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Komentarze do odpowiedzi 
mocarstw centralnych.

Warszawa, 10 czerwca.
Z prasy w arszawsKiej odpowiedzią mocarstw 

centralnych zajmuję, się na razie tylko dwa pi- 
| sma „Nowa Gazeta11 i „Głos“.

W „Nowej Gazecie" p. Górecki pisze, że naj- 
znamienniejszym jest w  ostatniej części odpc- 

| "iedzi ustęp, powołujący się na prawo między
narodowe. W  świetle ttgo prawa uwidoczniają 
się kompeteneye ewent rządu polskiego. Mini- 
sterya i prezes ministrów mimo, że ramo ich ist
nienie jest wielkim krokiem naprzód w  budowie 

| państwa polskiego, rie decyduję bynajmniej o 
ej samodzieraosci czasu wojny. Prawo mię- 

| dzyaarodowe — trzeba sobie z tego zdać spra- 
| wę — przewiduje w ykresie  okupacyi jedną tyl
ko władzę, tj. okupanta. I można w  ten czy in- 
»y sposób formułować swoje zastrzeżenia, fakt 
Pozostanie faktem L Sobie samym pozostawieni 
“ie idziemy.

„Glos“ warszawski stwierdza, że obok rządu 
tymczasowego ma pozostać Rada Stanu, która w  
ten sposób przestanie być „tymczasową"! Już w  
odpowiedzi państw centralnych widać zmianę 
)eJ tytułu. W  drugiej połowie odpowiedzi zniknął 

lotnik „tymczasowa". Nie jest to przypa
dek.

Odpowiedź państw centralnych jebt dokumen
tni i każde sło wo lub jego brak ma swoje zna- 
czenie. Sprawa jest naturalna. Skoro powstanie 
tymczasowy i ząd, Bada Stanu musi zejść do roli 
senatu, ciała doradczego i tworzącego prawa.

W tym charakterze musi stać się instytucyą 
}. która przejdzie i do następnego etapu, gdy 

Wadzę obejmie regent i zamianuje gabinet siały

Obecnie za:, ma ona dokończyc dzielą rozpoczę
tego 1 m aja i wypracować „szczegółowa wnio
ski11 zarówno co do przejęcia „poszczególnych 
gałęzi administracyi" przez tymczasowy rząd, 
jak i co do sposobu pokrycie związanych z tem 
kosztów:.

Reorganizacja Rady bianu?
Pic tików, 10 czerwca.

„Dziennik Narodowy'1 omawia odpowiedź 
dłuższym artykułem, w którym pisze:

Co do odpowiedzi, to treść jej istotna polega 
na tem, iż daje ona Radzie Stanu alrybucye, 
które ją  podnoszą z ciała uoradczego do rangi 
ciała rządzącego. Oritatnia enuncyacya okupan
tów daje możność wytworzenia rządu polskie
go, którego egzekutywie podlegać mają niektó
re gałęzie administracyi krajowej. Zamiesi De
partamentów, które zajęte były pracami ^rzygo- 
tOvvaWTzemi, powstać mają ministerstwa, z na
czelnym kierownikiem, którym rządy okupa
cyjne pragną widzieć Marszałka koronnego.

Prawdopodobnie jedsiak Rada Stanu, wobnr 
nowych zaduń, zostaniu powięk&tfma i zreorga- 
rizowana stosownie do ugrupowania stronnictw 
politycznych, jakie się wyfwojszy w nowej sy- 
tuacyi.

W  numerze poprzednim donosił „Dziennik 
Nar.“, że wobec utworzenia gabinetu polskiego 
oczekiwać należy, że dymisye radców: Kunow- 
sklego i ostatnio Dzierzbickiego, jakoteż zapo
wiedziane ustąpienie 8— 10 radców Stanu — nie 
dtijdą do SKutku.

Galicya bezdenną beczką.
o n«is piszą obcy. — Stara piosnka o gospodarce poJskśej i ucisku 

Rusinów. — „Aus Polen !st nschts zu hoien?!
Krak 17, 9 czerwca.

Si. p.) w  ostatnim numerze lipskiego tygo- 
rj>ka „Illustriei te Zeit,ung“ znajduje się efeka- 

. a recenzya książki: A. v. Guttry: Galizien —  
ail(l und Leute. Muenchen 1916, — na którą 
■«o zwrócić uwagę. Autor rcccnzyi A. Merz

pisze o wspomnianej książce w  ten sposób mniej 
więcej: ,

Żaden z krajów monarchii austryacko-węgier- 
skiej nie był tak mało znanym i tak mało od
wiedzanym przez Niemców aż do w ybuchu woj
ny, jak Galicya. Poznano ją  dopiero w  czacie

zwycięskiego pochodu po Gorlicach, WaJ. nam  
Byk) jednak podstaw literackich dla dokłud-Mej- 
szego zaznajomienia się z tamtejszymi stosun
kami — więc naturalnie z radością pochwycono 
książko, która pojawiła sie już w tizeciem w y
daniu.

„Odpowiedziała ona jednak w  bardzo szczu
płym zakresie naszym oczekiwaniom; przynosi 
■wprawdzie interesując© illustracye, oryentuje 
pewnie w kwestyach konstytucyi, zarządu, go
spodarstwa i osadnictwa kraju, o samej jednak 
Galicyi pit/nosf nair n iewiele' więcej jak ga
dano bez treści (inhaltlose Plauderei).
i „O wiele niebezpieczniejszetn jest dla czytel
nika to, że autor Polak w  sprawie podstawo
wych problemów politycznych Galicy! zajmuje 
skrajnie partyjne stanowisko i tendencyjnie je 
przedstawia. Gdy ustęp o żjrdacli odpowiada rze
czywistemu stanowi rzeczy to rozdziały o Pola
kach i Rusinach czytać można tylko z najwięh * 
szą O£*rożnoścfą. Już słowa aktora: „Zachodnia 
Gelicya jest wyłącznie polski,, we wschodniej 
ludność polska jest silnio zmieszana z niską, 
jakkolwiek odnosj. się to tylko do równin" ■— 
obudzają fałszywe wrażenie, jakoby Kasi a! 
nie stanowili lam ściśle zamkniętego obszaru 
zam ieszania, Koroną zaś wszystkich wywodów  
jest to, co autor pisze o przyczynach wrogiegr 
stosunku Rusinów do Polaków — między wier
sza,mi wyczytać tam można, jakoby Rusini przez 
poiskie wpływy odwrócili się od Moskwy. W ie
o tem — przynajmniej w  Austryi — każde dziec
ko, wr jak niesłychany sposób, niestety od lat 
dziesiątek, wydał rząd centralny Rusinów Po* 
lakom na ucisk polityczny i jak to silna ru.^o- 
filska partya wtózecłipolaków stała pod Tyinsf - 
mym zn akrem ze słabą rusofiiską Ukraińców’. 
Tak niesłychanie karykaturalne przedstawienie 
rzeczy można było podać tylfco niemieckiej, zu
pełnie obcej tym problemom, publiczności. Sta
nowisku autora odpowiada też to, co pisze o cha 
rak terze narodowym Polaków i Rusin ów, że 
zamilcza, iż nędzny stan Galicyi jest winą pol
skiej gospodarki, której ją  oddał rząd centr., że 
ciągle wydatki państw, beznadziejnie przepa* 
dały w tej bezdennej beczce i że usiłuje smutny 
stan kraju przedstawić jeszcze jako wynik sy
stemu Mettemicha".

1’irzypomina się znowu stara piosnka o go
spodarce polskiej, o ucisku Rusinów i td., śpie
wana według partytury „bratniego fndu, co to 
do ostatnich dni, nieproszony i proszony, skwa  
pliwio uświadamiał naiwnych o swoich „krzyw
dach ‘. Źródło, z którego jakiś p. A. Merz czerpał 
swoją znajomość naszych stosunków, 'wonią 
zdradza się zidaleka — to by nas ni? dziwiło, 
Dziwmiejszem jest to, ze do dziś niektórzy ludzie 
nie potrafili się niczego nauczyć. Teraz nawet 
małe dzieci „przynajmniej w  Austryi11 nie wie
rzą już w  to np., by Galicya byta tak biernym 
krajem, cMonącym bezibwroaide państwo i , e 
pieniądze... Nauczono się już nowych piosenek, 
niechętnie, a przynajmniej rzadko dosiada się 
drewnianego konika, zwra.nego „ P o l n i s c h e  
W i r t s c h a f t " ,  który stracił już swój urok 
wobec nowych sposobów gospodarczych. Dziś 
to nawet berlińskie dzieci nie wńerzą w  dawną, 
ulubioną gadkę „a li g P o l e n  i s t n i c h t s 
z u h o l e n . . . “ A  jednak są widocznie gdzieś 
tacy, co niczego nie zdołali się nauczyć w  ostat
nich latach!

Taką krytyką", którą dla ciekawości poda
liśmy, szkoda czasu dłużej się zajmować

Guarda e passa!

digitalizacja nbc małopolska pf



\

„ILUSTROW ANY KURYER CODZIENNY11 — Nr. 161. Środa, 13 czerwca 1917.

Z naslrojśw KoifnyS szielolisliej.
Sztokholm, w czerwcu.

Konfereneye dobiegają, koxica. Wbrew oba
wom, uczestnicy konferencyi znaleźli się w a- 
tmosferze jeśli nie przyjaznej, to bę.dź co bądź 
podatnef do rokowań i  dyskusyi. Przebieg kon- 
ferencyj odznaczał się te»dencyę do unikania 
wszelkich drailiwoścS, któreby m ogły wywołać 
rozbieżność zupełną lub *wyklcczaiy pedatnosć 
do dalszej wymiany zdań.

Ze  strony polskiej socyalr.ej derookracyi 
przedstawicielami są dr Di amanci (z Austryi) i 
p. Kunowski (z Królestwa Polskiego). Rzecz na
turalna, że obaj przed śtwi ciele nfe reprezentu
ją rządu polskiego, bo taki d e  f a c t o  nie istnie 
je, mogli jednak podać swoje lądam a do zapro
tokołowania i  pod tym względem nie byli krę
powani.

Jakie jest brzrrienip rapr o tok ołowa a t j  fcmm- 
ły odnośnie do sprawy polskoej, nie można po
dać, ponieważ biorący udział w konfei eńcyi uai- 
kają wszelkich wywiado v i nie -udzielają ża
dnych informacyi.
To juz jedno zjawisko iest dostatecznym dowo

dem ze kenfereneya sziokhołmska wykraczała  
poza zakres prywatnej komereneyi przedstawi- 
clell partyjnych, a m iała raczej charakter ciała 
posiadającego mandat do przeprowadzenia zasa 
dniczej dyskusyi w  spraw ie pokoju, której o- 
stateczne owoce mogą, byc ewentualnie substm- 
ktem 'Cennym do rozważań przez oficyalne, po
wołane do tegb czynniki.

Jeżeli przed ofieyalnem podaniem treści prze
biegu konferencyi trudno ntan wdawać się w 
rozważanie pot bawionych postul atów pi zez ze* 
farane strony — to ni© można jednej rzeczy nie 
podnieść, ze wzwstaScy Łonferencyi r-najdują się 
pod wra enitTU. silnem, v yptywaj®cem z prze
świadczenia, że w  sprawie ogólno-ludzkiej uczy
nili krok -poważny kc. poiozru mieniu się s ron 
walczy cych.

Nie brakło pnzyteąn momentów1 wzruszających
I  tak dr Adler, prezes dc legatów, którzy wyje
chali na końferencyę sztokiiolmekę, jako przed
stawiciele austryackiej 'grupy socyalistów — 
spotkał się 'na konferencyi ze swoim sto rym zna 
ornym z  Bordeaux. Wzruszenie ogarnęło obu 

przyjaciół. Pad’l  sobie w  objęcia i *  Izami w o- 
czacb.

Dowiadujemy się (również, że d r Adler stanę! 
w  sprawie polskiej ma tem samem stanowisku, 
jakie zajęła przedstawiciele polskiej socyalnej 
demokiia-cyi.

Dwaj inni reprezentanci socyali a lów austrya- 
cki-ch przyłączyli się do zdania dra Adlera, po
robiwszy pewne zaslrze żenią, które wpłyną, do 
protokołu po izaŁiągnieciiu opinii na miejscu (?).

Dalsze bliższe szczegóły postaram się przesłać 
natychmiast, ieżeli rzecz naturalna, prezydyum 
konferencyi wyda jakiś (Komunikat dla użytku 
pubkcznego. i

N a  w i d o w n i  w o j n
tw a  w Mm Mero i lio .

W  rocznicę pamiętnych walk.
Biuletyn austro-węgierski z dnia 10 b. m. do

nosił, że przy wzmożonej działalności artyleryj
skiej na obszarze „Siedmiu gmin“ zapowiada się 
nagle żywszy ruch wśróa szóstej arm ii włoskiej, 
która w  swoim czasie zdołała jedynie dzidki po
myślnemu zbiegowi ckolicznoici, głównie zaś 
v  skutek nagłego wypada rosyjskiego pod Łu
ckiem w czerwcu ubiegłego roku, powstrzymać 
zwycięski pochód wojak austro-^/ęgierskich ku 
Wenecyi.

Dzisiejsze Ic  niesie nie urzędowe austryackie- 
go szefa sztabu generalnego podaje aaś, że w  
■dniu w czorajszym rozpoczął się oczekiwany a- 
tak w obszarze „Siedmiu gm in“  i  w  dolinie >Su~ 
gana, pizyczem dało się Włochom przemijają- 
co wtargnąć do okopów ans tio-węgi erskich, 
skąd jednak niebawem zostali wyrzuceni.

Podjęcie działań nfenzywnjch w  obszarze, 
który W łosi stale lumtaJi za ubcozny, dążąc głó 
wnie do przełamani?., linii obronnej nad Soczą i 
do zajęcia Tryestu wskazuje, iż naczelna komen 
da włoska uznała- kontynuowanie w iki o 
Tryest w  tej chwttł sa eznadziejne i spodzi ewa 
się raczej uzyskać jakiś efekt na terenie, na któ
rym  ni omal dokładnie przez cały jeden rok nie 
zaszły ważniejsze wypadki.

Nie ulega wątpliwości, że nowe uderzenie wło 
skie na terenie A s i a  g o  i  w  dolinie S u g a n a  
nie zaskoczyło komendy austro-węgierskiej i 
spotka się ze stanowczą odpowiedzią

Równocześnie donosi a^eneya Stefcini, o podję 
ciu działań wojennych na odlagłym teienie w  
Epirze, gdzie W łosi obsadzili miasto J a n i- 
n e-

W łuKu Wytschaete.
Cel uderzenia "nj, sk .ego. — Dziesięć dywizyi 
w ataku. -  chodniki podziemne, — Generał 

Plumer. ą
Beiiin, I ł  czerwca.

