa
no córkę dra Butowskicgo.

1 ugionw ukraińskie. W  ostatnim numerze wojsko
wych wiadomoźcł „Streufflera1" znajduje się rozpo
rządzenia ujmujące w ramy wojskowe dystynkeye 
i strój legionistów uktaińskj cl/

Ka^iy na nJjranla na Warzech. Jak don^^zą z Bu
dapesztu, rząd węgierski opracowuje projekt unor
mowania zapotrzebowania ub"ań prze. wprowadź* 
nic kart na ubrania i utworzenie spccyalnej centrali. 
Loroili mężczyźni będą uprawnieni do poboru Z Co 
3 ubrań rocznie.

n ->mpner skazany na śmierć. Morderca młodo
cianej Ferensów ny, Kempner, skazany s ostał na 
karc Śmierci. Kempner zapewnił pod koniec io z - 
prawy, i* ginie niewinny.

---------- o----------

Repertinr teatru miojskiesjo w Krakowie.
Kim?ziela S b. m. po poi.: „Pigmahon1 ; wieczorem: 

„haligula1.
Fjeledziałek 8 b. m. po poł.: „Nasi najserdeczniej

si'''; wieczorem „Kaligula“.
Wtorek 10 b. m.: „Kaligula".
SroŁa l l  1). m.: „Kaligula".
Czwartek 12 b. m. „Kaligula".
Piątek 13 b. m.: „Kaligula*
Sol* sta 14 b. m.: „Kaligula *.
Nictszicla 15 b. m. po poł.: „Z!oty cielec" i „Grze- 

goiz Dpndin“; wieczorem „Kaligula1-.

Repertuar teatr, rcngjskiejio Judow«3§p.
Niedzinl9 8 b. m. ]io poł.- „Janek i Franek*1; wie- 

c-TOrem „Twardowski na Krzemionkach1*.
Poaie^«siafe& 9 b. m. po poł.: .,Pod kolumną Zy

gmunta ; wieczorem „Krolona przedmieścia* .

Wtorek 10 b. m. po poł.: „Śnieżyczka i siedmiu 
karłów*1, wieczorem „Królowa Kina1*.

środa 11 b. m. po poł: „Śnieżyczka i siedmiu kar- 
łćw“; wieczorem „KsiężniczKa Czardasza**.

C::wartck 1E b. m.: „Twardowski na Krzemion
kach'1.

Piątsk 13 b. m.: „Królowa Kina“.
Sobota 14 b. m. po poł.: „Janek i Franek"; wieczo

rem „Wesoły astronom11.

msmmmmsm mmmm

A trzeci dzień się zbliża
Uroczysta, tęsknoty przepojona ciiitt 

n i . . .
Tylko szept cichy pacierzy; tylko we&tchrac- 

nie z piersi lr iz lłie j zn?,gła wyxv^£ne, udt;rzy 
n akiedy łwem skrzydłem powietrze, przenik
nięte wonig, kadzideł, a potem znów7 cisza klęka 
maj Bstatycznie u atóp ołtarza i modli siQ w y
mową swego — milczenia.

A  ołtair ionle w  świat* ł i  kwiai ów naiwnych 
powadzi.

A  x góry mistjczne promienie rztna zło cisi a 
—raonatrancya^.

Nisko, ii stóp ołtarza, -rota rozwarła swą, 
czeluść—

Bieli się w  niej, rr c^łun Mały spowite cdaio 
— Chrystusa.

Mel incholia jmutku unosi się nad J^go świę
tą głową..

Zapadnięte policzki ł  oczy głęboko pod cza
szkę wtuicne mówią, Iż w ie le „ w i^lo cierpiał™

Boleni wykrzywione usta wdają się słać skar
gą z czeluści grobowej:

— Byłem Prawdą, a ukoclianc fałsz...
— Byłem Pięknem, a ”  malowano brzydotę™
— Byłem Światłem, a szukano i :iexrmości...

Miłością Lyłem żywą, a wzgat\ lżono mną™
— Dobroć niosłem i  zbawienie, a umoczono 

mnie™
— Na krzys przy^it .
— Żółcią i ictem pojono™
— Bok włócznią otwarto™
— Koronę % cierni na skronie wtłoczono 1 eto 

królem boleści jestem ja, com ludzkie goił ra
ny™

smutek z ludzkiego io terał ezola™
com umarłe wskrzeszał™
nieuleczalne leczył™
com pragnął *łzczę^cia 1 dobra, 1 zbawienia

ludzkości™ •%
— Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?!...
Skarga ta przywarła zda się do martwych

warg Boga—Człowieka.
Ręka. co ku błogosławieństwu zwykła się 

wznosić — rwisła bezwładnie ku ziemi.

Smutek w  jłgllstej, powiewnej sessle, zasiadł 
nad jaskinią grobowca.

Wielka, królewska melancholia.
Lecz oto, od umieszczonej wysoko lśniącej 

monstrancyi. oderwała się złota strzała liromic- 
nl.

Ku czel iści grobowej płynie...
Na twarz Ch patową pada™
Świetlaną ją  głorją otacza™
Na twarisy Chrystusowej uśmiech kwiatem 

wdzięcznym zak wita.
I  usta jóoga-Człowieka zdają się w  rozwarte 

kielichy dusz ludzkich rzucać upragnioną po
ciechę:

— Powiedziano jest: trzeciego Jnia zmar
twychwstanę™

— Bo Prawda wieczną jest.„
— I Piękno...
— I  Miłość...
— A  jam Miłością jest —• i  Pięknem -—i Praw

dą™
— Czuj duch i raduj się, albowiem zbliża się 

już d-iień trzeci...

— Dzień Zmartwychwstania!
J. Długołęcki.

Uznanie stanu wojennego pr?^ 
Izbę amerykańską.

Waszy-frlon. (B Keutera). Ssfoa r ffip ra a e ^ -

fa n t6 w  w n io s s n  w  ® e»*© w iei „i 1 i wII U l lf l i|i|i TOTM̂r̂wiŁ-aiaî -irarfirBwagTMiTŴrjEaŁiî jŁłł̂ j

W D Ę
Was&yngbm (rfcutei). W  izbio rejH^zentan- 

tów, przewodniczący kom isji clia sp»aw za f»a « 
niczn -cli IToocl. iozuoczi.1 w) sk. sję naJ lczola-

cyą wojenną i oświadczyi: Musimy stanowczo 
zajęć mls^sse pc stronie enScni która walczy 
o lucl^kośi*. Kiła na»za musi być tak użytą, by 
■wysiłki nasze uwieńczone zostały pełnejn zwy
cięstw e:n. PSilitaryzm prusM musi być zsnift- 
dżouy.

