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O g l o t i t B i c i  
W ie m  petitowy ... lno*zr ,.towy. K . —*M
Nadesłane...................................  »  i ‘ —
PasKi (6 wierszy petitowych) od. . *  5*— 
Drobne ogłoszenia po 6 u r iy  od wyraża.

W  n i e d z i e l ą  c e n y  p o d w ó j n o .  
<W1? I

Kraków, sobota 26 czerwca 1915 N r . I S - j f

Zawsze w pogotowiu.

~ 2p_n**rz niemiecki telefonista spfze słuchawką na uszach.

Rady dla powracających uchodźców.
Fraków, 26 czerwca.

(Is) Niebawem cały obszar Galicyi oczyszczo
ny zostanie z zalewu nieprzyjaciela —  i  do 
siedzib swoich poczną w icać coraz liczniejsze 
rzeBze uAodżców.

Chwile radości z powrotu do domowych pie
leszy niejednokrotnie zatruje jednak uchodź
com smutny obraz stosunków, jaki roztoczy 
się przed ich oczyma, obraz spustoszenia, jakie
mu uległo opróżnione przed kilku miesiącami 
mieszkanie. Ten znalazł ewoje sprzęty z t u - 
chotano, mii szkanie zanieczyszczone, ów do
wiedział Bię, że sklep jego _ został doszczętnie 
zrabowany.. Wszyscy żalą się z powodt ponie
sionych strat i  występują nieraz z rekrymina- 
cyami pod adresem pozostałych nf miejscu 

czynników, że nie zdołały ustrzedz cudzego do
bytku przed grabieżą.

A  jednak, ci uchodźcy, z kórych niejeden bez 
potrzeby, z zaniedbaniem swych obowiązk 
w przesadnym popłochu opuszczał swą siedzi
bę, nieraz do siebie samych powinni mieć pre- 
tensyo. Uciekli, nie zarządziwszy nicze^i-., nie 
powierzywszy opieki nad swym dobytkiem ii- 
komu. Mieszkania, nad któremi ktoś, bodaj 
wierny stróż, czuwał, prawie zawsze ocalały z 
pogromu. A  już co się tyczy sklepć to te 
sklepy, których właścicicl nie porzucił intere 
bu, albo wcale nie, albo mało ucierpiały. Na
tomiast zamknięte sklepy bądź padały ofiarą 
rabunku kozactwa, bądź zostały z  rozkazu k 
mendanta rosyjskiego otwierane —  i  w  sposób
cokolwiek „legalniejszy“  także łupione... Magi-ido pracy-

i straty miejskie były wobec tych gwałtów zgo
ła bezsilne.

Mimo to w niektórych miastach galicyjskich, 
powracający kupcy podnieśli wielkie larum. W  
Tarnowie, jak donieśliśmy, przyszło nawet z 
powodu sklepów do przesileni? burmistrzow
skiego i do ostrego rozłamu miedzy chrześci
jańską a żydowską grupą radnych.

Te lokalne konllikty po powrocie uchodźców 
nasuwają pewne refleksye.

Wracający u nodźcy powinni unikać wszczy
nania domowych waśni i nakazać sobie powścią
gliwość w podnoszeniu jakichś pretensyj i re- 
kryminacyj.

Nie przeżyli oni ciężkich dni inwazyi, nie 
zdają sobie sprawy z wiciu okoliczności, my ay 
m; jł sąd o wypadkach, nakłaniając ucha plot
kom i złośliv ym anegdotom. Różni ludzi© ko
rzystają z ogólnego zamętu i rozgorączkowania, 
aby załatwiać swe rachuneczki osobiste i par
tyjne, aby łowić ryby w mętnej wodzie...

Zastrzedz się należy przeciw takiej drożnej 

robocie.
Dziś na spustoszonych Łerenarb kraju trzeba, 

żeby wszyscy stanęli do zgodnej pracy. \ ól- 
nemi gilami należy podjąć trudu? dzieło odbu
dowy, wzajemnie wspomagać się i  wspierać!

K to dziś -wszczyna partyjne walki, kto sze
rzy niezgodę, działa na niekorzyść swego mia
sta, hamuje tylko pracę odbudowy!

Jest to robota szkodników społecznych. Nie 
pora dziś na waśnie i  intrygi, nie pora na do- 
nosy i nieuzasadnione skargi! Trzeba j%c się

Wszystko zależy od ilości amunicyi.
Sensacyjna mowa Lloyda George’a.

(T ilttnm  t. U. Biura koretponi acylneto.)

•. , » Londyn, 26 czerwca.
W  Izbie gmin przy wniesieniu ustawy o po- 

pmoźema produkcją amunicji, powiedfial Lloyd

George, że brak amunicyi nasi^pil z powodu 
używania wielkiej ilości amunicyi w obecnej 
wojnie. .Czas trwania ffiojofc w Ludziach,

ostateczne zwycięstwo lub klęska zależne są od 
kwestyi pokrycia zapotrzebowania amunicyi. —  
Sprzymierzeni są zarówno co do ilości ludzi jak 
i co do jakości w przewadze. Wyrób nabojów u 
mocarstw centralnych wynosi dziennie 250.000 
sztuk. Mówca poczynił starania, aby powiększyć 
wyrób ?municyi także w Anglii. Oczekuje on, że 
tylko w jednem mieście będzie można wyrabiać
250.000 sztuk nabojów miesięcznie. Wszystkie 
techniczne siły państwa i  wszyscy chemicy mu
szą być zmobilizowani, kraj podzielony zostanie 
na 10 obszarów amunicyjnych. Przewaga N ie
miec szczególną jest na polu ciężkich armat i na 
polu nabojów o wielkiej sile wybuchowej oraz 
najwięcej może na polu karabinów maszyno
wych. Niemcy widoc znie więcej może r iż  każde 
inne mocarstwo przewidziały charakter wojny. 
Trudności dla Anglii polegały na braku odpo
wiednich maszyn i robotników.

Lloyd George wywodził następnie, że Niemcy 
zawsze zbf.erały materyał wojenny i z wszystki
mi zachowywały przyjaźń, aż ich przygotowa
nia były ukończone. Podczas przesile iia bałkań
skiego Niemcy zachowywały się tak skromnie ! 
bezpretensi malnieO) jak tylko może być. Dla 
Francyi uśmiech, Rosyę traktowały jako
nrzyjaciela, a z Anglią spacerowały razem po 
kancelaryach europejskich.

—  Byliśmy —  mówił Lloyd George —  na 
prawdy udania, że nastąpiła era pokoju i  przy
jaźni. W  tym samym czasie wyrobiono jednakże 
i ukrywano w Niemczech olbrzymie ilości ma- 
teryału wojennego, aby sąsiada rapaść *ve śnie 
i zamordować (!!) Jeżeliby tego rodzaju wpro
wadzenie w błąd narodów miało mieć powodze
nie, to w przyszłości zniknęłyby wszelkie pod
stawy przyjaznych stosunków międzynarodo
wych. Jest koniecznem dla pokoju świata, aby, 
plan aię nie udał i  jest obowiązkiem naszym 
starać się o to.

Kitchener w opałach.
(Tehtram \ h. Wara k <r*iponiencylnego.)

Londyn, 26 czerwca.
W  izbie gmin liberał Markhan ostro atakował 

Kiichenera i żądał, aby Lloyd George obją! 
sekretaryat wojny. Oświadczenie >squitha, że 
działalność armii nie :ciei piała z powodu braku 
amunicyi, przyjęto z oburzeniem przez wszyst
kich, którzy znajdują się na froncie. Zatajenie 
prawdy było błędem. Mówca ostrzega* rząd 
przed kneblowaiiem prasy i parlamentu.

Gar na froncie N jow ym ,
(Telegram prywatny ./lukrowanego Karyera tedziennego"^

»? i i Kopenhaga, 26 czerwca 

Z Petersburga telegrafują :Car Mikołaj odjeckal 
dnia 23 czerwca do wo]sk .walczących na froncie.

Król bawarski w drodze na rosyjski 
plac boju.

(Telegram e. *. Biura korespc 4tnc tnege.)
Wiedeń, 26 czerwca. 

Król Ludwik bawarski przybił tu wczoraj rano 
w  otoczeniu świty, w  której z-uajduje się bawar
ski minister wojny br. Kreff. Król bawarski 
znajduje się w przejeździć na wsch ćLii plac 
wojny. Tutejszy poseł bawarski, br. Tucherj 
przyłączył Big do świty króla.

„  v~ -■_E _  y  . *
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n a d e s ł a n e
Za dzM  ten Redakcya nie odpowiada.

i D r  G A I K
SDecyalfsta chorób wewnętrznych I nerwowych
długoletni kierownik, lekarz zakładu wodoleczni
czego w  Zakopanem, osiadł w Krakowie i ordynuje 
od 8—6. Plac .ilaryacki 7, (przy kośc. św. Barbary).

l)r. Leopold Bader
adwokat i obrońca wojskowy, 

urzęduje od 8—1 przed i od 3—6 po poł. 
w KraKowie, pl. DominiKańsKi L. 2.

Sporządzenia wyKazów
świadczeń wojennych oraz spisów szkód wojennych 
w  Krakowie i na prowincyi, podejmujo się dla 
osób prywatnych bu& fachowa. Wiadomość w k&u- 
celaryi adwokata Dra Juliana Gttrtlera w  Kra
kowie, ul. Floryańska 33. Wejście od ulicy św. 
Marka 21, w godzinach od 10—12 przed południem.

Znakomicie w ypróbow ani!) d la  żołnierzy w polu I 
w ogóle III :aiuogo Mjlepazoni

wcieraniem uśmierzającem ból
przy zszięt i, renu ttyzn % podagrze, influ
ency, prasy bolaci gardła, piersi i pleców i. t. d. jesi

Dra Biuhtera

capaioi
compos.Kotwiczny-Liment.

zae(,poj,cy kotwiczny Pain-Expeller.
Flaszka K  ~-*80, 1-40, 3*—.

Do nabycia w aptekach, albo bezpośrednio 
sprowadzić można 

z apteki Dra Richtera „Pod Złotym Lwem* 
Praga I. Elisabethstrasse 6. 

Codzienna wysyłka. &

Potrzeba chłopca starszego
do eKspedjrcyi Kuryera, Wolska 19

Poszukuje się kobiety 
do rozn&szenia gazet.
Wiadomość w Adininistr. „Kuryera".

io  eUzia.i niąsiti?
Kraków, 26 czerwca 

Do dzisiejszego numeru załączamy cze
ki P. K- O. na przesyłkę prenumeraty za 
cze. wiec. Przy łej SDOsobności orosimy 
<0 czytelna ndrcsy miejscowości, celam 
uniknięcia pomyłki.

O przedłużenie godzin otwar
cia lokali przemysłowych
Po olbrzymich zwycięstwach armii eprzymie

rzonej w  Galicyi środkowej i częściowo w  I a 
licyi wschodniej —  (jrożba inw^zyi nieprzjja- 
cieiskiej -ostała raz na zawsze usuniętą. N a
stępstwa tych zwycięstw są widoczne Oto je
steśmy świadkami powrotu władz do kraju, in
stytucyi finansowych i  masowego pow rotu u- 
chodżców. Powraca normalniejszy tryb iy^ia 
to we wszystkich dziedzinach, zarówno na polu 
przemysłów o-finansuwem jak i  społerano-kul- 
turalnem Podkri sśla my, i i  powraca noiraainiej- 
szy tok życia, gdyż o normalnym funkeyonowa- 
niu wszystkich sprężyn mechanirjnu rpołeczr 
nego zadecyduje dopiero zwyci* dki pokSj.

Kupiectwo krakowskie i  wogulo stan przemy
słowy licząc się w ięc z  tem, pier\.w©raędn« m 
polepszeniem sytuacyi —  zwraca się z  gorącą 
prośbą do c. I k. komendy wojtkowej w Krako
wie o przedłużenie godzin otwarcia lokali prze
mysłowych.

Rozchodzi się tu w  pierwszym rzędzie o han
dle gaianieryine, które rozporządzeniem miej
scowej komendy wojskowej są już z&myk&ne o 
godzinie 7 wieczorom. Ze względu jednakże na 
obecną porę l^Łmą i  na to, że o podz. 8-mej wie
czorem przeważnie czynią zakupy na mieście —  
lokaie te v inny stanowczo być dłużej wieczo
rem otwarte.

Również restauracje i  kawiarnie pierwszo
rzędne ze względu na .ożywiony przejazd ob
cych, po największej częfci członków armii na
szej i sprzymierzonej, powinny mieć godziny 
otwarcia lokali przedłużone.

Przy tej sposobLości poruszamy jeszcze Kwe- 
stję telefonów redakcyjnych, bez fukeyonowa^ 
nia których prasa krakowska od szeregu mie
sięcy poważnie pod względem informacyjnym 
utyka. Uruchomienie telefonów redakcyjnych, 
nie powinno napotkać na trudności czynników 
miarodajnych w  obecnem stadyum zwydęskiem 
dla armii sprzymierz nych.

NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE z  powodu 
odzyskania Lwowa odprawiono wczoraj dla 
krakowskich smół ludowych, —  i  uwolniono dzia
twę od nauki szkolnej.

łh

JA K IE  BĘDĄ ŻN IW A? Z rozmaitych stron 
świata nadchodzą już sprawozdania o widokach 
żniw, które już wkrótce się rozpoczną, lub już 
się rozpoczęły. Wszystkich oczy zwrócono są 
przedewszystkiem na Amerykę, ów niewyczerpa 
ny spichlerz czwórporozumi jnia. Stamtąd docho

dzą wiadomości pomyślne, zwła 3zcza z Kanady, 
gdzie ocztkują zbioiów przewyższających w y
dajnością zeszłoroczne. Niemniej i Argentyn? 
spodziewa się nwgorszego zbioru, co wra* ze 
wzmożoną w ysoką pszenicy z Indyi do Anglii 
wpływa na zniżkę cen w  Stanach Zj< dnoczonych. 
W’  naszej monarchii W ęgry w  razie utrzymania

Bię pogody będ^ mlalj korzystne w jn itf. W  Au- 
stryi z powodu sinych upadów, BtM zbóż Bię po. 
prawd, do czego przyczynił uę także spadek 
ciepłoty. Z Rumunii i  Turcyi ni 'chodzą dobre 
v itści, a Włochy mają mieć znaczną zwyżkę. 
Co się tyczy Niemiec, to susza, wyjąwszy pro
wincyi północno-zachodnich, utrzymuje się na- 
dal. ^akkolwiok niezaszkodziłr Lardzo zbożu 
chlebnemu. Dla zasiewów wiosennych deszcz 
byłby bardzo pożądany. W  każdym razie zapa
rty zi‘szioroczne^o zboia wynoszą 300.000 ton. 
SZKOŁY W  KRÓLESTWIE POLSKIEM. Komitet 
Edukacyjny w porozumieniu z N, K. N. urządza 
na swoim dwumiesięcznym kursie pi iagoglcznym 
odczyt p. t :  „Szkoły w Królestwie Polsfriem wo
bec wojny", który wygłosi o. Ar toni Sujkowski, 
dyrekior szkoły handlów?] w Będzinie (Król. PoJ).

Prelegent omówi całokształt problemu szkól w 
Króletswie Polsklem (szkoły ludowe, średnie i 
wyższe).

Ponieważ problem ten fest w  chwili obecne} wy* 
soce aktualny, polecamy uwadze leiśle rzeczowy 
odczyt p. Sujkowskiego^ który Jak wiadomo wy
bitne zajmuje nflejsce wśród pedagogów Króle
stwa Polskiego.

Odczyt odbędzie sle w  niedzielę 27 bm. o g. 5 
w sali Towarzystwa Technicznego ul. Straszew
skiego 28. Wstęp 50 hal., galerya 20 hal.

WAŻNE DLA ROLNIKÓW. Komenda twierdzy 
podaje do wiadomości Tow. rolniczego krakow
skiego, ie  w  poniedziałek 28 czerwca o ^ndz. 8 
rano na placu Groble odbędzie się publiczna licy- 
tacya na źrebięta wojskowe. Do licytacyi tej mo
gę tiyć dopuszczeni w yłącznie tylko rolnicy, z wy
kluczeniem wszelkich pośredników 1 handlarzy. — 
Lesits macye uprawniające do wzięcia udziału w 
licyiacyl będzie wydawało Tow. rolnicze w  go
dzinach urzędowych rolnikom alho osobiście zna
nym w  Towarzystwie, albo tym, Którzy sie wyka
żą odpowie dniem poświadczeniem z  gminy lub 
c. k. Starostwa.

KURS WAKACYJNY W  SOKOLE. Na żądanie 
rodziców postanowiono w  b. r. prowadzić dalef 
przez czas wakacyjny ćwiczenia gimnastyczne 
Jla dzieci, uczniów I uczenic, jeśli zgtosi się od
powiednia liczba ćwiczących. Zapisy przyjmuje 
kancelarya Sokola od 3—7 godz. wieczór. Nauka 
na rowerze i gra w tenisa odbywać się będzie 
Jalej w tym samym czasie.

SZKOŁA BUCHALTERYI 1 rach. państwowi 
Tfenryka Gottlleba rozpoczyna wpisy na kursa 
ouchalteryi, stenografii, kaligrafii, koresponden- 
cyi i t  d.

DLA R \DY OPIEKUŃCZEJ. W  niedzielę 27 bm. 
o godz. 5 popol. odbędzie się w  Sali Saskiej wie
czorek muzyczno-deklamacyjny, urządzony silami 
uczenic krakowskich zakfadów naukowych. Caty 
ilochód przeznaczony na cele Stowarzyszenia Ra
dy Opiekuńczej aby tym sposobem uczcić niewy
gasłą pamięć czcigodnego jej prezesa śp. prez. 
Wilhelma Seidla. Wypadki wojenne, rozszerzając 
z dniem każdym zakres działania Rady, pozbawi
ły  ją równocześnie dochodów, riezbędnych do 
ratowania opuszczonej sierocej dziatwy. Nie wąt
pimy, że humanitarny i narodowy cel ściągnie li
czną publiczność i że datki popłyną obficie, bilety 
po 2 K, 1 K i 40 hal. w dzień wieczorku przy wej
ściu na salę.

Na gościnne występy, ku uciesze wszciakiego 
niewyewakuowanego narodu, zjechała do1 nas 
wielka zdobyerna armata z Przemyśla. Dziwuje 
sie jej ludek krakowski — a ona słanęła sobie na 
Rynku, pod M ,ckie\.iczem, tam, gdz.e zazwyczaj 
w dniach 1-ym i 15-ym każdego miesiąca wysta- 
wują służące bez kondycji —L i sterczy niby sta 
ta gruta kucharka, zamorusauy garkotłuk albo 
inszy szuirmak do wszystkiego, zawalidroga bez 
służby...

Żalośliwie komierne wrażenie sprawia ta ar
mata* Ltny s y n tb o i rosVjskiej potęgi: wielka, 
ciężka, a na połamanych, skie;ói.ych od b.edy 
kolach i z odbitym zaoałem...

Ale groźna na pozór! 
oteż skoro m-.eszkańey kamienic po Rosego 

i Czync.ela onegdaj zrana ujrzeli stcrcfcsicą lufę

w handelku nie urzęduje) na poddaszu, pardon, knęły mu z uznaniem.
na czwartem piętrze w kamienicy pena Rosego, 
gdzie słucha sfer harmonii z góry, a szczęku kie
liszków z dołu, napisał zaraz wiersz wojenny na 
pohybel onej armacie, zaczynający się od zwrotki: 

Ty lufo marna, śliska,
Przyszła na ciebie kryska:
'Ja patrzę na cię zbtiska,
A tyś jest nienablta!
Wiec bromowego pyska 
Nie szczerz! 2 kary erą kwita’

Dokoła armaty od rana do późnej nOcy groma
dzą się ciekawi — i okazało się, źe Kraków po- respektu potraktować!

I stoi sobie armata i ludzie się gapią. Nie dla
tego, żeby im ter grat rosyjski Imponował. Wca
le nie:

— My, tu, panie, objaśnia jeden obywatel dru
giego, co dopiero niedawno wrócił z obczyzny na 
własne śmiecie, my tu już widzieli „merzerv“ 
panie! Jak taki nasz merzer jedzie przez ulicę, 
to cała kamienica podskakuje...

Ale za to do tej rosyjskiej armaty może każdy 
podejść, może ją obmacać, ba, łask? poszturkać — 
i satysfakeya iest! A spróbuj tak „merzera" bez

siada w swych murach mnogo znawców sztuki 
artyleryjskiej.

— To jest bardzo śliczny trofej! twierdził z 
zapałem obywatel mejżeszowego wyzn*.nia.

— Jaki trofej? To jest arnata! —  odburknął na 
to zażywny właściciel realności z Grzegórzek.

— To pan dobrodziej nie zna fo zagraniczne ....... . . ___ __
armaty, wycelowffrfe wprost do swych okien, to iłowo? To jest trofej, taka Siegesbeute, zdoDyta I spróbuj dziś komu w Krakowie wspomnieć o e- 
lnejednego strach obleciał. Bo wiadomo, jak ^an naprzeciwko nieprfeyjaciołu... wauuacyi.
lennvchPUŚC!' *°i ' ? v'ytiui5c* ■■ ^  t&k ch wo* — To me jest żaden trofej, ale armata, zdoby- I, oby nam się tak zawsze dobrze armata, prze* 
str7p' (• Ĉ asa^1 1 menabita armata gotowa wy- ta ha nieprzyjacielu! — huknął uparty jegomość, praszam, działo, jaK obecnie! Quis.
strzelić... A wiesi.cz niektóry, mieszkańcy (o ile

!
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-  Merzer ieśt tnerzer! konstatuje „ekspres*1 * 
pod hotelu Drezdeńskiego, obdarzony tilozoficz- 
nym umysłem. A to co.? Dziura, dokoła oblana 
mosiądzem. I to ma być armata I 

Nie, nie. krakowski ludek jest wymagający 1 j 
ta armata mu nie zaimponowała. Ale cieszy się 
ludek zdobyczą* cieszy się sukcesami armii.
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O POWRÓT UCHODŹCÓW. Świetno *wyf,ię 
et w a armii Sftfzymierucnych w Galicyi środko
w ej i  zachodnie i. dzidki któiym olbrzymia połać 
kraju uwolnioną została z jarzma rosyjskiego 
—  w w  ołała niezwykle ożywiony ruch wśród 
uchodźców, znajdujących się na obczyźnie, a 
pragn.jcjcb czemprędzej powrócić do kraju oj
czystego. Lchodzcy ci czynią już gorączkowe 
starania o uzyskanie pozwoleń do wyjazdu, któ-

ROZPOCZĘCIE NAUKI SZKOLNEJ W GA- 
L IC YI ŚRODKOWEJ. Dziennik czeski „Lido* 
we Nowiny1* dowiaduje się, iż w całej Galicyi 
środkowej, gdzie szkoły polskie wskutek inwa
z j i  rosyjskiej były w większej części zamknię
te, rozpocznie sie i  dniem 1 Jipca znów fegu- 
larna nauka dzieci, więc w czasie, gdy w Au 
stryi zwykle rozpoczynają się wakacye letnie, 
wych w Bochni, Myślenicach, Podgórzu, V w

trafiają na znaczne przeszko- Krakowie, w obydwu gimnazyach w No Wy to
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dy. Na^ze władze krajowe, bez względu na cha 
rakter i stopień urzędowy —  winny* w sprawie, 
tej doniosłej dla społeczeństwa polskiego w Ga
licy* —  j fk  na>dalej iść na rękę biednym, nie
szczęśliwym i narażonym na wszelkiego rodzaju 
przykrości —  uchodźcom. Dążmyż szczerze, by 
te tysiące uchodźców naszych wróciły raz wre
szcie w rodzinne progi kraju, który po stracznem 
wyniszczeniu i spustoszeniu —  wymaca szybkiej 
odbudowy i sanacyi życia społecznego.

OTWARCIE PARKU KRAKOWSKIEGO DO 
UŻYTKU PUBLICZNEGO. Park krakowski pra 
wdopodobnie już w najbliższy poniedziałek bę
dzie oddany do użytku publicznego. Jak wiado
mo, w parku były pomieszczone kr-jwy, sprowa
dzone w czasie grożącego oblężenia i zakupione 
pizez miasto. Dla krów tych trzeba było pomy- 
y ‘j i  o nowem pomieszczeniu, a gdy się takie 
znalazło, park może być oddar.y dla publicznego 
uży tku.

KS. BISKUP BANDURSKI W  KRAKOWIE.
Ks Biskup dr Bandursk? w przejeździć z W ie
dnia do Lwowa, gdzie wraca, aby podjąć swoje 
obowiązki pasterskie, bawi w Krakowie.

DODATKOWA STAW K A POSPOLITAKÓW 
urodzi nych w latach 1878— 1890 i 1892 -1894 
włącznie, którzy przy ostatnim przeglądzie, oa- 
bytyw w Krakowie w dniach 4— 15 czerwca się 
nie stawili, odbędzie się w dniach 29 i 30 bm. 
w Skoczowie na Śląsku cieszyńsk im. Obowiązani 
do stawienia się przed komisyę ,powinni przed 
wyjazdem zgłosić się do Wydziału wojskowego 
Ma pstra*,u krakowskiego.