Głosy prasy angieslkiej o bitwie we Flandryi 
padają, że pierwszym celem uderzenia angiel
skiego było zdobycie Lille. To się nie powiodło, 
aczkolwiek pierwsze ataki wydały sukces lokal
ny

„Morning Post" przyznaje, że zajęcie luku 
Wytschaete kosztowało Anglików olbrzymie o* 
tiary. Równocześnie ze strony niemieckiej po
dnoszą, że po eksplozyach min podziemnych, 
Anglicy rzucili do ataku aż 10 dywizyi. Dywizye 
te zostały zdziesiętkowane i  tem tłómaczy się,

że już na drugi dzień siła ofenzywną 
zńacznie osłabła. 1

O wybuchu min podaje „Morning Post“ ■ 
wnocześnie z eksplozyami Anglicy rozwinei^ r< 
silniejsi j og: ń huraganowy. Byio t zl  - ^  I  
amunicyi, jakiego nawet zje^noczon . f .^ yc:l  
granatów koalicyi wraz z Amci-yką nie p o t P  
ły wytrzymać przez czas dłuższy.

O podkopach angielskich podaje ,/l'oss 7 
że koło St. E loi .były już od daw na’ wyżłobieńsztolnie, o których Niemcy na ogół wiedzieli 
doktór? ch z powodu znaczna j głębokości trud 
było dotrze^ kontrnr'nami.

Wndług „Niiieiuwe Rott. Oourant", <3pfa\y0Zl,i 
wca woj cnny Gibbs donosi z angielskiej g} 
kwatery, że bez przes ady można powiedzieć 1
1 rzyflotowania uo ofenzywi pod ipera xozpocl  
fy się jeszcze pi7°d rokiem. Tuż wówcaas minii 
rzy zac żęli kopać sztolnie pod wzgóra&mi W\ \ 
schaete i  Messines, a generał Plumer i jegj J 
przez rok opracowywali plany uderzenia, p0teJ 
gdy inne armie angielskie w  obszarze SomjJ 
ponowiły walkę, I I  am iia, stojąca naprzecii 
Wytschaete, pozostawała bezczynną i zachel 
w j wała się tylko cT efenzy wnie, czekając a, 1 
obecnej pory.

|

l ! l [ ] f !  V
(Korespondencya specyalna „ I I Ku r .  Codz."), 

Sztokholm. w czerwcu.
„Echo Polskie" z 22 maja donoii: „Wieczerl 

nija Nowosti“  przyniosły wczoraj alarmującą 
wiadomości o pozerach w  Jeniseisku. W  ci§L 
ostatnich trzech tygodni zniszczono tam przef 
szło 30 domów mieszkalnych. Przyczyna 
były podpalenia. Przypuszczają, że sprawcamj 
ich są złu odniarze katorżnicy, osw obo^z^ 
przewrocie rewolucyjnym. W  mieście plnowaj 
ma pandka. zameżniejsza ludność wyjeżdża.

Rada robotniczych, żołnierskich i  włościan! 
skich delegatów ogłosiła 'w  mieście stan oblęl 
żenią i mianowała naczelnikiem przewodniczki 
cego komitetu społecznego, Pietunina. Nakazał 
on wszystKim obywatelom, że mają się bezJ 

względnie ^poddać jego rozporzą Izeniom, poa 
groźbą surowych kar, do robót w  katordzi] 
włącznie.

Dalej komendant zapowiada, że wszystkie u-J 
zbrojone siły są w  jego władzy, taksami pan

z piśmi ennictwa.
GSS29

Nowa Dowieść Tadeusza Konczyńskiego
„Jrmi&n >łny bieg'1. Romans współczesny. Kra

ików 8. Str. 237. Nakład Czerneckiego.
®Ś9

Jedna w tych powieści, o których nie iprędko 
się zapomina ;>o przeczytaniu. Na silne wraże
nie, jakie ona sprawia, skłai łają się różne czyn
niki: świetny talent pisarski Konczyńskieeo, je- 
gc umiejętność zręcznego prowadzenia akcyi, 
subtelność rysunku ps; rohologioznego.

Niemniej najęcia budzi barwne odtworzenie 
owego milJ.au, w  ktorem bohaterka, Jadwiga, o- 
hraca się —  miilieu, dila wielu prawie egzotycz
nego, a  jeunak w rzeczywistości rozpaczającego 
swój zatruty aromat także u nas — T^rzynaj- 
impaej ido niedawna. Ghęemy wierzyć, ze nie o- 
becnie, kiedy powietrze pnzesiękło krw i zapa
chem, a  łez ludzki en podnoszą się opary tak gę
ste, dż zagrywają oczom naszym słońce; w ierzy
my też, że z  nowmlem pokoju, wśród wielu rze- 
rzy, które już nie wn cą, znajdzie się także owo 
zatrute i  trucizną ziejące mi licu „śmiertelnego 
biegu", owo milietu wybrańców fortuny, brodo- 
wisko zwyrodnienia w  następstwi życia dla u- 
żvcia. zapr z epa szczeń i a wszelkich za Ład moral
ności, zapatrzenia się w  swe „ja “ tylko, jakby 
ńa ogół była pustka, a  nie swdat pełen dóbr du
chowych, a nie ludzkość mozolnie, kosztem nie
zmiernych wysiłków i  ofiar torująca sobie ka
żdy krok naprzód...

W ierzymy, że wojna pozostawi naw<?f w sfe
rach wybrańców losu siady wieikićgo oczyszczę 
nia owaj tragicznej „Iiatiharsisu, mającej po- 
sŁiwignąc przyszłość ni^tylko z niedoli, lecz tak

że z upadku moralnego. A wówczas „Śmiertel
ny tbieg“  etanie się alegatem do lii a tory i kultu
ry  — wczorajszej; dziś jest jeszcze wczorajszą 
współczesnością, dysze gorącem tchnieniem ży
cia, które nie przeszło poza nas.

Powieść Konczyńskiego oiyginalnem ujęciem 
tematu i  finezyą opracowania, zapewnia sobie 
miejsce w  pierwszym szeregu najnowszych na
bytków powieściopiisarstwa swojskiego. uż sa
rnia faktura w yróżnia. się dodatnio. W idać z niej 
ogroiuną pewność siebie ®utora, co czytelnikowi 
dozwala mu powierzyć rawagę bez obaw z calem 
zaufaniem. Nic przykrzejszego zaś nad to, gdy 
czytelnik takiego zaufania nabrać me może, 
gdyż opanowuje go wtedy niepokój słuchacza, 
który lęka się, że śpiewakowi lada chwila tchu 
nie sta.rczy, lufo głos się załamie.

Faktura celuje -ogromną zwartością. Nic zby
tecznego nie wcisnęło Kię do owej żywej opowie
ści o dziejach Jadwigi n towic,zowej, a  to, co w 
skład oprwiay.ania wesizło, jest silnie związane 
logicznym węzłem, układa się w łańcuch przy
czyn i skutków, w misterną budowę, której ka
żda cegiełka właściwe znalazła miejsce.

Dalszem znamieniem owej 'faktury jest wer
wa, temperament pisarski — zwłpszoa w świe
tnych dyalogach ujawniony, a doskonale przy
stosowany do charakteru przedstawionych zda
rzeń S postaci.

Autor z widocznym rozmysłem unika opiso- 
wości, w  klasycznych powieściach tak silnie 
protegowanej; nie wdaje się także w  drobia
zgowe szczegóły psychologiczne. Jest bardzo 
przedmiotowy, tj. każe r.wym bohaterom dzia
łać i mówić, a nie pociąga ich za n if ioslizegalne 
nici, jak maryonetki. Zyskuje na tem v/iele czy 
tclnik, odnosi bowiem wrażenie bezpośredn io
ści; tem wyraźniej widzi twory, stawione mu 
przed oczy, tem dokładniej słyszy bicie ich ser
ca, tem dowodniej przekonywa się, że zadei; pod

stęp autorskiej inwencyi nie chce go w błfc 
wprowadzić, wmawiać mu czegoś, praeciw -i* 
mu psychologia i  doświadczenie życiowe zało 
żyłoby protest.

Obok malowidła obyczajowego wprowadzi 
KonczyńsKi do swej powieści nowe dokument 
dla poznania kobiecości. Rzezcz obraca się nieu 
stannie w  sferze sensaryi erotycznych, bo to nu 
wątpliwie główny pierwiastek życia kobiety 
A le  właśnie w  owej sferze przejawiać się i 
kły najdobitniej wszystkie pierwiastki psyclu* 
kobiecej, te także, które wybiegają da-Ick' pc 
za — tak ciasne zresztą — ramy seksualizm^,
I  to właśnie jednym jeszcze dowodem p ra w d z i
wej maestryi powieściopiisarskiej, że Kończy11 
ski umie wspomniane pierwiastki nalez> 5ie 
znaczyc, że wyprowadaa je  subtelnie, »>®i 
w&Kazywania na nie pa’ cem, a, je d n a k o w o :  
iz nie możemy ich nie dostrzodz, nie zrezi 
nie zachować w  pamięci. ^

Nietylko zresztą charakterystyka bohater 
wypadła pod każdym względem uda tnie. vv9 . 
stkie także inne iigury, przedeiWszystK-iern 
w ic z ,  ó w  niepoprawny Don ,> uan, benjanu^ 
losu, zanim go nie podeptał lekkomyślnie 
woź wszystkie figury są dokładnie zaojs r' 
wane i narysowane z  wielką prawdą. L i i d z i e i  
na ogół podobni do siebie — łączy ich j e(*en  ̂* ‘ 
znamienny,
dostępnego 'Ją, , _____
sów indywidualnych ma każdy, jak 0& , 
znacza się różniczkowanie tych charakter^ 

„Śmiertelny b'ieg“ jest właściwie bfegiew 
gicznym. Dobry smak autora oszczę1 su ft,cj 
jednak pospolitości takre w  puencie^ koi 
opowiadania. Bohaterka’ nie ginie, nie aby 
pokutować w iny stypj zmysłowości, !rf^ uCZii 
wejść w kolo stosunków i łud,zi, któr2Vy ,cll| 
ją, że poza widnokręgiem uciech ąmysto 
palą się t.ielkie słońca waitości »ici'ów;ni

ly, degeneracya pod wpływean 
jxo użycia; a jednak ił&ż poraten1 ■ ^
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łVe i społeczne instytucye. Ponadto zabro- 
głaszać drukari dom jakichkolwiek wydaw-

1 tw bez jego pozwolenia.
Wiadomości te przytaczamy z tego powodu, 
, jenisiejśku skąpiło się w  oslatnich tygo- 

nnóslwc Polaków, glÓFJile z austryac- 
odślanych, wysianych w sw ,fim czasie 

s f? carski r-iąd z Galicy i za rzekomą „nicMa- 
Jcnisejski naczelnik powiatu 

!prav*nik) znienawidzony przez wszystkich 
|Ljanców z powodu wyjątkowego złośliwego 
fa k tem , nie pozwala! prawie nikomu z tjfch 
L sZczęsnych ofiar mieszkać w mieście, lecz 
ycyłał ich do oiiległych wsi ogiomrego tego 

„,wiatu, wzdłuż Jeniseju lub Angary, 
popiero po rewolucyi i uwięzieniu naczelnika 

„owiatu zesłańcy zjechali się do Jenisejska, 
być w. niepewnych czasach w większem 

środowisku, w jednem miaście na przestrzeni 
-ilkuset wiorst kwadratowych.
0 ile wypadki ostatnie odbdły się na położe

niu tych biedaków, na razie nie wiadomo. Nie 
atoli wykluczone, że jako obcy poddani 

'■0tgą ię znaleźć w  sytuacyi zgoła ni© do poza- 
-ln>! sczenia.
Dobrzeby było, gdyby organizacye opiekujące 

;ię zesłańcami poczyniły jaknajrychlej kroki w  
Jflu przeniesienia Polaków do miejsc, gdzieby 
rrzyn a jm n ie j 'ich życiu nic nie zagrażało.

NA MARGINESIE.

Czy manty prawo 
do samodzielnego bytu?
(ski' Działalność ekspozytury Biura prasowe

go N. K. N. w  Sofii, mając na celu rozbudzenie 
aint resowania się Bu łgar i sprawą polską i 
xsr. iązanie nici sympatyi bułgarsko-polskiej 

przyszłego politycznego zbliżenia obu na- 
-odów, ujawniła się najsilniej w  nrzeprowadze- 
iiiu wśród Bułgarów ankiety w „spra/wie poi- 

Plon tej akcyi ukąsił się obecnie dru- 
t w  pubłikacyi Książkowej dra Tadeusza 

■„anisława Grabowskiego pt. „Ankieta buigai- 
w* sprawie polskiej14 (z ę b in a  staraniem 

Ekspozytury - Biura Pr? nowego N. K. N. w So
fa, T y  dana w  Piotrkowie 1917).
Ankieta, urządzona w  r. 1915—1916, obejmuje

12 odpowiedzi zawodowych polityków i  dyplo
matów, posłów, uczonych, publicystów, litera
tów i td., a to różnych odcieni i  kierunków po
etycznych. Opinie ich są dla szerszego ogółu 
czytelników niewątpliwie interesującemii jako 
s$dy obcych o nas; pozatem jednak, nie wdając 
się w ich wartość polityczny lasuwają one kil-

szych, tem godniejsze,'iż żar ich nic sieje traci
my. a blask nie gaśnie w wyczerpamu.

Stanisław Rossowski.

Odczyt o polskiej romantyce w Berlinie.
Na ostatniem posiedzeniu towarzystwa nie

mieckiego „Gesellschaft fur douitsohe Literatur" 
wygłosił odczyt pŁ „Niemiecka i  polska -roman
tyka" p Albert Maltę Warner. Prelegent rozwi
nął twoje poglądy w  tym dudłm, że niemiecki 
klasycyzm jest najwyższy formą niemieckiego 
geniuszu, i  ite naróa n ‘ ̂ miocki, jego idee i jego 
sstetyczrw dążenia w  klasycyzmie wypowiedzia
ły idealni e treść swę i znalazły w  nim również 
feailną formę.

dolski klasycyzm iest pseuido-kłasyczymem, 
Jx> ;est naśladowaniem klasycyzmu francuskie
go

Inaczej rzecz się ma z romantyką. Kiedy ro
mantyka niemiecka jest dalszym etapem ew-o- 
tacyi literackiej w  Niemczech, romantyka pol- 

jest tem dla narodu polskiego, czem był Ma- 
sypyan dila Niemiec. W  romantyzmie wypowie- 
^ał naród połsJki przez swych największych 
Poetów swój ból narouofwy, swoje nieszczęścia, 
s ôej ideały, w  mim również ten ferment naro
dowy siła uczuc ’crwa i  estetyczne t mdencye zrta 

najidealniejszą formę.
Romantyka polska w „Panu Tadeuszu Mi

siewicza dała, nadto narodowi arcydzieło epi- 
na jakie romantyka niemiecka nie zdo- 

yfe »ię nigdy.
Prelegent poświecił również ustęp twórczoś:! 
Romantycznej W  yspmńekicgo, przyznając, 
K-Joromantyk polski jest nawskroś naiodowy 
bodowe cele go .zajmują w  przeciwstawieniu

0 ^eoromantyzmu niemieckiego, który hołduje 
innym hasłom. Nakoniec oświadczył, że 

^ 'atura polska stanie się przedmiotem błiż- j 

"ich badań dla krytyków niemieckich.

ka refleksyi, a to w  stosunku do zasadniczej 
kwesty i samej ankiety.