© digitalizacja jnbc.malopolska pł
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Kredyt wojenny Ameryki.
Waszyngton. (Biuro Reutera). Władze wyko

nawcze zwróciły się do kongresu o natychmia
stowe zezwolenie na kredyt C8G milionów fan
tów szterl. dia wojska i floty, z czego przeszło 
586 millonóv zeznaczonych jest na w o jto  lą
dowe.

Amerykańskie bodzie podmr®di & 
dla Anglii.

Haga. (Tel. wł.). „Daily Mail“ donosi z Nowe
go Jorku: W  porcie tutejszym znajduje się 8 
amerykańsS eh lodzi podwc, nycu, kici-© mają. 
'być oddane na użytek Anglii.

Riohilizacya *loto smervkaf:skip'.
Rotterdam. (Teł wł,) „Daily News" donosi, że 

amerykańska mij-ynarka wojenna została już 
zmobilizowana i  podzielona tak, że jedna część 
lej floty pełnić będzie służbę na At1 antyku, dru
ta zau na Jceaule Spokojnym.

Współdziałanie ioty amerykańskiej
Rotterdam. (BK.) Według „N. Rotterd. Cou- 

rant“ donosi „D aily Teiegrapb“ z Nowego Jor
ku z d. 4 bm., że departament marynarki podał 
do wiadomość? podjęcie kroków celem spowo
dowaniu. natychmiast!) ^ o  wsuńMńal^ -da z 
inglią i  Francyę, skoro tylko kongres przyjmie 
rezolucję wojenny

liarlwy pcH iir> i  Frani.
rrankf-rt. (T jL wł.). „Frankfurter Ztg.“  po

wtarza inff .rmacyę agencyi Havasa otrzyman" 
g Waszyngtonu. Poseł stanu Virgini- Jackson, 
vystąpił z projektem prawa, według którego 
Stany Zjedo. ofiarrjję Francy! podarek narodo
wy w  Parnie 5 mi-iardów na zakup materyau. 
wrjennego. Z tych 5 miliardów 2 1 p nJliarda 
uważać się będzie za właściwy podarek w go- 
•ówce, druga zaś połowa ma przedstawiać się w 
formie potyczki bezprocentowej, której zwrot 
nastąpi podług uznania Franeyi.

Francy? wrbec wystąpienia 
Stanów Zjfft̂ noczonynl).

Pafyż. (BK). W  Izbie deputowanych oświad
czył premie^ Ribot, że jest w ielkim  historycz
nym czynem, iż  najbardziej pokojowo usposo
biona demokracya świata wstępuje razom z na
m i i  naszymi sprzymierzeńcami w  wojnę. IJo u- 
czynieniu ze strony narodu amerykańskiego 
wszystkiego celem udowodnienia swej miłości, 
pokoju. Oświadcza on uroczyście, że w  tern 
gwałtownem zmaganiu się między prawem i  
przemocy nie może pozostać neutralnym. Uwa
ża za obowiązek swego nonoru przywrócić 
wsi y_tkio przepisy prawa międzynarodowego. 
Orędzie W ilsona pozwala wszystkim poznać, że 
walka ta w  rzeczywistości jest walk? między 
duchem wolności a duchem wiraży Potężna, 
decydująca «omoc, jakiej nam Stany Zjedno
czone użyczają, nietylko mate ryalme, ale także 
pod względem moralnym będzie prawdziwą po
ciechą. Odczuwamy żywiej, że walczymy nie 
tylko za nas i  naszycn sprzymie/;;eńców, ale 
za coś nieśmiertelnego i że przytem pracujemy, 
by ugruntować nowi' P©1 ządrk. W  ten sposób 
nasze e iia iy  nie będą daiemnemi. Wreszcie wy
raził Ribot .mieniem całego kraju rządowi i na
rodowi amerykańskiemu wraz z wyrazami 
wdzięczności swe najgorętsze życzenia.

Mowę Ribota przyjęto oklaskani.
Następnie prezydent uczcił również postąpie

nie Stanów Zjednoczonych.
Taki.u w  senacie odbyła się podobna manife

stacja.

’ M  mm Mn mm
Ługano. (B. kor.) „Giornale dTtalia" ogłasza 

rozmowę swego wspólpracowi lilia z amLasado- 
"om  amerykańskim w  R/ymie, który między 
innemi oświadczył: Prezydent Wilaon czynił 
wysiłl i, by pokoje Tymi środkami prz/wrócić 
harmonię świata i ustrzedz ludzkość przed da>-

szemi okrucieństwami wojny, jednakże nada
łem nie, Ameryka by la zmuszoną ratować samą 
siebie przed zniszczeniem, a zwłaszcza strzedz 
demokracyi wolności i prawa. Przyłączanie się 
Am eryki do wojny musi sm/spieszyć koniec 
wojny i  przyczynie się do tego, aby pokój ugrun
towany był na trwałe;, pewnej podstawie. Am
basador nie chciał się wdawać w  dyskusyę nad 
powodami, dlaczego W ilson wyłączył A istro- 
W ęgry i  innych sprzymierzeńców' Niemiec z gry.

Angielsko - f rarieusk© - niemieckie 
obrady pukejowe soeyallst6 v.

(lelefonem od naszego korespondenta). , 
Wiedeń, 7 kwietnia.

Kopenhagska „Politiken“ donosi że angielscy 
i francuscy socyaliści, jadący do tlosyi, apo- 
tkają się w Szwecyi z acyali/ :ami szwajcar
skimi, c sńskimi i niemieckim celem obrado
wania nad sprawą pokoju.

KOMUNIKAT AUSIRYACKL

Zn?B?ny sukces na froncie 
• rosyjskim.

Zdobycie 15 dział, 150 karabinów 
masz. i pojmanie &630 jeńców.

Wiedeń. (B. K). Urzędownie dnia 6 kwietnia 
ogłaszają:

WSCHODNI TEREN WOJNY: .
Podczas one^daj parnego zdobycia irzyczół

ka mo&łowego Tobol nad Stoehodcr^ wzięli
śmy do niewoli 130 -firerów, przeszło 9500 żoł
nierzy, adto zdobyliśmy 15 dział, okcio 150 ka 
rafeinó v maszynowych i mi deres oraz wielkie 
iJc Jci materyału wojennego.

Wczoraj w wielu miejscach pav<ma.& żywsz. 
działalność arlyleryi i  bardzo .^wa działalność 
lotnicza.

