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Na progu nowej epoki.
Z powodu pobytu Dostojnej Pary Cesarskie, w Krakowie.

Kraków, 5 maja.

W tftfiu dzisiejszym prastary gaód wawelski, 
którego j istoryę pisało iziesięć wieków, w ita 
dostojnego monarchę i  jego szłachetfną mał-

paary cesarskiej 
mych czasach.

Sam fakt przybycia nowej 
byłby całkiem naturalny w

ly nieraz słowa "ielkie5 ionioslośei politycznej, 
s.ftvie dzc jąoe siłę żywotny narodu .n-cis &j£o i 
jego nieprzedawnione prawa do samodzielnego
bytu. Tu w  Galicyi uformowały rię za zgodą, 
zmarłego cesarza pierwsze pułki z mendę 
polską i  sztanenrami polskimi; które po raz 
pierwszy od csiau powstania 1R63 r satot^no*

Ceaarxotra  Z Y T A .

Dziś jednał; wypada w  momencie największe- 
3° przesilenia wujeomego, w  którym monarclua 
■s'bs!buirgów, Polska budząca się do nowego ży- 

CIa i cała Europa stoję, na progu nowej epoki, 
Splot wypadków wewnętrznych pańft^owytl! 
-» wnętrznych poli yczn^eh nadaj § temu przy- 
ld®wi szczególną wagę, To, co otóe stropy po - 

wiedzę, w tych krótkich godzinach odwiedzin. 
° awioiel starodawnej dyrs istyi, związa- 

> kistoryę Polski ’,ałym s zereg ]*  piezwszo- 
^®yoh wypadków i  krlijjacyi — i  przedsta- 

społeczeństwa p o tn ego , bidzie mia?o 
w9łpliwie znaczenie głębokie i  zasadr. sze. 

Dzieje Galicyi są jakby mikrokosmą losów 
ołskij To, co się tu dzieje, jest zwykle 

bogiem zmian daleko sięą sjęcysh i  lale? n 
^^ęcych. Pierwszą dr^elnicą polską, która w  

B jejat*  porczbiorowyoh zaczęła korzystać z 
praw obywaj elskich i  otrzymała mtorio- 

i Galicy a. Przerwane na ziemiach pol- 

lic* W 1881 r ‘ życie ParlameB%rae tu, w  Ga- 
"aczęło rozwijać się na nowo w całej pel- 

*a’J ^  Jwixe nie bez błędów, w każ i; m jednak 
j. d°niosł« dla c&.jk&u ?h rprr w polskich. 
tJj JtarlaŁJonta wiedeńskiego była jedyną 

3 europejską, ^kat1 padać mogły i pada-

Cesarx K A R O L  1.

Tsaly w lormacyi bojowej , .Jeszcze Polska 
z#nęła: , ■■ ’iwarcie w obliczu -lale Europy stwier 
dzając, że idą, krew przelewać, aby wywalczyć 
wolność dla dawnej monarchii Piastów i Ja
giellonów.

Nie wiemy, jakie będę, dalsze losy formujące
go się państwa polskiego — wiemy to jedno, że 
w  nowym monarsze mamy życzliwego i pełnego 
J.a_lepszych imtemjyi rzecznika — że w chaosie 
politycznych i wojennych problematów sprawa 
polska nie jssi d l« niego obojętną i drugorzę
dną, — żti ołody c w ;  dal dowody g*ę7 okiego 
zrozramir ■ la uczuć, tóremi dziś oilywiory jest 
ceSy nar# Polski. Podniosłe jego słowo, w j rze
czone z ekazyi oddania Legionów, jako zawią- 
zku armii polskiej zapisał naród we wdzięcznej 
pamięci.

Uważamy też za. poważną i raiosną zapo- 
wiedź cluj a dzisiejszego, że spotkanie pa_ry mo- 
as rszej i  przedstaw »ci©K kraju odbywa się ni& 
gdadeSadidej l©r,z wlaćaic lu w  ^r?.ko*ie, stoli
cy dawnej państwa polskiego.

Od pierwszego momentu wstąpienia na tron 
młodego cesarza naaczyli^my się rezamief: ;«*§© 
zamierzania i Łntenjye, bo przekonaliśmy się w 
tym tak krótkim okresie czasu jego rządów, źe

pic nie tmejc się napróż u.* tam, gdzi.i |®go u o >  
ga jest zaangażowana, że umie z w yższą In iu i-  
cyę politycz \ j oryentowaó się w  splecie powi- 
Mcnyoh zjawisk ptós^ow^oŁ i wybrać zaw- 
are najwłaściwszą drogę, że wreszcii monar- 
uula hibslraisł a pod Jego kierownictwem pc- 
ezyaii. Ikuć w swoje dłonie inicyałj •s/ę nie'ylkf‘ 
w sprawach 'vewnefrLaych państwa, gc1 zie do
konało się wiele doniosłych, uzdrawiających 
zmian, ale również w  sprawach mlędzyngredhi 
wych.

Dlatego z otuchą i radością wita nasz gród 
młodą parę cesarską. Dzień dzisiejsi y jest pię
knym mementem politycznym, wysokiej miary, 
kt >regc znaczenie bodzie umiała ocenić caH 
Polska. To, co ususzymy z ust monarchy, bę- 
uzie w ciągu tej straszliwej wojny europejskiej 
pierwszą bezpośrednią ennrcyacyą polityczną, 
którą dynasta habsburski na ^ a a n e j  ziemi 
polskiej wypowie bezpośrednio fietylko do oby* 
»ateU tego kraj i ale również i p/zeder-szyst- 
kinn do Połakom. Naród polski p?mięta o tern, 
że jedyną dyuastyą, która opierała się długo 
myśli rozbioru Polski, zanim ustąpiła pod 
pvzymuseiu — bela dynasty a Hab&inirsLa — i 
pamięta to tafc?e, ta doni H'»bslrargół'' Irył pi^T- 
wszym, który da* impuls do odbudowy państwa 
poiskieno, To wielki tytuł do wdzięczności na
rodu, który też w  dniu dzisiejszym wita szla
chetnego monarchę i jego małżonkę, pełną ser
ca i  opromieniony blaskiem doibroci w  sv\’oim 
prastarym grodzie wawelskim. Dirień i^isiejsz* 
zaeiof-H jeszc^a bardziej węzeł serdeczny, któ
ry w ąSe miliony PolaM w  z dos.-ojną para.

Kraków, 5 maja.
Kraków wita w dniu dzisiejszym Cesarza Au« 

stryi i Jego małżonkę. Całe miasto już od wczo ■ 
raj wrzało gorączkowymi przygotowaniami nad 
dekoracją ulic, gmachów publicznych i  prywa
tnych. Ulice: Basztową, Floryańską, część plant 
i Rynku przyozdobiono masztami zo sztandara
mi o barwach rządowych, narodowych i  krajo
wych, festonami i .flagami. Odświętnie także 
arzybra.no dv/orzoe kolejowy, gmach starostwa. 
Barbakan, hiame Floryańską. kościół Maryacki 
i sąsiednie budynki. Dekoracyi miasta, flo/ma- 
ły oddziały wojskowe, pod komendą oficerów 
oraz służba magistracka ped d worem inżynie
rów budownictwa miejskiego. W  wielu m iej
scach umieszczono transparenty i napifcy powi
talne w języku polskim. Całość przybrania 
przedstawia się nadzwyczaj efektownie i bar
wnie.

Prezydyum miasta wydało z okazyi przybycia 
Pary cesarskiej następującą

Odezwę:
Do Mieszkańców stół. kroi. m. Krakowa!
Jego Cesarska i Królewską Apostolska Mość 

cesarz i kruł Karol I. z Najdostojnie-szą Swą 
Małżonką cesarzową i królową Zytą przybędą 
do naszego miasta w sobotę 5 t o .  o godz. 9 ra
no. --
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Pragnąc, aby w  uroczystem przyjęciu Najdo
stojniejszych Gości wzięło udział cał3 miasto, 
aawiadwołamy Mieszkańców, że Najja Iniejs ta 
Para Monarsza uda ^ię z dworca kolejowe* ł 
przez ui. Lubicz, Basztowy \ Floryańską do ko
ścioła N. P. Maryi poczem wróci tę samą dro
gą do gmachu Starostwa, stąd zaś pó udzielo
nych posłucha niach przed godz. 12 powróci na 
dworzec kolejowy.

W itamy Najdostojniej szych Gości jak naj
serdeczniej a  z jak najwyz»*ą radością dajemy 
wyraz uczuciu najwyższej czci dla Panującego 
Domu Cesarskiego, ula Najdostojniejszego Mo
narchy i  Jego Małżonki, prawdziwej opiekunki 
biednych i nieszczęśliwych.
Celem utrzymania należytego porządku nara

żamy się do publiczności, aby u aaiarę wolne
go m i^ js^  grupowała pię na całej przestrzeni od 
dworca kolejowego do kościoła N. P. M aryi w  
ulicach wyż:ej podanych.

L la  uświetnienia przyjęcia wzywamy wszy
stkich właścicieli realności, aby swe domy bo
gato udekorować zechcieli chorągwiami o bar
wach państwa, kraju i miasta, a Mieszkańców 
w  domach przy ulicach Lubicz. Basztowej, Flo- 
-yańskii ij i  w  Rynku głównym, by nadto okna i 
balkony ozdobili dywanami, a  w miarę możno
ści także kw iatam i

Prezydyum stok krók on. Krakowa: Dr. J u 
liusz Leo, Jan Kanty Feclerowkz, Józef San*, 
Karol Roił*.

Program uroczvstości:
Według programu Para Cesarska przybędzie 

do laszego miasta, w sobotę o godz. 9 rano. Na 
dworcu powitają Ją: Eksc. min. Dr. Bobrzyński, 
i&ksc. komendant twierdzy rnarrz. polny v. Gu- 
feck, eksc. komendant wojsk. m. p. Brandner. 
komendant kompanii honor., muzyka 54 pp„ 
kompania honorowa cztorecL pułków strzelców, 
.wiceprezydent Namiestnictwa Fed&rowicjr i  dy
rektor p o lic ji dr. Brosakiewicz.

Po przyjęciu uda się Cesarz Karol z  Mał- 
ką do kościoła MaryanMego w  następującym 
orszaku: uajprzód pojadą Oaccelnicy władz 
woskowych i  cywilnych, następnie Ich cesar
skie Moście wraz z swym orszakiem, w  którym 
ierwszym powozem pojedzi© minister Galicy? 

eksc. dr Bobrzyński przy boku prezydenta m.’- 
oistrów Eksc. hr. Clam-M irtinica. Po drodze do 
kościoła MaryaeHego powita parę cesarską w  

Rondlu Bramy Floryańskiej prezydent m. eksc. 
d r Leo, gdzie również in corpore zjawi »lę  Rada 
miasta oraz przedstawiciele Magistratu.

U  wrót kościoła powita parę cesarski wśród 
ceremoniałem przepisanych uroczystości ks. 
biskup Sapieha na czele duchowieństwa i popro- 
w a ir i Ją do klęczników po stronie ewangelii 
głównego ołtarza. W ejic ie  do kościoła odbędzie 
się wśród dż.rięków hymnu ludu.

fzy W  l i  i?t v mml
oseas

A więc —  nowa ofenzywa... Pozrtuti się pognie
wał, Lwów uroczyście zaprotestował, a tylko War
szawa doszła do pewnego poiozumienis z Krako
wem, dzięki wzajemnej życzliwości i skłonności 
do ustęprtw. Skutki odbytej w  lutym r. b. nar-i- 
dy w Akedemii Umiejętności i jej uchwal w spra
wie pisowni pole kiej nie są pocieszająco. Zdawało 
się, i?  jestebmy blizcy jednomyślności i zjedno-
• zenia, jeżeli na razie nie politycznego, to" orto
graficznego, a tymczasem się okazało, żeśuiy i do 
tego jeszt ze nie dorośli.

Szkopułem największym, o Iitóry się rozbijają 
usiłowania kompromisowy, jest pisownia koń
cówki tó, -to, -itun itp. w  wyrazach i nazwaeh, 
przyswojonych z innych języków: biblia czy 
biblja, Marya czy Warja, (bo o pisown5 Ma,yj<x 
joż się nie mówi) Ku^yp.r czy Kurjer —  oto za
sadnicze różnice, oparte na argumentach tak sil
nych jednego i drugiego stronnictwa, że o prze- 
kenaniu i ustępstwie prawie mowy niema. Zwo
lennicy pisowni przez i  fy ) stoją tv ardo na grun
cie etymologicznym i twierdzą, że np. bi-bh a jest 
wyrazom trzechzgłoskowym, zgodnie z językiem 
.acińbkim, z którego przyswojona, i że godnie 
z nim zatrze muje akcent na zgłosce trzeciej od 
końca czyli na bi-, wykształceni bowiem Poiaey 
./ymawiają W-bli-a, to znacz) dają fiaclsk na bi~.
O ile kto wymawia inaczej, jak np. Jud W-Mi a, 
AfcMry«ft zgodnie ze ■swyczajem pełękim, momiby 
napisać te wyraz* nawet bibti/a, Mary/a bo się 
je wtedy naprawdę tak wymawia. Co więcej —  
zachowując pisownię zbliżoną do oryginalnej, u- 
łatwiaiay sobie tworzenie pochodnych np. przy- 
9Jiir>tnikow: bi-hhj ny, Ma-ry-a-cki i zostajemy 
xv zgodzie z pisownią rz.'tzo\ -ników.

Następnie ks. biskup Sapiena odpra w i rabo- 
źeństwo błagane i udzieli błogosławieństwa.

Po skończonej ceremonii kościelnej odprowa
dzi ks. biskup Ich cesarskie Moście do wrót ko
ścioła.

Po nabeżeństwie uda się para cesarska do 
Pc łaeu rządowego przy ul. Basztowej, gdzie za- 
trzymt się w salonach recepcyjnych.

Następnie cesarz zjaw i się w  ?ali audencyj- 
nej, gdzie odbędzie się c e r c i e  dla generalicyi 
i  korpuf u oficerskiego. Następnie zjawią się na 
audeł.cyi cesarskiej episkopat, przedstawiciele 
szlachty, reprezentanci .władz rządowych, W y
dział krajowy, prezes Akademii eksc. Stanisław 
hr. Tarnowski, rektor Akademii sztuk pię
knych, prezydent gal. „Czerw. Krzyrża“ , przed
stawiciele c. k. Tow. rolniczego i  Związków rol
niczych, Izby handlowej, gm iny ewangelickiej 
i  żydowskiej.
Po  krótkiej pauzi* stanie K o ł o  p o l s k i e  z 
prez. ekhc. dr Bilińskim, który wygłosi prze
mowy.

W  międzyczasie cesarzowa przyjmować b ę
dzie d »m y i ała cowe, — potem damy z to
warzystwa, względnie żony generałów i  ofice
rów szitabowych. a następnie te panie, które 
pracują na polu opieki samarytańskiej.

Po tych przyjęciach swiedzi cesar sowa szpital 
twierdzy nr. 1 'mieszczący się w  gmachu Aka
demii handlowej przy ul Straszewskiego.

Po ukończonych audeneyach nastąpi odjazd 
pary cesarskie! w  tym s&myra porządku jak i 
przyjazd.

Na dworcu przy pożegnaniu zjawią się te sa
me osobistości, cc przy powitaniu.

Odjazd paty cesarskiej nastąpi o godz. 12 w  
południe.

