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stryi. Ponieważ sprzedaż biletów odbywać się
bedzie wyłącznie w liniach Austro-Americany,
przeto stacve kontrolne, będące zarazem stacyami książkującemi (Buchungsstellcn), prze
niesione zostały’ wyłącznie na terytoryum au•ątiyackio, co usunie również szereg szykan i
nadużyć.
Na podstawie umowy wprowadzone będą 4
kategorye stacyj książkujących, t. j. miejsc,
przeznaczony4cli do spisywania ^emigrantów i
wydawania im biletów okrętowych. Pierwazą
kategoryę tworzą wyż wymienione stacye kon
trolne w Austryi. Drugą, stacye graniczne na
granicy4 rumuńskiej i rosyjskiej, przeznaczone
wyłącznie dla emigrantów zagranicznych,, trze
cią t. z. „Sammelslationen“w pobliżu granicy,
w miejscach o silnej komunikacyi, gdzie odby
wa się przegląd emigrantów, przyjeżdżających
tu wprost po bilety; czwartą wweszcie katego
ryę stanowią wszystliie inne biura Austro-Amerieany wewnątrz Austryi.
Ważną zdoby czą rządu austryackiego jest za
prowadzenie kontroli w portach zagranicznych.
Ponieważ rząd nie może obstawić całej granicy4
żandarmami, towarzystwa musiały zgodzić się
na kontrolę emigrantów4, względnie ich doku
mentów, w portach niemieckich, jak Hamburg,
Brema itp. Ż tą kontrolą, którą mają wykony
wać konsulowie austryaccy, łączą się sądy4 roz
jemcze we wszj4stkich kw4estyacli spornych co
do biletów i kontraktów pracy, zachodzących
między emigrantami a towarzystwami, jeżcl:
emigrant zażąda takiego sądu i zobowiąże się
poddać jego wyrokowi. Dalej zawiera umowa
szereg przepisów ochronnych na korzyść emi
grantów4. Należy tu wyrazić życzenie, aby4
przepisy te były4 istotnie wykonywane, a nie
pozostały4 martwą literą. 1 tak nałożono na to
warzystwa zakaz posługiwania się agentami i
t. z. naganiaczami, zakaz werbowania emigran
tów, oraz obowiązek poddania się kontroli w4
portach. Cenę minimalną biletu ustanowiono
Ina 125 koron, maksymalną na 200 koron. To
warzystwa zobowiązały4 się wszystkich emi
grantów, powrołanvch do służby wojskowej w
kraju, przewieźć z powrotem po cenie, 50 kor.
od osoby. Niezamożni emigranci, którzy4 będą
chcieli wrócić do kraju, mają otrzymać bilety
powrotne w cenie 50 koron. Towarzystwa zo
bowiązał^4 sie do przewozu 5 % takich emigran
tów na każdym okręcie. Okrętom, przewożą
cym emigrantów, wyznaczono szybkość 17 mil
morskich.
Dalej zobowiązały się towarzystwa udzielać
bezpłatnej pomocy lekarskiej i utrzymywać emigrantów przed wy jazdom w stacyach porto
wych. Porozumiewanie się z emigrantami ma
się odbywać w języku dla nich zrozumiałymi,
lub za pośrednictwem tłómaczów’, którzy muszą
się. znaplować na każdym okręcie. Emigrantów
ma się trakiowmć po ludzku. Na każdym okręcie
musi się. znajdować ksiądz i ołtarz. 1’, niedziele
i. święta ma się odprawaać na okrętach nabożeństwo. Na wszystkich okrętach muszą być
dla emigrantów osobne sale jadalne. W spi
sach potraw mają być dokładnie uwzględnione
„narodowe" potraw’y emigrantów4. W niedzielę
w4ikt na okręcie ma być lepszy. — Ponadto
w szystkie okręty muszą być zaopatrzone w do
bre mleko dla niemowląt. Na każdym okręcie
muszą się znajdować biura wywiadowcze dla
emigrantów. Emigranci nie wpuszczeni do Ameryki na podstawie tamtejszych ustaw4 o imigrae.yi, np. chorzy na oczy, lub z powodu in
nych przeszkód, wymienionych w tamtejszych
ustawach imigracyjnjcli, mają byc przewie
zieni na koszt towarzystwa nietylko z powro
grantów’.
tem do portu, ale i na miejsce stałego zamiesz
Niemałą zdobyczą jest zniesienie stacyj kon kania.

się z jednej strony podnieść ruch emigracyjny
via Tryest, ustanowił zarazem premię dla por
tów niemieckich, bo stamtąd można już wye
migrować, mając lat 25, podczas gdy chcąc je
chać przez Tryest, ten sam emigrant musiałby
czekać jeszcze — lat 11, aż skończy 3G rok
życia. Ten punkt regulatywui jest tedy4 wyprost
niedorzeczny i niezawodnie będzie jednjun z
pierwszych, który albo ulegnie rewizyi, albo —
nie będzie dotrzymywany4.
Ponieważ „rYustro - Americana", „Nordd.
Lloyd"-i „Ilapag" (Linia Hamburg-Ameryka)
prowadzić teraz będą ruch emigracyjny w Au
stryi pod szczególną opieką i dozorem rządu,
nie ulega wątpliwości, że także inne towarzyst
wa okrętowe przystąpią, do tego koncernu,
przez co stworzy się „jednolitą organizacyę cmigracyi i usunie się wstrętną propagandę agentów różnych towarzystw konkurencyjnych
i wogóle emigracyi pokątnej, połączonej z wy
zyskiwaniem biednych emigrantów. Sprzedaż
biletów okrętowych i książkowunie emigran
tów, oddano, na podstawie umowy, wyłącznie
towarzystwu „Austro-Americana". Nikomu in
nemu biletów’ sprzedawać nie wolno. Ponadto
każdemu z towarzystw', należących do konccrmu, przyznano stałą liczbę emigrantów. Jeśli
więc które towarzystwo swoją kwotę przekro
czyło, to musi nadwyżkę zwrócić do wspólnej
kasy; jeśli natomiast nie przewiozło przyzna
nej mu liczby emigrantów4, otrzymuje ze wTspólnej kasy odszkodowanie. Konkurencjo między’
poszczególnemi towarzystwami stała się więc
bezprzedmiotowuą, wskutek czego zniknie za
pewnie cały szereg wstrętnych agentów żywym
towarem i ustanie „wyłapywanie" emigrantów4.
Dotychczas emigranci nasi narażeni byli także
na szykany w4 portach niemieckich, jeśli nie
mieli biletów którego z niemieckich towarzystw
okrętowych, i mnsieli nawet wracać do kraju.
Teraz po zawarciu kartelu z „Austro-Americaną" szykany te ustają.
Uw4ażać należy już dziś za pewne,,; żc do kon
cernu przystąpią towarzystwa: „IIolland-Anierika", „Red - Star - Linę", Cunard - Linę" i
„Comp.-General- Transallantic", a prawdopo
dobnie także i „Canadian-Pacific", i w ten spo
sób powstanie jeden olbrzymi kartel pod auspicyami rządu dla transportu emigrantów z Au
stryi. Z ważniejszych postanowień umowy mi
nisterstwa handlu z koncernem należy pod
nieść:
„Austro-Americana" była dotychczas tylko
fikcyjnie przedsiębiorstwem austryackiem. —
Większość akcyj znajdowała się w posiadaniu
„Poola" niemieckiego i „Austro-Americana"
musiała w polityce taryfowej liczyć się z Ham
burgiem i Bremą i zawsze poddawać się towa
rzystwom niemieckim. Teraz „Austro-Amoricana“ zamieni się w przedsiębiorstwo czysto austryackie, albowiem towarzystwa okrętowe
zgodziły4 się na odstąpienie wszystkich akcyj
Austro-Americany austryacki emu konsorcymn
bankowemu, co było warunkiem „sine qua
non" ministerstwa łiadlu przy obecnych pertraktacyach.jillapag" i^Nordd. Lloyd" nie będą
też już miały reprezentantów w radzie nadzor
czej Austro-Americany4, gdzio zasiadać będą
tylko obywatele austryaccy. Przez tę transakcyę Austro-Americana uzyskała też autono
mię taryfową, co powinno przyczynić się do
podniesienia eksportu przemysłu i towarów' z
Austryi, a więc i z Galieyi, za morze. Kwota
udziału Austro-Amcrieany, a więc Tryestu, w
transporcie emigrantów z Austryi, została pod
wyższoną z 4% na 7% a od r. 1920 na 10%
czyli z 12.000 dzisiejszej liczby na 50.000 emi

Wiedeń, 6 kwietnia
Jak juz z telegramów wiadomo, podpisana
została umowa między rządem austryackim a
towarzystwami okrętowemi: „Austro-America
na", „Norddeutsclier Lloyd" i „Hamburg Amerika Linie" celem uregulowania ruchu emigra
cyjnego w Austryi, który w roku ubiegłym, z
powodu szalonej konkurencyi między poszcze
gólne mi towarzystwami, a zwłaszcza £Canadian Pacific", przybrała już formy barbarzyń
skiego handlu ludźmi. Projekt ustawy emigra
cyjnej, przedłożony parlamentowi tak, jak wie
le innych doniosłych reform, padł ofiarą obstrukcyi. Obecnie, po podpisaniu umowy rządu
z koncernem okrętowym, ten projekt ustawy,
który zresztą zawiera! wiele postanowień uciąż
liwych dla ludności, i mógł być podczas obrad
zmieniony, stal się już ustawą „via facti“. Kon
cern okrętowy zobowjązał się bowiem ściśle
trzymać się „regulatywu" emigracyjnego, któ
ry jest kopią projektowanej utsawy emigracyj
nej z nieznacznemi tylko zmianami. Obecnie
toczą się znów rokowania o uregulowanie emi
gracji sezonowej, wskutek czego i ta kwestya
będzie załatwiona w drodze administracyjnej,
a parlament wogóle już o emigracyi nie będzie
miał nic do powiedzenia. Szereg postulatów
Kola polskiego, poruszonych w obradach komisyi i w ankiecie emigracyjnej, nie został uwzględniony, chociaż reprezentant minister
stwa dla Galieyi w naradach, poprzedzających
umowę z koncernem, radca ministeryainy dr
Twardowski, bardzo energicznie ich bronił i
stosunkowo wielo uzyskał.
Do umowy, podpisanej na lat 15, a więc do
r. 1929, przyjęto t. zw. klauzulę „rewizyjną",
na podstawie której co 5 lat następować ma
rewizjra niektórych postanowień, co umożliwi
usunięcie pewnych nadużyć czy braków, jakie
się w praktyce okażą. Na papierze bowiem
umow'3 obecnie zawarta przedstawia się, ze
stanowiska społecznego i humanitarnego, wca
le dla emigrantów korzystnie, ale na podsta
wie poczynionych już doświadczeń pewien
sceptycyzm co do dotrzymania warunków przy
jętych przez towwzystwa okrętowe, jest uza
sadniony
Niezadowolenie wywoła zwłaszcza postano
wienie „regulatywu" co do wieku popisowego
emigrantów. Jak wiadomo, rządowy projekt
ustawy emigracyjnej naznaczył granice wieku
popisowego bardzo wysoko, bo do 30 lat życia.
Koło polskie stanowczo zwalczało to postano
wienie ze względu na to, że smutne stosunki
gospodarcze kraju niestety zmuszają wielkie
masy ludności do szukania zarobku za morzem,
a pozwolenie na cnngracyę dopiero po 30 roku
życia, byłoby4 utrudnieniem, a raczej uniemożli
wieniem wyjazdu ludzi, zdolnych do pracy za
robkowej w4 nowych i ti iidnych warunkach.
Koło domagało się więc zniżenia wieku emi
grantów’ na lat 20, lub przynajmniej 29, ale,mi
nisterstwo wojny z niezwykłą stanowczością
temu się opierało. Stosując się do woli mini
sterstwa” koncern (czyli trust okrętowy) zo
bowiązał się nie przyjmować do transportu emigrantów w wieku od lat 17 do lat 30. Ale
ponieważ w Niemczech zakaz emigracyi odno
si się tylko do mężczyzn od 17 aż do 25 roku
życia, więc emigrant, mający ponad 25 lat..mo
że sobie poradzić tak, że dostanie się w jakiś
sposob do jednego z portów’ niemieckich, do
Bremy lub Hamburga, a jeżeli tam konsul austiyacki go nie przy łapie, to nikt zresztą nie
będzie mu robił trudności w nabyciu biletu
okrętowego. Otóż rząd austryacki, starając trolnych w Niemczech dla emigrantów z Au

(Wilhelm Feldman: „Dzieje polskiej my
śli politycznej w okresie porozbiorowym. Próba za
rys u. Tom ]iierw4S7.y. Do r. 1863.“ Nakładem

Spółki liakl. „Książka".

Kraków 1914.)

(Dokończenie.)

I wówwzas to pisarz polski o niezwykłej energii i duchowej ckspauzyi, który sam jeden
stworzył już bibliotekę dzieł najważniejszym
zagadnieniom życia narodowego poświęconych,
zawsze też równie-najlepszą wolą najskuteczniijszcgo temu życiu służenia owianycli, z wła
ściwą sobie4 czujną wrażliwością odczuł ten
chorobliwy brak pamięci zbiorowej i postano
wił ją co rychlej obudzić. Pisarzem tym był —
illielni Feldman. Sam pochłonięty ogromem
zagadnienia, które wwpadki zeszłoroczne przed
iuirodem naszym postawiły4, odczuł najlepiej
ten wiclki brak watka rwącej się do życia i
działania polskici myśli politycznej i skwapli
wie sięgnął nie tyle do skarbnicy, ile do nieu
porządkowanego lamusu naszych porozbioro,wycb dziejów, aby4 ten wątek chwycić. Dla oryentacy’ w^oryentowuaniu się w’zajemnęm"
clicial, jak sam w4 przedmowie powiada, napi
sać broszurę, rzucić w4 niej kilka myśli, wy
tknąć najważniejsze kierunki i drogi, któremi
w4 czasie najwyższego swego natężenia, przez
najprzedniejsze w narodzie duchy prowadzona
polska myśl polityczna chadzała”. Zatopił się
więc w odmęcie pomników i pamiątek i wspom
nień różnych etapów4, różnych postaci tej my
śli. A wkrótce sam stal się ofiarą żywdołu, któ
ry chciał dla danych konkretnych celów w

Towarzystwa

niemieckich. schroniska dla emigrantów, do
których mają przystęp nietylko reprezentanci
władz państwowych z Austryi, ale, co jest wy
łączną zasługą reprezentanta ministerstwa ga
licyjskiego, także reprezentanci Wydziału kra
jowego. względnie wdadz krajowych. Rówmież
otrzymali jirzystęp do tych schronisk przedsta
wiciele Ligi cna zwuilczania handlu dziewczęta
mi i innych towarzystw ochronnych. Schroni
ska mają mieć osobne ubikacja dla mężczyzn
i osobne dla kobieb Emigranci muszą tam mieć
łóżka, sienniki i kołdry. Na pryczach i na zie
mi nie wolno* emigrantom spać. Wszystkie ubikacye w schroniskach muszą być odpowie
dnio wentylowane. Pomoc lekarska musi być
na każde zawołanie. Jeźli emigrant zachoruje
w porcie, towarzystwo musi go tam utrzymy
wać przez 14 dni na swój koszt. W razie nadu
żyć ze strony urzędników biur emigracyjnych,
ministerstwo spraw wc wnętrznych w4 Austryi, a
ponadto namiestnicy danych krajów, mają pra
wo żądania natychmiastowego usunięcia takich
urzędników4.
Na zabezpieczenie dotrzymania tych wa
runków4, Austro Amerii ana, jako jedyne towa
rzystwo sprzP'łające bilety, składa kaucy4ę w
kwocie 100.000 koron Za niedotrzymanie zobo
wiązań towarzystwa będą karane grzywnami,
dochodzącemi do 100.000 koron. W razie na
dużyć lub niedotrzymania zobowiązań, rząd ma
praw’O odw4ołać prawo książkowania cmigran<ÓW lub nawet rozwiązać kontrakt.
Emigracya y celach kolonizacy jnych jest
zakazana. Co się tyczy granicy4 wieku dla po
pisowych, ustalonej na. lat 30, o czern wyżej
wspomniałem, to zapewniają, że władze nie
będą zbyt ściśle tych przepisów stosować,-zwiaszcza w4 czasach politycznie spokojnych, i że w
praktyce za granicę wieku dla popisowych uwuizać należy właściwie 29 rok życia.
Obecnie toczą się jeszcze rokowania w spra
wie emigracyi sezonowej. Rokowania te natrafikią na trudności z bywodu braku odpowiednio
zorganizowanych biur pośrednictwa.
Sz.

Wptleczkn
uęgiersirtcłi posłów tfo P?«efsłHir$n.
(Telegr. „N. Reformy".)