Na Jrsncie w=’.nodxtio-! ilicyfsklm zestv=eifł 
jeder. z naszwch 1 inikór nieprzyjacielski sa
molot.

Nad Narajówką clłnmiom w  znrodku yróbę
osyar. zaatakowania pas po wysadzeniu mi iy.
TTrŁO!sKI I  POŁUDNIOWO-WSCFODNI TR- 

tEN WOJNY:
zmiany.
Zast. szefa sztabu gen. yoii H o e ł e z .

KOMUNIKAT NIEMIECK I

SACH&Ltfl rEiiEN WC7NY.
Berlin. (Biuro Wolff?.): W ielka główna kwa

tera dnia fi bm. ogłasza:
WsJLka arlyleryi na froncie A r t o i s  wzmogła 

si-s znaesue w  oslrtnich dniach. Szczególnie od 
A n d r e s  do południowego brzegu. S c a i p e  
nasze pozysye stały wc: oraj chwilami pod sil
nym ogniem wszelkich Ł^iibrów. F llkaw oin ie  
uderzająco .‘ugielskie oddziały wywiadowcza 
/ostały odrzuccno przsr nałogi n?szycn rowów. 
Także na .‘o ir ie  A  i  s n e w wiązku r. pedassm 
wczoraj, udane m w  polnym : -.kresie, naszem
1 rzoilsięwzięciem, przyuzlo kolo S a j i i g n e u l ,  
aa północ od S c im s ,  tlo żywot walki ognie- 
T e j. Pojmaliśmy ta n 15 oticcrów i  827 żołnie
rzy oraz zdobyliśmy 4 ksrabiay i l  asr; nowe, 1© 
minierek i  w iele amuńlcyi. Francuski kontra
tak mi ?dzy S a p i g n e n l  i  l i  a N e u v i l l e  zo- 
Etuł odparty. Na zachodnim brzegu M o z y  w 
godzinach pC ^ 'iłow ych  rc^iBgał się krótko o- 
giuń dzi” !owy. Czysto powietrze spowodowało 
i^e dnie i  w  ;:ccy bardzo żyw? czynność wywia- 
dwwczą i  atakową !.ofnilió«' oraz liczne walki 
powietrzne. A n ie lsk a  eskadr; z.o^ona z czte
rech aparatów, która dotarła do D o u a i ,  za
atakowana została prze® nasz oddział pościgo
wy i  zniszczony WszysIMe aparaty Irżą poza 
itószaiai liniami. Z  nich dwa zestrzelił nacłpo* 
rucznik 'jar. Fichthofei’., jako Łwepo 35 i  
przediwniSJa. Oprócz ten© Jiip^rzyjariel utracił 3 
aparatów w  walce pow^etrzr>.3j, a 2 przez ze- 
strzelenie z ziemi. 2 nnszycli 3 aparaty zagi
nione.

WSCHOPNI TEFŁF WOJNY:
Front ks. Leopolda bawarskiego: Ne południc 

od R y g  i. koło I t ł u k s c t ,  T o b o l a ,  nad Z 1 o- 
fc/ą Ł ! pą, nad N a r A j ó w k ę ,  jakctpż na po
ł u d n i e  od S t a n i s ł a w o w a ,  rosyjska ar- 
tyieiya użyła znacznej Uo&ci ainunicyi do o- 
strzeliwania naszych p&sycyL Atak Bosyan, roz
wijający si« po wysadzeniu misy przoriw- wzgó
rku P o p i i . l i c h a  (na południowy zachód od 
B i z e ż a a )  rozbi! się. P r sy zajęcia przyczółka 
mostowego T o b o l  tad S t o c h o d e m  w dnie
3 bm., wpadło w  lasze ręce -130 oficerów, 9500 
toDnierry, 15 dział, około 150 karabinów masz? 
nowych i Inieie *, 'ikołeż wiele nan idzi wo
jennych wszelMego gatun1 u.

Front arcyksięcia Józefa: itfic nowego
"S.-upa wejsk marszałka Mackensei?^: Położe

nie fee zmiany.
Front macedóaski: W e wschodniej połowie 

luku C z e r n y  wzmogła się chwilami działal
ność artyleryi. W  dolinie W  u rd a r u od bomb, 
rzuconych przez naszych lotnik*ry, zapaliły się 
jlozI  iłe składy.

Pierwszy kwatermistrz: Ł u d e n d o r f .

SVTukow o n iezaw isłości 
Serb i i Rumunii.

^etersbur.i. (Pet. ag. teL) Przedstawiciele dy
plomatyczni Japonii, Belgu, Portugalii, Serbf 
i  U amunił zaw iadon ili prowizoryczny rz^d u- 
mędownie o uznaniu nowej formy rządów przez 
swe rządy. Minister spraw zagranicznych Milu- 
kow wyraził podziękowanie i oświadczył, że 
nowy rząd rosyjski, podobniu jak rządy soju
szników, jest silnie zdecydowany przywrócić 
wolność i niezawisłość Belgii, Serbii i Bumimii.

Aresztow^e biMnicyKrzer ińskiej
Berłin, (tel. wŁ). Petai sburskie „Birżewyja 

Wiedomosti1 donoszą, że dawniejsza przyjaciół
ka w. ks. Siergieja Michaiłowicza, a późniejsza 
przyjaciółka b. cara Mikołaja, znana baletnica 
Iirzesińska, zamieszkująca w  Petersburgu wiel
k i pałac i na salonach której zbierali fdę stale 
1 delcy książęta tudzież wysokie osobistości du- 
chowni, została aresztowana.

’!b!o pcffE a oiszMowaoie wojenoe. "
f  (Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 7 kwietni*..
(W ir) Na cz^artkowem zebraniu komisyi par

lamentarnej Koła polskiego wybrana zostak ko- 
misya do oszacowania szkód wojennych, ponie- 
s.onych przez Galicję. Prace tej komisyi stano
wić Lędą substrat dla akeyi politycznej, która 
będzie podjętą w celu użyczania ^dr ?wiedniep# 
cszkotiowasaia wc, bnnego Do kómisyi owej 

weszli posłowie: Abrahamowicz, Daszyński, Kę
dzior, Lówenstein, o iaz po jeunym przedstawi
cielu namiestnictwa i  W ydziau  krajowego. — 
Obrady tej komisyi odbywać się beHą w  Kra
kowie.

Pogotowie komisyi parlamentarnej
V *;deń , (B. k.). Komisy a parlamentarna Koła 

polskiego postanowiła, by członkowie komisji parla
mentarne,, począwszy od d. 13 bm., stale' p.zeby- 
wali w Wiedniu.