Niestosowanie się do powyższego wezwania c. 
i k. komendy wojskowej w Morawskiej Ostra
wie — będzie prlfez sądy wojskowe surowo ka- 
rann.

DAR Z O KAZY! O D Z Y W A N IA  LWOWA.
Poseł miasta Lwowa, Hipolit Śliwiński, złożył 
z okazyi odzyskania stolicy kraju na ręce pre
zydenta miasta, dra Leo, kwotę 1.000 'toron z 
przeznaczeniem w połowie na fundusz Legionów 
polskich, w połowie na fundusz krakowskiego 
komitetu dla sprawy odbudowy kraju.

ZAK LĘTY PAŁAC, bajka narodzie,Inka, bę
dzie dana dziś w sobotę wyjątkowo o godzin’ ’
0 wieczorem. W ten sposób przedstawienie 
wczas się skończy i to umożliwia rodzicom przy
prowadzenie dzieci nai to prześliczne przedsta
wienie

Z TEATRU LUDOWEGO. Dziś „Zaklęły pa
łac" o godzinie 6 wieczorem. W niedzielę po 
popołudniu przezabawna krotochwda „A. «o 
Zakopane" — wieczorem wyborny Wodewil 
.,Czarna Mańka", w której występuje niezrów
nany J. Solnioki. _ .

W YK ŁA D  PROF. SPITZY‘EOO, zapowiedzią 
ny na sobotę 26 b. m. odbędzie się we czwartek
1 lipca w teutrze Nowości o godz. 6-tej wieczór. 
Bilety wziete na sobotni wykład zachowają swo
ją moc. Na wykładzie byłzie obecnym arcyksią- 
żę Karol Stefan. It7

POLSCY STRZELCY W  AMERYCE. W y
chodzący w Bostonie niepodległościowy organ 
„Pobudka" ogłasza odezwę „Związku młodzie
ży polskiej w Ameryce", wzywającą do wstę
powania w szeregi Legionów Polskich. „Orga
nizujmy się i przysposabiajmy — czyt-my w 
odezwie — dopóki czas. A zanim nas Ojczyzna 
powoła do służby czynnej, szerzmy ideę nie
podległości Jej tak wśród rwoich, jak i ob
cych". Odezwa podpisana jest pi ;?z J M, Sien
kiewicza, naczelnika Związku Młodzieży pol
skiej w Ameryce.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W 
SZKOŁACH ŚREDNICH W GALICYI. Minister 
oświaty zarządził, aby bieżący rok 6zkolny za
kończono: a. w dniu 30 czerwca 1015 w c. k. 
gimnazyach krakowskich św. Jacka i III, oraz 
w pryw. gimnazyum realnero w Zakopanem; 
b. w dniu 15 lipca 1615 w c. k. gimnazyach 
krakowskich św. Anny, filii fw. Jacka, oraz IV  
(realnem), nadto w c. k. szkole realnej w Żyw
cu; Ot w  dniu 20 lipca w gimnazyach panotwc-

Sączu, Nowym Targu, Wadowicach, nadło w 
c. k. 1 szkole realnej w Krakowie, wreszcie w 
prywatnem gimnazyum realnem w Białej 

OLBRZYMI POŻAR L a SU W ZABIERZO
WIE. Onegdaj wybuchł w lesie zabierzowgjrim 
własności PP. Norbertanek ze Zwierzyńca, pożar 
spowodowany przez lekkomyślność jakiegoś o 
sobrnła, który prawdopodobnie porzucił w lesie 
niedopałek papierosa lub zapałkę. Spaliło się 
do trzech morgów lasu i tylko szybkiej akcyi 
miejsc owej straży pożarnej oraz oddziałowi woj 
Ska załogującego w Zabierzowie zawdzięczać 
należy, że pożar został stłumiony i nie przy 
brał katastrofalnych rozmiarów, co przy obecnie 
panującej posusze mogło tem łatwiej nastąpić.

z  p o g o t o w ia  R a t u n k o w e g o , w  dniu
wczorajszym interwen owało Pogotowie Ratun
kowe parę razy. 1 tak: przy ul. Zwierzynieckiej 
1. 10. spadł z drabiny p. K. S. i potłukł się cięż
ko. W  stania nieprzytomnym odwieziono nie
szczęśliwego do szpitala św. Łazarza.

Rano na placu targowym, w Rynku Głow 
nym, pobiły się dwie kumoszki o., mleko. Jed 
na z nich usposobienia wojennego, tak silnie u- 
derzyła garnkiem w głowę niejaką Maryę Szpi- 
lową, iż ta ostatnia odniosła ciężką ranę jSiczo- 
ęą. Poszkodovraną odwieziono do Szpitala św. 
Łazarza, wojowniczą zaś kobietę odprowadzono 
„pod Telegraf'.

„DZIEŃ CZERWONEGO K R ZYŻA " Z  krak. 
filii „Czerwonego Krzyża" otrzymujemy nastę
pujący komunikat: „Do Szanownych Krako
wian! Ponieważ w ubiełą niedzielę z powodu 
niepogody nie mógł się odbyć „Dzień Czerwo
nego Krzyża", przeto podpisany zarząd przy
pomina tę sprawę Szanownej Publiczności, 
nadmieniając, że „Dzień" ten odbędzie się w 
r adchodząca niedzielę, ti. 21-go < zen fti b. r.

GARi Ć WIADOMOŚCI Z JAROSŁAWIA. 
Burmistrz miasta, dr Dietzius, powrocŁ już z 
Wiednia i objął urzędowanie. Z burmistrzem 
powrócili urzędnicy magistraccy. Starostwo, 

poczta, dyrekeya skarbowa i kolej powrócimy 
do Jarosławia. Z kolejarzami wrócił lekarz dr 
Feldmann, a ze starostwem fizyk dr Czyżewicz. 
W  czasie inwazyi rosyjskiej nie było ani jedne
go lekarza miejscowego w mieście. Po-iągi woj
skowe dochodzą juz do Radymna i Żurawicy. 
W  Radymnie mieści sio chwilowy obóz koncen
tracyjny dla jeńców rosyjskich; obecnie jest 
ich tam około 24.000. Część z nich zatrudniono 
około czyszczenia miasLa, naprawy dróg ' mo
stów, oraz toru kolejowego. Wszystkie budynki 
na utacyi kolejowej w Jarosławiu uległy znisz
czeniu. Władza kolejowe wobec tego urzędują 
w jednej tylko prowizorycznie odnowionej sali 
w budynku dworca kolejowego. Aprowizacya 
miasta jest na razie nipdontateczna, brak wielu 
artykułów codziennego użytku. Miasto Jarosław 
na og( ł jest bardzo wyludnione. Szkoły wszyst
kie są zamknięte.

PO IN  W AŻ /I ROSYJSKIEJ W  RZESZO
WIE. Jak donoszą stamtąd, m. Rzeszów za- 
jzyna przybierać normalny wygląd. CźyetCrść 
w mieście wszędzie utrzymana, to też chorób e- 
poden tczLV :h u ludności cywilnej riems a tra, 
fiają się tylko sporadyczne wypadki u jeńców 
rosyjskich, których tutaj bez przerwy tj 'aca- 
mi p-zyprowadzają. Ludność cywilna, dzięki po* 
parciu przez komendę sprzymierzonych armii, 
głodu nie cierpi. Ceny towarów idą jednak co
raz bardziej w górę. Z uznaniem podnieść na
leży energię tutejszego dyrektora poc&ty pana 
Franciszka Greena, który pierwszy sts aął na 
oostorunku swoim w Rzeszowie, irząd przy
prowadził do porządku i kiedy pierwszy po
ciąg pocztowy nadszedł z materyałem, zaraz w 
tym dniu zarządził doręczani? listów. Funkcyo- 
nuje już gimnazyum, w najbliższych dniach bę
dą utwarte mitjskin szkoły uidowe. Po wsiach 
wszędzie szkoły funKcyonują.

OLBRZYMIE ZAMÓWIENIA. Według mfor- 
macyj, zaczerpniętych przez „New York T i
mes", czwórporozumienie, a wj pierwszym rzę

dzie Anglia i Włochy wysłały do Ameryki 
mówienia na 1.000 motorów dla gamólou 
Zamówienie to przyjęte zostało częściowo 
wszystkie bowiem fabryki Stanów Zjednoczo 
nych zajęte są, wyrobem samochodów i moto
rów automobilowych dla trójporozurnienla, tak, 
że innych zamówieJ na razie wykonać nie mo
gą, T v1ko pięć fabryk zobowiązało się wykonać 
część zamówień za kolosalną kwotę 16 milio- 
.nów dolarów.

URODZAJ W  SERBII. „Journal des Bal- 
cans“  donosi, że w roku obecnym w Serbii uro
dzaje na polach są wspaniałe. Dzięki energicz
ne pracy kobiet, nieobecność mężczyzn wcale 
nie dała się odczuć w pracach rolnych. W szy
stkie żniwa zostały juz zakupione przez rząd, 
który wypłacił ludności zaliczki.* Wskutek tego 
ludność me cierpi niedostatku a podatki wpły
wają zupełnie normalnie. Epidemia tyfusowa 
znikła i  stan zdrowotny Serbii jest dziś wcale 
nie zły, dzięki gorliwej czynhośd lekarzy serb
skich i misyi sanitarnych przysłanych przez so
juszników Serbii, Amerykę i Giecyę.

P .IW AN NEUKOW W  TIRNOW O (Bułga- 
tya), zawiadomił tutejsze miejskie Biuro infor* 
macyjna, że Stefan Połotyński, którego rodzi
ce mieszkali w Krakowie^ przy ulicy Lenarto
wicza 1 14 1 p. —  a w czasie ew&kuacyi w yje
chali w głąb monarchii, niewiadomo do jakiej 
miejscowości —  jest jako jeniec wojenny w 
Rosyi zupełnie zdrów, 

t  H EN1YK  HUGO W RÓBLEW SKI, redai, ■ 
tor „Gazety Radomskiej", Legionista, zmarł 

18 lutego b. r. w wojskowym szpitalu w Krako- 
kie w 65 r. życia. Spóźniona wiadomość a 
śmierci śp. Wróblewskiego smutnym echfm od
bije się w  ziemi radomskiej i k eluckiej, gdzie 
zmarły znanym był ze swej wieloletniej Iziałal 
ności publicystycznej. Urodzony w Bliżynie Ra
domskiem, uczęszczał na Uniwersytet Jagiel
loński, gdzie gorąco zajmował eię ruchem pa* 
tryotycznym młodzieży. Później wyjechał do 
Szwajcaryi, a po powrocie pracował na niwie 
dziennikarskiej w Warszawie a nastęnnn ob
jął wydawnictwo „Gazety Radomskiej", -eśó 
jego pamięci!

P E L E G R A  M Y .
Kryzys gabinetowy w Hf^panii 

zażegnany.
(T tle tram t. h Biura koresi>otii*ncyln*tt f

Madryt, 26 czerwca, 
Król ponownie wyrazh prezydentowi mini* 

śtrów Dato zaufanie i powierzył mu nadal kie* 
rownictwo ganinetu.

S u ł t a n  d o  o o e r a c y l .
iTeletramy c. k. Biura korespondencylneto).

Konstantynopol, 26 czerwca. 
Wydany biuletyn donosi, że wczoraj przedpo

łudniem profesor Izrael przeprowadził w obecno
ści tutejszych lekarzy operacyę na osobie sul- 
tina, u którego usunięto dwa Kamienie i  pęche 
rza. Stan zdrowia sułtana jest wyborny.

Z
(Telegram c. t. Biuro korespondencyjnego.)

Berlin, 26 czerwca.
Z Rotterdamu donosi „B. Z. am Mittag": 
Dzienniki amerykańskie donoszą, że admirali- 

cya angielka zamówiia w amerykańskich war
sztatach oRrętowych łodzie nowego typu, które 
mają stanowić najnowszy środek walki z nie- 
mieckiemi louziami podwodnemi. Łodzie te ma
ją być zaopatrzone w bardzo silne notory 1 bę
dą posiadały szybkość większą, aniżeli nowocze* 
sne torpedowce. Promień działam i tych łodzł 
nie będzie jednakowoż wielki, ponieważ długość 
ich wynosić będzie zaledwie 17 metrów.

Te nowego systemu łodzie mają ra: iem z pa
rowcami rybackimi patrolować koło wybrzeży 
angielskich przeciw niemieckim łodziom podwo
dnym.

Wojna beJęijsko-niemiec. w  koloniach
(Telegram t. f Biura korespondencyjnego )

H«vre, 26 czerwca.
Belgijski minister kolonii otrzymał z Kongai 

belgijsKiugo wiadomość o obsadzeniu prn? Bel
gów Kirsifcule w niemieckiej Afryce wschod
niej,

© digitalizacjo mbc małopolska p*
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Komunikaty urzędowe oustryacb u  .

Od wre Rosyan w Królestwie na 
linii ZawijChost-Otarów-Sienno. 

Zającie Chodorowa.
(Telegramy c. k tliara korespondencyjnego).

Urzędowo donoszą 25 cs?«rwca w południe: Wiedeń, 26 czerwca.
Między Haliczem a Żurawnem na północnym brzegu Dniestru^ walki 

trwąią ^alej. Kontrataki Rosyan zostały odparte. Nas? atak postępuje dalej 
naprzód. Wojska posunąwszy się prjtz i .yuaczów zajęły Chodorów. /.resztą 
położenie nad Dniestrem na dół rzeki od Halicza oraz na wschód od Lwaw.i 
koło Rawy Ruskiej I nad Tanwią niezmienfoiae.

Południowy brzeg Sanu uwoFoiony od nieprzyjaciela.
W  Polsce ścigają wojska sprzymierzone rosyjskie siły, które się co

fają na Zawichost, Ożarów i Sienno.
Zastępca szefa sztabu genera lny  v .  H ó f e r ,  m arsza łek  p o ln y  p o ru czn ik

Zawichost osada na lewym brzegu Wiuly na północny-wschód od Sandomie
rza, Sienno i Ożarów osady w gub. Radomskiej. P r  ty p . red.

Niepowodzenia ofenzywy włoskiej.
(Telegram e. k. Biuro korespondeney/nego )

Urzędowo donosią 25 czerwca w południe: Wiedeń 2R czerwca
Na granicy Tyrolu odbywają się liczne walki działowe. Na terenie 

granicznym Pobrzeża zostały w godzinach porannych na wschód od Ilo n- 
chi dwa ataki nieprzyjacielskie odparte. Nieprzyjaciel skierował wał to wuj 
ogień dzfałowy na przyczółek mostowy Gorycyi I płasko wzgórza Comen.

Zastępca szefa sztabu generalnego v o n  H ó f e r  marszałek polny porucznik

Komunikaty urzędowe rn imieckie.

Kontrofenzywa sił rosyjskich nad 
Dniestrem.

(Tt’tt'am y t. t  Biura kore*pondencylnego).

Berlin, 26 czerwce.
Biuro Wolffa: Wielka główna kwatera, 25 czerwca 1915
Wojska generała Woyrseha przekroczyły w pościgu terytoryum na 

południe od Iłży.
Położenie w armii generała Mackensena jest na ogół niezmienione. Na 

północny zachód od Halicza części armii generała Linsingena musiały się 
wycofać koło Martynowa na południowy brzeg Dniestru w  obec kontrofen
sywy nieprzyjaciela z przewaźającemi siłami. Dalej pod górę rzeki znajdu
jemy się w postępującym ataku. Lewe skrzydło armii stoi koło Chodorowa.

Na północno-wschodnim placu boju.
Zdobytą przedwczoraj] wieś Kopaczyska znowu opróżniono.
Na południowy wschód od Chorzeli, w  pobliżu Segny, wojska nasz 

wtargnęły po iporczywej walce na bagnety do części linii nieprzyjaciel
skich i tam się usadowiły. Naczelne kierownictwo armii.

1 ła francuskim placu boju.
Berlin, 26 czerwca.

Biuro Wolffa. Wielka kwatera główna 25 czer
wca ogłasza:

W  ataku na bagnety na południe od Souchez 
zdobyliśmy wiele karabinów maszynowych. Kilka
krotne ataki nieprzyjaciela na pozycyę labiryntu 
odparto. Na zachodnim brzegu Argonów atak fran 
cuskiego batalionu przeciwko naszym wysunię
tym nowym pozycyom załamał stę wśród cię
żkich strat dla nieprzyjaciela. Zabrane jeszcze

jeden rów I dwa domy blokowe, trzy karabiny 
m&jzynowe I trzy aparaty do rzucania min.

Na wzgórzach Mozy na zachód cd Francie* 
ataki francuskie rozbiły się w zupełności. Na 
wschód od Franclee odzyskaliśmy znowu jeder 
rów, foorczywie broniony przez nieprzyjaciela. 
Koło Lelntrey na wschód od Luneville małe nie
przyjacielskie ataki odparto.

Naczelne kierownictwo armii.

Kalendarz kłamstw włoskich.
(Telegram c. k. Siara korespondencylneto)

óerlln, 26 czerwca. I 
..Nordd. Allg. Zfg.° przynosi pod tytułem „W ło

skie kłamstwa" rozpowszechniony w  Atenach na
stępujący kalendarz informacyj:

Dnia 4 zerwca powstał wielki pożar w  Poll. 
Arsenał i magazyny naftowe w płomieniach. „Lo
kal Anzelger" zapowiada rychłe przystąpienie 
państw bałkańskich do trójporozumlenia.

Dnia 7 czerwca: Bułgarzy uchwalili przystąpić 
do trojporozunisenla, gdy spełnione będą ich wa
runki w sprawie macedońskiej. W  miastach nie- 

koju ndbyly sis ma®festacye na rzecz po-

Diik o czerwca: Powstanie w Wiedniu I Berli
nie. W >jska ausiryjckle w T-yeścIe zbuntowały

Stod^Kc +  TryeScłe nr tle
S ^ t r J L  UerUna Zakazal og,«  li-

Dnia 14 czerwca: Zadarto umowę rumuńsko- 
rosyjska. Niemcy przvgoł«wuJą pokój pod warun
kami status quo.

Dnia 16 czerwca: Niezadowolenie na Węgrzech 
z  powodu drożyzny. Domagają się pokoju odręb
nego. Austrya I Niemcy są wyczerpane, w  sier
pniu znajdą się w  zupełnym upadku. Ogólna lista 
strat niemiecka wynusij 4 mlłieny, austriacka 
2 I pół mil.

Dnia 17 czerwca: Niemcy ł Austrya przedłoży
ły Wilsonowi propozycye poko’ owe.

Dnia 18 czerwca: Powstanie w Malines w Pelgll 
stłumili Niemcy. Było 700 ofiar.

Do tego dodaje „Nord. Allg. Ztg.“ : Trudno zna- 
leść bardzie} niesumienne wprowadzenie w błąd 
neutralnej publiczności, jaki ptoefc takk wiado
mości. * * „  -

©digitalizacja mbcmaiupoisk,

Generał Ruzskij następcą 
Wielkiego Księcia Mikołaja.

(Teletram własny Ilustrowanego Karyert Codtlennego")

iłerlin, 26 czerwca.
„Manchener Abcndwitung'* doniosła wczoraj, 

ie  generał Rrzsku, który powszechni*, jest 
uwalany ta następcę wielkiego księcia Mlkofaja. 
przybył do Petersburga I uatychnlast pojechał 
do can  do Carskleg ) Sloł»-

Odpowie Slanllw ea notę Mott.
(Telegram-’  t . k. Btara korespoi ..y/negof.

Waszyngton, 28 czerwcu. 
Otlpc wiedź Stanów na notę niemiecką w ap a 

wie zatopienia parowta „Fryc4, łelegrafkznie
przesłano do tterlii.a.

ch
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Ekspedycya karna Czarnogarców 
w Albanii.

(Telegram t .  k. Biura k. i ~4eiu inego )

Ri-ym, 26 czerwca.
„Giorrsalw d‘Itaii*," donosi ze okut&ri: Cent 

fa ł Vuk->ticz z am in czarnogórską przybył 22 
b. m. pod Skutań i  iądc l od burrontna uka^a- 
nia tych szczepów, ktort brały uazi&ł w rabun
kach w  porcie Met! na. Parowiec czarnogórski 
zabrał w  Wtdu? zn« jd*J jącą się w  porcie barkę 
auptiyacką, z ła lunluem 4.0u0 cenaarów wę
gla.

Narodowy program Bułęaryi.
'iTelegram  własny „nitrow anego Kuryen C"d-lenntgo” ) 

Berlin, 26 czerwca.
Z Zofii telegrafują: Prezydent ministrów Rado

sławów przyjął reprezentantów prasy bułgsrsrficj 
i prosił Ich, aby w  dziennikach swych zachowali 
roczude odpowiedzialności i w  zt zumieniu do
niosłych czasów działali patryotyemie. O prze
biegu tej konferencji zachowywane jest naokół 
milczenie. Dzienniki przytaczają tylko słowa Ra- 
doslawowa w  sprawie Maceaonii, które uczyniły 
wielkie wrażenie. Premier powiedział:

—  L'la nas Bułgarów Macedonia jest niepo
dzielna.

Oświadczenie Radosławowa uważają za i ro 
dowy program rządu, który będzie stanowił oś w 
rokowaniach Bułgaryl z  mocarstwami w sprawie 
porzucenia neutralności.
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1’ owe p o s iłk i wo|sbowe 
dla A ng lii.

(Telegram prywatny „ Ilustrowanego Karyerg Codtiennego''} 

Berlin, 26 czerwca. 
„Local-An^ber*1 donosi z  Hagi: Do „Tlmesa*4 

telegrafują z  Sidney:
Rząd argielsU wezwał australskiego ministra 

obrony krajowej do wysłania nowych posiłków 
wojskowych w licznie 3 brygad na front bojowy.
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Grecya po wyborach.
(Telegram własny „Nastroi Xaryera Codziennego")

Frankfurt, 26 czerwca.
,Frankf. Ztg“  donoai z Aten, iż obecny rząd 

grecki pozostaje w  urzędowaniu a i do zebrania 
się parlamntu. W  międzyczasie rząd będzie usi
łował posłów niezawisłych przeciągnąć na swo
ją stionę. Gdyby parlamentarne stosunki nie po
zwoliły rządowi na normalną pracę, to moźll- 
wem jest ponowne rozwiązanie partamer tu i ro i ' 
podanie pimownycfr wyborów.

P c F s p la iH n o R s t rn m  w ło s k i .
(Telegram własny ,Ilustrowanego Karyera Codziennego**) 

Ziirlch, 26 czerwca.
Nad ferenem w Karsf ukazał się włoski aeroplan 

monstrum, z którym nie można porównać żadne, 
go latawca. Jest to olbrzymi dwupłatowiec, mnie) 
więcej dwa razy tak wielki jak typ albatrosa I 
ma załogę 6 ludzi. Aeroplan może rzucać bomby 
12 centymetrowego kalibru, które są opatrzone 
w propellery. Na szczęście ->wa maszyna źle ma
newruje. Obecnie wykonywane są nagonki lotni
cze na nią, aby iei zgotować los „Citto dl Fer- 
raryf, '
pi* . *****  i-rfea

W e  
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róbce A  ^

Sol-
\

~łl/i
opa-

Łrz*-



„IL.U8TKOWAJNY KURIER CODZIOKY*' — Nr. 157 —  27 czerwca 1915 r. 5

Francya obawia sta nrz@ra.es! insa 
woJsk* austwackich ^a zacitud.

(T e leg ra m  własny „ Ilustrow anego K uryera C od z ien n e go ")

lJerlin, 26 czerwca. 
„Magdeburger Zeitung“ donosi z Brukseli o ru

chu pokojowym we Francyi:
Francuska prasa nie może tego ukryć, że w 

różnych parlamentarnych kolach Francyi powsta
je  poważny ruch za pokojem. Liczni wpływowi 
socyaldemokratyczni posłowie widzieli się zmu
szeni rządowi donieść, że ich wyborcy niczego 
bardzie] się nie obawlaja jak nowej kampanii zi- 
uowej i że wśród kół wyborczych wzrasta pra

gnienie pokoju, z czem trzeba zacząć się poważnie 
liczyć.

Przygnębienie panujące we Francji maluje naj
lepiej ustęy następujący z dziennika „Eclai.r“ :

„Jeżeli przełamanie frontu niemieckiego na za
chodzie wciąż jeszcze jest niemożliwe,trz~ba bę
dzie zrobić nowe powołanie, albowiem niebezpie
czeństwo, że Niemcy i Austryacy mogą przewieść 
swe wojska ze wschodu na zachód, rośnie'z ka
żdą chwilą.

Koniec wojny w r. 1915.
Souotai,
do ar-, fu 
Marsa.