# *

Spodztow mątw*
W  artykule wstępnym wyraziliśmy przeko

nanie, żo w  dniu dzisiejszym z ^k^zyi pobyia 
incnaroiiy należy pię spodziewać w&żiej enun- 
t:yacyi politycznej. Jak się w  ostatniej chwili 
dowiadujemy., w  kołach poinformowanych mó
wią, że ważne enuneyacya polityczna moma-- 
eliy jest istotnie oezekiwanu.

V' ' *
* T  : *

Z ôprzfeHnî yc pobytu pa/y 
ce^fiSKiPi # KrsikowiP..

Ce&arz Ka,rol I. składa w  Kra ku wie w  dniu 
dzisiejszym pJexws*4 -iwą oticyalnę wizytę |a5m 

.onarena. Poprzedrj' > jako następca ironu ba
wił cesarz w  Krakowie dwukrotnie, poraź pier
wszy oiicyalnie 30 czerwca 1912 r. i  nieoficjaln ie 
31 styc.znia 1315 r  trżyse ły  wtedca Au strii

Tnaczoj tię na to zapatntją zwolennicy joty. 
Twierdzą oni, ż3 wskutek akeenlu, przesuniętego 
na Lrzecią zgło&kę od końca, owa zgłoska przed
ostatnia z i  tak się skraca, że wyraz blh-lja  ma 
tylko dwie zgłoski i tak ?iamo Mar-ja, że tedy 
przei^ wpływ polskiego akcentu te wyrazy się 
skróciły i nie mają w  końcówce samogłoski i (y ),  
lecz epółgłoskę j .  Na zarzut, że od hibljii trudno 
bez ubyciu sztuczek utworzyć: biblijny oc!pow;a- 
dają, że przymiotniki te pswsfały w epoce, kiedy 
wymawiano bi-hte-ja. z akcentem na przedostatniej 
a "więc biblij-ny a późniejsze tworzymy na tę sa
mą modłę, bez wzglądu na wymowę i pisownią 
rzeczowników; te ulegiy skróceniu o jedną zgło
skę, w  przymiotnikach zaś wrskutek akcentu u- 
trzymało się środkowe - i j  lub -yj.

Rzecz szczególna, że zwo enniey ioty taki na
cisk Madą w  tym wypadki/ na w y ni o w  ę i 
a k ć e n t. które przecież nie »ą zasadnicze w  na
szej pisowni. Przecież wymawiamy fh v t  a piszemy 
wchód, bo się kieiujt my j poczuciem etymoio- 
gicznem, czyli pocJłodzeniem fego wyrazu; po
dobnie możemy całkiem dobrze wymai-iać bl-bLi- 
ja  z akoenteiu n? zgłosce trzeciej od £ońci. a pi
sać jak w yżej: M a ryia, Konstytucyja, K itryjer 
itp, Siawianie zaeady, żo „wyrazy wielozgłoskowe, 
wymówione w sposoo p r a w d a iw ie  p o ls k i,  
mają akcent stale na zgłosce przedostatniej —  
nic zgadza się z rzeczywistością, skoro ci sami 
ludzie „wykształceni", którzy niby wymawiają 
M arjti, mówią lównież: fizyka, krytyku, logika, 
matematyka z akcentem na trzeciej zgjoeec od 
kof ca, a nawet: okolica, w ógóle szczegóły, a 
więc wymawiają „prawdziwie^ po polsku polskie 
wyrazy z -akcentem na trzeciej od końca. Co wię
cej: to samo ucho, które dostrzega w M arji za
nik «  y  przed j ,  lub ehoeby jego znacznego skró
cenia, to soino ucho dostrzeże ‘.akiego samego 
skrócenia w  wyrazach fizyka, idgika, mateoia* 
tyka a przecież nikomu n* my#ł r  “ f  ,ń3«

© digit^lizacia mbc małopolska pl

przyjechał w r. 1912 w towarzystwie swei 
żonki arcyksiężnej Zyty i zamieszkał ^1- 
tamentach hr. Potockich w pałacu „p0d 5^- 
nami“ . Zwiedzał wówczas ai*cyksiążę Ws 4' 
grobowce królów Polski, przyczena zainter^ * 
wał się szczególnie grobowcem Augusta u iSo" 
cnego, gdy hr. Mycielski zwrócił uwagę ń 
księcia, że wspomniany król Polski był D 
piastą jego małżonki.

W  r. 1915 podczas drugiego pobytu o c 
terze czysto wojskowym mówił arcyksiaż 
wielkiem uznaniem o wzorowem zachowa^2 
się ludności w czasie wojny i  podnosił boW^' 
skie czyny Legionów, z którymi zetknął sieer' 
Węgi'zech. Z pobytu w Krakowie odniósł cesâ  
Karol wrażenie bardzo sympatyczne, oczarow 
ny pięknością miasta i jego starożytnena ?!' 
bytkami. W  rozmowach z przedstaw icie^ 
społeczeństwa polskiego wspominał monarch 
miłe chwilę, spędzone x? wawelskim grodzie

*

Uan i  aiii nM oSarons n
n u  n  i

Dnia 21 listopada zeszłego roku prezĵ dyum 
N. Ii. N. zakomunikowało prasie polskiej wiado
mość, że śp. cesarz Franciszek Józef I. 
wal pułkom Leg, Pol. sztandary, któr® zostają 
im wręczone w chwili przejścia do armii p̂ . 
skie}.

Ponieważ w  myśl intencyi zmarłego cesarza 
nadeszła już chwila wręczenia sztandarów poi- 
skina legionistom, przypomnienie tej sprawy w 
uroczystym dniu dzisiejszym będzie na 
Będzie to piękna i doniosła pamiątka po zmar
łym cesarzu, którą armia polska zachowa m 
wdzięcznej pamięci.

1 #  jflę ie  H i
Kraków, 5 maja

Londyńskie pismo „Globe“  podaje w  rubryc* 
„ N a d e s ł a n e *1 takie warunki pokojowe An- 
gl!..

„1. Cesarz niemiecki, "następca tronu, książę 
Ruprecht bawarski i  wszyscy generałowie, któ
rym się udowodni, że rozkazali lub aprobowali 
zabicie belgijskich, francuskich, serbskich i 
czarnogórskich obywateli cywilnych, mają byc 
wydani państwom koalicyi i  stawieni przed 
sąd wojenny z  powodu mordu. T o  samo ma sit
f.tać z mordercami kapitana Fryatta i siostry 
Cavell, o ile naturalnie stracenie ich było niele 
galne, co jeszcze nie jest stwierdzone;

2. Niemcy zapłacą odszkodowanie za wszyst

pisać dlatego: fiska, logka, matematka i t. p 
Powoływanie się w  ogólności na wrażenia oso 
b is  te  słuchowe nie jest argumentem naukowym, 
bo słuch słuchowi nierówny, jak również opiera 
nie się na zasadzie wymowy (fonetyki) tam, gd®*’ 
przeważa wzgląd na pochodzenie (etymologia) lu» 
zwyczaj nie może być przekonywujące.

Jest to tem więcej uderzające, że w sprawi* 
zakończenia przymiotników w przyp. 6 i 7 1- Po: 
i 6 1. mn. na —ym, — em, —yrtii, — e*ni, ci sam 
zwolennicy joty stają na stanowisku historyczne!' 
tradyeyjnem, a nie fonetycznem. Wszak to & 
stanowi tajemnicy, i sprawdzić potrafi nawet uck 
profana nie lingwisty, że powszechność mówiąc 
po polsku nawet .,wykształceńeza“ mówi: dóbr#1 
ojcem, dobrem dzieckiem, dobrenti Itidźmi, w 
breml żonami itp., czyli że w tych zakończeni^ 
słychać wyraźnie e, może tylko niekiedy a1®0' 
pochylone ku e. Jeżelibysmy się oparli na 
wie, powinniśmy wszędzie pisać zgodnie z wy® ' 
wą dobrem, dobremi bez różnicy przypadkom 
rodzajów. Byłoby to bardzo proste i logicy 
Tymczasem uczeni gramatycy skonstatowaną, 
że przed Kopczyńskim nie rozróżniano rodzaj 
chcą gwałtem powiócić do wieku XVI czy.
i  pisać: dobrym chłopcem, w dobrym dz . M , 
a w k mn. dobremi chłopcami, dobremi 
Tak tedy polecają zaniechać jednego rozróż® 
a wprowadzić inne, dla profana trudniejsze i z { 
mową niezgodne. Czyż nie lepiej wszędzie }' 
wszędzie c?  v

Jest jeszcze jeden punkt, który zaciętej ^ 
wołnje spory; to pisanie przyimka z  w złożt 
czasov/)itkowyeh (zcedzić czy ecedzić, zsuną r 
ssunąc) i k ń^owego osnownego z  w przy®'  ̂
kaeh i przysłówkach na — ki, — k o : (otizkl, 
czy bliski, blisko). Znowu fanatycy żądają 
wni i!o jetycznej przez s, przeciwnicy jej z j, 
wują pochodzę o z  i piszą z (zsunąć, 
hh-*j'o bo bliżej bliższy itp.). ,
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ogzta wojenne, poniesione prz< z państwa 

oiicyJn0»
,0» jriotP niemiecka, austryacka, turecka i buł- 

jca byc wydane koalicyi, w  razie zni- 
enia icłi ma cala wartość ńyc ■wypłacu- 

, „ kosMcyi’
' isieracy i  Austro-Węgry przestają, być ce- 
stwazni- Niemcy spadną do roli z r. 1870, 

państwa w  skład ich wchodzące staną się 
^ o0Zielnemi republikami. Au&cro-Węgry zo- 
sS . rozdzielony między Włochy, Rumunię, 

,'i^ię i Czarnogórę; 
r polska bidzie samoistnem królestwem al- 

. j.epubliką pod naczelną wiedzą caratu;
I  Twcya przestaje istnieć w  Europie; Kon- 
I stantyfl°Po1 otrzymuje Rosya;

7 W s z y s tk ie  niemieckie k o lo n ie  mają być 
i ^zie lone między państwa koalicyjne;
I g F a b r y k i  Kruppa mają być zrównane z zie- 
I ^  j nie mogą być więcej odbudowane;

(j‘ jsfje będzie mogła istnieć żadna niemiecka,
I praska albo bawarska armia, z wyjątkiem ma- 
jgtro korpusu policyjnego; trzymania armat z 
wyjątkiem armat małego kalibru do wyetrza- 

I fów salwowych. jest zabronione;
10. Za ładow an ie  cłami naństw centralnych 

j ich sprzymierzeńców będzie wykonywane 
przez państwa koalicyjne dopóty, dopóki pro
gram powyższy we wszystkich szczegółach nie 
jjędzie przeprowadzony.

Tych 10 punktów przedstawia minimum tego, 
czego żądamy."

Widocznie pismo „Globe“  zdawało sobie samo 
sprawę z „wartości" tych warunków, skoro uwa 
żało za stosowne ogłosić je  w  rubryce „nadesła 
nej

W  oczekiwaniu 
me" y kanclerza*

Kraków, 5 maja.
Dzień, w  którym Betłunaun Hollweg zabierze 

głos w parlamencie — pisze „N. For. Pr." — nie 
jest Jeszcze iznaczony. Kanclerz je lnak  zabio
rze niewątpliwie głos w  najljliaŚTfm czasie. 
Dzienniki berlińskie nadeszły i  niektóre z nich 
zajmują £ię półurzędowemi oświadczeniami, iż 
iOLjaichia nie żyw i źatlnycli silanów a j^ ssy^  
mych wobec Rosyi i  że obszaru swego nie za
mierza kosztem Rosyi powiększać.

W  rc i m o wie w s n ó łj ra coiraika „N. Fr. Presse" 
z bawarskim prezydentem ministrów, tenże o- 
swiadczył, że zetknięcie się jego z hr. Czemi- 
nem ujawniło ponownó sgotLntiść zap.try wań 
ifim tych mężów stanu.

'W dalszym ciągu rozmowy hr. Hertling po
siedział:

„Rosya pierwsza z ludów koalicyi dociągnęła

Nie dotykamy już innych drobiazgów i sporów, 
nawet o rozdzielanie wyrazów i o kropki po licz
bach porządkowych, bo na^a nie idzie o roztrzą
sanie wszystkich kwestyj ortograficznych, ale o 
stwierdzenie wielkich różnic zapatrywań u ludzi, 
którzy chcą wydać przepisy pisowni, cały naród 
obowiązuiące. Ponieważ niemożliwa do przepro
wadzenia konsekwentnego jest zasada fonetyczne 
(wymowa), ponieważ i zesudzie etymologicznej 
(pochodzenie) urągają przyjęte od dawna postacie 
wyrazów jak deszcz (zam. deżdż, 2 1. poj. dżdżu, 
°>tąd dżdżysty), nie pozostaje nic innego, jak w 
oprawie tak zewnętrznie dotykającej języka pogo
dzić się z tradycyą i zwyczajem i dopóki ten się 
otrzymuje i tworzy jakieś ży we poczucie, dać mu 
przewagę nad racjami naukowemi.

Atoli właśnie to stanowisko kompromisowe jest 
dla zacietrzewionych najtrudniejsze do zajęcia; 
j śdnego tyi mizuje wymowa- drugiego etymologia, 
niejednemu przyzwyczajenia nie pozwala pisać 
.noc („bo to barbaryzm, skoro mówię mogę1) i 
tym sposobem o s ią g n i ę c i e  z g o d y  z u p e ł 
n e j n a w s z y s t k i e  w ą t p l iw o ś c i  j e s t  n ie 
m o ż l iw e .  Dopóki język żyje i rozwija się, nie 
można go ani pod względem gramatycznym, ani 
■■"tograficznym ująć w ramy stałe; on je rozsadzi, 
ak slaby bluszcz potężne mury zamczysk rozwalr 

w gruzy i na nich się zieleni.
Cóż tedy zrobić w  dzisiejszem stadyum walki?
Nr epie.i zostać przy zwyczaju dawnym, który 

choćby nie był oparty na zasadach naukowych 
ma za sobą —  prawo życia. Rozpowszechniony 
w szkole i w  literaturze ma swoich zwolenników/ 
i przeciwników, ale pełni służbę sumiennie. Język 
•sam ani nie zyska ani nie straci na zachowaniu 
stanu obecnego. Może następne pokolenie w zje
dnoczonym narodzie będzie szczęśliwsze i cy do 
ujednostajnienia (nie u s t a le n ia ! )  pisowni; po 
nas pozostanie iradycya woli, ale niezawsze do
brej. R. Za  wili iski.

swój były rząd do odpowiedzialności za rozlew 
krwi w  obecnej wojnie. Jednocześnie naród ro
syjski zdaje się odsuwać od bezgranicznego 
programu aneksyjnśgo koalicyi i  zdaje teię nic 
godzić na przewlekanie tej strasznej wojny w 
nieskończoność, gwoli zdobyczy. W  ten sposób 
Rosya rbliza się do punktu wid; “iiua toca rr‘>  
centralnych, które już pierwszego dnia wojny 
oświadczyły, że feie prowadzą wojny zdobyw
czej, lecz walczą ty lii o o obronę i  toezpiefezeństw » 
s-i/ej ©a*yst©ncvi. Ten cel musimy osiągnąć i  o- 
uiągniemy go. Sądzę, żo nie daleki iuż jest dzień, 
kiedy także inne państwa koalicyi swe plany 
niszczenia i  zdobyczy uznają za poronione11.