RegElamin nie oktrojowany
(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 7 kwietnia.
(Wir.). — W  kołach parlamentarnych utrzy

mują, ze zamierzone, jak wielokrotnie głoszono, 
oktrojowanle regulaminu obrad izby nie dojdzie 
do skutku. Przeciw oktrojowanii regulaminu 
zaoponowała energicznie an&tryac&a iocyaln.’ 
demokracya.

S-mi8b©nowa ks cjcyaT”
(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 7 kwietnia.
„Abeud“ donosi, że dom bankowy Reizesa 

wniósł za zaaresztowanego podczas procesu Krau
za prokurenta tej firmy, Adolfa JśchHwalda, kaucyę 
w kwocie $ milionów koron w celu wypuszcze
nia go na wolną stopę. Sąd propozycyę firm " 
odrzucił.

| Ndjwi^iSSy Skfaf* aparat©!*/ i prsyfeorów kwicieaisycll poleca w  wielkim v ,jborz3 i po najniższych renach: | 
i  - j T7 1  Ornaty, Kapy, Daimatyki, Baldachimy, Chorągwie, Sztan- %

Konstanty Witkowski Kordys te. łS s  i
Kraków Ili. W S illK  S  obok By, ku ^  tL *. ^ \

d) digitalizac/a mbc małopolska pi



.ILUSTROWANY KUHYER CODZIENNY** — Nr. 97. Niedziela, E kwietnia 1917. 7

Maszyjnik la d y  Wolseley.
Haga, w kwietnie!

Siezv.ykły wypadek kryimnaluy zajmował w 
ostatnich czasach policyę londyńską, a miano
wicie kradzież niesłychanie cennego naszyjni
ka z pereł znanej angielskiej aryjtokratki, iady 
Wolseley, głośnej z milionowego majątku i po
siadania wprost bezcennych klejnotów.

Ukradziony naszyjnik, klejnot dziedziczny, 
podobno nawet niegdyś własność Maryi Stuart, 
kladal się z cudnie dobranych, niezwykle w iel

kich i bajecznie pięknych pereł, a przedstawiał 
■wartość milionów. Mąż lady Wolseley asekuro
wał go kwotę 100.000 funtów sterlingów. O- 
statni raz miała lady ow naszyjnik na sofcie w 
lutym, poaczas u-ządzanego przez nią, koncer
tu ua cele dobroczynne. Zatrzask naszyjnika, 
badany poprzednio jeszcze przez jubilera, Tunk- 
cyonownł do ostatniej chwili bez zarz«tu. Lady 
-TZi-poańna sobie doskonale, że jeszcze po po
wrocie <5 koncertu do hotelu miała naszyjnik na 
sofcie. Następnego dnia naszyjnik zginął z żela
znej kasetki, w  której miał ty ć  zaniesiony do 
trezor a w banku angielskim. Zamek kasetki był 
rozbity. Złodziej „pracował1* w rękawiczkach, 
aby nie pozosUwić odcisków palców, a musiał

być m ii trzcin w swej sztuce, gdyż do dzisiaj 
dnia nie znalezione najmniejszego jego śladu.

Przed kilku dniami lady wyjechała do swe
go zamku na wieś i tam w inne-j zupełnie szka
tułce znalazła swój ukradziony naszyjnik. W i
docznie złodziej, przekonany, iż tak kosztowne
go i ogólnie znanego klejnotu nie bodzie inógł 
sprzedać, wolał go podrzucić z powrotem.

Lady Wolseley nietylko zapewniła, sprawcy 
zupełną bezkarność, ale także przyrzekła rnu 
wysoką nagrodę, jeżeli się do niej zgłosi i wyja
śni, w jaki sposób dokonał kradzieży i podrzu
cenia. Ja» dotychczas jednak bezskutecznie, 
gdyż ziodziej woli widocznie pozostać w ukr > - 
ciu i czekać na lepszą sposobność, kiedy będzie 
można ukraść rzecz mniej wartościową, ale ła
twiejszą do obycia.

T O  J jO W v ).
Nie; :wyk*a pacyentka. Do lekarzr dr. Froschla 

w Wiedniu zsrłosiła się przea kilku dniami nie
zwykła paiyentka, mianowicie suczko,  ̂wymawia
jąca ‘  kilka wyrazów, a przyprowadzona przez swą 
panią z prośbą, aby poprawie jej „wymowę". Su
czka wymawia między innemi słowa: „marna" (a

racnej „raawa8), ,,habK (a raczej „naw*'), „Hunger“ 
(a raczej „Hnwer11) i t d. Czy lekarz potrafi prze
prowadzić wzmocnienie i poprawę głosu tej pa- 
cyontki —  jest rzeczą dośe wątpliwą.

Amerykański rekord w przemyśle automo
bilowym. Rok 1916 można uważać w amerykań- 
kim przemyśle automobilowym za rekordowy. JaK- 
kolwiek Ameryka wielokrotnie odczuwa brak su
rowego maieryału, co — rzecz naturalna — po
ciągnąć musi za sobą z wyżkę cen produktu, z dru
giej jednak strony cyfry statystyczne wykazują, że 
pomyślnie zwalcza ów defekt, bo właśnie przekro
czyła już wyrób trzeciego miliona automobilów. 
Mc dziwnego więc, że niekióre miasta amerykań
skie posiadają więcej wozów motorowych, aniżeli 
całe państwa europejskie. Wartość automobilów 
osobowych i ciężarowych, wywiezionych w ubie
głym roku z Ameryki, bardzo znacznie przekro
czyła sumę 1 U0 milionów dolarow (prawin puł mi
liarda koron).

T<orespondiś:ac7 f» z Ameryk | i Bosyr, Biuro syoni- 
stj czne w Warszawie, ul. Marszałkowska 151, po
średniczy w przesyłaniu próśb o zapomogi do kre
wnych w  ftosyi, zarówno jak do Krewny en w Ame
ryce dla wszystkich nrieszkŁńcow Królestwa Pol
skiego bez różnicy wyznania i narodowości.

DO SP "ZECANIA
za umiarkowana ranę

11 mor. gruntu I kl., -  mórg. 
ląk I kl., dom mieszkalny o
i ubikacyach, stajnia, stodo
ła spichrz z piwnicą i ogród 
owocowy. Wszystkie budynki 
jąwdobryn et nie i dachów
ka kryte, bliższą wadomofić 
udziela: IJiinagel, bielic-*?

1206

Roznosicteie
lub ">znosiclelki gazet

na cały dzień lub aa pół Unia 
potrzebm. 680

Biuro dzienników
9.

Muje sie zaraz
e “ icstacgo, prącia 
witego ojjrodn ca dc 
zakładu kąpielowego.