Niedziela!
„Robert > n 
retka Ac aj

Ntedzieln |
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IT tle g ra m  pryw atny „ Ilustrow anego K uryera  Codziennego" )

Berlin, 26 czerwca. 
„National-Ztg.“  ćlonosi ze Sztokholmu: „Dygerfs 

Nyheter“ zamieszcza wiadomość, Iż generał fran
cuski Pau oświadczył z catą stanowczością dzien 
nikarzom rosyjskim, że rozstrzygniecie obet iej 
wojny, nastąpi przed końcem roku 1915. Co się 
tyczy ofenzywy sprzymierzonych, to wskazał ge
nerał Pau na to, jak trudno jest nawet 3 poszcze
gólnym osobom ndeżycie zgrać się przy pracy 

I  Tem trudniej następuje to przy 3 różnych naro- 
l ’/t: dach, które żyją wśród różnych politycznych i

■ /a

społecznych warunków, oddzielone są od siebie 
przez lądy i morza a rozporządzają różnvmi środ
kami technicznymi. Wdrożone już został^ wszy
stkie przygotowania do wspólnego ataku na Nlem 
cy a potem nadejdzie chwila, w które] bwdzle 
można poważnie mówić o pokoju.

Dziennik szwedzki dodaje, że na francuskich 
medalach waleczności wyryta Jest cyfra lat 
£914 15, co wskazuje na to, że francuskie koła 
kierujące liczą sie -oważnie z tem, iż koniec wol
ny nastąpi w roku b' gżącym.

Rosya w przededriu wielkich w alam i
Kopenhaga, 26 czerwca.

Potwierdzają si« wiadomości, iż rewolucyjne 
n-mitfcstacye w całej Rosyi przybierają coraz 
większe rozmiary. Policya rozwija gorączkową 
czynność. Wielu wysokich generałów zostało 
powołanych do Carskiego Sioła, jak: Kuropat- 
kin, Ruzskij i Liniewicz, Polak wsławiony w

obc 
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jątkowo oi » l e -  
czorem. H

F

ojnie japońskiej.
1

W n le i
o godz. 
premiera 
pane" —
wianki eię 
chwila v  ? I  
W alew iW  r

KH-

8/,

W  nie we < ~
ogo<łz.7l/i*j 
na Mańki*1 
wodewil 
nickiego. |

We wtór*
ftopoł.:*2 »*
de W  -  *3*
nlckiejjo,

W e  w to r^ l  W, 
Hecz. „A®1 

neM, krowej1.—  
róbce A. W* I

W  kołach rządowych panuje przygnębienie i 
nerwowość. Przedstawiciel rosyjskiego oddzia
łu „Czerwonego Krzyża, Danczycz w  „Nowoje 
Wremji“  daje wyraz obawy z powodu fatalnego 
btanu umysłów w  Rosyl.

Pod koniec czerwca ma być zwołana Dum j. 
Wiceprezydent Dumy Protopopow oświadcza, 

ze Duma z całą Rosyą się zjednoczy, aby wypo
wiedzieć słowo ważkie... Według zapatrywa- 

3t°" nia Rodiczewa. Duma przeprowadzi zjednocze- 
• nie myśli rosyjskiej. Poseł Aleksandrów oświad- 
■ -  cza, że trzeba wszystko uczynić, aby nie dopu

ścić do dalszych nieszczęść Rosyi,

(Teleeram własny „Uustrowanege Kuryera Codziennego")
zamieszcza artykuł, który prawie w  całości zo
stał skonfiskowany. Artykuł ter wyraża naj
głębsze niezadowolenie i obawy z powodu roz- 
ruchów moskiewskich, a za szczególnie niepoKo- 
jący uważa fakt, że rozruchy wybuchły właśnie 
w Moskwie. Po tem zdaniu zawiera artykuł 
„Rjeczy“  sifcdm długich białych szpalt. Peters- 
burgski „Courier“  sądzi, że rozruchy przypisać 
należy ogromnym agitacyom przeciw Niemcom 
i piekącym ranom zadanym przez wojnę. 
„Riecz“  sądzi, że rozruchy mają charakter sym
ptomatyczny. Pismo omawia dalej ustąpienie 
Makłakowa, którego car pożegnał bardzo °iiło- 
dnem pismem. Nowy minister jest w  najszer
szych kolach nieznany. Oczekują z niecierpliwo
ścią najbliższych jego kroków.

Wewnętrzne położenie Rosyi coraz 
groźniejsze.

wól <telegram korespondenta „ llastrow. Kuryera Codziennego".)

Petersburg, 26 czerwca. 

(Depesza nad szła przez Kopenhagę). „Riecz“

I  .
i

(Telegram własny „ Ilustrowanego Kuryera Codziennego") 
Sztokholm, 26 czerwca.

Z Finlandyi nadchodzą wieści, iż położenie 

Rosyi jest coraz groźniejsze. Niezależnie od Pe
tersburga i Moskwy także w Charkowie, K ijo
wie i Kazaniu objawia się ruch rewolucyjny. —  
Masowe aresztowania studentów i  robotników 
są wszędzie w  toku. Obecne wrzenie jest przy

pisywane porażkom, doznanym przez Rosyan w 

Galicyi oraz kryzysowi ekonomicznemu.

PA
|z*-

Zwycięstwo gen. Fohm-Frmollegc 
przyspiesza Koniec wojny.
•  t T - i____ itnsłm w nneeo K tiry c m  C odziennego )

Kopenhaga, 26 czerwca.
Wrogie mocarstwom centralnym „National- 

tadende** pisze:

Upadek Lwowa jest decydującem zdarzeniem 
wojennem i  rząd rosyjski nie usiłuje nawet tego 
lataić Rosyjski sztab generalny sam oświadcza, 
ie  jakiś czas upłynie zanim Rosya będzie w  sta
nie wystąpić z silną ofenzywą. Ta  pauza jednak 
w  operacyach rosyjskich może być krytyczną 
dla akoalizowanej Europy. Austryackie i niemie
ckie kierownictwo wojskowe pozyska przez to 
czas do wielkich operacyi na innych frontach 
i  napewno będzie umiało ten czas należycie wy- 
ayskać.

Największe niebezpieczeństwo —  pisze dalej 
wspomniany dziennik —  grozi teraz oczywiście 
“ Tmiom włoskim. Jest to wątpliwe, czy gen. 
Oadorna własnemi siłami zdoła się oprzeć ata
kom au8ti. ackim.. W  fcążdvm razie jest wyklu-

(Telegram prywatny „ilustrowanego Kuryera Codziennego
czone, ażeby Joffre, zamiast otrzymania wojsk 
włoskieb na front bojowy we Francyi północnej;

Bazrarerase msnf liw ranfali tli.
(T e leg ra m  korespondenta , Ilu s tr. K uryera  C o d z ." ) .

Bukareszt, 26 czerwca.
Zdobycie Lwowa przez wojska austryackie 

wywołało wśród rumuńskich stronników czwór- 
porozumienia * msofilów wielkie przygnębienie 
i  rozczarowanie.

Wrażenie upadku Lwowa 
w Paryiu-

(Telegram własny „/lustrów. Kuryera Codziennego
Berlin, 26 czerwca.

„Voss. Ztg.“ donosi z Hagi: W  Paryżu wiadow 
mość o upadku Lwowa wywoł&ia w e wszyst
kich warstwach niesłychanie przygnęBiające 
wrażenie. Ze wszystkich głosów prasy przebija; 
troska i obawa o wpływ, jaki to zwycięstwo 
wywrze na państwach neutralnych.

Prasa angiełska o upadku Lwowa.
(Telegramy k. Biura korespondencylnego).

Londyn, 26 czerwca.
„Times“  pisze z powodu upadku Lwowa: W|f 

kierownictwie armii rosyjskiej popełniono błędy, 
które już spowodowały zmiany na wysokich 
stanowiskach komendy. Rosyjskie posiłk. przy^ 
były za późno, aby przełamać pochód sprzymie
rzonych. Błąd popełniony przez zaniechanie 
przygotowania urugiej l!nii obronej za Dunaj- 
oem poważnie wpłynął na siłę odporności rosyi- 
sklej.

„D. News“  zaznacza, że z upadkiem Lwowa 
cała Galicya znajdzie sfę w  ręku nieprzyjaciela, 
ho zwycięstwu losj Oskiemu nad Dniestrem nie 
mo7na przypisywać wcale wpływu na ogólną 
wyprawę.

Wojenna encyklika papieska.
(Telegramy e. k. Biura korespondencyjnego).

Rzym, 26 czerwca. 
„Tribuna“  dowiaduje się z  autorytatywnego źró

dła, że papież niebawem ogłosi encyklikę dc*! 
świ: ta katolickiego w  kwestyach pozostających1' 
w zw!ązku z  wojną.

Zarządzenia ministra skarbu. >
Wiedeń, 26 czerwca, 

Wiener Ztg.“  ogłasza zarządzenie ministra 
skarbu, na podstawie którego płatności i przekaz 
zywanla do pozostających pod zarządem armii 
austr.-węg. terytoryów Królestwa Polskiego S3 
dopuszczalni.

Zamach na aptekę japońską.
Petersburg, 26 czerwca. \ 

Pet. ag. tel. donosi z  Mukdenu: uomba rzucona 
do okna apteki japońskie] eraniia dętko trzech' 
Japończyków, a lekko jednego.

Uchwała związku narodowo-niemlecklego
Wiedeń, 26 czerwca. 

.Deutsche Nachrichten" donoszą: Odbyło się tu 
posiedzenie prezydyum Związku narodowo-nie- 
mleckiego, na którem uchwalono poczynić energii 
czne kroki aby funkcyonaryusz< m państwowym 
udzielono dodatek lrożyźnlany, aby nod^yższono 
prowizoryczny wydatek na zaopatrzenie Inwali
dów 1 sierót po poległych. Uchwalono również 
domagać się energicznych zarządzeń przeciw 
lichwie żywnościowe*, nie wyłączając cukru.

musiał wysłać wojska iranouskie do Włoch pół
nocnych. Włochy oczywiście za długo zwlekały 
z atakiem. Włochy zmarnowały sposobność, bez 
narażania własnych granic, doprowadzenia d 
decyzyi w Dardanelach i  skłonienia neutralnych 
państw bałkańskich do zwrócenia oręża przeciw 
Austryi, co miałoby wielkie znaczenie dla sytu- 
acyi wojenej w  Karpatach i  na Bukowinie.

Mimo więc zapewnień Asąuitha i mimo połą
czenia się flo ty włoskiej z francuską i angiel
ską, należy uważać za bardzo wątpliwe, czy 
czwórporozumieniu uda się w przyszłości pobić 
Turcyę. Wysłanie nowych wojsk pod Dardane- 
le jesc zaledwie możliwe. Wobec tego zwycię
stwo generuiów Bohm-Ermolliego i JMackensena 
ma także olbrzymie znaczenie w  kierunjm szyb
kiego zakończenia wojny,

© digrtaiizacja mbc małopolska pt

KnKwfcycya listowa.
Bezwzględność, z jaką Anglia odnosi się do 

korespondencyi państw neutralnych, nie jest ni- 
czem nowem w historyi tego kram. Już za, cza
sów królowej Elżbiety kwitła w  Anglii w  naj-< 
lepsze inkwizycya fistowa, a o ówczesnym se
kretarzu stanu, lordzie Walfingham ^p wiada- 
ją, że potrafił otworzyć i przeczytać każdy list, 
w (ale nie naruszając pieczęci i nie pozo 't«, sra
jąc naimniejszych śladów. Pomimo rewolucyi z  
r. 1648 wcale nie zaprzestano tego postępowa
nia. Jeszcze w  r. 1839 rozegrała się na ten te
mat przykra scena wśród londyńskich kół dy
plomatycznych, zdradzając istnienie „czarnego 
gabinetu14. Wtedy o t r z y m a ł  poseł niderlandzki 
pakiet depesz, zaopatrzony, pieczęcią z  napisem.

mailto:nrz@ra.es
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Departament van buitenladsehe Zaken *. Po 'piękną córkę «/zrdnil a, zatrudnionego w  za-1 10.000 L IPJW  ZA CHORĄOIEV AUSTRYAC-
ieważ holenderski minister spraw agranicz-| kładach przemysłowych jego ojca, panuą Maud KĄ* Wtoch Clerici iowal 50.000 lirów dla tego
/eh miał zwyczaj saai pieczęto»ae, podniosł 
>seł krzyk. 1 wtedy wyszło na jaw, ze w Lon- 

yme istnieje tajemne binro, które urzędowo 
Kontroluje korespondencyę obcych dyploma 
tów.

Że tej samej metody trzymała się Anglia w

fcteffensc- żołnierza, który pierwszy zdobędzie chorągiew
Młodzi, P**‘)Bywająo z soi>ą często, zapoznali austryack^.

się bliżej, a w następstwie pokochali, < >oje NAJNOWSZA ANGIELSKA LISTA STRAT
pierwszą, bezgraniczną miłością. Ponieważ o obejmuje 71 oficerów* 1960 żołnierzy, 
małżeństwie — ze względu im różnicę majątko-1 PODROŻ DYPLOMATÓW, Posłowie btifcar.
wa i towarzyski} zakochany! li, orn* łatwo da ski i rumuński po dłuższe! nieobecnośc’ znowu

Hannowerze, wskazuje naiwna, dawniej obo- jąey się przewidzieć opór ojca — nawet mowy powrócili do Konstantynopola. Z Salonik donoszą,
wiązująca tam ustawa, na mocy której każdy ^  ą nje mogło, oboje, przeluetajije w różnych ie  lord Curzon przybył tam z Serbii i jutro wy.
fabrykant pieczęci obowiązany był pod ciężką sposobach lozwiątama i "  vj£cia z tej trudnej JeM.a do Anglii.

sytuacyi, ostateczni© zdecydowali sie ntr krok N VSI DZIELNI UŁANI Kiedy nasze wolska go- 
stanowczy, panna pozwoliła fię  uprowadzić. raz bardziej naciskały na Rosyan przy przepra- 

Korzybtająe z nadarzającej się sposobności, wie prze? San, zebrało się raz przy pewnym mc- 
zakochany młodzieniec uwiózł narzeczoną au- iw e około 2.000 nieprzyjaciół. Nagle w sam pi a 
tomobiłem do jednego ze Stanów południowych w e ich środek wpadło niespodziewanie trzech u 
i tam poślubił jij potajemnie. Od tej chwili za- łan )w, wołając donośnie: „Pukt w wierch!** Re
gin ̂ ł wszelki ślad m>odej pary i mimo t r o i l i -  syunie sadzać, że są otoczuii. bezwłocznie rzucili

%

fabrykant pieczęci
odpowiedzialnością duplikat sporządzonej przez 
siebie pieczęci przesłać rządowi 

Z Anglikami rywalizuje godnie w tej mierze 
Francya, którą słusznie można nazwać klasy
cznym krajem „czarnego gabinetu". Podobnie 
jak Anglia obecnie, tak przed stu laty Napo
leon na wielki} skalę uprawiał mkwiz.yc.yQ li
stową. W zasadzie jednał, zaszczyt pierwszego Wy Ch poszukiwań ojca nie zdołano jej odszu- broń na ziemię, ręce zaś podnieśli w górę. W  tej
utworzenia „czarnego gabinetu'* przygada Lu
dwikowi XI, który urządzając królewska pocz
tę kuryerską, wyraźnie zastrzegł, że może ona 
zabierać tylko torby z listami, poprzednie przez 
władze cenzurowanymi 

Za czadów Ludwika XIV i XV przepis t*>n 
przybrał kształty instytucyi rządowej, kosztu
jącej rocznie 50 000 franków. Jakkolwiek Tur 
got przeprowadził w r. 1775 zniesienie gabine
tu. a Zgromadzenie Narodowe w r 1790 prokla
mowało nietykalność tajemnicy listowej, m mo 
to instytucya ta pozostała w dalszym ciągu, 
przejęta przez Konwent i za Bourbonów rozwi
nęła się Lak dalec.j, iż zatrudniała 22 u rzędni 
kow, a kosztowała 600 OOu franków roc inie I  
znowu zniesiono „czarny gabinet** w r. 1821 
ofieyalnie, ale Ludwik Finp zatrzymał go po
tajemnie, a Napoleon III reaktywował w tej for
mie, iż prefekci mają prawo żądać od poczty 
wydania pewnych lis i ów, co do których mają 
uzasadnione podejrzenie.

Maż sześćdziesięciu żon.
W  amerykańskiem mieście Saint Louis are

sztowano niedawno pewnego mężczyznę, które
go śmiało można nazwać największym Don Jun,-

kać. jednak chwili baterya rosyjtika, stojąca t  drucicl
W  ten sposób upłynęły dwa miesirce. Przed stronj Sanu, otworzyła morderczy oglei z  kari. 

kilku dniami w nowyj orskim hotelu „St. Regis** binów maszynowych na własnych żołnierzy. przv 
znaleziono młodą parę bez iy cła. Oboje popeł-! czem, oprócz licznych nieprzyjaciół, zginął ułan 
nili dobrowolnie samobójstwo z niezwykle ory Ostrowski, dwaj zaś inni odnieśli rany. Wśród 
ginalnych motywów, na co wskazuje wyjątek Rosyan, ginących lak muchy, powstała straszna 
z fortu napisanego przed śmiercią przez twtodego, pantKa, z  której korzystając dwaj rasi ułani, jak- 
Aulta do jego ojca: kolwiek ranni, szablami przepędzili przestrasza

„Jesteśmy tak szczęśliwi, jak nikt na świccie., ny tłum do naszych stanowisk, gdzie wszj; ;tkicli 
a szczęścia nasze nie ma granic. N ie chcąc, aby zabrano do niewoli, obu zaś ułanom udzielono po- 
onn kiedykolwiek motrło prysnąć, postanowili- chwały za odwagę.
śmy obuje odebrać Bobie życie i umrzeć, jak*' MILIONY Z DYMEM. Według wydanago w o-
ludzie szczę-liwi!1- statnlch dniach sprawozdania centr. dsr. docho 

dów tytoniowychw Włedmu wzrosło w roku 1914 za 
potrzebowanie wyrobów tytoniowych, zwłaszcza 
tańszych sort Na ogół wypalono w roku ubie
g li m 601.163.403 cygar 1 2,727.917.195 papierosów, 
czyli o 13 milionów cygar mnie! aniżeli w r. 1913

Tragiczna sesna na pogrzeb e
Z Wiednia donos*ą nam:
Prawdziwie tragiczna I do głębi wsttząsają. 

ca scena rozegrała się onegdi j  w wiedeńskiej *eci 0 onów papierosów więcej. Ty
dzielnicy Hei.ials. toniu ao fajki sprzedano w J914 roku 1,334.923 kg

W  mieszkaniu własnem przy ulicy Yeroniks | ’ ui*-274 kg aniżeli w r. 1913). Tytoniu w pacz- 
gasse 22, zmarła we Arodę po dłuższej słabości j kach na papierosy sprzedano w roku sprawozdaw- 
niejaka Marya Selbitz, żyjąia. z własnych fun- czym 789,2*9.315 paczek, czyli w porównaniu

r. 1913 więcej o 127,823.727. paczek. Największym 
wzięciem cieszyły się w roku 1914 cygara. Re
galia media, Sennoritas. Trahukko. Britamka, Ku
ba, Portoriko i Cigarillos, papierosy: Princesasi 
damskie, tytoń: Pursiczan i Hercegowina.

„REW O" i „LUCYA" W  ROSYI. Jeden z wyso-

duszów. Pogrzeb je j wyznaczono na wczoraj.
W  oznaczonym na ten smutny onrządek cza
sie zebrała się w  mieszkaniu zmarłej cala ro
dzina nieboszczki, a wśród niej osierocony eyn, 

nem świata. Człowiek ten, noezacy niemieckie 42-letni płatniczy kawiamianj Rudolf Selbitz, 
nazwisko Karol Wagner, a ktoregc narodowo- przynosząc i  sobą olbrzymi wieniec, jako syto
ści na razie nie zdołano eszeze ustalić, był boi miłości i ostatni podarunek dla ukochanej ^ich urzędników minlsteryalnych otrzyrruf w Wie 
sześćdziesiąt razy żonaty. Naturalnie na tak od- nad życie matki. N a  czarnych jedwabnych szar- ^niu następującą kartkę od swego kuzyna, znajdu- 
ważny krok zdobył się on nie z czystej miłości, fach wieńca mieścił się następujący napis: „O- tCeg0 się w niew i rosyjskiej: „Po drodze do 
lecz wyłącznie tylko z chęci zysku laateryame- statnie serdeczne pożepnan e dla ukochanej nad naszego miejsca przeznaczenia spi tkałem naszych 
go, za każdą bowiem ze swych małżonek pobie-, życie i niezapomnianej matce — Tw ój syn Ru- 
rał zawsze jakiś posag, po otrzymaniu którego j dolf“  Nagle, gdy Selbitz zbliżył się do trumny, 
stale uważał swą rolę za skończoną i zabiera! hy matkę na zawsze i po raz ostatni pożegnać,
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się do nowego „interesu1*, z tego bowiem pun
ktu widzenia traktował każde swe małżeństwo.

Pisma amerykanskie znac-ną część winy tego 
sześćdziesięciokrttnego oszustwa małżeńskiego 
przypisują ustawom małżeńkin. Stanów Zjedno
czonych, których powierzchowne formalni M  i  
możność rozmaitego tłćmaefcenia ich ogromnie 
ułatwiaja podobnego rodzaju nadużycia.

Przez cały szereg la l Wagner utrzymywał Bię 
i  żył wesoło wyłącznie z zysków, jakie mu przy
nosiły zawierane na wszystkie strony małżeń
stwa. Jak w śledztwie stwierdzono w jednym 
tylko miesiącu maju 1011 zawarł on 7 związ
ków małżeńskich. Przy każdem małżeństwie „za  
rabiał“ przeciętnie tysiąc dolarów. K iedy na 
skutek anonimowego doniesienia aresztowano 
Wagnera w Saint Louis, a następnie umieszczo
no w różnych dziennikach życiorys i portret te
go oszusta, ze wszystkich stron Stanów Zjedno
czonych poczęły się zjeżdżać jego żony, ładne 
i brzydkie, tęgie i smukłe, wielkie i małe Zbyt 
wybrednym nie był on wcale; brał co się dało, 
patrząc nie na urodę, wdzięk lub wewnętrzne za
lety, lecz wyłącznie na penag. Wśród zgłaszają 
cych 6ię na policyę żon oszusta przychodziło do 
komiczno-tragicznych scen. W zeznaniach pra
wie kaida wyżej stawia siebie od innych, twier
dząc, że z nią wyłącznie ożenił się Wagner z 
miłości.

padł gwałtowni* na ziemie.
Obecni pospisazyli z natychmiastową pomocą 

wszelkie jednak usiłowania nie aały pomyśl
nego rezultatu. Po chwili p rzyty ł zawezwany 
lekarz, niestety jednak m^gł już tylko skon
statować nadejście śmierci. Za powód uważać 
należy paraliż serca, wywołany nad marnym 
żalem. Tragiczny los matki I syna wywołał w 
całej dzielnicy ogólne współczucie.

„Chcemy nm zen jako
i f l d ? , ! *  P z e s e S l i T Y l "

Niezwykły -notyw sa jobójstwa.

Niespełna ośmnaetolt tni syn wielokrotnego 
• i nera amerykańskiego, Harold Ault, bawiąc 
na wyeieczcB w Syrakuzach, poznał prz, jatiejś 
fipoaobnościj młodą i  rzeczywiście W3 bitnie,

*Po zamknięciu kroniki.
AKCYA ZAPOMOGOWA DLA WYCHODŹCÓW 

WOJENNYCH. W ministerstwie spraw wewnętrz
nych odbyło się pod przewodnictwem marszałka 
Istryl ks. Faitutti‘ego I przy udziale referenta 
Marueta narada w sprawie utworzenia komitetu 
zapomogowego dla wychodźców wojennych z po-

dobrj .h zn:„jomycli „Jana Rewo i Lucyę. Oboje 
znajdują się w ooskonałym stanie zdrowia, a tę
żyzną mogliby CF zaimponować. Cieszyliśmy się 
ogromnie l" — Z kartki tej widać, że w Rosyi rzc- 
ezywiście panuje rewolucya, o której sprytny je
niec w tak pc lysłowy sposób donosi.

MAI Y POTOMEK WIELKIEGO RODU. Dono
siliśmy przed dwoma tygodniami, iż w menażeryi 
w Schónbrunn pod Wiedniem samica słonia „Ml- 
tzl" porodziła córeczkę. Fakt ten tem bardziej po- 
dnieić należy, iż wonóle słonie trzymane w nie
woli, rozmnażają się bardzo trudno, a do wyją
tków należy, aby urodziły córeczkę.

