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T r  ~>cki@gi-. • c h c ia n o  o b w o ła ć
dyktatorem l\o£*ri.

_ Berlin, 20 stycznia. 03). W  związku z  upad
kiem Trockiego nadchodzą tu corscz bardziej fan
tastyczne sp rz^ zn e wiadomości. Z  Londynu 
donosfia, że nadeszły z  Moskwy donieslenaa, ja
koby rwzed kil! u  dniami o pórcocy zajechały 
przed pałac Trockiego dwa samochody ciężaro
we w  których &najdow?.li się fusnkcvo®ary-usze 
czereziwyczajki, którzy zaź^aai'. od straży wpti

(Telegram  własny „11 Kuryera Codziennego**).

szczenią ich do wnętrza pałacu. Shaż cp&rła 
się temu żądaniu. T.'obec tego czek iści wysadzi
li bramę dynamitem, puczem rozp'*'zęla się wal 
ka karnuinowa, której rezultatem było kilku asa- 
Mfych. W  końcu ca kśfici cofnęli s*ę.

Druga wiadomość podaje, że istnieje spisek, 
mający na celu obwołanie Trockiego dyktato 
ren.

rfWirt«aliW8#lr«fj.p.
(T&lrfnnem od naszego kot spondenia).

Wa^zawa, 20 stycznia. (Z) Jak się dowiadu
ję podobno ze względu na da’sze rezulUty 
śledztwo co do osób duchownych, należących do 
sptekn P  P. P „  udaj* się aoeybiskup Kakowaki 
do Prezydenta Rr-^-ypos.'"litej do Spały, ce
lem omówienia tej niemiłej sprawy i naradze
nia się w jjc i sposób i w jakiej formie maja. liyć 
utewwme te jednostki z pośród dtithorneństwi, 
które dały się uwieść spiskowcom.

S aśm i O

Ameryka otzekne Ebrojsiene &tak SagHi?
W'e!Wie manewry w kanale Panamskim.

Nowy Jork (A YT). On“ "daj rozpoczęty się w id  
kie s.' ombinovvŁne manewry sił lodowych i 
morskich Stanów Zjednoczonych. Terenem apo~ 
racyjnem jest Vanał Pan&mski, kt£ry stanowi 
o1 'efct ataków floty nieprzyjacielskiej. W  kanale 
panamskim zamknęła się flota, wojenni., której 
z  pomocą pośpieszyła flotylla Pacyfiku. O rot- 
miaracn manewrów św ia icry wielka Lczba naj
rozmaitszego typu olnętow, oraz poważniejsze 
siły lądowe, i  j. która podjęta się zadania o- 
brony kanału Panamskiego. Z  sił morskich b e- 
rze udział w  manewrach 25 okrr*ew bojowych, 
cztery kr^i&wniki, 63 je&uastefc bojowych prw-

znaczonych d*» ujszcaenia tomedowców, 11 lo- 
dzi podwodnych, 32 kią&ownlk iw j  omocniczych 
i  23 miotaczy min, Pr6^a tego czynny jest cały 
szereg okrętów pomocniczych ła cn ie  z  dużym 
parkiem lotniczym. Z k imentr rrĄ prasy amary- 
kańskiej należy podnieść jeden fakt, iż mane
wry te —  udaniem przeważnej części dzienni
ków —  są przygotowanie sił amerykańskich na 
możliwość ataku cd strony Oceanu Atlanty* de
po, ze strony jedi e£t z  oważmejsTych r.o- 
c rstw tioisldcli. mocarstwem tem ma być \n- 
glia.

Rode’{ organ^cwał r ozruchy wDlisseldorfte
Parvż 'P A T ) Jak donoszą p:stna, optatnie ioz- j sowieccy Bawił tam podobn i w ngiuto Radek- 

ruchy w  Due?>=*ldorfie zorganizowali delsgaci SobcisoŁ.

Francya nie dopuści, ń 'j była z£gr»żona
n ie je ip im e ń s t w e  irt w  ; « y s i 'o k i .

Ośw iadczanie Poincare’go.
Fa-vż (PAT). Na uroczysto? ci odsunięcia w  

7-mvn, olręgu Paryża pomnika na cześć pole
głych, Poincare wygłcisił przeriiówieuie, w  ktć- 
rem powiedział m. i. francya Bac‘ iOwnje obu- 
pnio silniej niż kiedykolwiek niei awiśC do woj
ny i  pracować bedzie z zanaiem dla sprawy po- 
koju a w  miłości i  uczuciach ludzkości płukać 
l.ędźie zbliżenia narod6w, które tak często dzie 
Ją interesa i  amm.ye. Francya pragnie bronić 
s ^ a w "  powszechnej zgody prz^*z przestrzeganie 
trakta ów i  poszanowanie prawa. Nie chcemy je 
Jnak —  mówił Poincare —  po przelaniu tak 
w i ildej ilości krwj 'żyć w  p re ^ ło ś c i ped gn- 
żbą nowego najazdu. Wprawdzie Wobec zna- 
nrg( bankructwa Nipmiec, nie byliśmy w  ca>- 
żności odbudować t“go, co nam Niemcy iru
szczyły, jednak żadna kampania polityczna, żą 
dne manewry finansowe, ani żcttoi nacięk ł-m- 
granic.y nie zdolną zagłuszyć głosu naszego su- 
mienia. Nie jesteśmy narodem chc.wym mierna 
m i /ch narodów, nawet tych, które były nasat"- 

i "gami, bylebyśmy tylko nie byli zagroiem 
mebezjieczeństwem w  prayss iOśoi.

Niemcy niewątpliwie mogą p‘at'ć 
r e p p r a e s e

Berlin (PA T ) Pomimo braku środkom finan
sowych, na jaki Niemcy wciąż narąj]:ajg i Kóry 
nie pozwala im rzekomo na płacenie odsakodo-j 
wań, w y«,iją  oni barwo wieitós sumj  na bardzo

koszt< ~"k inwestyii/B. Obecnie towarzyet.ro Ra 
dio Atlanrtic subwencjonowane bardzo ;nli
cznie przez rząd niemiecki, zakłada nowy ktT)b<?l 
między Emden a Tigo (Aińeryka Prłnocna) w  
miejsce starego, zn^zczonego kabla W* ten spo
sób Niemcy będą megły posyłać w l »§ne depc- 
sae do południowej Ameryki, Afryki A ry i i  Au
stralii.

Jugosławia wofeecofls^odo^an.
Białogrćd (PAT). Jak donoszą pisma, na sku

tek trudności, na iakie napotyka d^legacya ju
gosłowiańska w  rokowaniach z komisarzem Y'7v 
szy w  swej nocie z 2 grednia, gabinet jonosło- 
wiański powierzył iriniaterstwom sprawiedliwo 
ści i bardlu rozpatrzenie specvalnvch zarzą
dzeń, które należałcb> za»iOeow»c wobec oby
wateli zue snifcclr b i  ich przedsiębiorstw na te- 
ry iom im  w sprawie do^tnw odszkodowaw
czych. ______

Prate Komisji sejmowych.
(Telefonem od naszego koTespowimio).

Warszawa, 20 stycznia. (Z ; KomLye sejmo
we rofrpoczrniją prace w pomedcalek W dniu 
tym komisy a budżetowa podejmie obrady na<i 
preliminarzem bu fetow ym  ministerstwa robut 
publicznych, we śiod<s zn§ komisya pFSlwnfc^a 
nad projektem nsrtawy o ticfaiwmie loki.torow.

Pfciyż. (PAT) Pos >l Maurycy Zamo ski wczo
raj o 1 pop. złoży i prezydentowi republiki Miłle- 

listy cdwoiawcze. Następnie p-ezydent 
Millerand zaprosił posła i parnią Zamoyskich na 
śniadanie. Na śniadaniu byli obecni nadto: rad
ca ppselstwa S ł inbek z małżonki, j&k również 
szereg osób z troczenia prezydenta, finiadanie 
miało liikrakteT ściśle pryw^lny. N.c wygło»z> 
no żadnych przemówień. O goiz 2 i pół p jsof 
Zamoysk. i par* Zamoyska opufeili pałac eli
zejski, oaprowadzem do automobilu prz,er, dy
rektora protokołu dyplomatycznego De } ’ouquie- 
res. Następnie poseł Zamoyak' zaczął składać 
w izy ’.y pożegnalne u członków korpusu dyplo- 
malyc7nogo. W godzinach poę^ofudniowych od
wiedził nuncyupza apostolskiego i ambasadorów 
angielskiego i Brazylii.

Przybył do Paryża pose! Skimmot, celem od
bycia narady z posłem ZamoyskMn.

rir. Żarn syski u pokoikwej polityce
Polski;

Patyż. (PAT) Minister spraw węwnęlranych 
Z»moysk?, w wywiadzie z przpdsbwhielem 
„Terapsa" ośw adrzył, że pracował będzie nad 
pogłębieniem przyjaźń' francusko-polskiej. Foli- 
tyka polska —  cświadezył minister —  Je&t sra- 
Siidmczo polityką pokojową i d^źy do ścisłego 
wykonania traktatu, utrzymania dobrych sto
sunków z ententą, usunięcra nieporozum :.eń mię
dzy Pragą a Warszawą i zacieśnienia węzłów 
łączących Polskę z państwami baJtyekiemi.

Słuszne u iet ulowanie sprawy Kłajpedy umo
żliwi w szerokiej mierze orzygot.owar.it; gnmtu 
dia przvmierza z Litwą. Go się f yc?y ..osnnkn 
wolsl?< z  Rosyą, to traktat ryski oraz ostatnio do
konana wymiana not miedzy rządem polskim, 
a sowieckim st&nowią podstawę normalnych i 
trwałych stosunków.

Homerenĉ e hr, Zamoyskiego
w Wiedniu.

(Telefonem od mszego korespondenta).
Warssawa, 2V stycznia. (Z) Min spraw za.gr. 

Zamorski w drodze z Paryża do Warszaw\ za
trzymał sie w Wiedniu, gdzie kofpforo wał z  kan
clerzem Seiplesa i mm spraw zagr. jrnenbefne- 
r e m . _____________ .

U K I a d  a n ^ id s l io -C E e s S i?
Londyn (A W j „Westmmster Gazette" dowia

duje się. że iząd angielski zamierza zawrzeć n- 
kład z Drechosolwaćyą na wzór Francyi, aby
tym sposobem przeszkodzić usuwaniu s:ę równo 
w;igi sił w  środkowej Furopie na swoją p ;eko- 
rzyć. (Jeslto odosabn :ony głos w tej ^piawie, czc 
go inne pisma nie potwierdzają, a co zdaje się 
Im-, niumożhwe, zsyłaszcza po -jstatniern pray- 
;p'r’U Benesza w Londynie. Red.).

digitalizacja: mbc.malopolska pt
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Marszach ^ilsudsHi o roKu 1863.
O l b r z y n ^ e  t łu m y  w l i c z y ł y  o  m i e j s c e  n a  s p H. —  N e w e  r ś w i e t f a n i a  

o s o b y  m a r g r .  W i e l o p o l s k i e g o .
(Teterom  m od naszego korespondenta).

Warszawa, 20 stycznia. (Z). Odczyt marszał
ka I lłsudskiego miał się cdbyć pierwotnie w sali 
l>i£y ul. [arowej, jednakie pokup na bilety za
raz w  p.jrwszych dniach był tak wielki, że ko
mitet odczytowy zmuszony był wynająć naj
większą salę w  WcrsyawL-, a mianowicie salę 
».Gclloseum“ , obliczoną na 3CU0 miejsc siedzą
cych. Okazało się jednak, że niema w  stolicy 
sali tali ębsjernej, kióirajiy mogła pomieścić (hę 
tnysh posłuchania odczyta marszałka Fiłsrd- 
skiepo. Na lalka godzin pr-zed rozpoczęciem od- 
c ilu na ijowym  Swiecis pi.^d „Colloseam" 
z* 3ik»iy aiq olbrzymie tłumy Indsi. Policya ty lko 
s -nr'em  mogła utrzymać pertądsk. Pablicznorć 
zebrała się dla!ego tak wcześni?, ażeby na wsz.;l 
ki w  padek do uw jusicrs miejsce. Spekulanci 
jeszcze w  ̂ ostatniej t,hwil'< sprzedawali bilety, 
ki-Sąs sobie piacie iyaęsiąti i  milionów za bilet, 
fiibliczność spieszyła na odczyt mimo, że po 
mieście kursowały pogłoski o mającym na&ią* 
P i6 podesas odccyta *amachn dynamitowym.

FrzodinL)' owęgo wykładu ujał marszałek P il 
sudski bardzo oryginalnie. Zdawało się, że po 
tych dziełach często bardzo znakomitych auto- 
ro ff opisujących powstanie w  r. 1858, nie mo
żna już ijię riowtgo powiedzieć. Tymcms&fn 
marszałek Piłsudski powiedział bardzo duzo

W  63 r. —  mówił on —  siara Polska tuaarle,

a nowa zacięła si^ rodzić. To zdanie było zało
żeniem wykładu i pod tym kątem "ozpatry wp i.y 
był jego ma tery ał.

Marsz. Piłsudski zajął się przfcdewszystk1 em 
postacią margrabiego Wielopclskiego, którego —  
mówił —  nikt ze współczesnych nie roiromial, 
a który znienawidzony był, wyklęty i wyrzme- 
jiy  poza obręb społeczności połstóej Tenże V. .e- 
Inpolsk: raczej mimo woli współczesnego pokole
nia zmnsił je dci )iuws5an;n, chociaż Moskale 
r  wstjnia tego bali gig i  gotowi byli iść na da- 
LeMe nstfjistwa. Swem bezwzjlędnem postępę. 
waftłem Wi< o, ol*ki naród dt **wnu.

Następnie marsz. Piła-asl iki wspomniawszy, iż 
dokoła powstania 63 r. jak wokół wszystkich 
wielkich wydąrzeń w  b izon a  snują ?:ę legendy 
skreślił sylwetki sxerer i najsr Mteiejszych PO' 
-łtaci doby powslai rwj, tajk jak się jeszcze przed
stawiają w świetle h ’sh>T*ycz,jicj prawdy.

Pod koniec przeszedł marsz. P/łsudski do spra
w y Łrzykliwepo patryotrzmiu „palonych butów 
i  czamar“ .

Przez cały ciąg wykładu ni* było ani jednej 
alazyi do obec -ych stosr il ów. Publiczrośó ?, 
gotowała Marszałkowi entnzyaflfrynTaą owacyp.

Na odczycie byli m. i. obecni marszałek Sej
mu B itaj i szef rządu prezydent ministrów 
Grabski.

Rokowania resnisko-rumufekse
o ^ b ą d a  s i ą  w Warszawie.

Moskwa. (PA T ) Komśsatyat dla spraT, zagr. 
podaje do w :adomośai, że rzad rumuński na pro- 
pozycye rządu sowieckiego, aby wkuwania go
spodarcze roei jsko-rumuńskie odbyły się w 
Odessie, odpowiedział propi, .svc? ą, aby rokowa
nia te ioa*yly si w W  et ize Su.