W  zupełnej zgodzie z oświadczeniem tor. Iier- 
tlinga „Miinch. Neuesten NTachr.“ w  artykule z 
28 kwietnia piszą:

„Jest rzeczą niewątpliwą, że Austro-Węgry 
żywią szczere inteneye pokojowe. Gdyby jed
nak obóz koalicyi m iał czvrpać z tego nadzieję, 
że Austrya , Jicia.aby w  jakikolwiek sposób 
wpływać aa Serlin w aeruuku zawarcia pospie
sznego pokoju, to byłby on w  błędzie. Położe
nie wojskowe i  gospodarcze nie wymagają te
go i  z całą pewnością żaden z kierujących mę. 
iów Austro-W^ier nie zny^li o taki-w kroku 
Czy szczera woła kierujących niemieckich i au- 
stro-węgierskich mężów stanu uwieńczona bę
dzie sukcesem, zależy to w  daleko mniejszym 
stopniu od nich, aniżeli od rządów Paryża i 
Londynu".

Dziennik cytowany stwierdza w dalszym cią
gu, iż jeżeli nie zamilkną taca dyskusye o roz
biciu Niemiec i Austryi, to tak '"iedeó, jak 
Berlin i  Monachium zdecydowane sę do dalsze 
valki, az przeciwnik pod grozą miecza dojdzie 
do tego, do czego nie doszedł ze względów rc 
znalowych i  IudzJki~h.

Także d dennik taJd, jak „Post" berliński, 
stojący blisko tych kół politycznych, które przy
wiązują daleko idące nadzieje i  pretensyo do 
wojny w artykule z 27 kwietnia pisze:

„Nawet podejrzliwy i  nieżyczliwy obserwator 
nio ma najmniejszej możliwości w  zamiarach 
niemieckich i  austro-wigierskich dopatrzeć si* 
rzeczowego 3 i— żwięka. Tek jak cpsracye woj- 
■skiowe' mocarstw centralnych przedstawiają je
dną pjtegę, tak też ich cele pokojowe stanowię 
dwu-jeduość".

„Post" jest przeciwna składaniu już obecnie 
przez mocarstwa centralne obowiązujących o- 
świadczeń co do celów wojennych, ale wobec 
Lego, że Austry i  już powiedziała swojo słowo w 
odniesieniu do Rosyi, wyraża zdanie, że obe- 
cnia Niemcy powiimy wschodni frugmuat celów 
wojennych własnem oświadczeniem uzupełnić

Być może, iż  uczyni to kanclerz w najbliższej 
przyszłości.

NA MARGINESIE.

Pułkownik Berek loselewicz.
(Poległ pod Kockie n 5 maja 1509).

*W  tym wypadku huncwocknn zginął Berek 
pod Kockiem" śpiewał w  lubelskiem lod  w iej
ski śpiew ten, mogiła usypana nad zwłokami 
dzielnego żołnierza i  zaszczytne wspomnienie 
zostały po nim pamiątką.

Zapał, który ogarnął szerokie masy narodu 
w  czasie powstania Kościuszki, udzielił się tak
że i  żydom, a przynajmniej części ich. Faktor 
niegdyś ks. Massalskiego, biskupa wileusk., wy- 
dr.ł Berek Joselewicz płomienną odezwę do 
współwyznawców, wzywając ich pod broń: od
dział żydów walczył też pod jego wodzą, jako 
pułkownika, w  czasie szturmu na Pragę dnia 
<ł listopada 17H4 i  ślad po nich zaginął. Padli 
przeważnie.

Dla pułkownika Berka, rozpoczął się teraz o- 
kres długiej tułaczki, siadem najlepszych sy
nów Pclski, okres ciężkiej i znojnej służby. — 
W idzim y go w  Legionach włoskich Dąbrowskie
go przy organizacyi kawałsryi; w  kampanii 1799 
krwawą braiy pomsto Legiony na Suworowie 
za rzeź P i agi. Sprawa nr sza pominięta jednak 
została w  traktatach ookojowych, resztki Legii 
topniały w  Italii, w  Niemczech, na San Domin
go i  dopiero noriom  Prus w  r. 1806 powrócił je 
„z ziemi włoskiej do Polski". — W rócił z nimi 
dzielny żyd, ozdobiony dwoma krzyżami za mę
stwo, już jako szef szwadronu w 5 p. strzelców 
konny.

Nadszedł rok 1809. W ojska austryackie wkro
czyły na terytoryum Księstwa Warszawskiego. 
Po bitwie raszyńskiej, szczupłe wojsko polskie 
opuściło stolicę, zatrzymując Pragę i  prawy 
brzeg W isły: Warszawa widzieć musiała* acz 
iiitdłupo, biało mundury austryackie w  swych 
murach. Wałka przeniosła sie gdzieindziej — 
potyczka

Górą, wreszcie marsz całą siłą na południe, do 
t. zw. „Galicja zachodniej" — były początkiem 
akcyi mającej wzniecić to powstanie.

Piątego maja 1809. Berek Joselewicz stał 
w  awangardzie, na czele dwóch szwadronów. 
Armia Księstwa posuwała się na Lublin i  Za
mość. Podpułkownikowi doniósł podjazd, że 
w  Kocku mul Wieprzem (stoją huzarzy cesarscj 
i  nieco piechoty, nie zwlekając uderzył na nich 
Berek, husarzy w  pierwszej chwili pierzchli. — 
Dopiero w  czasie pościgu, otoczeni przez prze 
ważające siły na- rynku miasteczka stoczyli na
si sŁrzelcy zadartą walkę. Poszli oni w  rozsy pkę: 
podpułkownik z Kilku oficerami bronił się do 
ostatka aż cięty w  głowę spadł z konia i  wy
zionął ducha. Nagły atak ten potrv ożył jednak 
huzaruw tak, ze cofnęli się ku Lublinowi me 
zdążywszy zniszczyc za sobą mostu na rztoe, 
po którym już następnego dnia przeciąga iy ba- 
terye Sołiyka..

Tak spłacił dług swój ziemi, z której wyrósł, 
jeden z nielicznych niestety. Wśród oficerów 
pułku stzelcow konnych, między dzieuzicami 
& tary rh nazwisk rodowych znalazł się i  ubog' 
żyd, utorowała mu tam dioge prawdziwa zasłu
ga, długa i  szczera służba żołnierska. O boha 
terskim podpu tkownika wspomina współczesna 
„iGazeta Warszawska": „Zeszedł z tego świata 
śmiercią prawdziwego rycerza, odbywszy przez 
lat piętnaście wszystkie kampanie we W ło
szech, Niemczech i  w  Polsce. Pierwszy on z ży
dów polskich otworzył drogę honoru swoim 
jednowiercom i  dał z sienie piękny przykład 
waleczności". SU P '

N A B E S  LANE.
I d o w io c h e m . ,
że najlenszą ze wszystkich reklam jest i bidzie 
zawsze produkt o wyjątkowej dobroci i tylko.

1 dowiodłem,
żo  aby pofaiąać n a  r y n k u  zb y tu  im ię , n ie n a le źy  spo
c zyw ać . Kirrivnalua p o trzeb ą  k a ż i e j  i a b r y l i  je s t 
ru ch liw o ść  i  c ią g łe  doŁk on a len ie  s ię . Tu te ż  wyróżnio
n a  p a ten tem  tu tk a  „M o ^ w ita n " z d o b y w a  z  dn iu  na. 
dziei, c o ra z  to  w ięk s zą , d z is ia j ju ż  n a d zw y c za j nu 
w p ro s i p o p u la ra mść i  i lo ś ć  zw oJenn ikow .

I  dowiodłem,
że doskonałość tatl-i nie jest jeszcze wszystkiem. 
Ciągłe informowanie się o kształtowaniu się gustu 
odbiorców i dogadzanie kupiysom takowych jest tą 
różdżką czarodziejską, która jakby z ukrycia wy- 
wobije na świat coraz większe i większe powo
dzenia. Wszystkim tym zaletom odpowiada naj
lepsza dziś ze wszystkich

TUTKA „MORWITAN“.

1241 Stanisław Wofoszyński
Fabryka tutek.

MBMBHMMMBBMBMMBSBBHMfflHB ■”! ■"llll Ul IflfllBglWIWiTrWWWWWmBW

P. T. PrenrTie-atorom, którzy do 
dnia B b, m. nie nadeszią prenume
raty 4 ,a miesiąc maj, wstrzymamy 
dalszą wysyłkę dziennika.

tc> dzBeń^niesie?
Kraków, 5 maju.

W sprawie wyjazdu do Kąpiel 
i letnisk.

W  aktualnej obecnie kwesiyi wy;a&lu do 
miejsc kąpielowych kuracyjnych i  letnisk o- 
głasza namiestnictwo naatępująće zarządzenia:

Celem uregulowania dostawy żywności do 
miejsc Kąpielowych i  kuracyjnych w  zbliżają
cym się sezonie letnim zarządził c. k. I  rząd dla 
wyżywienia, ludności w  W iedniu obowiązek 
zgłaszania się, a  mianowicie mieszkańcy miast 
w Galicyi, liczących ponad 20.000 mieszkań
ców, a rwięc: Drohobycza, Jarosławia, Krakowa, 
Lwowra, Nowego Sącza, Przemyśla, Rzeszowa, 
Stryja i Tarnowa, którzy w roku bieżącym za
mierzają udać się do miejsc kąpielowych, oraz 
letnisk w  kraju t. j. Truskawca, Lubienia, Iw o
nicza, Rabki, Krynicy, Szczawnicy, Zakopanwro, 
Niemirowa i  R jm anowa ('innych letnisk w  Ga
licyi obowiązek zgładzania nie dotyczy), a  tak
że do miejsc kąpielowych poza krajem, lecz w 
Austryi, na przeciąg najmniej 1 tygodni, lub o 
ile touracya w  danej miejscowości trwa. krócej, 
na krótszy przeciąg czasu, ooowiązani są zgło
sić to pisemnie najualej do 1 czerwca br. do 
władzy politycznej powiatowej w okręgu, w któ
rym Iezy dana m ;ejsc(nvoM\ W  zgłoszeniu na 
leży podać: talię i nazwisko zgłaszającego się,
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ilo >ć osób towarzyszęC3rch, dzień przyj azdu, dłu- 
gcsć zamierzonego pobytu i nazwę stałego miej- 
f-ca KaKucszkiuna. Ponadto nale/,\' odpis ągłe- 
dzenia przędło; ye w tym samym' terminie w ła
dzy politycznej swego stałego miejsc?, zamiesz
kania.

Osoby wyjeżdżające maję. obowiązek wymel
dować się w  swej komisyi rozdzłaJu kart chle
bowych, cukrowych i  t. d. w zamian za co otrzy
mają „legityraacyę dla kontroli wymeldowania 
kart spoi.ycia‘f jako dowód stale potrzebny, że 
przepisom uczyniły zadość. Te bowiem tylko d- 
soby, które uczynią zaiość powyższym przepi
som mogą liczyć na przvdział obowiązujący cli 
kart cuki owych, chlebowy cli i  t. p. oraz po trze- 
buycn. srod'ków żywności w  czasie letniego t>o- 
byfcti i  za powrotem do domu.

Ponieważ le ty  w zamiarach c. k. urzędu dla 
wyżywienia ludności zapewnienie miejscom 
kąpielowym odpowiedniej ilości białej mąki, 
białego pieczywa, ryżu i  t. p. Do poboru b^dą u- 
prawrnłortc osoby, które wykaże, się specyalnem 
świadectwem lekarskiem, potwierdzonem przez 
lekarka urzędowego (w  Krakowie przez lekarza 
miejskiego).

Wrerzcie nie wolno jest k-imeyus som nafcu- 
pjn^pć więksiych ilości żywności ze szkody 
miejscowej luaności, pni taż vvywozić jej pó
źniej do swego stał ago miejsca pobytu.

Rozporządza nte o zapewnieniu środków ży
wności dla miejsc kąpielowych cbowięzuje od 
olnia 1 maja b. r.

„!Vly ne uę^urayrno'1.
,Dilo“  lwowskie w  artykule ws*ępnym pole

mizując z gazę:ami polskiomi pisze: „Dla nas 
tu, w  Galicyi wschodniej, miejsce na wolne ży
cie w  ukraińskim kraju koronnym Austryi. Tu, 
we Lwowie, miejsce ns polityczne i  kulturalne 
centrum życia aikraińohiąL o w  Austryi, miejsce 
na ukraiński uniwersytet, którego Polacy iak 
się boją! I  z tego miejsca my nie ustąpimy — 
łiechaj Polacy będą tego pewni!**

Ktoś, 3ue m ającv stosunków, przeczytawszy 
artykuł „Diła“ , mógłby sądzić, że Polacy pra
gną mniejszość ukraińską miasta Lwowa zmu
sić do — omigracyi—

im d k  i  M j mań« f&w.
Thasa należy do służby pomocniczej w  pań

stwie. Tak rozstrzygnęła zast. komenda gene
ralna VII. korpusu armii. Redaktorzy, współ
pracownicy i  robotnicy, pracujący w  przedsię
biorstwach prasowych (wydawnictwach, re iak - 
cyacb i dniia .n iach  gazet) nie są więc Jobowi**" 
zani z^iaszić się do służby jr o -n .  oisej 

Jest tu oczywiście mewa o pracownikach sta
le, a  nie dorywczo zatrudnionych w  wydawni
ctwach gazet.

0 niepyzitet; zietr polskich.
Oświadczenie posłów poi ?kicb w  Kole pol

akiem spotkało się z głosem krytyki na łamach 
„Dziennika cieszyńskiego", organ Polonii ślą
skiej pisze:

Posłowi© nasi widocznie 3© wag^ędów takty
czny cli część oświadczenia swego, traktującą o 
Przyszłości Śląska, ubrali w  taką ogólną i  tro
chę przydługo — rozciągliwą formę, sta”  łasi 
wprost co. naga£ się prryląezeiŁlf* śląska CS®- 
szj oskiego do Galie-i, widocznie uważali oni, 
że taktycznie neodpowiudniem jest mówić o 
przyłączeniu Śląska do wyodrębnionej Galicyi 
w chwili, gdy kwes tya owego wyodrębnienia za
wisła w  powietrzu — mogło to być mądrem tak
tycznie i  lobrem na chwilę owe; niewyjaśnionej 
jeszcze sytuacyi politycznej, dad i jednak, gdy 
sytnacya ta wyjai.iiSa się i  przez fakt pozo
stania na la ł w  urzędzie ministra J. E. Bcbrsyń- 
skiego pewnent jest, że kwestya wyodrębnienia 
-ralicyi znowu jest aktualną i  z pewnością tak 
?ł strony r  ;$du, jak Koła Polskiego szuka się 
•róg, jak dzieło to w  życie wprowadzić — cTjo* 

wiązkiem naszym, -^rzypoi mieś jest, że ©dyną 
i«rn }  rozs t rzy g n ic ia  spi awy polskiej na klą
ska Jest włączenie śląska Cft izyństSego do Ga
licyi. To jedynie jest gwaraneya waszego życia 
narodowego, wszystko zaś inne, choćby nosiło 
najpiękniejszą nazwę zabezpieczenia równou

prawnienia narodowego, byłoby czcza ułudą, 
byłoby podcięciem fundamentów no; malńegc 

naszego rozwoju skutkiem tego, że w  odciętym 
od Gaiicyi Śląsku zostałaby ludność poiska 
zdana na łaskę i niełaskę żywiołu, który p «d  
względem gospodarczym ma ją  zupełnie w  swej 
mocy. Ustawa o równouprawnieniu pozo&iałah? 
ustawą na pajpiera a życie żelazną konsekwen- 
cyą życia rzeczywistego podmywałaby podsta
wy przyszłości naszej narodowej w  kraju.