Wprawdzie mała „Madl“ chowa sie Jak najle
piej 1 cieszy się doskonałym zdrowiem, jednakie 
matka Jej Jakkolwiek zdawała się być zupełnie 
zdrową — zachorowała wczoraj nagle i zmarła 
w kilku godzinach, licząc saledwie 2H lat życia 
Osieroconą nlespudzianle „M3di“  karmią obecnie 
za pomocą IJaszkl, mlekiem sterylizowanym. 0- 
grzanem do 28* C. „Madi" ma metr wysokości, 
jest wesoła i do ludzi zwraca sit z zaufaniem, a 

łudnia. Przewodniczący zawiadomił, że arc. Ma- nowy sposób karmienia przyjęła bez najmnielsze- 
rya Józefa oświadczyła gotowość przyjęcia pro- ęo oporu. Przybycie egzotycznego pościa przy- 
tektor&tu nad wdrożona już akcyą zapomogową. | jęli Wledeńczycyz radością i tłumnie, zwłaszcza 

ZARZADZENIA PRZEC1WAUSTRYACKIE WF dzieci, oblegają klatkę z małyir potomkiem wiel- 
WŁOSZEC1I. Rozporządzono, że zawarte od 24 kiego rodu. Po parkach I skwerach często słyszeć 
maja br. do końca wojny sprzedaże, cesye i inne można matki lub matnkl. w ten sposób zacnęca- 
umowy poddanych austryackich we Włoszech są 
nieważne

POWRÓT DERNBUROA DO BERLINA. ZBer»
gen donoszu, że Dernburgowi pozwolono na wy-

iaz,d .d°  Berlina POPIERAJMY SEKCYĘ POŚREDNICTWA
JEŃCY PRZY ROBOTACH W  POLU. „Wiener P r Ac y  Komitetu nad b Legionistami we Wiedniu

„Dr
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jące swe pociechy do posłuszeństwa: „Jeżeli bę
dziesz grzeczny to cl pekażę małego słonia 1"
I podobno zachęta ta skutkuje I

Ztg.“ ogłasza warunki, ood któremi jeńcy wojen
ni mogą być użyci do robót publicznych, prywa-

IV Weyhringergasse 14. która dostarcza pracow
ników wszelkich kategoryi z pośród byłych Le-

tnjch i rolnych i pod któremi przedsiębiorcy 6w żołnierzy-l oLków. 
mogy tych jeńców do robót otrzymać.
STORPEDOWANIE OKRĘTU NORWESKIEOO.

Norweski okręt Trauma został w drodze z Ar- 
hangielska do Londynu za ładunkiem drzewa 

storpedowany I spalony,
© d ig ita n z a q a  h ibc m ałopo lska  pl

DATKI NA LEGIONY. Drobre datki na rzecz 
Skarbu Legionistów polskich przyjmuje obecnie 
w Krakowie z upoważnienia N aczelnego Ko
mitetu Narodowego — OdGzla! zasiłkowi N, A* 
w.. Rynek. Z22. 1. (11—12 I i- -6),
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Jak witano zwycięzców?
Już z pierwszych urzędowych telegramów po 

opwobodzeniu Lwowa dowiedzieliśmy się o entu- 
zyastycznem przyjęciu, jakie ludność stolicy kra
ju zgotowała wkraczającej do Lwowa bohater
skiej armii, pozostającej pod dowództwem byłego 
komendanta korpusu krakowskiego^ zbrojmistrzu 
eks. Bohm-Ermollego,

Obecnie lwowska „Gazeta Codzienna" z  dnia 23 
bm. we wstępnym artykule p. t. „Zwycięscy** w 
entuzyastycznych słowach wyraża swoją radość 
z oswobodzeni; Lwowa i opisując powitanie, zgo
towane zwycięskiej armii przez mieszkańców, o- 
powiada, że najprzód wjeżdżały do Lwowa z ró
żnych stron patrole austryackich ulanćw i węgier
skich huzarów.

Patrole, prowadzone przez młodych oficerów 
obrzucano kwiatami, a pieszych żołnierzy pory
wano w rynku na ramiona i zaprowadzono do ra
tusza, gdzie ich serdecznie powitał komitet, zastę
pujący prezydyum miasta, z nrof. Chłamtaczem 
na czele, a wybrany przez zwołaną do sali posie
dzeń Radę miejską. Prócz prof. Cblamtacza, jako 
prezesa, wybrano do komitetu radnych pp. Dy- 
lew ikiego, Ohlego, Szydełskiego, Schneidera, 
a komitet ten przybrał jako> szóstego radnego 
Steslowkza.

Z radością przyjęła ludność do wiadomości, że 
po południu przybędą większe oddziały wojskowe 
z  feldmarszałkiem na czele.

Wywiezienie Prezydyum miasta Lwowa.
Jak donoszą z autentycznego źródła — Rosya- 

me przed ustąpieniem ze Lwowa — wywieźli do 
Kijowa Prezydyum miasta i kilkunastu wybitnych 
lwowskich oby w itell...

Oto spis:
Prezydent miasta Lwowa Tad. Rutowski. Wice

prezydenci: dr Leonard Stahl i dr Filip Schleicher 
Radni m. Lwowa: Kauczyńskl, Józef ScUinneL, 
Michał Topfer, Wczelak Włodzlmlrskl. Następnie 
Dyrektor archiwum miejskiego dr Aleksander 
Czołowski. Rektor uniw. Dr Beck. Superior 00 . 
Jezuitów ks. Sopuch. Radcy sądu I.ubieniecki 
Sosnowski ł Roman Lewicki.. (Ostatni przewodni
czył w procesie o zdradę stanu przeciw Benda- 
siukowi i tow,) Prezes kahału dr Diamond, wła
ściciel drukarni Artur Goldman, lekarz dr Zlon, 
adwokat dr Fedak, radca magistratu Bańkowski, 
inspektor szkolny dr Kociuba, kustosz ruskiego 
Muzeum Narodowego dr Hilary Święcicki, inży
nier Wydziału krajowego Baczyński, dr Bohdan 
Barwlńskl . wieiu innych

Spalenie dworca kolejowego we Lwowie.
Lwowska „Ciazeta Codzienna" z 23 czerwca 

podaje również smutna wiadomość, że i;owy dwo
rzec kolejowy we Lwowie, wspaniałe arcydzieło 1 
architektury nowoczesnej, zbudowany kosztem 6 
mlionów koron, został spalony przez Rosyan 
przed cofnięciem się ze Lwowa. Oto niekt ce 
szczegóły z pożaru, według orlsu „Gazety Co
dziennej":

„Tysiączne tłumi wyszły oglądać to gioźne 
dzieło zniszczenia.

„Wszystko gorel

Motłoch lwowski ruszył

ze swych kryjówek, sby grabić. Jeden dźwiga na 
plecach wspaniałą sofę, inny fotel drogocenny; 
unoszą balie, stosy mioteł, stoły, ławki, obrazy. 
Jakiś pauper, niosąc mistrzowski portret pięknej 
kobiety, wała:

— „Dam za koronę... kto kupi pałtibę... dam za 
dwie szóstki**...

Poczekalnie pasażerskie odarte i spalane, z ak
cyzy tylko kupa gruzów, z pośrodita których wy
łania się kilka rozbitych, pustych czarnych tru
mien z białymi krzy/amł Magazyny i warsztaty 
kolejowe zupehiie zniszczone.

„Tylko sam budynek dworca ze swa wspaniała 
halą peronową wytrzymał ti-ioM dynamitu, PO’>ę 
kało wprawdzie oszkleń e, lecz fundament ze stru
kturą opar! SlC. nie zmógł go dynamit Zabudowa
nia sąsiednie, fiffczta, domy. w których mieszkali 
kolejowcy, ograbione i spalone**.

Z niedzieli.
„Wiek Nowy" z dnia 22 bm. donosi ,że w ubie

głą niedzielę t. j. 20 bm. w biały dzień w Rynku 
lwowskim obrabowano trzydzieści siedem skle
pów jubilerskich. Wołania o pomoc pozostały bez 
bito również magazyny wódek, a alkohol rozpę
tał najdziksze instynkta ulicznego motłochu. 
echa. Rabcwał rozszalały motłoch rosyiski. Roz-

Wymarie miasto.
W  poniedziałek 21 bm. miasto miałc wygląd u- 

marłego, gdyż wszystkie sklepy wszędzie w ca- 
fcm mieście były pozamykane. Huk armat zamilkł 
w poniedziałek, tylko od strony dworców kole
jowych wznosiły się kłęby dymu.

Około południa słychać było huk armat i kara
binów maszynowych, które brzmiały do późnej 
nocy.

Dookoła szalone morze płomieni.

W  dniu wyzwolenia.
We wtorek 22 bm. huk armat był leszcze gwał

towniejszy. Płonęły koszary przy uł.cy Jabłono
wskich, gmach poczty głównej.

O godz. wpół do 9 rano ściągnięto ze wszystkich 
gmachów flagi rosyjskie.

W mieście zdenerwowanie doszło do szczytu 
kulminacyjnego, huk armat się zbliżał... Lwów 
czekał na wejście wojsk austryackich. Weszły o- 
ne tam w godzinach południowych.

Jak się wycofały wojska rosyjskie?
Wycofanie się wojsk rosyjskich ze Lwowa — 

tak opisuje Lwowska „Gazeta Codzienna".
Wycofujące się ze Lwowa wojska rosyjskie 

zostawiły w kilku miejscach rozbitków. Jedni 
poddawali się, inni próuowali mścić się za swoją 
purażkę.

Gubernator woienny wojsk rosyjskich, hr. Sze- 
remetiew, odjechał wczoraj (wtorek 22 b. .) o 
godz 9 automobilem, konwojowany przez Czer
kiesów. Kilka chwil przedtem oficer poiowej żan- 
darmeryi usunął chorągiew rosyjską z ratusza i 
kopca Unii Lubelskiej. Na kopcu nieco później wy
buchły miny, wyrządzające na szczęście niezbyt 
wielkie szkody.

51 wyroków śmierci.
„Wiek Nowy" z dnia 22 bm. donosi, iż guberna

tor wojenny we Lwcwie, pułkownik hr. Szere- 
metłew wydał w dniu 20 bm. 51 wyroków śmierci 
za rabunki. Wyroki zostały natychmiast wyko
nane.

Rosyanie zostawili we Lwowie około 500 inwa
lidów. We Lwowie chroniło się w przebraniach 
cywilnych kilka tysięcy austryackich jeńców, któ
rzy podczas konwojów uciekli. Opiekowała się 
aimi w tajemnicy ludność lwowska.

Komisya rządowa we Lwowie.
„N. Fr. Presse" donosi: Zarząd m. Lwowa tymcza
sowo poruczo:io komlsyi rządowej, ponieważ pie- 
zydent miasta, Neumann, wskutek trudności ko
munikacyjnych, nie może tak rychło powrócić, a 
inni członkowie prezydyum zostali przez Rosyan 
uprowadzeni jako zakładnicy.

Komendantem m. Lwowa zamianowany został 
dywtzyofter, generał P.inmel.

ZIEMIE POLSKIE
Wykłady Jw k ft fla L,’ vk‘- ”  „

Lit/1 dowiaduje się z pewnego źrodia, ze w 10- 
fcu przyszłj m szkolnym będą wprowadzone lek- 
eve ń k a  polskiego w szkołach średnich min- 
Rkicfc; iaeskiej Falkowiczal i '/,eńsk'oj Rejmano- 
wci. Kurator okręgu dal opinię przychylną.

Ulrl dla szkół polskich w Król ?olskein. 
Wydział oświaty przy rosyj^leffl ministemim 
handlu zawiadomił dyrektorów szkół polskich, 

odległych temuż ministeiyum, iż uczniom tych 
zł ół ^rzysłuauje praw o prolongaty przy od- 
•Tyaiiiu powinność’ wojskowej. Persona łowi

skowych, polecono wydawać z kas skarbowych 
całkuwitą pensyę, jaką pobierali od właścicieli 
szkół.

Obniżenie cen mąki w Warszawie. „Gonieo 
Pnr&Ągy** z dnia 4 czerwca donosi: W  ostat
nich dniach wzmógł się dowóz mąki dla Ti U- 
szawy. Większe młyny otrzymały dużo zboża, 
do którego mielenia już przystąpiono. Gdy nie
dawno worek mąki pszennej kosztował 21 ru
bli, obecnie cena spadła do IG i pół rubla. W ie
lu spekulantów straciło z tego powodu znaczne 
sumy. Liczyli bowiem, iż ceny podskoczą w 
dalszym ciągu.

Nafta galicyjska, węgiel, cyna i miedź Kró
lestwa Polskiego na rynku austryackim. W  

Królestwie Polakiem w  Zagłębiu dąbrowskiem 
podjęły już kopalnie napowrót rucn przemysło
wy. Huty cynowe i miedziane pod OUuuzen* 
powracają do dawnego stanu, a dobywanie ru
dy miedzi w  Kieleckiem rozpocznie się z koń
cem lata.

Pożary lasów. „Dziennik Narodowy”  w  Piotr- 
kowie donosi: w  ostatnim czasie zaszło w tutej
szych las ich rządowych kilka wypadków po
żarów z powodu niestroi.nf go obchodzenia się 
z ogniem przez osoby przebywające w  lesio. 
Pożary te z trudnością ugaszone zostały przez 
wojsko i straż leśną.

Bomby w  Radomiu. „Kur. Warsz.“  pisze: A e
roplany nieprzyjacielskie w  poniedziałek i  we 
wtorek, jak donosi „Gazeta Radomska", rzu
cały bomby w południowo-wschodniej części 
miasta. W  poniedziałek wybuch bomby zrani! 
7 osób, z których umarła 15-letnia Elżbieta 
Wojciechowska, ciężko ranna jest córka właś
cicielki domu Helena Gierszowna, reszta 6 osób 
jest lekko rannych i leczy s5ę w szpitalu. W e 
wtorek szybowały nad miastem dwa aeroplany, 
które wyrzut iły kilka bomb. Raniony został 
człowiek i krowa.

Ormianie wysłali do Warszawy adres gorą
cego współczucia rlla narodu polskiego. AdreS 
Warszawa przyjęła wdzięczna i wzruszona. W  
Libawie utworzył się komitet polski dla niesie
nia pomocy tamtejszym Polakom, Komitet ze
brał już 3000 rubli. Łotysze zorganizowali koni 
cert na rzecz Polski i  dostarczyli polskiemu 
komitetowi trzecią część zebrantj kwoty, i  isma 
polskie w  Warszawie piszą o sympatyacb ło
tewskich z szoferem uznaniem i wdzięcznością.

ZBIEGOWIE MACEDOŃSCY W  BUŁGARYI.
W  ostatnich 6 tygodniach przybyło 10.000 mar 
ccdońskieh zbiegów do Bułgaryi.

TROSKA RZĄDU FRANCUSKIEGO O LU
DNOŚĆ. Senat francuski uchwalił kredyt doia- 
tkowy na rok 1915 na zaopati zenie ludności 
cywilnej w żywność. Ustawa przewiduje spisa
nie zapasów zboża i  ustalenie cen maksymal
nych.

FRANCY A  NIE TRAC I ZAU FANIA. Z Pary
ża donoszą, że Izba uchwaliła kredyt dla wo
jennego sekreta ry^tu stanu. W  dyskasyi powie
dział między innemi prezydent ministrów V;via- 
ni: „Twarde będzie zadanie, ale może go potra
fimy dokonać, albowiem posiadamy waleczną 
armię, podziwienia godnych wodzów i niezrów
nany heroizm narodowy. Każdy jest na swojem 
stanowisku, wszyscy mogą i muszą mieć zaufa
nie. W  chwili, w której przeprowadzimy reor
ganizację naszego przemysłu i całej naszej słu
żby, młodzi i starzy wystąpią do walki o wol
ność i sprawiedliwość, której bror’tny“ .

ZAPRZECZENIE ,.OSU>ERVATORE RO
MANO". W  sprawie ogłoszonych prziz „Ijber- 
te“ , oświadczeń papieża, stwierdza „Osservato- 
re Romano** że podana w dzienniku tym roz
mowa z Papieżem nie przedstawia żadnego do
kumentu Stolicy św. Urzędowe wynurzenie Oj
ca św. w sprawie konfliktu europejskiego za
warte są w encyklice z dnia l i  listopada w 

przemówieniu w dzień Doiego Narodzenia do 
i Kolegium kardynałów, w przemówieniu konsy- 
l storyalnem z dnia 22 stycznia w listach io  kar
dynałów i prałatów, a wreszcie w liście z dnia 
25' maja do dziekana Kolegium kardynalskiego, 

i Za nie też obejmuje .Stolica św zupełną odpo
wiedzialność. W  piiblikacyac! prywatnych, a 
także i w wspomniane,} fuiblikacyi redaktora 

i„Liberte“  mugą być zawarte niedokładności.
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Poszukiwanie zaginionych.
Za ogłuszenie w  tym dziale 
należy przesłać 2 korony.
Wojskowych, poszukujących ia tem ml J- 
i.eu swych rodzin prosimy — by ile poda
wali dokład łych adresów lecz tylko numer- 

poczty poluwej.

Karol Preidl kierownik szkoły *  Kobyl
nicy ruskiej, powiat Jaworów, uprasza znajomych 
o łaskawą wiadomość o swojej żonie z małym 
p/nkiem Jozefem. Wiadomość proszę przysłać 
pod adreser : Karol Preidl, Rekonvalescente a 
Abteilunflf, Szencz b J  Presaburg, W ęgry.

0  adres S ta s ia  Pyrowicza prosi Mieczysław 
Oswald, Żywiec, Bracka 249 z list. p. Gustka.

Strzelec Lacbendro Leon Adam, Prowiantura 
I. Bryg. Piłsudskiego. Poczta połowa Nr 118, 
prosi wszystkich znajomych i  kolegów o poda
nia swoich adresów.

Jan Rut z Mokrej strony pow. Przeworsk poszu
kuje żony. Stanisław Cyganowski z Za.ówni pow. 
Mielec, poszukuje ojca Józefa. Jan Pałach z Kra

kowa, poszukuje Heleny Giży i Antoniny. My- 
tro Ganczar z Niżmowa p. Tłumacz, poszukuje 
Sony. Karol Ciepiela podoficer 18 p. obr. kraj. 
z Izdebek p. Brzozów, poszukuje znajomych. 
Wszyscy przebywają w  k. u. k. Reserve-Spital 
Nr. 8, C oska technik? Praha II. 268

SćU£avyjne odkrycie XX. wieku.
Zwracam rjwagr każde~o, że nie chcę niko
mu robić płatr uj reklamy jak to bardzo czę
sto bywa w podobnych wypi kach, lecz ob
jaśnię każdego za darmo jak wyleczyłam

długoletnią choroLę płucną,

noże "obi< tanio i
astmę, t aporczy w y kaszel.Srodek ten domowy 

>ie każdy ( 
iiączj i  opłać ną kopertę na odpo 
J J.Koleńaki Werschowitz przy Pradze, Czechy

dzić Pr iszę za 
wiedi. rani

Wielmożna Pani!
Ponieważ słoika i likier odniosły bardzo 

doby skutek, t olecam je  w szelkim  i  proszę 
o następną przesyłkę.

2 maja 1£1S.
Maryo  e Oodlewtki i 

1181 — — —
W ielmoża Pfn il

Po dwndniowem użycia czJ.juł się o wiele 
zdrowszą.

Prudnik czerwony
J. Marcinek

Michał Malec Festungsspital Nr. 2, Obj. IX  
Podgórze, poszukuje swej żony Anny z troj
giem dzieci (Franciszek, Stanisław i Marya), za
mieszkałych w  Staruj wsi pow. Drohobycz, Pro
szę przejmie każdego, ktoby miał o niej jską 
świadomość, niech raczy mię zawiadomić. 273

Paweł Żurakowaki, Festungsspitai Nr 9, Kra
ków poszukuje swojej żony Maiyi z Borysławia.

Julian Kwaśniewski M&hr Weiskirchen, k. u. 
k. Rekonvalescentenheim 56, pokój 21, ^rosi p. 
ilullę Kunach o adres. 267

S t a n i s ł a w  Ł u k a s i k ,  Jasło, Bronie, 
poazukuie swego syna Antoniego Łuk£ sika, Inf. 
Rg. Nr. 57, 8 komp., " K toby
a Szan. czytelników wiedzij ł  o jego miejscu po
bytu raczy mię uwiaaomić.

Usilnie prosimy każdego, ktoby wiedział coś
kolwiek o synie Feliksie lat 13 liczącym nizkiego 
.wzrostu, czarne oczy, ubrany w białe spodnie 
i granatową bluzkę studencką, uczeń kl. II. 
gimn., który bez wiedzy rodziców wydalił się 
z  domu dnia 13/6 a od dawna nosił się z zamia
rem wstąpienia do Legionów, Dy raczył donieść 
stroskanym rodzicom Każdemu ktoby się zajął 
tą sprawą i  odnalazł wyżej wspo lnianego, już 
agóry składamy serdeczne „Bóf> «apłać“ . W o j
ciech Lachowicz, Kalwarya zebrz. (dworzec ko
lejowy). 278

Andrzej świątek, Zembrzyce, pow. Wadowice 
Galicya, poszukuje swej żony Józefy Świątek 
z czworgiem dzieci (Genowefa, Michał, Ferdy
nand, Czesław) z Krakowa 270

Jan Witkowsai Felapost Nr. 353, poszukuje 
swoich roizi jóWj Ignacego i  Maryi z Sądowej 
Wiszni.

Jan Konstanty Michalczyk, Marinenfeldpost- 
amt Pola, poszukuje rodziców z Zręcina pow. 
Krosno, Anny Michalczyk i Dideńków z Borys
ławia. Ktoby o nich coś wiedział, raczy łaska- 
3rie mię powiadomić. 266

Ludwik Zięba emerytowany c. k. wachmistrz 
ianda rmeryi w  Lipniku koło Białej Nr. 577, 
poszukuje swej żony Julii z Nowego sioła k. 
Podwołoczysk pow. ZDaraż wraz z dwojgiem 
dzieci. 246

_ Antoni "urek, c. k. sztygar górniczy ze Steb
nika p. Drohobycz, obecnie Zugsfiihrer 13 Rg. 
P  Ers. Komp. (bliższy adres w Administracyi), 
poszukuje swej żony Rozalii z córeczką, która 
przebywała podczas inwazyi rosyjskiej w Ste
bniku, Drohobyczu iub Borysławia. Gdyby ktoś 
&e znajomych miał o nich jakąkolwiek wiado- 
Piość, raczy donieść lar kawie do Administra-
^  _____________________ 237

Kaca. redaktor i  wydawca; Maryaa D»brow#kj

p o tr z e b u ję  zaraz robot- 
*  niira stolarskiego, do
brego meolirza. Grzegó
rzecka 12. 1268

rvroguerya w Żywcu, 
L *  przyjmie rDtynnwapą 
irc ft .kę na dłuższ<! z a- 
stępstwo. Zjlosze ia nij- 
facn.iwj ch bez odpowie 
dzi. 1204p o s tu k u je  zdolnego po- 

a moenika fryzyerskiejo. 
M. Kołodziej,'Nowy S%cz.

1266
!_■ fal. a łowiec z dfadln 
1 1 ł,ławatnego, szuka po
sady interesie jako a- 
gent lub ktuiyer, Zgłosze
nia do Adminit raiyZ, pod 
Z. iBO

potrzebny natychmiast 
*  pomocnik, na dobrych 
" Tarunk. ch do zakUdn 
fryzyertUcijo Br. K a
zika w  R z e s z o w ie .

1266 i'ze ladn lk a  masarskie- 
^  go i parobk i do konii 
potrzel t je ear i Kantyna, 
nowy dworzec towarowy. 
Bogacki. 127£

DOSZUKUJę dwóch po- 
*  mocników frj ye ji ich 
araz. Stanisław Cich, fry- 

zyer, Rzeszów. 1267 Konsens Kraarimot
jest za ra z  do poddzier- 
żaw ien ia . Inforrr acye u- 
dziela z grzeczności A. 
Rolik, zegarmistrz, Sław
kowska L. 1. 1279

p o tr z e b n e  są starsze 
*  dziewczęta lub młode 

o Diety do zakładu prze
mysłowego. Wiadomość 
n i z sgórzecki 12. 1261

R ^ a la rz  posz il je  mo- 
ielkil. Zgłoszenia mo

żliwie z fotografią do Ad
ministracyi Kuryera pod 
„Sztuka". 1280

P o s z u k u je  s ię

kobiety
d o  roznoszen ia  gazet. 
W iadom orć  w  A dm i
n istracyi K u ryera .

I f  asyerka  będzie zaraz 
“  przyjęta do magazy
nu Ag. 'lisowski,Kraków, 
ScJciennlca 28. 1277 i/upu je 1 sp rzeda ł"

■ ' złoto, srebro, brylan
ty, płacąc najwyższą ce
nę. J óze f C yank iew icz 
H<*aków, ul. S ław kow 
ska Nr. “ 4, 930

p o k o jo w a  do hotel u 
- z kaucvą potrzebna od 
1 iipca. W. -domość Flo- 
ryan.^a L 14 u portyera.