Z sześciu pytań, postawionych w kwestyona- 
ryuszu, pierwsze opiewa:

„Czy naród polski ma prawo do samodziel
nego, prawno-pańslwowfgo, narodowego bytu‘: “ 

Pytanie to brzmi co najmniej dziwnie. Na py
tanie takie odpowiada historya oraz czysto na- 
ukpwe rozważania, a przedew szystkiem własne 
odczuci?, danego naroau i tylko ono stawia mia
rodajną odpowiedź. Wszelkie zaś zewnętrzne 
odpowiedzi potakujące są teoretycznie tafcsamo 
bezwartościowemi, jak bezwartościow-emi te
oretycznie są odpowiedzi negatywne przemocy 
czy spekulacyi. Pozatem zwracanie się do ob
cych o zaaprobowanie własnych dążności wol
nościowych, przedstawia te dążności jako pro
blem dopuszczający jednak mimo wszystko pe
wne wątpliwości, ukazuje więc brak zaufania 
w  słuszność własnej sprawy i jako takie nie 
przyczynia się chyba do zywiołowegu skupienia 
wszystkich sił moralnych narodu dla przepro
wadzenia jego idei; w  stosunku na zewnątrz 
robi wrażenie żebraniny politycznej, a na we
wnątrz przynosi tylko uczucie upokorzenia, go
dności naiodowej. Gdyby np. Irlandczyk z po- 
dobnem pytaniem odnosił się do Czamogórca, 
to pominąwszy groteskowość przykładu, mogli
byśmy całkiem słusznie powiedzieć, że widocznie 
sam on nie wie, czy wolne mu chcieć wolności, 
skoro informuje się o to u obcych.

W  danym wypadKu pierwsze pyt arie ankiety 
polskiej sprawia tem ujemniejsze wrażenie, ile 
że wyszło ono od eskpozytury N. K. N., a więc 
od oficyahiej reprszenfcacyi Organu narodowe
go, mającego być wyrazem właśnie najpełniej
szej słuszności idei państwowej polskiej, z któ
rą n? zewnątrz należało występować z takim 
kategoryzmem, alby nie dopuścił nawet cienia 
wątpliwości lub rozważań. Przyjąć zaś; że py
tanie to miało tylko charakter taktyczny, dla 
wprowadzenia i zaktualizowania sprawy pol
skiej w  Bułsjaryi, byłoby może poniekąd okolicz
nością łagodzącą, ale nic usprawiedliwi dyplo
matycznej niezgraonośn oraz uchybienia go
dności narodowej.

Są też niektóre odpowiedzi ankiety poucze
niami — chciejany przypuszczać, że nie urnyśl- 
nemi ■— przedewszystkiem dis? inieyaiorów an
kiety. Były minister ośw iaty S z i  s zon a n c w, 
wprost oś 'ia-lcza że ma większość pytań, bo na
4 z sześciu „może odpowiedzieć tylko Polak'1, 
a  „cudzoziemiec nie jest kompetentny do w y
powiadania w  tym względzie swego sądu".

Podobnie ekono mista G a n e w  na 3 pytania, 
między innemi na pytanie czwarte, „czy droga 
obiana przez Polskę, jest dobra, względnie, ja
kim winna ulec zmianom? powia ła:

— Sądzę, ż e P o l a c y j e d y n i  mogą oceniać
i krytykować akcyę swą.

Poeta C z i l i n g i r o w  również wytykając, 
że na pytanie pierwsze mogę odpowiedzieć tyl
ko Polacy, poucza zarazem:

„Dia nas Bułgarów takie nrawo ,'do samo
dzielnego, prawno-paijstw owego, narodowego 
bytu) posiada k a ż d y  naród, który — bez 
względu na to, czy się mooe pochwalić sławną 
przeszłością dziejową — u w a ż a  s i ę  za odręb
ną narodową całosc, m a  ś w  i a d o m o.s.ć swo
jej indywidualności, dążj do politycznego ss- 
mookreślenia i p r a g n i e  s a m  rozporządzać 
swojemi losami".

A poseł N e j c z e w ,  demokrata, przystępując 
do opiniowania o kulturze polskiej, woła: 

„Boże mój! Czyż możk ją  d a ć  p o r ę c z e 
n i a  kulturalnej siły od narodu, który zrodził 
Sienkiew icza ?“

Przedmówca do książkowego wydania ankiety 
pudnesi, że w  poszczególnych opiniach „osądzo
no sluszaie i surowro“ dawne i  nowe błędy i 
przewinienia Polski, oraz wylicza ich lilka. Do 
kołlekcyi tej należałoby włączyć także i owo 
kolportowanie poniżania narodu, które wetknę
ły powyższe cytaty!

Jeszcze dni kilka, obywatele!
Szósta pożyczka będzie zamknięta 
Ze względu na jej podniosłe cele, 
Niech ją podpisać — każdy pamięta!

N-astępują podnisy 30-tu przedstawicieli zie- 
mtaństwa, duchowieństwa, inteligencji i  wło
ścian z Wołynia.

Komunikuje o tem „Ziemia Lubelska".

łtazknz pułkownika Sikonkiegc do żołnierzy 
oddziałów zaciągowych.

J ik  donosi „Gazeta Polska" w  Dąbrowie we 
wszystkich posterunkach zaciągowych odczyta
no podoficerom i żołnierzom rozkaz, w którym 
pułkownik Sikorski mówi między innemi:

Żołnierze! Wyszedłszy przed 6 miesiącami z 
pułków, aby nieść w  smołeczeństwo ideę czynu 
zbroinego i wiarę w  odradzającą się Państwo
wość nie mogliście w pełni wcielic w  życie ca
łego zasobu zapału i en tuzy a? mu dla sprawy 
V\ ojska polskiego. Czekaliście na ujawnienie i  
apel Władzy polskiej pragnąc jej oddać wszyst
kie swe siły. Przypadła wam natomiast w u- 
dziale wielka praca przygotowawcza i  uświa
damiająca, która została przez nas rzeczywiście 
W znacznej mierze spełniona.

Powstające Państwo polskie miało w Was 
swój pierwszy wykonawczy organ dzięki W a
szej bezwzględnej ideowej karności w  stosun
ku do uznanej przez Naród W ładzy polskiej — 
Tymczasowej Rady Stanu.

Obecność W a,sza na wsi i v miasteczkach 
Stworzyła łączność miedzy Narodem a  aolskiem 
Wojskiem.

Usumecie p. Stadnickiego 
z Raćy St-rm

Dc „Kapr?odu“ donoszą z Warszawy:
A  propos Studni ckiego głośnem jest w W ar

szawie, iż musiał byc usunięty (z dwu posie
dzeń; T. Rady Stanu ze. impertynenckie zacho- 
wanss się. Re dc Stanu, jakbj w  przeczuciu, że 
musi się zaasekurować przed powyższym czŁ>n- 
kiem, posiada w  swym regulaninie podobny 
środek dyscyplinarny

Zwroi kościoła.
Po zniesieniu przez rząd rosyjski w  r. 1865 

klasztorów oo. Bazyljanów w Białej, Chełmie, 
Lutiin ie i Zamościu, ten sam los spotkał pc 
siedmiu latach i Klaszior warszawski przy ul. 
Miodowej, który zamieniono w roku 1H72 no
minalnie na „dom parafii unickiej", faktycznie 
zaś na jeszcze jeden rozsądni! prawosławia

Znajdujący się przy klasztorze kościółek je
dnocześnie zamieniono na cerkiew prawo
sławną.

Trwało to przez łat H , az po ewakuowaniu 
przez Bosyan Warszawy, powrócili unici do 
swych praw.

We czwartek nastąpi całkowita restytucya 
!'‘h praw pogwałconych i dawna świątynia oo. 
Bazy lianów przv ul. Miodowej oddana ma być 
ze wszełkiemi itormalnościami w posiadanie du
chowieństwa unickiego.

Ewakuacya Warszawy
Magistrat warszawski po wysłuchaniu nara

dy u p. Eriesa (patrz numer wczorajszy) po
stanowił: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej »łan 
dotychczasowych swoich starań oraz położenie, 
w  jakiem aprowizacya miasta znajduje się o- 
becnic; 2. Sprawę ewakuacyi drogę propono
waną przez p Kriesa przekazać do niezwłocz
nego rozważenia i urzeczywistnienia wydziało
wi pomory dla ludności, wydziałowi zaś zao
patrywania miasta polecić, aby przygotował o- 
dezwrę do ludności, informującą o staraniach 
magistratu i stanie aprowizacyi.

W  lcczmcę szarzy pod iokitną
odbędzie się w  dniu 13-tym b. m. o godzinie
10 i pół rano, w  polskim kościele garnizono
wym w Warszawie, żałuime naboż3ństwo za 
spokój dusz poległych bohaterów.

Jednocześnie odbędzie się poświęcenie tabli
cy marmurowej z napisami r azwisk poległych z
2-go pułku ułanów Legionów polskich.

NftDKSHA'* ś.

Ziem ie poJskie.
?Blacy wołyńscy do \ osia Tetmajera.

Przedstawiciele ludności polskiej na Wołyniu 
wysiali do posła Tetmajera do Krakowa na
stępującej treści dopeszę:

P o la c y  z W o ły n ia  p rze sy ła ją  na T w e  ręce, 
C zc igod n y  P a n ie , w y r a z y  n a jg łęb s ze go  u z n a im  
d la  u c liw a ł K o la  P o ls k ie g o  a spr.>w<e j j ls k io j.

BRAK OPAŁU
usuwa użycie w kuchni oaienł. szybkowaru:

„S/MPLiM”
który nie wymaga nafty ani spirytusu, da
się zastosować do węgla drzewnego, brykietów, 

węgła kamiennego i t. p., 
z największą c*“ i czę Jnością paliwa.
========= WYRÓB XRAJOH! Y  .....

WiekszTm odbiorcom: kupcom, „oółkom spoży- 
wc-.yiii, sto *-ar2 yszeniom znaczny rabat. Wysyłka 
nn proAUicyę: od 2 ssłtuk począwszy opłatnle.

Gcr. Zastępstwo Kraków
2307 liadziwitłowska 23, 101!?.

Prsfcyjaisojffi zai»ów5eałJa opału równiei.
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Chciałem dowieść i dowiodłem,
że adna reklama nie za&tąpi nigdy towaru ni izró- 
wnanej dobroci.

Tutka mojego wyrobu:

„MORWITAN“
, najdelikatniejszych włókien liści morwowych zdo
była w przeciągu krótkiego czasu taką wziętolć 
wśród kół palaczy, iż smialo rzec można:

Tutka „Morwifan“ Jest dzisiaj najpopularniejszą 
ze wszystkich wyrob<rv tego rof^aju.

Swe powodzenie zawdzięcza tutka „Morwitan" na
stępującym zaletom:

Pali się równo, daje przytem dym nadzwyczaj 
chłodny. Jest w smaku bardzo łagodna i przyjemna, 
uszlachetnia wszelkie gatunki tytoniu, wreszcie wy- 
ia: la się maszynowo, nie ręcznie. Ten sposób wy
robu jest jedynie hygieniczny. Wszystkie powyższe 
zalety uzupełnia antynikotynowa wata „Vital“, usu
wająca szkodliwe dla zdrowia składniki.

im  Stanisław Wołoszyński
Fabryka tutek.

AD’ VOKAT KRAJOWY

Dr ZYGMUNT LILIENTHAL
otworzył kancelaryę adwokacką w Krakowie,

ul. Basztowa L8. 2280

C o
Kraków* 12 czerwca.

tepirai w Id W oozytzip limej.
Wprowadzona przez c. k. austr. wojskowy Fun- 

'dusz wdów i sierót (dział ubezpieczeń) nowa for
ma subskrypcyi na VI pożyczkę wojenną przez 
ubezpieczenie wykazuje nader dobre rezultaty.

Korzystają z tej instyrucyi wszyscy obywatele, 
mający chęć przyczynienia się do szczę&liwego 
zakończenia wojny i zarazom zaopatrzenia małymi 
środkami swych rodzin. Szczególnie rozpowsze
chnioną jest ta forma wśróu warstw urzędniczych, 
kupieckich i rzemieślniczych.

Liczne instytu cye publiczne przeprowadziły sub- 
skrypcyę ubezpieczeniową pomiędzy swymi urzę 
duikami. Tak. np. Krakowskie Towariyctwo Trałn- 

r  wałowe zebrało dzięki życzliwej inicyatywie p. dy
rektora Fischera subskryp ;yę w śród urzędników i

* ’ funkeyonaryuszy na 500.000 K, c. k. Dyrekcya 
policji na 200.000 K, c. k. Slarostwo w Krakowie 
około 150.000 K, c. k. Fundusz wdów i sierót
100.000 K  —  inne instytucye nie wygotowały je
szcze wykazów, ale niewątpliwem jest, że uzy- 
ykaja bardzo znaczną subskrj pcyę w formie ubez
pieczenia.

Spodziewać się należy, że przykład ten podziała 
bardzo zachęcająco na szerokie warstwy naszego 
społeczeństwa, w którem dążność do zaopatrzenia 
siebie i rodziny w drodze przymusowej drobnej 
jazczędnośtói, tj. w  drodze ubezpieczenia, dotąd 
jest niestety oardzo ma?a.

Trudno zaś wyobrazić sobie korzystniejsze i 
przystępniejszo warunki ubezpieczenia, skoro ubez
pieczyć można każdego bez badania lekarskiego, 
bez żadnvch formalności i to kosztem niesłychanie 
niokim (premia za 1000 K wyndsi przy 20-letniem 
ubezpieczeniu 17 K  85 ii półrocznie, a zatem za- 
leawie 3 K miesięcznie). Przymusu opłacania pre
mii niema, kto z jakiegokolwiek powodu przestaje 
premię płacić, otrzymuje stosunkowy zwrot.