Wiedeń, 3 kwietnia.
„N. Fr. Presse" donosi, że wycieczka posłow
opozycyjnych węgierskich do Petersburga miała
nastąpić na podstawie formalnego zaproszenia
Dumy, wystosowanego do wszystkich człon
ków Sejmu węgierskiego.
Budapeszt, 8 kwietnia.
Niedoszłą wycieczkę opozj4cyi węgierskiej do
Petersburga omawua cała prasa, chociaż po
wszechnie twierdzą, że od samego początku
wycieczki tej nie należało brać na seryo. ,.Pester Lloyd" sądzi, że gdyby opozycj a była rzeczywdście przedsięwzięła wycieczkę do Peters
burga, to na granicy wigierskiej nie oczeki
waliby4 ich żandarmi, tylko psychiatrzy. Ten
sam dziennik wywodzi, że zamierzona wycie
czka miała na celu wyłącznie uzyskanie z taj
nych funduszów rządu rosyjskiego i francu
skiego snbsydyów, które miały4 być wydobyte
pod pozorem propagandy. prasow4ej przeciw4
tfójprzymierzu. Był to wstrętny manewr. Inne
znowu dzienniki donoszą, „żć projekt ten wy
szedł od redakcyi „Now. Wremja".
„N, P. Journal" donosi, że z powmdu zupeł
nej bezradności opozycyi postanowiono medawrno na zgromadzeniu opozycyi zwTÓcić uwagę
na zajścia na Węgrzech przez jakiś czyn. Z te

mają wybudować w4 portach go powodu postanowiono po

drobniuchncj jego części zużytkować. Żywioł świadcząc o badaczach, ale wuelkiej luki by
ten opanował go, pociągnął w nęcącą swją głąb, najmniej nie zapełniają. Okres naszych dzie
w którą odważny pisarz poszedł śuuało, roz jów porozbiorow4ych pozostaje nadal najmniej
szerzając ogromnie ustalony pierwotnie szczu znanym i najbardziej tendencyą wszelką za
pły4 zakres sw4ej pracy. Zamiast broszury poja śmieconym ze wszystkich okresów naszej hiwiła się niedawno gruba książka o 444 stroni storyi. Książka Feldmana luki tej także nie
cach, która stanowi dopiero pierwszy toni po zamyka, bo'to nie jest na siły jednego człowie
wstałych w ten sposób „Dziejów polskiej my ka. Ale ona ją bardzo znac4znie zacieśnia, po
śli politycznej w okresie porozbiorowym". Au nieważ porządkuje i uprzystępnia szerokiemu
tor zamknął w4 nim okres zmagań się tej myśli ogółowi czytelników4 polskich to właśnie, co w4
polskiej z rozpaczliwie oporną masą rzeczywi tym wielkim okresie było największą jego ostości za czas od w4ojen napoleońskich do po zdobą — mianowicie wszystkie wysiłki pobu
wstania styczniowego. W drugim tomie, który dzonej katastrofą ojczj4zny do niebywale in
ma pojawić się w niedalekiej przyszłości, obie*- tensywnej pracy, polskiej myśli politycznej.
cuje autor zamknąć drugi okres rozwoju tej
Ściśle biorąc, książka Feldmana jest histomyśli aż do czasów4 najnowszych. Maui jednak ryą porozbiorowej naszej literatury politycz
dobre przeczucie, że tak jak na początku tak nej, historyą żywą, związaną ściśle z podło
i w środku tej swojej cennej pracy szanowny, żem, na którem tworzyły się objęte nią zjawi
autor znowui niedocenia granic swej ckspanzyi ska. Podłoże to i jego płody4 analizuje autor
badawczo-pisarskiej i znowu przekroczy znacz sumiennie, przedstawia ściśle i umiejętnie. Po
nie piclimiiiow4iiną sumę arkuszy druku, koń zostawię historykowi zawodowemu wyszuki
cząc tom drugi — zapowiedzią trzeciego...
wanie błędów4 faktycznych, które w tej wic'lDzieje porozbiorowe nasze były u nas przez kiej swojej j,racy budowania takiej historyi
czas długi w zaniedbaniu u ofieyalnej nauki. nie tylko od fundamentów ale na pusteni miej
Ograniczała się ona tylko do gromadzenia nia- scu mógł zapewne autor tu i owdzie popełnić.
tcryałów i częściowego ich porządkowania, o- To jednak jest pewmem, że błędy4 te, jeżeli je
pracowanie ich odkładając na później dla roz nawet krytyka zaw4odow4o historyczna wykry4maitych powodów, ale zawsze z jednaką szko je, nie naruszą w niczem niepospolitej intrukdą dla umyslowości społeczeństwa, któremu tywnej wartości książki. Wartość ta bowiem
tę matkę wiedzy wszelkiej — historyę własną nie leży w absolutnej skrupulatności przy cy tookrawyw4ano w tern właśnie miejscu, w którem waniu imion i di.i miesięcy4 i tygodni, ale w tej
nauki' jej, wskazania i przeciw4skazania są te wielkiej robocie, którą wwiconal autor, odsłania
mu społeczeństwu! najbardziej potrzebne. Do jąc przed czytelnikiem cały4 ogromny, miejsca
piero w ostatnich czasach szereg młodszych mi wezbrany i przez brzegi przelewający się
■naszych historyków zabrał się do umiejętnego, strumień polskiej nyśli tak, jak buchnął pometodycznego badania tego smutnego a tak tężnem źródłem w czasie wojen napoleońskich,
niesłychanie bujnego okresu dziejowi naszych. jak rozlał się szeroko w czasie Emigracyi pa
Pewne rezultaty tych badań już są, chlubnie ryskiej i jak wreszcie wdarł się w wąskie i

zgromadzeniach

śpiewać marsyliankę i wznosić okrzyki na
cześć Francyi i Rosyi. Hr. Apponyi, dowiedzia
wszy się o tern, wyraził niezadowolenie, że
dzieje się to pod firmą partyi niezawisłości. —
Mimoto niebaw4em znowm poruszono myśl wy
cieczki do Petersburga.
lir. Apponyi dowiedziaw szy się o tern, za
pytał: Z jakich funduszów chcecie pokryć ko
szta tej wrycieczki?
Dalej donoszą dzienniki, że Justli i inni przy
wódcy opozycyjni wydali polecenie członkom
gw4ej partyi na prowuncyi, aby zwmlywali zgro
madzenia ludow4e pod hasłem: Przeciw trój
przyunierzu! Za Fiancyą i Rosyą!

0SeZpiCC2E!1'e WOjSKOWUCił.
(Telefonem.)

Wiedeń, 8'kwietnia.
Minister w4ojnj4 zamierza w4 najbliższej sesyi
delegacyjnej przedłożyć nową u staw-ę wojsko
wą o ubezpieczeniu wojskowych, która za,w4ierać będzie polepszenie ubezpieczenia żołnierzy,
jakoteż oficerów4 po 35 kitach służby. Oficero
wie, którzy4 z jakiejkolwiek przywzymy utracą
szarżę, mają w przyszłości po odpowiedniej ilo
ści lat służby praw40 do emerytur/. Także ro-^
dżiny4 oficerów, którzy drogą kary utracili szar
żę, nie tracą prawa do emerytury4.
Oficerom ma być ponadto przygnany- awmns

czasowy.

Sytuacya w Albanii.
(Telegr. „N. Reformy".)
Wiedeń, 8 kwietnia.
Sytuacyę w Albanii osądzają tu spokojnie,
zwłaszcza wobec powodzenia AlbańczyKOW
przy odparciu głównego ataku powstańców na
Korycę. Utrzymuje się nadzieja, że nie przyj
dzie do krwawego zatargu i że uda się kon
flikt załatwić w4 drodze ugodowmj. Panuje też
przekonacie, że mocarstwa zgodzą się na notę
do Grec.yi, która ostatecznie wycofa swoje woj
ska z Epiru.
Na wszelki jednak wypadek rząd albański
przyrzekł, naw4et w razie przedsięwzięcia ekspedy cyi przeciw4 powstańcom, że wojska albanskie nie wkroczą na terytoryum greckie.
Zamierzona wyprawa.
Durazzo, 8 kwietnia.
Wobec sporu o ewentualne dowództwo na
wrypadek wyrprawy Albańczyków do Epiru, p stanowuono, aby ani ks. V> ilhelin, ani Lss, l€
pasza nie stawali na czele wojsk albańskńh
Ks. Wilhelm poruczyl ewentualne naczelne do
wództwu) armii albańskiej generałowi holender
skiemu Deveerowi, który4 odznaczy! się już
przy stłumieniu powstania przeciw rządowi w
Walonie.
Uwięzienie metropolity w Korycy,
Durazzo, 8 kwietnia.
Po odparciu ataku na Koryrcę ^Ubańczycy
uwięzili metropolitę w Korj4cj4, który był je
dnym z inieyatorów powstania.
Posiłki greckie.
„Al. Corresp." donosi, że powstańcze od
działy4 epiroekie rozporządzają najnowszemi
armatami szybkostrzelnemu We wszystkich
prawie oddziałach powstańczych znajdują się
oddziały regularnych wojsk greckich, uifwodzone przez oficerów greekicn. szędzie, gdzie
tylko pow stańcy4 poniosą klęskę, zjawia się na-

stromo na dół ku katastrofie spadające łoży4-! nie ukrywając bymajmniej swego subiektywne
sko myśli powstańczej na przełomie piątego go stanowiska w4obec rozmaitych sformułowań
i sźóstego dziesięciolecia ubiegłego wieku. myśli politycznej, każde z nich traktuje jedn .k
Książka Feldmana okazuje czytelnikowi cały z pietyzmem i sumiennością, jakie obowiązują
bieg tego strumienia, wszystkie jego zakręty, historyka w4obec osobiście miłego mu czy nie
głębiny, wiry i beznadziejne mielizny z taką miłego ale — historycznego faktu.
plastyką i dokładnością, z-taką umiejętnością
Referować treści książki nie mam zamiaru.
w4 używaniu cytatu i posługiwaniu się słowami Jest ona zbyt obfita, aby to można zrobić,
współczesnych niby zeznaniami żywwcli świad i zbyt dla każdego Polaka ważną, aby4 to u aków, że odnoś' się wrażenie, jakgdyby się sa 1 e ż a 1 o robić. Książka pow inna być czytana
memu środkiem tego prądu płynęło.
i spożvw4ana w4 oryginale, a nie w skróceniach,
Każdy, kto uważniej śledził drogi i ścieżki, streszczeniach i uproszczeniach. Ci zaś z pajakiemi w roku zeszłym mozolnie dobierała się śród nas, którzy sami mają szlachetną .ambimyśl polska do zrozumienia ogólnego położę-, cyę myślenia politycznego, powinni ją mieć na
nia i polskiej w niem roli, czytając teraz książ stole wśród najważniejszych swoich podręczni
kę Feldmana zdumieje się z pewnością, że — ków.
Zresztą dzieło szanownego autora nic jest
w4szystko to już było, tylko częstokroć w4 lep
szej bez porównania edycyi, w głębszem opra jeszcze skończone. Na wyrobienie sobie sądu
cowaniu. Porozbiorowa polska myśl polityczna o niem pełnego przyjdzie czas, kiedy je sam au
zawsze oscylowała między wschodem a zacho tor doprowadzi do końca. Dzisiaj mamy tyłki)
dem, to stąd to stamtąd oczekując pomocy i połow4ę. Druga jest jeszcze na warstacie. A bę
wyzwolenia. Stąd też i podeszły wiek naszych dzie ona pod każdym względen; trudniejszą od
głównych t. zw. „oryentacyj" politycznych 1-szej. W popowstaniowym bowiem okresie pol
w4scliodniej i zachodniej, które są tak stare, ska myśl polityczna ubożeje i traci wyraz:dość
jak nasze nieszczęście narodowe. Zależnie od swych'linij. Z drugiej zaś strony zbyt głęboko
momentu, który w rozw4oju swoim przeżywała przenika ona tkankę współczesnego życia, jest
Europa i od istniejących w nim warunków trudniejszą do wydzielenia zeń i tiakt>>wania
działania, treść oryentacyi zachodniej zmienia objektywnego — „alf und fur sieli . Dlatego
ła się ciągle i bardzo znacznie. Niezmienioną zamiast wypov iadania jakiehkolwdek sądów
jednak pozostawała jej zasada naczelna, że krytycznych z części o całości, wolę zakończyć
Polska tylko od zachodu oczekiwać może po scrdeczncm życzeniem pod adresem autora,
mocy4 w swych w’yzwoleiiczych i restytucyj- aby także i w4 dalszej części swej cennej pracy
utrzyma! się na tym wysokim poziomie umiło
nycli dążeniach.
Rozwój genetyczny4 obu tycli oryentacyj śle wania i bezstronnego zgłębiania przedmioD
dzi autor bacznie, z drobiazgową ścisłością, na jakim w pierwszymi tomie swego dzieł
przedewszystkient zaś z wielką bezstronno odrazu shmął i utrzyma! się bez w4ahań jakich
ścią.* Nie jest ona jednak bezstronnością su kolwuek do końca.
'Konstanty Srojiouski.
chej registratury, ale polega na tern, że autor
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tydimiast artylerya grecka, która znajduje się banią. Jeżeli pogoda dopisze i nie zerwie się wiatr,
na całej linii poza powstańcami.
zdjęcie chorągiew k i nastąpi dziś lub we czwartek
rano. Robotom przypatrywały się wczoraj z Ryn
Żądania Epirotów.
ku grupy publiczności.
Pnrazzo, 8 ku letnia,
Z wystawy Związku artystów'. Na wystawie
Rząd albański stoi na stanowisku, że spra Związku artystów w pałacu Spiskim panuje wzmo
wa Epiru jest „res iudic.-,ta“ i niema powodu żony ruch przedświąteczny. Mnóstwo przejezd
do jakichkolwiek pertraktacyj z Grecyą, która nych odwiedza wystawę i zapytuje o ceny obrazów
będzie musiała Epir opróżnić. Rząd albański i rzeźb. Obrazy prof. Axentow icza, Mehoffera i
ogłasza nazwisk? poszczególnych oficerów re Weissa będą na wystawie już tylko czas krótki. P.
gularnej armii greckiej, którzy z całymi od Eug. Kazimirow-ski nadesłał dwa nowe obrazy olej
działami mitrałiezów walczą w szeregach pow ne p. t. „Nenufary" oraz „Wiatraki ukraińskie".
stańców. Wojska greckie koncentrują się koło Kopia z obrazu Tycyana „Madonna z królikiem",
wykonana przez art. mai. Mitarskiego, cieszy się na
Leskovici.
Epiroci przysłali wczoraj rządowi albańskie wystawie dużem powodzeniem znawców i znajduje
mu szereg żądań, z których najważniejsze są: licznych oferentów.
Wygnani z Prus powracają w dalszym ciągu.
Zamianowanie dla Epiru gubernatora, któryby
należał do wyznania ortodoksyjnego. Guberna Wczoraj przybyła grupa złożona z 11 osób, w tem
tor ten musi być zatwierdzony przez rząd gre troje dzieci. Wypędzono ich jako obcokrajowych;
cki. Także inni urzędnicy w Epirze muszą być bez środków muszą o chłodzie i głodzie wracać w
wyznania ortodoksyjnego. W szkołach, urzę strony ojczyste.
Wczoraj rozdano karty wolnej jazdy dla 22 lu
dach i sądach językiem urzędowym ma być ję
dzi, kótrzy natychmiast wyjechali w strony ro
zyk grecki.
Santi Quaranta i Cłiimara mają być ogłoszo dzinne. Prócz tego z funduszów, zebranych przez
„Nową Reformę", zakupiono żywność dla głodnych
ne wolnemi portami.
emigrantów.
„Polski" Kraków. Nadesłano nam kopertę, na
Rzym, 8 kwietnia.
której
widnieje drukowany adres: ..Polonia"
(WAT.) Wedle ostatnich, niepotwierdzonych
dotąd wiadomości, wojska międzynarodowe, Sclireibmaschinen und Bureau-Artikel-Niederlage.
znajdujące się w Albanii, mają być przeniesio Krakam Basztowa 19, jetzt Bracka 2, ab 1 Miirz
ne ze Skutari na południową granicę Albanii, St. Janagasse Nr. 2. I. St. Ecke L-'nie A—B." Bez
celem poparcia autorytetu rządu albańskiego. komentarzy!
Ćwiczenia saperów na Wiśle. W roku bieżącym
odbywać się będą ćwiczenia saperów na W:śle od
15 kwietnia do 15 maja i od 1 do 15 września mię
dzy godziną 7 a 11 i 2 a 5 po południu, oraz od
W tych dniach pojawiły się urzędowe „dane sta 16 maja do 31 sierpnia między godziną Gall
tystyczne o austryackim monopolu tytoniowym za przed południem i 2 a 5 po południu.
rok 1912“ i dowodzą, że nałóg palenia zwiększył
W czasie, w którym odbywać się będą ćwicze
;ię w owym roku, chociaż z dniem 1 lipca 1911 nia, przydzielony batalionowi obszar zostanie za
r. ceny wyrobów tytoniowych znaczni^ podrożały. mknięty dla żeglugi i oznaczony biało-czerwonemi
Stwierdza to z zadowoleniem zarząd monopolu ty chorągiewkami, wystawionenii na samym -placu
toniowego, podnosząc, że powiększyła się ilość ćwiczeń i na prawym brzegu Wisły przy karczmie
sprzedanych wyrobów, a równocześnie podniósł się „Rzym" pod Pythowicami oraz naprzeciw folwar
także dochód ze sprzedaży.
ku klasztornego w Zwierzyńcu. Nadto przy sy
W r. 1912 sprzedano w państwie austryackiem gnałach tych będą umieszczone posterunki, których
399.710 centnarów metrycznych wyrobów tytonio zarządzeniom winni bezwarunkowo poddać się kie
wych, o 6'52 centnary metryczne więcej, niż w r. rownicy wszelkiego rodzaju statków, kursujących
1911. to znaczy o 0.2% więcej. Przychód wy po Wiśle. W szczególności komendantowi łodzi
niósł 334% miliona, a podniósł się o 28% miliona, strażniczej pod Pycbowicami przysługiwać będzie
czyli o 9.3%. Jeżeli mimo to ilość spotrzehowane- prawo zatrzymywać w dół rzeki płynące statki,
go materyahi na każdego mieszkańca spadki z które do jego zarządzeń się nie zastosują.
1.355 gramów na 1345 gramów, to pochodzi stąd,
Zabłakane dziecko. Plutonowy policyi znalazł
że coraz więcej podnosi się sprzedaż papierosów wczoraj na ul. Starowiślnej 2-letnie dziecko, zano
lżejszych w ciężarze, a zmniejsza sprzedaż cygar, szące się od płaczu. Policyant oddał je na tym
czasowe wychowanie p. Franciszce Gajowej przy
mających większy ciężar.
Z przychodu pieniężnego przypada na papierosy ul. Berka Joselowicza i. 11.
40.0%, na tytoń 29.4%, na cygara 27%. Cygar
Dezerter rosyjski. Zandarmcrya aresztowała na
sprzedano w roku 1912 1.154 miliony sztuk, o 82 granicy rosyjskiej dezertera z wojska rosyjskiego,
■miliony mniej, niż w r. 1911. Papierosów sprze Kazimierza Kowalskiego, który leżał w rowie zu
dano 5.592 miliony, o 4 miliony więcej, niż w roku pełnie wycieńczony i zmęczony. Odprowadzono go
1912. Sprzedaż papierosów wzmaga się, pomimo że „pod Telegraf". Po stwierdzeniu tożsamości wy
właśnie one podrożały najsilniej, ale też zmniejszy dalony będzie z granic państwa.
Z I ronikł pogotowia. Na 16-letniego Bronisława
ła się sprzedaż papierosów droższych, zaś ogrom
nie podniosła sprzedaż papierosów tanich. I tak Olszewskiego najechał wczoraj po południu przy ul.
papierosów „Szport11, które podrożały o 1 halerz Szewskiej wóz tramwajowy i uderzył go tak simie
na sztuce, sprzedano w roku 1912 o 710 mi w głowę, że stracił przytomność. Zawezwany le
lionów mniej niż w r. 1911; papierosów „drama11 karz pogotowia ratunkowego stwierdził złamanie
o 398 milionów sztuk mniej; papierosów „dam szczęki. Rannego przewieziono do szpitala św. Ła
skich" o 29.7 milionów sztuk mnie;; papierosów zarza.
sultanskich o 11 a miliona sztuk mniej. Nato
Podczas robót-malarskich w domu przy ul. Sław
miast sprzedaż papierosów „węgierskich", które kowskiej 1. 10, 32-letni Władysław Schók spadł z
nie podrożały, zwiększyła się o 993 miliony sztuk, drabiny i doznał wstrząsu mózgu. Pogotowie ra
czyli o 131%, papierosów „cesarskich" o 44 mi tunkowe przewiozło omdlałego do szpitala św.
liony, a papierosów „Dunaj" o 21 milionów. Sprze Łazarza.
daż papierosów „egipskich iłl wzmogła się o
.Aresztowanie rozmaitych „ptaszków". Dyrekcya policyi aresztowała wczoraj wieczorem Izaaka
milionów sztuk.
Bilans monopolu tytoniowego wykazuje nastę Scharfa za przemycanie przez cło sacharyny — Apujące cyfry: Dochód wynosi 339 minonów ko resztowano także Gustawa Haukego, który był po
ron, o 21 milionów więcej, niż przewidj wał preli szukiwany od dłuższego czasu przez sad za liczne
minarz. Wydatki wyniosły 123 miliony, o 7 mi defraudacje i oszustwa, popełnione w Zatorze. —
lionów ponad sumę preliminarza. Zysk wynosi 216 Na Rynku krakowskim aresztowano wezoraj zramilionów, o 13 milionów więcej, niż przewidywał nego kieszonkowca-, Juliana Szymczyka, w chwili
preliminarz. Stan majątku monopolu tytoniowego gdy manipulował koło torebki pewnej pani.
wzmógł się o 13 milionów koron.
Włamania 1 kradzieże. Do mieszkania Honoraty
Jaki haracz opłaca Galicya na rzecz monopolu Krasickiej przy ul. Karmelickiej 1. 6 włamali się
tytoniowego, niepodobna obliczyć z tych cyfr. Je wczoraj dotąd niewyśledzeni sprawcy i 6kradli z
żeli na każdego mieszkańca państwa austryąckie- szafy pierścionki i obrączki złote łącznej wartości
go wypadło w r. 1912 1345 gramów tytoniu, cygar 300 koron.
,
. . , „„ L
Dc piwnicy przy ul. Krowoderskiej 1. 23 wtai papierosów, to na 8 milionów ludności Galicyi
wvpadłoby 107.600 centnarów wyrobów tytonio maH sfe * izoraj po połuiniu jacyś trzej chłopcy
wych. Ludność włościańska, zwłaszcza v Gali i sfcradli kilkanaście butelek miodu. Gdy ostatnią
ca i wschmlniej, używa przeważnie tytoniu aniego nartyę miodu wynosili, spłoszył ich stróż domu. Zo
.to fajki, ale są powiaty zachodnie, w których wło stawili więc trzy hutelk na schodach, a z resztą
ścianie palą cygara i papierosy. Ludność miejska umknęli. — ^7 głównej trafice skradziono p. Ka
odw róciła się prawie zupełnie od fajki Jeżeli Ga- zimierze Kosteckiej torebkę z pieniędzmi. Po jIicya pod względem wagi konsumuje % część wy rzenie pada na chłopca, sprzedającego gazety, któ
robów tytoniowych, to uwzględniając, że poprze- ry wszedł do sklepu i nic nic kupiwszy, po chw 1.1
staje na najtańszych wyrobach, można przypuścić, wybiegł na ulicę.
,
że płaci */io część ogólnego dochodu z tytoniu,
Z kroniki policyjnej. Władze prusme nadesłały
a więc ‘/w część z sumy 339 milionów koron, a do policyi podgórskiej listy gończe za Futrem
więc okrągło 10 milionów. Jest to wjmiar stanów Merszą, rodem z Podgórza, poszukiwanym za
czo za niski. A więc w r. 1912 puścUiśmy z dy buakowe morderstwa, popełnione na Andrzeju. Ró
mem 10 milionów koron — co najmniej.
żańskim.
Wczoraj aresztowano w Podgorzi Jana Wilka,
znanego złodzieja, przy któiym znaleziono mzmaite przedmioty pocnodzące z kradzieży,, między mnemi trzy piękne sznury korali wartości kilkuset
koron,
Kraków, 8 kwiernia.