Horzystny posadt
)trzyme tażdy po koń

czeniu kursów obejmują
cych bnch&lteryę poj. i 
pod w-ijną, stenesr —f  ię poi.

niem, korespoŁ 1 ncyę, 
r *ukę pisania iraszy 
j. cn i t. d. w P ierw  
sze] przez c. k. Radę 
S z k o ln a  Kraj. upr. 
S"kolt b u c h a lt e ry i  
„Herme»M Kraków , ul. 
rlorva..dka 35. Wejście 
< i  ul. św Marka Ij. 20. 
7/ pisy codziennie od 10— 
] 1  i od 8—4 po południu. 
Z w ą ł  pc ’ c uczenricte 
aa posady be^nteresow- 
nie. Ceny niskie. 126d

M o io c y  Uk marki Pucu 
'  * 6 JjL P. do sprzeda
ni",. Wiadomość Topole a 
86, parter. 1260

"J (jUbiCJio u>. 26 czer 
,vca Ł^lędzy godz. 6 

a 6*/t pop. w  drodze od 
ul. Pęazńhów do kontu 
maoyi ważne papiery woj
skowe. na im.ę. Jan Gre
la i At kawy znalazca ze
chce c lać s,s ubę do P. 
Wrońskiego, ul. Dłaga 26, 
' •  wynagrodzeniem 2 K  

1270

|T upuję kapustę kisr >ną 
i ziemniaki w każdej 

ilości Józef Połczyński, 
Krowoderska 79. * 1276

jtłaszynlsta młynowy do 
i » a  maszyn parowych i 
moforow, sanika »K-'ady 
zaraz. Łaskawe zgłoszeni t 
pod „Maszynista11, Boch
nia, Fłoris 897. 1262

N ow y w akacyjny

Kurs krojn i szycia
rozpoczyna się z dniem 
1-go lipca, po z n a c z 
n ie  z n iż o n e j  c e n ie .  
Wpisy przyjmuje Pra
cownia „M ali“ , Garncar
ska L. 16.

Do w ynajęcia  lokal 
sklepowy narożny o 

dwóch wej Jlach z wy- 
stawami — -aztm lnb ka
żdy z osobna zaraz, lub 
każdego czasu. Kraków, 
Dominikańska 2. 1251

U/tękaza gotówka
ulokowania na l J ?  

lob Il-gą  krpotekę. TOiI*
domość ^lmor-.o“ ićj.

m

• potrzebny jako stró* 
domu i do rob^t ,klepo!

r^ J r łw ® 11 y& 34 koron i całodzienny wikt. Zrf0“
Władyrfaw Czar- 

neL Kraków, ul.
h J U t  ____ 1267
Q *lny, uczciwy 
‘ -'zostanie p r z y j d ą ’ 
praktykę uo piekarza. A 
Ziomek, piekarz, nai-wi. 
HŁ, (Sli ik górny). 1266

p^tograi zdolny, 0pe- 
* rator i retuszer, znaj- 
11 tu, zaraz posadę w z*, 
kładzie fotogr. Mroezkow- 
skiec-1 w  Tarnowie. 1268

^guoiono dria 21 czer- 
Wcp, około godz. 6'/. 

F')p. w przechodzle od 
głównej poczty, ul. An
drzeja Potockiego do nl, 
Lubicz, portfel czarny, 
zawierający kwotę 14 Ł  
i ważne papleiy wojsko
we. Łaskawego 
uprasza się o zwrot za 
wynagrodzeniem do Ad- 
mlnlstracyi Kuryera. 1270
pa n ien k a  potrzebna do 
*  ekspfdycyi do sklepa 
pod firm^; Oebelska, Flo
ry ańska 12. 1272

P oszukuje się maszy
nisty-p: , acza, obznajo- 

mionego z robotami śln- 
sarskiemL W iadom ość: 
Fi ryka „Tęcza", Czar
ne miejska 72. 1278

1/ ucharz wolny od wej- 
* »  ska, lat 27, poszukuje 
posady. Zgłoszenia: Pa
weł Derkacz, Nowy Targ, 
Długa 78. 1274

Pot nóg
jakotef pocące si< rS" 
ce i pachy usuwa na
tychmiast nasz naj
nowszy środek „Fus- 
sol“ . Nie wyda’ ijcie 
przedtem ani halerza. 
Słoik próbny bez
płatnie. Skutek zdu

miewający. 1281

SI lad Fussoln

M. HORN, ł«a*al-

O fiaru ję  w  upom inhu
wszystkim moim P. T. Odbiorcom, Przyjaciołom mojego przemysłu, również naszym 
Legionistom, żołnierzom po szpitalach i na poln walki się znajdującym, książki p. t;

|  „0 miłości Ojczyzny**
i „stuletnia walKa o niepodległość PolsKi**
zawierające najpiękniejsze prsykłady polskiego bohateistwa narodowego, 

fisiążki te posyłam darmo i oplatnie!

Dołączam lównocześnie parę książeczek bibułek »P O B U D KA(<« 
Żądać proszę wprost a mnie

M; Wił. Bełdowski, Kraków, ul. Starowiślna L  26.
Polecam przy tej sposobności ogólnie znane wyroby Tutki cygaretowe: 
„FtkAMOS" i „SALWESOL", oraz ulnbicne bicałki cygaretowe „POBUDKA-*.

Do nabycia w trafikach! lepszych handlach.

(Ddpowiedi . redaktor? Ox Tadeuaz ^ ^ S y ńikL CT-donkamrDruk^nl Nwrodowej w Krakowi



'S f e k k  b r o n i,  

p o ls k ie j  b r o n i. .
Szczęk broni, polskhj b»oni,

W  tęsknocie śniony cud...
Przestrzennem echem dzwoni 

Wzywa na bój, na trud!
TArmatnie huczą strzały,

W  posadach zadrżał Jwiat,
Uleciał orzeł bia\y

Z poza więziennych krat.
I  płynie dumnym szlakiem 

Nad morzem łez i krwi,
Do boju! pod tym znakiem 

Z wiarą w Jaśniejsze dni.
Do boju! Bracie mtody,

Hel! dzwoni echo w dal,
J płynie pieśń swobody

I dźwięczy czynów stal! ^
Wie zatruł polskiej duszy ś

Niewoli gorzki jad 
Dziś Polak pęta kruszy,

Zadziwia męstwem świat 
I  dumne jego skronie

Wawrzynu wieńczy liść, 
rA w duszy iiasło płonie:

Z żywymi naprzód iść!
Ty polski bohaterze 

Zmazałeś piętno win,
Honoru twego strzeże 

Ofiarny, wielki Czyn! 
tyak mur stójmy wytrwale,

Aż pierzchnie niecny wróg,
Powstanie Polska w chwale 

Tak^ chcemy! Tak chce Bóg!
Szczęk broni, polskiej broni,

W  tęsknocie śniony cud...
Przestrzennem echem dzwoni 

Wzyua aa oój! na trud!

KUkY jeK fcOr)XrEWNlrt —  "Nr. 187 —  27 czerwca 1915 r,

!Essi.

Słynny ooksot mui zyńsk; &ack Johns-in, któ
ry przed kilku laty pokonał mistrza tego zwy
rodniałego sportu Jeffriesa, pokonany został —  
jak donosiliśmy —  w  Habana, przez covboy‘a 
z Texas, Jesse wllharda.

Zapasy te zgromadziły setki tysięcy widzów, 
którzy z gnączkowem naprężeniem śledził* 
przebieg walki, stając przeważnie po stroni > bia
łego współzawodnika

Podczas zapasów, część publiczności wtar

gnęli aa scenę, by... obić murzyna, ekutMem 
czego musiało interweniować wojsko. RycOta. 
nasza przedstawia chwilę, gdy Johnson powa
lony został przez Wilharda na ziemit i  ostate 
cznio zwyciężony.

Itzecz ciekava, iż  zapasom tym — poświęca
ją tygodniki angielskie, z których ilustracyę tę 
reprodukujemy, tyleż prawie miejsca, co... woj-

i n r :  Si 9
W ojna przemysłu i fabryk. Anglia na drodze zaprowadzenia p^wszechnei służby wojskowej, 

ł^itacy jjy artykuł .,Daiiy MaH,“
Kraków, 25 czerwca

(Is) Dziesięć miesięcy temu gdy wojska nie
mieckie druzgotały swą ciężką artyleryą twier
dze belgijskie i  francuskie jeiną po drugiej i 
gdy także ja  wschodzie olbrzymie ma»y wnjsk 
zmagały się w zaciętym boju, nie zbrakło opty
mistów, którzy wróżyli wojnie bardzo ciotki 
okr^s trwania. Któż dziś jeszcze podziela tę 
wiarę? Któż dziś spodziewa się rychłego poko

ju? . . .
Obecna wojna narodów, która jest wojną wie

lomilionowych aimij, stała się zarazem wojną 
arsenałów wejną . ielkiego przemysłu, ™ojną 
fabryk amunicyi i odleu imi dzia

Niemcy, którzy najlepiej przemyśleli wezyw. v  
możliwości tej wojny narodów (z której wybu
chem oddawna się liczyli), Niemcy najwspania
lej okazali się też do niej przygotowani. Z za
kładami KruDpa w  Essen na czele, które zatru
dniają dziś 46.000 i obotników, szystkie fabry
k i niemieckie zmobilizowały się do pracy wojen
nej: jakoż Niemcom nie brakło na żadnym 
froncie arn dzia*, ani karabinowym  amumejp 
ani pocisków (i mogą niemi także Turcję za- 
®ilać!) —  i  ta olbrzymia wydatnośc proaukcyi 
niemieckich fabryk stanowi jede^ z głównych 
czynników zwycięstw niemieckich. Cóżby po
mogła niezrównana bitność hufców Jndt-nbur- 
ga, Klucka i  Mackensena, gdyby im onża  z ». a- 
kło?

Wysoko stojący przemysł francuski sprostał 
% trudem swemu zadaniu w tej wojnie, angielski 
chybił, rosyjski zgoła zawiódł. Francya i Anglią 
mogą sobie jednak dopomódz kolosalnemi lo- 
stawami z Ameryki, Rosya w ciągu zimy i z 
wiosną gonił; ostatkami materyału wojennego
—  I pogrom rosyjski jest w  iużej mierze dowo
dem jej słabości przemysłowe9 1 zanizaeyjnej.

Czy Anglii, Francyi i  Rosyi uda się jeszcze, 
w  dalszym ciągu wojny, dorównać militamo- 
przemyslowej potędze Niemiec? Sprostać ira w 
dziedzinie wojennej technik i wynalazczości, 
której ostatnie niespodziane próbki Niemcy da-

ły
vivra, rerra. (Kto dożyje, zobaczy).

Qui

0  angielskich kłopotach w kwesty! materyału 
wojennego, wiemy z rozlicznych telegramów ga
zet. Stworzono przecie w  Londynie osobne mi
nisterstwo dla spraw amunicyi, czyli rynsztun 
ku wojennego. A  Lloyd Oeorge pono aż z Indyj 
sprowadzić zamierza robotników do arsenałów...

Atoli nie ta jedyna troska tram Anglię
Przed tym krajem obywatelski, j i  indywidual

nej swobody, staje coraz w  groźniejszej postaci

WIDMO MILITARYZMU.

Opinia publiczna poczyna sobie powoli uświa
damiać, że zaciężne hufce lorda Kitchenera nie 
wystarczą do zwalczenia Niemców: trzeba stwo
rzyć armię, opartą na obowiązku powszechnej 
służby wojskowej,

uala historya Anglii, cała jej tradycya, wzdra
ga się i burzy na to hasło obowiązkowego mi- 
litaryzmu, a jednak, jeźli wojna potrwa dłużej, 

sada ta wywalczy sobie może uznanie w 
W iernej Brytanii...

Stronnictwo konserwatywne w Anglii 'świad
czą się już za powszechnym przymusem służby 
wojskowej. Są za nią Balfour, Bonar Law i  „król 
Ulsteru“ , sir Edward Oar?on; propagują ją po
tężne dzienniki lorda Northcliffe, poważny „T i
mes" i  popularny „D u ły  Mail“ .

1 „Times1- i  „Daily Mail“  zwalczają ostro optj 
mistów w  gabinecie, którzy wbrew przebiegowi 
wojny, wciąż głoszą pewność zwycięstwa; za
rzucają też nadmiar optymizmu lordowi Kitche- 
nerowi, który swoim systemem werbunku nie 
dojdzie do celu. Wpływom „Times‘a“  należy 
przypisać dokonaną niedawno reorganizacyę \ 
berainego gabinetu i  wstąpienie w  jego skład 
konserwatystów, do których skłania się dziś 
także Lloyd George —  a w  bliskiej przyszłoś* i, 
po nowem przesileniu, zasiędą w  gabinecie za
pewne sami zwolennicy powszechnej służby woj

skowej. [ stara/ Anglia przekształci się sama w, 
państwo miltar^zmu!

Agitacya za powszechną służbą wojskową pro
wadzona jest przez „Daily Mail" z patryotycz- 
nym ferworem i  pierw jzorzędrym  talentem 
dziennikarskim.

P~zytaczamy tu jeden z ag»tacyjnj ch artyku
łów „Daily Mail‘u“  który jaski awe,mi farby ma
luje burżujom argiaiskim zwycięską potęgą nie- 
miecisą i  zjadliwie szydzi z optymizmu angiel
skiego. Artykuł jest zatytułowany:

„GDYBYŚ B Y Ł  NIEMCEM":
„Wyobraź sobie na chwilę, że nio j«6teś już 

J o h n e m  S m i t h  z Londynu, lecz stałeś sią 
J o h a n n e s e m  S c h m i d t e m  w  Berlinie. 
Jakże się wt?dy zapatrywałbyś na wojnę?

,Wracasz do domu z biura i  zjadasz obiad, 
który jest tak dobry i  obfity, jak tego wymaga 
smak niemiecki. Po obiedzie naturalnk dysku
tujesz z swoją żona o wojnie. Przed godziną 4-tą 
i tak nie potrzebujesz wrócić do pracy. N a ścia
nie twej jad dni wisi wielka mapa Europy, w  
której tkwią niezliczone czarno-biało-czerwone 
chorągiewki. Oznaczają one pozycye wojsjk nie
mieckich, posunięte daleko w  głąb tennu Rosyj
skiej Polski i rosyjskich prowincyj bałtyckich, 
wysunięte są poza najcenniejsze terytoryum. 
pięknej Francyi, zajmują prawie całą Belgię | 
zbliżyły się pod Calais, oddalonego o jeden 
strzał z armaty Kruppa od Anglii. Jeden z  
twych synów, Fryc, walczy pod Hinaenburgiem 
na froncie wsihodnin, drugi, Henryk, jest w  
Wielkiej głównej kwaterze, w  pobliżu Lille. T y  
i twoia druga żona możecie się codzień radów at, 
czytając o  zwycięskich walkach, które Niemcy 
toczą riągle w  kraju nieprzyjaci da —  i  utwier
dzasz się w  przekonaniu, ż « choć się ruszyły 
Włochy i  choćby się ruszyć miała Rumunia, 
Bułgaria, ba, nawet Stany Zj-dnoczone, Niem 
cy żelazną ręką utrzymają wszystko to, co obe
cnie dzierżą w  swej mocy. W  ub:egb tu roku

& digitalizacja mbc małopolska pł
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miałeś nieco kwaśną minę, gdy RosyumVwtar
gnęli do Prus Wschodnich i  gdyś dowiedział się
o wielkich stiataeh pod Ypres, nie było ci też 
przyjemnie słyszeć, że handlowa flota niemiecka 
prawie zupełnie znikłt z mórz. Teraz jednak 
z pogodnem czołem palisz swoje dwudziestofe- 
nigowe cygaro, i wiesz, że tymczasem wszyst
kie wielkie zdarzenia w  tej wojnie (z wyjątkiem 
owej bitwy morskiej koło wysp Falklandzkich, 
w której statkom angielskim sekundowała po
łowa floty japońskiej) wypadły na rzecz Nie
miec. B jła  bitwa pod Tannenbergiem, o której 
ty i twoi przyjaciele wiecie, iż było to (najwięk
sze, jaki< historya zna, zwycięstwo lądowe, w 
kierej twoi żołnierze starli w  puch cztery kor
pusy rosyjskie, wzięli do niewoli przeszło 100 
tysięcy jeńców i  zdobyli 600 dział. Był szturm 
na Liege, zdobycie Brukseli, Antwerpii, Namur 
Lille, Lourain, Maubeuge, Gandawy i  Ostendy. 
Czingtau stanowi czarny punkt, ale tą strata 
jest chyba prowizoryczna."

.,Twój interes idzie świetnie. Niczego nie 
brak. ludzi, żywności, amunityi, pieniędzy, 
wszystkiego jest pod dostatkiem. Niemcy wszy
stko wytwarzają i przerabiają we własnym kra
ju, nie potrzebują milionów i. miliardów wysyłać 
za granicę. Tak, tak, gdy patrzysz na oleodruki 
Hindenburga, Klucka i kapitana Wcddingen, 
możesz się serdecznie radować w  duszy. A le ów 
m a r s z  na  P a r y ż ?  No. faktycznie nie było 
nigdy mowy o marszu na Paryż. To  był tylko 
fortel wojskowy, z którego rezultatu Wielka 
Główna kwatera może być zadowolona".

„Brak rąk roboczych nie zagraża państwu, a 
zresztą od czegóż mają Niemcy przeszło pięć 
ćwierci miliona jeńców, którzy przy ż n i w a c h  
dobre oddadzą usługi? A  jakież to będą żniwa! 
Niemcy wyzyskały każdy łokieć kwadratowy 
w okupowanej Belgii i Polsce. Dobrze, wojna 
potrwa może trochę dłużej niż sądzono: ale cóż

to szkoazi? W ielka m a c h i n a  r z ą d o wr a za
przęgli wszystkich Niemców do pracy -p- może 
mieć tyle żywności, ludzi i mateiyału wojenne
go. ile tylko zapragnie. Zeppeliny spełniają swe 
zadanie. A  cóż dopiero rzec o * o d z i a c h p o d -  
w o d n y c h !  Jaki to sukcesj i jakił w idoki!! 
Idzie nam świetnie".

,.Johann Schmiddt uśmiecha się błogo na 
myśl, ile środków Niemcy mają w  ręku,

Wojna jest wojną —  a po
żyteczna srogość jest rzetelną sprawiedliwością. 
Anglia próbuje blokować i  wygłodzić Niemcy?

J » '
Nad Ludwigo-

hafen pojawiły się latawce sprzymierzonych? —  
Rezultat: „Doki w  Londynie zostały obrzucona 
bombami".

W ielka główna kwatera do
niosła o granatach z gazem duszącym Anglików 
i Frnnnizów. 5

Z taką zjadliwa ironią wielki dziennik stg ie l 
ski szydzi ze spokoju burżuja angielsRioeo i 
otwiera mu oczy na niebezpieczeństw o memieę- 
kie.

Redakcya zaopatrzyła artykuł krótkim wstę
pem, który brzmi tak:

„Czytelników, Morzy wolą syrop, pro
simy, aby spalili ten numer „Daily M a iiu u 
i  zacbonowali sol te czemprędzej jedną e  
ukrywających prawdą grzetu.

Prawdą jest, ie  Anglia musi wszystkie siły 
wytężyć w  tej walce. Bez powszechnej służby 
wojskowej nie sprosta zadaniu. *

Tak myśli, tak walczy naród angielski z 
Niemcami.

Ciepło słoneczne j iko 
pokarm.

Wiadoma ogólnie jest rzeczą, że w  lecie orga
nizm ludzki znacznie mniej potrzebuje pokarmu, 
aniżeli w zimie. Zjadamy w lecie mniej, przeko
nawszy się, że jest nam „za gorąco". W  tem zja
wisku starali się uczeni francuscy znaleść roz 
wiązanie problemu, jakie są przyczyny faktu, że 
zapotrzebowanie pokarmu zależne jest od otacza
jącej temperatury. Nic dziwnego, że obecnie, zaj
mując się tak gorliwie kwestyą aprowizacyi i 
żywności, także i ten problem bierzemy pod uw& 
gę. Miramond de Laroynette udowodnił na świn
kach morskich, że zużywają one i potrzebują 
znacznie mniej pokarmów w lecie, aniżeli w  zi
mie,a opierając się na tem, wysnuł śmiały wielce 
wniose«t, że ciepło słoneczne może częściowo za
stąpić,.. pokarm. W  związku z  tem twierdzeniem 
zastanawiają już nkktórzy ekonomiści, w jaki 
sposób możnaby czerpać; z  ciepła jego wasności 
odżywcze. n

Nie ulega wprawdzie wątpliwości, że zwierzęta 
na małe zmiany temperatury reagują zmianą ilości 
pokarmu. Tak np. spadek termometru o 2° C. wy
wołuje u świnek morskich większe zapotrzebowa
nie pokarmu, gdy przeciwnie podwyższenie sto 
pria zewnętrznej temperatury powodowało osz
czędność w pożywieniu, tem większą, im mniej
sze było zwierzę.

W  dyskusyi rad fiypotezą MiromanWa podniósł 
Maurel, że zapotrzebowanie żywności w  ciepłych 
porach roku i strefach dlatego jest większe, po
nieważ utrata ciepła jest wtedy mniejsza, aniżeli 
w zimie, Ciało żyjące cicpłoLrwistego otworzenia 
promieniuje stale i wydaje ciepło na świat zew
nętrzny, penieważ wnętrze ciała zawsze jest cie
plejsze, ariżeli świat zewnętrzny, a ciepło zaw
sze przepływa z wyższego punktu do niższego. 
Organizm kdzki w  stanie spoczynku wydaje 
dziennie na zewnątrz większą część swej z  po
żywienia wywiązującej się energii, mianowicie, od 
1700 do 2400 kaloryi. Im wyższa jest zewnętrzna 
temperatura, iem mniej ciało oddaje z  siebie cie
pła i tem prędzej następuje równowaga. Ponie

waż ciepło powstaje’ t  przemiany poJcarmifa, m  
mnie? zużywa się ciepła, tem mniej trzeba iedzie- 
nia do tego wyprodukowania.

Ostatecznie więc wynika z  tego, że cfepfc nfó 
pozostaje bez wpływu na ilość zużywanego po
karmu, ale samo w  sohie nie zawiera pierwiast
ków odżywczych.

Najdłuższa I nka 
telefoniczna na świecie.
Jak to już krótko donieśliśmy, otwarto i  od

dano do publicznego użytku w  Ameryce naj- 
dłużiszą linię telefoniczrą na świecie, pomiędzy 
Nowym Jorkiem a San Francisco. Dzisiaj poda
je my kilk i bliżczych szczegółów tego epokowe
go dzieła, którem Ameryka osiągnęła rekord 
światowy.

Długość tej linii wynosi 3702 kilometry, a 
głos dkychać doskonale. Co za olbrzymi sukces, 
odniesiony zaledwie po 33 latach istnienia tego 
wynalazku!

W  r)ku  1876 po raz pierwszy użył telefonu
Graham Bell w  Bostonie, mówiąc ze swym 

w spółpracownikiem Wataonem, ■sn&jdu.iącym 
się w  sąsiednim domu. Długość „linii" wy
nosiła wówczas 30 metrów. W  tydzień 
później rozmawiał Bell znowu z Watsonem, ale 
znajdował rcię już w tedy w  Nowym Jorku, a 
więc dzieliła ich wcale pokaźna przestrzeń.
W  ioku 1893 porozumiewano się już pomiędzy 
N. Jorkiem a Chicago, a więc nu, odległość 1448 
kilometr W . W  r. 1911 otwsito linię aż do Den- 
ver, a w ięc długości 3379 kim., za 4 w  roku 1913 
połączone już było z  Nowym  Jorkiem Salt, Lake 
City, leżące w  odległości 4183 kim. Te olbrzy
mie postępy dały się uzyskać dzięki ustawicz
nej poprawie linii i  udoskonaleniu aparatów te
lefonicznych.

Ogólna waga drutu, użytego do tego* najnow
szego połączenia wynosi 2,687.'380 kg., a liczby 
•słupów do podtrzymania przewodów, obliczono 
na 136.000 sztuk.

*  *  *

Tymczasem obecnie donoszą z Ameryki, i i  
niebawem powstanie tam jeszcze większy kolos 
w  tej mierze —  bo linia telefoniczna, na 
przestrzeni 6526 kilometrów. Łączył ona będzie 
Nowy Jork z Los Angelos. Roboty w  pełnym 
toku, a prowadzone energicznie, dają gwaran- 
cyę, że zostaną ukończone już przed upływem 
trzech miesięcy. Plan bezpośredniego połąc zenia 
Nowego Yorku z Los Angelos powstał jeszcze 
przed czteroma laty, nie mógł jednakże od razu 
być uskutecznionym, z powodu silnej opozycyi 
fachowców, mającvch brrdzo poważne wątpli
wości, czy połączenie telefoniczne na tak dużej 
przestrzeni jest wogóle możliwe. Decydującym 
dopiero argumentem za urzeczj wistnieniem te
go śmiałego projektu był fakt doskonałego fun- 
keyonow&nis linii Nowy York— Den1/3r , długo
ści 8300 kilometrów; głos przebiega, tę olbrzy
mią przestrzel swobodnie i  dochodzi do celu 
zupełnie wyraźnie.