Bi ndCMtt i sgraw-e slrp
kolejowego w Anrwi.

Londyn (PAT). Reuter komunikuje pod datą 
20 s‘ ycznia godz. 2 30 ranc: W ydział wykonaw
czy . rw lą.zku ma#Tynistów i  palu czy kolp.-jwych 
odmówił cofnięcia zak -io  tbajkn. Rokowanie 
będą jednak w dalssym ciągu prowadzone.

aryż (PAT). Ag. Havasa donosi z  Londynu: 
Rozstrzygnięclfe w  p raw ie  strajku kolejow- 
ców zapadnie d~ś o półrocy. Szereg miejsco
wych »w ią_ków j {jodT ił -ti& już na ssatti.nowiwie 
pracy. ____ ____ _

Statut dleStow. d^zyalnych
y/e Francy*.

Rzym (PAT). Prz ewidywai.e jest tu na ponie
działek ogłoszenie listu Papieża do 1 iskupów 
francuskich, który-to list za że ra ć  będzie ze
zwolenie na wpr wadzenie tytułem próby *»ta« 
tntn dla “  irarzyszeń dye- syalnych we fran - 
cyi. Statut ten został zhadstny i uzgodniony w  
Rzym ie z  prawem kanorucznem, a w  Paryżu z 
kons^ytucyą francusKą. form a dokumentu uję
ta będzie w  li;-t Papieża do biskupów. Na zasa
dzie tego listu kościół zyska ł przez stowarzy
szenie dyecezyaltie podstawy dla normalnej e- 
gzvstencyi i rozwoju admrnistracyjrpto instv- 
tućyi kościelnych, ^mbesador francuski royui? 
w ^zor'] popołudniu kilka godzin w  Watykanie* 
W izyta ta jest otoczona jtdnak najzupełniejsza 
tajemnicą.

Wznowienia stosunków dyplomatycznych 
Włnsko-gre{&»ch.

Ateny. (PA T ) Rząd włosM notyfitewai m yk, 
wi greckiemu postan p ien ie  wznowienia jto»iu>- 
ków ćyplo/iiałycznych.

NADESŁANE.
Za dział tan R<*dakcya nie bierze od®#*

i r t iM a t i i t d

Od dni* 2 1-go (i*yczv?iai 1924 roku 
v* O D D ZIALE

POCZTOWE! KASY OSZC ĘPHOJCI
w Krekowio przy ul, Vvialopoln od g >dr 8 rano 
do g. 1 pop. przyjn.owsme na razie tylko
na korta czekowe Centiall P. K, C w V^rs,:awle 
i na konta Oddziałów w Poznaniu 1 Kntowica. I.

wpłaty zwykle i tc.l<agiaflcsn«.
O dnsu zupełnego urucl r-ileni. Oddziału P. K. O. 
•w Krakowie nastąpi oddzielne cbwieszczenle. 276 

D ^rek cy— O ddzia tH  P . K . O . 
w  Krakowie.

t
Za spokój d-jsz jedyny.h, nieodż^Iswanjch 

ś. p. n-^ża t

IHNA V ii.TZ IG O
i córki Z O C H N Y

cidsrawicnem zc stanie 
N A 3 0 t £ ^ S T W 0  Ż ^ B K E  

w kościele iw. Barbary w . wtorek d.Ma 22 
stycznia b. r. o godzinie 9 rano, na które 
zaprasza Krewnych, Przyjąć* ół, Kolegów 
Zmarłego i Znajórrych pozostała w nieutu
lonym if lu Sona  i Pfl*it?sa.

Co dzień n iesie!
- * 

K^akfiw 21 strosiifa.

Pamp̂ ci poleołych za Ojozyznę uczniów 
urrlwsruytcstu warszawskiego.

Wczoraj w  południe odbyła się w  auli urjw. 
w e  rszawskiego akademia żałobna z okazyi od
słonięcia tablicy pamiątkowej kn czci uczniów 
nni'1 ersytein, p“.ległyoh w walkach o niepodle- 
głoŚÓ Oj "fcyzny w  latach 1918 1920. Ak demię 
poprzesz Jo nabożeństwo żałobne w  kościele PP. 
Wizytek, odprawione przej prof. ks. Grab jw- 
Ekiego. Podniosłe kazanie wygłos^ ks. prof. 
Szlagowski. Na akademią przvbyli przedstawi
ciele władz, orgarAzacyi społecznych, *wiata 
naukowego oraz rodzili j  poległych studentów.

Uroczysic^ć rozpoczęła się odegraniem przez 
orkiestrę Akad. Koła Muzycznego marnza żało
bnego Chopina, poczem chór akadsmicki odśpie
wał pieśń Szamotulskiego. Następni’' rektor 
ur iw. dr. Kot sembai-Łyszkowski zagaił akade
mię, składając przsdewszystkiem hołd Matce- 
Pofce, która z poświęceniem wysyłała swoich 
synów do walki o wolność, poczem znakomitv 
historyk prof. Władysław Smoleński wygłosił 
przemówienie na temat- „Młodzież w  walkach
0 niepodległość Poiski“ . Po krótkiem przemówie
niu prezdstawiciela młodzieży, nastapiło odsło
nięcie i poświęcenie tablicy, którego dokonał ks. 
dziekan Grabowski Na pięknej marmurowej ta
blicy wyryto złotemi głeskami nazwiska S09 
"tudmtów, n  tem 3 kcfckf, pc’ egłycb w  obronie 
Ojczyzny. Uroczystość, która na zebrańyrt wy-, 
warła potężne w rażenie, zakończ^a się odśpie
waniem hm nu  Gomółki i odegraniem poloneza 
elegijrego Noskowskiego.

Piąta -ocLnlcf* napadw creskH go  
nn S!?s$k.

Z kó  ̂ uchodźców polskich, ofiar czeskiego 
tsrrcru na. Ślą.:(ku Cieszyńskim, fisza  nam.

W  dniu 23. stycznia b. r. obchodzić będziemy 
niątą rocŁPicę haniebnego na^adT emskiego * a 
jesbrp-uttą lnanoSć pol.5k=* na fiasku ^ i szyń- 
sldm. W  uniu tym każdy Polak, ojciec . odwinie, 
w  szkole nauczyciel dzieciom powiniei obja
śniać, )ak wiarołomny sąsiad nasz „brf t“  sło
wianin zrabował naszą it’ zrnnie pi ’ rką, bogatą 
rieutę flą^k Ui( ?zy*s^i w  c żabie, ki'jdy Polska 
broniła swych rubieży wschodnich przed zale- 
v;em przes d sicz bolszewicką i  broniła Europy
1 jej kultury.

W  dniu 23 slyczn;a każdv Polak z zak”Wć - 
wionym sercem, z gorzka łza w  oku spogląda 
w stronę Śląska Cieszyńskiego, gdzie tysiące 
Polaków jęczy pod d*spotyzj*em Czechów, gdzie 
maocwano nu ć szkoły, fabryki, kopalnie i  pry
watne snu^tki., gdzie teraz chcą w yirzeń z  piei* 
ra dzieci polskich poczucie nari lowośc5 polskiej 
i religii, każdy Polak spogląda na grobowce po
ległych w obronie swe] ziemi bohaterów w  
wsiach począwpy^ od fkcczowa a szczególnie 
w  13tor wie, gd?ie najwiecej krwi polskiej w y
toczono.

W  dniu 23 stycznia my Polacy ze Śląską 
Cieszyńskiego nskarżymy przed całym światem 
naród Czechów i zwrócimy się do naszych po
słów i przedstawicieli władz, by nie zapomnieli
o krzywdzie jaką Polska poniosła przez zdra
dziecki napad czeskiego'narodu, by nie zapo
ra nie) i na słowa pisśm ):Nie dan y  ziemi, skąd 
nasz ród“ ,

Likwtfacya str?;ku metalo/^ów
w  Ł o d z i

W piątek w  Łodzi odbiło się zeb anio w  Zw, 
Metalowców, na którem postanowiono zUUwi- 
dować strajk I w pniedziałek przystąpić do pra
cy. Następnie przyjęło warunki pracodawców, 
którzy określili minimum zarobku na 8,216.000 
mk., nie stosując do mego ostatniego wskaźnika 
Komisyi Statystycznej w  wyLokości 86 proc,

Co do drugiei kwestyi, to c tego powodu, ie  
robotnicy przemysłu włókienniczego nie solida 
r^zowa’> się ze stanowiskiem metalowców, po-s 
stanowiono strajku ich nie poorzeć.

« !> ------------

Walna rozprawa policfi z bandytami.
p @ s t e r w i t M o w @ ® o  ^  P .  w  b r z u c h .

' uchodząc strzelili jeszcze paręcz) Dnia 10 bm. mieszkańcy wsi Be^y ina 
bvli świadkami wieikiej rozprawy między pc 
hćyą a bandytami — przyczera jeden z  bindy- 
tów cię*ko ranił postemnkowego P. P. W Ł Binii" 
ka w  Drzncl Wypadek ten Drzedstawia się na
stępująco-

Krytycznego dnia at. poster Wć*cik i oos 
franka udali się na patrol, przyczeui drog^ 'ch 
vyp:.dła prz^z wie-5. Dankowiee w  pcw. Qśvię  
cim kim. Kiedy wyniłenieni przybyli do wal —  
Bt oster. Wójcik udał się do domu radnego 
gminy Ant. Karcza, poster, zad Branka poszedł 
pod dom wóita gminy Ant. Walusgka.

Zanim poster. Brauka zdołał oodejść pod c 
kiiO, u lya za ł gwnłtc ne njada ue prów, a ró
wnocześnie -a.iważył wynn-sa.-icego z if z cic> 
mnoJci sylwetki kilku mężczyzn, tiedy męż
czyźni owi podeszli bliżej, poste; nkowy b. 
zauważył, że jeden z nich uźwigał ciężki wór.

W  tym momencie mężczyzna idący przodem 
zauważywszy widocznie posterunkowego 

BŁYSKAW ICZNYM  RUCHEM 7J0BYŁ BRAU- 
N IN 1 A  I  STRZELIŁ W  STRONĘ POSTERUN

KOWEGO RAUKI 

poczem zaeaął ntlakać.
Posterunkowy widząc, f.o ma do czynienia z 

bandytami pobiegł za bandytami kilka kroków, 
złoży! sia i  wystrzelił 2 ir  zy, poczem upadłszy 
na ziemię, oddał jeszcze dwa strzały. Bandyci

ra jy  w  stronę 
posterunkowego.

PlEKW aZY STRZAŁ BANDYTY URGDZIŁ 
POST. iRAńKJi W  BRZUCH POWYŻEJ 

PACHWINY.
TJsłyszaws^-j sł-zały st. poste;1. Wójcik wybiegi 
nat/chrmas. z domu i podążył w  kierunku strza
łów. Zauważywszy leżącego w  kałuży krwi 
Brańkę —  obandażował go, 8 uastępms r>rze- 
wiózł do szpitala w  Białe’ .

Bezpośrednio po w\ buchu roryoczęto śledz
two policyjne, które doprowadziła do wykrycia 
napastników.

Następnego bowiem cłi.ia przytrzymano dwóch 
osobników, a to: Rndslfa Lasze.5’."ka (lat 2(0 i 
Wladjgiawfe Zawaagkiej;o s }awiszowict których 
poster. Branka rozpoznał. Qbaj wymienieni niw 
mnuą udowodnić fsweno alibi.

JDF ADZIEuKF SAFSLUSZ.
W  nocy z 5 na 6 bm. dokonano rabunku w  

Stare] wsi w domu gospodarza Mynarskicgo, 
przyczem rabusie zabrali wiele rzeczy warto., 
ści kilku miliardów marek. Kiedy przeszuki
wano worek porzucony przez bandytów w  Be
stwinie krytyczne] uocy pomiędzy wielu rze
czami zrabowanemi u Mynamtieh znaleziono 
rkfce i  kapelusz Mynairakiego, który ostatecz
nie zagadkf Ir rozświettiŁ
Z TA JIIK Ó W  Pin^SZŁCSCI BANDYTÓW,

W  toku śledztwa okazało się, żć 'w szczak ze-j

© digitan^cja: mbc malopoisKa pt i
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u °rU Z?sta!  ’ asądzony  przez sąd w  Bia
łej za kilka zbrodni r a  dłuzsaą kare

Z końcem roku zeszłego l  wyłamsl sie z
więzicma i  zbrettf w  niewiadomym kierunku.
Dopiero teraz wykryto kryjówkę w  Ja wiszowl-

cach, gdzie przebywał wspólnie z Zawadzkim. 
Podczas rewizyi zialeniono we wspomnianej 
kryjówce wicie rzeczy, pochodzących, z i fżn jc h  
rabunków.

T r a g ic z n y  s k o k  z  3-cpo p ie t r a
(cz) Wczoraj o eodz. 11 rano zaw zwano 

pogo % ie ratunkowe na ul. Rakowicką, gdzie 
żona ki jyca.. lat 35 \nna Pohsz rzuciła się na 

i  z okna 3-go piętra. Kilku domowników, 
usłyszawszy rozpaczLwy krzyk, rzuciło sie na 
ratunek desperatki, która już słabe dawała na- 
ta ? rcia.

W  KAŁUŻY i .RZEPNĄCEJ KRWI ZN i! LEZIO- 
NO ZBITĄ, BEZKSZTAŁTNĄ MASĘ.

Przy1 yly na miejsce wynadku lekarz pogotowia

stwierdził

ZŁAMANIE PODSTAWY CZASZKI, ZŁA^ANIŁ  
GÓRNEJ SZCZĘKI, ZŁMANIE OBU NÓG I RĄK
Nieszczęśliwą przowiezirao na klinikę w  stanie 
beznadziejnym.

Wypadek ten, który wywołał w  całej dzielni
cy straszne wrażenie, otoczony, jest taiemnic % 
dotąd bowiem iiie zdołano stwierdzić, czy mamy 
tu do czynienia z  samobójstwem czy też mor
derstwem.

Btisie jszr numer „llustr. Kury , a Co
dziennego" zawiera 8 stronic druku.

^  NIEDOLI UEZĘDTZCZET. Skutkiem wyczeka
nia kredytu na zal cz'; na pobory służbowe mnó- 
' vo ir^f4ników znalazło się w bardzo trudnem po- 
tożei iu materyalnem. 1'jnieważ jest to jedyna droga 

otrzymani? zna( zme^szej gotiwfe za kitórą mo- 
aby poczynić większe, a niezbędne zakupy, było- 

, .v skazanem, aby cinośne władze pc^zyyły 'orki 
celem zn ^ksze-r^ kredytów.

Cez' rflPHOWLĘ NA liODZIE. Wczoraj miesakali- 
cy ul. Ziuńskiej zairfrasżyli na prawym brzegu Wi
sły ziwłotki noworodka nr lodzae. Zwłoki owin^Łe by
ły  w szinaty i i apier. Wyrodna m&iik̂  porzuć. i& nie
mowlę tam Widocznie w nadziei, że po sian iu  lodu 
środa unosie zwłoki dz^eoięcia.