Ite inilbnuffi puszczany i dymem?

Z krain.

Muzyka kościelna w kościele św. Anny
Ucieczka dyrektora niemieckiego Teatru w Cle
araniem Instytutu Muzycznego.
Zebranie towarzyskie członków oddzia • 9-<ynie. Z Cieszyna donoszą: Wielką sensacyę
wywołała w Cieszynie ucieczka dyrektora tamtej
wioślarskiego „Sokola" o godz. 8 wiecz.
szego teatru, Gąertnera. Sezon zamknął on przed
Muzyka kościelna. W kościele Najśw. Maryi Pan czasem i znikł z obawy przed odpowiedzialnością,
ny w’ czasie uroczystości Wielkotygodniowych chor pozostawiając olbrzymie długi.
Teatr niemiecki w Cieszym- został założony
Maryacki wykona podczas Ciemnej Jutrzni jako też
w czasie rannych nabożeństw utwory następują przed 5 laty przez cieszyńskich Niemców dla ucych kompozytorów: Ahle, ks. Griesbacher, ks. rwalenia i umocnienia stanu posiadania niemiec
Witt, ks. Molitor, ks. dr Surzyński, Palestrina, Steh- kiego. Mimo subwencyj, dawanyd przez. Sejm
le, ks. Mitterer, Orlando, Lasso, Yictoria, Yiada- śląski i niemiecką radę gminną w ( ieszyme, nie
na, Strubel, Croce, Hendi, Feriazio, Haydn, Zoilo, mógł się ten teatr utrzymać. Był on przez Pola
ków zupełnie bojkotowany i ten bojkot st?1 się je
ks. Perossi oraz chorały gregoryańsKie.
Roboty około Odnowienia kościoła akademickie dna z przyczyn upadku teatru. Podobny los gro
go. W tych dniach przystąpiono do ustawiania zi także niemieckiemu teatrowi w1 Bielsku
Siersza, 7 kw ietnia. (Pogrzeb i. P- btanisława Ja
dalszych rusztowań przy prawej wieży kościoła
św. Anny. Po ukończeniu ustawuania rusztowań worskiego. — Wypadek automobilowy.) W sobo
rozpoczną się roboty murar kie ze strony zewnętrz tę odbył się pogrzi b ś. p. Stanisława Jaworskie
nej i wewnętrznej wieży. Roboty blacharskie roz go, długoletniego werkmistrza w kopna i Arb
który był zaskarbił sobie powszechny szacunek nie
poczęły się juz na górnej kondygnacyi wieży.
Ubiegłego roku roboty około odnowienia kościo skazitelnością charakteru i pracą obywatelską. To
ła prowadzone były przez cale lato do końca je też w obrzędzie pogrzebowym uczestniczyły tłumy
publiczności ze wszystkich warstw, nadto „Sokół
sieni.
Zdjęcie chorągiewki z wieży Maryack lej. Ro- in corpore i drużyna sokola. Ś. p. Jaworsl eg
boty około ustawiania rusztowali na hełmie wie pochowano na cmentarzu w Trzebini.
W niedzielę inżynierowie górniczy, jadąc samo
ży Maryackiej postąpiły przez dzień wczorajszy o
tyle, że umocowano prowizoryczną baryerę, spo chodem, ulegli wypadkowi. Samochód uderzył o
rządzona z desek, która sięga po nad banię. Mię krawędź mostku przydrożnego, wskutek czego obaj
dzy baryerą ustawioną zostanie drabinka, która inżynierowie doznali kontuzyj, na szczęście lekkich
Tarnów, 7 kwietnia, (Sprawa budowy warszta
dosięgnie aż do chorągiewki. Prócz tego umocoranu także hakami rusztowania drabinkowe pod tów kolejowych i sądu. s«e Szkarlatyna.
Teatr

Przy zakupnie tutek
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Lelewicza.) Na skutek akcyi Koła polskiego rząd
ostatecznie zadecydował dwie od dawna piekące
sprawy: budowę sądu i warsztatów kolejowych.
Budowy te oczekiwane są powszechnie z wielką
niecierpliwością ze względu na tłumki zrobotnycli,
które znalazłyby przy nich zarobek. Tjmczasem
widać, że nie zanosi się na rychic ich wj konanie.
Budowa sądu oddaną już została przed 6 miesią
cami w przedsiębiorstw o, ale mimo to robót żad
nycli jeszcze nie rozpoczęto. Co zaś do budowy
warsztatów kolejowych, to ministerstwo załatwiło
szczegółowe plany, a nadto upoważniło krakowską
dyrekcyę kolei do rozpisania przetargu na roboty,
a przedewszystkiem na konstrukcyę żelazną.
Na skutek interpelacyi, wniesionej na Radzie
miejskiej przez r. prof. "Wojciechowskiego i dra
Scbiitzera w sprawie szerzącej się w mieście szkar
latyny, zebrała się komisya sanitarna, poczem urząd zdrowia wydał kilka uspakajających komuni
katów. Z komunikatów tych wynika, że jest obe
cnie 17 chorych w mieście, co jest chyba faktem,
bynajmniej nie uspokajającym.
Andrzej Lelewicz, ulubieniec tarnowskiej publi
czności, zagościł do Tarnowa ze swoją operetką
na cztery przedstawienia. Przez wszystkie wie
czory była widownia „Sokoła1: zapełniona, a pu
bliczność bawiła się wyśmienicie i oklaskiwała go
rąco wykonawców, zwłaszcza p. Lelewicza.
Horodenka, 2 kwietnia. (Odezwa T. 9. L o
książki).
Koło miejscowe T. S, L. swemi słabemi siłami
stara się budzić poczucie przynależności narodo
wej i ochronić resztki polskiego ludu od wyna
rodowienia przez wydzielone klasy z językiem
polskim, przez czytelnie i domy polskie. Na te
cele wzięło na swe barki ogromne zobowiązania,
pod ciężarem których wprost się ugina i potrze
bom nadążyć nie może. Członków liczy Koło bar
dzo szczupłe grono bo nie całą setkę, gdyż zna
czna ilość inteligencyi zalicza się do narodowości
ruskiej, powtóre nie wszystka inteligeneya, zwła
szcza na naczelnych stanowiskach, poczuwa się
pod tym względem do obowiązków narodowych.
Na naszą pociechę ludność garnie się bardzo
chętnie do szkół i czytelni, schodzi się gromadnie
na -odczyty i przywiezione przez prelegenta książ
ki rozchwytuje, domagając się więcej i „lepszych11
książek.
Wiedząc z doświadczenia, ze w każdym pol
skim domu wprost zawadzają wycinki z gazet,
dodatki powieściowe
przeczytane książki,
zwracamy się z gorącą prośbą do czytającej pu
bliczności ,by nam raczyła nadsyłać książki po
wieściowe, choćby zdekompletowane w tekście,
lub ilości tomów, a my je sobie z nadesłanych
dubletów uzupełnimy.
Łaskawe dary prosimy nadsyłać na nasz koszt
pod adresem profesora gimn. p. M. Skarbowskiego w Horodence.
Nowe sądy. „Wiener Ztg.“ ogłasza rozporządze
nie ministerstwa sprawiedliwości co do utworze
nia sądu powuatowego w Jagielnicy w Galicyi i w
Górnym Wikowie (0'berwików) na Bukowinie.

Na głodnych wychodźców złożyła w administraZ porządku dziennego dokonano ttyboru człon-,
cyi „Nowej Reformy": p. Zofia Żaren bina 8 K. ków Tow. Wybrani zostali: St. II. hr. Badeni,
Mianowania w szli ciach średnich i ludowych. Rada
szkolna krajowa zatwierdziła w zawodzie naucz., na
dając im tytuł proieśora, rzeczywistych nauczycieli:
Włodzimierza ilusak.. w gimnazjum ,v Brzeżanacb;
Ksawerego Buikowskiego w gimnazyum w Stryju;
Teodora 1 retoriusa. w państwowej szkole przemysło
wej wc Lwowie: nadała posady nauczycielskie w szko
łach średnich: Władysławowi Krukowskiemu, profe
sorowi gimnazyum w Jarosławiu przydzielonemu do
służby w gimnazyum 111. w Krakowie, w gimnazyum
V. w Krakowie; Franciszkowi Oziębłemu we Lwowie;
Grzegorzowi Kuczynowi w Stanisławowie i Jakóbowi
Itcllauerowi w gimnazj um II. we Lwowie; zamiano
wała zastępcami naoczycieli w szkołach średnich: Mi
chała ! igła w gnwazyum św. Anny w Kranówie; Cze
sława Gin brzyńskego w gimnazyum w Drohobyczu;
Rudolfa Górkę w gimnazyum w Kołomyi.
Rada szkolna krajowa zamianowała w szkołach lu
dowych: Maryę Mecenseffy n. 6 kl szkoły żeńskiej w
Haliczu; Grzegorza Piotrowskiego nauczycielem kieru
jącym 4-klasowej szkoły męskiej im. Konarskiego w
Przemyślu; Michała Basarat a n. kier. 4-klasowej szko
ły w Radiowcach; Mikołaja Zackiewicza n. kier. 4klasowej szkoły w Czerniejowie; Antoniego Trojanow
skiego n. w śniatynic; Antoniego Białego n. w Jeziernej; Maryę Marynowiczównę n. w Jodłowej; Jana
Reszetjłę ber. n. w Szydłowcach; nauczycielkami
szkół 2-klasowych: Janinę Markicwiczównę w Ujso
łach; Maryę Baumnnównę w Maćkówce; nauczycielami
i nauczycielkami szkół l-klasowych: Michała Indyka
w Traczu: Pawła Tdczaka w Serwerach; Piotra Stój
kę w Mirkopolu; Waleryana Pawłowskiego w Kamionce-Lipniku; Jana Kozaczkę w Rogoźniku; Juliosza Lubelskiego w szkole im król. Jadwigi w Ci
chem; Lcokadyę Łukasiewiczównę w Ochotnicy-Ustrzyku; Władysława Mazurkiewicza w Jagodniku;
Romana Besa w Maniowie; Maryę Kopytkównę w Zaleścacli.
Rada szkolna krajoy/a przeniosła: Justyna Gramskiego z Żółkwi do Jaworowa, .1 Załuskiego z Tylma
nowej do Wesołej, F. Muszyńskiego z Wielkiej Wsi
do Tylmanowej, R. Ryncarza z Chodakówlci do Widaczowa, A. Sztolfa z Widaczowa do Chodnkówki.
Z dyecezyi krakowskiej. Zamianowani: ks. Marceli
Ślepicki, kanonik katedralny, prałatem domowym; ks.
Andrzej Zając, dziekan i proboszcz w Wadowicach i
ks. Karol Nikiel, kanclerz kuryi biskupiej, tajnymi
szambclanami Ojca św., ks. dr Adolf Włodek, wik. w
Żywcu, auministratorem w Lipniku, ks. Stanisław
Szymborski, administratorem w Sidzinie, ks. dr Fran
ciszek Madeja wikaryuszem w Maniowcach; ks. kano
nicy regularni w Żywcu objęli zastępstwo IV wikaryusza w Żywcu; ks. dr Michał Pęckowski, mansyonaryuszem przy kościele N. P. Maryi w Krakowie. Instytueyę kan. na pj ob. w Milówce otrzymał ks. Piotr
Padykuła, prób, w Lipniku. Na emeryturę przeszedł
ks. < Lesław Hałaciński, prób, w Sidzinie. Przeniesie
ni. ks. dr Jan Korzonkiewicz, doc. uniw. z penitencvaryi starej funJacyi i mansyonarji nrzy kościele
N. P. Maryi w Krakowie na admi.iistratora^ prebendy
przy kościele św. Wojciecha w Krakowie; ks. dr Frań
clszek Barda, wicerektor seminaryum duchownego, na
penitaneyaryę starej fundacyi przy Kościele N r. Ma
ryi w Krakowie. Egzamin katechetyczny do szkół
średnich złożyli: ks. dr Stanisław Domasik, ks. dr Ta
deusz Kruszyński, ks. Jan Wojewodzie. Konkurs na
probostwa w TJj niku i Sidzinie ogłoszony z termi
nem do końca kwietnia.