W  razie śmierci ubezpieczonego otrzymują upo
ważnieni n a t y c h m i a s t  obligacyę pożyczki bez 
obowiązku dalszego opłacania premii i bez żadnych 
potrąceń, w  każdym zaś razie otrzymują upra
wnieni te obligacye po upływie czasokresu ubez
pieczenia, tj. po 15 względnie 20 latach. 4

Wnioski ua ubezpieczenie w pożyczce wojennej 
przyjmuje się do 15 lipca b. r. w c. k. Staro
stwach, w c. k. Urzędach podatkowych, w insty- 
tucyach finansowych i w  filii c. k. austr. wojsk. 
Funduszu wdów i sierót w Krakowie, gmnek c. k. 
Starostwa, i ul. św. Marka L. 20, II piętro.

Au peupte allemand!
Pod powyższym tytułem zwraca się paryski 

.Matin“ do narodu niemieckiego, aby —  jak za
znacza na wstępie —• przedstawić mu całą prawdę 
j  zoliżającej się godzinie „nieuchronnej jego  / 
klęski**, która będzie zarazem karą za jego „zbro- 
lnie“ .

„Od 43 lat — pisze dalej — napinał rząd nie
miecki swój łuk, zaopatrzony w zatrute strzały. 
Namiary jego spełzły jednak ua niczem. Bohater
ska Francy a, poparta przez szlachetną Belgię, po
waliła jednak lego niebezpiecznego wrega cywili- 
zacyi. Także Rosya, Anglia, Włochy i Japonia po
łożyły kres panoszeniu się tego barbarzyńskiego 
narodu. Wreszcie postanowiła uajwiększa demo-

I
kracya św.ata, Stany Zjednoczone Ameryki, przy
łożyć rękę do obalenia niemieckiego militaryzmu.

Nic nie zdoła już ocalić gniazda pruskiej tyra
nii, która ostatnią swą nadzieję pokłada już tylko 
w piractwie na morzu". I t. d.

Ukrainiec o sojuszu niemiecko- 
ukraińskim.

Wychodzi w  Monachium pismo miesięczne 
pod tytułem: „Suddieutscno MonatŁ efte" dobrze 
rozumiejące ©»vój interes ,^dawn?cz^. Pismo 
pretendując© do staruowisika pc’iiycznego, któ
rego nujgtówmejsŁą, cechą był zawsze lezład w  
doborae art; rłcułów. Otóż w  tym lamusie wszel
kich możliwych, i  niemożliwych rzeczy polity
czni eh ‘zamieści! artykuł o  Rłusisniacb. w  Gali r y ł 
osławiony przywódca ukraińsik f d r  Trylowskyi, 
p oseł do Rady państ w a -i prezes cent ralnego do
wództwa „legionu ukraiń skiego11, ’ ‘ ‘ *

l*rszes> ukraińskiej oofyaaiimc: i bojowej, pa
miętający —  rozumie się, doskonale £rę rewela
c j i  baJsatj styczirw-rusdńskich, w  krtykule sw o
im po iwem kaduka występuje imieniem Litwi
nów, B alorusinów 1 Ukraińców razem, walczą
cych rzekomo ciężko o swoje narodowe istnienie 
z Polakami i  Rosyanami, Są to, roenimuje dalej 
Trylawskyj, „naturalni spraymderaeńęy niem
czyzny. a  rów ncześmiie pomiędzy foł*ą jrzez 5ii- 
stoiryę (naprzód już omzniaozerjjii, na  wspólnych. 
Łprz;, mi&rzeńców'. dalsze zaś wywody polity
ka  ukraińskiego zasługują n a  dtostowme przyto
czenie: ‘ „Każdy krok. ępisz® Trylowskyj, który 
Polakom daje możliwość wykonania ek?nansyi 
nm wschód, ko ltem  tych trzech narodów, ze 
stanowisika ijiemieckie®o jest czyntem zbrodni
czym, który wzmacnia naturalnego, uigd,*' nie 
I r̂ziejpidins n®go n&aprzyjaewela. '(•Kto ismarszej my
śli, nie zna Polaków).
I choć nawet (pomiędzy Niemcami znajdują się 

marzyciele polityczni którzy oddają się iadzie i 
nęcącej i  przypuszczają, że aowe państwo pol
skie (Stanowić będzie kraj buforowy, to m ają tyl
ko w  części słuszność; będzie to istotnie państwo  
buforowe, iecz dla Rosyi i  przeciw Niamcoml 
Przyczynę łatwo r  oznać: z  Rosyą polacy nie 
m ają żadnych powia-zchni tarć, natomiast m ają  
je z Niemcami, a  tarcia te są tem intensywniej
sze, że polacy m ają tu sprawę z  bardzo wysoko  
stojącą kulturą uiemfccką i przemysłem! Z  Ro- 
syą łączy ich i wspólna nienawiść do wyżej sto
jących -,germa.nów“ , a potem wspólny interes; 
wynarodowienie Litwinów, biamrusinów i Ukra
ińców." v

Dzieci m wieś!
lledakcya r I,udu katolickiego* otrzymała od 

pewnej czytelniczki list, pisany do n>ej przez 
syna, ucznia gimrazyalnego.

Ze względu na treść listu bardzo scraeczną, 
podajemy go w naszem piśmie w całośoi.

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochai a Mamusiu!
U nas w  ni eście jest w"e!ka bieda. Ze mną

jest jeszcze o tyle lepiej, że mi Mamucia przesy
łacie ciągle chleb. Ale ielu z moich kolegów 
nie ma co jeść. Są głodni i bardzo źle wyglą
dają. Czem mogę, dzielę się z nimi. lJie gniewaj
cie się na mnie, że tak czysto proszą Was teraz
0 nhleD.

Z ehlebem coraz to większy kłopot, bo jest on 
w mieście i lichy, że nieraz nie do zjedzenia i do
staje się go bardzo mało. O mleku zaś i maśle, 
gdybyście, Mamusiu, o mnie nie pamiętali, nawet 
marzyć w mieście nie można.

Czekam wreszcie końca roku szkolnego, by 
czemprędzei wrócić do Was na wieś. Choć iam 
u was, jak mi piszecie nie przelewa się, ale chyba 
lak źle nie jest, jak w mieście. Żal mi jednak 
baruzo moich kolegów z miasta, bo ci i w czasie 
wabacyi biedować będą i głodować.

Kochana Mamusiu! Mai n wielką do Was prośbr
1 nie gniewajcie się za to na mnie. Pozw*1 :ie mi 
wziąć jednego z moich kolegów ze sobą na 
wieś. Będzie u nas przez wakacye.

Wiem, że i u nas w domu ciężko żyć teraz, 
bo całe gospodarstwo na Waszej głowie. Ale on 
nas nie obje. I  zawsze nasz prosty wiejski wikt 
bardziej go posili i odżywi, niż miejski. Zresztą 
'będziemy Wam pomegać przy gospodarstwie.

Napiszcie mi, Mamusiu, czy mam zaprosić ko
legę na wakacye na wieś.

Serdecznie Was pozdrawiam Wasz syn’
S t a s z e k " .

Przesyłając len list do Redakcyi, dołącza matka 
kilka słów od siebie.

„Cóż miaiam robić? Pozwoliłam synowi wziąć 
kolegę ze seb>j na wakacye do nas. I gdybym 
była w  możności, zaprosiłabym ich kilku. Wiem, 
że w mieście jesl teraz bieda wielka, a już naj

gorsza to dla dzieci, bo to ani mle sa "
wego chleba niema, a dziecko przecież' ie*1* Z(̂ f'B  

A  przytem powiem otwarcie, jako >•
bardzo ucieszyłam się prośba syna mego o ? ’ *1  
dobre serie i czułe na biedę ludzką. azuiB

Kończąc, piszę je3zcze kilka słów, b y  jjjn I  
które mają swoich chłopaków w szkołach.
Im .przywieźć ze sobą na wieś kolegów n ®5®  
wakscyi. Spełnią dobry uczynek miłości b li?/ B  
Bóg ich zaś nagrodzi za poczciwość Ql .

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus t

___________ A g a t a v  I

C h l e b  r  p i  j ;i| a
Hrabina ilżl). Miesroszew.Aa z Bóbrka jł| 

Oświęcim przesyła nem pasejda na nowy Chl ■  
wojeaty — cATeib z fP^zai. W  ipryiwie 4>ei l"1 
projtóktod i wca yini: “ I

O Chlebie z p e r z u  3u ,̂*uą starzy ludŁ 1 
rzy w  nuwdosci swej przebywali głc^o r*
Znaj duj eany taikże o  cMelbde z  perau w y p le fc ^ B  
wzmianki w  starych iksiąż^kach z  Pnep^aaS 
mówi też o 4em ksiądz Krzysztof Kt*J, w  
dykcionarzu roślinnym, wy danym w ' .l 
wip u księży P ijarów  w  roiku 1805.

Dzii.,, wobec widma głooiu tak już ŁJisH 
żąjąoeigo Itbdttaosc*, ispsawdzły doświadiaal 
n i«m  podane przefidsy, s p ie s z ^ ;  z a-nyck m ^ l 
słaniem.
Perz, czyF -psz-nim pr ica  (Trłtlcwm 

leży wygrabić na roli, wypłi kać staranni^ 
suszyć, zerżnąć jak najdrobniej ma sieozl , ' 
stępnie w  piecu piekarskim po wyj.ieczemiJ 
chleba wysuisizyć, albo jeżeli mniejsza ilo ść^ J  
blasze od i uch ni lub szabaśniku, bacząc, abJ 
się ta sieczka r ie  przypaliła, następcze zamiel 
na żam is, lub we inłyuue, jak zboże na, mąkąi^l 
®>wą.

Do wypieczenia dhjSeba dodać połowę Tnnul 
razowej lub ra v ret jasnej, postąpić jak zwykli 
z  ehlebem, dając kwasu iluib droadży, mąkę ca l 
turalnde przed uiycaen przesiać, Chleb jest Ibajj 
dao smaczny i  pożywny.

Perz najlepiej aMesa^ dopóki je*.~ćze się nJ 
zazielenił, bo jest wteuy najpożywniejszy. NJ 
polach znaleźć go  można podbdostatkiom, TimwmJ 
zrobić zapas teikif i m ąki I>yle w  suchym miej-' 
sou ją  przechować. I

r y l f  mówi przepis pani hraMmy 
Jest możliwe, że d ten dhleb da 'się sj-f ; | 

dobrej w oli zębach i  żołądku. Doiar wona jesl 
przv tego rodzaju eszukiwaniu samego siebiel 
liic jjedną; jeszcze lepszą jsst zupełna nieświa-l 
domosć.

Znamy imatora )al>eini« , który poczęstowany! 
przez 'Łoiiegę suszonymi liśćmi ‘kasztanowymi 1 
•zasmakował w  nich bardzo i  nie wiedząc, cc pa
li, oświadczył chęć nabycia większej ilości tegol 
„tytoniu11. Ten sam obywatel ■ohwall sobie nad-l 
zwyczaj sałatę z koniczyny, k lóm  zdaniem jegol 
smakuje ]>ardso doba ze, tyltoo go „roadyma“, alej 
ipo syoż^eiu jej nie rży wcale.

Wobec poczęatujiemy go i  chlewem z pe-l 
rzu...

— -------o-------------
Dzień Żłóbków. Na sekcyę żłóbków im. Hen

ryka Sienkiewicza przy Polskim Związku Nie
wiast Katolickich odbędzie się dnia 17 b. m. w 
niedzielę zbiórka na ulicach miasta.

Poiiioe dla urzędiiików i  służby miejskie u- 
chwalono onegdaj na wniosek rady miejskie, na 
posiedzeniu sekcyi prawniczej i skarbowej. Pf 
moc, polegaąca na rozszerzeniu etatu, dotycz 
urzędników budownictwa, miejskiego urzędu 
zdrowia, miejskiej izby obrachunkowej, straży 
polarnej i  służby miejskiej. Oprócz tego usta
nowiono VI trzechlecic w  I II  klasie płac śluz* 
by miejskiej, przyznano urzędnikom zajmujS'1 
cym mieszkania jłużbowe p iawo do poboru P°'l 
łowy kwiaterowego, wreszcie przedłożono na roK 
następny prawo poboru dodatków drożyzn’ 
nych urzędnikom, pomocnikom kancelaryjny®
i służme miejskiej. .

Sezon oparowy w Krakowie ped przewodni* 
cl wam p. Teofila Trzcińskiego rozpoczyna się ^  
przy współudziale Rrak Tow. Operowego 

w  dr iu 21 b. m. przedstawieniem „Kalk i11 w n° 
wej inscenizacyi i  obsadzie. , «

£ Teatru Ludowego. (K. Kr.) „Stare mias 
Fr. Domnika, jeden z najlepssych melodrani  ̂
tow polskich, a bezsprzecznie najlepsza szti 
w  dorobku literackim zasłuzonego auloru 
pisana przea kilkunastu laty, święciła
< :?asu wielkie tryinfy na scenach ogródkowy 
w  Warszawie. Powodzenie to przypisu 2 ’3  ̂ ‘ 
niciyiko scenicznym zaletom sztuki, ale 
v/ większej mierze wybornie podchwyconym ^  
pom nadwiślańskich apaszów i „nożowcow ■ 
na? typ to obcy i tem samc4i mało ® ’° *nlfloZo- 
nasz poczciwy „andrus z ica rogatlci“ P 
sia jc w  żadnem dalckiem nawet Ruzynost" l 
krwiożerczym, niebezpiecznym W ickic®

©oigitatizacja. mbc malopoiska pi
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„Starego miasta". Że sztuku Dymnika osiągnęła 
j’ y nas wielki sukces — stwierdza to tera sil-
i,-e; Jej istotne walety. „Stare Miasto" było wy
reżyserowane bardzo starannie, a wystawa i gra 
artystów nie pozostawiały wiele do życzeńia. Z 
artystów w$ różniły się prsedewszrstkie-ui pa
rsie: Olska, która rolę nieszczęśliwej a zacnej 
Marysi, narzeczonej apasza, odegrała z siłą dra
matyczną i przejęciem, a w lirycznych momen
tach wzruszała audytorium, p, Czechowska, 
bardzo miła i naturalna w  roli W ici i niezrów
nana P- Aniela Kfdman w  rol: przedni iejskiej 
„obywatelki" ze suteren. Z panów wymienić na
leży p. Koreckiego, który trafni*; odda' rwę war- 
szawakiego apasza, p, Helleńskiego w roli „bra 
biega" fryzyerczuka", Berskiego, Mołyczyń- 
skiegci, Charakterystyczną s.arą polkę „O jra!“ 
w ill-c im  akcie odtańczyła z życiem i werwa 
p. M erlitska z etewkaaii. Tep.tr by? przepełnio
ny. Onrgdaj w „Róży Stara bułu" wystąpił w 
roli Achroed Beja m*ody śpiew a* p. Kainicki, 
którego piękny, mile brzmiący tenor i korzystne 
warunki zewnętrzne zjednały mu od razu syan- 
j.*tye publiczności.