Zgłuszenia do 1165BJaiii hgkilfw zwoi
/"'ulnego, wolnego od wojskapani Mwv

■w charakterze

k ie ro w n ik a
przyjmie Dyrekcya Skłrti- 
dnicy Kółek rolniczych, 
w aś!e. Kaucya i odpiuy 
"dadectw wymagani. Poda

nia me u" ględnione pozo- 
sldną bez odpowiedzi. Odpi
sów świadectw nie zwracamy.

1160

w ^  ^ A  i4 
W pierwszych dniach tj. 
po świętach rozpoczyna 
się ualsza robota oko'o 
budowy warstatów c. k. 
kolei pgnstw. w Tarnowie
i potrzebni są zaraz mu
rarze, ue^e, chłopcy do
fugowania fajatf, chłopi i
te iewczęta za doFirem wy

nagrodzeniem. 1155
Zgłoszenia na placu budowy

u \ichitekty M. MIKOSIA.

N O W O Ś Ć !
dclechg naszych maluczkich jest 

śliczne niwo&̂  1103
MEBLE W KOSTKACH
Zajmt jąca gra żartobliwa dla 
naszych dzieci. Kosztuje tylko
2 K * i idesi dem należyto- 
fci i 80 haL opbta poczt. Za

liczka 60 na). drożej.
Joh. H. Bergmanr 
“‘.en, 6 Bezlik, K-ihlgasse Nr 46.
Dla odsprzedawców opust.

Etoktryane
i acetylen ręczne 
i kieszonkowe 

»ampki. Bateryf 
kartit, maszynki 

do golenia

ALOiS wum
Wiedeń VI11 

zior)!e; go8*«i L 7
CemSki Eg 
odwrotnie. Nfaj- 
:afisze źródło taniot ci dis.

kupców. 1212

TyJkc d la inteligencji!
Najłenszy i najdokłauuiejszj

R A C H U J E ’*
SU M IE N IA

Przekład przejrzany przez 
X. Prałafc Dru Wądolnego. 
Za nadesłaniem K 2-- -  wy
syła franco Księga, nis kalo- 
) icka Dr a Miłko wskiego w Kra
kowie, Flo^/anska. i. 928

i ,JERRY“ |
| iBBtrsl? |
| E Ę iim  l i r o w i  d!a |

Mim, Bukowiny i Kri- f 
| fosfwa Polskiego I
:  s• Spćłka i ogranitzoca -Ą wiedz.

f kroków i
| ul. Floryańska L. 28 1
• • ■ •
S uenniki na żądanie %
8 darmo i opłatnie. S
J 1153 S•tMtIMMMMMMMMMni:

Złoty medal Wiedeń 1912. 229

1 N e rw o w o  o s ła h s3n i %
| T i ę ż o z ^ m

"dzjskuj^ utracone siły przez „Evatone tabletki, g
0 Tabletki te są na podstawie ppstępu w leczeniu ij

5̂ oi sądzone i prziz lekarzy bardzo poSTcone. |
tabletki „Evaton“ mużna oirzymoć w pudeł- §

B Łach po 20, 50 j 100 sjtuk w aptpos św. Marka Q
0 Wiedeń III. Landstrasse, HauptatrL.se 130. |j

Apteka pod „Gwiazda" Kraków, ul. r!orys*s!ca 1S. tó 
0®00SEH0aE0i3SE!! lEHEaSEBSaanaia

KAŻDY ZA-HW\ COMY!

KINO KIESZONKOV^
Aparat z SO filmami w ozdobnej kasetce 

?V’k©  ^  2  2 0 -
Specyahia sery a filmów K 1. DotyeŁcz-a wyszło 20 sery i. 
Za nadesłaniem nalei ’lo&c; oraz 20 'ił!, na porto i opa
kowanie- Za zaliczką 60 hal. drożej. Wiele listew pochwal

nych i dodatkowych zar<ówie s.
Joh H. Bergmenn, obecnie Wiedeń V Koh1 gasse i" III. 
263 (Odsprzedawcom rabst).

kiiema bóiu
niema już bezsennych nocy. ,Fides‘ 
jesi .lśmienającyi,, środkiem dla ze- 
psutych zębów, gdrks mne " "odki są 
bezskuteczne. Za bez,- a toczne zwrot 
pieniędzy! Cena K 1‘50, o tuby ti 4r~,
6 tub K 5'50. Niema więcej osadu na 

zębaeh, śnieżno białe zęby uzyskp/: tyłko można przev. 
używanie rEltau płynu do zębów. Natyclticiastowv bku- 
tek. — Cena K 2’—, 8 flaszki K 6 —. KFMEMY "ASSA, 
L Postlach 12z/24 (Węgry). 284P

liifil-w ajg&o piękny tw a rz
i młouoc an5! cerę zachowują panie i panny aż do późne 
go wiel u przez zastosowanie mojej tysiąckrotnie wypró
bowanej recepty. Wszelkie nieczystości skóry, jak piegi, 
wągry liłamy wątrobiane znikają. Przesyłam każdemu 
zupełmt dartro cdpis tej recepty &a nndestaniem uiarki.

Piszcie zaiaz dt> 1136
Fr. Menschik, Wien 62, Fach 1. Abt, 5.

Automatyczna łapka na myszy.
*$L Na szczur> K. 5'80, na myszy Ker.

A £ |  j ■  — frzez jedną noc można klapać do 
40 szmb — mato widńalna z automi ■ 
tycznym zatrzaskient. Łapki na kart 

kony „Rapid* K. 3‘70 tjsiące karakonów można ła
pać przez jedną noc. zfwsze z najlepszym skutkiem. Wiele 
fisiów dziękczynnych. Wysyłką 'a zwieją, j orto eO h. 
□om wysyłkowy TINTNEK Wiedeń HI. Neulinggasse 

Nr. 26 C. 128

/ s o s Sn.., aiSSr (iWIWfeftaft Śbt
M . La idsu , Kra^^w, t&rj.ym 5

poleca kr'a na każda miaro na sezon t — nny 
i letni « « i r  2 najnowszysh iurnali ‘W

1 ' a n k a  
i B ian k a  album  li fcteL
Zeszyt zawierlecy 1100 moda” I osztujc 1 kor. 49 hal., 
z przesyłkę 1 kor. SO ha!., za zaliczki Z kor. 20 hal. 977

z a  E JUR M®
„ELEKTrsO*‘ złoty zegarek tylko K. 17SO.