Składki. W administracyi „Nowej Reformy11 złożyli:

Na szpital Braci Miłosierdzia złożył p. Alfred Saller
20 K zamiast podziękowania za wysłaną przez to
zgromadzenie deputacyę na pogrzeb jego żony ś. p.
Teresy.
Na Macierz śląską złożj la p. Walentyna Kudkowska 35 K 52 hal.
a n v
Na zakład w Pawlikowicach złożyła Zofia 8. 3 K.
Po zgonie ś. p. Chełmońskiego. Z Warszawy do
Dla. Towarzystwa szkoły ludowtj złożyła p. Stani
sława Wił 1 K,
noszą nam:

Ze świaSa*

Edw. Bugno, ks. J. Chęciński, dr St. Dąmbski, dr
Ign. Dembowski, dr Ant. Dziędziclcwicz, Herman
Garfcin. Adam hr. Golucliowski, J. Jarzyna, dr
Aleks. Kulczycki, dr Mik. Łaliodyński, Włodz. Luczkiewicz, Bron. Nartowski. Boleslatv Orzechowicz,
Boi. Żardecki, dr Grz. Zieinbicki.
Do Wydziału Kasy weszli: dr Józef Pająk, Wł.
Piwocki, Karol Sklepiński i Ludwik Winiarz,
Ceny ziemiopłodów i ważniejszych artykułów żywnvscfKraków, 7 kwietnia.
Płacono za 100 kilogr. Pszenica biała (waga gatun
kowa 77 80) od 23’— do 24‘60; żyto krajowe ,waga ga
tunkowa 71 74) od 17-2O do 22 50; żyto węgierskie od
—•— do —•—; jęczuneń browarny od —’— do —•—,
jęczmień na krupy od 16’70 do 17-70; jęczmień na pa
szę od —•— do —■—; owies do siewu (z opłatą akcy
zową) od —•— do —•—; owies na paszę od lo’60 do
18-80; proso od —■— do —•—; kukurudza od 16-60 do
19’30; tatarka od 22‘— do 23’50; groch 25-50 do 36’—;
fasola od 29’— do 56-—; soczewica od 50'— do 56-—;
wyka od 20’— do 22'ńO; siano zwyczajne od 9-80 do
10-80; koniczyna pastewna od 10-— do ll'2O; doma
od 6'6O do .6'—; rzepak zimowy od 29'— do 31'—; kmi
nek krajowy od 66 do 70; kminek holenderski td 78'—
do 80'—; koniczyna nasienna czerwona od 180 do 204;
koniczyna nasienna biała od 0—•—do 0—'—; tymotka
nasienna —do — — , esparsetta 0'—'— do 0—'—;
ziemniaki od 5'—do5'60; jaja za kupę od 4'— do 4'10;
masło za 1 kilogram od 3'— do 3'40; ser za 1 kilogram
od 0'90 do 1'—; mleko zbierane za 1 litr —'8 do —'10;
mleko niezbierane od —'20 do —'24; kapusta za kopę
0-— do 0'-.
Wiedeń, 7 kwietnia. — Przy zamknięciu dzisiejszej
giełdy popołudniowej notowano:
Akcye: Austr. Zakł. kred. 614'50, węg. Zakł. kredyt.
81O'5O, Anglobanku 335'50, Unionbankn 592'
Liinderbanku 518'—, Bankvereinu 521'—. Bodcncrcdit 1190'—,
Galicyjsk, Banku hipotecznego 64P—, Akcye praskiego
Banku kredyt. 6Ó7-25, Kolei państwowych 708'7», kolei
południowej 99'25, kolei półmjcnoj 5059'—, kolei czerniowieekiej 509'—, Alpiny 827'*0, ltima Muranyi 649'25,
Praskiego Tow. żelaznego 2478'—, Fabryki broni 920"—,
Akcye tureckie tyt. 439'—, Gal. Karp. Tow. naft, 975'—,
Obi. węg. indemniz. —■—, Renta majowa 83'45, Ausłr.
renta koron. 82'65, Węgier, renta koron. 81'80, 56-letnie
Listy Tow. kred, ziomsk. 83'30, 56-letnie 4 i pół proc.
Tow. kredytowego ziemskiego 90-75, 56-letnie 4 i poł
proc, Tow. kredyt, ziems. 9P—, 4% Listy Banku hip.
83'25, 4'/,% Listy Banku hip. 90'—, 5J/0 Listy Banku
hip. —, 4°/n Listy Banku kraj, 83'7ó, 472%
Banku kraj. 9' —, 4% Gal. Uhl. propin. 98'25, 4 proc.
Gal. pożyczka kraj, z r. 1893 83'20,4% pożyczka m. Lwowa
80'25, 4°/n pożyczka m. Krakowa 81'91, Losy tureckie
222'75, Marki 117'4o, Ruble 252-87, Rroyjika pożyczka
—, Skoda 757'50, Powsz. B. depoz. 547'—.
Usposobienie: uspoknj
Wiedeń, 7 kwietnia. Cukier spokojnie 20.75 - 85; 21.5060. Spirytus i nafta niezmienione.
Berlin, 7 kwietnia. (Zamknięcie giełdy). Nowy Jork
420'—, Warszawa krótki" —•—, Wiedeń krótkie 85'05
Austryackie noty 85-20, Rosyjskie noty 215'3O, Amery
kańskie noty 420-—, 3-prc. pruskie konsole 78-30, wło
skie —•—, 472 Prc- polskie listy zastawne 88-75, Nie
miecki bank państwowj 135-40, Austryackie akcye kre
dytowo 193-87, Berlińskie Towarzystwo handlowe 154-25,
Diskonto Komandit 186-75, Austryackie koleje państw.
—•—, Lombardy 21-12, Kanada Pacitic 208-25. Losy
tureckie 166-50, Hohenloho 118-87, Fbilnis 239-12 Gelsenkirchner 193-62, Hamburg-Am< ryka Packetf. 131-12,
Hansa 263-12, Północny Lloyd 115-—.
Wiedeń, 7 kwietnia. Kursa giełdy wiedeńskiej:
Losy: a procentowe: Austryac. zakładu kredytowego
obi. prc. z r. 1880 3-prc. 277-- , Austryaokiego zakładu
kredyt, z obi. prc. z r. 1889 3-prc. 240-60, Uregul. Du
naju z 1870 r. 100 złr. 5-prc. 272-—, Węg. Banku hip.
po 100 złr. 4-prc. 226-60, Pożyczka Berb. prem. po 100 Er*
5-prc. 108-75, b) bezprocentowe: Budapeszteńskie (Basilica)
4 złr. 25 50, Zakł. kred, dla h. i p. do 100 złr. 478-—,
Pożyczka m. Lubiany 20 złr. 58-—, Czerwonego kr* za
ansiryack. tow. 100 złr. 51*25, Czerwonego krzyża węg.
Tow. 5 złr. 29-60, Losy fund, arcj księcia Rudolfa 10
złr. 221*25, Tureckie oblig. prem. kolei po 400 fr. 222*25
Tureckie oblig. prem. kolei prc. 466*50, Losy kom. m.
Wiednia z 1874 r. 466 —.
Paryż, n kwietnia. Renta 3 ort 35*20, Mąka 86*87. _
Berlin, 7 kwietnia. Austryackie banknoty 85*20, Spi
rytus 31*—.
,
Frankfurt, 7 kwietnia. Austr. kred. 194*—, Koleje pań
stwowe 155*-—, DiSconto 186*75, natura - —. Usposo
bienie leniwą.

Wielki artysta cierpiał od dłuższego czasu na
Z kalendarza. We środę dnia 8 kwietnia: Dronizego
chorobę serca. Przed kilku tygodniami uległ !atai Amanc.
koTĆi paraliżu, który odebrał mu władzę w prawej
Wschód słońca dnia 8 kwietnia o gouzin, s 5 mi 06;
ręce. Przed kilku dniami Chełmoński odzyskał w zachód o godzinie 6 id. 20; długość dnia godzin 13 mi
zupełności władzę w tej ręce i czuł się bardzo do nut 14.
brze. Mimoto oświadczył córce, że ma przeczucie
śmierci. Przeczucie to nie zawiodło go, zgon na Repertuar teatru miejskiego im. Słowackiego
w Krakowie.
stąpił wczoraj nad ranem. Zmarły osierocił trzy
Środa:
„Gar
Aleksander
I“
córki: Jadwigę i pp. Zofię Austową i Maryę ŁoWe czwartek, piątek i sobotę t- atr zamknięty.
skowską. Zgon ś. p. Józefa Chełmońskiego okry
W niedzielę „Zaczarowane koło1.
Giełda zuożowa.
wa też żałobą znanego w szerokich kołach WaiW poniedziałek po południu: „Pani prezesowa"; wie
Budapeszt, 7 kwietnia. Targ zbożowy.
szawy lekarza, brata jego, dr Adama Chełinoń ■ czór: „Car Aleksander I.“
Pszenica na kwiecień 12*73 do —*—; pszenica na ma
We wtorek: „Hamlet".
skiego.
12*55 do —*— pszenica na październik 11*45 do —*
Pogrzeb ś. p. Józefa Chełmońskiego odbędzie
żyto na kwiecień 10*40 do—*—; żyto na październik 8
Repertuar teatru ludowego w Parku
się dziś w południe, stosownie do życzenia zmar
do —*—; owies na kwiecień 7*85 do —*—; owies na pa
Krakowskim
ździernik 7*87 do—*—; kukurudza na maj 6*82 do -4—*,
łego na cmentarzu parafialnym wiejskiego ko
W niedzielę o godzinie 4 po południu: „Krowoderskie kukurudza na lipiec 6*44 do —*—; kukurudza na sier
ściółka, w Ojrzanowie, położonym o 12 wiorst od
pień
do —*—; rzepak na sierpień 15*90 do — —
zuchy"; o godzinie 8 wieczór: „Wojna z babami11.
Grodziska.
Oferty mierne. Chęć kupna: mierna. Usposobiemei
W poniedziałek o godzinio 4 po południu: „Krowoder
Wyprowadzenie zwłok na cmentarz poprzedzi skie zuchy11; o godzinie 8 wieczór: „Wojna z babam"1. silne; pogoda: piękna.
nabożeństwo za spokój duszy wielkiego artysty,
We wtorek: „Krowoderskie zuchy".
We środę: „Wojna z babami".
o godz. 11 zrana, w kościele ojrzanowTskim, dokąd
Wo czwartek: „Już go mam“.
zwłoki przewieziono z Kulkówki.
Na pogrzeb zapowiedziało przybycie bardzo wie
Repertuar teatru lwowskiego.
lu artystów z całej Polski i wiele innych osobisto
We środę: „Zmęczony Teodor".
We czwartek, piątek i sobotę teatr zamknięty.
Kraków, 8 kwietnia.
ści. Nad grobem przemówi imieniem Tow. Zachęty
Sztuk pięknych Stefan Dziewulski. Ponadto wy
Piąte z rzędu zebranie Pol. Tow. Demokraty*
cznego, które się odbyto wczoraj wieczorem,
głoszone będą inne mowy.
B. GABRYELSKA, Pałac Spiski,
poświęcone było polityce krakowskiej Rady
Pamiętnik u. cenzora warszawskiego. W mii KRAKÓW. Wynajmuje i sprzedaje pierwszo
sięczniku rosyjskim „Nowaja Żiżn" ukazywać się rzędnych fabryk fortepiany, pianina, harmonie miejskiej w dziedzinie oświaty, sztuki i zabyt
zaczęły szkice p. t. „Ze wspomnień cenzora war i pianole za gotówkę lub na spłaty nawet dwu- ków historycznych. Na zebranie przybył mię*
szawskiego", podpisane inieyałami Em-okij pod dziestomiesięczne. Instrumenty używane od cen dzy innymi wiceprezydent p. Sarę, radca dwo
któremi łatwo domyśleć się posłanego niedawno na najniższych, Wystawa obrazów. Wstęp wolny. ru Ingarden, prof. Rakowicz, fizyk miejski dr
emeryturę b. prezesa cenzury, Emańskiego. Wspom
Janiszewski, red. Feldman, Łilkunastu radców
nienie p. Emańskiego przynoszą bardzo charakte
miejskich, wreszcie liczni członko4vie Tojv. De
iWe wtorek 7 b. m. otwarty został „Teatr mokratycznego.
rystyczne szczegóły z czasów jego urzędowania, a
stanowisko, jakie autor obecnie zajmuje, jest bar świetlny „Urania“ przy ul. Stradom 27 (róg
Zebranie zagaił red. Konopiński zazna
dzo znamiennem w stosunku do znanej jego dzia Dietlowskiej, przystanek kolei elektrycznej). czając, iż referatu o jednym z najważniejszych
łalności diejatielskiej, jaką rozwijał na stanowisku Wytwornie urządzony lokal i pierwszorzędne działów polityki miejskiej, bo r iferatu o poli
prezesa cenzury. W pamiętnikach swych zajmuje filmy sprawiają na odwiedzających bardzo do tyce oświatowej krakowskiej Rady gminnej,
on stanowisko więcej niż objektywne i szczerze datnie wrażenie. Zarząd teatru poczynił wszel podjął się doskonały jej znawca, prezes sekkrytyczne, i uzasadnia je całym cyklem prawdzi kie starania, by za stosunkowo niską opłatą cyi szkolnej, poseł dr Bandrowski.
dać swym Szanownym gościom milą i g< dziwą
wych anegdot z owych czasów i stosunków.
2911
Referat p'sła BandrowsPiego.
Proces o zajścia przed pomnikiem Mickiewicza w rozrywkę.
Poznaniu. Przed H poznańską Izbą kamą odbyła
Referent omówił na wstępie znaczenie oświa
się rozprawa apelacyjna przeciw 38 Polakom, oty i sztuki w życiu narodoweni polskicm. Kra
skarżonym o wywołanie zbiegowiska w lincu z. r.
ków w pierwszym rzędzie stanowi ognisko oprzed pomnikiem Mickiewicza w’ Poznaniu i o opór
światy i sztuki polskiej i z tego też powodu
* Walne zgromadzenie Tow. galic. Kasy Oszczę na gminę ni. Krakowa spadają obowiązki szcze
władzy. Zajściom tym przypisano podczas pierw
szej rozprawy znaczenie polityczne i oskarżeni o- dności, jak donoszą ze Lwowa, odbyło się wczoraj gólniejszej natury, które każą jej może nawet
trzymali bardzo wysokie kary. Obecnie Izba kar rano w obecności kom. rządowego, r. Popiela. nad siły dokładać starań, by Kraków ul rzymał
na nie stanęła już na tem stanowisku i przyznaw Obrady zagaił prezes wydziału, p. Stanisław Nieza- nadal tradycyę najważniejszego środowiska
szy, że w zajściach tych nie było celu politycznego, bitowski, podkreślając ciężkie przesilenie ekonomi myśli polskiej. Na całość tycli zadań muszą się
ziagodz,iia nieco wyrok pierwszej instancyi. Mimo czne, które musiało odbić się także na Kasie Osz składać najrozmaitsze czynniki publiczne i pry
to kary są bardzo wysokie, gdyż 12 oskarżonych czędności. Mimo to udało Się dyrekcyi zwiększyć watne. Do pierwszych zaliczyć należy rząd,
ma odsiedzieć po trzy i po dwa miesiące więzienia. obrót o przeszło pół miliona koron. I dziś prze kraj i gminę., do drugich całe społeczeństwo.
Ży dowscy rezerwiści i rząd rumuński. Jal to silenie nie skończyło się, jest jednak nadzieja, że Zadanie gminy wypływ z dwóch tytuiów.jniaswojego czasu doniosły dzienniki rząd runuiński stosunki nie długo się polepszą i Kasa wróci nowicic z obowiązujących uslaw i zobowiązań
postanów ił żydom-rezerw istom, którzy w czasie o- do normalnego stanu.
historycznej natury. Szczegóły wykażą, jak
Po przedłożeniu sprawozdania komisyi rewizyj gmina tym zadaniom podołała.
statniej mobilizacyi stanęli w szeregach „rmn- udzie
lić równouprawnienia obywatelskiego. Przy rzecz i- nej przez r. Pierożyńskiego, uchwalono następują
Budżet oświaty i sztuki w Krakowie.
nia tego jednak rząd rumuński dotychczas nie wy cą rezolucyę: „Walne zgromadzenie przyjmując
Wr. 1908 figurowało w ‘budżecie gminnyiu
pełnił, co wywołało uzasadnione rozgory zenie do wiadomości rachunki galicyjskiej Kasy oszczę
wśród interesowanych. Obecnie przeszło 100 ta- dności we Lwowie za rok 1913, wnosi: Sejm raczy na cele oświaty 696.152 kor., na cele sztuki i
kich niezadowolonych żydów postanowiło opuścić w myśl § 38 statutu udzielić zarządowi galicj jskiej zabytków historycznych 175.692 kor., razem
Rumunię i udać się do Stanów Zjednoczonych. Kasy oszczędności we Lwowie absolutorjmm z ra 871.844 kor. W roku 1913 na cele oświaty lo
Większość jednak z nich nie posiada wystarczają chunków za rok 1913."
ży gmina 1.302,443 kor., na cele sztuki 248.109,
Rezolucyę uchwalono jednogłośnie. Następnie kor., razem 1,550.582 kor. Budżet przeto niemal
cej na drogę gotówki, dla tego też drogę przez Ru
munię ku granicy odbędą przez cały kraj pieszo, z odbyła się dyskusya, w której między innymi, za że się podwoił w ciągu lat sześciu.
medalami pamiątkowymi na piersiach.
brał gło3 wicepr., dr Dylewski, wyrażając imie
Świadczy to, że tej dziedzinie gospodarki
Lot Paryż—Pekin. W AT donosi z P tryża: Lo niem obecnych i szerokiej rzeszy obywateli podzię miasto szczególniejszą poświęca uwagę, prze
tnik niemiecki, Fleiderbaum, ubiegający się o na kowanie zarządowi Kasy i dyrekcyi za jej obywa znaczając stale mniej więcej piątą część bud
grodę „Matina” w kwocie 150.000 franków za lot telskie stanowisko w tak trudnych warunkach i u- żetu na te cele. Na tę całość budżetową składa*
z Paryża do Pekinu, wyruszył wczoraj w podróż. ratowanie Kasy od strat, a licznej rzeszy klientów ją się oczywiście najrozmaitsze części, przed
Zamierza on przez Auśtryę, Królestwo Polskie, Ro- od ruiny w roku klęsk ogólnych. Wniosek tej tre stawiające się w ogólnych zarysach nastę
syę i Syberyę przybyć około 25 b. m. do Pekinu,
ści przyjęto oklaskami.
pująco:
z

OMi® ® Kreftowie.