Zatem w chwili gdy według uchwały Koła 
Polskiego w  tym jeszcze miesiącu wejdzie się 
Koło sejmowe dla omówienia całokształtu spra
wy polskiej, w  sprawie śląskiej powinna ty ć  już 
wyjaśniona sytuacya o tyle, aby decydujące; 
sfery polityczne polskie wiedziały, jak ie jest 
nieugięte i zasadnicze w  tym wzglądzie stano
wisko Śląska polskiego.

W  tym celu powinni — póki jaszcze czas — 
sabrac g&es posłowie *i3si [ m js w i i i  stronnl-
< twa polskie i w}f*.*i*dzleó się zgodnie i  soli
darnie to jednam i «'•* ̂ ótoem życzeniem i  żąda* 
niem naszem je? c nączetr* slęska Cle5~yó- 
skiego do Galicji.

Późna wiosna.
Późna wiosna tegoroczna daje powód do słu

sznych u yskiwań. podobno radycyjni »naj- 
storc-i ludzie" nie pamiętają nic podobnego. P a  
miętają -'ednakże księg i Przed laty 75 dniało 
się nielapiej.

W  „Gaz. J wowskifcj1 t  r. 1842 znajdujemy zaj
mujące pod tym wzp^ędcm z-,piski i  tak w  nrze 
z 26 kwietnia c_iytat można uwag;, ża „jardzc 
się w  tym rok a daje w znaki powietrze zimowe, 
które aż niemal do tej por* pozuawiało n»s 
wszelkiej przj jem naści pierwJ^ych dni wiosen
nych, pierwszego ocknienie się natury... Mamy 
doniesienia z różnych słron kraju, a  najwięcej 
z okolic blisko gór położonych, iż w  połowie tego 
miesiąca opadły śnieg5 wyżej k o lm  pr*y sil
nych .'rzymro:kach

Tu i  ówdzie potrwała przez parę dni dobra 
saana. Ptactwo z tarów ściągało się przez kilka 
Cni do łmdyi sików, a po drogach padało mnd 
stwo ptrnząt z głodu. Niedostatek naszy doku
cza bardzo biednemu kmiotkowi... *Iawet i  do 
dzisiejszego dnia dokacza nam zimne powie
trze, a śnieg ciągle przporusz*,. Ani podobień
stwa doczekaj; się wiosny".

Wym*enionego roku dowis dujemy się, że o- 
gromne śniegi spaile około połowy kwietnia, u- 
trzymywały się do wysokości 3 stóp na całej 
przestrzeni od Liska do Przemyśla. Okolica 
■Sltolego szczególnie wiele ucieiipiała: od nich. 
W e wsi Hołowiecku la\vina zasypała 3 "ludzi i  
1 wołu.

Dopiero numer „Gazety Lwowskiej1* z 14 ma
ja  zapisuje z radością, że „przyroda zć idzona 
wreszcie z d ’ ugiego snu, zeczeła już i  u nas 
objawiać swój ruch żywotny.

Laio w  r. 1842 było upalna, o baczymy tzy a- 
nalogiu z aurą obecną dopisze takiu pod lym 
wzsgl^dem- Urodzaj był wielk* w  Gallicyi, nato
miast w  Czechach i Austryi zbiory nie dopisały.

Trudno niestety stwierazć, kiedy nadciągnęła 
zima wf owym roku Dowiaiujem y sio, tylko z 
nr z 10 listopada, że „w  stolicy mieliśmy nrze? 
dwa dni walną, szlichtadę1, czjli, że w  tym 
czasie nawiedziły I.wów nawalnc śniegi.

%  <n Silik o spłpfttwie plsin 
w iiEU

W  odpowiedzi na adres, wystosor.auy do JE. 
liarona Dillera w* chwili ustąpienia Jego ze sta
nowiska namiestnika, przeułał on na ręce JE. 
ks. Arcybiskupa Bilczcwskiego następujące p i
smo dziękczynne: P

Wiedeń, cmiu. 30. kwietnia 1917.
Głęboko wzruszony licznymi dowodami -iym- 

>atyi zo strony społeczeńotwa polskiego w  Ga
licyi, poczuwam ai<; do miłego obowiązicu w 
tej drodze wyrazić moje szczere i  serdeczne 
podziękowanie tyrn wszystkim, którzy w  chwili 
mego ^stępienia ze stanowiska Namie stnika niie 
szczędzi’ i m i ciepłych i serdecznych słów poże
gnani a a  ostatnio w  nade*-lanym m i adresie 
px’zeinćwiłi do mnie imieniem społeczeństwa.

Gdy obcy wprawdzie pochodzeniem, ale bli

ski zrozumieniem potrzeb kruju, obiąłe®, I 
-Samiestnika z woli Najjakiiejszega Pan,^' 
żno.icią moją było zabliźnić w miarę moi’ m 
ciężkie »ao ,:adai e krajowi przez <iłu£of Q°̂ ci| 
wojnę. Według najlepszych chęci st,ełm 
mój oibowiązek; jużeii {.idnaJb praca moi* M  
data owck^, to zasiuga w tem w zaacznei l . Vi' 
społeczeństwa gali j3 i^ktego, które od 
chwili darzyło urnie swem rauianlen. i użZ*^' 
ło mi swego ™op?Tcia. Jedynie na tem zauff*7, 
i poinocy społeczeństwa mogłeai położyć ' 
menty pod gnu ach odbudowy kraju, któi V 
się bliskim memu ,serou. stał

W takich wanmkacb praca była mi 1»ł ł  
chociaż ^it- nr jrotnife ręce krepowołtr !' 4 
maite względy -  pewi >śc, ź« 
stoi za mną i że ^aozamie łzt im poleienle *  
ie, dodawała mi otneny w  najełężs^ycj- 
lach ~nego urzB,<iowaD'a.

Ni-zetartem zgłoskami sapisal się w  mo. . 
pamięci czas mego pobyi^’ wśród Was i  po^J 
stanie w niej jako w3po-»inienie najmilszych 
chwil życia. GenerŁi baron Diii

Rozszerzenie gabinetu rosyjskiego,
,JLwkalanzeiger‘ ; den js i z MaL -ó: Według 

„Birż. Wiedcmiosti* w  najbliższym czasie masta- 
pi rozszerzenie gabinetu rosyjskiego. Mają by<; 
utworzone ncwe ministerstwa dla spraw: poi. 
sklej, uikmińsMej i  mahometańskiej. Na kiero- 
wnika wydziału t pra .v polskch upatrzonym Jfsst 
mec. L e d n i c k i  Jal.lat pracuje obecnie 
kaikaty m y *  dlr I  a?*twa ] siakiego, tudzież dła 
obszarów i kraińsliiego a kankazkiego.

Ma być także utworzoną osobna azmla poi. 
ska. Według wszelkiego prawdopodofbieństwa 
zostanie utworzonym także wy izia ł dia spraw 
Bałtów. Rórm ież rozważaną jest kwestya \ Łwo- 
rzonia nrauu łotsrwsi §-i aio. ̂ Jkiej.

D em onstracye  robo tn icze  
w  Szt*- kho 'm ie .

Dni- Z1 kwietma odibyła idę przed fejnaehej > 
parlamentu w  Sztokholmie demonstracya 20.000 
robotników z okazyi oczekiwanej odp-wied*1
rz-jdł1 na i “ te pelacyę w  sprawie żywnościówcj. 
Robotnicy usiłowali wtargnąć siłą dio ^parla- 
mentu i  tylko wpływowi posłów socyaifstyc; 
rych udało się maso robotników, wołający: 
„Chleba! ftTiecej chieb«!‘ uspoksdć,

1-gu maja lapamował w  Sztokholmie poplocn, 
gdy ^ię dowiedziano, z© zanosi się na wielką 
ćemonstracyę robotniczą. Garnizon znajdowa 
s?ę w  pogotowiu. Na ulicach ustawiono kara* 
b2ny maszyno\ n. Przygotowano oddział mary
narzy do tłumienia ewentualnych rozruchów. 
Zamek krdlet fkl obstawiono st -nżą.

Mimo tych zarządezń demonstracye się od
były. Rozof. a l f  się bitwy na nlicacb z  policy*. 
Niepokoje trwały od rana do północy. W iele o- 
sób otrzymało cięcia szablami. Z  trudem, udało 
się wzburzone elementy uspokoić.

Także w  innych, prowincyonalnych miastach 
szwedzkich odbyły się 1-go maja demonstracye 
robotr icz«.

Spadek eta w handlu fenfeHcyjnp.
Z  Wieauia donoszą o niespoJziewa^yu i sto

sunkowo znacznym spadku cen w  handlu kon- 
fekcyą damską i i..ęsk.». Spadek ten dosieg-a cza
sami jO do 100 procent. O przyczj nic tego równie 
ciekawego jak ucieszuego zjawiska podaje „Zeit^ 
takie informacye kół fachowych:

Konfukcya damska i mę?ka, insjijcji swoich od
b iorów  w  kołach dobrze sytuowanych i pierwszo
rzędna w swojej jakości, przychodzi do handlu 
w fctanie już gotowym. Ta konfokeya dotychczas 
nitj wykazał- żadnego pokaźniej szego spat.^u cen. 
Natc miast jest w  Wiedniu cały szereg drugorzę
dnych handlów tymi artykułami, które swojo ar
tykuły wyrabiają same, z własnej materyi i we 
własnycn warsztatach. T • przedsiębiorstwa miały na 
składzie cale .stosy m»Ł; Tyaiuw z czasów przed
wojennych, które pod v?pływem najnowszych roz
porządzeń o handiu lichwiarskim i łańcuchowym 
wypłynęły teraz na jaw, powodu ąc naturaln; m 
rzeczy porządkiem znaciny spadek ten. Te ceny 
zredukowane, jakkolwiek nie będą powszechne,

~7T " V 1 2Rakom*̂  I % 1  zaopatrzcie Związku I
b i b l l k ^ e p ? p I e r 3 ^ 0 W  m m  polskiego fh m i  Ludcw^go |
231 p o le c a  m am ®  f a b r y k a  U W O lP f f i  H E3L3C ZK I w  K r a k o w ie .
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iitrzymają się trwale, bo będą ono stały pod o- 
ekrom nowycjri rożpo ząd*cń, dotyczących handlu 
lichwiarskiego i iańcuabowego, które teraz jakby 
„apeiaie podcięły orgie wyzysku dotąd piąktyko-
^ane. ,

0 ile wiemy w kralrow:e, zaopatrującym się 
w towary konfekcyjne w 'ftiedniu, ceny nie spa- 
^y, ale prre-jwnifc w ostatnich cz s sach wzrwsiy

W strzym an ie  d z ien n ik ó w  
z  N fem iec ,

„Aj-beit^r-Zeitur^ z dnia 4 b. m. pisze: 
„Berlińskie dzienniki nadeszły dzisiaj wreszcie, 

natomiast lipskich i drezdeńskich dotychczas nie 
mamy. O przyczynach wstrzymania niemieckich 
dzienników podaje „Pclilische Rorrespondenz 
Wbrew rozpuszczonym w  osramioh dniach pogło
skom, jakoby *ząd austryacko-^Tęgiewki nie dopu
ścił niemieckich dzienników w  granice państw l  
nal3iźy stwierdzić, że ani z naszej ani z t^emie- 
ckiei strony niebyło żadnego tego rodzaj’ rozpo
rządzenia. Kilkudniowy brak dzienników niemie
ckich ma swe źródło w  tem, że wydany w  pań
stwie niemieckiem przepis o eksnedyowaniu gazet 
zu»tał’ źle zrozumiany i pociągnął wsKutek lego 
ową zwłokę.

Komu chce zamydlić oczy „Fol. Korresp.* tą 
mmorystyczną wymowną —  tego nia wiemy. 

Przecież nikt na seryo w to nie uw ierzy, że cały 
tydzień trwa wyjaśnienie z jakiej przyczyny zo- 
stały gazety , otrzymane na granie.,. Widocznie 
sprawcy tych :arządzeń wstydzą się teraz i chcą 
głupotę swoją zatuszować!*

Do notitki tej dodajmy, iż pisma berlińskie 
nadeszły dq Krakowa wczoraj rano. Bral: jest je
dnakże dzienn-Ków z czasu, gdy obowiązywał za
kaz sprowadzania ich do Anstryi.

-----------o-----------
W felietonie < Lzisiejszym saiuioszczamy wywody 

cenionego elawisty, członka Akademii Umiejętności, 
dyr. IV gimnazyum realnego w Krakowie Komana 
Zawilińskiego, pośirięcone aktuatoej dzifi tak spra 
wio nowej pisowni polskiej.

' ,*oiesorzy brak. Uniwersytetu X dr Szczepański 
i X. dr Michalski zamianowani zostali profesorami 
upv,’0 utworzonegu wydziału t eo?ogiczn<igo na ma

rsy tecie w Warszawie. , i tr  ̂
y. Ł>iPy Ludwika oUki ,gt. Dzisiaj występuje 

nasz ijjakomity gorć w świetnej swej kreacyi Iłar- 
>agona, podziwianej i oklaskiwanej u nas w lo

ki ubiegłym, a ostatnia w Łodzi. gdzie Ludwik Sol
ski występował entuzya~iyczn3e przyjmowany przez 
♦amtejczą prasę i publiczność. Repertuar przyszłe
go tygodnia zupowiaia daluze -vystępy świetnego 
aitysiy w  „Judasza1 K. Rostworowskiego, „Doży
wociu" Ax. Fredry, „Skąpcu * Moliera i „Poskromie- 
ni u glo:=nicy“ Szekspira.

.5 duszenie wypłaty zasiłków wojennych w sta* 
'nrtwie 'traków kisi?1 Wszystkie osoby, które miały 
\ yznai-zony termin otfzj mania zasiłku na dziś, t. j. 
»obotę, mają się zgłosić po ni-jgo dopiero w dniu 
15 b. m. w zwykłych godzinach urzędów j en. — Dz;5 
gmach starostwa przez cały dzień będzie zamknięty.

Staraniem Komisyi gospodarczej zjazau polsk. 
kat. Stow. kobiecych o'ibędzi*j się 10 b. m. o 5 po- 
poł. w  sali Rady po’v. odczyt hr. Anny z Dzia* 
yńskich Potockiej: „O ziołach leczniczy cli, sposobie 

zbierania ich, suszenia i siusowama 1 
Tragiczny zgon kolejarza. Ubiegłej nocy w padł pod 

koła przejeżdżającego pociągu na staeyi w Podłę- 
?u 38-letni konduktor kolejowy Michał Morawski 
z Prokosima. Wszelka pomoc okaunfn się spóźnio
ną, gdy£ nieszczęśliwa ofiara zawodi zmar!a w kil
ka minut po wypauku skutkiem upływu krwi spo
wodowanej obcięciem obu nóg.

Wczorajszy targ przedstawiał się bardzo cieka
wie, była bowiem na nim lic::na publiczność, tylko 
nie byio... sprzedających. Brakowało kompletnie 
wszystkich artykułów, któro kupuje się na targach. 
Syrzedano zaledwie 15 kg. Eaasfta. .Taj i drobiu nie 
było wcale.

Ślub. Dnia 28 kwietnia b. r. pobłogosławił ks. 
prof. Kulig z KraKow a w Grynwałcbie związek mał
żeński między p. Zofia Bziewcłeką a p. Antonim Ce

la biczem, ausKultantem z jTowego Sącza.
Pierwszy maja W Ki jkowi i  v. oiwietlemu jrasy 

” 5edeńBki"j. W  ostatnim numerze „ \roeiter Ztg.“ 
znajdujemy taki opis 1 maja w trakome: Naj
bardziej imponująco w całej GalicjJ 'ypedło świę
to robotnicze w Krakowie. Spoczynel pracy był 
1u prawie powszechnym, puniswai ^nisjidant 
i vierdzy pozwolił wszystkim lobotmlion., zajętym 
w fabrykach wojennvch — na wstrzymanie pracy. 
Wszystkie sklepy były począwszy od godz. 12 zam-

Jmii-te, trunwaj świętował cal* popołudniu również 
i fabryka cygar.