Wobec takch wyników zdecydow ano się o- 
statecznie na budowę nowej iinii o podwójnej 
długości, poiriędzy Nowym Jorkiem a Los An«

Legion:' vr F arpatach
Bitwa pod Wiśn‘;owem.

Kwatera II. brygady legionów 
w czet wcu.

Wśród wichru do kości przejmującego 1 śnie
życy wychodzimy z  ftorodenki (gdzie obywatele 
witali nas muzyką, bramą tryumfalną, wiwata
mi i „czem chata bogata11)  do Gwoźdżca; stąd 
,iocl4giem do Óttynii „gwoli ciepła“  po 60-ciu w 
każdym wagonie. Mimo pory nocnej i szalonego 
znużenia nikt nie mógł zasnać: mróz nie klei po
wiek. choć żadna piosnka żołnierska snu nie spę
dza. Z Otynii znów uciążliwy marsz po rozmokłej 
drodze i gołoledzi do Hryniowiec. — Przed św? 
tem — alarm. Słyszano jakieś strzały, podobno 
zderzyły sie patrole rosyjskie z naszemi. Ruszy
liśmy marszem ubezpieczającym w stronę Niżnio- 
wa, „d/tie Moskale obsadzi? most na Dniestrze. 
Batalion }. pułku II. miał pierwszy zaatakować 
rosyjskie pozycye, wspierany przez, artyleryę 
iogvonov ą naszego baonu, liczącą naonczas je den

-ohve anon“ . Szlismy powoli, co chwila sta

jąc, gdyż przednia siraż !  jej patrole badały 
szczegółowo teren zajęty 'przez nieprzyjaciela. 
Nagle rozlega się komenda, dochodząca z prze
dniej straży, podawana przez łączników do siły 
głównej:

Artylerya na rozkaż majora coprędzej naprzód!
Zdjęto z koni rozebraną armatkę („na kaczki") 

i co sił popędzono w stronę pobliskiego wzgórza.
Tymczasem każda kompania batatlijanu otrzy

muje inny rozkaz. Nasza t. z. II., ma zająć dwór 
koło Bratyszowa, miejsce placówki rosyjskiej. — 
Idziemy drogą wijącą się falisto koło wzgórza 
skalnego — dwójka za dwójką, wszyscy wprzód 
podani, z karabinem w  dłoni... Był to w idok godny 
pędzla artysty. Jakby dla dodania mu heroiczne
go piękna, wyłaniała się u szczytu urwiska z krze 
winy osędzielonej śniegiem sylweta majora Ja- 
nuszajtisa, wskazującego nam ręką w stronę no- 
zycyi rosyjskich. Tu z wysokości trzymał swą 
żelazna dłoń na każdym nenvie swego batalionu, 
<ażóym ruchu żołnierza.

Usłyszeli >my ze wzgórza głos:
— Sły—szy -cie mnie?!
Sty-- szy—my—y — y ! odpow iadanrs.
—  Sp‘d$eptel .JZ iib rw to  TtftoappfeiWkefe —

psiakrew —  z  trenem! Mozę pochwycicie kilka 
wozów.

Przyjęliśmy to wezwanie z radością. Na tozKaz 
ruszyliśmy z miejsca biegiem, opasując tyralierą 
wzgórze, na którem znajdował się ów dwór, oto- 
czonj gęstym płotem z wikli. Śpieszyło się nattt, 
bo już z  lewego skrzydła dolatywały nas gęste! 
strzały. Lecz wnet znużenie gasi zapał. Piersi 
dyszą jak miech, nogi ug!nają się w kolanach... 
Koło dworu — nic podejrzanego. Czyżby zbiegli 
nam Kozacy przed czasem? Tak cicho? Nagle z 
odległości kilkudziesięciu kroków pada na nas 
salwa ukrytych za płotem Moskali. Grad kul z?- 
świszczał nad głowami... Żadnego jęku — o cudo! 
nikt nie przerwał marszu. — Salwa nie powtarza 
się. Ostatkiem sił dopadamy ogrodzenia. Co go
rętsi przesadzają płot, lecz widzą tylko tyły u- 
chodzacych drugą stroną ogrodu Kozaków.

W  ślad za uciekającymi zbiegamy ośrięzonem 
zboczem w stronę Niżniowa. Po drodze znajduje
my pogubione rosyjskie menażki, karabiny, ba
szłyki i t. d. Trop w trop za siadami dochodzi
my do poblizkiego wrzgórza. Chorąży Lipiński, 
prowadzący natenczas dzielnie naszą kompanię, 
kroczy kilkanaście kroków przed litn.t z lorneta



gelos. Funduszów dostarczyły ocuotnie miejsco
we banki, oraz grono kapitalistów, tak że bez- 
włocznie można było przystąpić do budowy, 
prowadzanej obecnie równocześnie z wszystkich 
trów będą się znajdować aparaty kontrolne, 
trów będą się znajdować aparaty kontrolne, 
których zadaniem będzie regestrowanie wszyst
kich wychyleń prądu elektrycznego, sprawdza
nie jego, siły i  zapewnienie należytego przeno
szenia głosu.
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Miasto na trocinach.
* Niewielkie amerykańskie miasteczko, Muscatine, 
leżące pomiędzy rzeką Missisipi a nadbrzeżnemi 
bagnami, zbudowane jest w całej swej rozciągło
ści na trocinach. Powstało ono wśr.ód Aastępują- 
cych okoliczności: Przed niespełna ośmdzaesięciu 
laty, zbudowano na miejscu dzisiejszego miasta 
wielki tartak wodny, a. odpadki z  mego wyrzucano 
tez  ceremonii w pobliże, później zaś w bagno. —1 
Skutkiem tego pomiędzy dwoma naprzeciw leżą- 
cemi brzegami bacna powstała tama, którą pó' 
źniej zabezpieczi nc drugim wałem ochrpnnym 
przed wylewem rzeki. W  roku 1858 znudowano na 
grobli trzy nowe tartaki wodne, które także wrzu- 
pały swą trociny do moczarów, skutkiem czego 
z  czas< m cale moczary wyrównały się. Później 
przysypano trociny ziemią i poczęto ją upr.awiać, 
Jakkolwiek i dzisiaj jeszcze niejednokrotnie przy 
kopaniu napotkać można sfery podkładowe. Z cza
sem owe cztery tartaki zwiększały się; robotnicy 
osiedlali się w pobliżu fabryk i na trocinach budo
wali swe domy. Zwolna z kilku domów powstała 
wie!, ze wsi miasto, które dzisiaj liczy około 50 
tysięcy mieszkańców. Obecnie posiada Muscatine 
publiczne budynki, ratusz, szkoły, kluby, brukowa
ne ulice i elektryczne oświetlenie.

Urządzeń tych ostatnich dokonano w r, 1912 i to 
z  zupełnem powodzeniem, ponieważ trociny stano 
wią doskonały podkład, idealnie chroniący uiasto 
przed wilgocią i powodzią. Wprawdzie byłoby po- 
łączone z  niebezpieczeństwem podniesienie się lub 
opadnięcie poziomu ulicy, jednakże miejscy inży
nierowie stanowczo wykluczają podobną ewentu
alność.

Wymierające zwierzęta.
W ostatnich czasach niejednokrotnie, iuż pod

noszono fakt znacznego podrożenia futer niektó
rych zwierząt, wywołane beziitosnem ich tępie
niem. Jednem z takich zwierząt jest chinchilla, 
którego srebrno-szare, czarno znaczone futerko 
należy dzisi?.j do najdroższych w świecie. Skut
kiem upodobania w tem futrze i ogromnego za
potrzebowania urządzano w ostatnich latach w 
Ameryce południowej, Peru i Boliwii formdne 
rzezie tych zwierzątek i w następstwie wynisz
czono prawie zupełnie ich gatunek. Dzisiaj liczyć 
się iuż trzeba z zupełnem wymarciem tego zwie
rzątka. Do wymarłych obecnie, a w iDiegft :h 
stuleciach bardzo licznych zwierząt należą dzi
siaj; bizon, łoś i żubr. Tego ostatniego kilkudzie
sięciu przedstawicieli żyje jeszcze w puszczy 
białowieskiej. W  roku 1741 badacz pok.rny Be
ring, zniusz- my do zimowania w okolicy cieśniny 
morskiej, noszącej obecnie jego nazwiskr
V  niej olbrzymie masy nieznanego dotychczas 
wcale rodzaju krowy morskiej. Od tej chwili po- 
.^zgto te zwierzęta tak bezwzględnie tępić, ze juz

w 27 lat później zamto ostatnią krowę morską.
Podobn\ proces wyniszczenia rozegrał się z 

ptakiem, zwanym „doo“ lub „dront“ , znanym już 
dzisiaj tylko z ilustracyi. W  roku 1598 zarzucił 
kotwicę pewien okręt u brzegów wyspy św. Mau
rycego, gdzie załoga ujrzała liczne stada niezna
nego wcale dotychczas ptaka, większego od gesi, 
nie umiejącego latać i bardzo łaskawego. Już w 
pierwszy dzień zabito kilkadziesiąt tych ptaków, 
a podobnie postępowały później załogi innych 
okrętów, zawijających do tej wyspy. W  roku 
1607 dront stał się rzadkością, a ostatri jego wo- 
góle istniejący okaz przewieziono vt roku 1642 
do Londynu.

W Nowej Zelandyi wyniszczono w ciągu lat 
rodzaj ptaków, większych aniżeli struś, zwanych 
przez krajowców „moas“ . Ostatni przedstawiciel 
tego gatunku zginął w r. 1823. Ten sam los spo
tkał „czarnego emu“ na wyspach Kangura, któ
rego wyniszczono w niespełna trzydziestu la
tach. Dzisiaj istnieje tylko jeden okaz iego wy
pchanego ptaka w Paryżu.

Trzy największe wodospady.
Za największy i najwspanialszy na całej kuli 

ziemskiej uchodził pizez długi czas wodospad 
Niagary, stanowiący wypływ wody z jeziora 
Erie do jeziora Ontario.

A le „sic transit gloria murdi“ , można o nim 
powiedzieć od chwili, kiedy przed trzydziestu 
przeszło laty odkryto w Afryce południowej, 
na olbrzymiej rzece Zambezi, nowy, nieznany 
dotychczas wcale wodospad, któremu wówczas 
na cześć królowej angielsl e j nadano nazwę 
wodospadu Wikturyi. Wodospad ten swą sze
rokością, wysokością i  przepięknem otoczeniem, 
wpada bowiem do wąwozu skalnego, góruje 
znacznie nad wodospadem Niagary, który rue 
lobi tak wspaniałego wrażenia, ponieważ jest 
znacznie niższy, mniej prowadzi wody i  nie od
znacza się pięknością okolicy.

Istnieje jednak jeszcze trzeci wodospad, który 
pod kużdym względem przewyższa dwa poprze
dnio wymienione. Odkryto go niedawno^ w połu
dniowa j Ameryce, na, granicy Brazylii i  Argen
tyny, w pobliżu ujścia rzeki Iguassu do Para
dy leży on w  przecudnej, niezmiernie malowni
czej okolicy, bardzo niedostępnej i  dotych czas 
ręką ludzką nietkniętej. Wodospad ten jefif bez 
porównania piękniejszy od wodospadu Wiktoryi, 
ponieważ jest większy i  widzialny ze wszyst
kich stron, ezsgo nie można powiedzieć o wo
dospadzie na rzece Zaml ez.

Różnice tych trzech największych i  najwspa
nialszych wodospadów na św ecie wykazują 

najlepiej następujące cyfry: _
Wysokość wodospadu Niagary wynosi 42 do 

44 metrów, szerokość 1800 metrów, a siłs spad- 
lm około 6 i pół miliona koni

Wysokość wodospadu Wiktoryi wynosi 55 
metrów, szerokość 2300 m.. siła spadku 9 mi

lionów kon.
Wreszcie wysokość wodospadu Iguassu w y

nosi 65 metrów, szeiokość około 3.000 m., a si
ła spadku 14 milionów koni.

Masło na światowym rynku.
Według obliczeń, dokonanych przez fa< bo1

Sztabskapitan Gazaniłow, Czerkies, Muzułma
nin, był komendantem Tarnowa przez jeden 
dzień. Mimo marsowego wyglądu i  pozorów 
brutalności, pozostawił dobre wspomnicie u 
ludności w przeciwstawieniu do niektórych ofi
cerów rosyjskich.

ców, wynosi zapotrzebowanie masła w  Austryi 
na głowę 14 gramów dziennie, czyli rocznie 
5:11 kg. Te same cyfry w  Niemczech wynoszą 
18 gramów dziennie, czyi' 5:75 kg. na głowę 
rocznie. , ’1

O roli, jaką odgrywa masło w hand’ u 6wiatv- 
wyr. i nabrać można pojęcia z ostatniego spra
wozdania i  statystycznego zestawienia amery
kańskiego ministeryum gospodarczego. Otóż 
według niego na rynku światowym ukazuje się 
rocznie 31/2 miliona podwójnych cetnarów ma
sła. Najwięcej masła, ze wszystkich wogóle kra
jów eksportuje Dania, a mianowicie 868.440 po
dwójny ch cetnarów'. Tę nadzwyczajnie wysoką! 
cyfrę, kraju stosunkowo małego, tłomaczy nie
zwykle rozwinięty w nim przemysł mleczarski* 
Przy liczbie mieszkańców, wynoszącej zaledwie 
2:7 milionów ludzi, posiada Dania 2.^51,000 
krów. Drugie miejsce zajmuje Rosya, gdzie w, 
ostatnich czapach, zwłaszcza w  prowineyach sy- 
birskich, mleczarstwo bardzo znaczne poczyniło 
postępy —  z rocznym wywozem 761.580 podw. 
cetnarów masła. Dalej idzie Australia i  Nowa. 
Zelaudya z transportem 615.030 pedwójnyeb 
cetnarów; pokaźnie wcale przedstawia się także 
roczny sksport Niederlandów i Szwecyi w  cyfrze
220.000 centnarów podwójnych i  Finlandyi, w y
noszący 117.550 podw .cetnarów.

We Francyi produkeya masła jest większa, 
aniżeli zapotrzebowanie, tak, że może opa rocz
nie wywozić zagranicę 52.520 podw c jtnarów. 

Wśród krajów, które najwięcej skakane są na 
pizywóz obcego ma»ła, pierwsze miejsce zaj-

m Bratyszowie Ogień nasz wzmacniał dzielnic 
w ręku. Niedaleko od szczytu pada rożka* 
padnij 1 -  Leżąc na śniegu rozglądamy się za 
przyczyną tej ostrożności. I oto na i>:rz ie 
pukłego pagórka wał śniegu zdradza rosyisk e 

pkopy. , . . .
Siiać nie spodziewano się tam nas, bo za -o 

SvaTo się u nich cd wrzawy i p r z y g o  owan. 
nęliśmy ku nim kulami. Odpowiedziano nam ^  
rączkowo rozpętał się silny ogień. Opiera i 
się niecałą godzinę. W chwili ważącej osy  ̂
walki dołącza się do naszej linii komp. I i »  ̂

je  właśnie ukończyły valki z resztkami Kozanow 
nasz ,rewolwerkanon“ , który rozłożywszy Me w 
bramie dwom, prażył okopy rosyjskie ges ym o 
(gniem.

W  chwili najzaciętszej walki zjawia się w n  ̂
szej linii major Źe^ota i rozkazuje sie co nąc, 
goyż naszem zadaniem było tylko zajęcie " 01 
i  obsadzenie drogi wiodącej do Niżuiowa. yPar 
£ia Moskali z okopów miał dokonać kto inny-

Cotamy się więc, zbiegając do drogi w 
pojedynczo, by zmylić o g ień  n iep rzy jac ie la , o- 
F^ile/ straciwszy nas z oczu, cała siła zwrócili na

dwór- lecz w tej chwili przyszły w pomoc naszej 
artyleryi“  dwa karabiny maszynowe, tore u- 

mieściwszy się za płotem ogrodu, rozdzierały raz 
po raz powietrze przejmującem, śmiercionosnem

trajkotaniem. .
Pa fl snać popłoch na okopy rosyiskie, b > pod

czas każdej przerwy w tokowaniu naszych ma
szynek uciekało z rowów po kilku Moskal-, Pę- 

gac na o.-lep w dół po pochylni zbocza. — Nie 
n żna ich było jednak zmusić do gromadnej u- 
Sęczki -  Tał użerka trwała ku wieczorowi 24 
lutego.' Przyr nam w pomc dwie austryackie 
armaty polowe, lecz mimo s r o g ie  ognia, Mo
skale iak krety siedzieli w ziemi.

Nadchodzi noc. Cofnięto nas ^o dwo-u. W  nocy 
d z fra s  tczne strzały. To IV. nasza kompania 

nocni m atakiem wydłubuje bagnetami upajego 
wroga z okopow'. Moskale cofnęli się do Nizm 
va lecz i stąd atakujący wyparli ich. 

rLc ta naszego baonu wesela no miasta dopie-„ s r s u » < * •
wnŁ T S  * 3 ?  »° \  f

dzo znaczne. W°dług opowiadań chłopów zabrali 
ze sobą około, dwadzieścia wozów zabitych l 
rannych (trupy uwożą ze sobą podczas cofania się), 
mimo to, widzieliśmy jeszcze mnóstwo trupów ł 
rannych, zaścielających pozycye rosyjskie.

W  porównaniu z naszemi straty te są ogromne. 
N. p z naszej t. j. II komp. był ranny tylko je- 
denO), z IV. komp. jeden zabity a czterech ran
nych. Cyfry te brzmią nie do wiary, a jednak 
tak było. W y tłomaczy ć to można tem, że: 1) tnie 
liśiry przeciwnika podatnego dla naszych strza
łów, bo Kozaków i dragonów, którzy strzelają 
bardzo ks-psko, 2) przewaga broni było po na
szej stronie, bo mieliśmy Uwa karabiny maszyno
we, jeden „rewolwerkanon" i dwie armaty poło
wę (austryackie), 3) Kozaków było kilkakroć 
więcej oa nas i stali do tego gęsto w okopach, 
stanowiąc dobry dla nas ceł; 4) nieprzyjaciel 
cofał się ciągle przed naszym natarczywym, nie
ustannym naporem, v:ięc kośba śmierci musiała! 
wypaść obficie. St. Scw.

© digitalizacja: mbc małopolska pl
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Powyższa rycina przedstawia specyalny ro
dzaj włoskiej piechoty, tak zwany A.lpinl. Są to 
żołnierze odpowiednio zaprawieni do walk i u- 
tarczek na terenie górzystym Alp, i  stosownie

do swycn potrzeb wyposażeni w  rozmaite po
mocnicze przybory turystyczne jak ski, link;, 
oskardy, p izy izą jy  do gotowania i  t  d.

muje Anglia, która tylUó 31a ciebie zużywa pra
wie dwie trzecie ogólnej światowej prudukcyi, 
bo 2117.070 podwójnych cetnarów. Anglię zao
patruje w  masło prawie wy łącznie Dania i Au
stralia. Niemcy sprowadzają obcego masła ro
cznie 516.740 podw. cetn. Rzecz znamienna, że 
wielkim stosunkowo jest import masła z obcych 
krajów do Sswajcaryi. Powodem tego okolicz
ność, że prawie wszystko swe słynne mleko 
wysyła ona w  puszkach, czekoladzie i  .t d. w 
Świat, na własne zaś potrzeby sprcwadza masło 
z zagranicy. Roczny import masła w Szwaj- 
caryi wynosi 54.875 podw. cetnarów.

Największy tor automobilowy 
na świ* ̂ cie.

Jak donoszą amerykańskie dzieniki, najwięk
szy tor automobilowy na ś wiecie ma powstać 
w najbliższym czasie wr Now ym Yojku. Zawią
zało się Już w tym celu konsorcyum z kapita
łem 2 i pół miliona dolarów, a odnośne roboty 
okołc budowy toru już rozpoczęto. Dla uskute- 
kupilo ju! na własność tor w yścgow y nowojor
skiego jockeiklubu, w miejscu którego buduje 
specyalny tor automobilowy w iormie elipsy,

dług iści 2 mil angielskich. Wewnątrz będzie się 
mogło swobodnie pomieścić 20.000 wozów auto- 
mobilwych, a dwie nowo wzm rzone trybuny po
mieszczą około 260.000 osób. Jak się z ia je , po
nieważ roboty około budowy toru postępują nad
zwyczaj szybko, już w obecnym roku w  jesieni 
będą -się mogły odbyć na nim pierwsze wyścigi 
konkursowe.

Konsorcyum zamierza każdego roku urządzić 
przynajmniej dwa mitęlzynarolowe wyścigi, 
wyznaczając nagrody w  ogólnej wartości 50 
tysięcy dolarów. ród innych odbywać się bę
dzie także jeden 24-godzinny wyścig bez odpo- 
ciynku.

Oprócz jazdy motorowej, konsorcyum prote
gować oędzie także inne gałęzie spoitu, jak lot
nictwo, lekką atletykę, zawody gimnastyczne 
i t. d., W7 inaczając dla zachęty wysokie na
grody. Nie przyjdzie to frudno, jeżeli weźmie 
się pod uwagę, że jeden dzień jakichkolwiek za
wodów', przy wysprzedanych wszystkich miej
scach, przyniesie dochodu przedsięborcom około
300.000 dolnrów.

Czas odnowić prenumeratę!

rf)pta FC3L€Too 

P o g r z e b  ż o łn ierza ..
(Co opowie babcia?).

W  maiewem słońcu przesuwa się zwolna ulicgj 
wielkiego miasta czarny wóz z czarną trurnui, 
wewnątrz. Przechodnie zatrzymują się. Ten i ów: 
przeżegna się, westchnie, popatrzy chwilę l idzie 
dalej. Inni zawracają i posiępuji v  takt muzyki 
żałobnego marsza.

Przed wozem idzie żołnierz z krzyżem, na nins 
ksiąlz i mały oddział. Z? trumną postępuje gru
pa żołnierzy i zwykły wiejski tłum, zwabiony, 
muzyką, przechodnie ciekawi.

Ka jednej z ulic, przed kościołem, orszak za
trzymał się.

Wydłuż ulicy, po Jednej stronie uągnie się pię
kny ogród, parK miejski. Stare, rozrosłe drzewa 
rzucają cień na barwne wstęgi kwiatów i wzorze 
ste kobierce klombów. Koto fontanny, tryskającej 
tysiącem tęczowych kropel, bawią sie wśród śmie
chu i radości mai d/icci. Opiekunki ich, niafiki 
i spacerowicze, na odgłos bębna i muzyki zwró
cili wzrok w stronę orszaku na ulicy.

Tam oddnał żołnierzy stanął w dwóch’ rzędaefi* 
Muzyka scichła. Ksiądz odmówił mudlifwę, prze
żegnał trumnę i pokropił. L3adła komenda: „O- 
gnia!“  i len'tka salwa rozdarła powietrze.

W  parku ozwał się krzyk I płacz wystraszone
go dziecka. Zgłuszył je glos bębna. Trzy głuche, 
miarowe takty, a po nich kilka dalszych hymnu; 
„Boże wspieraj..." Żołnierze wyprężyli się, od
dając hołd, ostatnie pożegnanie i wóz ruszył. — 
Potoczył się szybko, coraz szybciej...
Nikt nie poszedł za nim.

Staruszka jakaś, stojąca na chodniku, patrzyła! 
długo za czarnym wozem z  czarną trumną we
wnątrz. Ody znikł na rogu ulicy, otarła oczy f  
dreptając .zwolna, zwróciła się do parku. Tu za
toczył się u jej nóg chłopczyk z głośnym śmie
chem, ścigany przez towarzysza zabawy Staru
szka uśmiechnęła się przez Izy, drżącą ręką po
głaskała chłopczynę i podreptała żywiej. Przed 
chwilą wspominała wnuczęta, które tam w dorro* 
czekają na nią i znów bęaą się pytać, szczebio
cąc: „A  tatuś wciąż na wojnie? A co on tam ro
bi? A wnet już powróci?...

Dobra babcia nie powie, co robi tatuś na wol
nie, nie powie, że widzała czarny wóz, za którym 
nikt nie szedł — ani babcia, ani mama, ani dzieef- 
sierety nikt — bo wszyscy 'jdzieś bawią się w* 
parku, jak tam pięknie pachną kwiatki a ptaszku 
wygrzewają się w słonku, jak to kropelki lecą dć 
nieba, gdzie Je aniołki w tęczowe perełki zamie
niają i na uciechę dzieci Tzucają do stawu...

Tak! — babcia opowie dużo ładnych i dobryct 
rzeczy zmówi z dziećmi paciorek za tatusia, 4 
kiedy wnuczęta zasną 1 śnić będą o kwiatach, a-

j^afcl^łoiUBjnyJ

Ostatnie życzenie żołnierza.
„.Pogrzebcie -mije pod gruszą a do grohu włóż

cie ifltarę".