>§) t  Z ’AZD BESTKZOW PIEKARSKICH w o je -  
W O P Z T W 1 KRAKOWSFTUJO oClyi się wczoraj na 
Kotłowem. Zjaad był ba nrtzo liczny. Po ożywione; 
dyakusyi uchwalono szereg rezolucyi — zdążających 
do zniesienia komisy® cennikowej. Zjaad miał cha
rakter uardzo Tawazny.

KLUB PR* W NIKuW  I KC ŁO LITEBACKO-AR
TYSTYCZNE wznaiwia swe tradycyjnie mile i wiel- 
k m sukcesem cieszące się zawsze zabawy icwarzy- 
sfeie Pierwsze takie zebrani", połączone z zabawą 
taneczną odbędzie się r soher ę 26 bm. o e^Tanie 9 
wieczór. Wstęp tylko dla członków Klubu, ich rodzn 
E osób jraez mch wprowadzony oh w poszumieniu 
z  komitetem zabawy.

\ Al,NE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU 
PRAWNIKÓW i KOŁA aR^STCZNO -UTER^  
HEIEtrO odbędzie nas we "rwaitefc dn 31 hm. o go
dzinie 7 i leczrem- Porządek dzienny: 1) Zagaj' lie 
prjiZdsa; 2) D-iaiwoadani' sKarł Tiika; 3) iprawozda- 
me kom syi kontrolującej; 4) Oznaczenie wkłaiud 
n asięczneo, 5} Wybór prezesa, 2 wcer-rezesów, Wy
działu i  Komasji kontrolujące], 6) V , r  orf*i człon
ków.

2 kraju.
Z] Z&OPA’ RZERIB DT.A OFIAR WYBUCHU NA  

CYTADEIiI. Manster^wo opiek? społeczni w cd-po- 
u ledzi na interpelacyę w aprawvr> zaopatrzenia tk>- 
sztefxkwvanych wyibu iiem na Cytadeli t»nmnHU]p, 
.ze wszyscy poszwo Iowami wojłftowi i ich rodziny o- 
trzymali pełne uposażenie emerytalne wedle odpo- 
w ie d w  'tstawy dla inwalidów ze apecyalnem u- 
wznlęfti en nam dewal laeyi. Hów7ijeż w oiłpo w fedm 
sposób zostały zabe? pnezone icdżfny po twa^kodo- 
iwanych łobc'.nśkach

SPADIjiK CEN W  ŁODZI. Z Ł o łr  donoszą o dal
szym spaaku cen na artykuły pierwszej poirąpby. 
Spadają ceny masła, mle>a., jSj, kartotli itd. Praewi- 
d'*wany jłst również 5Badek cen chlete, wobec wsino 
■żonego dowozu m #  j -wobec tenJencyi zmżkom-ej na 
•■!yto.

Jnz obecnie mąka kalkuluje się o 10 milionów ma- 
k tamea na worku.
Również spaeffir ceny kur, kafc^k i gęa. 
Tendencya znśftoiwa cen uwydatr-a się w ał-ytn 

kraju- Kilogram iuaeła na prov mc-Yi (N. Sącz) ko
sztuje l  mil. marek.

Ze iw iata.
gLUB CÓRKI LA^ISOHA W  KARWINIE, W  tym

tygorkm /flechała, kC do Ka-wnej magnateiya nuro- 
pejska., by asystować potfcza* śłubu jednej z córek lir. 
I  irrsclia właściciela dnfcr w  Raju pod Frysatateni. 
troczysti&ć odbyła się z ogroniną pomipą w dn'U 16 
styc/.na w kościele kan\ niskim, do ldórego dostać 
«iq lwio rn; ńnn jafe do-ias; „Gazeta Kresowe", tylko

m  a i ^ s S j N E  ARESZTOWANE W  ^lEE  
N1U. V  związku z u yfcrvraem piaktyłe sadystycz
nych w  szkoło me]a’ne] Radmet w Wiedniu, aresztc 
wano znanego publicystę i politma br. Leopolda 
Chl»an^kye*o, =vna bjłego roinrrtra.

(PftTj ZWYCIĘSTWO GEN. ^B^EGONA Posel
s k o  meksykaństoe w Berlinie ogłasza depeazę- u- 
rzed.owa o decyduj: cem Łwycię^twie gea-rała Obre- 
gona- Wedle tej Speszy zostali powstańcy pouici 
zupełnie n;vx!z wojska rząidowe na froncie Tehuacan- 
Puebła i znajdują się w rozsypce.

WliJEC/A OCALONA PRZED... S.JHOCFODAMI- 
Mussołini =(pizeciwił się wykonaniu projektu, p zed- 
sławionego przez władze miejskie w Wenecyi, a 
wrzewtu-łj^cego budewę mo>tu na .agunach, prowa
dzącego na plac iw. Marka i ułatwiającego łostęp 
wozom i autom- Wszyscy artyści i wielbiciele We
necyi masowo do Mu3 »li*Tego podziękoww. za 
to, że /apot>’-;gł temu zmodemieowaii.M mia-sta 
da? ów. *

T£ATR , LITF:RA7URC, i SZ TU K A .

> ' PO RAZ 8. Dzisiaj w poniedzia-
21 bm. ukaże się po raz 8 „Noc .śaibatn" Bena- 

vcnta, która . przekładzie prof. K. Kramaiczi „sa 
‘Stanowi jeden z największa cli sukcesów artystycz
nych sezonu. %

Akya obfitująca w momenty silnego dirainatyczne- 
go apięc^a, do3k“ niLiłe psy :-ho]logiczne postawienie 
,»>st?ci oraz wykwinlnv. pie.kny dyalog — oto za- 
sadmeze walory tej sztuk, u>vinrlatnione rciyiseryą p. 
Sosnko.w^kiego oraz znakomity artystów.

KARNAW^ŁCWA REWlJ- HOjBORU z efeMc-r- 
n vm, niezmiernie urozmaiconym >rograjmem rzuri 
f  '°P ^ronueni wesołości w szarzyznę tegorocznego 
Łamf rału wt w toT"1-’ 22 bm. o godz. 8 wiijcaorem.

„Stieglitz i Koipplcr jako obrońcy sądow“ nastro
jowa tanećzno-wokaina bluetka Jaha „Staia ba^ia" 
weseł^r {-'retoli, „Nimfa w kąpi^L,., kino ńn orte „IX 
serya Hraihiny Paryża", j^osenki L. .Semj jnńgJatgo, 
tai.ee pp. Martówriy i W. jnara oraz dwó"h mteJziut- 
Łich tancerek L. Kownackiej i M. Relli jakoiez cały 
szereg innych aitirakcyi zlofą się na barwną całość.

Z rEATRtl JM. SŁOWACKDSuO I>zi«iaj w\jąiko- 
wo o g.dz- 5 posp. „Kadigula" d'a młodzieży Alw-te- 
anii handlowej poprzedzony prełeteyą autora. Jutro
o godz. 4 Akademia ku czui rocznicy atyczinioiwtj, 
wieczorem „Carem7; z Aleksy'4 z pp. W , tocką, Bu
czyńską, Brackim, Rod';ie-h _jzem i  Pi^-arakum w ro- 
ls^h głównych. Sukces te«so „Sen nocy lei-
Eiej" powtórzony będajtc we czwartek 'di bm.

Próbv z nowości Jerzego Ł ztj na/WisSUego — „Ptaki" 
■pwtepują najprzód pod beruiJcaiij 3yr TracdilJkłejra 
Premiera „Pkaika*‘ w sobotę 26 bm.

WIECZÓh k a b a r e t o w y  a r t y s t ó w  t e a t r i
TSL SŁOWACKIEGO. Dz: 'a j  wieczorem o fj>Łz- 8 
powtarzają srtyici &wi, wieczór humoru i jroteski. 
Bilety do nabycia w kasie teatru.

TFa^R MH*7<5E1 OrERETŁi. „Szalona Lola" da
ną bfdzue dzis w połiietóałEfe 21 btn o god'. 8 w, 
po cenach o 50 proc. z.m,zonycii. Oti=ade suin-o? ią 
pp- KozJswska, Semp-oJmci, UJłiolyi, Le°z!kn, Czer
niawska, Lasko w -ki, Karasiński Kwaec .laka i Br*jna 
rowiski,

KOHKUBS NP KAPLICZKĘ NA WYSTAWIE PA
RYSKIEJ. K jm  et wybtoTiomezy polsku ogłosił kon
kurs na pi^iekt wnęirza kapliczki v: dziale pol=ikmi 
na m.ięJz.-yna.rodni-nej wystawie ł-owoczesnych sztuk 
d-okoracymych w  Paryża lt)2ó r. z '"imiaem 1 mar
ca br. Bliźnie szczegóły w kom_;ecic wykonawczym: 
Tamfoi 1, w lokalu Towarzystwa, przemytu ładewe*

w WtwąmMe aibo u delegata rząd-a: Smoleńska 
L- 9 w Krafeow.e.

Rewia nuimoiu w „^aiałeśi".
Kraków, nie prsiada stałego kaiiaretu artystyczne

go. ale odczuwa snać jegc petrzebę, skoro sporady
cznie urządzane przedstaw*enia Kabaretowe oiaszą 
się tak wiella;m powodzeń) sm.

Rewię Sylwestrową w „Bagatel." jjowt»rzano sze
reg razy pi*v wyj: ̂ łnicnej widowni, a „Now;. rewia 
humoru“ , którą zaj>'e>entowano nam w sebotę w 
tvmze teatize —  zapowiada sie jako nowy sukces.

PingriMfl bardzo obfity roKpcezyna iowCipna je
dnoaktówka YemeuUa ..^mfa w kąpieli", r-zypewr.- 
naiąca tematem „Kochania od serca". Przepyszną 
postać podstarzałego lowelasa stwarza t». K#ekows)ti, 
p. Horecka c/aruje mai ieTamj chytrej kotki i urc- 
czym negliżem, a p. Wesclow?&ki jesi ,Kochankiem 
cd serca“ , predystewanym do tej r&li już pizez swoie 
warunki zewnętrzne Stieglite i Kcopler, jako obrońcy 
sądowi w odtworzeniu pp- Bersk.’ego i Zbuckiegc zo
stali pizyjęci wprost entuzyastycznie. Te dwie kapi
talne f gury dominowały w wesołym sfcetdra .Palu
szkiewicz contra Siupścińska", chcciaż i .'nne posta
cie. jak Mania Snrp&eifiska (p. Skalska;. Tumbal- 
ska fp . Kolinan';, Paluskiewicz (p. Stzuberl ■, sędzia 
(p. Ratschke), Lypko (p. Winkler’!, trjskalT liumo- 
re.m i charakterystycznem zacięciem.

Prawdziwą okrasa prcgrar.m była nastrojowa, peł
na opezyi .Siara najka" Jaha w wvkcnamu pp Mar
to wny, Sempoluiskiego i Wysockiego.

Ponadto sensacya dla kinomanów „IX serya lira* 
biny Paryża", w której „sadeŁlutował1' w roi? psa po- 
bryjntgo znany na krakowskim bruku „Skltució , 
który pomimo pewnej tresury wywiązał sie godnie ?e 
swego zadan’a.

Przepyszny taniec „Pucybut i panienka" .Harto
wna i Wojnpr), „autentyczny" taniec murzyński, wj 
konany z tempera-nenteię przez pp. Kowracką i 
Reltę, recytacya Frenkla, monolog Turskiego .pieron 
krakowski" ze śpiewem i tańcem, piosenki Kożfcw- 
skiej i Sem^diiństoegu, dwaj dowcipni conterenćie-

rzy Turcio Kwiatkowski i Tadzio Frenkiel — -zyt 
to nie dosyć? I .

„Mom t‘Liebchen, was willst du noch mehr?" 
Baw-li^my się doskonalę, śmialiśmy się szczerze a 

w czasach tak ciężkich, jak obecnie -  to coś -ńa-
czy- _________ y  m.

REPERTUAR TEATRÓ W  K R A ro W S K lC E : 

TE A T R  IM. JU LIUSZA SŁOWACKIEGO.
Poniedziałek popol.: o 5-tej ..Kalig-a^-* XV sskolnel 
Poniedziałek wieoi.: o cod z. "-tej Kabaret.
Wtorek popol.: o 4 tej Akademia ku ejo-i rowst. 3S63. 
Wtorek wieez.: „Carewicz Aleksy".

T E A T R  „ B AG ATELA%
„Noc Snbrtn".

Wtorek: Earonwałowa rewif hnino-m.
M IEJSK I T E A T R  „OPERETKA"*

Poniedziałek: „Szaiona Lola".

CO GRAJĄ DZISIAJ W  KINIE?
Uciecha: „l>zl eci BewoliioFi".
Wanda: „Władczyni dolara i >TeapolitaAcz’ k". 
A’ovoh.;i: Max Linder — „Zręczny muszki,»icr“, 
aztiikt „Za ninrami klasztoru".
Warszawa: „Ayasz i nlicMiica".
RbJata: „Knpłank: boginf miłości".
Pronileń: JtOzamy dyabelr.k ‘.
Zachęta: „Piotr Wielki“ .

K u r y e r  h a n d l o w o  -  p r z e m y s ło w y .

ZBOŻE I MIĘSO W CHICAGO.
Chicago 19 siydatia. (PAT1). Giełda zbożowa: Psze

nica na maj 108 i j^dna czwarta, na lipiec 106 i je
dna czwarta, \ukurt dza na maj 79 i trzy ósme, na 
lipiec 80 i jedna czwarta, jwies na maj -46 i jedna 
ósma, na lipiec i i  i siedm ćsir-.yćh, żyto na miuj 73 
i pięć ósmych, żyto na lipiec 80 i 'edna czwarta 

Unifiago, 19 stycznia. CPAT). Tarju mięsne. Smalec 
na styczeń 11.67, na marzec 1152 i pół, słonina ce
na najniższa 10, cena najwyższa —.—, boczki wę
dzone na styczeń 9‘67 i pól, na marzec — . - lowóz 
świń do Ghirago 15.00C. dowóz św iń na zachftc 8300, 
św nie Iskkie ceną najnizsza 690, cena najwyższa 
7.10, świnie ciężkie cena nr;niższa 7.10, ceua naj
wyższa 7.20. ' 

MIĘDZYNAHOliOWE TAPOI BAWHUSS. 
No-ry Jork. 19 styczr1:a. (PAT). Targ awelny. Do

wóz (k> petów Atlantyku, i Golfu 12.000. Dowóz we
wnątrz kiaju ir-000, 'rywóz do kentynent. 4800, targ 
miejscowy mlOdling 33‘S5.

iarg termi iłowy: Styczeń 32‘84, luiy —.—, marzec 
32‘15, kw ^cień — .—, maj 33‘37, czerwiec —.—. li
piec .53*38, sierp:'et §9*80, wrzesień 28*65, pażdaier- 
rik 2K60, ' stopad 27*76, »,i idzień 27 53.

N owt Orie&n, 19 stycznia. (PAT). Targ bawełny! 
Targ iriejscowy middlmg 32 38, Targ termi1 ,ry sty > 
czeń 33, marze1* 34*14, maj 32*00, ’ piec 33*09, paź
dziernik 27*50.