« w ó ł koncert* j  frontowych w F rakow i.
'rogram pierwgz 3fo koncertu respołu wied cń- 

skich artystów, którzy wystąpią dnia j?-go b. 
miesiąca w sali kasyna wojskowego w  Krako
wie. jest następujący; 1. Schubert: Trio B-dur 
(l ■część). 2. Rfcger: Kołysani a  Meyerbeer: Arya 
pazia z „Hugono tów“ , wyk. śpiewaczka p. N. 
Fałdo. 3. Sulzer: Idylla; Schumann. T raumcrei; 
Popper: Harleąuin — wyk. prof. Sulzer. 4. Cho 
pin: Ballad* , L is z i, Legenda — wyk. Brum 
Eismer. 5. Samsate: Famtazya na motyacł 
„Fauata" — wyk. Fr. Drdla. 6. B. Strauss: Ce
cylia; J. Strauss: W alc „Jaskółki wiejskie ‘ — 
wyk. N. Fałdo. 7. Sulzer: Noc letn ia ; Dawidów. 
Przy fontannie — wyk. prof. Sulzer. Początek
o godz. 8 wiecz. Gna koncerty dostępne są dla 
publiczności cywilnej. B ilety w  księgarni
F. Eberta, wieczorem* przy kasie w  kasynie 
wojsk- »

Dochodzenia przeciwko 63 krakowskim adwo
katom w dywizyjnym sądzie obrony krajowej o 
rzekome niestawienie się do służby wojskowej, 
prowadzi bardzo szybko i  z całą iiozstronnościg, 
porucznik-audytor, p. Fiala, który, po przesłu
chaniu wezwanych, dochodzenia te wstrzymu
je. Wkrótce cała sprawa będzie ostatecznie za- 

T latfadoną.
Zamknięcie piekarni w Dębnikach. Dzir>iaj 

■” ysłana z ramienia magistratu komisy a skon
fiskowała w  piekarni w  Dębnikacn 4 worki bia
łej mąki, jaKoteż pewną ilość bochenków białe
go chleba. Piekarnię zamknięto. Taką rewizyę 
należałoby przeprowadzić we wszysik ch pie
karniach krakowskich.

tesztowanie włamywacza. Polieya krakow
ska aresztowała 17-letkiego Haska Ulreicha, 
który w  ubiegłą niedzielę v  kradł sie do sklepu 
S. Gruenfelda przy uJ. Szewskiej 1. S i zabrał z 
kasy około 6.000 koron, które w^dał na zakup 
no towarów w  Wadowicach, Chrzanowie i  Kra •
V.iwie w  calach ,,zarobkowych". Zaliczki te 
kupcom odebrała polieya.

Wypłata n a l e ż y z a  zarekwirowane me
tale. Intendantura wojskowa przekazała magi 
stralowi krakowskiemu kwotę 89.73? koron, 
które służyć mają do dalszej wypłaty należyto- 
5ci za zar.ftKwiaw m e w  Krakowie przedm oty 
metalowe. Kwotą tą pokryte będą należytości za 
Przedmioty zarekwirowane pvzez pierwszy i 
drugą komisyę (sierpień 1916) oraz przez dalszą 
komisyę z października 1916. Interesowani ma
ją się zgłosić po odbiór należytości osobiście w 
tutejszej głównej kasie miejskiej.

Najęcie wełny owczej, Na mocy rozporządze
nia ministerstwa handlu nakazane zostało w  
całej Austryi nabywanie wełny owczej z wolnej 
ręki. Dla Galicyi i Śląs ka utworzono w  Krako
wie specyalną centralę dla zbioru wełny.

Zapomogi dla posłańców pocztowych. Z uwa
gi aa nadzwyczajne stosunki spowodowane 
wojną przyznało ministerstwo handlu zapomo
gi wojenne dla posłańców pocztowych, względ
nie wdów i  sierót po mch. w maksymalnej w y
sokości 96 K.

Śmierć wskutek zgniecenia w ogonku. Z W ie
liczki donoszą: Onegdaj wskutek ścis r.u przj 
kupnie tytoniu w  składowni Sassa w  W ieliczce 
Ponió&ł śmierć Karol Kulik, pensyonista sali
narny.

Zakazane zgromadzenia. Jak donieśliśmy we 
L’vowie zakazani zostało nrzez policyę zgroma
dzenie, zwołane przez posła Głąbińskiego.

W  .Dzienniku Cieszyńskim" czytamy znowu, 
że zapowiedziane na wczoraj zebranie Polskie- 
8° Zjednoczenia Narodowego nie odbędzie się,

gdyż zostało ze względów formalnych przez c. k. 
starostwo żaka zane.

Pazdi >v ieala dla pięknych Przemy ólanek za
syłają legioniści I I  pp.: Alfred Horański, Mi
chał iaodorowicz-Puszyński, Zbigniew Reb- 
czyński, A lojzy 1 rygalski, Julian Piękoś, Józef 
Nowak, L. Rekauer.

Ohrzty niemieckie. Poznańska ,.Gazeta Naro
dowa" donosi z Kościana: Rozpprząd leniem 
królewskiem zanjeniouo nazwy obwodów domi
nialnych w po\\. kościańskim: Piotrowa na 
„Giigenhof", a Oborzysk na „Petzelsliof".

Straszna katastroia lotnicza w Gliwicach: Do 
„Katolika** donoszą: Przed kilku dniami wylą
dował tu z konieczności pewien lotnik. Cieka
wa publicznouć zgromadziła się natychmiast o- 
koło latawca. Gdy później lotnik usiłował się 
znowu wznieść, nie mógł steru latawca opano
wać tak, że aparat wpadł w zgromadzoną puT 
biiczność. Czworo dzieci zostało rabit^ch, a dwie 
kobiety, pomiędzy niemi matka lotnika, odnio
sły poważn okaleczenia.

Ht. Mawycy Esterhazy. „Kuryer Lwowski* 
pisze: „Hr. Maurycy Esterhazy, któi’emu cesarz

Dymisya gabinetu.
St-adrj (B. K.) 10 czerwca. Prez. ministr. 

Gaz£i«t Prieto wręczy1 królowi dymisyę całego 
gabinetu.

W  prasie po,awUo się oświadczenie, powa-  
dajyce, że po przywróceniu normalnych stosun
ków, rząd był zdania, iz korona obecnie m r«i 
miec pełną swobody celem zasiągnięcia zdania 
miarodajnych osobistości. Z tego powodu rzad 
zgłosił stanowczą dympyę,

Nacisk sfer wojskowych.
Madryt. (B. Reutera.; Przesilenie ministeryal- 

ne przr)isuję żądaniu rady obronne) piechoty 
«by jej chwały rząd ber zmisuay zaakceptował,
Rząd uważał to „ako niemożliwy przymus i zgło
sił dyrrasyę.

12-soii iimtii w n  żeteiersWip.
& ddryt 7 czerwca. [Spóźnione.) W  memorya 

Je, v  ręczonym przez komitet obrony piechoty 
dnia 1 w Barcelonie tamtejszemu komendanto
w i korpusu oświadczono, ze nietylko piechot 
ale także kawalerya i artylerya sf> zdecydowane 
icicrpioć w  armii na piezyszłość wyląi eułe tyl
ko sprawiedliwo >ć i  równość.

Memoryał wywodzi, że interesy armii w  o- 
statiiicb. 20 latach zaniedbano pod pozoxem, iż 
przedewszystkiem musi się przeprowadzi*' no
wo uksztaicenie reszty narodowego organizmu, 
co jodnąk faktycznie nie nastąpiło. Celem zna
lezienia ii odkow i spesotimt dla usanifsia nie
odpowiednich stosunków i uzyskania od wyz 
szych władz w lejialnei drodze pomocy i przed- 
Iftfewin im równocześsłi* dotyczących >>iopczy-

V-

polecił utworzenie nowego gabinetu węgierskie
go, jest znany bardzo dobrze we Lwowie. Jako 
porucznik huzarów przydzielony został do ko
mendy I I  arm ii do działu rolniczego. Sam rotodk 
facnowy, miał należyte zre zumienie dla rolni
ctwa naszego i  postępowanie jego różniło się 
bardzo wyraźnie od innych „referentów", któ
rzy na rolnictwie się nie znają. To ludzkie i  
fachowe jego traktowanie spraw rolniczych w 
obrębie I I  armii znalazło też wyraz na ostatniej 
Radzie ogólnej gul. Tow. gosp. W  czasie dy- 
skusyi nad stosunkiem władz wojskowycn, do 
naszego rolnictwa, jeden z mowc >w podniósł 
zrozumienie rzeczy u hr. Meurycego Esterha- 
zy‘ego. Z kół, z któremi hr. E. utrzymywał w 
czasie swej bytności sto Lwowie suosunki towa
rzyskie, dow iadu jm y się, że jest usposobiony 
bardzo przychylnie dla sprawy polskiej. W  w y
powiadaniu swych poglądów jest wstrzemięźli
wy, jednak moż-r-j, na pewno twie rdzić, że 
wzgJ^doim sprawy polskiej zajmuje tc samo sta
nowisko, cc jeg( przyjaciel osobisty i  politycz
ny hr. Andrasey."

cył, utworzył się wydział centralny i komitet,
która w  -statutach opierają się na przysiędze na 
sztandar, okrzaiy respekt władzom i  dyscypli
nę, i mają na celu postęp w  armii. Kcmitet za
skoczyło więc boleśnie, gdy ^złonkói wydziału 
uwięziono i przeciw nim bez znanych powodów 
wystąpiono w  drodze sądowej. Jak się zdaje 
powodem byłe miłość ojczyzny, która zdaj® się 
być karygodną.

Cała armia oświadcza, źe wytrwa w dyscypli
nie, lecz pod n&&tę,pa jącymi waruak?,mi:

1. Natychmiastowe wypuszczenie na wolność 
uwięzionych.
2. Wprowadzenie z powrotem usuniętych z nrzę- 
dów.

3. Gwarancya, że nie nastąpią iafłne represa-
lia, wraz że armię o ile  tx> możliwe, będzir się 
traktowało z większem zainteresowaniem i  ży
czliwością.

4. Mi /©sscie oiicyalns uznanie wydziału i  ko
mitetu.

Komitet matom iast oświadcza pod słowem feo- 
naru, że nigdy nie da się powodu do braku dy
scypliny, wolą narodu ustanowionym włauzom 
nigdy nie odmówi uznania, craz że ma na oku 
ylko dobro armii iciczyzny. Armia prosi o za

dośćuczynienie jej prośbie i oczo^uje jej w ko
szarach wszystkich garnizonów nalej Hiszpanii 
w ci 0 U 1 2  godzin.

No wy gab:net
Madryt. (Reuter). Dato objął misyę ulworze.ua 

nowego gabinetu.

Wilson r. celach wojennych Ameryki.
Waszynnton. (B. Reutera.) W  nocie prezyden

ta Wilsona do rrąd”  iosyjaKi«go, wręczonej 
przez ambasadora amerykańskiego w Peters 
burgu, Francisa, między innemi jest powiedzia
ne: Wober, blizkich odwiedzin deputacyi ame
rykańskiej w  Rosyi celem omówienia najwła
ściwszych grodków współdziałania obu naro- 
dow, zmierzającego do tego, afty obecny walkę
o wolność narodów doprowadzić do pomyślne
go końca, prezydent jeszcze raz stwierdza, jak i« 
ceie przyświecały Stanom Zjednoczonym przy 
rozpoczęciu wojny. Ameryka nie szuka korzy
ści /termalnych czy też powiększenia Sf ego 
obszaru. Nie walczy ona o cele samolubne, lecz
o 7o’iiem a irodów od aiaku rządu autokra 
tycznego.

Klasy kierująi:e w Niemczech zaczęły nie- 
dasvno proklamować rń'fvnież takie zasady wol
nościowe, ale czyni? to tylko dla siebie, dla 
własnycn planów odnoszących się do swej po
tęgi.

Wszelkie naprawy konieczne muszą być 
przeprowadzone, ale redlę zasady, że nie wolne 
zmuszić żadnego narodu przebyv. ić pod pano

waiiem, ktorego on nie chce, i że żaden obszar 
nie powinien zmieniać wałściciela chyba by za
pewnić jegj mieszkańcom wolność Wynagro
dzenia szkód można żąda ' o tyle tylko, o il® 
iest ono zapłatą za jawne bezprawie. Przywró
coną możn być ty]'-.o taka potęga, której 
jest zapewnienie pt io jc  świata i  prryszteąo 
szczęścia narodów.

Dalej wolne narody powinny zawrze i” "m owe, 
któraby zapewniła pokój i  sprawiedliwość mię
dzy narodami, braterstwo ludów nie powinno 
nadal ] ozsstać czczym frazesem. Narody mu- 
w  utworzyć czynny spo,acz<iio' dla zabeatpie- 
czcnia Fwefo życia oized iupaściaimi potęgi 
autoknłyeznei Dlatego celu możemy poświę
cić krew i  mienie. IbUdszfedł dzień zwycięstwa 
lub ^oddania się. Jeżeli siły autokracyi zdołaj? 
nas rozdzielić, to nas pokonają, jeżeli będziemy 
złączani, to pewnean jest zw/rdęstwo, pewną 
wolność, któj ą  zabezp;' 5czy zwycdęsfcy c .

W tedy można, okazać się wspaniałr myślnym, 
aie ani wówczas ani teraz nie wolno nam oka 
zywać się rlabym i uronić z rąk choćby jedną 
rękojmię sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

Przewrót w Hiszpanii
Ukonstytuować e sl% komitetu żołni< rskiego.