Kapiul 84 pułku p'ochoty, Benedykt Lang 
syn wiedeńskiego cukiernika, waluząc dzielnie 
pi zet, w Moskalom, padl raniony śmiertelnie w 
dniu 7 b m. Mimo zabiegów i starań lekarskich 
nie udało się go już utrzymać przy życiu, tak, 
że od czasu otrzymania postrzału do ostatniego 
momentu chwile jego były już policzone.

Młody,^ bo zaledwie 20 tani żołnierz przyjął 
? adomość o zbliżającej się śmierci zupełnie 
spokojnie. Rozporządził swym niewielkim ma
jątkiem, pożegnił zasmuconych losem jig o  ko
legów, a następnie wyraził nastepi ijąc° niezwy
kłe żyt zenie, prosząc aby je niezawodnie wy
pełniono: -

Pogrzebcie mnie —  oto jego słowa —  w 
mundurze paradnym pod gruszką, gdzieś w u- 
stronnym miejscu, bym miał ciszę i spokój, a do 
grobu włóżcie mi moją gitarę, k ^ e j  zarówno

P r l  1 V?'.,tyle mił eh chwil zawdzięczamy. 
Proszę spełmć mą p jśbę, bo i  tak ostatnia a 
z głębi serca płynącą!14
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koledzy w paradny mundur, wykopali dla niego 
grób na wzgórzu pod gruszą, opodal przydrożnej 
kapliczki, a następnie razem z nim zagrzebali 
jego ukochaną gitarę, przystrojoną kwiatami, 
zebranemi na polu walki. Cały pogrzeb zrobił 
na uczestnikach nadzwyczaj silne wrażenie. Ci 
rycerze, zahartowani w boju i trudach, wytrwali 
i odporni jak stal, na pogrzebie kolegi w  głos 
płakali, nie mając słów na wyrażenie ewego 
żalu.

Tygodniowe menu 
żołnierza szwajcarskiego*

Berneński „Bund“  ogłasza list żołnierza, z 
ktorego przytaczamy następujący szczegół, 
wskazujący, jak dobrze jest odżywiana armia 
szwajcarska. Wprawdzie zawsze znajdą się lu- 
uzifl niezadowoleni, którzy mająe czekolade, 
chcieliby otrzymać mleko lub kawę, a  zamiast 
pieczeni, sztukę mięsa, trudno jednakże każde
mu ćogoazić. Dla oryentaeyi, ie  rzeczywiście 
odżywianie wojska szwajcarskiego nic nie po
zostawia do życzenia, przytaczamy poniżej ty
godniowe menu kompanii piechoty:

W  poniedziałek rano: czekolada, w  południe: 
bulion rizotto, wieczór: zupa ziemniaczana.

Wtorek: rano: Kawa i  ser, w  poł.: Pieczyste 
i  leg*-mina z jabłek, wieczór: zupa owsiana.

Środa: rano: czekolada i  ser, w  pcl.: ragout 
i maLaron, wieczói: znpa ryżowa. nI
i firwMfUgj Kawa i  wiegrzo*

wina i  legonina z  gruszek, wiecz.: zupa ow
siana.

Piątek: rano: Czekolada i  ser, w  poł.: pieczjr 
ste i  jabłka, wiecz.: zupa mączna.

Sobota: rano: Kawa i  ser, w  poł.: pieczeS 
i makaron, wiecz.: zupa ryżowa.

Niedziela: rano: czekolada i  ser, w  poł.: ?a- 
g ju t i  legomina z jabłek, wiecz.: zupa ryżowa* 

Otrzymując takie jedzenie, można żyć wygo
dnie. Takż«~ i  oficerzy; szwajcarscy; ni© dostaje 
nic innego

Przegląd oficerów 
amerykańskiej marynarki.

Zarząd amerykańskiej marynarki powziął nie
dawno plan, zmierzający do rozwoju, oraz d<J 
utrzymania dzielności i  sprawności swych ofi
cerów. Mianowicie już od roku ubiegłego musząj 
wszyscy oficerowie marynarki przynajmniej ra* 
na 12 miesięcy złożyć egzamin swej sprawność'1, 
bądźto w  jeźidzie konnej, w  czasie której w  cią
gu 13 godzin muszą przebyć drogę 145 km. bądź 
też w marszu pieszym, na którego dokonanie 
maią iry iiiaczony czas trzech dni, nie wolno im 
jednakie dłiiS,ej maszerować, jak wogóle 20 go
dzin, w  którym to czasir muszą przeoyć drogę 
80 kim. i 

Wolno jest takż" w  Końcu odbyć tę próbo 
sprawności na rowerze, a mianowicie oficer mu
si w  1', godzinach przebjrg 160 k i  

Pierwsza .ego rodzaji ‘ próba sprawności ofi- 
ó&Ja wzfl$dą|» Ąpęrę *v£nlki. Pr&«waifr
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niołkach i ojcu — ukaże się babci wóz czarni', za j 
nim drugi, trzeci... Noc staruszki będzie didga,
bezsenna.

Pragą w  maju 1915. y  M ig  O.
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|'OBRAZKI Z Ml ASTA |
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Ciekawa sprawa.
Z południowej drzemki zbudził mnie kiedyś 

donośny głos stróżki, pani Wojeiechowej. Ro
zespany zły za przerwanie snu, nie zwracałem 
początkowo uwagi na treść jej energicznej ar- 
gumentacyi, po chwili jednak, uderzony dola- 
tującemi mnie słowami, nadstawiłem ucha:

—  „...a jednak, żeby mnie tak na t&m miej
scu piorun strzelił, to nie ustąpię"! —  dokoń
czyła zdania swego przeciwniczka WojciecAo- 
wej, Antoniowa, jak się późnej dowiedziałem, 
jej najlepsza przyjaciółka i  sąsiadka.

—  „Myśli pani, że ja może ustąpię? O! Nie- 
doczekanie! Chodził&ja. koło tego, chuchałam 
jak matka, a zresztą w moim koszu siedziała, 
więc za to coś mi się Drzecie należy"! —  zao
ponowała Wojciechowa.

—  „Cóż z tego, że siedziała? I  tal: gdzieś 
siedzieć musiała. Niema się czem chwalić... Pa
ni mąż także trzy tj^odnie w dziurze siedział, 
a jak mu kto o tem wspomni, to od razu wali"!

—  „Rany Boskie11! —  przerwała gwałtownie 
pani Wojciechowa, dla której ten ostatni jak 
się zdaje argument był już za silny. —  „N ie ru
szaj pani mojej familii, bo ci miotłą łeb rozwa
lę. W idzicie ją, jaka dama z pazurami, a niby 
to ludzie nie wiedzą, czem się pani zajmowała, 
jak byłaa panną... O znał cię wtedy cały Kra
ków!...

—  Jakto czem byłam! Uczciwą i porządną 
dziewczyną... Należałam do bractwa z Kleparza, 
chodziłam z iilljką przy feretronie".

—  „Chodziłaś pani, ale koło kasami lub po 
plantach"!

—  „Trzymajcie mnie ludzie“ ! —  ryknęła roz- 
wMeltiona Antoniowa —  bo tej cholerze k :Ci 
pu- mię... —  i  łącząc widocznie czyn z groźby, 
rzuciła się ku ?wej przeciwniczce.

A le Wojciechowa nie czekał? już ataku, lecz 
spodziewając sit .napadu.- uprzedziła go i z 
miejsca przeszła dc ofensywy. Porwała za sto
jące obok wiaderko z wodą i wylała je z roz
machem na głowę swej niedawnej jeszcze przy
jaciółki. Wobec tej sytuacyi strategicznej walka 
była już nieuniknioną, lecz o dziwo, trwała ona 
zaledwie krótką chwilę. Wobec gwałtownego 
ataku, Antoniowa, z rykiem godnym bawoła, 
opuściła pospiesznie podwórko, odgrażając się 
w odwrocie i zaprzysięgająi. śmiertelną zem-

Ricdoti Garibaldi, jeden z nawoływujących 
do wojny z Austryą we Włoszech, chodzi o ku 
lach i ma 68 lat. Mima swego kalectwa, na po
czątku wojny wysłał legion Garibaldczyków, z
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.3000 ludzi złożony do F.ancyi. Wśród legioni
stów znajdował się i wnuk Garibaldiego, który; 
poiegł bohaterską śmiercią w  Argonach.

stę, na placu walki zaś pozostała dysząca gnie
wem i srodze podrapana Wojciechowa,

* *  *

Jak następnie stwierdziłem, powód tej cieka
wej kłótni, w  następstwie której obie strony 
zerwały węzły długoletniej zażyłej przyjaźń' 
a nadto poczęły szukać sprawiedliwości przed 
sądem — był prawdziwie operetkowy:

Z powodu wzrastającej drożyzny mięsa pani 
Wojciechowa i pani Antoniowa nasadziły wspól
nie jedną kuję na jajach, składając obie po 15 
jaj, czyli razem 30, z których wylągło się siedm- 
naście kurcząt. Przy podziale wypadło na jeaną 
wspólniczkę ośm kurcząt, pozostało jeszcze - 
dno, które stało się niestety kamieniem niezgo
dy, zwłaszcza, że koniecznie chciała je zatrzy
mać dla siobie Wojciechowa, wychodzą z za
sady, iż jej powinno ono przypaść w udziale 
jako odszkodowanie za koszyk, w którym na
sadzono lmrę i macierzyńską opiekę, z jaką 
chodziła koło matki i jej potomstwa.

Ponieważ o polubc wnem załatwieniu sporu —

wobec powyższych wypadków —  nawet mowy] 
być nie może, niezwykła ta sprawa oprze sig 
aż o sąd*

*  *  *

City nie za wiele czułości?
Do jednej z pierwszorzędnych tutejszych tfa,’ 

wiarni przybyła onegdaj pewna starsza dama.- 
wiodąc za sooą na lince irafego pokojowego pie
ska. Po zajęciu miejsca przy stc iiku, poleciła obi 
sługującemu kelnerowi przynieść dla siebie kai 
wę, dla psa zaś podać talerzyk i szklankę śmie
tanki, którą po ceremoniahern zaprawieniu cu
krem i sucharkiem, podam swemu ulubieńcowi* 
zachęcając go najczulszemi słowami, by byl la-: 
skav zabrać się do jedzenia.

Konstatujemy fakt, mimowoli jednak nasuwa sięj 
uvraga: czy nie za wiele czułości? W  dzisiejszych1 
tak trudnych i ciężkich czasach, kiedy setki ma
tek, chociażby kosztem największych ofiar, zale
dwie zdobyć może dla swych dzieci odrobić.^ 
mleka, a tysiące ludzi z  braku środków finanso-

lna część oficerów wybrała rower, ponieważ 
sport kołowy bardzo jest rozwinięty w Ame
ryce,

Przy jeździe na rowerze oficerowi© nie za
wiedli pokładanych w nich nadziei i  spełnili 
wszystkie wymagania. Gorzej znacznie wypa
dła próba marszu pieszego; w  niej 11 proc. u- 
czestników niespełniłu wymagaf ustając w  dro
dze lub potrzebując na jej przebycie znacznie 
dłuższego czasu. Jeszcze gorzej spisali się ma- 
iynarze w  jeździe konnej. Do tej próby = 
sie z ogólnej liczby oficerów zaledwie 12 proc,}
i  nich zaś 37 proi\ nie odpowiedziało wa/un- 
kom, ponieważ w  13 godzinai li zdołali przebyć 
drogę najwyżej 100 kim.

Początek austryackiej muzyki 
wojskowej.

Piękny zwyczaj, i? żołnierze idą w Pole z 
zyką, nie ie s t  tak bardzo dawny. „Landsknechci“ 
Wojny trzydziestoletniej mieli często w swych 
oddziałach dudziarza, zadaniem je?o jednrkże 
bv?o tylko rozweselanie żołnierzy w obozie. W 
sairej bitwie nie znano wcale nrazyki, a jedynie 
sygnały dawano za pomocą trąb. Także parlamon- 
taryuszom towarzyszyli niekiedy trębacze. Mu
zyka wojskowa, jako towarzysz oddziału wojsko
wego istnieje dopiero od roTku 1741, a początek 

iej związany jest ściśle z agramskim 53 pułkiem 
Rechoty, którego właścicielem był Franciszek 

br. Trenck. Jego też uważać można za pierwsze- 
M  (wojskowi p ?  Bjejwszy;

ukazała się muzyka wojskowa w dniu 27 maja 
r. 1741. Cały Wiedeń, z cesarzowa Maryą Teresą 
na czele, uczestniczył w tem niezwykłem wido
wisku. Przy dźwiękach własnej muzyki defilował 
br. Treck przed cesarzową na czele swych pan- 
durów, zyskując ogólne uznanie i wzbudzając 
podziw oryginalnym strojem żołnierzy. Muzyka 
składała się z 30 muzykantów, osobiście wyszko
lonych przez barona Trencka. Cesarzowa wyra
ziła swe zadowolenie i każdemu z muzykantów 
poleciła wręczyć podarunek. Po nadzwyczaj efe
ktownych i imponujących ćwiczniach korpus pan- 
durów wrócił do koszar, a następnego dnia ru
szył ra Śląsk. „Marsz Pandurów Trencka" przy 
którego dźwiękach Trenck w r. 1741 wszedł do 
Wiednia, należy" do historycznych marszów armii 
austryackiej i do dzisiaj, dnia grają go przy de
filadzie 53 pp.

W  późniejszych latacl? śladem 53 pułftu poszły 
także inne, sprawiając sobie własną muzykę, a 
obecnie prawie każdy pułk piechoty posiaaa wła
sną orkiestrę.

r  t t y w  - w o j n y  

na świat znfiei**^cy.
Tocząca się obecni* wojna, pel i niezwykłe

go ruchu, w m w y  i  gruuotu strzałów, lie pozo
wała bez wybitnego wpływu na swlat zwierzę
cy. W  Galicyi, Królestwie Polakiem i  w  Pru
sach wschodnich zauważono w  roku ubiegł' n

lot bocianów. Bociany te niespodziewanie wcale 
poczęły przybywać do innych krajów austrya
ckich, leżących dal ;j poza terenem wojny, a 
czas ich odlotu przypadł na połowę sierpnia, 
podczas gdy w  innych latach działo się to do
piero we wrześniu. W  jednej z mniejszych miej
scowości w  Auntryi Dolnej dostrzeżono już w  
dniu 18 sierpnia około sto bocianów, przeciąga
jących wieciorem naa miasteczkiem.

Druga obserwacya dotyczy br. iku wognle ja
kichkolwiek ptaków przelotnych w  krajach, na 
których terenie toczą się walki, co jest następ
stwem zmiany przez ptaki ich dróg lotowycłfc 
Jak się zdaje nieustanny grzmot strzałów ar
matnich wpłynął w  tym względzie na instynkt 
ptaków, które z tej przyczyny zmieniły okolice 
swego corocznego pobytu, a równocześnie i  
drogi, któremi się tam dostawały. Ze ptaków! 
przelotnych niema prawie wcale na terenach! 
wojennych, dowodzi tego wśród innych nastę
pująca obserwacya: W  okolicy Piotrkowa obozo
wał pewnego razu większy oddział kawaleryi. 
Dla pospiechu karmiono konie- z lęki, przyczep 
bardzo wiele ziarn owsa wysypało się na ziemię. 
Jazda odciągnęła się w  dalszą di jgę, a na miej
scu je j odpoezynku leżało ziarno na dużej prze
strzeni prze'- -kilkanaście dni, nietknięte nawet 
przez ptactwo, aż w  końcu samo zniszczało. 
Ptactwa, które w  śród innych warunków wyja
dłoby ziarno w  mgnieniu oka, s— obecnie nie 
byto wcale.

pł
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oKfycIi i ogólnej drożyzny zaledwie częściowo za 
jspokoii może głód swych rodzin i własny — nie
właściwą stanowcza rzeczą jest karmienie psa 
przysmakami, którycn jednorazowa cena mogła
by służyć do wyżywienia całej rodziny. Jeżeli 
już owa właścicielka psa, chce ufetcwać swego u- 
łubieńca, moie to uczynić w inny, mniej koszto
wny, 3' odpowiedni sposób, dzisiaj bowiem, ze 
.wzglądu na ogólną nędzę, podobne marnowanie 
grpsza, — pomijając już niesmaczne afiszowanie 
iwej czułości i przywiązania do psa — jest niele- 
dwie zbrodnią wobec cąłego społeczeństwa.

Korespondencye,
Burzenie, przytułku polskiego w Pradze.

Praga, 26 czerwca.
P Wychodźcy polscy w pradze, którzy znaleźli 
schronienie w przytułku przy ul. Młynarskiej 
gnanym Czytelnikom „Kuryei a“  z opisu) nie mo
gą skarżyć się na brak rozmaitości w swem ży
ciu wygnańczem. Wystarczy przytoczyć najwa
żniejsze momenty. Pewnego dnia w zimie zjawiła 
S i f  nagle o godzinie 6 rano w przytułku polieya a 
wezwaniem, .iby wychodźcy przygotowali się do 
drogi, do baraków w Choceniu. Przygotowanie 
pierwszej; partyi przeprowadzono pod okiem 
władzy z całą er.jrgią i szybko. Transport odje
chał ,w dwie godziny. Dalsza wysyłka miała na
stąpić nazajutrz mimo próśb i błagań pozostałych, 
.aby im oszczędzono zwiedzania baraków —  i. do- 
pierp interweneya pp. Krzeszów w namiestnictwie
1 policyi wstrzymała dalsze transporty.

Z  dniem 1 czerwca znowu przestano wychodż- 
fipnj w przytułku wydawać pożywienie, a natc 
miast wypłacano im po 70 halerzy zasiłku .ządo- 
®£gO, ponieważ zarząd doszedł do przekonania, że 
Z% 70 halerzy nie można zapewnić obecnie utrzy
mania jednej osobie. Tej sztuki zaczęli próbować 
mieszkańcy pojedynczo.

W  kilka dni potem przytułek ożywił się i na
pełnił gwarem. Z Chocenia przyjechało bowiem 
pięćdziesiąt kilku chłopców, uczniów gimnazyal- 
nych I jy tym przytułku miało znaleść wygodniej
sze putnieszczenie.

Ruch { gwar uradowanych zmiana dzieci — są 
b  chłopcy do lat 14 —  trwał jednak tylko kilka 
dni,, Chłopców przeniesiono do polskiej bursy u- 
czniowskiej w Jonanneum, a mieszkańcy przytuł
ku dowiedi-ieli się o nowej, jak wszystkie inne, 
przykrej niespodziance. Część wyjedzie do bara
ków,’ w CuOjCeniu, część (kobiety z  dziećmi, prze
niosą sie ao innego przytułku.

Krótki uobyt chłopców w przytułku i nową 
przeprowadzkę" dawnych jego mieszkańców 

spowodowało? burzenie kamienicy. Mimowoli na
suwa się pytanie, dlaczego właśnie teraz w porze 
najmniej sprzyjającej rozpoczęciom nowych bu
dowli, postanowiono zburzyć ruderę, która na 
zburzenie czekała już kilka łat, zanim uchodźcy 
polscy znaleplf w  niej schronienie, i czy z  burze
niem nie można by zaczekać jeszcze kilka tygo
dni, aby nje przeganiać biedaków? Na te pytania 
nie można znałeś odpowiedzi bez wypowiedzenia 
Ujemnej opin)-' o gościnności. Jest to szczegół z 
pobytu wychodźcom polskich w Pradze, ale szcze 
gół charakterystyczny.
•  _____
Gościnne występy uyr. Rygiera w Pradze

cieszą się wielkiem .powodzeniem. Dyr. Rygier 
zdobył sobie niezwykłą popularność wśród cze
skiej ludności, czego wyrazem są liczne fotografie 
artysty i jego wybitnycft ról, zamieszczane w ty
godnikach i dziennikach ilustrowanych. Bardzo 
często, bo co tygodnia prawie, występuje dyr. 
Rygier w teatrze „Urania1*, w którym — jak pisze 
nasz korespondent —  „Balńki mydlane" Tadeusza 
Konciiynskiego, grane kilkakrotnie w bieżącym 
sezonie, odniosły nielada sukces.

Onegdaj odbył się w ,:Uranii“  wieczór benefi- 
sowj dyr. Rygiera, którego licznie zebrana publi
czność witała owacj jnie. Wieczór ten zaliczyć 
może dyr. Rygieg do najpięlcniejszych. Świetną 
kreacyą Petra Caruso w jednoaktówce Roberta 
Bracct wywołał burzę długo niemilknących okla
sków. O przytomności i pewności siebie artysty 
polskiego na scenie czeskiej świadczy okoliczność, 
że ważniejsze zdania polskiego tekstu podkreślał 

vami lub całemi zdaniami po ĉzesku. (Inni ar
tyści cytowali tekst czeski). Wieczór benefisowy

yr. Rygiera uświetniła śpiewaczka op. lwowskiej 
Nekarową, która za długotrwale oklaski £u-

blicznuści czeskiej musiała odwdzięczać się licz- 
nemi piosenkami nad program. Wieczór przecią
gnął ;ię przeto znacznie ale ku wielkiemu zado
woleniu publiczności. Artyści polscy odnieśli suk
ces

Legioniści w P«ads:e.
Z rozkazu głównej Komendy Legionów pol

skich, została utworzona v 'P ra d ze , jak donosi 
nahz korespondent, „Komenda stacyi zbiorowej
i transportowej1* dla legionistów. Zau^niem tej 
Komendy jest prowadzenie ewidencyi i  opieka 
nad Legionistami przebywającymi na ibszarzt 
Królestwa czeakiego. W  Komendzie pełnią, służ
bę: kapitan Leg. Aleksander Rh mer, podporucz
nik Leg. Bole sław Romamssa n, Wacław Nowak, 
przydzielony jako rachunkowy oficer, auftryacki 
porucznik, Leg. hr. Jan Skulima, Prócz tego 
przj dzielonj ck będzie komendzie ok >ło 20 Le
gionistów' do wykonywania służby. Zorganizo
waniem opieki nad Legionistami, pozostającymi 
w szpitalach, zajął się % całą gorliwością Leg. 
hr. Mniszek, który od dnia przydzielenia do 
komendy ^Względnie od przyjazdu do Pragi) 
zwiedza codzicmiio szpitalr, informując się 
szczegółów o potrzebach i ż j cztaiaoh naszych 
młodych bohaterów. T a  opieka, wykonywana z 
koleżeńską serdecznością, osłodzi nie jednemu 
polskiemu żołnierzowi chwile pobytu w  środowi
sku obcem i usunie nif jeoną jego troskę.

O przyznane podwyższenie zasiłku dla 
wychodźców.

Z początki im czerwca, jak w ialomo, donio
sły wszystkie dzienniki, że rząd poawyiszy! za
siłek dla wychodźców wojennych z 70 na 90 
nalerzy dziennie na osobę. Podwyższenie mia
ło obowiązywać od dnia 1 czerwca.

Wiadomość ta uspokoiła nieco u^inię publicz
ną, która losem wychodźców, skazanych na 70 
hal. 3ziennego utrzj mania przy obecnej droży- 
żnie słusznie niepokoiła się, zwłaszcza i e  filan
tropia zaczyna wszędzie mocno utjkać. Każdy 
pamięta dziś przedewszystkie m o sobio.

Wychodźcy polscy w  Pradze, gdzie droży
zna jak w  kazdem wielkitm mieście, daje się 
im we znaki, z radością dowiedzieli sit,, o pod 
wyższeniu zasiłku. 20 halerzy dziennie, 6 koron 
na miesiąc więcej, to także coś znaczy. A le ra
dość wychodźców skończyła się na liczemu. 
Dnia 16 bm. wypłacono wychodźcom w Pradze 
zasiłek na miesiąc czerwiec w  dotychczason ij 
wysokości tj. po 70 nalerzy i  biedacy musieli 
przeprowadzić skreślenie w  swoim budżecie.

Zainteresowany tą sprzecznością między li
chw ala a je j wykonaniem, postanowiłem zasię
gnąć inform acji u źródła, tj. w Wrzecie miej
skim, wypłacającym zasiłek. Na pytanie moje, 
dla czego wychodźcy nie otrzymują podwyższo
nego zasiłku, odpowiedział odnośny referent, iż 
dovąd tj. do dnia 16 urzędowe zawiadomienie 
nie nadeszło, a wiadomość dziennikarska nie 
obowiązuje.

Nasuwają się w ięc pytania: czy urzędowe za
wiadomienie nastąpi i kiedy, czy podwyższenie 
zasiłku uchwalono może dla uspokojenia opinii, 
a może tylko dla wychudźców z południa? Tym 
wychodźcy polrscy z całą gotowością zrobią 
miejsce, jeśli tylko otrzymają pozwolenie na po
wrót do kraju.

Rosyjska gospodarka 
w Tarnowie.

(Według opisu naocznego świadka).