Brema. 19 stycznia fPAT). T;rg bawełny. FttJ» 
middhng grnd colour and suple loco za 1 kg. —.—, 
cent. noicwane przy zamkn'ęcsu *irgu 35*56.

KURYER SPORTOWY.
DOOKOŁA OIIMP1ADY NAHCIAESKIEJ.

D/ięki inłei-wencyi m'tiisira spraw wojtkowych, 
gej. Sosnkowakiego, nadzwy»a;ny komisarz Osz
czędnościowy zgodził się ostatecznie na wyjazd woj
skowego liatioliTdo CnamonLs

W ten w’iec sposób usunięta została najgroźniej
sza przeszkoda ■wyjazdu.

Pieniądze przeznaczone na podróż pobyt worko
wych zagnnicą wyasygnowane został* PKIO, ponie
waż Międzynarodowi komitet olimpijski uznaje je
dynie przedstawicielstwo towitelów na udowych.

Bozpatmjąc szanse naszych uarciaizy w Cha.no- 
n>x, z góry musimv zuznaczyć, ze ma spodziewamy 
się jakichkolwiek awryciąstw l łs /nmif-w. INie uczy- 
my nawet na sukresy p. Zislki"ir«czowej, chociaż 
ma ona naiwięce; szans ze wszystkich współiawodni- 
ków Pisząc c tem bierzemy pod uwagę niesłychanie 
silna kc trurei yę laka nieć' będzie mitjsce we Fran- 
cyi, konkuręncye, której się dotychczas nie spotykało. 
Dotychczas bowiem trudno było jtrzymywaf :'.cislyi 
kontakt z krujan  ̂ Skandynawi, której mieszkańcy 
niechętniis opus/czai? rodzime tereny. Wiemy rów-, 
nie o tem, że w Chamojdśc zetrą s.-ę dwa jlówni- 
kieinnlr narciarskie: pmwjay technicznej doskona
le ̂ ci, skłaniający się raczsj do biegów ahsd-iwych, 
a Teprezpjitowany przez Szy .'jaryę, Austryg, Wę-. 
gry, Polskę i drugi kierunek hołdujmy I egom «Un- 
gim po pl skrn terasie kultywowany w Szwet.i, 
i\'oiw«'gii i Finlandyi. Bezspornie pierwsze miejsca 
zajm'! ftaństwa północne, dalej pójd̂ , ozwajc&i^a i 
Austrya Polsko zaś stawiać .tziś musimy na końcu 
prssea J-^osJa-rią, R-mnniii > in.

Odnosi fię to zarówno do Jiegu jak i siwku. >A 
tym ostatnim Polska ma możet rochę lepsze szan
uj, biorąc V'od uwag.- z roku na rok lenszą formę 
Kraer*"wsk;Eflo i doświadczenie nabyte przez niego 
w roku ubieeb. in zayranicą Natomiast zarówno on, 
jak Eujak i Witkowski mc dtrówrnji jłszczo^ klasie 
uliędzynarodowej w biegu, P l̂a jięt kie wieżowa 
spotka bardzo silne ,repółzawudniczki, yierzymy je
dnak. /e o ile chodzie bęuzie o zrazd i ewolucye, 
znajdzie bardzo nieliczne rywalki- Gorzti bęflzTe z 
podchodzeniem do góry. Kie przesądzajmy zresztą 
faktów.

.Niezmiernie ciekawą Będzie obecność narciarzy a- 
merykaźsskiih, o ile wogóle nastąpi. Sport bowiem 
rarcoarski w Ameryce nie jest traktowany jak u nas 
po amatorsku, a fenomenalni ich skoczkowie są w 
lwiej części zawodowe;1 mi

W poniedziałek dn. 21 b. m“ odbędzie się w Kra
ków. nrzegląd wyjeżdżającego patrolu dokonane 
pr>»*z delegata Sztabu generalnego.

W poniedziałek w zwi^z^u z wyjazdein narcnzy 
do Francvi przybywa do Krakowa wiceprezes P. Z* 
N. rtm. Adam Mryc
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.fDuchow? zdobywanie zagranicy44.
2 taiei-anis w!ei;; gsropsgatif?*;.

Kraków, 21 stycznia.
' T' Organ finansyery n em -żydowskiej 

,.1 rąnkfurter Ztg.“  zamieścił niedawno artykuł, 
zdrad tający powody, dla których rząd niemiecki 
wydaje miliardy na „duchowe zdobywanie za- 
Branicy", na propagandę /ajran.czną... Otóż 
według tego artykułu. traktat wersalski ograni
czył =rolki irein eckiej polityki zagranicznej i 
ul i udnił politykę handlową, to też pozostała jej 
jedna wolna tylko d^edzma „duchowego rd&fey- 
wania zagionicy, cryłi poiityki prasowej i kul- 
turplnsj“„

W Niemczech —  pisze „Frank.-Zeitung1* —  
*ladem Francy„ i Anglii, zrozumiano znaczenie 
opin5\ Świata, zrozumiano, że wywoływać moż
na tę op-nię przez ściślejszy kontakt z obcą, 
prasą,. Po wojnie Niemcy postarały się o pogłę
bienie i rozszerzenie tego kontaktu. Broń pro
pagandy jest bardzo silna, to też należy ją do
skonalić i dążyć do zrównania się pod tym 
względem z innymi narodami. Każdy kraj v . j-  
maja isnej •netowy pr^paganily-

Niemieckie urzędy polityczne najiupełn lej zro
zumiały potrzebę ‘ego rodzaju polityki i wyra
żają nadzieje, że drogi tej nie porzucą, pomimo 
wielkich trudności finansowych kraju. „Albo
wiem od tego zależy wielka część naszej przy
szłości".

DzislilnoB  propagandy ianudekiej j: is" ■"'sło
tnie wszędzie widaerną- Podjęto na Wilhekn- 
gtrasse pracę na olbrzymią skalę. Sieci tej pro
pagandy widać wyraźnie, nawet zbyt wyraź
nie w  Ameryce, w  Szwajcarvi, w Anglii, Holan- 
dyi, Hiszpanii, Szwetyi, Widać je w dziennikar
stwo i wydawnictwach tych krajó#. —  Naród 
„najbardzej znienawidzony na świecie" —  jak 
to stwierdził kiedyś „General Anzeiger", rt*jiai 
już rmc Jylikować opinią całych odłamow wpły
wowej prasy obcej na swoją korzy £ć. Sprawa.

okupacyi zagłębia Ruhry, sprawa „niemożności 
płatniczej" Niemiec, sprawa'odszkodowań, sepa
ratyzmu —  no i „nowej“ waluty niemieckiej —  
wszyrtkie te zagadnienia oświetlane są w wy
żej wymienionych krajach, a także we Wło
szech, a po części nawet n nar nietylko w du
chu nieprzyjaznym Francyi, a>le przedewszyst- 
Itiem w duchu ni ;mieckim Najokrutniejsze 
fałsze uważane są dzisiaj przez wielu lodź- na 
świecie szerokim za szczerozłotą prawdę.

Oprawy polskie niemałą {.rpją w lej propagan
dzie rolp. W  każdym razie, skoro tylko ma być 
wytoczona w IJdze narodów lub przed trybuna
łem w  *Iadze jakakolwiek pretensya niemiecka, 
natychmiast otUywr.;a się giesy sJyci propagan
dy niemieckiej i wielkim wrzes i im zarjł osrają 
polską prawd?, o ile ona wogSl^ 7 jakim d:dan- 
niku się ukaże.

Dzięki szalonej propagandzie niemiecki ij prze
graliśmy GdańrU, sprawę kolonistów niemiec
kich, szkoły mniejszości narodowych na G. Ślą
sku... I szereg spraw innych.

Szaloną propagandę zagraniczną prowadzi też 
komiwojażer polityczny Bencj-t, agitator bez 
skrupułów, cyniczny reklamista, i oszczerca. —  
Cośury przeciwstawili propagandzie Benesza? 
To samo rolną sonety, Lił^ini, i.usini i szka
lują najzą politykę. Odbywa się przygotowana 
£*en.zywa prasrsra prreciw Polsce, a my na nią 
zatykamy uszy, a my milczymy, my siedzimy 
u siebie cichutko. Rogatki Warszawy nam wy
starczą! Inni jeżdżą po świecie, kłamią, lżą, 
grożą, pieją nienawiść do nas i wygrywają po
tem z nami procesy tu: >^ynarcdoweI Nie ża
łują grosza, nie żałują trudów!

Nam propaganda zagraniczna jtsł potrzebna 
jak aitcia. Nie redukować jej, ale rozszerzyć ją 
trzeba. Na wzór czesi i niemiecki.

Najwybitniejszy pisarz ameryk. o Po!sc9.
G ło s  *?. F r . H . S i m o n d s a .

KiaM w, 21 stycznia..
Pr?ed trzema tygodniami, pojawił się w  pra- 

ęjo Stanów Zjednoczonych artykuł Fr. H, Si- 
monJsa, nLj^bitaifijszese politycznej pisa
rza amciyi ańskif go, poświęcony Polsce. Pojłu- 
chajray, en w  streszczeniu pisze ten słynny 
publicysta.

„Żaden krai —  pisze Simcndn —  który uzy
skał wolność i zjednoczenie po wojnie kwiato
wej, nia uc?u ial vięc-3j od Polski. Ze wszyst
kich stron rzucali się na nią wrogowie, a rosyj
ska liiiyazya dotarł1? aż pod rrmr / samej stoli
cy, grcżąc zagładą powstałego do życia pań
stwa . Folrka była teS dale paraliżo' i?a  przes 
wrogie t ,akto'-rnie takich pa&stw, jak Anglia, 
od których Polska miała prawo spodziewać się 
przyjaznego poparcia. Żaslc’* teł L raj, powsta
ły  po wojnie, jdeuiał wHnieiszycii ptoblenćw 
do pokonania, jak Fo!»ka.

Połączyć i -jednoczyć m sobą trzy odrębne 
ddelnlc" byłego polskiego państwa, di u go trzy- 
maro w poddaństwie przez trzy fWlitarne mo
carstwa, Niemcy, Austryę i Rosyę, i doprowa
d z i  je do wewnętrznego zespolenia to na
wet w  czasie pokoju byłoby iiuiine zadaj. a 
cóż dopiero w takich ciężkich warunkach, w 
jakich robiła te Polaka.

Jednoczenie się ziem polskich dokon rwało 
sjij w gród w walk. Z Czechami był spór o Ziemię 
Cieszyńską i Jaworzynę. Z  Litwą długi spór o 
W i'no dopiero niedawno rosiał uregulowany 
prre Radij Ambasadorów. Z Rosyą^miała Pol
ek;. do załatwienia kwestyę o całą granicę 
wgehodnlą, łąezme z tytułem posiadania Gali- 
cyi Wschodniej. W  głóvmej csęści spór ostatni 
został załatwiony przez traktat ryski, do  odpar
ciu bolszewickiej inwazyi.

Co do GaHcyi Wsrhodniej, to sprawa dopiero 
w rokr ubi spjym załatwi mą aostała przez wiel
kie mo€4i?łwa. które rozstrzygnęły P W W -  
nie ni kozżyść Polski.

Z Nlemcairf kwestya Górnego Marika była 
przez t’?an długi powodem konfliktu, r na^et 
zagrażała europejskiemu pokojowi. Za atwioną 
wre^/eie zostsla przez Ligę Narodów, lecz za
łatwiania to n̂ edy nie było przyjęte w liobnj 
wierze isng Nia"icy. To sainc powiedzieć mo
żna o kompromisowem załatwieniu oprawy 
Gdańska przez traktat wersalski. Dla Polaków 
bów ero problem gdański nigdy nie był spra
wiedliwie zalatwion i rząd teno miasta starał 
się pod każdym względem utrudniać Pol: ja do
stąp do morza, .

Przedewszystkiem jednak Polsce grozi ciągle 
możliwość połączenm się Niemiec i  Rcsyi, któ
re mogą znowu k.edy echcieć dokonać noyre- 
g( roscbwni Polski. Z Niemcami żadne trwale

porozumienie nigdy nie było możliwe, ponie
waż silne Niemcy nigdy : ’e zniosą straty Wiel
kopolski, Pomorza i Górnego Śląska. Zachodzi 
kwestya jedynie, czy z Rasyą nie dałoby sig 
zawrzeć jakiego porozumienia."

n|. i Inteligentna sleroiu, ciężko chc a, nie 
PS lUUa -.o-iadająca już nic, czembv mogła po
ratować swoje zdrowie, zwraca się z gorf-cn prośbą 
do D. T. Publiczności o jakiekolwiek vfsp*-cie. 
Da ki przyjmuje fldministracya HIlustr. Kuryera 
Codz.” pod szyfrą: „Nędza”.

„Gdyby Polska mogła znaleźć ^odstawę dła 
ostatecznego porozumienia się z Rosyą, mogła
by zwrócić całą swą uwagę na przyp owanie 
się, na nieunikniony atak ze strony I lemjeę, z 
zapewnieniem, że gdy atak ten na tąpi, będzie 
mogła liczyć na poparcie Francyi. Francuzi z 
druŁ 2] strony są mocno zainteresowani tem, 
ażeby Polska na w s c h o d n ic h  granicach Niemiec 
powtórzyła tą samą usługę, jaką Be'gia oddala 
Francy w wojnie światowej. W  rzeczywistości 
ścisły bojusz por,.»ędzy Francyą, Belgią i Polską 
prawdopodobnie porarty przez Czechy, mógłby 
pobić każdą niemiecką ofenzywę, czy to na 
wschodzie czy zg chodzie.

Dla Polski najtęDne pokolenie ma niezmier
nie ważne znaczenie. Polska jest narodem, li
czącym 27,000.001) mieszkańców, z  obszarem 
równym prawie Niemcom, posiadającym wspa
niałe zasoby naturalne i fc-zelkie podstawy do 
zaprwnienia Er ie dobrobytu. Potrzebuje cna 
tylko dłużsŁCjo pokoiu, aby jej mężowie stanu 
mogii ściślej zjednoczyć cały naród, pozostają
cy przez półtora wieku w  rozdzieleniu.

Na razie Polska jest bezpieczną od strony 
Rosyi. Do WashinŁi"HTi nauchodzą wiadomo
ści, że Rcsya znajduje się przed nowem sta- 
dyum zaburzeń wewnętrznych, wobec czego 
nie bodzie miała dosyć czabu i siły ■do szkodze
nia Polsce. Dzięki temu Polska, uwolniona >-d 
niebezpieczeństwa na wschodzie, będzie mogła 
wywrzeć większy wpływ polityczny na *ach«H 
daia".

W dalszym -lągu swego arbTkułu, Simonds 
pisze, że z dwojga złego, Rosya jest mniej nie
bezpiecznym wrogiem dla Polski n:ż Niemcy. 
Dlatego też jedyną racyonalną polityką dla Po l
ski jest szukać możliwie zbliżenia z  Rosyą, aby 
wszystkie siły narodowe mieć wytężone "prze
ciw Niemcom.

Simonds widzi w uznaniu unii spublił wy 
wieckich mądrą politykę. —  Polska musi Bię 
sirzedz przedewszystkiem Niemiec, przestrzega 
Simonds.