<ś)digrta1iz9Qja. mbc.majopolska pl
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KO M UN i  KA I AUSTRYACKl

Uywersp włnska w obszarze Assispo.
TW iecf '&  (B. kor.) Urzędownie dnia 11 czerwci 

ogładzają:

WSCHODNI I  POŁURNItiWO-WSCHODNI TE
REN WOJNY:

Ber zmiany.
WŁCSKI TEREN WOJNY: 

ud se' negŁi czasu iczek^i any atak r^óstej 
włoskiej armii na plaskowzgórzu Siedmiu jmin
I w  dolinie rugana rozpoczął się. Fo ldlkiidnio- 
wem starannem przygotowaniu artyieryjskiem 
rzuci* nieprzyjaciel wczoraj aa froncie :między 
Afśaęc i  B iegła swą piechotę do w^lki. Na pół- 
nticnj zachód od Asiago i’ ało się Wiochom 
wśród wielkich ofiar do naszych ©ko
pów. Wieczorem był nieprzyjaciel znowu w  zu
pełności wyrzu ony. Szczególnie zacięcie va#Dzo- 
no kole Oasaro Zebio ii w  obszarze Monie jć'orno 
gdzir włoskie uderzenie; rozbiło się o dzielność 
wojsk styryjskich. T*kże w  dolinie Sugana 
rozbiły się wszystkie ataki nieprzyjaciela w  na
szym ojn iu  dzia^jwym lufo w  walce zbl iska.

Nasi lotnicy zet .rżelili dwa włoskie samoloty. 
Nad Soc; ą nip ^ i o  żadnych jnz^t ólniejszyr 

wydarzeń.
Szef sztaba generalnego.

KOMUNIKA! NIEMIECKI.

Berlin. (B. Wolffa). Wielka główna kwatera ogła
sza dnia 11 bm.:

ZACHODNI TEREN W O JN f;
Grupa wojsk następcy tronu Ruprechto.. W  

odcinku koło Nieuport i na \ schód od Ypres 
wzmagała sic czasami wczoraj si*a działalności 
ognia.

Takie w  < bszarze walk na mchóa od W y  
tschaete i Messines wzmógł się nad wieczorem 
ogień. W  nocy po gwałtownych atakach ognio
wych ruszyły angielskie fc jmpanie na nasze li
nie za zachód od llebeke-Warbeke, ale zosta
ły odrzucone.

Na południ eod jOoutc rozbiły się wieczorem

ataki Anglików na fabrykę garnca -ską na za
chód od Warnelcn z obu stron kanału i>a 
Bassee.

Na południe orl t e g A w  Sca~_.e przeszkodził 
nasz ojjień niszczący j> ~e;»jrowar"z>niu przygo
towywanych a igielskich axak*w kolo Festhu- 
bert, L o l_  i Rionshy.

Na gości nu La Bassee Beth ne na północny 
wschód od Ver3*ielies- koło Hulluch odparto nie
przyjacielskie ataki wywiadowcze.

Grupa- wojsk niemieckiego iiastępcy tronu: 
Koia ULeirin des Dam _s wtargi.^ly w niespo- 
t! rie\ 'any:n ataku na zachód <rd Gerny wojska 
szturmrwe pułków wschodnio-pruskich i west- 
łalskich do okopiw francuskich, zgładziły zało
gę, o ile ta nie pierzchła i  powróciły z jeńcami.

Podjęty to żywy ogień rr szerzył się także na 
sąsiednie odcinki, ale ^resztą pozostał niezi ł- 
cznym.

Grupa wojsk ks. Albrecnta: Nic nowego- 
WSCHODNI TF.REN WOJNY:

P o lw n ie  bez zmiany.
FRONT BO 7EDOŃSKI;

Po ab ta rzega* Yardaru i nad jszdorem Doj- 
ran skuteczne wałki bułgarskich posterunków.

Pierwszy generalny kwatermi; ;trz Ludendorff.

Doniesienie angielskie.
1 Oiidyn. (B. K.). Dnia 9 czerwca wieczorem. 

Dzień przeszedł spokojnie Na pi iłudnie od Y  p r e s 
posunęliśmy się na prawem skrzydle raszyeh no
wych stanowisk nieco naprzód.

Ogólna liczba jeńców w czasie od dnia 7 b. m. 
wynosi przeszło 7000. Poprawiliśmy nasze stano
wiska na w zgórzu Gronland.

Włosi zajęl* Janinę.
Rzym. (Ag. Stefani). Wojska włoskie obsa

dziły Janinę bez żadnych zajść. Ludność mia°ta
i kraju jest zupełnie spokojna

P r t e s i  C l r e c y i '
Londyn. Biuro Reutera donosi z Aten: Grecya 

zamierza wnieść sprzeciw z powodu obsadzenia 
Janiny przez Włochy.

z powoau -'Jim, użył przedmówca l
ma nadzieję, że jasny promień, idący z 
tronowej, zapowiadającej konstytucyjne 
ukształtowanie lago państwa na zasadza t'*5 
wmruprcwnieiiła w aysik ioi Ładów, tloprov ° 
dzi do lepr-zej przyszłości. Kończy apelem o oh" 
rzucenie wniosku dra Grabmaysra i rezon,,, • 
dra Kleina. cyi

R ezo.ucya dra Bilińskiego.
Wiedeii. (B. kor.) Imieniem swego stronnictw 

postawił di Biliński po dłuższem przemówienh 
następującą rezolucyę:

„Wysoka Izba zachce uchwali':: Wzywa sie 
c. k. iząd, by zainieyował praktyczne rozwiążą.. 
kwestyi języka obrad w parlamencie przez na
wiązanie rokowań między wszystkiemi narô o'- 
wem stronnictwami I na od lawie spodziewa
nych dobrowolnych umriw obu Izbom przed’ 
żył odpowiednie wnioski*4.

Głosowanie.
Po wywodach końcowych ks L o b k o w i .

I t ł  a, w  dyskusyi szczegółowej przyjęto wszyst
kie paragrafy, między tym i § 8 konieczną więk
szością dwóch trzecich głosów.

Przy § S ogłosił d'r. G ra tom  a y r  zapowie
dziany wniosek, który odaraumno 70 glosami 
przeciw 61. (Żywe oklaski na prawicy.)

Proponowana przez komisy ę rezolucya dra 
K 1 e.inia została przyjętą 118 gł. przeciw 
tożsatoo, przyjęto rezomcyę dra B i 1 i fi s k.i.e- 
g o  69 głosami przeciw 60.

Potem przyjęto uchwaloną ustawę także w 
trzeci nzy( aniu.

Następne posiedzenie w środę, dnia 13 b. m.
o g. 3 po p.oł.

$ ikc^a nowego regulaminu.
Tiede* . „Wiener Ztg.“ ogłasza sankeyonowa- 

*iSe ustawy o regulamin*® Rady p;.usłwa.

Amerykańskie warunki dla Rosyi.
Berlin. (Tel. pry w.) „Voss. Ztg.“ donosi z Ko

penhagi: Celem uzupełnienia tajnej noty amery
kańskiej, wystosowanej ostatnio do Rcsyi, 
misyi amerykańskiej w Rosyi senator Roo. otrz 
mał polecenie do noty tej douczyć ustny koiaą^ 
tarz. Nota jako pierwszy warunek udzielenie. 
Rosyi wielkiej zaliczki, wymaga, aby Rosya zo
bowiązała się nie .zawierać odrę neg o pokoju
* podjęła nowa ofenzywę na wszystkimi swych 
fronfach,

solska amerykańskie 
i w Anglii.

H-smo. (B. kor.) „Matin“ donosi z Londynu: 
Wojska amerykańskie, które wczoraj przybyły do 
Anglii, składają się wyłącznie z oficerów i od
działów specyalnycb, i łających poczyń c przygt 
tow.* ia dla dalszych nadchodzących kontyn
gentów.

Wojsk. amerykańSKie załadowano na okręty 
z początkiem ostatniego tygodnia, odjazd trzy
many był w  tajemnicy.

Po ia nkni^ciu kroniki.
Wielki wybuch w Petersburgu. W  uzupełnie

niu krótkich wiadomości telegraficznych o 
eksplozyi materyałów wybuchowych w  Peters
burgu podaje „Voss. Ztg.“  następujące dalsze 
szczegóły: Najpierw wyleciała w powietrze rzą
dowa fabrj ka pyrokseliny, leżąca u ujścia Ne- 
wy. Skutkiem tego eksplodowały «łbrzyimie za
pasy materyałów wybuchowych, nadeszłe świe-
i a z Anglii, złożone na haikach przed fabryką 
Ogień wywołany wybuchami przen:óŁł się na 
sąsiedrie fabryki. Siła wybuchu była tak wiel
ka, że w  znacznjj części zniszczeniu uległy ba- 
terye, znajdujące się po obu stronach rozległych 
zabudowań fabrycznych. Podobnie częsciowem” 
zniszczeniu uległ leżący za fabryką olbrzymi 
bazen w  petersburskim porcie dla okrętów han
dlowych. Ten sam los napotkał w  znacznej czy
ści urządzenia ponowę nad bazenem, oraz wiel
kie zapasy bawełny strzelniczej, złożone w ma
gazynach portowych. O jakimkolwiek ratunk}1 
nie mogio być mowy. Nadbiegłe oddziały woj' 
ska ograniczyły się jedynie do obrony dalej P0' 
łożonych budynków od niebezpieczeństwa P0' 
żaru. Liczba ofiar w  kadziach nie jest znan?- 
nawet w przybliżeniu. Szkoda jest olbrzym a’ 
ponieważ petersburska fabryka pyrokseliny 
la najwiętó&zą w  Rosyi i pracowano w  niej dzi<
i noc bc£ przerwy, a sprowadzone świeżo z An
gli i  zapas; materyałów wybuchowych preedsw 
w iały wartość kilku milionów rubli. '

izba \mt. irzjf.ęfa ostatecznie. ,r; ;* tepceamln.
(Telefonem  ott ia*xego Itorespotide n ta1

Wlede i, 11 czerwca.
(w ir) Dzisiejszego posiedzenia izby panó w o- 

czekiwano z pe>\ną niecierpliwością. Part j a  
konstytucyjna na swem przedpoli i dniowetn po
siedzeniu większością 19 głosów przeciw 6 o- 
świadczyła się bowiem przecie wuioskovi dra 
Franty.

W  plenum izby panów ze strony polskiej o- 
becnych było tylko 10 członków, brakowa io na
tomiast 20.

Członkowie izby panów Grabmayr. , hr.
Anersperg wyt;ąpili z całym impetem tempe

ramentu przeciw wnioskowi tózyso remu dra 
Franty, sekundował im minister rodak dr 
Baemreiter.

W  głoso waniu npauf jednako woż w niosek 
Grabmayera większością 9 głosów plenum izby, 
przyjęto natomiast dwie rezo!ncve, domagające 
się ustalenia kwestyi języka n ir' iecki. _ "akc 
pośredniczącego.

Sankcyi cesarskiej nowej ustawy regulamino
wej należy oczekiwać jeszcze w  dniu dzisiej
szym; jutrzejsze posiedzenie izby po&łów oobe- 

j ciaie s'ę już wedle nowego regulaminu.

O niemiecki języ < obrad.
Wiedeń, 11 czerwca. 

l*o przyjęciu ustawy, na wniosek dra K l e i 
li a przyjęto następując? rezolucyę:

Chociaż Izba panów nizina żadnego bezpo
średniego wpływ u na uregulowanie autonomi
cznego regulaminu izby posłów i  pragnie uni
kać nawet pozoru mieszania się w  sprawy dru
giej Izby, to przecież nie może nie wyrazić 
swych poważnych wątpliwości vobec dokona
nej w  rejUauiinie laby posłów zmiany języko
wego postępowania! ponieważ to uregulowanie 
w sw'pj doniosłości przedstawia się nietylko ja
ko ‘wtiwne+rzna sprawa Izby posłów, lecz w  
swych konsek»vencyach onoże przez urządzenia 
parlamentarne „płynąć także niekorzystnie na 
żyple publiczne Austry?

Izba panów wyraża przeto swe przekonanie, 
że przy ostatecznem rozwiązaniu stouunków ję
zykowych takżf język obrad Rady państwa, a 
mianowicie dla obu izb, musi zostać uregulo
wany przy utrzymaniu j emisadego języka 
obrad i wzywa rząd, aby rozwiązania tych kwTe- 
sty.i dokonał iak najszybciej w  porozumieniu z 
obu izbami radj państwa.

Oświadczenie kie strony czeskiej.
Dr. F o r s t  oświadcza, że on i jego rodacy 

wobec ogólnej sytuacyi, w  jakiej znajduje się 
państwo i wszystkie zamieszkujące je naredy, 
oczekiwał, z-e będzie się unikało wszystkiego,

(1 'legratn c. Je. H in ra  /. oreapo n ffe iif f/n effo).
co onoże dolać oliwy do ognia. Wniosek dra 
G r a b m a y r a  oznacza odroczenie bardzo waż
nej reformy regulaminu, rezolucyę zaś dra 
Kleina oznacza jako ustalenie "^miecJ iego ję
zyka państwowego.

Stwierdza cztery fakta: 1. Że uchwała izby 
posłów nie narusza w  niczetm konstytucyjnych 
praw narodu niemieckiego; 2. Że uchwała ta 
oznacza sprawiedliwe ustępstwo dla ludów nie 
niemieckich, uwzględniając wielojęzyczność na
rodów państwa; 3. Uchwała oddeje państwu sa
memu usługę; 4. Stwierdza, że większość komi- 
syi wskutek myśli wyrażonej w tej rezolucyi 
gotuje się do stworzenia przeciwieństwa międz; 
Izbę, panów a  majestatem izby ludów.

Go się tyczy trudności technicznych, wynika
jących z uchwalenia wniosku posła F r a n t y ,  
to polegają one tylko jra rozszerzeniu Łinra ste
nograficznego. Mow'ca zapytuje, czy państwo 
składa się rzeczywiście tylko z kilkuset w~zę- 
dnikdw, siedzących w  urzędach centralnych, czy 
też z m ilionów rolników", przemysłowców, robo
tników i  szerokich warstw ineteligencyi. N ie mo 
żna dopuścić, jy ty! ko jedna część składewa 
państwa trwale państwo opanowywała, wszy
stkie inne zaś składniki spadły do rzędu mniej 
wartościowych. Żleby było z państwem, gdyby 
jego istnienie i przyszłość zawisłem i były od te
go, czy kilkaset mów, wygłoszonych w  języku 
nieniemieckim, w ydrufcowanych będzie w pro
tokole stenograficznym, czy nie. Mcwca ubolewa

digitalizacja moc małopolska f>!
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Sp. iiózef Friedlein,
ł>. prezydent tm. Krakowa, wielce zasłużony oby

watel, zmatrł niedawno w  nasze m mieście.

TO I_OWO.
Najetarsi ludre.

Jtaik to onegdaj v upomnieliśmy, w  jednej z 
miejscowości w  Knrlandyi zajętej obecnie przez 
Niemców, żyje staruszka, urodzona w  r. 1798. 
Powyżej przytacza ny kilka dalszych, niemniej 
iiiieresuję.cycli wypadków dożycia niezwykle 
wysokiego wieku.