Tarnów, w- czerwcu.
,Aż do czasu zarządzonej ewakuacyi, zamie

szkiwałem własny dom w  Tarnowie1* —  pisze 
jeden z wybitniejszych tamtejszych urzędników 
kolejowych, nadrewident Sw-oboda. „K iedy w 
czasie ewakuacyi odebrano nam możność w y
wiezienia z sobą urządzenia domowego, pozo
stawiłem całe mieszkanie pod opieką stałej słu
żącej, dla której przygotowałem pokój w sute- 
rynacli. Gdy Rosyanie weszli do Tarnowa, a 
wśród innych także i moją realność zajęli na 
kwatery, pierwszym ich bohaterskim czynem 
było wyrwanie rury wodociągowej, skutkiem 
czego zalane zostały zupełnie piwnice i sutery- 
ny, a służąca musiała dom opuścić. Od tej chwi
li z '

bezmyślną i bezeelow * chęcią n^zczenia WBzjgt. 
kiego

Kiedy unia 7 maja wróul jin do farnowa, 
znalazłem dom i  mieszkanie w stanie, na które 
go opis wprost hrajc jest słów. Ogrodzenie sa
du i  altanka zniknęłj bez śladu, a w ogrodzie 
wyłamano nawet jednoroczne dizewka

W  domu wybito wszj fstkie szyby, w zamian 
co ramy okien zapcham były —  celem o- 

chrony przed zimnem —  szreaUmi.
W suterynach brakowało sześciu drzwi, w pi. 

wnicach ścianek drewnianych, a nawet okuć i 
okienek. Z mebli pozostały t j lk o  szczątki. 
wszystkich pokojach leżah kawałki rozbitych 
mebli i  obrazów, pełno ^lomy i ludzkich nieczy. 
stosci Naiom ia t  drzwi od klozetu były szczel- 
nie fcabite gwoździami.

Najbardziej jednak użyli sobie Rosyanie na 
mej fotograiu, w mundurze oficerskim, wiszą
cej na ścianie w  salonie. Cala b jła  pokaleczona 
kulami i  obryzgana błotem. W  kuchni nie ps 
lono pod blachą, lecz na bladze, tak, że w=zy«t- 
kie ściany były czarne od sadzy.

Tak wyglądał mój dom i moja posiadać! 
---------------/

Manifestacye w Bośni z powodu 
uwolnienia grodu lwowskiego, 

od najeźdźcy.
( Korespondencya własna vll, Kur. Coa?.„)

Jajce (Bośnia), w  czerwcu.
Uwolnienie Lwowa z rąk barbarzyńców 

moskiewskich przoz bohaterskie nasze wojska, 
wywołało także i  tu na południowych kiancach 
Monarchii niezwykłą radość. Z  tego też powodu 
dzień onegdajuzy był ogólną manikstacyą 

całej Bośni. Nawet nieznaczne miasteczka, a 
między nimi i Jajcu dały wyraz najgorętszych 
uczui ra 1< iści i najgłębszej wdzięczności dla bo- 
ł at r kich wojsk. Już o godz. 11-tej przedpo
łudniem rozeszła się wiadomość wśród ludności 
powracającej z miasta, ta radosna wieść, która 
była jakby nagrodą a zarazem zapowiedzią o- 
statecznego zwycięstwa.

Owa wieść udziełiła 3ię wkrótce innym mie
szkańcom miasta tak szybko, że już po pół go
dzinie całe miasteczko tonęło w  powodzi pań
stwowych i narodowych chorągwi. %

Ola większego jeszcze zamanifestowania u 
czuć radości zawiązało się na prędce kółko pod 
przew. czynnego wauhmńifrza przy tutejszym 
szpitalu p. Sóbla, które zajęło się urządzeniem 
wieczornego pochodu. Pochód ów, pomimo bra
ku muzyki i  niejednostajnej pogody, wywarł nie
zatarte wśród mieszkańców wrażonie. Nieprze
liczone rzesze manifestantów, w tem wielu woj
skowych, z licznymi lampionami, latarniami itp. 
przeciągały ulicami miasteczka. Pochód, w któ
rym niesiono tablice z napisami na cześć armii, 
skierował się ku kanakowi, na którego dziedziń
cu stoi marmurowe popiersie Monarchy. Po prge- 
mówioniu okolicznościowem jednego z manife
stantów, zabrzmiały długo niemilknące okrzyki 
na cześć spizymierzflńców, walecznych ich 
wojsk, jak również okrzyki, piętnujące postępo
wanie naszych nieprzyjaciół, poczem pochód się 
rozwiązał. **'

2. $ali sądowej.
Kto ma słusanośó?

Niezmiernie c i e k a w y  proces toczył się przed 
kilku dniami w  Poznaniu:

Pewien tamtejszy majster piekarski od dłuż
szego czasu już kupował stale masło u jednego 
z gospodarzy podmiejskich, zawsze w  trzyfunt 

wych kawałkach.
Masła kupionego nigdy nie ważył, ufając zu

pełnie rzetelności dostawcy. Pewnego jtdnaK 
razu pułożył nabyte masło na w-adze i  ku swemu 
wielkiemu zdziwieniu przekonał się, że ważyło 
ono znacznie mniej, aniżeli trzy funty. Oatąd 
stale ważył masło i zawsze znajdował wagę }e~ 
go niezupełną. Po pewnym czasie, chcąc położyć 
kres nadużyciu, a zarazem odbić swą stratę, za
skarżył gospodarza.

Gdy w  oznaczonym terminie obie strony sta* 
nęły przed sądem, sędzia zapytał rolnika:

—  „Masz Pan wagę w domu“ ?
— „Mam, Panie "sędzio11! —  brzmiała spokoj-
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ca odyow?edŁ 
Vt — „A ciężarki"?

r-- „N ie1 Ciężarków nie mam“ l
—  „W  jaki więc sposób ważysz Pan masło"?
—  „Bardzo prostym sposobem" —  objaśniał 

rolnik —  bo odkąd piekarz kupuje odemnie ma
sło, ja  kupuję od niego chleb, zawsze w  bochen
kach, ważących trzy funty. Gdy mam mu do
starczyć masła, kładę na jedną stronę wagi chleb 
kupiony u niego, na drugą odpowiednią ilość 
maiła. Jeżeli zatem kawałki masła ważą mniej, 
aniżeli trzy funty, to nie ja jestem winien, lecz 
piekarz"!

Wobec tego sąd uwolnił rolnika zupełnie, 
koszta zaś procesu nałożył na piekarza, za
strzegając sobie nadto prawo ścigania go o 
oszustwo.

C ^ u ła  ż o n łf  a,
(Epizod z  wiedeńskiego sądu).

Przed jednym z wiedeńskich sądów cywilnych 
stanął wczoraj agent handlowy Karol M. pro
sząc o unieważnienie jego małżeńswa, uda'.vad- 
liając na poparcie swej prośby, iż pierwszy mąż 
jego obecnej żony, odebrał sobie życie, nie mo
gąc wytrzymać z tego rodzaju kobietą.

—  „Czy moglibyście się Państwo pogodzić'1? 
f— zapytał sędzia.

—  „W olę sobie życie odebrać natychmiast, 
aniżeli żyć z nią chociażby jeszcze jedjn dzień11!
■ — odparł stanowczo mąż

—  „A  ja za żadną cenę nie dopuszczę do 
rozwodu! —  odrzekła żona.

—  „N a  jakiś krok trzeba się będzie zdecydo- 
wać:t —  dorzucił sędzia —  „bo sił<j nie może 
Tani przywiązać męża do siebie".

—  „Bezwarunkowo nie zgodzę się na rozwód11
—  trwała przy swojem żona.

Wobec tego skarżący podniósł swe-, zarzuty: 
żona jego, licząca lat 60, podczas gdy on ma 
dopiero 35 lat, zatruwa mu stale życie scena
mi zazdrości, które urządza często 3— 4 razy 
dzienni<. Z tych samach powodów odebrał so
bie życie jej pierwszy mąż, a i on niejednokrot
nie już myślał o samobójstwie.

K iedy niedawno powrócił ranny z placu boju 
do domu, żona wcale się o niego nie troszczyła, 
C;kłe dnie spędzając w  teatrach i kinematogra
fach. Wszystkie pieniądze, które dawał na u- 
t: zymanie domu, przegrywała w  loteryę, stawia
jąc często jednorazowo 20 koron, a nawet i wię
cej. Pomimo podeszłego wieku jest w ogrom
nych pretensyach, czego dowodem fakt,, iż co
dziennie sprowadza do domu sobie drogą fry- 
zyerkę. O dom nie dbała zupełnie. Często nie 
przygotowywała obiadu, gdyż była na spacerze
i nie miała czasu, kołacyi nie podawała prawie 
nigdy, gdyż w tym czasie bawiła zawsze w ki
nematografach, których była wytrwałą wielbi

cielką.
Celem przesłuchania świadków na przytoczone 
powyżej okoliczności, oraz celem ustalenia po
wodów samobójstwa pierwszego męża, odroczo
no rozprawę do przyszłego tygodnia. Już po 
zakończeniu rozprawy zaszedł jeszcze jeden cie
kawy fakt: Kiedy Karol M. opr szczał salę i  sam 
chciał w yj Jć, żona jego zwróciła^ się do sędziego 
Ł następującem żądaniem: „Panie sędzio! „Pro- 
<szę rozkazać mojemu mężowi, by te kuka 
dni, aż do rozstrzygnięcia sprawy, żył ze mną 
wspólnie" 1

Mężobójstwo po 33 lat?eh 
niewidzenia się.

Ciekawa i  niezwykle interesującym wypad
kiem karnym zajmuje się sąd w Sopron na W ę
grzech.

Niejaka Elżbieta Csigo, kobieta 67-letnia, 
znajduje się od dnia 12 marca b. r. w więzieniu 
śledczem, ponieważ tak ciężko pobiła swego mę
ża, iż tenże skutkiem odniesionych tan i obra
żeń zmarł. Prokuratorya oskarża ją o zabójstwo 
w uniesieniu.

Historya małżeństwa tej pary zawiera bardzo 
wiele ciekawych momentów.

Csigo przed wielu laty poślubił sw ą żonę; mał 
żeństwo już od pierwszej cliwili nie było szcę- 
śliwe, gdyż mąż był bardzo lekkomyślny, dnie 
całe i noce przepędzał w karczmie i unikał 
wszelkiego stałego 7njęcia. Csigo był kolejao 
właścicielem gospody, izeżnikiem, pandurem i 
handlarzem bydła nigdzie nie mógł długo jńej-

«  CODZIENNY- w  gfo 157-27 czei

sca zigrzaó. Posag żony, wynoszący 6.000 Ko
ron, w kiótkim czasie roztrwonił, skutkiem cze
go zatargi i kłótnie między małżonkami były 
na porządku dziennym. Własne ‘swe dzieci Csi
go tak katował, że kilka razy obił go zato jego 
ojczyru Michał Gyapai. Wobec tego Csigo opuś
cił żonę, rodzinę i zniknął bez śladu.

Po trzydziestu trzech latach nieobecności, w 
czasi< której wcale się nie troszczył o rodzinę, 
zjawił się z powrołem w listopadzie 1914 roku. 
Żona jego zdecydowała się po długich namo
wach małżonka przyjąć go z powrotem. W  sty
czniu Csigo, który opierał się na kuli, upadł na 
ziemię rozchorował się, aby już więcej nie pow
stać. Według zeznań żony mąż jej był zupełnie 
osłabiony i niezdolny do jakiejkolwiek pracy. 
Ta jego n: emoc rozgoryczyła nadzwyczajnie je
go żonę, która po puszczeniu jej przez męża, 
przez 33 lat skazana była na nędzę. W  tym sta
nie umysłu popełniła zbrodnię.

Rozprawa w  tej sprawie odbędzie się z koń
cem czerwca.

•KTO I
Populairne ’ rzezwiska 

dzienników.
Bardzo często się traiia, że dziennik tak da 

lece rozwija swoje właściwości na zewnątrz, 
iż z fizognomii jego można utworzyć portret 
jego lub karykaturę. Jeden ze znanych dzien
ników niemieckich nosi ogólnie w gwarze lu
dowej przezwisko „Ciotki", Podobnie nazywają 
Anglicy „Standard": „Mrs Gamp". „Morning 
Post'1 nazywają familiarnie „Przyjaciel James", 
ponieważ specyalnością jej są wiadomości dwor
skie i z kół towarzyskich, a dwór angielski z 
dawna nosi nazwę „dworu z St. James". Now
szy znacznie dziennik „Daily Mail", który wię
cej stara się pozyskać czytelników nieprawdo- 
podobnemi i  nieprawdziwemi ćenzacyami, ani
żeli rzetelną odpowiedzialnością za autentycz
ność swych wiadomości —  znany jest. ogólnie 
pod niezbyt zaszczytną nazwą „Daily j ja r "  —  
Codzienny kłamca". Jeden z wielkich i poważ
nych zresztą dzienników północno-anginlskich, 
ponieważ miał swego czasu odwagę —  wbrew 
opinii narodu —  występować przeciw wojnie z 
Boerami i potępiać ją bezwzględnie, przezwano 
„Holendrem11 a Anglik częstowany tą gazetą, 
odpowiadał stałe: „Dziękuję, ale nie umiem po 
holendersku!"

„Times" nosi nazwę „Grzmotu".
Także i polskie dzienniki posiadają swe prze

zwiska. „Czas" nosi nazwę „Staruszka z ulicy 
Św. Tomasza11 —  „Głos Narodu" przechrzczono 
na „Wrzask Narodu", a lwowskie „Słowo Pol
skie", zwłaszcza w sferach biurokratycznych, 
nazywają ogólnie „Das polnische Ehrenwort".

Inne dzienniki polskie nie mają jakiegoś spe- 
cyalnego przezwiska ironicznego, posiadają je
dnak „skrócone", sympatyczne nazwy, jak n. p. 
nasz dziennik od samego początku nazywa pu 
bliczność „Kuryerkiem11 i trudno jest nawet spo
tkać się gdziekolwiek w agencyi lab kawiarni 
z pełną jego nazwą.

Wreszcie urzędową „Gazetę Lwowską" na
zywają powszechnie „Lembergerką".

MHonna Girdo Rejii’ego 
w powozta.

Głośna swego czasu w świecie, a niewyjaśnio
na dotychczas kradzież „Giocondy" podziałała 
na niejeden umysł podniecająco. Pized niespe 
na rokiem dokonano równie-niezwykle śmiałe
go włamania do willi podmiejskiej znanego me
cenasa sztuki Tito Serventi‘ego w Fumc af, skąd 
skradziono, oprócz innych arcydzieł, także głoś
ny obraz madonny Guido F en.‘ego. Zarządzone 
nat\ chmast śledztwo policyjne naprowadziło 
na siad dWu młodych ludzi, których też areszto
wano i na podstawie kilku znalezionych W h  
przedmiotów, hkazano na tizy  lata więzienia^ 
Mimo wszystko .Jednak obraz Rem eteo zgmft 
bez siadu,' dlatego też pomimo ukarania przy 
puszcMlnyeh sprawców, nie zaniechano dalsze-

^  1918 fi. ,

go śledztwa, celem wykrycia, gdzie jię  madonna 
znajduje.

W  osiatnich czasach polieya rzymska zwróci
ła uwagę na osobę niejakiego Angela Ghinsanti, 
któ^y stal się podejrzanym, skutkiem wesołego
i bczfrasobliwego życia, pomimo, iż poprzednio 
nie miał żadnego majątku, ani nawet zajęcia.- 
Kiedy Ghinsanti udał się pewnego razu na w y
cieczkę za miasto własnym powozem, w  ślad 
za nim udaio się kilku tajnych agentów, śledząc 
troskliwie każdy jego krok. Gdy po powrocie 
Ghinsanti wszedł do swego mieszkania, pozo
stawiając przed domem powóz, ajenci przepro
wadzali pospiesznie rewizyę pojazdu, gdzie ku 
swemu największemu zdumieniu znaleźli między 
poduszkami siedzenia tylnego zwinięty w rolkę 
obraz madonny Reni‘ego. Widocznie Ghinsanti 
woził obraz ze sobą, aby go sprzedać któremu 
z antykwarzy. Wobec tego agenci udali się bez
zwłocznie do mieszkania, aresztowali Ghmsan- 
ti!ego, następnie zaś dokonali rewizyi, przy 

której znaleziono prawdziwy skład najrozmait
szych arcydzieł rzeźby i malarstwa, pochodzą
cych —  rozumie się —  złradzieży . Aresztowa- 
nyr, widząc, że kłamstwem nie potrafi się już 
uratować,przyznał się wreszcie do winy i  zło
żył wyczerpujące zeznanie. Wartość znalezio
nych u niego przedmiotów artystycznych ocenia
ją na pół miliona lirów.

Naiwnych ludsń nie foraK.
W  Hulwakach koło Maryańskkh Gór osiadła 

pewna cyganka, pochodząca ze znanej cygań
skiej rodziny Bryańskich, przybierając sobie 
„pseudonim" Maryi Peter. Wkrótce zaczęli1 tair' 
schodzić sie ludzie z bliska i z dalsza. Niezwy
kły ten ruch zwrócił uwagę poiicyi, która w y
śledziła, że cyganka z dobrym skutkiem pie
niężnym stosuje w 20 wieku średniowieczne gu
sła i  zabobony.

I  tak panience z lepszej rc.iziny dała flaszecz- 
kę cudownej wody, za pomocą której -niały 
być oddalone od ukochanego obce wpływy. Mik
stura —  jak się okazało —  czyściutka woda, 
kosztowała „tylko" 25 koron. Innej nieszczęśli
wej, opuszczonej i zwiedzionej nrzez kochanka, 
dala ziemi cmentarnej, którą tylko przy pełni 
księżyca o północy można było znaleść. K o
sztowało to 36 koron, a ponieważ nie pomogło, 
musiała cygank? zaaplikować inne cudowne 
środki, wyciągając od dziewczyny łącznie 73 
korony. Wypadków takich było wiele. Przy re
wizyi znaleziono cały magazyn różnych cygań
skich cudów u niej i znaczną gotówkę. Ponie
waż jeanak komisarz nie wierzy, kazał ją zam
knąć i obecnie zbiera dalsze dowody z prakty
ki cygańskiej znachorki.

Tajeńza afera w Hartorgu.
Tajemnicze zniknięcie pewnej kobiety stanowi 

obecnie temat dc chodzeń poiicyi w Hamburgu. 
Przed około miesiącem zamieszkała w miejscowo
ści Bcizerburg pod Hamburgiem kobieta, nazywa
jąca się Marta Thies, a podająca się za artystkę
i zonę kupca. W  towarzystwie jej znajdował się 
siedmiomu sieczny syn, Otto. W  kilka dni później 
przybył do niej w odwiedziny niezinan.y bliżej 
mężczyzna który opuścił ją po kilkudniowym po
bycie i oddalił się w nieznanym kierunku. W  soboi 
tę przed Ziclonemi Świętami zawitał ao Boizenber 
ga inny jakiś elegancko ubrany mężczyzna, zapo
znał się z damą i dotrzymywał jej ustawicznie 
towarzystwa. We środę po świętach wyjechali o- 
boje, zabierając z sobą także i dziecko. Następne
go jednakże zaraz dnia wrócił ów n: eznajomy z po 
wrotem ! zachowując się dziwnie, wypytywał się 
wyraźnie wzburzony o pociąg do MOIln, którym 
wreszcie pospiesznie odjechał. W  kilka godzin 
później znaleziono na łące w pobliżu Boizenburgu 
dziecko, lozebrane do naga, jednakże jeszcze ży
jące, rfhtomia?:t brakowało wszelkiego śladu z ma
tki. Dotychczasowe śledztwo ne dało żadnych re
zultatów. Jak sądzą, matka dziecka padła ofiarą 
wyrafinowanego morderstwa. Przypuszczenie to 
zdaje sie potwierdzać okliczność, że mieszkanie 
owej tajemniczej damy znaleziono nienaruszone, 
brak w rsitm jednakże jakichkolwiek szczegółów, 
któreb ? mogły przyczynić się do wyjaśnienia tej 
tajemniczej aiery.
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Z  NOWEM PÓŁROCZEM 1 9 1 5  R. 
CZAS ODNOWIĆ PRFtNIJMERATĘ!

ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY

wychodzi codziennie o godzinie 7 rano!
ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY 

wychodzi taK w dnie powszednie, jaK w święta i niedziele!
by dostarczyć na cza* P. T. C7yteln*kom, zwłaszcza na prowmcyi, ostatnich wiadomości 

wojennnych — postanowiło Wydawnictwo na'ze<?o pisma, bez względu na niewygody 
sztabu redakcyjnego i wogóle całego personalu, a nadto bez względu ne. rosnące  
w  tró jn a só b  p raw ie  koszta p racy  n ocn e j — zmienić porę wschodzenia 
ism> na god z in ę  7 -aią rano, co zezwoliło nam na ekspeaycyę pisma rannymi 

pociągami, tak  iż cały szereg m iast otrzym uje „ IL U S T K , A U R  Y E J IA  C O D Z .4* 
jeszcze tego sam ego d n ia  z n a jśw ie iszem i w iadom ośc iam i telegraficznem u, 
dostarczonemi przez c. k. Biura korespondencyjne i własnych korespondentów.

Zmiana ta przyjęta została z uznaniem przez liczne koła. naszych czytelników — takie 
krakowskich, gdyż —

Ilustr. Kuryer Codzienny wychodząc o g. 7 rano, zawiera najświeższy 
i absolutnie najobfitszy dział telegraficzny ze wszystkich pism porannych 
krakowskich.

Naturalnie z tę zmianą postaraliśmy się o p ow ięk szen ie  naszego  d z ia łu  d ep e 
szow ego* tak. iż czytelnik „Ilustr. Kuryera Codz.", otrzyma oprócz szeregu wiadomości orygi
nalnych, te legram y z p ie rw szo rzęd n ych  ź ró d e ł in form acyjnych .

Mimo tej kosztow nej inow acy i, o  a le j sza lonego  p o d ro że n ia  m ateryału  
d ru k a rsk ie go  i p ap ie ru  — a  w reszc ie  codz ien n ego  w y ch o d zen ia  „ILU STR .. 
K U R Y E R A  C G D Z “ . bez  w zg lęd u  n a  św ięta  i n ied z ie le  n ie  podn os im y  ceny  
dzienn ika, będącego i dziś — jak zawsze, najtahszem  pism em  w  k ra ju !

PRENUMERATA:
W  Krakowie — miesięcznie kor. 1*30 — kwaitalnie kor, 3 90.
Na prowincyi i w  Krakowie 2 przesyłką ao domu — miesięcznie 

kor. 1*80 — kwartalnie kor. 5 ‘40.
Do końca roku 1915 z przesyłką pocztową kor. 10.80.

Ponieważ „Ilustrowany Kuryer Codzienny" wychodzi bez wyjątku codziennie — egze- 
plarz zatem pojedynczy kosztuje w  prenumeracie zaledwie 5 i 8|10 Halerza!

P R E M I E .
Niebywała sposobność dla CzytelniKów „Ilustr. Kuryera Codziennego".

Za pośrednictwem administracyi „Ilustrowanego 
Kuryera Codziennego** każdy Czytelnik może po nie
słychanie przystępnej cenie (V* ceny księgarskiej!!) 
nabyć

Komplet ni ez wy Kle in
teresujących. powieści,
które stanowić będ-j ozdobę każdej biblioteki i do
starczą lektury, utrzymującej czytelnika od pierwszej 
stronicy w nieustannem napięciu. Dobrze jest w dzi
siejszych ciężkich czasach wojennych poszukać bodaj 
na chwilę wytchnienia i rozrywki w książkach! — 
Powieści są wszystkie oprawne i ozdobnie wydane. Na
bywać je zaleca się w Komplecie ze względu 
na ®®*©*ędność w Kosztach .prze
syłki na prowincyę, które wynoszą 55 nal. bez 
względu czy kupuje się jedną książkę czy trzy lub

cztery. Oferujemy cztery powieści jako kom
plet :
1). „Szery Bibi“ kryminalna powieść znakomi

tego francuskiego autora Gastona Leroux 
stronic 300. Cena księgarska 5 K. obecnie
1 60 hal.

2). „Pan Rouletabile u cara** senzacyjna
powieść Gastona Leroux. Stronic 250. Cena 
księgarska 4 K. obecnie 1 K.

3). „Historya o Jonaszu KorczaKu i 
o pięknej Miecznikównie** powieść w

dwu tomach (w jednym) J. Kraszewskiego 
jedna z najlepszych powieści, dorównująca 
fantazyą powieściom Sienkiewicza. Stronic 
4l»0, cena 4 K. obecnie 1 K.

4). „Przez lądy i morza** zbiór znakomi
tych nowel, z 40 ilustrącyami cena 40 hal.

Wszystkie wymiemone powyżej 4 książki mogą Czytelnicy „Ilustr. Kuryera Codz.“ 
nabyć za cenę łączną 3*80 hal. w Krakowie na prowincyi (z przesyłką) za 4*40 hal. 

Należytość za komplet książek należy dołączać do ceny prenumeraty. 
Przesyłką poleconą uskutecznia się odwrotną pocztą 
Można nabywać też każdą powieść osobno, przyczem do ceny dołączyć 
należy 55 halerzy na koszta przesyłki.