Bez względu na rozważania pana Sixondsa
oo do roli Polski w zagranicznej polityce, arty
kuł jego jest nacechowany wielką życzliwości.) 
dla nas.

Usty zastawne w złotyc\ frankach.
Krakfiw, 21 ritycania.

Csłm) Aby umożliwić właścicielom ziemskim 
zcpł.iceiiia nodatku majątkowego bez wyspzze- 
dawania oię, powstał w  Warszawie projekt wy
dawania nisez tamtejssB Towarzystwo Kredyto
we Ziem»Ms lisiów zastawnych, opiewających 
na franki złote, które miałyby^ obieg, jak przed
wojenne papiery wartościowe o ustalonej war
tości i stałem oprocentowaniu. Kokowania | 
dzauui ■karbnwemi w tym p»2adtniocie zbliżają 
si-K do połi‘7śln< (jo zakończania.

Listy zastawne b^dą w yd ’.re na sumę 10 mi
lionów złfliych henków i  będą oprocentowane 
w stosunku 7 a.t sta Pożycziki na te listy udzie
lane w sumach, odpowiadających rozmiarowi 
podatku majatkewego, prrypadajreego od po
szczególnych dłużników. O le okaże si^ Dotrze- 
ba, em:sya zostanie powiększona ponad prze
widywaną obacnse granicę, fji 10 mil. fr.

Czy kasy sk arla li będą p i^ jr- iwa?" apła- 
tę podatku bt-spośrednic w liatach -sastawaych 
n :e jest iesz,c?e zdecydowane Prawdopodobnie 
me br/lą ono mogły być użyte jako srndak płat
niczy, tj. podatnik liędzie musiał swe listy za
stawne sprzed*ć by opłacić podatki.

W  kołach miarodajnych przypuszczają, że li
sty te spotkają się z cbętnem przyjęciem wśród 
publiczności, jako środek lokaty kapitałów, za
bezpieczający ifi od dewaluacyi i przynoszący 
normalny procent.

Jeżeli chodzi o stronę prawną zagadnienia, 
to stwierdzić trzeba, że na zasadzie ustawy t  
dnia 11 s erpnia 1923 r. o podatku ms jąti >wy-m 
do zezwolenia na “ ~nuszczenic takich listć ,/ 
uprawniony jest mimslet skarbu bez speeyalnej 
ustawy. Listy zastawne korzystać b»i! \ z jiiery 
szeastwa hypo^.rznego przed wa rs sJkiemi m- 
nemi zoboł ią taniami.

Dla przysp ipsznia emisyi islmeje zamiar wy
dania świadectw tym'Z^sowych, brzmiących na 
okaziciela, naty«hiniast po otrzymaniu defini
tywnego zezwolenia na emisyę ze strony mini
sterstwa skirbu n'm jeszcze wyr’konane zostaną 
właściwe listy zastawne.

Projekt ten, bez wzglt?lu na to —  jakie będą 
losy jeao reab^acyi, <;odnv jest uwagi, ale zwią

zany jest ściśle z innem sagŁ-dnieniem —  wa- 
lotyzacyi przedwoicnny h listów zastawnych I 
obligacyi. Byłoby zwyczajnym a-^nkiem prac 

nyvu zezwolenie właścidelom majątków "dem 
skjSch, <ewertualnie nieruchomości) na z^cią- 
Oi* cif na ich lipoiaki nowych długów bez za
płacenia starych — które o wierzytelności sb»- 
newią nieraz cały majątek n«jsrożej pokrzyw
dzonych przez wojnę wierzycieli ze sfer inteli- 
gencyi, podczas, gdy dłużnicy ich p. Łyszli z po
wrotem do swoich majątków i do świetnych do
chodów. W  izystkie „figle" z wylosowywanicm 
listów : asti wnych trz^dwciennych Ł : płaceniem 
frh przez To w r. yitwa w  relacyi 21Ł mirr-k n- 
becnych za 100 rubli c z y  te£ 70 marek »za 100 
keron, muszą być unieważnione —  jeżeli towa
rzystwa te mają otrzymać pozrwolenie na nowa 
emisye listów zastawnych, czyli na nowe po- 
życzk!. Pan premier Grabski, pomimo całych 
swych sympatyi dla rolnictwa i dla star.u zie
miańskiego, ma tyle i eczucia prawnego, żc zaj
mie niewątpliwie ten sam punkt widzenia. Zre
sztą bez załatwienia tej kwestyi zapewne nie 
Znaleźliby wśród publiczności nabywcy na no
we list:-, gdyby ze staremi zostało dokonane 
zwyczajne oszustwo. A przyjmowanie *pr*"« 
skarb takich listów wprost jako wpałtę podatku 
majątkowego —  byłoby podarkiem dla tych po>- 
datników ze s karbu państwa.

Gdy te wszystkie wątpliwości zostaną wyja
śnione, zapewns zajmie się sprawą listów zasta 
wnych starych : nowych i Galicyjskie Tow. 
Kredytowe Ziemskie.

z
G"Ęd?.epi’e o fistarn*.

Katar — to wiecznie aktualny temat dla dzień, 
nikarza. Albu się bowiem kettar ma. albo go się 
właśnie miało, albo się go jutro dostanie... Życii 
nasze — to właściwie trzy okresy kataru, poprze
dnio oznaczo^ ...

Ktoś powiedział, że małżeii-two i  katar — to 
najwięksi wrogowie ludzkości. Nie cncę rozstrzygać, 
kto jest wrogiem większym. Wychodzisz zdrowy 
z domu, cieszysz się piękn°m słońcem zimowem.

© digitalizacja mbc malopołslka p
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n J r ! n f S* trkatat W  r 1 wolneł*  Potwietr: :u -  
jak cień T7 ni, * ?  m ,w#od*Hpby towarzysz,
b ra k u ,; nie jesteś chort,'6 .“ f e f  * *  tób N l ' «  ™
aż sie inurv trzpsn a + lyU"Ł ™ sz katar * k ‘ch^ z> 
nos poczerwieniał ?vlkn nfZy V wylatu^ ' tVlko 01 ko ci czv*tvrh ^  X niasz oczy załzawione, tyl-
to mc —  "c^e, 5 °  nosf' brakuje... Katar
U d z «  C. wszyscy ? ’ ™  f° ,  wła5ni«  stracili... 

Iii lim nr.n-.oJ v  i ‘Carstwa przeróżne,
wiem  ^  r riĘ nio °P » » 2cza. On jestwiem  ejgzy od kobiety i r rzyjacwla

J aniPT J 8tk°  m  * ™ - ie łak 1 kttlaf nii™ - Mtata,
r 5  f f  - ’ ° n 7J1pwu v ' a«  ^  jMewośny v je- 
- f ^ 1’ L k r^ ‘> jh drzwi >vy rzuciło. i  ynoTU

musisz przed nam skapitulować. Katar — to jak 
cudza zrna. Fizychodzi zwyczajnie nie w porę. Ka
tar to ja k cudzy kapitał, który otrzymać możesz 
najłatwiej wtedy, kiedy ci go nie potrzeba. V, kar
nawale grasuje un nagminnie po Krakowie, gdtie i 
porządki i klimU sjrzyjają jego lozwojowi Kraków 
—- to typcwe mii sto kataru. Wystarczy wychylić 
głowy na ulicę, pełną błota i wo

W  ogóle zai możnaby nazwać rozwój ludzkości __
hi^tori a walki z katarem. I w tej dziedzinie upadek 
Europy byłby "wyciestweui kataru. Dum s p i r o, 
spero . DołfjC nikt go nie pokonał. Jest niepoko
nanym - jak dolar, wraca jak dzień po ,iocy, 
a po zimie wiosna! (H)

B o lą czk i kresów  w schodn.
^Wyzwoleni©" ^rzectw polskości .ia kresach,

f T W \ w  w  . KraWw> 21 ety^zniŁ
.. 7 ,  W Warszawie u majjszątfą Trąrop- 

czyńsluego odbył sie wieczór dyskusyjny w 
?  awie licznych bolączek na kiciach wscho- 

h- Aa obecny stan rzeczy ta i w clssku- 
"  ! * lcrdzuiio ncios*ą winą <vsRystkie rzą 
y, które mało zrób iły w dziele sanacyi iłu* 

sunków tam panujących.
Z kolt i omówiono plagę bandyty m u , mają

cego sukurs v< Bolszewi?. Powszechnie wiado
mi,, źe cnłopstwo, w obowie pr*ed terorem, 
sprz. .a bandytom 4 przechowuj* broń w ogrom 
nej ilofcL Ctwi rta granica, brak odpowiedniej 
li..«bv po licy , ia l ijf j chwujaaii wiadi miej 
-cowyćn wielce sprzyja rozwojowi bandyty
zmu, a tem samem niesłychanie utrudnia wszel 
Ł* . cyę na ziemiach wschodnich. Chcąc sku
tecznie przeciwdziaJfcć szerzącej się anarchii, 
powinien rząd wydelegować n. kresy i ijle- 
pszych i ^ajiUrgiczoiejszych urzędników, zna
jących stosunki miei^cnwe, wyposarzyć ich w  
szerokie pełnomocnictwa, debrze wynagrodzić. 
Poprzednio jednak rz^d musi się zdobyć aa ja* 
*n> i r  p  an  działania na sdemiacn wneho 
Sdlch, a o ile zauważy, że ćrodln, które mają 
być zastosowane, nie ipieszczą się w ramach i- 
stni~jących ustaw, wanien zażądać od Sejmu 
specyalnych pełnomc lictw.

Dużi mówi się u nas i nisze o spraw* szkol
nictwa na 'resacb- Wielka liczba inspektorów 
i nauczycieli Ro«yan, brak funduszów na szko
ły, nie posuwa irale sprawy c światowej. Nu> 
należy utrudniać ludności białoruskiej lub ru 
su akiej zakładania władnych sz^ół, należy je
dnak roztoczyć nad niemi kontrolo, aby za
miast uczyć, nie uprrwiUy wrogie] państwu a-- 
gitacyi, jak to miało i ma mnjsce, należy rów
nież dbać o  to, aby w  szkołach tych nauczano 
w  myśl programu uzkól państwowych.

Po kościołach, cały zereg księży biaiorasi 
n iw i lit jaów, nie mówiąo Jn* o Wschodnie] 
T^nlopolsce, nprawia jawni- wrogą prr oi\/ pań
stwa afńtaeyT. Przeciwko księdzu biskupowi 
Matu'i Ticzowi, 1 rasa nodniosła lak ciężkie za
rzuty, a władze dotąd na te zarzuty nie odpo
wiedziały. Białoruscy i litewsc y księża, bardziej 
tam walczą i  polsLobbią, Ja* ea czasów rosyf 
skich.

&a^ prawny jest t Jm og romnie powikłany.
Mało siij na to zwraca uwagi w" ciałach usta
wodawczych, nie oryentuiących się często, że 
t. zw. kodeks Napoleona obowiązuje tylko na 
ziemiach b. Kongresówki. Prawodawcy nasi u- 
względmają przepisy prawne b. Kongresówki, 
Małopolski i b. dzielnicy pruskiej, o piawodaw- 
stwje na kresach wschodnich nikt nie pamięta 
i dlatego Irż panuje tam v  dziedzinie prawnej 
ogromny chaos. Wymiar fcprawierthwości na 
kresach wschodnich jest w stanie opłakanym, 
brak sędziów i prokuratorów, ważne stanowiska 
oosadzone są przez Rosyan lub rosyjskich ży
dów. Często idą oni otwarcie przeciw państwu, 
zwykle skrycie. Handel i przemysł niestety 
znajduje sir w  rgkach obcych.

Były premier Witos na wtorkowem zebra
niu w Krakowie, częśó referatu poświęcił sto
sunkom na kresach, które zwiedzał. Zorganizo
wane n; rodowe mniejszości prr radzą tam po
litykę przeciw Polsce, wielka własność czeka 
często na przyszłą cirsltą Fosyę, lnb .'tsedaje 
żdemię elementom nie - polskia, „kątuje" ona 
chwilowo w Polscf .. Przy ostatnich wyborach 
Polacy rozbici ponieśli tam klęskę, a narodowe 
mniejszości szły do urny „zblokowane".

Posłowie „W yzwolenia" licytują się w ra- 
dykaliżmie z agitatorami tych narodowości ko
sztem n^ńs*wa... Posłowie z „Wyzwolenia'', n. 
p. objeżdżają gminy biali iruF.lcie i wzywają do 
nannię .d n  szkół polskiego języka (!!), dobro
wolnie przez tę Indność wpro./ad^onegol Tak 
było w powieciebaranowickim. Szkolnictwo kre 
sow** pozostawia wiele do życzenia. Tworzy się 
np. azW y 7-klas‘-we dla S5 dzieci po wsiach! I

Nauczycielstwo często bez kwalifikac /i, czę
sto rajmuje się czem innem,. a nawet wyjeżdża 
sobie bez urlopów!! Mówca sam to skonstatował 
w  czasie swoich podróży na wschód W  dwóch 
szkołach nie zastał połowy nauczycieli i  kie- 
rowników...

Te sa mnluj więcej w ogólnych zarysach na- 
sze bolączki na ziemiach wschodnich. Wyma
cają one niezwłocznej reakcy* ze strona rządu 
i pomocv ze strony całego -społeczeńsU/a. Dzi
siaj musimy rozpocząć naprawę, o ile chcemy 
naprawcie utrzymać kresy wschodnie przy Rze
czypospolitej.

Cesarz Wi!he'm h i  prawie waryałem.
Dręczy}, izczypał I bW wysokich dostojników, n łn w r f  damy dw oru .— 
Generałów natyi/al starymi ostami i idyotm ii. — 'w nen  t-.vi kazał 

taAczyf w  sukience baietnjcy.
Beicelaoyt H riksym & im a Ha*-dena.

Kłaków, 21 stycznia. 
Płodny polamista niełniećlu, Makaymiliaa "^awLa 

ogłosił w prasie hô le udendnej artrkuł p.p t. „Le 
petit Neron'4 (mały Nern), w któnm, powołując 
się na licane poetęp'^ i oSwiadczenit ex-cesarza 
Wilhtilma, wykazuj > jego niencimalnoaó umy łlawo- 

„len, kto ma jeszcze doSć odw^fi zdobyć się nr 
sąd niezależny, pewum n przyjinp.ń. i*  Ne-on, tiJa, 
ak "o iłpisuja Tacyt, Huetow i Łrneat Re-nun, nic 

mógłby daiałać w spoaób barJzifj bezssns jwny, au- 
_eli Wilhelm II. Pożar H= ,̂nu był lyiko Wahosttą 
w poićwaanin z poiarcm świat . podp“lon j0o pr‘“' 
ces za n c®i9ckiooo. Zre^zt^ Neion miał oclwagę 
położyć kres swej niegodnej eszystencyi"..