Zgromadzeń ludowych zabroniła pplicya jeszcze 
w poniedziałek, ale w nocy z poniedziałku na w lo
rek na wyższe polecenie — zezwoliła na obchody.

Tu następuje szczegółowy opis uroczystości, który 
„4 — kończy t^nn słowy:

• „Najmniejsze zaburzenie i>orządku nic zamąciło 
święta i-obot.mczeBo, chociaż w mieście kolportowano 
dzikie pogioski jakoby d»va tysiące „Hcnwedów" i 
tyluż prusaków" było Ł-kocsygnow mych, by w da
nym razie utrzymywać po v, ojskowomu porządek11.

Prclest p. T. KUnę. Xiedz*elna „Silesia* przedru
kowała odezwę pracujących kobiet we Lwowie, wy
stosowaną w sprawie Śląska do Kola polskiego. Obe
cnie we wczorajszym numerze „Si:esii“ protestuje 
p. Thea Kling, przewodnicząca /rganizacyi pracu
jących kobiet w  Cieszynie, przeciw tej odezwie, za
znaczając, że pracujące Niemki śląskie nie chcą 
miec nic wspólnego z Galicyą. Protest ten nie jest 
«byt groźny ze względu ni' niezbyt wielką ilość pra
cujących kobiet niemieckich na Śląsku.

K< ngrau żydowski w  Salicyl, Poseł żydowski 
A. Stand, ogłosił odezwę w  kruko wskifij żargo- 
nówce „Tagblatt“ w sprawie zwołania w Galicyi 
kongresu żydów skiegc z udziałem żydów gali
cyjskich,

?'Tasz^y wypadek podczas manifestacyi ma- 
jewej w  X ibMnie. „Ziemia lubelska** donosi, że 
poicza& manilestacyi socyalistycznej w  Lubli
nie zdaj zył się straszny wypadek, któregc ofiarą 
padło ki kadziesiat osób.

Gdy żydowski i polski pochód sy atkały się na 
rogu ulic Krakowskiego Przedmieścia i  Lipowej 
dużo osób .z żydowskiego pochodu wdrapało się 
na żelazne ogrodzenia Saskiego cgrtdu. Stare 
of: todzenle nie wytrzymało tego obciążania i na 
przestiaeni kilkudziesięciu łokci ciężkie żelazne 
;raty runęły nr, stojący obok tłum żydów. K il

kadziesiąt osób odniosło zranienia, niektóre z 
nich tak ciężkie, iz nie mogły odejść o własnej 
sile i  musiano je  przewieźć do domów prywat
nych i szpitali. Wyłamana krata ogrodowa o- 
c^ekuje obecnie na naprawę.

B&on rosyjski >r Lodzi. Prezydent policyi w  
Ł o d ”i, Loehrr., ogłosił rozporzędzenśe, na m icy 
którpgo iymczŁiiowo wolno jest przy w o ła c ie  
enigarr.i użyi irać będącej jaszcze w  obiegu dro

bne, non-ty rosyjskiej, jak pół kjpiejfci, 1, 2, 3, 
5, 10 i 15 kop., pod warurkiem  jednak, aliy pół 
kop. liczono równo za ienig i  w  tym stosunku 
kopiejkę za 2 fen., 2 kop. za 4 fen. itd.

-lak®? nocnej młci w iiickarmia^u. Wedłtig do
niesienia wiedeńskich pism wchodzi z dnit n i? 
w< m. w życie ustawa, zabraniająca piekarniom r®* 
bo.y n icncj po godainie 12 w nocy. Pewna ilość 
piekarń wiedefiskich już teraz pracuje według togo 
rowego porządku. Chleb bywa wypiekany w dz:eó 
przer’ sprz«aażą. Piekarze wlcdeńecy zamieszają 
na wypadek, gdyby rozporządzenie to pozostałe :v 
mocy i w czaaie pokoju w^rpiekać pewien rodzaj bia- 
Icgo Chleba jako pieczywo na bniadanic.

Boiz s we zgromadzenie o^yalistyczne „Mo^gen- 
zeitung * donosi v. Wiednia, że zei -raadze^iie socyali- 
"tyczno w dniu 1 maja, na którem przemawiał pos. 
Peraerstorfer miało bąrczo burzliwy przebieg. —  
Pornerstorfer doś>i pessymislj cznie wyrażał sic o ma 
jącej się zebrać konfercncyi pokojowej w Sztokhol
mie. Nawet gdyby konfemicya się zebrała, piawdo* 
póuotonie zostanie rozbita, gdyż pedobno chce ona 
się zająć kwestyą, kto pono.5 i winę za wybuch woj
ny. Mówca muno to wyraził nadzieję, że wojna skoń
czy się w lecie.

‘O mowie tej puys-zlo do wielkich tumultów, 
które wywołała radykalna pizemowa robotnika Un- 
gara. fierwotnie me chciano mu udzielić giosu, gdyż 
w^zęd^ic na zgromadzeniach 1 maja dyskusye była 
wykluczona. Mimo jednak sprzeciwu Pemerstorfcra 
zgromadzenie rozstrzi gnęlo za otwarciem debaty. —  
W bród licznych przeryw au polemizował Ungar prze
ciw wywodom referenta i krytykował stdennki, pa
nujące obecnie.

Obrady Kościuszki iwskie w Bosy® Kolonia poleka 
w Charkowie urządziła wieczór uroczysty, poświęco
ny pamięci bohatera narodowego, Kościuszki, z po
wodu stuletniej rocznicy jogo śmierci. Na urządze
nie obchodu zezwoliły organa rządu tymczasowego.
_ Wymiar.:* wsayst&ioh pcj?'.d 60 lat łicEącyeh sn- 

stro-wfc«j. wojsko Rosyjski rzad zgodził się na
wymianę wszystkich jeńców w ojunnycli, liczących 
ponad 60 rok życia. Wszyscy członkowie rodsin ta
kich jrcńców wojennych w tym wieku, mogę prosić
o wymianę tychże i mają w tym celu wnieść poda
nia wolne t'd stempla do 10 oddz. rlla jeńców wo
jennych w ministerstwie wojny (10 Kgf. des K. M.), 
a przjtem podać dokładnie oddzie* wojska, szai • 
żę, nazwisko: wiek i miejsce internowania.

ZMARLI:
S. p. Ludomir Cieński, były długletni poseł sej

mowy, zmarł 21 lutego w Oknie, po tamtej stronic 
frontu, przeżywszy lat 94 Zmarły pozostał na miej
scu, na straży skarbów bibliotecznych, archiwal
nych i artystycznych, jakie j rcmadzono w Oknie 
z pokolenia w {.okolenie. Czy zdcłal je sw-oją obe
cnością ocalić? na razie niewiadomo.

Właaysłnw P i  a zza, legionista, zmrrl w 22 rosu 
życia.

Rep&tuar łe^ru mfe]sk eg„ w Krakowie.
K idzieia G maja popołudniu: „Panna mężatka" 

J. Korzeniowskiego, „Piosnka wujasz»a‘ A l  Fredry,

Repertir r teatru miejskieĘO -ludowego.
Sobota 5 maja popoi: „Fopycbadlo“, wieczorem: 

„Wesoły astronom".
Niedzieli 6 maja popoł.: „Twardowski na Krze- 

msunkach“, wieczorem: „Trzeci maj“.

mm ii
Ludwik Solski w roli Judasza.

Na pierwszy g jściruy występ wybrał dyr Sol
ski tytułową rolę w  sztuce Rostworowskiego.

Pamiętamy tę kreacyę z dawniejszych wystę
pów znakomitego gościa. Dziś nic z jej wielkość i 
nie uronii.

Solski jest artystą z Bożej łaski, jakich nie
wielu ma obecna scena europejska. Posiada ten 
wysoki stopień inwencj i aktorskiej i  tę fenome
nalnie rozwinięią zdolność 1 wcielania się w  od
twarzane zostać;, k+óra potrafi dać widzowi 
maksymalne złudzen;e prawdy. Na tym stopniu 
Kończy się gra aktora — a  rozpoczyna w spół
praca z autorem kreowanego dzieła.

Rolę Judasza z Kariuthu Solski nie gra. On 
j e s t  nim w każ lej wenie, jest tchórzem, nie* 
dowlarkienij chciwcem, zazdrosnym o władzi 
doczesną i  uczucia zony.

Gnie się pod mocą szatana, ki Sregu nosi w 
sermi — jak lichy badyl przydrożny, miotany 
złym wichrem. Znowm nie potwór —tylko czło
wiek biedny i  lichy, jak latorośl, tsrosła ko
rzeniem w  opokę.

W kreacyi tej a i w  zamiarze autora — postać 
ta nieci litość w sercu widza. Grają w  niej ja
kieś przytłumiona struny człowieczeństwa, ja
kaś prawdziwie ludzka niedola, ’itóra budzi 
bratni odgłos w  każdym synu Adama.

Godną partnerką gościa była panna Róża 
Łusz “Zkiowiczówna. Uderzywszy już w  pierw 
szej scenie w silny akord grozy i  rozpaczy — u- 
mi°.ła docbowac cal* pełnię tego tonu az do 
końca.

Reszta obsady tworzyła dostrojone tło do obu 
ról pierwszoplanowych. Efektowne sceny zbio
rowe, znane z dawniejszych przedstawień, w y
padły i  tym razem bez zarzutu.

Pobyt Pary Gesarsfc-ej w G?!icyi.
WYJAZD ^SSABZOWE* 2TF*' DO KRAKOWA.

Wiedeń. (B. kor.) Cesai zgvł a wczoraj o flrwfa. 
pa południu wfiec?i8ła z 'Wiednia. W  towa- 

*Ąystvie ee“.»rzowej opró.~z s»włlf znajanjc się 
pierwszy ochmistrz ks. .' .clioulo ®, pzesydenf 
uiinisteów hr. Clain-Jiti.. "lnic j ad jut ant przy* 
boczny major hi Uunyady.

CESAHZ NA FKONCIF GALICYJSKIM.
Lwftr:. (B. kor.) 2 b. m. wieczorem koleją pół

nocną cesarz udał się do i»alisyi, aby 2 wiedzie 
w  tym kraju koronnym cały ł-oa '1 od krańca 

^ilnocncgo do iiołudnisr^ ego. Podróż przez kraj, 
iak ciężko dotknięty tą wojną Swiftów i, ftyia 
ćima wrażeń głębokich. Co prawda, odbudowa

no co było zniszczontm: nowe mosty, nowe 
dworce i domy , siacye wodno i  zwrotnice przj - 

| wodzą na pamięć niedaleką jeszcze przeszłość, 
kiedy to Galicy a była widownią walk gwalto-

- V 4*1 r t   ̂ .- , ,♦ ♦ ♦ ♦ »

Poleca w  wielkim wyburzę i po najniższych cenach:
Onsisty, Kapy, Baldacliimy, Cliorągwie, Sztan-

| Najwię szy Skład aparatów I przylborów kościelnych

| Konstanty Witkowski Kordas
| Kraków uh IW IŚ lM  S  obok Rynka

J
wry, Mmyf BUJtiteiSK*, Aisy, Rom^e, \mrmy i  melasę 2 
koi§cfIel«ą, KifiHchy, Monstr?ncye, Puszk.»» Łicls^arze, 5 

liE w osk i, Ż e la zk a  do np!atkćv? i  t. Ł  230 t
Koronki kościelne do obrusów, alb i komż. X

j,# >❖<* I*-® ♦ ♦ ♦ ♦ « »
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wnych. — Rozmiary tych walk przypominają 
liczne proste krzywe, tu i ówdzie porozmie^zcza- 
ne, miejsca spoczynku samotnio poległych bo
haterów, oraz rozlegle cmentarze, żelazne po
mniki wielkości armii sprzymierzonych. Przed 
dwoma laty walczono jeszcze zawzięcie o Prze- 
myśl. Resztki fortyfikacyi e innych czasów 
przedstawiają się jako zabytki, które przeszły 
do łlistoryi. Myśl z przeszłości wTpasa do te~ 
ri iźniejszości. Pierwsze spostrzeżenia, które mo
żna uczynić są, na wskroś pocieszające. Żyzna 
rola jest prawie wsz^dile uprawiona,, może naj
silniej tam, gdzie wojsko lub jeńcy wojenni mo
g li wesprzeć ludność robotniczy, w pracy.

Cesarz z wielkiem zainierem m  śledził te 
obrazy. Lotem błyskawicy musiała sie rozejść 
wiadon lość, że pociąg, kt óry dn. ii b. m. dążył do 
Gaiicyi wschodniej, wiezie monarchę na front. 
Na poJach przerwa' o pracę, włościanie m ieli 
nadzieję, że będą mogli zobaczyc cesarza. Inte
resującym był widok, jak jeńcy wojenni, Ro- 
syaniu, z ciekawością śledzili pociąg, a kied; 
przejeżdżał, łu i lam czapkami wywijali na po
witanie.

W E  LW OW IE
gdzie pociąg się zatrzymał 20 minut, cesarz po
w itał zebranych na dworcu na Jego przyjęcie 
lunkcyoi" ary uszy wojskowych i  kolejowych.

Około godz. 2 popoł. cesarz, w  którego świcie 
znajdowali się szef sztabu gen. bar. Atz, namie
stnik Galicyi gen. kawał eryi hr, Huyn, general
ni adjutanci gen.-major ks, ■ -obkowitz i  marsz. 
pol.-por. Marterer, oraz adjutanci przyboczni 
podpułkownik bx. Ledócikow&u i  kapitan kor
w e t o ^  Schonta, przybył
DO MAŁEJ STACYI WSCHODNIO-GALICYJ- 

SKIEJ.
Tam  zjaw ił się komendant grupy aa m ii, ge- 

lerał-pułkownik tSoehm-Ern-olli, z szefem rfzta- 
2yu generalpego. Cesarz nowi tał komendanta 
wojsk i  jego świtę i  przeszedł następnie orzed 
frontem kompanii honorowej, złożonej przewa
żnie z  żołnierzy dekorowanych medalumi wa- 
liczności. Cesarz przemówił prz/tem do każde
go z nich.

Po  krótkim pobycie na dworca monarcha sa
mochodem udał sit

JDO MAŁEJ W Si 
której mieszkańcy tworzyli szpuler. Ludbcść 
ułożyła hołd cesarzowi w  jak najserdeczniejszy 
sposób. Młodzież szkolna odśpiewała hymn lu
dowy. Samochód zwolna przejeżdżał wzdłuż 
szpaleru aż do pola, położonego poza miejsco
wością, gdzie ustawiły się. depuiacye licznych 
pułków. W ielu  oficerów austro-węgiersklch i  
niemieckich , którzy zjaw ili się na przyjęcie 
monarchy, cesarz znał osobiście. Dla nich wszy
stkich było radosną niespodzianką, że Cesarz 
przypomniał sobie i  powiedział im, kiedy i gdzie 
ich widział. Także wśród żołnierzy niemieckich 
znajdowało się wielu, którzy na zapytani®, przy 
sakiej okazyi zostali udekorowani, odpowiadali: 
Pod  rozkazami Waszej ces. Mości koło Kirllba- 
by lub w Galicyi wschodniej.‘ Pobyt wśród de- 
jputacyi trwał dwie godziny. Następnie deputat 
cye i ze.-j iłowały prred cesarzem: Potem ce-

carz powrócił na stacyę kolejowa, by ildać się 
w  dalszą drogę do CS r dorcwfc.