Dsifci ekonomiczny,

proszę baczną zwrócić uwagę, czy pudełko zaopatrzone jest firmą
n
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gdyż tylko te są oryginalne i pierwszej jakości.

Środa, ft Kwietnia 1914.

Szkolnictwo ludowe.
Z mocy ustawy krajowej gmina miasta Kra
kowa zobowiązana jest, do pokrywania potrzeb
rzeczowych dla szkól ludowych, a więc do do
starczania budynków jŁ utrzymania i wewnę
trznego urządzenia, opalu, oświetlenia i ich
obsługi, wreszcie do dostarczeniu boisk- gim
nastycznych. Najważniejszem zatem jest umieszczcnie szkół.
W budżecie figurują z tego tytułu następu
jące cyfry: W r. 1908 wartość czy nszów bu
dynków szkolnych wynosi 236.8U0 kor., w r.
1913 dochodzi do 400.000 kor. Cyfry te przed
stawiają wartość budynków szkolnych w r.
1908 około (i milionów', a w r. 1913 około 10
mil. kor. Gmina dąży przeto do umieszczenia
szkół we własnych odpowiednich budynkach,
co leży i w interesie szkół i w interesie gminy.
W ostatnich trzech latach wydała gmina na te
cele przeszło lję mil. kor., z czego powstały w
starym Kraków le dwie szkoły kosztem około
700.000 K., natomiast w gminach przyłączo
nych (Zakrzówek, Półwsie Zwierzynieckie, Lu
dwinów, Czarna Wieś, Łobzów’, Dąbie, liaszów) około 1 mil. kor. Cyfry te świadczą, że
gmina przedewszystk i em zwróciła swoją uwagę
na zaniedbane pod względem szkolnictwa gmi
ny przyłączone, o czem w tych gminach przed
przyłą c/.eniem nie można było myśleć. Wszystkie
budynki szkolne wyglądają okazale zewnę
trznie, a wewnętrznem urządzeniem, stale się
ulepszająecm, przypominają najlepsze wzory
szkół zagranicznych. Tak np. szkoła św. Floryana rozporządza urządzeniami, którychby jej
mogły pozazdrościć wszystkie inne szkoły.
W tych budynkach miejskich mieściło się:
W r. 1008 20 szkół męskich, 23 żeńskich, z te
go G szkół wydziałowych męskicli, a 9 szkół
wydziałowych żeńskich W r. 1913/14 jest szkół
męskich 28, a 82 żeńskich, między tcini szkół
wydz. męskich 9, żeńskich 13. Obok tego znaj
duje się G szkól mieszanych; tą to nieliczne za
bytki w’ niektórych gminach pi zylączonveh.
W krótkim czasie zostaną one przekształcone
w szkoły typu krakowskiego. Ze szkół wydzia
łowych w r. 1913,14 było męskich 3 z IV-tą
klasa 4Vy działową, żeńskich 3 z pięciu, jedna o
sześciu klasach. Wynika z tego, że w roz4voju
szkolnictwa ludowego widoczną j&st dążność
do osiągnięcia coraz wyższych typów
Poza szkołami miejskicmi istnieją prywatne,
mianowicie jest ich w bieżącym roku rzkol
nym 15. z tego G wydziałowycli, a nadto jeszcze
19 chejderów.
W szkołach tych kształci się ogółem 18.458
dziatwy obowiązanej do nauki szkolnej, na ogólną cytrę w Krakowie, liczącą według urzę
dowych wykazów 24.000. Świadczy to, że na
wet i w Krakowie usuwa się pewma część dziat
wy z pod przymusu szkolnego. Jest to zjawi
sko, z którem” Rada szkolna okręgowa ma cią
gle do walczenia. Przymus szkolny przedstawia
wv wykonaniu na terenie tak rozległym i tak
ruchomym ogromne trudności.
Do nauki szkolnej należy także gimnastyka.
Tylko w' niektórych szkołacłi są sałe gimna
styczne dobrze urządzone. Wzorową pod tym
względem jest nowra szkoła św. 1 loryana. Z
braku odpowiednich sal nie wszędzie może być
nauka gimnastyki należycie prowadzoną, gó
rzysta też wiele młodzieży z tutejszego ..Soko
la", który ster nauki ujął w ręce bądź w swo
ich, bądź w szkolnych salach. W licznych też
szkołach korzystają dzieci z obszernych boisk.
W uzupełnieniu nauki gimnastyki są gry i
zabawy, odbywające się po większej części w
parku Jordanu. Niestety' park ten nie może
obsłużyć wszystkich szkół i dlatego założenie
nowych parków na obwodzie Krakowa staje
się z dnia na dzień kw estyą piekącą.

Lekarze szkolni.
Tylko opiece gminnej zawdzięczają miejskie
szkoły opiekę lekarską. Instytuc.ya lckarz.y
szkolnych została powołaną do życia w r. 1911,
a zadaniem lekarzy tych jest: a) rewizya bu
dynków szkolnych pod vzglcdem ńygięjńeznym, b) zwalczanie chorób zakaźnych w szko
łach, c) badanie dzieci szkolnych, d szczepie
nie, e) kierownictwo w wyehownniu fizycznem.
Niejednokrotnie dają się sły-szećw r.ieprzy'chylne może glosy o działalności lękamy’ -zdol
nych. Dla usunięcia tych mylnych poglądów
wystarczy zacytować kilka cyfr. W roku l.)ll
lekarze ci zbadali przeszło 14.000 dzieci, w r.
1913/14 około 12.000 dzieci. a systema'ycznie
badanych było w i. 1911/12 razem 4630, a 4V
następnym roku 4914 dzieci. — Instytucya le
karzy szkolnych dała inicymtywwę do powołania
następujący cii nowych instytucyj: 1) ambidatoryaim dentystyczne dla ubogicłi dzieci okól
nych, z którego korzystało w roku 1D1_, -14
dzieci, 2) towarzysttyo opieki nad dziećini szkół
ludowych, które żywi dziennie około 100 dzie
ci. Oprócz tego lekarze szkolni zabierają głos,
a jal dotychczas zawsze ze skutkiem, w roz
maitych kwestyach, ze szkołą się lącząey>jh,
nic przeto dziwnego, że instytucya lekarzy
szkolnych może lit zyt w krótkim czasie na
zupełne powodzenie. Wiele tu zależy’ od współ
działania nauczycieli. — Nie ulega.-wątpliwo
ść^ że wkrótce ,uż stanie Kraków i pod ym
wz 'lodem na równi z miastami zachodniej Luropy," w których instytucya lekarzy szkolnych
należy ściśle do organizmu szkolnego.
Biblioteki szkolne.
W szkołach naszych pomyślano także o bi
bliotekach szkolnych. W ostatnich czasach dzię
ki okręgowej Radzie szkolnej stworzono typy
biblioteczek szkolnych dla młodzieży, Które się
niezadługo znajdą we wszystkich krakowskicu
szkołacłi.
Zbiory szkolne.
Mimo tych-wszystkich usiłowań znajdują sic
w szkołacłi liczne braki. Zbiory środków nau
kowych niedomagają pod wielu względami i
byłby czas najwyższy, ażeby Rada szkolna kra
jowa ze szczególniej; zem uwzględnieniem się
zajęła tą sprawą.
Praktyczne wychowanie dziewcząt.
Po za ustawową działalnością Rada gminna
rozwija wytężoną akcyę celem podnioswnia
szkolnictwa krakowskiego na poziom, odpowia
dający wymaganiom dzisiejszej chwili. W pierw
szym rzędzie zwróciła uwagę na Draki w wy
kształceniu dziewcząt. Jej to otaranioni zawdzię
czać należy, że nauka gospodarstwa domowego, w
naszych szkołacłi żeński"h dotychczas zupełnie
martwa, stała sic nauką żywą .dzięki powołaniu
do życia terenu gospodarstwa domowego, t. j. ku
chni szkolnych. Uczennice dwóch najwyższych

nowa
klas otrzymują tę naukę w istniejących dwóch ku
chniach szkolnych ku wdclkiemu zadowoleniu rodzi
ców i z wielką korzyścią uczennic. Powstała też
duża szkoła gospodarstwa domowego, przystępna
dla wszystkich kobiet, jest ich też w tej szkole
pełno i niezawodnie wywierać ona musi dobroczyn
ny wpływ na praktyczne wychowanie kobiet.
Dla młodzieży żeńskiej istnieje też 2-klasowa
szkoła handlowa przy tutejszej akademiii liandlowej. Daw niejszą szkolę robót kobiecych przekształ
cono na szkołę przemy słowną żeńską wr myśl roz
porządzeń ministeryalnycłi. Wkrótce szkoła la otrzyma wspaniały budynek, a z dniem 1 stycznia
1915 przejdzie na etat rządowy. Będzie to pierw'sza tego rodzaju szkoła rządowa w Austryi Nad
to istnieją w Krakowie kursa żeńskie A. Baraniec
kiego, które, acz niezorganizowane według typów
dzisiejszych, posiadają liczną frekwrencyę i czy
nią zadość w pełnej mierze potrzebie wyższego wy
kształcenia kobiet.
Rada ni. przygotowała także projekt gimnazyum
realnego żeńskiego, który jednak dotycliczas zre
alizowany m nie został.

Szkolnictwo zawodowe.
W staraniach około szkolnictwa zawodowego
męskiego zasługuje na podniesienie: Przedewszystkiern powołano do żyt ia przeszło 20 szkół uzupeł
niających handlowych i przcmysłoWycn, w których
kształci się około 2.500 młodzieży rękodzielniczej.
Wr 1908 koszt tego szkolnictwa wynosił około
32.000 koron, w r. 1913 wynosi on przeszło 93.000
koron. Nadto szkoły te dążą również do osiągnię
cia wyższego typu, i przyjmują coraz więcej cha
rakter szkół zawodowych, przystosowanych jak
najściślej do potrzeb życia przemysłowego. Przy'
szła też do skutku rządowa szkoła przemysłowa.
Akademia handlowa, a wreszcie staraniem gminy'
zawdzięczy Kraków przyjście do skutku Akade
mii górnii zcj. W ogólności nie zaniedbuje Rada
gminna żadnej sposobności, ażeby przyczynić się
do zakładania w Krakowie rozmaitych szkół za
wodowych, i tak podjęła starania o szkołę szew
ską, krajową szkołę ceramiczną, dla której właśnie
Kraków względnie Podgórze byłyby najlepszem
miejscem działania. W końcu należy' wspomnieć o
Muzeum techniczno-przcmysłowem i złączonym z
niem instytutem dla popierania przemysłu ręko
dzielniczego. Dzięki ofiarności krakowskiej Kasy'
Oszczędności, gminy, kraju i państwa iiistytucye
te znajdują się dzisiaj we wspaniały m budynku i
zaczynają rozwijać zbaw it un.ą działalność dla war
stwy rękodzielniczej. Z budżetu 51.000 K >v r.
1908 doszły one do liudż.etu 136.00 K. Cyfry te
same wskazują na rozwój ich działalności.

Pomoc dia stowarzyszeń oświatowych.
Należy' wreszcie wspomnieć o pomocy, jakiej
gmina nie skąpi dla iuicyatywy prywatnej w
dziedzinie wychowania publicznego. Rok ro
cznie korzystają z tej pomocy' rozmaite instytucye i stowarzyszenia. W r. 1908 suma tych subwencyj wynosiła 55.00 K, w r. 1913 sumę
157.754 K. Jeżeli działalność na tem polu jest
ograniczoną to dzieje się to wskutek natural
nych przeszkód budżetowych.
Najbliższe zadania oświatowe gminy.

W ostatnich czasacli zaprzątają umysły Ra
dy m. tego rodzaju sprawy', jak Dom ludowy’,
sala odczytowa, publiczna czytelnia i biblioteka
miejska, dom dla uniw. ludowego i t. d Są to
zadania, do rozwiązania których potrzeba nie
tylko zrozumienia i dobrych chęci, alo przedewszystkiem dużo pieniędzy'. W innych szczę
śliwych snołcczeństwacli są mecenasi, obywa
tele, którzy spieszą z pomocą swemu społcezeństwu. U nas ich nie ma, i dla tego Rada m. po
czuwa się do obowiązku świadczenia i na tem
polu i jest zupełnie uzasadniona nadzieja, że
także i w Krakowie iiistytucye te wkrótce będą
powołane do życia.
Działalność gminy w dziedzinie sztuki.
W dalszym ciągu omowił referent działalność
Rady m. Krakowa w dziedzinie sztuki i zabyt
ków historycznych.
Dział sztuki i zabytków przedstawia się wca
le skromnie, mimo to Rada miejska robi, co
może w tym dziale. Omówiwszy' świadczenia
gminy’ na teatr miejski, muzea i t. d., podniósł
referent potrzebę teatru ludowego w Krakowie,
przytoczył szczegółowo wydatki, udzielane
przez gminę na rostauracyę kościołów, zakujmo
zbiorów muzealnych i t. d: Wydatki te wyno
szą ogól°m 72.000 K. Zabytki m. Krakowa cie
szyć się będą zawsze szczerą opieką naszej Ra
dy’ miejskiej, która cv tym kierunku zdziałałaby
o, wiele więcej, gdyby’ miała więcej grosza na
te celo do dysjiozycyi.
_ _

Dyskusya.
Poseł S r o k o w' s k i zaznaczył, ze wiele
jest przesady wr zarzutach, podnoszonych prze
ciwko krakowskiej liadzie miejskiej, jakoby’ ona nie szanowała starycn zatiytków krakow
skich i nic dla kultury Krakowa nie robiła.
Przeciwnie, stwierdzić należy, że ta Rada robi
dużo przedewszystkiem dla szkolnictwa, które
jest przecież podstawą każdej kultury. Ataku
je się nieraz, namiętnie Radę miejską, że wanną
jest „burzymurstwa", że nie szanuje pamiątek
krakowskich. Każdy' kulturalny 1’olak stanąć
musi w obronie wartościowy cli naszych pamią
tek. Z drugiej strony nie można stać na sta
nowisku zupełnej konserwacyi, jeżeli się chce
mieć w starym Krakowie oświetlenie, chodniki
tramwaj i t. d. W przeciwnym razie należało
by przykryć stary Kraków szklanym kloszem,
a samemu wyemigrować do Zakrzówka. L nas
nie mówi,.się nie p konserwowaniu rzeczy, k'ti
re proszą o to. Ołtarz drewniany Wita Stwo
sza w’ kościele Maryaekim nie doczekał się do
tąd reprodukcyi w formie odlewni. Mówca wyra
ził uhołewninie z pow odu zaprzepaszczenia zbio
rów' Feliksa Jasieńskiego. Kraków nadaje się
doskonale na muzeum rzeczy wscliodnicli, zwła
szcza po nabyciu zbiorów Goldsteina z Paryża.
Radca dr Gertler omówił niezałatwioną
dotąd przez Radę m. sprawę Domu ludowego w
Krakowie i podniósł zasługi demokratycznej
Rady miejskiej, położone na polu szkolnictwa.
Prof. St. G órka zaznaczył, iż Kraków jest
wybitnie miastem szkolnenl, .gdyż uczy się tu
taj około 20.000 dziatwy szkół ludowych i 10
tysięcy młodzii ży szkól średnich. To też kra
kowska Rada gminna popierając rozwój szkol
nictwa, działała w' poczuciu dobrze zrozumiane
go obow iązku. Mówca umotywował obszernie
potrzebę bibliotek szkolnych oraz potrzebę za
łożenia w’ jednem z tutejszyeli muzeów oso
bnego działu pamiątek m. Krakowa.
Dyr. Rolłe z Podgórza wyraził, przekona
nie, że Stary Kraków w obrębie plant powinien

Reforma

być w dawnej swej szacie zachowany Krzyszlofory' nie powinny’ być zburzone, bo zniknie
sylweta Starego Rynku krakowskiego. Należy
uchwalić ustawę, w' której powinny być wy
mienione te domy', których zburzyć, nic wolno.
Ałow’ca domagał się uporządkowania Sukien
ne. oraz omówił potrzebę,zakładania domów' lu
dowych i czytelń w poszczególnych dzielnicach.
Po przemówieniu pp. dra Klimeekiego i prof.
Puijwida, który domagał się wydania drukiem
wygłoszonych referatów, odpowiedział refe
rent, dr Bandrowski. na poruszone niektóre
sprawy, poczem zebranie zamknięto.