*a.rueTi opowiada o rozliczny cl da./ac.wach ja- 
kicli cesarz dopuszczał się z luboScią. w stosunku do 
surm 'ittjC7f>nia. Wvsokie osobLgto ĉi chrorakie, wiel
cy ksią'eta, k^ąi^ta byli przez mego dręczmi, 

szczypa.ni, bid- Pewna ks. ;żna, przechyliwszy cię 
p rz e z  sL6ł królew^ti, otrzymała od cesarza tak gwał
towne udei zenie poniżej pleców, że z bólu i wstydu 
musip.ła opuścić całe towarzystwo.

Minister wojny i szef gabinetu wojskowego byli 
r w  5 cesarza nazywani w Aeftaofeu licznydi o M t  

osłami", „idyotami", a  księcia Bu' >wi ce
sarz nazwa’, pewnego ram  „najpodlejszym hypekry-

nraez cosar/ći juuy ----* • •
; iar-m i osłim i", „idyotami", a  księcia Buiowa ce- 

sarz n a z w a ł p*wnego razu , aipofflejszyo* h + * * r v .  
ta‘ jaki istniał od czasów cezara E irgia

Ex-cesarz — pisze Harden niewał różne nu
dę’ zach. anld Pewnego razu powziąl saąiai na- 
tychn lastowego wyjazdu mc gnlto do Rosyi, ateby 
tam niewodizewanii przeprowadzić yisp^kc-” pul- 
kn któreao byt pułkownikiem honorowym, ak da
lece naprzykezał «i« P«*ko^ angielskiemu swego i- 
mienia 4»  :aól s^yie W c»ul się suwssonym wy. 

le i pnłk Jo Indyi. Kazał on trzy razy dziennie

całować się w rękę całemu swemu dworowi, sta
rym generałom i młodym porucznikom. Zmus*ł sze
fa swego gabiiietu wo sitowego, hr. Hulsen<Haese
lera, do tańczania w maóteczkach i suikience bale- 
tnicr rolę „prima balleriny" w balecie, wyM«w.o- 
Ciyri-i w zamku księcia FOrrrtenberga w Donaue- 
gehingen. Sla.ry generał pruska zmurł ze wstydu po 
pierwszym tańcu wskutek udaru mózgowego, pod- 
czurs gdy Wilhelm oświadczył, iż po królewsku sdę 
bawj Co giię ty esy narodu niemieckiego, to narwal 
go „bandą łotrów, psów", którzy „powinni ptaać, 
dopóki me zciechn;i“ .

Harden kończy swój artykuł nastepującemi słowy: 
„Gdyby naród iu,npin:eoki mógł wręczcie pr;yznać, 

że znosząc przez lat 30, z barania cierphwościit pa
nowanie tego cesarza, o którym wtesna jego matka 
powiedzi.ała, że jest stwórz,ory z dumy i gdyby u- 
znał się sam za ".innego upadku Niemiec, bez ja
kiegokolwiek udziału „nieg‘ idziwoSc cudzoziiom- 
gkiiej", to byłoby to ^rornieiuem słońce dla przy
szłości N-riTuec, albcw.em ponieważ naród Niemiec, 
nie chciał zrozumieć przygniatającej winy iwf feo 
trzcoiego cesarza w wojnie światowej, dlatego świat 
podejrzewa N emcy o wspólnictwo w  nim".

Jan n̂ pedianti Wilhelma II.
We Francyi akazać się ma w tych dniach 

przekład pamiętników przywódcy socyalutów 
niemieckich, p. Scheide •apnn‘a, a Le Matia 
z dnia 8 go bm. podaje z tych wspomnień ustę
py, dotyczące abdykacyi Wilhelma Ii-go,

W szczególności mówi pp. Scheidemann; czło

nek rządu, w  którym kanclerzom był Max Ba- 
deński-

hu posiedzeniu gabinetu, odbytem w końcu 
października, książę Maks podniósł drażliwą 
&pravę abdykacyi ceesarzia. W sposób bezpo
średni oŚT, ladczyt on, że wszędzie omawiana 
jest kwestya, czy zagranica domagać się będzie 
rbdykaeyi ^esstza, a szczególnie stanowisko 
Wilsona w tci Łpj;a„ie. Kfiiążę Maka uważał za 
stosowne oświadczyć, że w jego rraumiemu mo
że być mowa jedynie o dobrowolnej abdykacyi 
cesrrza. Ż.idał on wolnej ręki w postępowaniu 
za jivho dla cesarza, jak i dla siebie s a.mego.

W  czas.e dyskusyi nad tą sprawą kanclerz 
opuścił posiedzenie.

Soli sekretarz stanu spr. zajrr, zatrzymany 
pilnenu sprawami w rwem ministerstwie, nad
szedł wKrótce potem. Powtórzył on radzi t? mi
nistrów to, co niezawodnie przedłożył już kan
clerzowi i cu zapewne skłoniło księcia Maksa 
do pokruszenia te: kwesLyi.. Noty \.’ ilsona ni© 
wyrażały w spsób stanowczy żądania abdyka
cyi cesarza, ale liczne takiy w ykaz^a ły , że 
takie było !a_0' iiko ogólne Opiai a zagriinius- 
na domagała rię widocznej," symbolu upadku 
mi’itrr y : Były podstawy do przypuszczania, 
że Wilson, obaliwszy cesarza, miaiby ułatwiony 
poz\Tcyę w obradach wewnątrz Entente‘y.

€ wrażam zresztą za właściwe stwierdzić, że 
w czaMe tego posieizenia gabinetu ani jeden 
głos nie domagał się utrzymania cesarza. —  
Wszyscy ministrowie i sekretarze stanu byli 
zgodni co do tetra, ża dobrowolny wyjazd cesa
rza przyccjni się do poprawy sytuacyi".

PMŁY f e l j e t o n .

KaSeodari dyr̂ t̂ora teatru.
*Vizesi5ń.
Otwarcie sezonu. Frekwer.cya mmlmalna. Nic dzi

wnego. Publiczność, posiadająca piemądze, bawi is z 
czę ra łeniskac*-. Początek sezouu iest zawsze słaby.

['o e zą tek  uziurnika.
Ta pięlna pocoda jesienna zabija teatr. Oczekuje

my chłodóv., jak zbi.wienia.
Koniec października.
To zupełnie zrozum: ile, że pr„ed Zaduszkami w 

teatrze pustki. Wieńce są takie drogie, a przytem 
pned pierwszym..

Dopiero w listopadzie zacznie się prawdziwy se
zon.

15 listopada.
Od ośmiu dni mamy dotkliwe eimno. Oczywi*~’e 

wydatki ne węgiel i ciepł j ubranie ochlani; .4 takie 
ogromne sumy, że szerokie koła publiczności nie mo
gą pozwolić sobie na bilety do teatru.

Grudzień.
Czas przed Eoiem Narodzeniem — to najgorszy 

okres dla teatru. Po świtach zacznie się dopiero 
ruch w kasie.

Styczeń.
Karnawał ze swoimi halrml, redutami szkodzi 

niesłych: tnie teatrowi. Jeden dancing daje lepsze do 
chody aniżeli najsenzacyjni"'sza premiera.

Łaty.
Żeby dyubli już raz wzięli fnieg, mróz i te sporty 

zimowe!... 
larzec.

To dziwne, jak pierwsz f promień słoneczny dz:ała 
fatalnie na publiczność. Odrazu słabnie zainteieso- 
wanjc się ieat! em.

Kwiecień.
Święta Wielkanocne i wiosenne zakupy — to za 

dużo 'ia kieszenie publirzności... Dla'ego w kasie 
teatralnej deficyt.

Maj.
Naturalnie!... bzyl... róże!., słowiki... Ludzie za

miast oglądać miłeść na scenie wolą kochać się na
prawdę... Maj powinien być wykreślona * sezonu 
teatralnego.

Czerwiec.
Czerwiec jest najgorszym mie siącerr dla teatru... 

zaczynana się upały... co najlepsza pubt-czność, 
fo . I jak teair ma egzystować w ta

kich warunkach
Lipiec
Nieznośne upałyl... Oczywiści* do teatru żywa du

sza me zajrzy 1... Co za szczęś^e, że to koniec se
zonu!—

Wrzeshń. Otwarcie sezonu. (da capo).
Mig.

l)ls  jjrzędnU a państwowego: H. P. 150 tys.; Konior 
3 miliony; i 1. X. G. 2 iuiliuuy; jf. Ł . 1 milion.

Ula aral waha: R. Raóołowiez l.mooo; Zbrojo
wnia, Odd* rnf.znilti.iski lvr. 4. 1,SW,.(W0; M. N. 1 mi
lion; Kazimierz M litów skL. Sko'e 1 milion; Poguirała 
StnrzewEKa, Lanckorona 1,5(10.0011; Cz. K. 1 milion; 
Wanda Szurek i H. Jordan, Jorda^OT. 2 miliony; 
T. Mtdknt, Cechów 2 milio"T; N. D., Skawina 50 tys. 
Dla Syhirafca: E. Sm.idowicz, Kielce milion.

Dla ,S raszny głód": Marya Machnicka, Jasio 500 
tys.; Pułkownik J. 5 milion/w; Bogiń a Slarz-iwska,. ,_ ___  , cm nan. A.......<. I, .1 minłlr mor!

1 milion; ... P„ Jasio i milion; IN. U., fcKawma au 
tys.: L. T. 1 milion; Ogrodniic, kor- rnik ssj Iowy. Wo
dzisław 10 miliom w; Z. Pieńkowski, Sanok 500 tys.

Dia 6-ga głodnych sierót: Marya Macnnicka, Jasła 
CC tys.

Din emeryta: N. N. X nlMon.
Dla wdowy po kierowniku: Spytltowska 3 miliony 

G-onr I  szkoły j.owsz. im. św. Wojciecha w Krakowie 
5,1"0 000 nifirak.

Na clcfficlkę wawelską: Antoni Mrózek, kolejarz w 
BtKUiiiinie 2 miliony.

a tydzień ak(ul»m. „Ofl i-od*enle“ . W. N. otrzymaną 
rei- .unnrHcyę 4 miliony. „

Nb wdowy 1 sieroty po poległych S listopada: N. I'-
2 miliony marek.
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Rzeka, ma kilka nazw
_ . Kraków, 21 stycznia.

^Jest nią A azonk Rio de las Ania; onas, naj 
większa rzeka w kuli ziemskiej pod względem 
torzecza (125 tysięcy mi' kwpdratow ych) i ot- 
litości wody. Jest ona ozdobą południowej Ame
ryki. Powstaje z dwóch rzek: n apa , bio
rącej początek z jeziora Lanrioocha w Andach 
1 ermyiańskich na wysokości 12.JOG rftóp i d- 
cayali, płynącej z Górnego Pera. Ogromne masy 
wód tc?zy na-przód przez Kordyliery, twe rżąc 

wodospadów, a następnie, przedarłszy się 
przez skaliste czeluście Manseriche, przez ni
zinne terytoria wschodnie;, i połud. Ameryki, u- 
chodzi co Oceanu Atlsnb^lnero. Od przyjęcia, 
dopływu Rio ^egio do Ucalaye nosi nazwę 
Msraniem, a do spoP-ania =.ie z Madoirp Sołi- 
laot-, odtąd zaś aż do ujścia Oceanu przybiorą 
właściwą nazwę Amazonki, Fi’zy ujściu na 35 
mil^szerokiem, dwa jej główne ramiona, Rio Iff?- 
ranion i Rio p 'ra  tworzą wyspę zwaną Isla de 
las Jrunes. allio ^araia, Długość iej fcipni wy
nosi S57 n il, (53-40 Idiom), a linia prosta, po
prowadzona od początku do ujścia mil 387.

Wydobywszy się z średniego łańcucha An
dów, w  ciągu swego biegu w  kierunku wschod
nim przez niziny Ameryki połud., przez żyzne

krain. Poru, Ekwaloru i Brazylii jest spfawoą. 
Pośród wpadających do niej rzek znajduje się 
przeszło 60 talach, które długością swoją prze
wyższają Rep, i Wis-p. Brzegi Amazonki są o 
kryte olbrzymią roślinnością i nieprzebytymi 
lasami, obfitującymi w ,agu3ry, węże, małpy, 
Dtactw^ Wody Amazonki zawierają w  sobie 
krokodyle, aligatory i żółwie.

Z licznych wielkich if-j dopływów ważniejsze 
są następujące rz<k5. Pastesa, Hnalła&a, Napo, 
Putamayii, Yapnra, Rio Necro, a z prawej strony
■ uaa, I nrns, Madeira. 1'apajoz, Kingo, i inne. 

W dobrym biegu Amazonki leżą w jej korycie 
liczne wyspy, z których naiwię^sza est wvspa 
Ilha dos Timalimam.barąnas, niedaleko ujścia 
Madeiry. Największa ryba, spotykana w Ama
zonce, nazywa się „PLdcurn“ , długa na 3 m., 
a ważąca do 200 kPogramów. Nad jej brzegami 
mieszkają przcsvażnie Indianie, albuwiem nie 
nadają się one do kolomzacyi. Zoolodzy stwier
dzili w Amazonce przeszło 2000 flalanków ryb.

Po Amazonce naiwiększymi rzekami w Ame
ryce Południowej są: Parana i Orintoko. Rzc' 
ka Orinoko liczy 2400 km. długości. Źródła jej 
nie widział jeszcze żaden Europejczyk. Leży 
ono na granicy między Yer.ezuelą a Brazylią.

Bajeczne skarby w i^emniciym zamku.
Krym, 14 stycznia.

W  zamku swoim ^  pobliżu Mautui zmarł 
przed kilkoma druam. hr. Gaetan Bonins. Od 
dłuzszego czasu wśród ludności krążyły popro- 
stu legendy o różnego rodzaju bogactwach, na
gromadzonych przez hrabiego w jego zamku, 
kierejo nikt za -ycir jego właściciela nie zwie- 
•asai.

To co znaleziono tam obecnie, przy nakłada
niu pieczęci, przewyższyło wszystkie wyobra
żenia o majątku hrabskrm. Kilkadsissiąt milio- 
n&w lirów bvlo roS5izno»nTch pod podłogą, .Te-

d s iw a 1?^.
den z wielkich kufrćw zawierał tylko monety 
ziole, a inny, jeszfcze większy, byl wypełblony 
biżuieryami, których wartości w  przybliżeniu 
nawet tmdno ocenić.

Wszystkie znalezione pieniądze zapisane zo 
stały przez hrabiego kont^egacyi apostolskiej, 
co się zaś tyeay mebli, to ma je otrzymać jeden 
z kuzynów nieboszczyka, ale pod tym waran 
kiern, że żadnego z nich nie sprzeda. W  prze
ciwnym razie nastąpiłaby automatycznie wy
dziedziczenie.

Nowa ustaw? malżeńsKa w Egipcie.
Londyn, 16 stycznia.

W  Kairze ogłoszony został w ubiegłym tygod
niu dekret, ustalający wiek osót, prawiących 
w sposób ważny zawrzeŁ <■ związek małżeński. 
Dla panien astaiic "ńcno lb  lat życia, dla męż
czyzn lat 18.

Dekret ten* ?st uważany za tryumf mo-Iemi- 
siew, którzy prrpią. wprowadzić w  życie cywi- 
lizacyę europejską w  Egipcie.