W  CHOSOBOWIE.
Ghodorów. (BK.). Przed trzema 'kwartałami 

w krytycznej godzinie cesaiz jeszcze jako nastę
pca tronu przyjochał był do Chodorowa. Brusi- 
łow po lokalnym sukcesie kolo Łucka popro 
wadził swoje armie na nasz front w  Galicyi i 
na Bukowinie, aby zerwać połączenie między 
armiami, stojącemi na północy i  południu Kar
pat i, by odzyskać Lwow. W  tej ciężkiej godzinie 
następca tronu ar^yksiążę KLarol po odniesie
nia zwycięstwa nad Wiochami, dając za
ufania całej siły zbrojnej, przybył do Chodoro
wa, aby sprostać Swemi młodemi siłami zwro 
towi, jak i tutaj jak się zdawało wojna zaczy
nała brać. 1

Ileż historycznie doniosłych wydarzeń dzieli 
nas od tego dnia, kiedy arcyksiążfi Karol przy
był do Chodorowa dla objęcia komendy rad  
X II arniią. Niebawem areyKSiąże objął Łmnen- 
dfl nad fro ltem, sięgającym aż do granity ru- 
i.i"ński©j. W  walce z Brnsiłowem cięzcą po
został nasz następca ionu, Ltóry po1" r  udał 
się do Siedmio^rudu, by kraj ton oswobodzić od 
nowych nieprzyjaciół i  nieprzyjaciela tego w  
jogo własnym krain ną gSowę poWć. Pochód 
zwycięski młodego wodza w  Rumunii skończył 
się dnia 21 listopada 1016, w  którym to dnia 
wstąpił na tron swycl srzodków.

Otó: obecnie w  dniu 3 bm. przybył monarcha 
do tego samego CLodcrowa, gdzie najcięższe i 
najtrudniejsze zadania jako komendant speł
niał, gdzie pracował aż do wyczerpania; a  prze
cież ciężar owych dni był nikłym w porówna
niu do ciężaru, klóry spoczywa na barkach mło
dego monarchy. Pewae wzru«7,< o£e musiało e- 
L arnąo monarchę, gdy znowu przybył do Ghc- 
dorowa,

Jak w  roku ubiegłym jeszcze ciągle .z starych 
gruzów sterczą konrny, grożąc zawaleniem się. 
Ruch w  cukrowni jeszcze wstrzymany. Linia 
dachów z czerwonej cegły na nudyn sach miesz
kalnych urzędników i  robotników odcina się o- 
atro od wieczornego nieba. Odwieczny las nie
daleko Chodorowa tchnie spokojem i  chłodem. 
Prowadzącą w  kierunku południowvm drogę 
zapełnia dziś o wiele większe zyeie ańfełcłi przed 
dziewięciu miesiącami. Witano Każdą drogę, 
każdy ogród, każde drzewo, każdy krzew. — 
Wspomnienia z czasów następcy tronu.

im  b dzii j pociąg s?-? zbliża? do Chodorowa, 
tem widoczniejszem byle, że *udnoić z miło
ścią i rdłięczttoścfe w^iomina swego bohate
ra z rrku 191S,

Dworzec w  Chodorowie jest zniszczony. Rui
ny jednakże przystrojono festoiwni, w/niesio
no kolumny słupów drewnianych, z których po
w iewają potężne chorągwie o barwach austrya- 
ckiuh, węgierskich, niemieckich i  tureckich. -

rzed nowym prowizorycznym dworcem stała 
kampania honorowa homvedów (i honorowa 
kompania niemiecka, przy każdej orkiestra. Na 
drodze przód dworcem zebrały się- ‘‘'tumy ludno
ści. Całość dawała piękny widok, obraz święta 
wojskowego, ale równocześnie i *’Jiywaiłelstkic3 0 .

O połnocy udano się w  dals ?;», drogę.

Rosya nie chce odrębnego poko?ii.
Petei iburg. (Pet. ag. teł.) Minister spraw za

granicznych M iłukow wystosował do reprezen
tantów Rosyi przy mocarstwach snr- mierzc- 
nych d. 1 maja telegram, celem doręczenia od
nośnym, w  którym powiada:

Tymczasowy rząd Rosyi wystosował d. 27 
marca ao obywateli manifest, w  którym przed
stawia zapatrywania rządu wolnej Rosyi w 
sprawie celów obecnej wojny.

Minister spraw zagranicznych polecił m i po
dać panu do wiadomości ten dokument i  doda
je  do tego następujące uwagi:

Nasi nieprzyjaciele starali się ostatnimi cza
sy siać nieporozumienie między sprzymierzony
mi, rozszerzając nonsen sowe wiadomości o rze
komym zamiarze Rosyi zawarcia odsebiepo po
koju z monarchiami c e a t ia lE ^ m i ,  Brzmienie 
dosłowne dołączonego dokumentu najlepiej 
przeczy takim wymysłom. Ogólne zasady rządu 
tymczasowego zgadzają się w  zupełności z 
wzniosł&mi myślami, które wybitni mężowie 
stanu sprzymierzonych mocarstw stale- aż do o- 
statnich czarów wygłaszali, a które w słowach 
W ilsona znalazły jasny wyraz 

Poprzedni rząd rosyjski nie zdołał w czuć się w 
te ide„ o wyswabadzającym charakterze, o rów
nowadze dla pokojowej współpracy ludów, o 
wolności gnębionych narrdów itd. i przyswoi- 
s sobie, natomiast v y s  ,obonz ma Rcsji może 

1 raz zabrać głos, który będzie zrozumiany prznz 
lewocae^ną demokracj ę i bpiesaj , aby swój

głos połączyć z głosem spraymierzonj; oh.
Oświadczenia rządu tymczasowego nie mogą 

w  żadnej mierze stanowić pretekstu do wywnio
skowania z tego, że zawralosiie się starej budowy 
pociągnęło za. sobą bezsilność Rosyi w  wspólnej 
walce wszystkich sprzymierzonych. Przeciwnie, 
rarodowa wola prowadź* uda wojny świ«towfcś 
aż do ostatezzi.ego zwysifvtv?a doznała dalszego 
wzmo^aieiŁ a i ta tendeneya stała się jeszcze 
silniejszą przez fakt, że lriMiceoii.traj® sf"j ona w 
bezpośrednie i zadaniu, aby wypęd^ ć z naszej 
ziemi ij'czystej nteprzyjp oj.rla, ?tłórv ją zalał.

Rząd tynw/iasowy będzie zaciągnięte zobo
wiązania wobec sprzymierzonych stanowczo re
spektował w silnej |?c\ęnrści cc do zwycięskie,kjo 
wyniku obŁsnej wojny. Rząd tymczasowy jest 
peny, że przez wojnę narzucone problemy zo
staną rozwiązane w duefcia stw* rżenia sil^«j 
podstrwy do trwałaso pokcju i że sprzymie
rzone demokracye znajdą środki celem uzyska
nia potrzebnymi, gwarancj i i sankcyi, aby prz^- 
szkodzić na przeszłość pcw retowi krwawreh 
kontaktów.

Oemonstracye ocipoiieclzli na notę 
jliiim ow a.

Petersburg, (Pot. ag. teł.) Nota rządn tvmc?;.i- 
sowego ogłoszona w dz^ijjszych dnenń.kacdi, 
wywołała w fród mbynliniów żywe niezattowole-

nierzy i roootników omawiał notę aa m<0dzyv 
czajnych posiedzeniach i zadecydował, że zaźa' 
da rryjaśaiiMua od rządu w sprawie powoflow" 
które go skłoniły do ogłoszenia tej noty. W  tyj^ 
celu komitet wyko ia irczy zaprcyo®.3v ał rzado» 
n i odbycie w 2pt<suego posiedzenia. Rząd prop0' 
zycyę tę przyją ł W  ciągu południa komitet wy
konawczy dowiedział się, Ż3 neta rządu tal-je 
wśród pewnych kurpusów armii wywarła nie. 
>; Jo wolenie. FinlandzM pułk piechoty pojawił 
się, przed pałacem Maryi z sztandarami, na któ
rych widniały napisy, domapa^fce się dymisyi 
r inistrów Guczkowa i Milukowa. Inne oddziaYv 
wojskowe przyłączyły się do pułku finlandz
kiego.

Komitet wykonawczy a w ;ia  za konieczne o- 
głoszenie jakiegoś oświadczenia wobec noty ' zą- 
du, iiie zamierza jedcakż: spowodować ustąj ■  ̂
nia tymczns- łweuo mądu.

Wśród kół robotniczych nota Tyw?rła wzba- 
rzecie. W  ciągu dnia odbyły się domon&tracw 
i zgromadzenia w  stolicy. Demonstranci poja
w ili się na ulicach z chorągwiami, na których 
były napisy: F 1 ecz z tymczasowym rządem, 
precz z Miłakowem, precz z Guczkowem!"

PiiBdw tóGotM z nigprzyjacfelem.
Pet-rsburt (Pet. ag. teł.) Rozkaz dziem y 

Brusiłowa postrzega żołnierzy przed obcowa
niem z niejrr syjacielskimi kołnierzami, gdyz 
nieprzyjaciel chciałby to zużytkować dla uzy
skania inform icju o rosyjskich crganizacyach 
obronnych

*
*  *

W sprawie pokoju 
z Aisstryą.

Berno. (B. K.). Wobec londyńskiego doniesieni,-i 
„Corriere della Sera“ vr sprawie ewentualnej go
towości en rtł.y do zawartU pokoju odrębnego 
z Aur.trJ-Węgrami, „Ziiricher Post‘ zaznacza: 
Dotąd najusilniejsze dążeniu ententy, aby Niemcy 
odosc m’ć od :cn sprzymierzeńców, w zupeł
ności sie rozbiły o silną wolę sojuszowa mo- 
arstw centralnych. Nie można przypuszczać, bv 

dzisiaj te usiłowania miały większe powodzenie.

Mwi otótaii — poi osiny.
Berno. (B. kor.) Wobec doniesienia dzienników 

londyńskich i medyolańskieb o gotowości ententy 
zawarcia pokoju odrębnego z fiustryą pisze „Ziir 
chei Nafihrichtenfa. Szlachetna oferta pod adresem 
Austro-\/ęg-«'.r nie znajdzie w Wiedniu i Buda- 
jeszcli męk-szego posłuchu n**ż odc*me pc- 
przednie. re: T,t« Austro-Węgry nieba
wem eałki-Mr inne zadanie, aniżeli pok^j od
rębny: przyjść może do ogólnego poi oju.

*

Wniosek pokojowy 
pacyfistę w <ii©mi@ckich.
Berlin. (Tel.wł,). „Beri. Tagebl.“ donosi: Cztery 

pacyfistyczne orgaiuzacye, a mianowicie: niemit- 
ckie „Tow. przyjaciół pokoju-1, zw.ązek „Neues 
Vaterland“ , aaiodcwa żeńska .,Komisya trwałego 
pokoju" oraz „Zentralstelle des VoIkerrechts“ zwró
ciły się do parlamentu z wnioskiem, w którym 
wzywają parlament, aby w  uznaniu zupełnie no
wego dla k tvestyi rckowań pokojowych włożenia, 
stworzonego przez przewrót rosyjski, wypowie
dział się za następującen ii Fasadami-

1) Wobec nowej wulnej Kosyi, obiecującej uzna
nie praw narodowych włączonych do niej ludom, 
Niemcy s*Ł g towe zawrzeć pokój, bez uszczu
plania rosyjsk e«jo terytoryalnego stanu posia
dania. Zastrzega się przyiem, że prawa narodowe 
Niemców w Rosyi w  podobny sposób zostaną za
bezpieczone i że wszystkie wykraczające przeciw 
równości wobec prawa akty samowoli starego rzę
du zostaną cofnięte.

2) Wzywa się rząd, aby w uzupełnieniu propo- 
zycyi pokojowych z 12 grudnia 1916 r. w odpo
wiedni sposób ogłosił warunki, które zam«erza 
mocarstwom nieprzyjacielskim przedłożyć na 
kongresie pokojowym.

3) Trzecj wniosek zwraca się do parlamentu, 
aby wziął sebie za zadanie doprowadzenie do po- 
rozumieaia narodow w kwestyi stworzenia zabez
pieczającej pokój irJędz/pa/.sfcwowej organiza
cji i utwc-zenia związku pokojowego ludów, 
oiaz aby dążył do przeprowadzenia im zasadzie 
umów ograińcisnia zbrojeń w celu osiągnięcia 
ogólnej;o rozbrojenia.

*

Mewa siiPwsWiip isii isfea y/ ijny,
Berlin. (B. koi.) Podczas obrad w parlamencie 

nad etatem workowym, minister wojny Stein o-
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•wiadczy1 ‘ Nie żywię nadziei, by po wojnie przy- 
to do pokoju narodów. Jak długo interesa państw 

Użyźnią MfttuJeć woj«y. Widoki ‘ rwałego 
, jU obecne nie są wielkie, skoro dwa narody, 

które f!ofąd o tera nie myślały, tworzą wielkie 
rmie. Maoiy obowiązek zabezmeŁ^ye się tak£e
0 «trzym a • dla następ *yca poko

j e  to cośmy wywaiczyli.

TnMUNIKAI AUSTR IACK I.

-I/3.C ileń, (&K.). Urzę dów nie dnia 4 maja ogła-

& m ' WSCHODNI TEREN WCJhY;
front wojsk general-pnłkownika arcylrdfcki 

Józefa: Wczoraj wieczorem załamał si? Ptak
- jski ifio i^nłku przed naszemi pozycyami na 

pjlnoc Jd doliny Suslta.
Na reszcie irontu uo.-2ei.-e niezmienione.

W ŁOSKI TERN WOJNY:
Ua całym froncie 3wy’de walki arłyleryt 5 
derek. Kolo Gezyeyi usilowa! nieprzyjacic

- mać atak gazowy. Lzięk i czujności naszyci; 
wojsk i dobroci jLaszych środków ochronnych 
atak się nie miał i  ale wyrządził nam żadnych 
strat.

Nasi dzielni lotnicy zestrzelili v  watce Jjowie- 
fjznej fzy niepizyjaeielside aparaty nad pła- 
' oT zgfazem JLrasr I jeden kolo Flitsch.
Na roncie poł ic aiowo-wschodnim nic no-

weso.
Zast. *®efp, sztabu gen. von £oe*er, mp.

komu n ik a t  n iem iec k i.
% m  (B. kor.}. Wielka główna kwatera drt. 

4 b. m. ogłasza:
ZACHODNI TE R L ^  W/iJNY:

Grapa wojsk ks. Ruprech1 1 2  Na froncie A r 
ia; między A c k e v i I l e t Q n e a , n t , n a  szero
kości 30 kilometrów złamała się nowa angielska 
próba ; zełamania., wykonana 16 do 17 dywi- 
zyaml. Po naj^"ekszsm artyleryjskłem rozpęta
nia sił jd  świtu ao późna w  nocy ^tamaiy si; 
ponownie prowadzone ataki Anglików przed 
naszemj liniami i w  naszych kontratakach. 
Tylko we F r  e s n c y  wdarł się nieprzyjaciel i 
koło B n i l e  co n r  t pozostały w  jego posiadaniu 
nudę części a^sreye na j przednief szego rowu. 
Bitwa ltoczyła Sj“ dale} dzli rano, zachowanie 

naszych wojsk było znowu ^Aoscignioae. 
Oprócz irwawrch i ciężkich Strat utiasił nie
przyjaciel przeSżłO 10GJ jeńców. Trzymanie w  
pogotowiu silnej angielskiej kawaleryi wykazu
je, jakie nadzieje przywiązywali Anglicy do tego 
ataku.