Telefoniczne I telegraficzne

wladonwfti „Kowej Rvformg*’
8 s.wietnia.
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żenia listy kandydatów biskupich, z których
kapituła później ma wybierać. Lista bodzie odeslana rządowi.
NieKii:ckie szpiegostwo w Ro0yi.
Paryż. (WAT . AYedle doniesienia ..Malina"
lotnik niemiecki Berliner, ujęty w Ro.-,vi i jego
towarzysze, oskarżeni są o uprawienie szpie
gostwa. \\ iadzc rosyjskie nriałj' stwierdzić, że
lotnicy niemieccy w’ybrali się w’ podróż do Rosyi tylko w celach szpiegowskich. Opinia pu
bliczna rosjjska, wzburzona niedawnem are
sztowanie kapitana rosyjskiego Pol jakowa w
Kolonii, domaga się surowmgo ukarania lotni
kow- niemieekieh.
Zjazd cara z królem angielskim.
Londyn. „Daily Tel.“ potwierdza wiadomość
o bbslin zjeździć cara z królem angielskim.
Londyn. Bitwo Reutera donosi, że w Wind
sorze nie me wiadomo o zamiarze zjazdu króla
angielskiego z carem w bieżącym roku.

Dr. Biliński na posłuchaniu u cesarza.
Przyg°ł°wania wojenne w Ulsterze.
Wiedeń. Cesarz przyjął wczoraj w południc
Dobrą jest rzeczą, od czasu do czasu przy
na specyalnem posłuchaniu ministra wspólne
Londyn. Przybyło tu kilka okrętów’, z któ
go skarbu dra Bilińskiego.
rych wyładowano wielkie zapasy materyału pomnieć sobie, że z pomiędzy wszystkich za
wojennego, przeznaczonego dla Flsieru. Między biegów, które przedsiębierze człowiek nowo
Pożyczka austryacka.
czesny w celu zacłiowania swego zdrowia, jest
inneni okręty te przywiozły 24 mitraliez.
Wiedeń. V czorajszy wynik suliskrypewi na
praayie najważniejszjmi pielęgnowanie zębów
Choroba króla szwedzkiego
przekazy skarbow e wy padł bardzo pomyślnie za
w odpowiedni sposób. Zaledwie bardzo niewie
Sztokholm. (WAT). Lekarz przyboczny króla lu jest wiadomem, że zepsute zęby' nictylko
równo w państwie ja k za granicą. Według dotych
czasowych zgłoszeń zapotrzebowanie pożyczki Gustawa wydaj wczoraj następujący biuletjm: bardzo poważnie zagrażają zdrowiu, lecz także,
zostało kilkakrotnie pokryte, zwdaszcza w’ sztu Król ma w żołądku ranę, która powiększyła się co noave badania po.twierdzily, w .sposób nieukach zamkniętych (Sperrstuećke), tak, że wml- tak znacznie, że operacym joet niezbędna.
legającj' najmniejszej wątpliwści. stanowią
Król zgodził się na operacyę i wyraził życze punkt wyjścia dla rozmaitych chorób, których
nym zapisom nic, albo bardzo mało przypadnie
do podziału. Dzisiejsze posiedzenie konsoreyum nie, aby odl»yhi się jaknajryeblei.
Iirzyczjmj’ dawmiej stanowiły zagadkę. Tylko,
ma powziąć postanowdenia co do podziału.
Z Meksyku.
A
taki sposób pielęgnowania zębów można na
Berlin. Subskryąicya na now'ą pożyczkę auNowy Jork. Według telegramu z Meksyku, zwać odpowiednim, za pomocą ktorego czy n
stryacką w wysokości 390,600.000 I< z powo meksykański urząd spraw’ zagranicznych'od niki powodujące psucie się zębów przez codzień
du znacznego przewyższenia kwmty została dał amerykańskiemu wicekonsalowi w' Torrc- się wytwarzającą fermentacyę i gnicie, codzień
przedpołudniem zamkniętą.
on, Carotersowi, pismo uwierzytelniające, po zostają unieszkodliwione. Można to osiągnąć
nieważ tyysylał nieprawdziwe sprawozdania o tylko przez użycie antyseptycznego środka do
Ubezpieczenie górników od wypadku.
pielęgnowania zębów.
Y.Jedeń. „Wiener Zt,g.“ ogłasza cesarskie wynikacłi akcji generała Villa.
Odol działa w sposób odrębny od innycli pre
Nowy Jork. (\A AT). Z Meksyku donoszą, że
rozporządzenie co do wciągnięcia roiiotników
paratów
’. Podczas gdy inne środki do pielęgno
pew
’
stańcy
wzięli
do
niewoli
biskupa
dyecczyi
górniczych do ogólnego ubezpieczenia od wy
padków, przez eo. spełniono dawno wyrażane Chilapa W’ stanie Guerro. Przywódca powstań wania ust i zębów' — o ile je wogóle można
życzenia górników. Rozporządzenie zgadza się ców generał Zapala grozi biskupowi, że każę wziąć pod uwagę ze względu na codzienny' uco do treści z projektem ustawy, ueliwalonym go w’ Wielki Piątek ukrzyżować, jeżeli nie zho- żytek, działają tylko podczas tych kilka se
kund podczas płukania ust, to Odol działa
już przez Radę państwa, którj jednak wsku żj’ okupu w sumie 100.000 koron.
jeszcze
przez caie godziny. — To jedyne w
tek zamknięcia parlamentu nie mógł być do
Trąba powietrzna.
sw'oim rodzaju długotrwałe działanie według
końca parlamentarnie przeprowadzony.
Halle. (WATI. Trąba powietrzna zniszczyła wszelkiego prawdopodohieństwn należy’ przyŻądania Czechów.
zabudowania fabryki eelluloidu, przyczem 5 pisa/ć temu, że Odol podczas płukania ust wsią
Praga. „Nar. Listy" w polemice z dzienni robotników' zginęło.
ka po prostu w zęby’ i błonę śluzową jamy’ ukami niemieekinii oświadczają, że Czesi do
stnej, przepaja je do pewnego stopnia i w teL
„iunctim" między żądaniem załatwienia kra
sposób pozostaw ia rówmy' antj’septyczny po
Odpowiedzialny redaktor i wydawca:
jowej ordynaeyi a uregulowaniem kwestyi ję
kład, który jeszcze przez całe godziny przeciw
zykowej przy władzacli państwowyeli nic od
Hicfrsł
działa procesom gnilnym i fermentacyjnym po
stąpią. Jeżeli nie uda się doprowadzi'1 do po
wodującym próchnienie zębów’.
2424
rozumienia między Czechami a Niemcami, Ra
a £? E ó L .'•!
da państwa będzie w jesieni rozwiązana.
Naturalna nona
(Artykuły w’ tym dziale nie pochodzą od
gorzka zdrojowa
Ciągnienie loteryi klasowej.
redaucyi.)
Wiedeń. Przy Avezorajszvm, ostatnim dniu
jest najlepszym ] rzez l.karzy zalecanym środkiem
(Wykwintna, smukła figura) jest jedynem na zai uizenia w trawieniu i z nich wynikające
ciągnienia loteryi klasowmj rvygrana 40.000 K
p.ułła na Nr. 32.850, lO.OoO K na NT. 9G.351. pragnieniem kobiet i celem. -sportowców’ na
słab-tści.
2709 2 6
Grac. Wygrana premia w kwmcie 700.000 szych czasów. Jazda konno i sport, które powo
Afoł.na ( trzymać we wszy stkich aptekach, drogrerj ach
koron, która padła na los Nr. 18629, przypada dują osiągnięcie i utrzymanie “leganckiej. smu
i s łidach wód mineralnych..
do podziału na 8 osób. Premię te wygrali: u- kłej figury, znajdują silne poparcie w używaniu
Zerząd
zdrojowy
STER Ov' poczto Sokolnlce
rzędnik kolejowy, urzędnik towarzystwa ubez naturalnej gorzkiej wody „II u n y a d y J a
k to cerna.
pieczeń, pułkownik, właściciel sklepu i krawr- n o s“, którą oddawna już lekarze wszystkich
krajów uznali za najprzyjemniejszy i szybko
cowa.
działający środek przeciw' przykrym nagroma
O sprawcę zamachu w Debreczynie.
pijcie
dzeniom się tłuszczów, powodującym ocięża
Budapeszt. Dzienniki donoszą, że sprawa vry- łość. Na szczególiki wzmiankę zasługuje to, że
dania Katarku natrafia na trudności. Nie wia wniesioną przez petersburską akademię rozpra
domo bowiem, komu Katarku ma być wydany, wę publicznie omawiano, a tematem jej było:
o ile rząd serbski wmgóle się zgodzi na jego „Ó wpływie źródła mineralnej gorzkiej wody
wydanie, i uzna zamach w’ Debreczynie za niepo „Hunyady Janos" na asymilacyę i zawartość
lityczny. Katarku jest poddanym rosyjskim i tłuszczu w pożywieniu u chorych i zdrowych
powinien być wydany Rosji. Tam atoli grozi ludzi". Autor w swoich wywodach przychodzi
mu kara za dezercyę. Katarku dowiedziawszy do wniosku, że gorzką wodę „Ilunyady Janos" na utrzymaniu odrowych zębów i pigwie}.,
się o tem, że mógłby być wydany Rosy i, ouznać można za dobry' środek do utraty tłusz trawieniu, niechaj się posługuje stale h1]>EFg
świadczył, że jest poddanym rumuńskini. Da
czu i zmniejszenia wagi ciała.
1313
LAMP (wodą do ust, kremem i proszkiem do
lej zachodzi kwmstya, czy miałby b} ć wydany
zębów), wyrabianemi podług recepty
Austryi czy też Wręgrom, ze względu na to, że
wysłał maszynę piekielną z Czerniowiec, a
więc zbrodnię popełnił właściwie na terytoryum
austryaekiem.
w krakowle, ulica Str^ćom L. 27. Przystanek
kolei elektrycznej.
Echa antipruskiej demonstracji w Warszawie.
Warszawa. (WAT). Z polecenia oberpolicmajProgram oil piątku 7 do 13 kwietnia:
stra wypuszczono wczoraj z więzienia 53 stu
Przegląd tygodniowy Pathego, aktualne.
dentów- polskich, z uniwersytetu, politechniki i
Monopol na
Zabronione
wuUerynaryj, aresztowanych za udział w dew Wiedniu.
Galicy;
inonstracyi przed konsulatem niemieckim z po
dramat
w
czterech
częściach
na
tle stosunków
wodu zajść w kościele św. Pawia w Moabiem.
berlińskich.
Sześciu studentów’ zatrzymano dalej w więzie
niu.
Część I„ Część II,. Część III., Część IV.
DLA
i
Echa procesu Bendasiuka.
W głównych r olach wystąpią znani artyści
Petersburg. Na zgromadzeniu tow'. JialickoWanda Treumann i Viggo Larsen.
russkiego po dyskusyi o procesie lwowskim u2. Palący bibułki cygar
I. Pałac; tutki
chw'alono rezolucyę, wyrażającą oskarżonym
4.000
wygranych
6.000 wygranych
we Lwowie sympatję. Dalej wyraża rezolueya
prześlicziio zdjecle z natury.
« kwocie 35 300 K.
w kwocie 50.000 K.
życzenie, aby dyplomacya rosyjska troszczyła
HI. "L 2.340 wygr. 12 mk. reklaji,
Straszna historya, humoreska.
okładek od bibułek 3.0 O1 wyg?. KI. VI.
się także o los Ptosyan zagranicą.
n »■ 1.000 „ 24 „
2. 00 „ „v
n TT « n n
Zjazd kadetów.
Podstęp romantycznej jedynaczki „ « «. - 31 „ ti
i, ” t,
800 „ n IV.
„ #. 160 „
50 „
n
łł n n łi
l50 „ „ hi.
Berlin. Z Petersburga donoszą dzienniki tukomedya w dwóch częściach
- «. « „ 'tu ; n
» n «
48 „ „ II.
teisze, że obraduje tam zjazd kadetów’ wypra
z panną i_iedke wr głównej roli.
n b -2 n 200 B
TT n r* n n
12 „ „ I.
wie taktyki. Między innemi zjazd zajmuje się
RcizJz.ela
się
nagrody
G
razy
w
roku.
—
Nagrody
rozOświćti pódl osi eie niezaprzeczenie. Również
olbrzYiniemi kredytami na zbrojenia i wnio
daje jię od 4 kwietmal9t4. Gdyby do jednej klasy
1
środki
żywności
i
lecznicze
muszą
się
dj
to;
o
skiem o icli odrzuceąic, dopóki nie ł>ędą prze
nadesłano więcej zgłoszeń, niż jest nagród przeznaczonyclg.w takim razie rozstrzyga losowanie.
prowadzone zasady manifestu październiko stosować, a liczba rze-zy, Itóre d'iś mieć możemy
palący może kilkakrotnie premie otrzymać, je
wego. Część kadetów’ stoi jednak na stanowi w skoncentrowanej farmie, jest prawie i ieprzewi- Każdy
dnakże nie dostanie nigdy tego samego jirzedmiotu.
dzian
>
Faya
so<L
nskie
mmeralne
pastylki
tą
drogą
sku że taka taktyka byłaby niebezpieczna. —
Bliższe informacje:
Reprezentanci z Kijowa, Odessy, Rygi, Char są nam od 25 lat znana. Zawierają one w robie
Sociefe Abadie, Wiedeń X. Davidgasse 92.
bowiem zbawcze sl-ładoikl Bodeńskich gminnych źró
kowa i innych miast oświadczyli, że ludność
jest, bardzo niezadowolona z powrndu samo«'oli deł leczniczych tak 3, jak i 18, w skoncentrowa
ne', dogodnej i skutecznej formie i zawdzięczają
urzędników, którzy dopuszczają się niesłycha
tym właśnii przymiotom swoją Bławę światową.—
nych nadużyć.
Należy bacznT uważać na nazwisko Fay. Pudełko

Zamiast w od pruskich
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Zjazd Poincarego z carem.
Paryż. Prezydent Poincare udaje się w lipcu
do Kronsztadu, na zjazd z carem.
Rosya przeciw Niemcom.
Petersburg. (WAT). Dzienniki tutejsze dono
szą o nowym nieprzyjaznym kroku Rosji wo
bec Niemiec. Według tego doniesienia, wszyst
kie zamówienia rosyjskie, czynione dotąd w/
Niemczech dla wojsk i mayjnarki, mają bj’ć
poczynione w Belgii, Francyi i w Anglii. Zamó
wienia, poczynione w Niemezeeli, będą cofnięte.
Nowy komendanł Petersburga.
Petersburg. (Pet. Ag. tel.) Generał adjutant
Trockij, który'osiągnął granice wieku, prze
pisaną dla służby, został zwolniony ze stano
wiska komendanta Petersburga. Następcą jogo
został zamianowanj’ komendant twierdzj’ w
Kronsztadzie, generał porucznik Nikoleńko.

Obsadzenie biskupstwa wrocławskiego.
W rocław. Wczoraj popołudniu zebrali się
członkowitjSEkapituły wrocławskiej celem uło

kosztuje tylko 1 K 25 h.

Kraków, 7 kwietnia.

460 1 2

Ostrzeżenie.
Wyrokiem Izby sądowej z dnia 17 listopada 1913
roku Nr 3271 postanowiono syna mego, Stefana,
matce Z fii z Załuskich odebrać i eldae go ojcu.
Ponieważ w grudniu 1913 roku Zoha z Załuskich
wróciła do Warszawy sama, pozbywszy się dziecka,
I, jak oświadczyła władzom sądowym, dziecka ukry
ła, przeto ostrzegam wszystkich, co w ukryciu i prze
chowywaniu dziecka udział biali lub biorą, że po
ciągnięci będą do odpowiedzialności tądewej za
współudz'ał w czynie przestępnym. Kto zaś o po
bycie dziecka zawiadomi sędziego śledczego 18 re
wiru w Warszawie, lab miga obrońcę prawnego
mecenasa Fełerowicza, Kopernika 14( otrzyma odemnie nagroly Itoroił 5200. — Dziecko pawnie
okryte pod fahzywem nazwiskiem Hof, Junosza,
alba Janusz, których Zofia z Załuskich w ostatnich
lata-h używała.

jedwabisto miękką otrzymuje każdy po użyciu Kremu
„0dałi88k“ ń K l’2O i mydła Macierzankowego
Bl acha z Tarnowa ń 60 liał. — które również
usuwają plamy wątrobiane, opalenie, piegi i t. d.