Na skutek nieustannych nalegań ze strony 
egipskiej Lagi feministek, szanowany rektor 
wvższ uniwersytetu rmizułmanskiego El-Azhar

zaprosił wielkiego kadi\va, wielkiego m iftiego i 
cały s w e g  tóób kompetentnych, celem zbadania 
lej s fa w y  z  punktu widzenia Koranu. Po dłu 
frich delifcsracyŁoh zgodzono się, że przepisy re
ligijne nie sprzeciwiają się ustaleniu wiek" i, n- 
pi" wniającego dc zawarcia małżeństwa. Dopie
ro po rozstrzygnięciu tej kwestyi pod względem 
dogmatycznym, król Ftuid I. raczył sankeyono- 
wać nową uriawe.

Ta rama Liga feministek sgipskkh, dumr a za 
swego sukcesu, uabieTze się obecnie ao spwstti 
wania bfcjdnej interpretacyi tego wersetu Kora
nu, w którym jest mowa o poligamii.

Wielki pożar teatry.
Spaliła ©rir®!tiaina partytura Tannhdusera*.

Ooegda? wybuch? w budziku krajowego teatru w 
Keustrałitz w ifaaklemllmrgn ihrzymi pożar, który 
rozszerzał sŁę z taką szybkością, iż teatru me dało 
się octhć pomunc energicznych zar24<Ueu ratowm 
czvch.

gały gmach spłnonął, a poruiędz.. innymi .tfiarą 
płomieni padała, również orynir-alnf paityiu.a lann- 
mSusera Byszatda Wagnera, która w najbliższym 
c?,a»je miała być oddara iamU j ẑernu Muzeum

łona dyplomaty w szponach awanfjrnika
Łatwowierna żona dyoiomaty i cyniczny n e a p c l i t a ń c z y k .  —  Opuszczony 

przez n a rz e c ^ o tń . — Na utrzymaniu pocieszj^cieSki. — F.pillog.
Nicea, w styczniu. 

Urocza b-y ła w  pełnym rozkwicie swej pogo- 
di-oj urody Angole Thornton Żywe zwyskle iej 
ozry  nie zdradzały w zupełności M  roku życia, 
ktćry właśnie rozpoczęła. Jjucu żona dyplomaty 
niu nała dostosoAvywać się do swego miłicu, ale 
w odzona żywość kazała je; od czasu do czasu 
z ‘lksó ekatrawagEncyi, by dać ujście tempera- 
mentowt który domagał się szumnego, gwarnego 
życia, ze wszystkiemi mehezpiecsjeiistwami, ta
jemnicami i zawudanii

Jeszcze w jcł epi poznała piękna Angela pew- 
nesęn 'scapołitańczyka, inteligentnego i przystoj
nego młodzieńca Umberta Sangella. Poznawszy 
go w  czasir jedni j  z  częstych riwvch w^cicczek 
na morzu, poczuła doń wiele sympalyt i nieba
wem wprowadziła po swet^o domu. Umberto 
zrobił i na dyplomacie bard/o dobre wrażenie 
i odtąd stal się ci styn1 •raficie.ua w  w illi Thrin- 
tonow, umilając idnostajne i dość sztywne ży
cie pani ilomu inteligentną rozmową, oraz wy
myślaniem coraz to nowych przyjemność;

Z  końcem lisopada przedstawił Sangello pa
ni Thomton młodą i  interesującą Polkę, jako

rwą naisecsnną. W  ki!ka dm później oświad* 
c/ył zaś państwu Thomton, ze musi na jakiś 
oza wyjechać do Neapolu, dokąd powołuje go 
konieczność załatwienia fornalności, połączo
nych z odz eaziczemcm fermdku po zmarłym 
przed pół rokiem o)fcu. Niedługo potem miał się 
odbyć slub młodej pary.

Panią Angelę pociągał także Neaool, którego 
dawno już nie widziała. Korzystając w ;ęc z e  
sp< sobnosci, by w  miłem towarzystwie spędzić 
kilka dni w  owy.ii najpiękniejszym zakątku zie
mi, zaofiarowała nai-ieczonym, hy odbyli po 
di iż wspólnie jej samochodem, w czasie której 
ona, Aniela, odirywać będzie rolę przyzw^ki. 
Mąż Angfli zgodził się na ten pomysł, propozy- 
cya zostaia przyjęta i niebawem szczęśliwa trój
ka pędziła w  wytwornym samochodzie, prze
pięknym szlakiem nadmorski n ku granicy 
Włoch

W Genui zatrzymali się nasi podróżnicy na 
dva  dni, shcąc nieco wypocząć ur.itp-epa dnia 
zml'ia narzeeson? Umbeila ber śladn. Nieszczę
śliwy narzeczony bvł niepocieszony i nosił się 
nawet z zaj^artm Adinobćjstwa. Ze łzami vy o

czach opowiedział on pani Ange!; że od dłuższe
go już czasu podejrzewał narzeczoną, iż go nie 
kocha, a obecnie, kiedy go zdecydowanie porzu
ciła, nie w dzi przed sobf celu życia.

Piękna Angela miał? dobre serce. Serdecznie 
współczuła nieszczęśliwemu te warzyszowi ro- 
dróży. Pragnąc rozprószyć smutne myśli opu
szczonego młodzieńca, wynajdywała nribardzieó 
pociągające rozryi/ki. Przede wszystkiem więo 
opuścili Genuę i na kilka dni zatrzymali się w 
Rzymie. Następnie ruszyli w  długą ̂  podróż,
". iedzajpc wszystkie piękne miejsoowośd 
Włoch. Argela za wszelką cene chciała ratować 
zrozpaczonego Umberta i zanus’.ć go, by zapom
ni?} o niewiernej. Udało . ę joj to prędzej, niż 
sama mogła przypuścić.

W  swtrj podróży zatr/^rmali się na dłi żej na 
Capri. Cudne niebo, wspaniałe morze, a co naj
ważniejsze towarzystwo uroczej kot ety, prędko 
jakoś rozprószyły chmury na czole Umfcerta. 
Rozśmiały mu się oczy do tych uroków, s .erce 
pani Angeli biło coraz radośriej, szczęś iw iej, na 
widok uleczonego i wracającego do życia z całą 
młooą werwą jej towarzysza. Ta szczęśl iw ość 
tak dalece zbliżyła do siebie pocieszycielkę z no- 
cieszanyga, że Angela bardzo prędko zapora— a- 
Ja m .ża, a w sercu Umberta nie było śladn z  o» 
sadów rozpaczy. '

Maturalnie, że całą podróż finansowała Ange- 
-ł"a, boć nie mogła pozwolić na to, by nieszczę
śliwy Umberto miał się jeszcze kłopotać o pie
niądze. Pożyczyła mu nawet 30.000 lirów, <ilai 
adwokata, który przeprowadzał sprawę spadko
wą. Wolała =ama telegrafować do swego ban
kiera do Ameryki o pieniądze i sprzedać warto
ściowe papiery, by tylko nie por.ększać rozter
ki, jaka po stracie narzeczonej musiała burzyć 
spokói Umberta. Umberto me sprzeciwiał się te
mu bardzo, tłomacząc, że niedługo skończy się 
sprawa ze spadkiem i że wszystka wydatki 
zwróci.

Nagle w  Safi Reno padł grom. Angela, niei 
mDgąc sdę raz wieczorem doczekać na powrót 
Umberta, udała się do pewnego lokalu, w  któ
rym zwykle spędzali wieczory i tam zastała 
pięknego nieszczęśliwca, jak w gabinecie prze
bywał Jej pieniądze. Oburzona do żywego uda
ła się zaraz na policyę, gdzie ją objaśniono, iż 
wpadła w ręce ni-oezplm mego i wyrafinowa
nego awanturnika. Wtedy wniosła skargę i tele
grafowała do myża o przebaczenie —  oczywi
ście z dobrvm skutkiem.

Proces wykapał, że Umberto wyłudził od An- 
fleli przesdo 600.00C Jiiuw. Przed sądem tłoma- 
czył on się z  całą 'lezczelnością i cynizmem, ż 
pani Thomton chciała sie be wić, musiaia więc 
za to płacić. Sąd w Mcd/olanie nie uznał jed
nak jego stanowiska i skakał go na cztery lata 
ciężkiego więzienia.

Przyspieszyć załatwienie kwestyi 
uposażenia emerytów.

''A. J.) W  roku asszłpn cz. tano wielokrotnie w 
toei nikaefi o postępacH pra; dotyczących ?ałp,cwie- 
Kia, kw??stT uposażenia emerytów państwowych.
Upiynęło wiele mi; ~.C 'y, a nowej us ,<v y ĘBie: *ti l-
'uji luenu. jeszcze jej nie o^osasono i auiyn.e za
pewne th ć w  w>-le tóasai zanim nastąpi wy-',lata po
borów «a  podstawie te] nrwej ustawy. A pr7e< ież ta 
ustawa, to ostawi promyk a= iziei polepszenia losu 

rajniesaczęśliwsz^c-; w  Polscn lufei, jakJmi są 
emeryci, oraz wJowy i sierotT po nich. Os zekuje jej 
też z utęsknieniem rzrsz ctarszycj fnnkcyonaryu- 
sa w państw, dotąd w  £łi-:ibie rządowej mzosL-ją- 
cych, f  się już niezdolnymi, do służby
Oe.ekuią je] ci wyzyscy, b o  lotych z*is ob ■ńązniąca 
nrlawa, a  ffairdafej jeszcze wykonanie jej urągają po-
zucin sprawiedliwości i etyld. Stanowią czarną kar- 

*? w zakresie spotecznc-usl aw^wych zarządzeń. Lu
dzie z iyyksgta|caiuem i  stopaiem aKademickim, któ
rzy 35 lat spędzili w służbie dla po.ls)bf go społeczeń
stwa i w interesie tepoż pobiej-aiją dwadzieścia kiil 
Łilionów emerytury iniesacc *nej ''wdowy polcuwje tejj 
kwoty). Nie przeczuwali oni wtedy, kiedy przei #- 
ku laty podj sy ?ah deklaracyę, mocą której zrzekli 
się roszczeń do b. państwa zaborczego z tytułu eiw 
rłtolnego uposażenia (bo od ‘,ego uc.iymiono zalcżnem 
prayznanie emerytury w Polsce), nie przeczuwali oni 
wtedy, i i w ^Jasnej jioMiej jjCzyŹŁ ie otrzysmyws. 
będą ochłapy pieniężne, które w zdepre c^onowanej 
walucie nie wyniosą nawet 9so części tego," ;c trży- 
nmva.li w paystwue zp^rczein, tytułem eme-j-tuiy. 
A przecie jteńslwó poisLe przejęło obowiązek wypfe^ 
ty ich polorów . przeć ,e d  e*łeryci to właśni shy- 
i atele ośrodek mteligen. lyi, przer^ałifie fcaidz-.ei y -)l- 
iki niz d, którzy w nc^ej Police patriotami pol
skimi się mienią W  jaki sjiosflb mają ci ludzie ? 
k*voty 15 25 niilionów mkp. miesięcznie ntrzymać

odziać Fiebie i żonęr Czy ci co stoją u s'eru paf 
stwowbSc! polskiej są tak slep’ że me widza stra
sznej "tdyy panująfcpj wśród te’ głodującej rzeczy 
polskich pary asów? czy nie słyszą ich s^sórf złorze
czących panû ąĉ -m stosunkom? czy lue ma’ą « ’ fy 
iiizncia w sercu by im spieszyć z pomocą, zas.rr d  
starcy skargę swą zamos, przed Tron \s]wyższego 
Sędziego? Wołamy: 3at«in.<iu dH emerytów państw-! 
Niech nie gmą śmierci sam&bójcisą niech odczują 
przynajmniej w osiatnach latach ozy mieyącach swe
go żvcśa, że w wU.snej, a nie w wrogiej żyją ojczy
źnie! A więc wydać, ogtcsić bezwiocanie ustawę pj ,̂ 
rytałną, wyko*>'>£ ią Jak nairychle’ , a zanim saę to 
stanie i niezależnie ód tego udzielić emerytom ta
kich zasiłków, ktćreby ich uchroniły od 'lodowej 
śmierci, na którą w obecnei chwili są skazani!
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San*?., »ófstw o zaKochanej nary.
łrr . . _  . Bud« ipoaot, 15 stycznia, 
w  gminie Bodr ,gvecs3, w  pobliżu KLaJyhel- 

mec, na Rusi Karpackiej, rozegrał się przed kil
koma on-pmi wstrząsający dramat miłosny. 
t ?> n_aJbogatszego we wsi cUopa, 21-letni 
an I  ra tsak, cliciai się oronić % wychowaną 

przez gminę sierotą, Maryą Lutacs. Ponieważ 
ojciec jego nie chciał na ten związek Zezwo Lić, 
gdyż dziewczyna była biedna, przeto młoda pa

Resf jKirr ry  ̂ WaweSu
i 'w ^ ów  \rr3ewskkh.

Doroczne posiedzenie 56*1 tetu resumr. Kateary I 
grobów królewskich odbyło się pod przew. J. E. Ks. 
Biskupa Sapiehy dum 17 hm

Stwierdzono, że społeczeństwo nie zapomniało o 
wałnej buławie, a zwłaszcza dyrekcye banków, 

dzięki staraniom Dyi. Wierzbickiego z Warszawy i 
i  ilippiego z Krakowa, złożyiy pcwa*ne daiki.

el-TPno w nb. r. 93 n ilionow Hm co stanów, 
wi ką eutuę, zlo&ouo ja przeważnie w po-
;* itk Greku, fd  ̂ waluta stało, znacznie wyże], tak, 

że uoina było przeprowadzić mecierpiącj zwłoki 
naprawy w Katedrze, jak napi aw' d- Jtm i ocęici 
ze mych, rynien, srbea ieoz«ni. kcpni kapli- od 
spadająoego s *lachi Katedry iniegn przez danie 
żelaznej zagrody i t. d.

Cenny sarkofag jtiylil Manaty świetnie odnowił 
brofc o mik p. Waldai pod kierownictwem Rektora 
^  y^ki-Bi htuaa. P êl ano się, że sarkofag Jaja 
Wazy, s zo wnętrz dobrze zachowany, uległ we
wnątrz inpelnemn «.ni„*o lin, a nonobny może
o] azać i st an iinyc^ miedzianych, a zwłaszcza 
c y n o w v sarkofagów, jak Zygmunta Augusta, Ba
torsko, 1,*  nil JII, Właay iawa IV i L d. 7* •sta
raniem prrf. Jerzego Mycisitkiego, wydział Kuuury 
i  Sztuki Min. Oświaty przeznaczył na odnowieni j 
sai.iofagzi Jana Wazy 4C0 mil. Mp. Stam?ław hr, 
Tr^feSewic* ofiarował na olnowianw drogocennych 
starożytnych ornatów ze 6karbca, które już dawno 
domagały *ię naprawy, a w czasie wo.ny uległy 
więki zJinu_zniszczenia ŁO doi. Czeta j«szcze restiu- 
racyi ke ’ica Weiów, nu ibjta ostatnia »estaura- 
eyą Katedry, a której stan .aur aa być groźny, gdyż

ra postanowiła rozstać si<s z  życiem.
W  niedzielę w  ic-sor^m, gdy Marya Lukacs,, 

mieszkająca a swe.i ciotki, była w  douu sama, 
wślizgnął się d i nieszkania jej narzeczony, u 
brany odświętnie. Narzeczona jego ubrał? i ię 
w  ślubny wieniec, na stołu postawiono krucy
fiks, a następnie zakochani, zarzuciwszy sznur 
na hak, tkwi ,cy w  suficie, powiesili się na nim. 
Gdy ich znaleziono, oboje już nieżyli.

piaskowie- z którego zbufl,-Tana. kruszy się, a 
vewną rz t-^nzo^e barokowe kartnsza zaczynają 

aię yT.afi. K< nieczna jest napriwa z tegn top 
maitycł strronsytnych sprzętów, szat i naczyń. Ka
tedra nie posiada żadnych fnndnszuw. a dochody 
ze WDlępów do £ karbca i Grobów zaledwie wystar
czaj; na oświetlenie i otrzymanie stałby.