Grupa wojsk nirmieckieyo następcy tronu: 
Na idłnoc od linii S o i s s o n s - B e i m s  bitwa

arfyłeryi jest w  pełnym toku. Do sz jzeg;>Iaei 
gwałtównaści wzmogła się ona między A is m e
& B r lm o n t ,  Tutaj nasze haźerye wzięły pod 
ogień mszczący i-yyiieinions nieprzyjacielskie 
rowy* L i? o n  ostrzeliwali fruaeuzi ponownie. 
Koło B r a y c  i  Jia zachód słamtęd, jakoteż na 

ó r z e 2 -m «  w e j 5 (tu  sachód e<l C r  a,o s s c )  
kilka irancu^kish ataków załamało się z  ©Mi
tem! stratami w  ognia naszej piechoty i  arty- 
leryl.

I  rup< wojsk kg. Albrerfała: Nie było 
szczególniejszych wydarzeń.

Przy korzystnej pogodzie iw  rach-Inim  te' 
?e iie  wojny panowała £vy»a czynność lotnicza. 
Fasi lotnicy nkuieczi le obrzucili bombami sta 
ncwńka bateryi, ®.rz dzenia kolejowe, ofoesy 
i  składy amn«&cyi ko?o A r r a s  i  na południ*' 
cd A i s n y .  Nieprzyjaciel utraci? 10 acaratćw.

WSCHODNI TEREN WGJNY;
W  K a / p a t a e h  tr?y rosyjskie bataJ5ony 

ałakowfely bez ładnego skutku nasza pózycyę 
na j  ffinoe od doliny S u s i  t a 

Front macedoński: Między jeziorem P r e s p a  
i  C c r n ę ,  z obu stron W a r  d a r  u 1 w  S i i  a< 
m ą ożywiła się chwil arni działalność artyleryi.

Pierwszy kwatermistrz Łudendorff.

Chiny wypow n/sija vwjn«! 
[liemcomi

Pekin, (B. Reutera) kabinet jednomyślni? 
’(wJ p* uchwa.ę wypov/ie^enśa r.Aytfma- 
stow,or!) wojny Wiemcom.

Unia m l i i  fsw % Ew.
Wiedeń, 5 maja 

(W ir) .,Acłu-Ulir-Blatt“ donosi pr^ez Bazykę 
z \Vas2yngtomi, że lATilsos nietylko nie czyni 
EkśOieveltuwi żadnych pi seszkót w  formowanii 
armii, która ma być użytę, na europejskim pla- 
cit boju, ale mianował bo nawet f mejuda. .tem 
pierwszych di~ćch form; cyi ans !ry tańskicli, 
która w  miarę m«2no§ci 'Łt„uajszybciei prze- 
wieziona będzie do Francyi. Rekruci auury 
kańscy, werbowani przez PooŁevelta, wykształ
cenie wojskowe otrzymają, po przewiezieniu ich 
na kontynent europejski 

Ten dziennik podaje wywiad jednego z dzien
nikarzy francuskich z Boosevsitem, ^produ
kowany przez ag^ncyę Hwasa, według którego 
Roosevelt oświadczył, iż n ii iawiść żywiona 
przez wszystkie Indy ds Niemiec wprzęgła Sta. 
ny Zjedi aczone w  kołowrót wojny światowej.

Odpowiedzialność .iłficlena 
worjee paril6ś!ie!itu.

Berlin. (B. kor.) Utworzona przez parlament 
nowa kooiisya konstytucyjna ped przew. Scheide- 
nianna aebrała się po raz pierwszy. Centtum, po- 
siępowoy i narodowi li ber; ii postawili nr. i. współ- 
n> wniosek dotjezący zmiany konsłytucyi paś. 
.itwn. Wniosek ten ustanawia jdpc yiet^ ialność 
kd" clfcizu Szerzy, j  kreta* za marynarki ora1? 
ministra wojny wobec pariamentu. Socyalni de- 
u:o'rraei postawili wnioski, domagające się wylio- 
««w  prop ©r ey ona «rycn or^z prawa wybór czego 
dla koliet. Po krótkiej dyskusyi, w ciągu której
i-ekietarz stanu Helifericii odmówii zaięcia rze-
zow<pgo stanowiska, zanim w sprawie tej zajmie 

Rada Związko wa stanowisko, komisya "wszystkimi 
g?Q5ktBiS przeciw glosom kot set batystów przy
ję ła  Wniosek w  °jfaw "e  rsi; Jcaia odpowiedzial- 
ł o ś c i  kanclerza Rzeszy 1#% jeg  > zastępców*

Prosi Gross onjrinwje xanrtvtfaturQ 
na preijilen̂  mriafuiiii.

Wiedeń. (B. kor.) Jak donosi korespondeneya 
partyjna, na wczornj&zein posieJzeniu pl^narnem 
niemieckiego związku narodowego, zwotanerr dla 
obrad nad sprawą wyboru orezyde ata izby potuów, 
pos. D o k k J g j złożył oświadczenie, ie  uchyla 
się od kandydatury i prosi związek, by iedno- 
myślnie wystąpił za % yhorem swego prezesa, 
Ąr. Ii nstav a (irossa. Konieczną jest jednolitość 
Niemców w  pailamenc e. Pos. Gross oświadczył, 
?e wprawdzie nie ubiegał siî  o godność prezj - 
denta, że i^dnakże ze wzgjędu na ciężkie zadania, 
jakie czekają Izbę w najbliższym czasie, oddaje 
swe usługi do rozporządzenia związków*.

Następnie uchwalono kandydaturę dra Grosac. 
na orezydenła Izby i wybrano komitet, Mory w 
sprawie wyboru prezydenta poi ozumieć si^ ma 
z iunenaS stronnictwami Izby.

(lełefoi cm od naszego korespondenta).
Wiedeń, 5 maja.

(W ir). Dzienniki wiedeńskie reprodukują do
niesienie „II. Kuryera Codziennego “ o wybran,u 
przez warszawską Rade Stanu komieyi, która ma 
wypracować raeinory&l w sprawie podwyższenia 
liczby członków Rady Stanu, powołania Jo życia 
rządu polskiego i oddania mu władzy nad Pol
ską, oraz w rprawie powołania regenta i two
rzenia armii.

E5ENC\A OCTOWA!
znana z  dubraci P. T. O dbiorcom  moim  
we flaszkach po  W 5  gr. wystrrćzają^ycli 
na 4 iiU“ w ybornego  w innego octu, jak  
również w  wiąksz/ch il >sciacn na kila do  

nabycea 160

w Aptesfc „pod £łońceir“
8t ̂ r»kubowskl0go wKrakowae LA B

Oszczędne —  wydajne. Wysyłka r>a prowincyę.

jK a ra fącą  p ię k n o ś ć  l
->wieżość młou^, różową płac aż do pói nego wieku uzy- 

sOTją panie i dziewczęta, ,i‘ żeli używać btdą mojej ty- 
®ckrotnie wypróbowanej przez fachowych lekarzy rece- 
% (przez dra Idelsona). — Tysięczne listy daWjuzym*!

użycie powyższej recepty gubi się w^ry, piśpi, liszsjf 
Warszczki oraz "e^wonoSć twarzy, uwarantowany skutek. 
wysyłam każdemu oćpis Jej recepty gr„tis! Piszcie natych
miast pod adresem: V JCLŁIŃEK Wiedefl 6B, Fach 87, Abt. 4. 

Uprasza się o markę aa odpowiedź. 1361

TulSfft IC 8‘8 0  5;0SztuiŁ 11 na- iuały aparat „Omega “
E J lliU  I w w  Format i><4, komplet z małym urzą 

dzeniem i dokładnym podręczni ide 
'Ha pocza tl ających. An«rat ,PerfeM“ 
format 4JiX 6  z szybką il a! swą, po
dwójną kasetą, dobrą soczewką, ma
jem uiządzt liem oraz podręcznikiem 
ilła por tkujacych tyii .j K5‘—. Apa
rat składany „6artruż“ format 9X12 
nii kliszi! i iiliny z dobrea urządze- 
jiieir; na zdjęcia czasowe i migawko
we z zatrzaskiem automatycznie od

skakującym wizorem, dający się ustawiać na wysokość 
i szerokość, kompletny wriz z kasetką metalową, 'op-Jki 
Ta pas stirczy, K *2'“-. Iparaty jlCadane polowe do płyt 
i filmów, format feieszor -sowy, -/ielkość obrazów 4*^X6 
iylko K 3F’—. Foimat 6X^ tylko K 42'—. Wysyła za za
liczką wraz z >ortem K l -— Dom Wysyłkowy „Perfekt", 

Wiedsń VII, Neustiftrasse 137/138. 1410

łh jest kształtny,

 ̂ J/ ^yBny i Jędrny
/ Panie, które pod tym -względem nltoi-a 

pokrzywdziła, zechcą zwrócić się pisemuit 
.. _ z całem zaufaniem do p. idy K rause , 

Jaziela ŁyŁkretme bezpłatnych Houacyi celem 
Da v os>ągnięcia pełnych i powabnych kształtów. 15óć> 

KRAUSE, Pressburg (Un^arn) Schaczstrasf"5 2, Abt. 49.

KAŹD f  ZACHWYCONY!

k i n o  K i ^ s z o ^ K o w f
AParat z 50 filmami w ozdobnej kasetce 

tyBSo K 2 iw .
j sery: filmów K 1. Dotychczas i /yszło 29 seryi. 
¥ nie"* aależytości oraz 80 hal. n; poi to i opa

dnie. 2a zaijczlią 60 h iL drożej, i dotychczas wysprze- 
n dano milion aparatów. 263
“• Bergmann, obecnie Wiedeń V. Kobl^asse 46 UL

SUCHOTNICY!!
Piersiowo chorzy, —  Płucno chorzy, —  
Astmatycy —  Skrofuliczni —  B e ^ r  w Iści —  

Cierpiący na biednicę. 1244
Kareszc.e wynaleziono środek, przynoszący dawno upra
gniony ulgę w wymienionych cierpieniach i wyleczenie 

tych chorób zapomogą
Wapienno-żelazistego syiupu apt. V ,ftes’a.
Okazał się już u notek tysięcy cierpiących 
jako znakomity Środek, a najpoważ niejsi 
profesorowie i ljkarze stosują go i po
lecają jako skuteczne lekarstwo w wy
mienionych t-iiorobath, jakoteż do koklu
szu, an :iskie i choroby (ihachilis), plu
cia brwią, chuanienia, liiorób ’“ \aeejrcl>
I stawów, znużenia i wyczerpania każd* go 
odzaju. Z powodu przyjemnego sma::u 

i zapachu zażywają go choinie lawet 
najwybredniejsze pouateftienia dzieci, 
jj:(gg- i.ojskoiń wracający z pola walki, 
wyczerpani i wycieńczani zażywają go ze 
fizezegolnem rpodob niem i ze znakomi
tym pożytkiem dia wztnocmeiiia i uzdro
wienia osła 'nego prae?1. trudy wojem j o â limu.
1 flaszraczKa K (i — opis:tnie; 4 f asza.zki wymagane zwykle 
do zupemej kuracyi,z» nadesł naprzód nalc yiości K 17'--. 
Do naoycia tylko u L. Vertos.'a, Apto <a p̂ ci „Blaiym 

Oi >m", Lygos 743, Bsnat

przez

Dra I G N A C E G O  A P F E L B A U M A ,
adwokata strajowegti «  Tarnowie,

wydane nakładem 1237

księyarir: Jć^fa Pisza w Tarnowie
8-wo 37 &tr.

Broszurka, w której autor w znakomitem streszczeniu, 
począwszy od obowiązłijąi“igo z dawien dawna prawa 
wycza jo.. igo, prawa rzym skiego i kodeksu napoleońskiego, 

przytacza wydane od XVIII wieku polecenia gabinetor. e, 
dekrety kancelaryjne, mstrukc ye ministerys me, orzecze
nia Trybunału, wyroki sądowe 1 inne, procederem praw- 
njm nbjęfe rozpc rządzenia w tprawie ^wriadczeń i idrzko- 

dowań vio'ennych.
Autor, wskazując na przykład Rzeszy niemieckiej, uznajs 
konieczność wydania w Austryi ustaw odszkodowawczych, 
ustalających obowiązek Państwa wynagradzania takich 

strat obywatelom.
Cena egzemplarza 1 K 50 h.

Do nabycia we Wszystkich księgarni? sh---- Na koszta
przesyłki (opaski) należy dołącz)ć JO hal.

W  Główny w topi JGlEifi rnn w \mm.

Jedyna księga edresowa przemysłu 
i NandSu trałowego

Skorowidz Przem ŝiowo-ISind]awy 
Królestwa 6alicyi 458

Ugi Fomocjf przemysłów/ej z roku 1913.
Obszrrna źródło informacyi o v. ładzach, inst> tucyach, wa- 
ilinkach zakładania przedsiębiorftw Itd. Wobec grożącego 

wycy.eip nia zaleca do nabycia

Liga Pomocy przemŶ )»»«|, Lwów, ui. Parska 11.
Cena w opraw 6 Koron, tylko za zaliczką lub za nade

słanym nale?ytQści z gory. 
aagEHBaaaBąBSi -msigy— •
T n n r ® i i r  w v w W Z^w w

digitalizacji mbęmałopolska pl
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| 3osacly. s
i n « u m n m K f K ' i «  ■ n
ORAKITKANT miejscowy, 
■ z  likonczoną II. klasą gin, 
znajdzie /.aro? utnles^afenie 
w handlu Juliana Ktirkiewi- 
rzn, K aków, Mnij' Rynek.

' 1500

i r y )  SPRZEDANIA żakiet je- 
I sienny, bluzki i 3 pary 
i treewikówŃft 37. Podwale 1, 
III. p., na lewo, od 2—4.1599

Z
ARODEK dzienny 20—30 K 
VI o wszystkich miastach 

i wsiacji poszukiwani ajenci 
i ajeritti bez waglfcu na wiek 
także Inwalidzi, co rosprze- 
daży baruzo pokupnego arty
kułu. Zjtaszać się w inie.lficu 
między 1 u 2 Zygmunt. Tim- 
bler, Podgórze, Rejtana 10.

5568

JUEASZYRIłRKĄ szewska do 
*® * joboty cholewkarskiej 
znajdzie zstras zajęcie. Ber
nard Bu ttner, Kraków, Ryijek 
główny 14, w podworci.. iw  7

EJOSZUKUJĘ do pi^sdsię- 
* biorstwa sezonowego w 
Krakowie, korrtrolOFu (eme- 
ryta) z 1-aucyrj 300 K. Zgło- 
i/enia: Pfchel ul. Gertrudy 5, 
od 8—10 rano w dnie pow.

1560

P
OSZUKUJE SIĘ kucherza. 
Bliższa \v'adouiość w A i 
mimfctracyi Knryera 1583

Z
 \ KŁAD lryzyers,ki i per- 
fiimorya Bronisława Ka

zika w Rzeszowie, pos-zukwje 
pomocniki na dobry ch warun
kach. 1595

3
 CZELADNIKÓW ttolars- 
kich i 8 chłopców do nra ■ 

ktyki, przyjmie /amz praco- 
v nia stolarska Józefa Rausa 
w Krośnic. 1597

S
TRÓŻ potrzebny ".ćraz ul. 
św. Marka 8, I. p. od 10 

do H . 1598

D
orosły  ciuopiec do po
sług potrzebny lo Adm. 