HOTEL FRANCLSKI: Radca dworu Tadeusz Klu-

sik Orzechowski ze Lwowa; Samuel Bukowski z Wladyslawpola 'Król. Polskie1); Jan Górniak z Sibic.y; Ce
cylia Frenkiel z Częsloc bowv, Tymotea Bocheńska
ze Lwowa; Maksymilian de Jari z Paryża: Edmundo
wie Jagit-Kcy’ z Warszawy; Karol Kohut z Nawojowej;
Regina Kahany z Czerniowiec: Kazimierzowie Mo
stowscy Latoszyna; Jakób Mortkowi&z/z' Warszawy;
Roman Ujejski i. Pawłowa: Jan Wykowski z Łężko
wie: dr Artur Dobiecki z Cianowie (Kieleckie); Uternard Jelinck ze Lwowa; dr Leopold Tlioma z W:ednia; Bazyli Sakoluk z Drohobycza.
HOTEL' BELJTDFRE: Pułkownik Michał Sclimiiit
z Wiednia; nadp. Fryderyk Krist :. Opawy; nad],. Wi
ktor Gross z Olchowca: inż. Maksymilian Iłecht ze
Lwowa: Siigp. Józef Bai?ęzy'szvn z Jarosławia: kap.
Ernestyn Hauser 7 Wiednia; Marya.Gótz z córką z
przemyśla; Ryszard Jesslcr z AYicdnia’. t mil Czech z
Warnsdorf (Czechy'; Stefan Nowicki z Sierszy: Ja
kób Gonet z Korczyna; Marya Exnerowa z Sierszy;
Ilelena Strzelczyk z Sierszy; Aleksander Senn ihkowski z Bochni Karol Lister z Drohobycza Leopold Bu
czyński ze Lwowa; S. Friedmana z Bochni; D. Grajower z Chrzanowa lYilhclm Miiłlcr ze Lwowa: Stani
sław Wyrwa zc Starego Sącza: Vacłav Ceryeny z Pra
gi: Leopold Raszyk z Frysztaku: Julian Rogowski z
Częstochowy: Stanisław ł'odwiń z Tarnowa: Ignacy
Alfandry’ z 44 iednia: 44'iktor Mozolowski ze Sanoka;
J. Bernstein z Piwniczny.

Do nabycia: Skład aateczny „Sanitas“, Kraków, ul. Dfuga !S;
Reim i Sp., Lina A-B; Dróg. Zopctha, Bflafy Rynek; Dróg.
Linka, ul. Sławkowska; Apteka Reśera; Dróg, przy ul. Karme
lickiej; Dróg. Welndlinga, ul. Grodzka; Drrg. Stiela w Podgórzu ild4

4

NOWA

121.

Wiedenki ?ank Związków#.

REFORMA.

Środa 8 Kwietnia 191-4,

Filia w Krakowie #w* *ł. 44, iiaSa fl-BP

Kapitał akcyjny 100 mil. koron.
Fundusze rezerwowe 41 miL koron.

Przyjmuje wkładki na rachunek bieżący i na

Załatwia wszelkie transakcye bankowe.

Wymaca większe kwoty bes wypowiedzelm.

Sanatoryun;

Rozszerzona 1 odpowiednio urządzona Pracownia firmy

aj

i Zakład wodoleczniczy

99

Bpeo. chor. nerw.

przyjmuje wszelkie roboty wchodzące w zakres konfekcyi damskiej —
tak z materyałów własnych jak i obcych — i wykonuje z punknalnością
po najniższych cenach.
Już nadeszły wiosenne modele bluzek. — Ceny od koron 5 wzwyż.

Mifsśniiwm kwiecia

Dra KUPCZYKA
Krabów, ni. Szujskiego 11,

Choroby nerwowe, serca, żołądka
i jelit, przemiany materyi i t, p.
2004 10 20

i odpoceaie ciała oraz nieprzy
jemną woń z nóg i pach ciała
usuwa

„Kameno"

poleca nowo otworzona

Świetlica kwietna „Żywią**
Zy g-munta Soswińskiego
Kraków, Karmelicka 1. 9.

354

specyalny magazyn bluzek

Karmelicka

2135 7 7

1. 7.

„EKSYKANS"

21 o

poszukuje młody Polak, włtdający
psykiem niemieckim i czeskim, z
ukończona szkułą rolniczą i gorzel- Rośliny doniczkowe — palmy, arar.karyo i t. p., kwiaty
niczą, oraz 8-letnią praktyką. Zgło cięte, oraz wszelkie wyroby w zakres ogrodnictwa artysty
szenia: Józef Gruszewski Jasienica, cznego wchodzące, jako to: bukiety, wiązanki, żardin, ry,
p. Jaworze. Śląsk.
2610 4 0

hygieniczny proszek Laboratoryum A. Górskiego w War

szawce.
Główny skład w Drogueryi
Magistra farm. J. Hanaka i Sp.,
Kraków, Szewska 5. Cena pu
dełka wraz z rozpylaczem 1 K.
813 11 o

kosze kwiatowe, wieńce. — Wielki wyDór waz stylowych.
Zlecenia z prowincyi uskutecznia się natychmiast.

SM fgitra* i pin
PODKARPACKA FABRYKA

pod firmą
2836 1 3

LW. 43.548/14.

sprzedaje instrumenta z pier
wszorzędnych fabryk najta
niej, z gzarancyą kilkoletnią.
Wyłączne zastępstwo firmy
Braci Stingl.
252 25 O

iśi vi

Z początkiem roku szkolnego 1914/1915 będzie nada
nych jedenaście miejsc funduszowych w c. i k. Zakładach
wojskowych i naukowych z fundacyi pod nazwą: „Cesarza
Franciszka Józefa I fundacya jubileuszowa1*.
Warunki przyjęcia ogłasza się równocześnie w „Gaza:
cie Lwowskiej oraz we wszystkich Zakładać? naukowych
wyższych ' średnich.
Termin wnoszenia podań do Wydziału krajowego upływa

z rimBU 10 maja 1314 r.

Piotrowski w. r.

w Sanoku
przewyższająca jakością i dobrocią wszelkie inne wy
roby masarskie, poleca kolekcye świąteczne 5-kilowe,
składające się z 8 gatunków różnych deserowych
wędlin bez szynki, za cenę 10'50 K wraz z opakowa
niem, zaś kolekcye 10-kilowe z szynką, za cenę 21 K
wraz z opakowaniem.

Specyalność fabryki: Kiełbasy i szynki sanockie!

Zapewniony byt

Lnitelt
mają panowie i panie każdego stanu, emeryc’, oraz fachowcy,
e
przez objęcie zastępstwa we wszystkich miejscowościach pań
stwa i za granicą w celu zawierania korzystnych ubezpieczeń
życiowych z badaniem i bez badania lekarskiego, oraz sprze
Wolska 1, © w Kraulica
2744 3 6
daży losów wartościowych na małe spłaty miesięczne. Udzie kowie.
lamy najlepszych warunków, jakich dotychczas żadna inna
instytucya nie udziela. Zgłoszenia przyjmuje: Dom Bankowy,
Kupuję! Z
Kraków, ul. Zielona 28; Lwów, ul. Senatorska 9; Czerniowce, Sypialnie, jadalnie, salony, uLiliengasse 6; w Morawskiej Ostrawie, Bahnhofstrasse 18 rządzenia biurowe i różne me
1971 9 10
ble i inno rzeczy. Chrześcijań
ski handel, Kraków, Koperni
ka 1. 13.
2739 6 10

h

ttejaryeh pokaleczeni ach, otwartych
rtych
ranach 1 poparzeniach*

fabryka wód min. sztucznych

Doga K —.60,

<toisi-LiDiinenL

Bgg£lia!j@r

K - 80, 1-0. Ł--

Kotwica-AIbuminat żelazny
TlufctUT*.
Przy ni odo krwiąloód i błędnicy.

Flaszka

Fstłon Kacza

K

1.40.

Do nabycia we Wszystkich aptekach albo
ofcna toa wprost sprowadzać Bi

Apteki Or. Richtera „Pod złotym
iwem“, Praga I,

mało używany i 2 nowe wozy cię
żarowe, tanio sprzeda Roman Szpunar, kowal, za rogatką Mogilską,
p. Grzegórzki.
2562 3 4

„KAMERA"
Szewsza 27. Telefon bf;R|/Vlll.

k.

Nacieranie Ml oapokajająee przy praegiębiamaci . reumatyzmie, postrzale 11. d.

FImiM

UHea EUSIet, 8.

L. 41800/1914
B. a.

sprzeuaje za gotówkę i na
spłaty aparaty z pie-wszorzęilnych fabryk „Ica“, „Ememana“, „Goci'za“, wedłag ory
ginalnych cen fabrycznych.
Przy zakupnie za gotówkę
odpowiedni opust. Cenniki
darmo i opłatnie. Przesyłki
pocztowe uskutecznia się od
wrotnie, me wliczając ko
sztów opakowania.
2545 3 16

dnia 20 kwietnia 1914 i-oku.

Sambor, dnia 31 marca 1914.

I

Celem oddania w przedsiębiorstwo robót:
murarskich i pomocniczych,
ciesielskich,
kamieniarskich
dekarskich,
blacharskich,
dostawy ankier,

naturalne wina górskie!

władający językiem polskfm i nie
mieckim, korespondent i koncepista,
znający ustawy, książkowośó i w ;ze l
tą maniuuiacyę biurową, dobrze się
prezentujący, szuka posady. Także
na prowincyi, lub jako podróżujący.
„Nr. 7 966 okaziciel karty na broń1
oste restante Kraków. 1122 20 20

Henie

stylowe, od najskromniejszych
do najwykwintniejszych, po
ceuach umiarkowanych, poleca
magazyn 2097 8 10

Eliififemiific

ul. Florynńska D
wejście od ul. św. Tomasza 18.
wyiior

wózków dziecięcych.

.WAMMMfWWMM

Jtt.

Sekretarza Rady powiatowej

Domdosprzadania

-r

6) znajomość obu języków krajowych, jakoteż niemieckiego
w słowie i piśmie.
Do podania należy dołączyć krótkie curriculum vitae.
Podania nieodpowiadające powyższym wymogom nie
będą brane pod rozwagę.
inteligentna, miłej powierzchowno

Panna

)V5ijystkuh
« idregueryach ® ,

tv£

Główny Skłarf r.a Oalicyę i Bukowl.lfJ1
UPI07R MIKOLASCH eSKA2
ORCGUERYA WG LWOWIE

w pięknej, górzystej okolicy, we
wsi Ropie, pomiędzy Grybowem _a
Gorlicami, nadający się dla letni,
ków, rekonwalescentów lub emerytuw, składający się z 3 poko’kazać, że:
kuchni, z ogródkiem jarzynowym
1) ukończyli studya prawnicze na jednym z uniwersytetów i owocowj m do 30 drzew, blisko
aaśtryaćkich, oraz złożyli wszystkie trzy egzamina rzą morgiem pola dobrego Cena pięi_
tysięcy koron. Wiadomości udzieli
dowe;
w miejscu p. Jan Mołda, pisarz gmin
2) nie przekroczyli 40 roku życia;
ny w Ropie, powiat Gorlice, nlbo
3) odbyli odpowiednią praktykę konceptową w autonomi p. J. Siemiński, nl;ca Radziwiłcznej lub rządowej służbie administracyjnej;
lowska 33, III piętro, w Krakowie,
4) o ile nie pozostają' dotychczas w służbie publicznej, do gdzie są do sprzedania dwu rowe
ru Puch i ilelikal premier, w dóbr; m
wód nieposzlakowanego życia dotychczasowego;
stanie, oraz wanna.
2712 2 10
5) prawo obywatelstwa austryackiego;

Wydział powiatowy
8
O

Kałusz, 20 marca 1914.
Sekretarz:

Aleksander Wojnar.

Prezes:

Henryk Prek.

€. Is. Dyrekcr® lioiei państwowych w Krakowie.
i

rozkładu

Odchodzą z Krakowa:
2*51 pop, (pospieszny) dd Lwowa. Połącze
nia: do Szczucina, Nowego Sącza.
8- 00 pop. (oeod.) do Tarnowa. Połączenia: do
Szczucina, Stróż, Jasła, Nowego Sącza,
3-25 pop. (osob.) do Suchej, dn Zakopanego,
Nowego Sącza, Stróż.
5-40 pup. (osob.) do Łańcuta. Połączenia do
Btrói, Nowego Sącza, Jasła.
6- 00 wiecz. (osobJ Nr 116 do Oświęcimt
6-45 wiecz. (osob.) Nr 16 do Wiednia. Połą
czenia: do Warszawy, Petersburga, Wro

cławia.
6- 51 wiecz, (mieszj do Tamowa.
7- 40 wiecz, (miesz.) do WiellozU.

7*50 r. (oaob.j do Poawołoczysk (połączenie do

7*65 wiec*, (osob.) do Nowego Zagórza. Połą
Szczucina, Rozwadowa itd.
czenia: do Oświętima.
8-10 i. (osob.) do WieJ". iikL
8*00 wiecz. (osob.; do Kocmyrzowa,
8- 25 t/ (osob.) do Kocmyrzowa I do Mog’Iy.
8.43 wiecz (pospbsz.) do Ickan, Bukaresztu,
Konstancy!. Połączenia: do Gbyrowa:
9- 3C rano (osob.) do Nowego Zagórza. Połą
9- 00 wiecz. (osob.) do Podwołoczysk Połącreczenia: do Wadowic.
t'30 rano (osoh.) do Wiednia. Warszawy.
nia: do Wieliczki.
10- 45 r. (osob.) do Podwołoczysk, Iokan. Połą 10-15 w nocy (posp.) Nr 4 do Wiedni t. Połą*
czenia: d« Warszawy, Wrocławia.
czenia: do Nowego Sącza Orłowa, 1 arnobrzega’ Jasła.
e r 104 do Wiednia,
10-35 w nocy
ds Lwowa. Połączenia do
1T3 pop. (osob.) do Suchej i Oświęcim#.
1065 w nocy
Wiehczzi, Jasia, Dynowa.
1*80 pep. (miesz.j do Wieliczki.
1-42 pop. (osoh.) di Kocmyrzowa, 1 Mogiły
11*55 w nocy (osoh.) do NJWego Sąozai Połą1
ożenią i do Oświecuna,
1-57 pop. (osoh.) Nr 14 do Wiednia.
Ośwlęcima, Żywca.
Zy
2*3B pop. (posp.) Nr 6 do Wiednia. Połącze
nie do Wrocławia,

nia i z Ołomuńca, Opawy,

Objaśniające

o

Przychodzą do Krakowa:
12*40 w nooy (posp.) z Czerniowieo, Połączeod Bukaresztu.
3- 07 w nocy (posp.) Nr 7 z Wiednia. Połącze
nie z Karlsbadu.
8-80 w nocy (osob.) z Podwołoczysk. Połączę
nie z Odessy.
4- 52 r. (osoh.) ze Lwowa. Połączeńia: od Stojanowa, Podhajec, Chyrowa, Sambora,
Stryja, Orłowa, Nowego Sącza.
5- 30 rano (posp.) Nr 103 z Wiednia.
5’55 w nocy (osob.) Z Nowego Zagórza przez
Snchę. włączenia: z Gorlio, Orłowa, Za
kopanego.
6 00 rano (posp.) Nr 8 t Wiednia. Połąozenia
z Berlina i Wrocławia przez Bogumin.
6*32 z. (posp.) z Ickan, Połączenia: z Kon
stantynopola przez Konstancyę,
7*20 rano (oseb.) Nr 15 z Ośwlęcima.
7*20 r, (osob.) z L lellozkL
7-35 r. (ozob.) z Kocmyrzowa i Mogiły*
7- 65 -ano (osoi>.| Nr 32 z Ośwlęcima przez
Podgórze-Płaszuw.
8- 16 r (osob ) z Tatr owa, Połącztnia z No
wego Sącza, iasła,
8.42 Ł (osob.) z Podwołoozyak, Połączenia
z Kijowa, Odessy.
9- 06 rano (osoh.) z Granicy. Połączenie z War
szawy,
9.35 rano (osoh.) Nr la z Wiednia. Połącze

ści, b on dyna, I. 30, z posagiem go
tówką 10.000 K, na posadzie biu
rowej, z braku znajomości zawiąże
znajomość w celu matrymonialnym
z mężczyzną powuinjlfl na rządowem stanowisku. — Zgioszenm:
JI. M. 3. poste restante Krak 'Wi
za okazaniem kwitu inserat., do 20
kwietnia.
2640 3 3

broszury
nowotworach

-4?sine3& od 1 paidzlieniHka wiaczaSe (czas środk. eurost.
12-20 w nocy (osoh.) do Podwołoczyafc, Połą
czenia do tlonego Dącztł Krynicyi
12-50 w nocy (posp.) Nr 8 do Wiednia." Połączenia: do Opawy.
3-13 w nocy (posp.) w Czerniowiec.
3- 55 w nocy (poop.) Nr 10 do Wiednia. Połą
czenie: do Warszawy.
4- 20 w nocy (osob.) do Ośwlęcima.
6-20 w nocy (osub.) Nr 20 do Wiednia. Połą
czenie: do Wrocławia.
6-40 r. 'posp.) do Podwołoczysk, Stanisławo
wa i Ickan,
6.52 rano (posp.) Nr. 2 do Wiednia. Połącze
nie io Wrocławia.

Monaco Condamine

Po roku zadowalniającej służby nastąpi stabilizacya
z prawem do pełnej emerytury po 35 latach służby.
Terjmin wnoszenia podań o nadanie tej posady upływa
z dniem 15 kwietnia 1914 r., a kompetenci winni wy

Leo,

właściciel winnic i piwnic winnych
Mikułów (Krkolsburg), Morawy
połudn. Cennik zadarmo, opłatnie.

Hotel Penslan Angiaise-Hotel Walsflorff

hlasło mazurskie

lzież trzema pięcioleciami po 300, 400 i 500 K.

dziny ll-ej ' do 2-ej z południa, gdzie również otrzymać
można formularze ofertowe.
Oferty, należycie ostemplowane i zaopatrzone kwitem
na złożone w Kasie m. wadynm w wysokości 21/.0/. sumy
oferowanej, wnosić należy w temże biuize do dn*a 18-go
kwietnia do godziny 12 w południe, poczem nastąpi
otwarcie ofert w sali posiedzeń Magistratu.
Oferty później wniesione lub nie ułożone według wzoru
nie będą uwzględnione.
Magistrat stoi. król, miasta Krakowa
dnia 28 marca 1914.