Wszystkim, którzy przyczynili się dotychczas do 
odnowienia Katedry, wyraża Komitet serdeczne 
podziękowanie.

Ski; Iki należy przesyłać lo Pocztowej Kasy O 
szczędi uaci L. 151.9S1 albo de Banki Małopolskiego 
L. 1 łO.OCO, względnie do skarbnika ks. Kanumka Ko- 
Wuiuiiewicza na Wawelu.

Hlmv współczesna.

Redukcyy.
Oto lemie cii obecnego oezonu pracy. Nie kwiko 

krzyk, jaki wydaje tych wyższych 10 tysięcy, '?dy 
się pojawi namiętny fox-trott, shimmy lub la java, 
albo najnowszy erotyczny romans. Rodukcya’ Czy 
wiecie co to znaczy, wy /szyscy, którzy siedzicie 
na ustabilizowanych posadach lub pełnym haustem 
pijacy z wydatnego źródła geszeftu. Redukcya to 
owo straszne:

—  Pr me, od piętnastego dziękuję panu...
Redukcya, to owo niezme *dowai.. ■ bieganie po 

wszystkich biurach, ] rz« isiębi orstwach, redakcjach 
i urzędach, gdzie otwierającemu drzwi wpada. &tę w 
oczy zabójcze: wszystkie posady obsadzone.

Redukcya to ów tragiczny powrót do domu wie
czór do zgaszonego ogniska, do tych otwartych ocze-

kiwMi.ąm oczu, którym L-zeba- rzucić beznadziejne ~ j 
machnięcie ięką.

łwdukcya — to one n -ee bezsenne, zapełniła 
jeor^ myślą, ‘ednęm <1 ' ‘żuciem, jednam krzykiem: 
ch!eba, chlsbaL..

itedukeya to oczy okolone in», podkowa zmę;ze 
nia, ~łodu, bojaJni przyszłości.

Redukcy-, to nareszcie mała notatka, ktfirą re
porter otrzyrr.Je z icgotowfa ratunkowego „Z. N.« 
były u.jriędrik, oćebral sobie 4yc«e wystrzalere ..** 

Redukcya, to novy die»er karnawału r. 1624...
femmy.

hOTATHl LITERACKIE
„WIADOMOŚCI . LITERACKICH" Nr 1 zawIeraT 

sł^wo wstępne od redakcyi, wywiad ze St. Żerom- 
ski.n, koresporidencya z Monachium piórŁ St. 
Jchayera, artykuł w sprawie położenia przemysł , 
.iiiematograficznego w Polsce oraz dział bieżi^cyr 
nluiony z nereRU sprawozdań i kroniki zagraniem. ’> 
(St. Baliński, J, aszkiewicz, A. Słonimski, A. 
Stern), uena egz. 200 000 Mk.

Z  RUCHU I  fYDAT ,(ICZ£GO. „Osadnika*' orjann 
centr związku osadników wojskowych, miesięcznika, 
poświęconego sprawom osadnictwa, wyszedł w War
szawie 1 i 2 numer. Wydanie bardzo taianne,

„Na Straży" miesięcznik literacKi i naukowy mło- 
dzieży szk.Jy mierniczej z&vz«ił wychodzić w Kof, lu.

Jajko za 10.000 funtów szteriinyów,
4S*rykańskie muzeum histeryi naturalnej zsmi«- 

ścilo w pijmnch ogłoszenia o licytacyi na jajo Ot- 
nosaura, zwierzęcia irzedpotopowego, co do którt,ro 
tstniejt „gw; ,ranci i'', że ma ono 10 milionów lat. 
Jajo to, zostało, wraz z 2i innemi, epruwadzo"e 
przez członków ekspedycyi naukowej, wyjlan -j w 
rokt zeszłym do pustyni Gobi. Sadzą te lord Pol
szy Id kupi to jajk̂ . dla londy*pkie«,o British Museum,' 
Sprzedawcy cennego jaja %uzą, i4 otrzymają zt 
nifcao z gón 10.000 f. zterhngów. Pieniędzmi temi 
opłacone będą koszta drufeici ektpodj yi naukowej, 
którs się uda do pustyni Gobi. Ta druga wp^awj. 
w, jłana b ,dzie w tym celu, ażeby wynalejć przed
historyczne stworzeniB, które pośredniem pomiędzy 
małpą a człowiekiem. Z powyższo wynika, ■'.& 
amerykańscy :zlon>owr wyprawy wierzą D^cnu, 
iż pochodzą oć małp, OłJzywUcie amerykańskich.
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*nIiwigrtorfe? 
~ zaProwadzo- 

w dziale technicznym Po*mkuj|ęiny dla odwiedź 
2» nrsedsiębiorsów wiemy- 
siowycu rejon u
tunltu:, placótaki: Borvdaw. 
Prnhobyęz, I  „ nv, Zaolgbie 
IJąbrowskie i inne. Oferty 
a v, . ŝzc êgólnieniem dotych
C7a-oi :ej (lzialr m-̂ ci prosi
my ski u ow-fić do blu -ji rekU 
„Prasa", KrakAw, Sirme- 
lieka IC. pod „Ak^litfpi a“ .

f>łŁ
ii*Ah 'ŁAD sierocy żydow
sku farma dla dzi wc~ąt“ — 
poszukuje ogrodnika, który- 
D' samodzieln ;e kierował 
dztól »m ogi oJniczym, tu
dzież udzielał praktycznie i 
teoretycznie nsnk* »r ogro- 
wiirtwie wychówi ikoir. za- 
Kładu. Zgłoszenia: Z akia 1 
sierocy Żydowska farnu dla 
dziewcząt w SAanńslawDwie 
ul. Kazimierzowska 13fl *34

SZKOŁA Rtemiosł w £amo- 
fcciu (Woj. Lubelskie) pu- 
trzebuje zaraz rutynowane
go tapicerr -dekoratora, ja- 
V" instruktora oddziału ta- 
picerskiego. Pełne pobo””- 
urzędnik, państ 5 IX . ran
gi oraz 10 godzin naaliOTbo- 
■wycu. Śwladeotwó szl ln<! 
!T . wyzwolenia) 1 słutbo- 

rro  wymagane. 831

[  Posad pssiukujg  }
| T;7 VI1\JK  z wieloletnią 
ęraktyką w instyt .c acł 
fabrycznych (nafciarz) sa
modzielna siła, poszuknje 
posady od 15. II. ewent. za
raz. Zflo*-7j nia: Janicki po- 
ete-resl a ate Rzeszów. 718

B C C H A L lłiB  i „toifTpon- 
dent. wolny, z długoletnią 
pracą i egu mii Akade
mii Handiw~ej; pr zatem 
handlowiec i b. k i“MJwnife 
•w firmie spedycyjnej l in- 
E fch, pą.iinknj. i od za. u 
T ’f fiy biurowej, najchęt
niej w banku ltiv t. p. — 
Łaskrw zg! n »n.la s list. 
p. Mieszkowskit go, Bzeszów 
Sokola 4, pod „Najchętniej 
Kraków". 739

KORESI ONDENTKA i ste- 
ntgrati&lka niemiecki- po- 

aikuje posndy. Z g f-szenia 
pod „Siemka" „Ruch " — 
Szczepańska 9. 839

INŻYNIER elektrotechniki 
i budów rnas7«n (dvpiomy 
polifwiiuiki wiwlelbŁiej) — 
dwa J ita iraktyki w piferw- 
snorajdnycli t' ryrkcb nie- 
nneokicb, z najlops'enii po 
leeeniami — no-jinknje po
sady w Polsce. Zgłoszenia 
pod .Jnżynier" Kraków — 
Szczepańska 9. 8*1

PiCCHALTjSH bilansista po- 
8zu«.u,ie posady, robi bilan
se ewentT,,iln,e jak., ■>»*. po
mocnicza lub magazyniera. 
Zgłoszenia pisemne do Ad- 
mTn. Knryera pod „Amery
ka nki". . 817

*DO 1IPBZEDANIA 2 ubra
nia męski ~ i cfcap\.i per ska 
WiadomośC: ul. 0 urbarśks 
1. 7. I. p. set ody na lewo, 
drawi r>rzy wodieiagu. et45

JEDNO z najstarszych hnr 
łownych przedsił-bioictw na 
Iłowych i przetworów na' 
tov ch w byłej Jzlelniry 
pruskiej (Pr n il), wasus 
bocznica kolejowi , zabudo
wanie ekspe<!j jyjne, dwa 
reaj ,'wnary, wiclku lloSe że 
iaztych i drewnianych be
czek eto., etc. bard?A ko
rzystnie, z powodu o,jęcia 
sra, itku ziemskiego dr na
bycia. Spieszne zgłoszenia 
przyjmuję: Pluciński. Po 
znań, Wielkie Garbary 14 «I2

K u n n o
KlIPr-IEHn rt”’ a ielazo, 
oraz cynk, mlrdź i ri-osiądi. 
Płacimy najwyższe ceny. — 
„Skała" Dom owarowy dla 
przemysłu .olniczogo i te<u- 
nicznego. Spółka z ogr. od- 
pow. Kraków, Bracka 1?! —

KUPUJE carde^obę męską,
— ^awie-^̂ misnił 

korespondent;:t, lub ustn., -  
Schmaus, Kraków, Szeroka 
22. 29P
K UPIĘ  7i. dolary bez po
średnika kairienicę Inl wil
lę z ">lnc.n mieszkaniem, 
najchętniej na Salwuto: ?e. 
Nowsi Wsi, Dębjikacl lub 
Krzemlo^kaih.— Zgłoszenia 
pisemne do Adin. Knryera 
nod „Słoneczne mieszkanie"

WILCZURĘ syberyjsi..ą, — 
bezwzględnie czystej rasy, 
nie starszą nif dziewięó m»e 
sięcT, kupię zaraz. Oferty 
z podi niom p=ny aaresowa 
In/yiiier Ta-Aenra Czaderski 
„Górka" jmozia Ir-zebinia?

POW62. elegancki sprze
dam okazyjnie, najch<;(niej 
za dolary. Kraków, Lubel
ska 13. 71 i

SZKŁO stalowe 1 oMenne 
t  jrtownie i detallicznie po
leca V/ Bazes, Krp’.*<W Ry
nek główny 85. S481

Lokale i mieszkania

DYREKTOR fabryki posrra- 
knje pokoju umeblowanego 
z - ‘rzymaaiem. — I  askai.e 
zgłoszenia pod: , Franki 
szwajcarskie" B ’ich, Szcze
pańska 9. 838

Z \5‘ lENIF Kraków «ród- 
mieści" duży pokój fronto
wy osobne ”rej£pie na 2 lub 
1 Warszawa. Ewentualnie 
meb.r, XgłoPHenia: Wars-a 
wa, Hotel Bristol 217. 811

1 |
"BZTSTOJ kawaler, t *  
teretft "> ministerstwie, po- 
s adajar.y p^wną gotowkt 
ożeni się z njmpatyczną, za 
mofe’ pannr, najchętniej 
brrnetką. Zgłoszenia pisrm- 
ne do Adm. Ki.ryer" pod: 
„Bloudyr 743

ZGUBIONA ka~tę zwolnie
nia z wojska na nazwisko 
Augnsty„ Bak z Kaezóró" 
p. Oas-ło unif)wrł niajn, 834

N a  RAT'.f lurtrn szlifowa
no 1 szyby. Kazimierz Wo- 
ronleoki. szlifier™! a szklp. 
Plao Szczepański 7. 70?

OB CE LANE 1 serwisy do 
kawy poleca W. Bazes, Kra
ków, Bynek Gł^W'” - 85. 5445

Wystawa maszyn biurowych

do pisania, rachowania, 
powielania, k opiewania 

i Ł p
Na życzenie od w iedza- 
jących demonstruje sią.

Lulwik ftksmtr Krikiw, bw iti 21, Teł. 31-U.

b e zw zg lę d n ie  wyuczę, 
tnchaiteri. i bilansowania 

listownie, m 1
Zgłoszenia:

K U R S A  H A N D L O W E  Z IM O W S K IE G O
K rtk S w , al. T en tzy fis^a  2.

FSk&*Mg ™ składy weglowe
z torem koiejowym lub bez toru przy słacyi kolej. 

ki>pl lu b  w y d z ie rż a w i
P «9»s k a  S P Ó L H &  W IJ u L O W A  

w  K ra ! i  w ie, u l. flti<lt*x©Ia P o to t^ ie g o
Te’eforł 4075.

Wdział Gospodarczy P. K. O. w Krakowie ogła
sza P:onk'irs na czysz- zenie kory.an /, froterow anie 
posadzek, mycie okien, ścieranie kurzów i t. p 
w gmachu P. K. O. przy ul. Wielopole.

Umowa roczn,;.
Szczegóły w biurze Wydz. Gosp P. K. O. w parte

rze od godz. 6 do 7 wfcez.
Otwarcie ofert 26 b. m. o gc1z. 6 wiecz. 118

Przyślijcie nam kartkę pocztową 
ze swym adresem, a wzamian o- 
trzymacte zupełnie b e in ła  nie 
Ihi ;trowarv kataiog ws*e“t .ecto »*o- 
dz- iu wykwintnych wyrobów su- 
Mer.nvrh 1 mc-iUfaktury, n iezb ij' 
dnych w każdym dóirw. W ten 
sp- .iób iap« macie sięr-^eg6ł</#o 
i  najlepszymi wyrobią, pl-trw '̂ :o- 
nc^dnych fabryk i Towansystw 
Mkcyjnyct t przekonacie się. Jaka 
olbrzymia rótnlca »-*sl między 

naszeml cenami fabryczneml a cenami w Wa- 
— —— — — szej miejscowości. —

Adresujcie: 2531

Dom Towarowy „ProduKcn
BIAŁYSTOK, skłarif fabryczne.

3234

£i»exeln; BeAaktoc I w^dawea Mu/m OMbr»«>«kl. Od»owledslaln7 licudklef Jao otaoklewica. — Prakaraia „ i  L K a ry "; Cada," p«u K a ..» ra,
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