Pliniusz opowiada, że za czasów cesrrza We- 
"pazyana żyło w  jednym tyko oKręgu rzym
skim przeszło 180 osób, liczących z górą po sto 
lat. Z osób tych 57 liczyło ponad 110 lat życia, 4 
przeszło 135, a  3 po 140 lat. Mimo talt podeszłe
go wieku, wszystkie one cieszyły się wcale do
brem zdrowiem i pamięcią.

Z  )sób. które w ogóle kiedykol wiek dożyły naj 
wyższego wieku wymienić należy: Szkotkf, 
Jifkfid Gormency, która zmarła licząc 163 lat, i 
chłopa węgierskiego Piotra Zortaya, który w 
iSTroku życia zmarł nagle skutkiem wypadku.

Przyjętą jest ogclnie zasada, ,że ludzie chcą
cy dożyć po leozłego wieku, powinni być prze- 
dewszystkiem umiaifls owani, i  to w  każdym kie- 
lunku. Zasada ta jest słuszną, bo jedynie ten, 
kto oszczędza za miodu swych sił żywotnych, 
może w  starości catrpać z tego skarbca. Nie 
brak jest jednak wyjątków, jak zawsze zresztą, 
a nadto stwierdzoną jest ponad wszelką wątpli
wość rzeczą, że właśnie ludzie starzy bardzo 
często lubią przebierać miarę w  pewnych kie
runkach, zwłaszcza w  użyciu alkoholu.

'Znany jest epizod z  ż jc ia  pewnego sławnago 
lekarza, który chciał odwiedzić w  czasie swego 
pobytu na wsi mieszkającego tam przeszło 100 
letniego wieśniaka, nigdy jednak nie chciano go 
do niego dopuścić, dlatego — jaJk ®łę później do
wiedział — że ów wieśniak prawie zawsze był 
pijany.

Podobny wypadek opowiadają o Ludwiku 14, 
który zawezwał ao siebie 112-letniego Filipa 
d j&erbelot, aby od niego dowiedzieć się osobi
ście, w  jaki sposób dożył <tak późnego wieku. Na 
Mosowne zapytanie odpowiedział d ‘Herbelot: 
»Sire, w  czterdziestym roku życia zamknąłem 
na zawsz? drzwi do mego sercu, a na stałe o two
rzyłem drzwi, prowadzące do gospody!11 Król 
nie chciał dać wiary, lecz aby przekonać się, ka
zał ze swych piwnic przynHśc kil ka flaszek bar
dzo moeneg wina. D‘Herbelot wypił je na roz
kaz króla bezwłoczniie i  nietylko że n ’"e stracił 
woal<3 przyl on >ności, lecz owszem, nabrał jeszcze 
życia i syskał na zewnętrznym wyglądzie

Dynastya Pr ooke.
Przed niedawnym czasem um aił w  Anglii ra

dża Sarawaku. Po za tym pompatycznym i  egzo
tycznym tytułem kryje się zwykły Anglik, no
szący im ię Karola Brooke, a z którego zgonem 
"ymiera cała awanturnicza dynastya Brooków.

fll3torya San waku, kraju pozostającego pod 
z' erzchnictwem sułtana Borneo, rozpoczyna się 
Właściwie z chwilą przybycia tam Jamesa Bro
jce, w  r. 1841. James Brooke, stryj zmarłego o- 
"ficnie radży, był wybitnym typem awanturni
c z o  Anglika. Swą karyerę rozpoczął on w woj- 

angielsko-jndyjnkiem, opuścił jednak służ- 
? Wojsko r/ą, dokonawszy kilku Yvypraw wojen- 

Dla zabicia c^asu zakupił żaglowiec, i na 
wielokrotnie wyprawiał się na flo rze  Ma

rskie, gdzie polował na rabusiów morskich. W  
czasie jednej z takich wypraw przybył do Bor

neo, gdzio właśnie wybuchła rewolucya. Brooke 
ofiarował swą pomoc Łułtanowi, a gdy zdołał 
rozruchy opanować, w nagrodę zamianował go 
sułtan radżą Sarawaitu. Tam przybył jego bra
tanek, obecnie zmarły radża. Urodzony w  roku 
1829, pełnił początkowo służbę w marynarce an
gielskiej, aż do czasu, gdy powołał go do siebie 
jego stryj. Na Borneo pełnił Brooke służbę na
czelnego wodza wojsk przeciwko bandom rabu
siów i bandytów, i na tem stanowisku zyskał so
bie sympatye całej półmilionowej ludności miej
scowej, wcbec której był jedynym białym czło
wiekiem na wyspie. Po śmierci stryja oLjął naj
wyższą władzę w  Sarawaku, pracując wytrwale 
nad jego rozwojem i bytem materyalnym miesz
kańców. Kraj obfituje w gumę, węgiel, różno 
skarby kopalniane i korzenie; wszystko to zor
ganizował Brooke w  kulturze i  handlu ekspor
towym, skutkiem czego nadzwyczaj wzrósł do
brobyt mieszkańców. Wszystkiem sam kierował, 
a rządy jego, pomimo wielkiej stanowczości i e- 
nergii miaty charakter patryarchalny; dom je
go był zawsze otwarty i  dla wszystkich dostęp
ny. Gdy obecnie zmarł, zostawił po sobie wśród 
ludności miejscowej jak najlepsze wspomnie
nie.

»  ■■ ■■■■ .......-

Krzyczy masz żołnierz: „!tuasra“ !_— nad Iscnzo 
Ożywiony miłością Ojczyzny gorącą 
Ten gromi i okrzy k niech do nas doleci. 
Podpisujcie pożyczkę, prawe Austryi dzioci!

Ogłoszer*a
I "  A  C B S  M I B  f  wraz 2 flłowfl bez trudu szybko
I  SM lB K ^n  i pewnie usunięty zapomocą

pigułek C. U. 0. aptekarza śrtes’ i. Zupełnie nieszkodliwe
i —uste w użyciu. Pocztu, poznaje się istnienia tasiem ?
P< tem, że sprawia rozmaite dolegliwości temu, kto posia
da, jak: kolki i kurcze żołądkowe, uczucie parcia w trze 
wiach, jak gdyby kłęby cisnęły się aż po gardło, 
wiatry i uptawy, sączenie się w kiszce stolcowej, napady 
a grotów głowy, brak apetytu naprzemian z wielkim gło

dem, znużenie i niechęć do pracy, obute wydzielanie śliny, 
gorzkie odbijanie się itp. Jako zewnętrzne oznaki należy 
wymienić: dino obwiedzione oczy, osobbwa bladość skóry, 
lada twarz, obłożony język, chućnienie, nadęty żołądek. -  

Przy zamówieniach ależy podać wiek osoby. 1 puszka 
C. U. 0. pigułek K 9"80 fran\> (opłatnie). — Do nabycia 
u L. Vf tss’a, Aoteka pod „Białym Orłem", Lugos 743 Fanat 
____________________________________________  2038

Par jela^ya^
4' norgów, w Wielkim I przy Wielkim Krakowie. Parcele 
położone są przy gościńcach, rzece Wiśle i Białusze, sło- 
eczne, fuchę nadające się -)od budowę fabryk, will i t. p. 

Stacya kol. blisko. Grunta są urodzi ae z wykładem gliny. 
Bliżss 3 wyjaśnienia udziela p. józe* Janiszew ski, 
Kraków, Smoleńska 21, od godziny 1 do 3-ciej.

9e e n s t ~ « e « t i  , y J t i M m t n u - t n i i M i
m
® Ofpby, zasługujące cizięk. swe- g
• mu spcłeczrer.iu stanowisku na i  
% zaufanie, xraa|dą zaiącie jako in- 3 
| kasenci pod ko rzystnymi  w a- S 
| runkams. 2291 •
«  Stała posada na przyszłość nia wykluczona. •

§ Zgłoszenia pisemne należy przesyłać „per express“ x 
© do Administracyi dziennika dla „Towarzystwa". m
•  •  
s»*©®o®-9«©»«#®®®ae9» h i m h m m

Licytacya kosztowani.
Na skutek zarządzenia c. k. Sądu powiatov 'ego cywil

nego w Krakowie z dnia 1 czerwca 19)7 r. Ł. cz. A. XII. 
174/17. dokonaną zostanie:

HBSE Z PIJ OD IKIDIUIITTKTI
kosztowności i sreber stołowych, pozostałych w spadku 
po śp. Anieli Hr. Potockiej.

Kosztowności te i srebra, oszacowane zoi tały sądownie 
na bbrcko 14.000 Koron.

Sprzedaż nastąpi w całości lub co do pojedynczycn 
przedmiotów.

Przedmioty te' oglądać można w dniach 13, 14 i 15 
czerwca 1917 roku, w biurze Dra Stefana (jóry zastępcy
c. k. Notaryusza w Krakowie ul. św. Anny, L. or. 5 w go
dzinach od 10 do 1 przedpołudniem i 5 do 6 pooołudniu, 
tamże wglądać można także w elaborat szacunkowy.

Sprzedaż nastąpi w ter. sposot, że chęć kupna mający 
zeznają SWą ofertę w powyższych trzech dniach do pro
tokołu, i złożą do depozytu wadyum w kwocie wynoszą
cej 10% ceny szacunkowej.

Beszta ceny ma być uiszczoną w gotówce w ciągu je
dnego tygodnia po otrzymaniu wiadome ści o stwierdze
niu sprzedaży przez c. k. Sąd pertraktujący,

Wadyum zostanę wliczone w cenę kupna, a w razie 
niezatwierdzenia oferty przez Sąd, zwró^onem natychmiast 
właścicielowi. Niedotrzymar e oferty lub niezłożenie re
szty ceny w oznaczonym terminie, pociągi przepadek wa
dyum na korzyść masy spadkowej.

Niżej -;eny szacunkowej oferty nie będą przyjęte.
Chęć kupna mający mogą oznaizyć termin, co najmniej 

jednomiesięczny, po którym oferta przestaje ich wiązać.
W  dniu 17 czer yc-a 1917 r. przyjmowane będą r ado- 

ferty, poczem nasląpi rozstrzyga jcie sądowe.
C. k. Notaryusz jako komisarz sądowy’"’'

Dr. Stefan Góra 5 %
dekretem c. k. Sądu Krajowego w Krakowie 

2298 z dnia 11 iiyca 1916 r. Pr. 2500, mianowany
zastępca c. k. Notaryusza w Krakowie.

musi iii ni en nmf
Pompy w wielkim wyborze wszelkiego rodzaju 
oraz części, składowe jakcież reperacye tychże 

uskuteczn ia i dostarcza

Inż. :5Ztf SCHflCLL, f.Ha Kraków,
Pawia 8. 1971
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C. K. AUSTRYACKI FUNDUSZ WDÓW I S.ERÓT
£ POD NAJWYŻSZYM PROTEKTORATEM 

ICH CESARSKICH i KRÓLEWSKICH APOSTOLSKICH 
MOŚCI CESARZA K A R OLA  J CcSARZOWEJ Z Y T Y

F^ZYJMUJE

ZGŁOSZĄ].: NA VI. PtiTCZRĘ WOJENNA 1

4

W  FORMIL yBtZPIEGZEHlA BEZ B A T O IA  LEKARSKIEGO.
■ > jgf
1. Ubezpieczyć można każdą osobę w wieku 18—55 łat, *akże of:ce- 

r̂ W i żołrreizy będących w polu.
2. Na wypadek śmierci ubezpieczonego otrzymuje subskrybujący na- 

tycSrniasi ubezpieczone obligacye VI. pożyczki wojennej bez obowiąrku dal
szego ptasenia premii, w każdym razi** zaA po upływie 15 względnie 20 lat.

3. Premia subskrypcyjna za 1000 K pr^y ubezpieczeniu na 20 lat 
wynosi rocznie 35 K półrocznie 17 K 85 h.

4. Nie płaci się żadiiyoii ubocznych dodatków ani należytości.
5. W razie zaprzestania płacenia rat premiowych wpłacone raty nie 

przPosc:a]§ lecz subsktybujący otrzymują stosunkową równowartość w po
życzce wojennej lub gotówce.

/głoszenia przyjmują taże:

C. k, Starostwa, c. k. Ursę&y podatkowe U zęiy  gminne i parafialne,, 
Banki i Kvniery wymian jakoleż FJLfA C, K. FUNDUSZU W KRAKOWIE,

g m s c h  S t a r o s t w a  . a b  u l ,  s w .  ?^ S a r< a  l .  2 0 ,  U p .  ■ 1968

| z r = r !  rssr. r r i
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UCZCIWA słuiiica, Która 
mugtnby gotować-1 driei 

wczynn do dzieci znajd* miej
sce pod dobrymi w arunkam- 
na prowiccyi. Listowne zgło- 

[.od .Korzystne warun
ki*' do Adm. Kuryera 8151

Ha n d e l  o e l .ik a toso w
z restauracją Łjtdwika 

Otta w Mielcu, posżokaję na
tychmiast ucznia i  1 lub jj ki. 
gimn. l.idn^m pismem. 2263

OPERATOKA kinematogra
ficznego poszukuje się. 

Zgłoszenia, featr Świetlny 
„Uciecha*. Starowiślna 10.

2265

CHŁOPI EU w wieku 15—17 
lat znajdzie pracę w fa

bryce ,j\oris\ Kraków, Sti- 
rowiślna i. -(>. 2267

KONCYPIEHIA poszukuje 
zaraz kancelurya adwo

kacka dra M. Kornickiego 
w Żywcu. 2268

PA NNA do eKspedycyi, u- 
■ miejąca po niemiecku, po
trzebna do tinny Komad 3ci- 
boiowski iii- Florjafeka i. 18 

“32/2

UZDOLNiONA PANKA, cze
ladnik, oraz chłopiec do 

praktyki zostają zaraz przy- 
jci. Urbański Dębniki, Ma- 

flalińskiego 17 (masarnia/. — 
2276

ZDOLNEGO POMOCNIKA 
fryzyerskiepo t. oszukuje 

zakład tryzyersl i .lana Bucz
ka w .Jarosławiu, y ’ 928'"

Mie jsk i t e a t r  lu d ow y
postukuje zaraz elektro 

mechanika i dozorcy budyn
ku. Zgłoszenia w kancelaryi 
Teatru, Rajska 12. 2!"