„W olne Chwile"1, Kraków, Zie
lona 7, I. p. 1̂ 03

S
E BJ E VCri  c ukiei'nic7 y do cu
krów i carraelków po trz> 

etay. Józef Siermontowski, fa
bryk.* w yrcbó w cukierniczych 
Kraków. 1608

C
HŁOPCA, pomocnik a do 
nalenis, do natychmiasto

wego objęcia posady poszuku
je Pralnia „Tęcza" v Krako
wie, Czarnowiejska 7». 1504

P
OSZUKUJE się iwtj ch- 
•niasi 2 "hłopcć .v rto Eks
pedycji „Kurjf.ra Codzien.“.

• ffi» « «o ••©®*o»#o»oa #*•©*•»**

!  Postukuję, j

K
ELNER tafetomec (kro 
Iewiak. b. legionista i po

szukuje pomady i'a prov incy 
cwenl w Krakowie. Alfred 
Romański, Kraków, ulica Bc 
!-acka 11 u p. Teschner. 1587

IMj ASZYNISTA egz imiru i Ta- 
<*• uy do prowadzenia loko
motyw, maszyn stałych i lo- 
J ornol il. poozukuje posady. 
Morzenia list. pod „Maszy
nista", przyjmuje Aduiinist. 
Kurvera. 1602

D
WA motocykle, dwa rowe
ry czterycliyzości, wózek 

ula kalek, wanna piecykowa, 
sprzeda Czajkowski, Podgórze 
Kochanowskiego 2. 1605

K
ILKU zdolnych murarzy i 
malarzy poszukuje robo

ty na prowincyi przy kościo
łach dworach i domach pry
watnych. Zgłoszenia listo-.ne: 
Sadowski, [fraków, Krowo
derska 60. 1612
H tM M W H IIM N tN N W M I

| K il UłaSŁ i
i®»»p®oo»es» :i

K
UPUJĘ GARDEROBĘ mę
ską używaną Korespon

dentkę napisać do L. Schuiaus 
Kraków, Szeroka 22. 133P

S
K LE P  korzenny ciobrż*.} 
prosperujący wraz z dosta
wą 150 liii. jaeka oziennie, 

•/ powodu nagiego powołania 
do wojska, zaraz do sprzeda
żna. Wiadomość w Admin^st. 
Kuryera, 1576

O UTY z cholewami, elegan- 
ikie wykonanie, mało -u* 

tywanc, tania co csp"zedan.’<3. 
Wiadomość ii dozorcy domu 
Lubomirskiego 5, miedzy 1 
a 8 popoł. i 601

S
PRZEDaM KAi.lIEMCĘ 
w Dz. XII., przy ulicy 

Kraszewskiego -w Ar;.kowie. 
Oferty ao Adm. Kurycra poc’ 

1607

R
OWER męski, jnaio uży
wany, do sprn r;dania. Wia
domość w handlu przy ulicy 

Długiej 33. 1Ó0S
3 »a '«»C~»94 I I0C3M

| M n  Mam. j
ZGU3I0M0 książkę t  Zad

kową Po' Kasy Oszcz. 
na nazwisko Króiegundy Mu- 
siał. Łaskav,ry znalazca zecnce 
oddać ;a wynagrodzer.;em nr 
ul. Sołtysa 5, p. of. 1606
ac*eea«a***a*ru••••*•

Różne.
oct>«esew»£« >• ..msraan
PRZYJMUJE KRAWIECZY- 
* ZNĘ DAMbKĄ po ceiiacL 
uiriarkowanj'ch. Maryla Kr 
Pańska 7, II p. 1556

k f t w .k ź i  $r.
w Kaiw^ryi

jieszuk-ja rutynowanego 
koncypienia, katolika z 
praktykę pnwincyonalnę. 
fasada zarjz dp objęcia.

1594

s m
płac  ̂Wam; jei.oli mój środek 

BAL«sAW“ v p-reciągu 
|3 dni bez bólu 

nie usini-j
lagŁiictków.,

| brodawek ro
gówek. 1 sło
ik wraz z gwa

___ _______ rancyąK 1*75
3 fłoiki K 4'50' 6 iitoików K 
7‘50. Setki listów dziękczyń- 
nycn. * S»- E M Y  lisscIdU 
(ŚassEł Postfech 12/289, Un 
gara. 15|8

Ł itr/e^ii zarsr.

m m m m m
(może być inwalida lab 
kantoizystka) obeznany 

z pracimi biurowemi.

PRAKTYKANT
do Lantoi u z lepszego do* 
mii do ,lat 14, kaf olife 'l 
ukoSczocą 3 ki. łealrą, 
gimnazyai. hifc wydziało- 
v,'ą,ma jący rodzic'w w Kra

kowie. oraz 1596

2 POMOCNIKÓW
handlowych dobrych eks- 
pedyentów możliwe z dzia
łu farbowego. — Zgłosze
nia tylko pisemne tnie 
uwzględniono bez >d] >o- 
wied^i) wproś, do firmy

REiM i SKA Kraków
R̂ nr!: 17, Unia A—B.

Skład farb i teiei raatBtjalćw.

WERKMISTR^E
poszukiwani przez 

5. k. ^3Etti8StnŚC*W0
do prowadzenia 159?

pracowni rolniczych
przy c. i k. Rolniczych Ko

mendach rejonowych. 
Zgłoszenia nadsyłać: C. i k 
Komanda rolniczej Centrali re 

jonorych I. 9 er Sanoku.

NOWOŚĆ!
Uc.sciif naszych maiucikich jest 

śliczna nowość. 1103
MEBLE W KOSTKACH
Zajinu,ąca gr. , żartobliw.-i dla 
naszych dzieci. ^oszUije tylko 
2 K za nadesła” icm należy to- 
ści i 80 hal. opłata poc.L Za

liczka 60 lial. drożej.
Joft. H. Borgm ann 
Wien 5 Bezlrit, ôhlfiass? I5r48_
Dla odsprzedawców opr.ai.

w Dobrzeckowie 
ma na spr/edaż rurki 
drerowe rożn/ch kali

brów. lo88

Zakład mn\mm totegrefii
„ADELA"

Kraków, “lac iSi ẑepaiiski 2 
poszukuje: 

rutynowanej ekspedyentki lub 
kasyerki, dozorcy donn za 
,vysokiem wynagrodzeniem i 
chłopca lub panienki o pra
ktyki. Zgłosić się moźs ą : ul. 

Grodzka Nr, 49, „Adel?“.

Poszukujo sląi na prowincyi

f'ŁVŻĄCEC40
v  średnim wieku, ro lnego  
o d w oj ska, możliwi*5- bes ro
dziny. Bliższa wiadomość w 
Kraj~we»n biurze solnem, ul. 
Stolarska 15. 1592

„ G L O R I A "
W013NNE

0£UW£E 3KÓPZANF
Buciki do sr.r‘ irowania .Der- 
by* z dobrej boksowej skóry 
o czarnej drewniani ; pode
szwie. najlepszego fabrykatu.

Trwałe i wygodne.
Dla Dzieci: Kr. 25—34 K 23*20. 

D!l Paś: Nr. 35—41 R 27-10. — la Ps*»: Nr. 41-45 K 30-40. 
Ustawowo pizepJe-ne ceny.

Na składzie w każdei wielkości. Przy zarp- .vieni iij V  
sza się o podanie numeru żądanych bucików lub długo..<> 

stO] y. Wysyłka za zali;zką.
Gloria-Schuhniedsriage 1AK. KdNIG, Wien, Eil/270 

Bllltengass 9. 1610
^  . w * ,  w  i w w  ^  Jf

SANDAŁY LETNIE WWSSći
z krowie T?ory o mocne],

I drewnianej podeszwie, bardzo 
1 piękne i praktyczne oi rujg:

I® Nr.: 25-27 28-80 31-33 
Cena: 5'95 C’55 7.30 
34-36 37-39 40-i2 43-45 
870 9-60 10-45 lVo0'

S Wysyłka za zaliczą. Nieod-
I powiędnie; wymienn-Uiy. Ce^y ustalone według rozn0 ! 
I i sądzenia uTzędowego. I6I4I
|S. HAYSK, Krie isschihe u. Ssnd&Ean - Vcpi; 1 ! 
1 Wien, XW/3, Sechshauserstrassa 11/7.

na cel Krajowego Stowpreyszenia 
Czerwonego Fr^yża w lokalach 
firmy Singer Ko. Iow . Ak-_. Maszyn 
do Szycia w Krakowie, Szpitalna 40
Otwarcie wystawy dn. 15 maja 1917
Zwiedzać można codziennie od godz. 9 do 12 
przedpołudn., oraz od godz. 3 de 6 popołudo.

£ Wstęp od osoby w dniu powszednie 50 h. 
m W niedziele i święta przedootndn. 30 h.

Do ód bez wszetuicu potrąceń przeznaczaj 
dla Kraj. Stowarzyszenia Czerwonego Krzyia

1611 z łańcuszkicis
Ankrowy werk, dokładnie 
uregulowany, o kopercie 
niklowej lub sio ’ Twej z 3 le
tnią gwaranoyą 12 koron.
wjjpa a  zaliczka (do (iscity poiowej

zegarków JMiflIP,

RadUum-Ankrow y

i m l  H e ie w
z świecącą tarczę

o niklowej kopercie, 35 mm 
śreonic] z rzemyczkiem i 
siatką Ovbronną, z 3-letnią 

ęicarancj j 18 korop..
za pnprzedmea naiesłanisia pi ji#
f& w m u m m . in

M im o  s z a lo n e !
wynikłej wsku*Pk wojny, majsje jeszcze dawniejsze zapasy, jestem w stanie niżej 

v « izczególnione zapasy 107J
Jak WtŁIJJ© po następujących cenach sprzedać:

Zegarek niklowy płasld Roskopf v. łańcuszkiem i wisior
kiem K 1150, ten sam w kamieniach idący K !•?'—. 
Roskopf podwójcie leryty, pięknie giuwirowary o ko
pertach K 17-—, elektro-złocouy zegarem płaski z łancu 
szkiem K 12-—, stalowy płaski Cyl. Rem. z sekundnikiem 
K 16.—, stalowy ankrowy Rem. z sekundnikiem w ka- 
mieniacii idącj płajki K 28’- -. Wyśmiei lity prawdz. nikł. 
zegarek służbowy W. Rosk. P&tent z plombą na kamie
niach K 26‘—, stalowy daniók' K 16"—, lepszy ze skórką 
I< 20'—. Srebmy Roskopf kryty o 3 kop. s:łny R 28-—, 
srebrny płasl i Cyl. Rem. z met. cyferblatem, kryty I< -8-—, 
otwarty IC 25-—, srebrny damski otwarty K 18‘—, lepszy 
i.e skórką na rękę K 25 —, ten sa n  kryty K 30-— B-idzik 
najlepszy K 11.—. Srebrny rn^ki łańcuszek po K 5"— i 

wyżej, ameryK. duble = gjvraVancjfą K 8’—. Brzytwy po K 3‘50, 4*50 i 5*—. Ma-zynki 
lo V*1 losów K 8 50. Kasetka do golenia z rozmaitymi przyborami K 9 —, 12-— i 15-—.

Harmonie ręczne w rozmaitych gatunkach po 
K 5'50, 8’— 10"—, 1?'— do 50'—. Skrzypce ze 
femyczkieru w rozjiaitycf' gafnnkach po K 10-—,
14*—. 16-—, 20-— :lo 30-—. Ustne harmonijki 
po K 1-70, 2’50 i 3 50. Trąbi akordeonowe po 
K 4•—, 5"— i 6‘—. Zapalnic/M benzynowe po 
K 3‘50 1 5-50. Lampki ełektr. po K 3-50, 4 50 i 

5*50, baterye po K i'50.
Wysyłka za pofoł"anie.a pocztowym. — Do pola za poprzedniem nadesłaniem kwoty. 
Towar nieod^ow ied>ji wymienia łub zwoca pieniądz0. — Ilyzyko wykluczone.

IGNACY CY .PPJŁM SCraN ar, Szawska 13/e!
Bogato iłustr. cennik- zegar3w, biżuteryi i przyborów zegarm. darmo i opłatnie

Z a k ła d  p o g r x e b o w y „ C O N C O R N i *.
podej*rvje się prsewoa 1 ?',vfok do wszystkich kra|óv/ "urop. , 
i iełyny v Kr^towle, który posiada •.* Easny wyrób trumier

J H I ^ A ^ W O I M E S O
snra Pisc Szczepański i. 2. (corys wfsshy). TeSefon 331.

2902

wysoce m m u m m  r  o lko p
z nieustaniLi zmiaj^ obraaów l61S 
•m r T -Sko Ha Panów W
do lego 5U nadzwyczaj pikantnych 
zdję  ̂ fotograficznych da-m o, — 
Dzięki dok'adnosci szkie , obrazy 
ukazują się szczególni® ładnie i pla* 
stycznii . Tą panoramę z nieustanną 
zmianą o iazów kupują Panowie 

b-utl m chętnie z ppWodu jrj pi& Lteryi. Kompletna pa- 
j noram* kosztuje tylko K tv—. Wyłączna sprzedaż dy* 
I skretnie za zaliczką, (W pole, i’o Któlcstwa za nadesła- 
! niem należ/tośc ). M. Swoboda, <Viedeń III/2, Hicssgaise.

A U T O M A T Y C Z N A  Ł A P K A  PS& M VSTr,
Na rzczury K. ó‘80, na roys sy Kor. 

Przez je<3n$ noc można złapać do 
taPli®* 40 sztuk — mało widzialna % automa-

” lycznymzatxzasiiem.Łapkinakarakon
„RapiiI* 3 K 5' 70, t-siące karakonów możua złapać przez 
jsdną noc, zawsze ł  najlepszym skutkiem. Wiele listów 

dziękczynnych. Wysyłka zn zaliczką, porto 80 h. 
Jom wysyłkowy T1NTNER Wiedeń Iii. Ne. .Ićnggsssę 

.ir T6/0 . I®

fiwiilwsajf sbutek
lub z w r o t  pień"ąday.
C zeczenia lekarskie o skuteczności 
działania oraz tysięczne listy dzięk
czynne do łaskawego przejrzenia-

BUJNY, PIĘKNY  
S St@ll¥8WlĘTY śś§US*

uzyska się przez używanie kremu na biust Dra A Bj*3- 
Ręczy się zn nieszkodliwość zbadaną przez wadze* 
W każdym wieku szybki i pewny skui k. Do użytku 
zewnę ;rzpie. Jedyny krem na biust, który z owoou 
niezwykłego działania sprowadzają apteki, drogee- 
rye itp. — Puszka prćbna K 4‘- duża p iRzka J* 
starczająca do skutku K 0-—. Wysvła ściśle dyskre
tnie Kosmetyczne kbori.toryun: Vrien IX, Ląkierer- 
jjasse 6/G. — S: łady w Kra ovs.f»: Apteka Aiszmęw- 
\iego, Floryańska 15, Miklab^ewski, plac Domin* 
.ański 1, Eeim i Ska, Rynek 37, Droguerya . 

1 o'vskiego, Floryańska 33, Bękner, Długa 4; L.v!t

iieisko
srr. oiauovv iKiugo, imnuw. .• “ —- «
: D-Og. Polaczka, ul. Kolejowa; LubUn: re^

S ankiewicza.

Naez. recu i wydawca: Maryan Dąbrowski. Odnów, red : Dr. Ttfausz Korczyński. Dni^arnia Ludowa w Krakowie

'©digrtęilizacja 'moc malopo^ka pl