Dla nikogo nie bidzie więcej ko- 
n.ecznem, nabywać słoty zega
rek za K 200 odkąd “porządzono 
, Eloil ro“ złoty zegarek z dosko
nałym werkiem systemu ^ulag- 

I hflttel*. Zegarek len posiada 3 ko 
perty, sporządzone z niezmien
nego. irytującego złoto- metalu 
a oprócz tego, pociągmętg są 
grubą warstwą prawdziwego 
"łota. Ż;1 szczególną l pewią wv- 
trwulość tychże gwarantuje się 

„Elektro" złoty zegarek me uioże nikt dró nić od 
prawdziwego zlotowe, który Kosztuje K 200. — '/.& 
regularny chód 5-letnia pisemna gwaraneya. Na żą

danie z rzymskimi lub arabskimi cytrami.
N T  cEtJA K *1 50. _ "«*»

•Tako podarek otrzymuje każdy kupiec teden „Ilek- 
Sm* ztofa zegarek oraz piękny ,Elck« o* aio*y łafl- 
cuszek. Wysyła za zal. (w pole. do ki oleslwa ta 
poprz. nadrstamem należy tości, gdj ż zalicAi i ie do

zwolone 12 i 
M. SWOdGDA, Wiedeń Sil 2. iiicssjarsa Kr. 13-335.

Jedyna księga adresowa przemysłu 
i handlu krajowego

Skorowidz Ptzemystawo-rianiPowy 
Królestwa Galicy! 450

Ug* Pomocy przemysłowa] z roku ■•913.
Cuszimę 'rodło informacyi o wtadzac i, inst>lucyacli, wa- 
lunkach *-kładania przedsiębiorstw ilu. Wobec grożącego 

wyczerpania zaleca do nabycił*

Liga Pomocy przemysłowej, Lwćw, ul. PasrsFta 11.
Cena w oprawie 6 Koron, tylko /.a zaliczką lub za nade

słaniem należytoSc;. z „^ry.

ii Mdasẑ fl FAV0RIT Jut n a d eu

żurnale dla dorosłych I dla dzieci

W . NA WIOSNĘ I LATO 1917
Di nich słyni,. , niezrównane

!! K R O J S  F A V O R I T !!
na składzie u frrmy ioss

J. tfiOHCAS i A. S L im m Q W \
W KRAKOWIE.

Gen® żurnalu ’ ’20 — z rysyFką 1-40 — za zaliczka K 1-80.

WODOCIĄGI
dta miast, gmin, folwarków.

pompy w wielkim wyborze wszelkiego rodzaju 
oraz części składowe jakoteż reperację tyc^o  

uskutecznia i dostarcza

inż. JÓŻEF SCHR0LL, fi a Kraków,
Pawia 8.

Prospekta I kosztorysy dermo. 1050

-ud! UJ
Bajeczny be zkoclzurencyjnj pr-igic-u -«viąteczny I 
Najttfspa .i i’nze fiiiny fabryL 6a’,mionf Arabrosio.

, 0BLĘii:M)£ PtZlf (< a Gorgona)
przeiudny poemat hrycznv w i' aktach, osnuty na 

tle dia.nata Maeterlincka
„ W I O N N A  V A  M N A“

z najzrjalc mil zym tragikiem ’.rt<-skim Sl.MEM 
BENELLI w roli Prinzivalla.

2. TEObr W TEATRZł
najzabawniejsza 3 aktowa komedva „E*ko“ z Ted- 

ilym (Paulem Heydemanem) w roli tytułowej.
3. NA ZOROWiE! (Prosit)

amerykańska groteska w 1 akfne.
4. WYBRZE2A KATALOMII

zdjęcia z natury. 1180
5. W OTCJŁAM! PlIORSKIEJ

studyum z iycłŁ' mięczaków.
6. TYGODMIK WOJENNY

Nirzrównary ten pro^rsit! wyświetlany będzie od 
niedzieli 8 o o piątku'dała l.t kwietnia włącznie

I  w  KINOTEATRZE „ s z t u k a - |
J  Kraków, Hotel Saski, ul. iw. Jana.

B  ff rS  | >

© digitalizacja: mL mai >po‘ ki;
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Posady,

Dwói? WITANO WICE Gór
ne poczta Wadowic* — 

potrzebuje zaraz dziowki lub 
parobka do obory. 1142

ZDOLNEGO maszynisty, pa
lacza i Ślusarza z płacą 

tygodniowa 00 kojon Jo na- 
tyehmiastaweśp objęcia po
sady poszukuje przedmębior- 
stwo w Krak owie. Oferty pi
semne wnoŁic pod „Przedsię
biorstwo" Kraków' IX. 974

t»ZĄDCY, GOSPODYNI oraz 
H  OGRODNIKA na stót z 
dobremi świadectwcmi oraz 
praktyką gospodarczą do ■wię
kszego mujisjlsu poszukuje 
Wioiciański Związek pródu- 
c.entov paszy i zboża. Kra
ków, Radziwiłłowska 8. 1171

Zw iązek  precy poisi&eh
kobiet — Bracka S po

szukuje zdolnych szivaczeU 
do roboty w pracowni. Zgło
szenia we wtorki i soboty 
5—7 wieczór. 1197

POSZUKUJE się zdolnych 
paulin ti<- krawisczyżny. 

Zgłoszenia Kreme; owska 14, 
parter aa prawo. 1198

PORTYER pracowity, pilny, 
trzeźwy znajdzie jtałą po

sadę. 2gi ószenia: Sławkow- 
*ka 12. 1208

ZDOLNEGO POMOCNIKA 
FRYZYERSKIEGO poszu

kuje pierws sorzaflgy zak.ad 
pod dobrymi w* runkami za
raz. Zgios-ienia: Zakład frv 
eyerski w Krakowie, i.otel 
Francuski, ni- Pijrrska. 1211
•MHIIM IM  ® ® ••• »••©*•

\ Poszukuj?. j
■•••nłMMNMtMinni1 n

P

ANIENKA -  praktyką skle
pową poszukuje posady. 