Dw óch  czeladników
stolarskich i dwóch chło

pców do praktyki przyjmie 
zaraz pracownia stolarska w 
Wieliczce, Rze£nivrfa 69. 2308

r^ONOM A z dourą praktyką 
^  i szkołą rolnic :ą poszu
kuje Zarząd dóbr Łąkli p 
Rzegncina. 3310

Ki lk a  zdolnych  p ra so 
w aczek  do garderoby 

damskiej i męskiej poszuku
je pralnia Wisła*, Podgórze, 
Nadwiślańska 10. 2806

| Poszukują. I
m #

OSOBA młoda, inteligentna, 
z powodu osamotnienia 

— postukuje miejsca towa
rzyszki za mieszkanie i 
utrzymanie. Listowne zgło 
szenu. do Adm. „Kuryera‘i. 
pod „Tow ar/yszka 2?82‘\

2282

(JANKA z dob.-ego domu, 
■ lic/sąca lat 18, z ukończoną 
IV wydz. mająca początki ję
zyka niemiecKie^o posrtikuje 
zajęcia lako towarzyszka do 
starszej Pani, guwśrnerk; do 
dzieci albo jako kasy* ‘ka 
Zgłoszenia przyjmuje kórió 
mstracvaK tfrfer* pod „228ut'‘.

2288

OSOBA, lat 41, z aoDremi 
świadectwan u, poszuku

je zfijęcia jako gospodyni hib 
też jako kacharka możliwie 
na plebanię, a naichotniej na 
wieś do małego gospodarstwa, 
łaskaw t, zgłosae*ie jpod: Mu
zyczka, Przemyśl, Podwinie 
L. 16. 23®

siiwlat
■ -M łM łłifrt

DO SPRZEDANIA garnitur 
orzechowy, staroś >vieck i: 

kanapa, stół, 2 fotele, *1 krze
sła, łóikc mahoniowe u sto
larza Pnnkow skicgo, Mikołaj
ska 5. 2304

b y )  SP8ZŁPAMA BE15K 
"  wipiieubki uh oliwnych 
osiach wraz z kor;,slrukeyą 
elazn| co krycia w bardzo 

dobrym stanie u cenie K 809. 
Wiadomość: Gliński, Łafieut 

2249

KUFUJĘ GARDEROBĘ mę
ską uźy Wan Korespon

dentką napisać do L. Sckn.au- 
S>a,Kraków, Szeroka 22. 2122

NAJLEPSZE I NAJTAŃSZE 
są obecnie zelówki „Ideał 

Para 2'O0 K względni s 2'50F, 
wiaz z przybiciem 5'0t) K. 
Przemyśl, Wodna 12. 222'H.

MŁODY , FOXTI ER“ do 
sprzedania w dobre ręce, 

z powjdu wyjazdu. ■— Major 
F ranciszek, I(viiek 31. H:iweł- 
ka (Bufet) l f l f  1283
*09 *00 »®0 *©* o*«n

1 Mm. Intern, i
••• HMMtM

OBRĄCZKA ZŁOTA dam
ska, znaleziona w loży 

dnia 6 b m. jest do odebra
nia na otrażnicy w test »,e 
miejskim “ 2277

ZGUBIONO pugilares brą
zowy z kwolp 130 koron 

(30 koron w złociej, 3 oWfą- 
czki złote i medalion Hi. 
Uczciwy znam/ca zostano 
wra,..e *zw rotu sowicie wyna
grodzony. Jan Barach. Za- 
krzówel 184. 230?

ZGUBIONO dolą branzoletę 
łańcuchową w tramwaju 

nr 3, lub W CKoliey garniz >- 
nowego szpitala, łaskawy 
znalazca zechce z a ’«ynagro 
dzeniem y.wiócić zgubę: Sta
rowiślna 8, parter na lewo.

2312

Rśżne.
••••C* «»• *©• »»• •» J

Dziecko 2-miesięezne, wy-
znania rz.-kat., dam za 

■jwoje zamożnej i uczciwej 
rodzinie chi-ześc. Ogłoszenia 
pod „Dziecko" do M  in. ..Ku- 
ryera“ <ę!SR

POKÓJ umebiowaay, sr<5ii.j 
z drugim panem ca 15. 

zerwca do wynajęcia. Ulica 
Grabowskiego 4, pjrter. 2300

świtzji mi mn
uzyskać można w prze
ciągu 10 dcii zapomocą 

odka k o s m e t y c z n e g o

Dra KAY5ERLINGA.
Usuwa smarszczl->, wą~ry, 
piegi, ozerwono ht _iosa. ię- 
dłą i obwisłą skórf i t. d. 
Po uLońezcnej kuraeyi uka
zuje się młodociana cera ol
śniewającej piękności, śwfe- 

ni ty nałej dzieciny. Wy
godna ku racy a .luinowa, nie- 
dostt segalni:. lla otoczenia. 
1 Hokon K 12-50 fisnko za 
zaliczką lub poprzedniem ta- 
desłanśem naleiytcści. Wy

syłka dyski etna. 1169 
rdbrjka: Hivaryon & Co, New York 

Dom wysj/ikowy 
Antoni OTOSJS, Budape it, 

fose.sring 2 3 '6 .

b*Q KOAOM
płacę Wam jeżeli moi środek 
„RIA BmlSaM w przeciągu 

3 dni bez bólu 
nic usunie 

naguiotków, 
broda vrek ro
gówek. 1 sło
ik wraz 5 gwa 

H  rancyą K P75
3 -łoiki K 4-50, 6 słoików K 
7'50. Setki listów dziękczyń 

ych. K E M E M Y  Kaschrn 
|Kassa) Postfach 12-2&9, Un- 
gara. - 1518

ZDOLNI 3275

/elazo - bet. mówi znajdą 
dobrze pMną pn.eę przy 
budowie rabr- ki „A?ot* 
w Borach. Zgłasrae się 
pod adresem: ICirowntaiwM 
bui>4wy Akc. T~m ,Azoi! 
Krakńf ■, Krowoderska 68.1 x

SŁOIKI
z Kola grauulae, Giyceropli.o- 
sphalu i Piper-azyi* wyroou 
Fabryki 1 A0K00I\U kupuj: 
.Pharma* Bo!. Ja^oriiickie 
go W Krakowie, ul. Długa 5, 

po 2-3 nal. Zii sztukę
2179

Fabryka 2309

ś i M
Heleiiy Sfan>kiej

przyjr/juje wszelkie ro
boty w zakres kaflar- 
stwa wchodzące oraz 
ustawianie pieców.

Musti liosciiisńi 39.

sKaml£*tice,r — -— .—Jr- rea‘fiośc! 
oraz kitka majątków ziem
skich w Przemy#!u i okolic" 

do sprzedania.
Wiadomość: Biuro pośredni
ctwa pracy, Przemyśl, plai 

Czackiego I. 3. 222'

fliłofltyiizitwneli
do roznosze.ua gazet  

pot rzebni zaraz. 
Biuro dzienników 2309

j. I0PC1SAII. SfiLOMOSOWEJ
ul. Szczepaiiska 9.

Płainiczepo z krucyg, 
praktykanta handir wegO, 

chłopaka kelnerskiego 
(Piccolo) 2301 

poszukuje firma

KASY^PKA
na pó ł dnia z  d ob ram i p o la - 

can iŁ a .1 potrzebna.

idZ^.F S5ERW0NT(}V/SKI
fabryka wyroi’óv• cukierni
czych, Krakóv.r, ul. Bracka.

2310

Poszukuje się 
robotn^kow

do składu materyałów budo
wlanych “irmy KADEN ubok 
rogatki warszawskiej w Kra
kowie; Zgłoszenia na miejscu.

9266

owotow
w saJzie dworskim do ^prze- 
'lan:a — 9 kilometrów od 
KraKo .va. Wiadcuiość: Plac 
Szczepański 2, II 10. między 

godz. 2-3. 2165

H D C]l2DqpaaDE30 0  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ »
p  SZADOWO IJPRAWNIONA 1551 p
□  FABRYKA WÓU MINERALNYCH SZTUCZNYCH □

i SPECYALNYCH LECZNICZYCH pod firm ą:

ic. mzĄUk 1 wanu ŝici
w Krakowie, przy ulicy św Gertrudy 4

wyrebia pod kontrolą kon^syi przemysłowej 'fowarz. 
i.ik. krak. polecone pr; ez toż Towarz. W&&Y 

.WE, odpowiadająceskłaiem cheni-czmym 
wodom: Bilińskiej, Gieshiiblerskiej, Selterskiej Yichy, 
Ma.yenbadzldej, H< -nburg, Kissingen, tudzież spe- 
cyalne lecsniczs. j-ik. litową, bromową, jodową, że-

G  
□  
□  
O  
U 
□  
P  
□  
□  

. J

S  lazistą, liwaJtią, n-az wody leczr c;e noriłialne z prze- 
H  pisu Pmf. Jaworskiego— Sprzedaż częściowa w apte- 9  

kaoh i drogufjryacn. — Cenniki na żądanie franko. g

Rojsmaitych system ów  bari^aj
nanajciężsseprzepukliny: pępl£a brznoi, 
pachwiny i opadłej już w dół. — Dla ’ 
czyzn, pan i azieci. — W cenie Koi 
16-— 20 — i wyżej. Zamaw.ając, należ® ^  
' ć obwód ciała przez biodia nitka P0" 

cen-iinetrach. Opisać z której stro  ̂
^dzie jest przepuklina czyh bruch1? w S  1 

{  Zajęcie ? Cena ? Wysyła dyskretnie DOc7ł 
za zaliczką lub po nadesłaniu pje * 

Fabryka bandaży na przepukliny , ,Z>’ 
ruptury. * 1

M .L
229,

POLACZEK, SAMBOR 13 (Bali cyaj

■ isu=< iaca^Eai^E3B ..u iE :iE 3cataca

| Usoby zdolne di reprezentacyi^
Q i pracw organizacyjne! w szczególności P. pt 9 
y Urzędnicy, nauczyciele, zwolnieni oficerowie n 
[J >4d. mogę znaleźć intratne zajęcie, rie prze- g
P szkadzajęce dotychczasowemu zajęciu.

Stała posada na przyszłość 1 wykluczona). 2290 n

U Zgłoszenia pisemne należy przesyłać „per express“ II 
h do Jidministracyi uziennika dla „Towarzystwa”. ^
B p a D B c a c s a f e

V

KREM
boro-glicerynowo-lanolmowy, jedy- 
dynie s.'»ieCŁt y średsk do racyo- 
nalnej pieięgnacyi t /arzy i rąk po
lecony i uznany przez Świetne Tow. 
Lekarskie w Krakowie — do na
bycia w pudełkach po 80 halerzy 
i słoikach po X 110 w aptekach 

i droguerrac i.
Skład głón,siy: Apteka pod „Słońcem" 

Kraków, Linia A-B.
Wysyłki na prowincyę 2902

,•0*

Dc*rn:ebny

(lub pomocnica) 
/praktyką księgarr
ew^ntnalme na p-irę god in 

dziennie.
i. Hoacati i A. Salomonowa

w Krakowie. 2279

N0W0 założon a

P.acownia krawiecka
m m n  w w m m

przy ul. Kanraelicl pj 1. 8
wykonuje wszelkie roboty w 
zakres krawiectwa, wchodzą 
ce, cywilne i wojskowe ra 
ozt uczony czas po nader 
przystępnych cenach. Murdu 
ry wojskowe według nąjfiow 

s/ycłi przepisów. 2271

Zar*as w|óczki 
1 kilimowej

sari a£ "m. Długa 32, I. p. iia 
lewo, miedzy god** 2—4.

2240

S ANCAty 
LETNIE

o mocnej podeszwie drewnia
nej dostarczamy w następi 

jących wielkościach:

r
Sltw AG1TA6Y <*IE W CELACH 

VI. JBSiPu FlIŻYC/Ki WOJENNEJ
SĄ POSZUKIWANE.

B L IŻ S Z Y C H  OBJAŚNIEŃ UDZIELA:

ZiVHOSTENSKA BANKA, FILIA W KRAKOWIE. ■

I

1
«
1

23-26-9J  
28—29 30 
3!—33-33 
34—35—3P 
37- 38-39 
40 - 41—42 
43—44— 15

K B-95
6-H5
7-30
8-70
9-C0

10-45
11-S0

Wysyłka za zaliczką.

3  ci) u hwarsnh0us 
f e  11, SaasteSBlaBSB 33 3.

OtnMk ŁuoiMw WLjcnnych grali:
m ?

Himo ,sg słonej ń :  »iirzny
wynikłej wskutek wojny, niając jeszcze dawniejsze zapasy, estem w stanie niżej 

yszczególnione zapa3y 1669
la le  dfiisgo z a © a s  s ta rs s s f  DO nast^pującycli cenach sprzedać:

Zegarek niklowy płaski Koskopf z łańcuszkiem i wisior
kiem K 1150. ten sam w kamieniach idący K 14'—, 
Roskopf podwójnie kryty, pięknie grafitowany o 3 ko
pertach K 17’—, elek ro-złocony egaiek piaski z łańcu
szkiem PI 12'—, stalowy płaski Cyl. Rem. z sekundnikijsn 
K 16.—, stalowy ankrowy Rem. z sekundnikiem w &** 
mieniach idący płaski K 28'-■ Wyśmienity prawdz. nikł. 
zegarek służbowy W. R )sk. Patent z plombą na kamie
niach K 28'—, stalowy damski K -, lepszy ze skórką 
K 20"—. orebrny Roskopf kryty o S kop. silny K 30' , 
srebrny płaski Cyl. Róm. /. met. cyferblatem, kryty K 26'—, 
otwarty K 25"—, srebny damski otwarty K 20’—, lepszy 
ze skórką na rękę IC 25’— , ten sam kryty K 30’— . Budzik 
nf.jlepszy K 11.—. Srebrny męski łańcuszek po K 5’— J 

wyżej, ameryk. duble z gWarkncyą K'9’—. Brzytwy po K 3'50, 4‘50 i 5'- Maszynki 
do włosów K'9 50. Kas Jlka do golenia z rozmaitymi przyborami K 9'—, 12'— i w  

Harmonie ręczne w rozmaitych gatunkach po 
K10'—, 12’— do 00’—. Skrzypce ze smyezkiem w 
rozmaitych gatunkach pr K 12'—, l i '—, 16 —,
20'— do 30'— Ustne harmonijki po K il'TO,
2 50 i S 50. Trąby akordeonowe po K 4'—, 5'— 
i 6'—. Zapalniczki benzynowe po K 3'50. 5'50. 
lampki elektr. po K 350, 4'ii0 i 5 50, haterye 

po K 1'50
Wysyłka za pobian<em poc&towem. — Do pola'za poprr«dnieni aadjslarj tem kwoty 
Towar nieodpowiedni wymienia lub zwraca pieniądze. — Ryzyko wyklucz

1 G N Ą C Y  C Y P iS iiś
Cenniki zegarów, biżuteryi 1 przyborów zegarm. darmo i opłatnie.

Nacz. re^ i wydawca: Maryan Dąbrowski. Ot5])ow. red .: Ur. Tadsass iConcjyr^ki. Drukarnia Ludowa w Krakom
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