Michalina 1 jgurówna, Alszi 
Dolna. 1196
••»•«••••••»•••*• »••••••••

1 HA Spiła, i 
f  •**••**»• ©** «••••• •#••»»

Kupię fa b ry k ę  wody bo-
dov'ej, Ant. Wójcik Kra

ków, Sienna I. 6. Zgłoszenia 
miedzy godz. 12—1 w po
sianie. 1200

6 P1ECY kaflowych małych 
w dobrym stanie zaraz « p 

sprzedania, cena iasztukg 
kbrón 60. Wiadomość: Szew
ska 27, I. p. od 6—7 . 1000

POŁOWA DOMU drewnia
nego, I ubikacya, ‘2 ko

mórki, piwnica, strych f t>- 
gródek zara:; do sprzedania. 
Wiadomość Bosadzka I. ‘129 
Prądnik Czerwony obok Ols^\

t/t/ÓZ LEGAROW Y do sprze- 
’ * dania. Wiad.: Krakó’v. 
Sławkowska 25, II p, 1190

LEGj? WIEC wioski wyaokiej 
rasy 8 miesięcy w polu 

nie trelów? nr do sprzedania 
(25j K). Kraków, Urzędni
cza 24. 1202

N

OWY DOM li p. v,- Dębni
kach za dop'atą około 

•'0.000 K. sprzeda Konc. Biu
ro kupna i sprzedaży realno
ści w Krakowie ul. Poselska 
20, 1 p. 1205

•*•••• ••• •©« *•*

■ Zgubiona, ł̂ âionp. |

M A  LWIĘTA nadesAy zna- 
* “ koroitfc wódki, liKiery, ra
cy, koniaki, ■ na wyborowe. 
Ceny mzkie. Karmehcka 1? 
Michał KuWa. 1151

ZGUBIONO iBgU^macye i 
dokumenty wojskowe, po

czt ową książeczce oszczędno
ści 1 inne ważne papiery. 
Uprasza się o zwrot port adre
sem w [ityiracyi, aa wy
nagrodzeniem. 1209

\ IVIaIżs istwa
*SI 301 o

DLA opieki oddam  rękę 
sta-jzemu ui zędnikowi, 

eweśti "dnie wdowcowi, który 
zaopiekuje się i dopomoże do 
odebrania należącego mi się 
majątku. Adresować proszę 
H. L. 32. Admiijslr. Iiurye a 
Kraków. 1185

. Różne,
•■•••••••oeaoat «c-« »••»*»< *

PAN MICHAŁ SOLAWA, 
obeci ie Legiony, pułk 2, 

proszony jest, apy we wia- 
.scyiD interesie zecjiciał zgło
sić się nf ul. Gołębią 1, o 
godzenia 8 -wieczór (w naj 
bliższych dniach). 1203
(UiKŹCZYZN \ STARSZY, 
■ przemysłowiec dobrze sy

tuowany nawiąże znajomość 
z wdovą bezdzietną, sympa
tyczną i miłą, która potrze- 
Ł'ije pomocy męskiej. Posia
dającą realność iub gof podar- 
stw > ul prowincji, lub po
siada jdbowiedni kppitał ce
lem nabycia do spółl. i gospo
darstw.' lub interesu reato- 
v nego, albo przez poiączenie 
wspólnie dochodów, uprzy
jemnić sobie pożycie. Zgło
szenie pod „Spóiność ' przyj
mie Adm. Kury-sra. 1204

INF. REZERWOWY WiL- 
■ HELM DAWD, przy r. ik. 
Inf. Rgmt. Nr. 27, 9 komp. 
zaginał bea śladu 15 siorpma 
1914 r. Strosk.na matka m- 
prasza towarzyszy pułku, któ
rzy o takowym cośkolwiek 
wiedLą o łaskrwe wiadomo
ści, ’,:tóre sowicie wynagro
dzi, ped ady. Reyi Dawid, 
Wien II; Josefinengasse 2.

1156

L. 1262.

KONKURS
na posadę kontrolera Ka
sy gminnej. Płaca 1800 K 
i prawo poboru 6 Irzy- 
Jeei po 5%» 20%  doda
tku dro/.yźnianego na 
czas wojny.

Podania zaopatrzone 
w dowody uzdolnienia 
po myśli rozp. Wydziału 
krajowego z 29 ma\a 
1893 Dz. u. kr. 88 wno
sić należy do 20 kwiet
nia b.r.

Kandydaci nie posia
dający wymaganej kwa- 
lifikacyi, jećjn&k mający 
dłuższą praktykę kasową 
■mogą byś przyjęci pro
wizorycznie z f fa ru n -  
kiem uzupełnienia kwa- 
lifikacyi do 6 miesięcy.

Od kandydatów wy
maga się złożenia kau- 
cyi 1000 koron.

Posada do objęcia od 
1 maja 1917 r.

E ukopane, ? kwietnia 1017.
Zwierzchność gminna 

1187 Zakopane.

Gmina Zakopane sprzęta 

okrts 1000 m 3. drze
wa świerkowego,

złomów i stojącego prze
ważnie materyałowego.
(J feity pisemne wnosić nale
ży do Urzędu gminnego 1 
'Lakop&neu do 20 b. m. gdzie 
można przeglądnąć warunki 

ofertowe. J183

Hm rfilOfllldlli
z i arami irednicy ISO m/m 

tanio do np îycia:

Inź. JÓZŁF SCHUOLL
filia Krakfiw, Pawia 8.

V ir “  ̂ \ V

Skórj wyprawiam 
ł .vfosem 5 surew^ 

kupuję. 1207
PIOTR  KARPIAK
Lwów, ul. Blacharska 21. 
<^4

W Y P O ŻY C ZA LN IA  NUT
Księgam i & A. KRZYŻANOWSKIEGO w Krakowie

Została przeniesiona na ui. Toniasza I. 12 (Grand Hctsi]

Wypożyczalnia ta jest bogato zaopatrzona w utwory muzyczne 
na fortepian (2 i 4 ręce) skrzypce z fortepianem M z ; wielki 

wybór pieśni do śpiewu.

1102 W A R U W K i :

Roazaj abonamentu mieś. kwart. P6*' i rocznie roc:. i Kaucja

Abonament b&i premii
1. miejscowy 

3 a) 4 kawałki

1

250 600 12-on 20 00
j 6 keren 
ib) 6 fcaw^łktfw 3‘CO 8 0& fGOO 3000

(z prawem zmiany każdego dnia)

II. zamiejscowy

30 lf iWEłkifcw —

f

10-CH 18R0 3CC0 12 kfiron

(z prawem KąrtaiJ? i’az 11 a

Książki lekarsko - crzyrcdiiśs.̂ s
d o  m h y m  w  k s i ę g a m i  w y s y ł k o w e j

J. BUCHSBAUMA W PRZYWOZIE
obok Morawskie] Ostraw]/

Xofvy lc fccirz flTft Itobieł i  dohtói' <l!a tlnieci nap. Dr med Bache. Złota 
kaiąż i dla familii słownik środków domowych. Powszechnie zrozumiała, pou
czająca książka dla kobiet i matek, dla rozpozjania choiób i użytku doświadczo
nych i tanich lekarstw i spadków domowych. Z dodatkiem: Pierwszń pomoc przy 

nie.jv,c’,ę41iwych wypadkach. K 3'7Ó.

Hw&trhiftina lesiąitl' u 1:u‘f.iiarsJia, czyli poradnik kucharki. Wybór naj
praktyczniejszych i n" ,zbędxjych przepisów różnych poiraw oraz pieczenia 
i sporządzania soków i legumin. Z dodatkiem: Nakrywanie do stołu i uf —5- 

wetek w stosownej formie. Oprawne. K 7‘S0.

rya) ospa,
II. wyd. z rysunkami. K 4’-

rplm rij i  ich leczenie, K 1*6

A  stma, jej powstpwanie. istota i lec Lenie. K l*fi

Mimo s ta l» it6l  d ro iy tn y
w-nikłej wskuiek wojny, mając jeszc :e dawniejsze zapasy, estem w stanie niżej 

w yszczególnione zapa-;y 1077
cffligo £®ops sta?cs^ no następujących cenach sprzedać:

Zeyarek niklowy płaski Roskopf z łańcuszkiem i i isior- 
kiPm K 1150, ten sam w kamieniach idący K 14’—, 
Roskopf T:od\.’ jjnio ki-yty, pięknie grawirowany o 8 ko
perta zh i 17’—, elektro-złocony zegarek płaski z łańcu
szkiem K 12-—, stalowy płaski Cyl. Hem z sekundnikiem

Wiadomości pralcfyozne f* vli królików , Najlepszy i niezbędny
podręcznik dla hodowli królików. K 1'80.

Samopomoc w  cierpieniach cho tbt ich płciowych  wedj& zasad 
lecznictwa przvrodiiiczego. Z K 3‘15.

R^rwfttCOŚć iv incl&eństicie, oraz zwykłe choroby przewlekłe (chroniczne), 
zwfiszczą i! kobiet zamężnych. Chorób tych główne; przyczyny i sposoby zapobie
gania im. Przyczynek do oświaty ludowej, jakola-*. prawdziwego sz;zęścia w rodzi

nach. II. wyd. Cena K I .

Żiifcie płciowe  i jego zn; .czecie ze stanowiska zdrowotno-oby czaj owego. — Wy
danie 2 gie dopełnione, z licznyr,J rvsunkami. Cena K, u 20.

(h o .  oby d&iecięee, a mianowicie odra (żarniće), szkarlatyna, btoruca (dyfle 
krup itp.w, powstawanie tych chorób, lakoteż leczenie i zapobieganie,

Sposoby ■i przepisy lecznictwu prx rjra tlziiczego. Opis zwięzły wszelkich 
zachodząc ™h w leczi iict“ńe przyrodmezer działań i czynności ze szczególnem 

uwzględnieniem najnowszych sposobów. Z 60 rysunkami. 90 h.

I*or rodzen ie w ztieitr. Pralttyczne wskazówk5 do osiągnięcia t. zw. „szi-zęścia- 
i dobrobytu. K 1'80.

Potęga suggestyi. Opracował Dr J. D. Wydania II. Wykład o mocy woli ludz
kiej r 3kaz< 'ki dc jej Wykonania w życiu codziennem z lfcżnymi przykłalftafti 

i dowodanr’ z d:'!eł najwybitniejszych psychologów i badaczy. K 2‘70.

MyjHiottJzm i puggeęłya. Krótkie popularne wskazówki do iiypnotyzowania, 
.tnkoteż do udaeleuia jioddawek w celach leczniczych i wychowawczych. 

Część I. R , K s.6a 
Część Ił. )

Wysyła się wyłęczpie za poprzediiiem nadlaniem przy za
mówieniu należy adresować:

KSIĘG4RNPA WYSYŁKOWA
i. BUCHSBAUMA W PRZYWOZIE

(OBERFU&T) MORAWY. • nas

K 16.—, stalowy rnkrowy .Rem. z sei’.nndn.kiam w ka
mieniach idący płaski K 28‘—. Wyśmienity prawdz. rikl. 
zegarek służbowy W. Iłosk. Patent z plomby na kamie
niach K 26'—, stalowy dan-ski K 16'- -, lepszy ze starką 
K 20- —. Srebrny Roskopf kryty o 3 kop. sijąy K 23'—, 
srebrny płaski Cyl. Rem. z met. cyferblatem, kryty K 28—, 
otwarty K 25'—, srebrnj damski otwarty K 18'—, jpsr,y 
ze skórką na rękę K 25—, ten er~n Itry ty K o>0—. Budzik

______  najlepszy K 5'50. Srebrny męski ańcuszek po K 5'— i
Lyżei, ameryk. duble z gwarancyą K 8'—. Brzytwy po K 3‘50, 4'50 i 5'—. Ma ;zynk 
do włosów K 8'50. Kasetka do golania z rozmaitym? przyborami K 9'—, 12'— i 15'—.

Harmonie ręczne w roziraitych gatunkacli po 
K -,5'50, 8 —, 10*—, 12-— do 50'--. Skrzypce ze 
fcn.yczk im w rozmaitych gatc nkach po K IG —,
14-~ ,  16*—, 20'— do 30'—. Ustno harmonijki 
po K 1'70, 2'5u i 3 -jO. Trąby akordeonowe po 
K 4*—, 5— i 6‘—. ZapalniczU benzynowa po 
li 3 50 i 5‘50. LpmpKi eieittr. po K 3'50, 4’50 i 

5'50, baterye po K 1'50.

Wysyłka za pobraniem pocztowem — Do pola za poprzedniem nadi iłanien i kwoty 
‘ió'vnr nieodpov/iednj wymienia łeb zwraca pieniądze. — Ryzyko wyłduczoue. |

IGMMW CYPRiS
Bogato ilustr. ceaniki zegr_iów, biżuteryi i przyborów zega^m. darmo i opłatnie H

la k la d  tpo^rzebowar „CONCORDIA
podejmuje sis przewodu zwłok do wszystkich krsśtm Europy. 
Jedytiy v KrskpMe, który posindi własny wyresb trumien.

Zamówienia z prowincyi załatwia się od»vrotnie. Wsżelfiie wpłaty, 
korcspondencyę i zwroty nut należy uskuteczniać pod wyż*j 

wymieriiopym adresein.

2902

j  acz. red. i dawca: Waryen Dęfcrcwt’:i. Ódpow red.: Dr. Tadeusz Ksnczy.iski.

WOLNEGO
cara P3sc S-zszrpaftoki I. 2. (dom włssny). Teiefcn C31. rasa |

Drukaruia Ludowa w Kra'*o%is.
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