Rdlyncwany urzędnik

Konkurs.

lem obsadzenia posady

ogrodzenia żel. betonowego parceli

Józefa Husnifca Syn

Parcela o powierzcnnl 740 s.!, w
pobliżu klasztoru PP. Norbertanek,
przy ulicy Kasztelańskiej, w I ółwsiu Zwierzynieckiem, 2 minuty od
stacyi tramwajowej, nadająca się
na fabrykę albo willo z ogrodem,
w całości lub na części do sprze
dania, po nader przystępnej cenie
i dogodnych warunkach. Zgłoszenia
„Sprzedaż1* poste rest. Kraków-Dąh e
13, za okazaniem kwitu inseratow.
2728 2 2

w pięknem położeniu, s oałym kom
fortem urządzony. Ogrzewanie cen
tralne, światło elektryczne, doskone
ła kuchuia. Ogród. Cena od 8—li
franków wraz z utrzymaniem i oDsługa. Osobne pokoje począwazj
2587 3 3 3 franków.
376 30 O

z roczną płacą 3000 K, dodatkiem aktywalnym 400 K, tu-

i wozownią do sprzedania. — Nową uznania.
Plany, warunki ogólne i szczegółowe przeglądać można
V iea, ulica Kazimierza Wielkie
go 109.
2539 3 3
w Budownictwie miej., Oddz. 9, IV p,y drzwi Nr 6, od go

Wysyła w beczułkach (za zwrotem
tychże) począwszy od 56 litrów wi
na stołowe i deserowe, znakomitej
jakości, po 75, 80, 90, 110 hal.,
star’ wino czerwone po 75—85 ha',
z litr.
2263 6 10

Do sprzedania!

codziennie świeże w 5-kg. paczkach,
tyłka za 12 K 50 h opłatnie wysyła
Dom wysyłkowy Korczyna, k°‘°
2723 2 2
Wydział powiatowy w Kałuszu rozpisuje konkurs ce Krosna

nosi parterowy

Dobre, pod gwarancją prawdziwe

i ctmuRna ■
przy ul. św. Gertrudy pod Nr. 4

L. 1316,14-

wykonać się mających przy budowie domów dla służby za
kładów sanitarnych na gruntach po zakładzie kontumacyj
nym w Krakowie, Magistrat miasta rozpisuje Lcytacyę oier
tową,
przyczem zastrzega sobie rozdział robót weaług swego
o 9 ubikacjach, z ogrodem, stajnia

i śniadankowy, wraz z domem, do
sprzedania. — Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „N. Reformy" pod
2487.
2467 5 5

rzaca

Przemysłowej Tow. Lek, Krak, poboona
Magistrat miasta Samoora rozpisuje niniejszem konkurs wyrabia pod kontroią komisji
przaa tu* Vow.
na posadę sekretarza Magistratu z płacą roczną 2800 K,
wody mineralnie sztuczne
dodatkiem aktywalnym 840 K, i prawem do 5-ciu trzechleci
do 200 K, oraz możnością osiągnięcia wyższych rang i po odpowiadające (kładem chemicznym
B V iłl wodom;
WVWWm» BILIŃSKIEJ, vi.
GE33HU
borów rówmjcli rar.gom i poborom urzędników państwowych BLiiRaMEJ, aELThBSKlhJ, vIcRY. ^ARYENBAJDZKIEJ, H0MBURG, KISsINGIŁN tidzm*
VIII, VII, względnie VI rangi.
Posada nadaną zostanie na ra-ie prowizorycznie; po
specyaine lecznicze
23113 o
jednorocznej służbie może nastąpić stabilizacya.
■ romuwą, odową, żeiazistą, kwa ni,oraj wodj* leczniczo
Ubiegający się o tę posadę winni wykazać kwalifi jak: iiti.wą,normalne
z przepisu Prol. Jaworskiego.
kacyę, wtmaeaną rozporządzeniem Wydziału krajowego
Sprzedaż cząstkową w aptekach idro-juaryaou Can.il U m żtltnb franco
dnia 29 maja 1891, 1. 67, dz. ust. kraj, i że nic pi ze2789 2 3 1 roczyli 40 ruku życia, wno-ić należy do Magistratu do

Ogłoszenie licylacyi.

Skład aparatów t pczyborot. fetocjrailcz-iych.

i specjalnych łuczniczych.
«0<' firmą

2760 2 3

L. 2346/14.

Zamiast Kołw.'ca-Pala-Expeller.

rutynowany, pewny hilansi.sta,
przytem doskonały korespondent
n«c*nlcckl, piszący także na ma
szynie. poszukuie odpowiedniej po
sady, najchętniej w większym ma
jątku, lub przedsiębiorstwie fabrycznem. Zgłoszę...a pod „M. K. M.“
poste restante Kraków, za okaza
niem kwitu inserat.
2704 3 3

uprawniona

Rzadowo

Oapslul
compos.

Nadszedł f*W świeży © transport

Główny skład HEIM i Skg, Kraków, Rynek lisia A-B. ® fiSBBtti»

Z. Mikołajski i Ska w Krakowie.

Ihjź-Rałwłca-Hyfflsl

lakieb0 ^

WYRÓB KRAKÓW,DUNAJEWSKIEGO 9/

Wszelkie zamówienia uskutecznia się odwrotną pocztą
za poprzedniem nadesłaniem należytości pod adresem
fabryki.
2194 7 O
Generalny zastępca na Wiedeń, Lwów i Kraków:

We Lwowie, dnia 12 marca 1914.

Dom murowany, dachówkąkry.y, ze sklepem, stajnią, stodo
łą, sadem, ogrodem, razem ł/a
morga, do sprzedania lub wy
dzierżawienia. — Wiadomość
u Ludwika Klisia, Kraków,
Pijarska 1.
2715 3 3

°G

jT

SlSssżoio konkursu.

K?BlHW
ulica św. Jana 1. 13,
W

Wielki

158 8 O

11.20 r. (mieiz.) z Wieliczki.
11-55 rano (osob.l Nr 39 z Wiednia.
12*58 pop. (ozob.) z Koćmyiłowa l Mogiły. _
1- 10 pop. (obob.)co niedzielę, czwartki. święta
zTa mowa. Połączenie z Nowego Sącza.
1*24 pop. (osob.) ze Lwowa.
2- 05 pop. (osob.j z Nowego Sącza, Zakopanego.
2-20 pop. (pospieszny) ze Lwowa.
2-46 pon. (posp.) Nr 5 z Wiednia. Połączenie
:: Karlsbadu
8*85 pop. (osod.) z Wieliczki.
44f pop. (osoh.) z Oświęcima, Skawiny.
4*52 pop. (osob.) z Brzocławy (Lnndenburga).
5- 50 wiecz.(osob.) z Tamowa.
6*14 wieoz. i miesz.) z Wlaliozki.
6*25 wieoz, (03S».) z Poiwofoczyjs.

6- 53 w;eoz. (osob.) od Stryja, Sambora.
7*10 wieoz. (osoh.) a Kocm -rzowa.
8-10 wiecz. (posp.) Nr 1 z Wiednia. Połączenia
z Karlsbadu
9*10 wiecz, (osoh.1 z Oświęolma.
9*24 wiecz. (posp.)
Podwo oczysk.
9-45 wiecz. Josob.) Nr 19 z Wlodnia. Połączę
nie z Pragi.
10*24 w nooy (oseb.) a Rzoszowa,
11*05 w nooy (osohó a N, ląoza przez Saohą
11*88 w nocy (pospó Nr 9 z Wiednia, Połą

czenie z Karlsbadu.

(także brzusznych) i gruczo
łach, wysyła zadarmo sanato
rium Dra Jaklina w Pilżnie
(Czechy).
1299 7 o
leczy bez
wstrzykania u
mężczyzn i ko
biet choroby
przewodu mo
czowego, płynienio (rzeżaczka), niedoma
gania pęcherza,
gdzie wszelkie
inne środki oka
zały się bezsku
teczne,

hernial - crayees
1 pudełko (100 sztuk) koron 5-—•
2 pudełko na 1 kurację. Wyrabia

Lc&ortiloire óe ProW Cliimiaues ft Pnris.
Do nabycia tylko przez skład cen-,
tramy dla Ausćro-Węgiei: 3rvlx*

Lenei jr, aptekarz, Budapeszt,
IV., Muzeum-kOrut 21.
za
liczką lub nadesłan-em należytości
198U 9 0

NOWA

Środa 8 Kwietnia Ib 14,

Labor&t.orynin chemiczne

WYDMAMICTWO

£

— —

-

2580 3 0

Snakoiufta,

Dla prenumeratorów „Nowej Reformy" prenumerata zn’źona (zamiast „N. Mód") na K 3-60 wraz i przesyłką pocztową.

wszędzie w kraju do nabycia

2o o

(ii Kntkoule.

Rok założenia 1853.
3'!
oferuje Jaja wylęgowe rasowych kur, hodowlanych przez członków w czy
stych stadach:
czerwonych Rliodeisland, odznaczonych na wystawach I nagrodami po
eliteko^OjŁxacii a. 10 K przeciętne 6 K, Zielononóżek h 5 k, Kukułek.
Koohinchi iów, Jedwabnych, Wajendotty, kaczek Peking a 6 K, Pantarek
h 5 K, Indyków-mamuiów hronzowych h 10 K za tuzin = 15 sztuk,
oraz japońskich karłów Ma-Siro-Chabo a 2 K sztuka. Filia ręczy czystą
Tasę i 100% zalęga. Znaczek na odpowiedź. Zgłoszenia do sekr t; rza
Wiiaclysławr Daiańyka, Sambor.
2015 5 0

2837 2 3

LW. 43.548/14.

Naćka i Sztuka Nauka i Sztuka

Buchaltarya

syn

do nauki prywatnej prof. Góry:
T I. Bnchalterya pqjed. wy
danie li.
Cena K 4'50
T. II. Buch. podw. Cena K 4’50
T. III. Formy huehalteryi po
dwójnej i jej zastosowanie
w różnych gałęziach handlu
i przemysłu. Cena K 15-—

Zbiór monografii na pięknym
papierze bogato ilustr., opraw,
ozdobnie

K 20 —

T. I. Kubala: St. Orzechowski,
46 ilustr.
K 3'—
T. II. Porębowicz:
K 4-—
Dante
T. IG Bruckner: Dzieje ję
zyka polskiego, 121 ilustr.,
wyd. II.
K 6-—
T. IV. Sygic ty liski: M. Gie
rymski, 92 ilustr.
K 4-—
T. V. Łoziński: Ziemia i jej
budowa
K 5'—

Drożyzna

T. VI. Potocki: Portret i kraj
obraz ang,, 84 ilustr. K 5-—

w Galicyi i nędza urzędnicza,
Ciompy.
Ii 160

T. VII. Poliński: Dzieje mu
zyki polskiej
K 6’—

Ekonomika
prof. Głąbińskiego

Administracya

K 20’—

gospodarstwa

Społecznego

igieszeitóe kenkursH,

Fizykalno dyetetyczne leczenia, kąpiele słoneczne i powietrzne.
Najodpowiedniejszy czas dla odpoczynku i leczenia

Dr A. Jaknbskiegt
70 ilustr., K 6.

Fwiecień, maj ceny zarżane. Kuchnia wyśmienita.

2577

T. XI. Antoniewicz: Grottger,
403 ilustr
K 20‘—

T. XTI. Jachimecki: Wagner,
80 ilustr.
K 10—
T. XIII. Batowski: Norblin,
148 ilustr.
K 8'—

3 5

Wydawnictwa Tow. naucz,
szkół wyższych do naby
cia w każdej księgarni.

Prospekty gratis.

AK-PoneÓRri

WYROBU KRAJOWEGO
naiSspswi Jakości - - poleca
PKODŁJKTÓW CHEMICZNYCH

-Pr-.-

'WłWnTO1?

NA POST!

2408 6 0

przetwory dyetet. z mleka:

MARKA

LAKTOL — JOGHURT — KEFIR.

Mleko wielokrotne

MW-UŻLOW

Mleko serowe
od krów szczepionych.

WINA
OWOCOWE
Aqrestnink, Pórzcczniab, Borówczak,
Jabłeczniak, Ostrążynlak.

BISZKOPTY

Tow. akc. w Podgórzu kolo Krakowa. ®
gfflr Baczność na markę »Koło«.
Bezpłatna analiza kontrolna w Kraj, stacyach dośw.
chem. roln.
Cenniki i broszurki darmo i opłatnie.

podwójne 1 potrójne.

luz. nuutszio kilkaset oryginalnych angielski •F pluszczów we wszystkich
kolorach i fasonach, które sprzedaje po cenach fabrycznych także na
spłaty

lrkx>a>ców, ulica. Lulilcz 3 (obok dworca).

JKY

io.awo

Gbw!©szwiimc.

OLA WIEWAJĄCYCH. ZAROSTU I ŁYSYCH.

mleczne, bananowe i owsiane.

Zakład „Laktol“
ulica karmelicka I. 15.

A “ • ifbnlhffiirnfc*

if-.rf IM

Bossimrs.

Porost brody i włosów na głowie istotni" w 8 dniach wywołuje prawdziwie duń
ski „Baljam Mos“. Starzy i młodzi, mężczyźni i kobiety, używają tylko „Bal
samu Mos“ do wywołan:a purostu brody, brwi i włosów jest bowiem dowiedzioną
rzeczą, że „Balsam Mos‘ jest jedynym środkiem nowbcsesuoj wiedzy, któ
ry w przeciągu 8 do 14 dni prze., działanie na cebulki włosów w ten sposób na
nic wpływa, że włosy zaraz zaczynają róść. Ręczy się, że środek ten nie jest szkodliwy
Jeżeli tu nie jest prawdą, wypłacimy

Towarzystwa Zaliczkowego dla handlu i przemysłu

10.009 ZOROH GOTÓWKĄ

w Radomyślu Widkini

(Danio).

Co to jest „Gflwira"?

Naczynia stołowe

6 widelców..... K 4-70
6 łyżek...................... K 410
6 łyżeczek ...
K 2‘10
razem . . K 16'50
poleca handel żelaza

dectwa z odbytych stndyów fachowych, względnie egza
minu;
2) odbytej praktyki przynajmniej 3-letniej na stanowisku
samodzielnego buchaltera i korespondenta;
Ii. GrescmeP
3) i że nie przekroczył 40 roku życia.
Kraków, Grodzka 43. Teł. 2558.
Do posady tej przywiązaną jest płaca początkowo
Cennik ilustr. gratis.
2760 K rocznie z prawem do awansu automatycznego po
2773 2 3
120 K co roku do maksymalnej płacy 3000 K rocznie,
287S dodatek na mieszkanie w wysokości dwumiesięcznej płacy,
Nr ins. 18
oraz prawo do 5-ciu dodatków trzechleci po iO°/o od płacy
w razie stabilizacji. Nadto Kasa pokrywa w całości opłaty
na ubezpieczenie emerytalne, na ubezpieczenie na wypadek
c. k. Sądu powiatowego cywilnego w Krakowie, choroby, oraz podaten osohisto-dochodowy.
Inne prawa i obowiązki unormowane są pragmatyką
ui, św. Tomasza I. 29.
służbową, obowiązującą funkeyonaryuszów Kasy.
W śreaę dnia 8 kwietnia 1914 i w djie następne o godzi
Posada nadaną zostanie prowizorycznie po odbyciu
nie 9 rano będą sprzedane:
3-miesięcznej praktyk* próbnej. Po roku (2 latach) służby
nastąpić może stabilizacya.
Makii, bułka sucha i tarta i t. p.
Podania odpowiednio udokumentowane wnosić należy
kartka zastawnicze, obuwie, urzą do dnia
20 kwietnia b. r. włącznie p<>d adresem: Józef
dzenie domowe, kasa ogniotrwała, Oktawiec, Przewodniczący Zarządu Powiatowej Kasy dla
wózki dziecięce, wyroby ze srebra, chorych w Drohobyczu.
Nieuwzględuione podania pozostaną bez odpowiedzi.
lalka fryzyerska (wystawowa), war

2IALA LICYTACYJNA

kocze, turbany i t. p.
Kraków, dnia 6 kwietnia 1914.
tablicy

p-’zed

Halą

nadzwyczajne Walne Zgrensafenie
Członków

każdemu gołowąsemu, łysemu, lub rzadkie włosy mającemu, który Bal odbędzie się dnia 26 kw:eiisia 1914 o tjadsiaic 3-ciej
po południu w biurze Towarzystwa z następującym
samu Mos przez szesc tygodni używał bezskutecuiie.

Zarząd główny Towarzystwa Kółek rolniczych we
Uwa9a: Jesteśmy jedyną firma, która daje tego rodzaju poręczenie Lekar
Lwowie rozpisuje konkurs na k'5fka posad instrukto
skie opisy i polecenia. Przed naśladownictwa! i ostrzega się usilnie.
rów handl&wych dla nadzoru sklepów Kółek rolniczych,
W sprawie prób z Pańskim „Balsamem Mos£t mogę Panom donieść, że z tego
z siedzibą w poszczególnycn powiatach kraju.
Ealsamu jestem zupełnie zadowolony. Już po ośmiu dniach pojawił się wyra: nv
Do posady przywiązana jest roczna płaca K 30u0"—
porost włosów, a chociaż włosy były jasne i miękkie, były one przecież bardzo mo
cne. I’o dwóch tygodniach przybrała broda powoli pierwotną barwę i dopiero wten
oraz ryczałt na koszta podróży K 2000'—. Po roku zado
czas ujawniło się nadzwyczaj korzystne działanie Pańskiego balsamu. Dziękując,
walającej służby nastąpi stabilizacya z prawem do trzech}ączę dia Wl’. wyrazy poważania I. G. Dr Tverg, Kopenhaga.
leci wynoszących po 10% zasadniczej płacy.
coka Balsamu Mos 5 zlr. Opakuw, dyskr. Po otrzymaniu należytości lub za
Termin wnoszenia podań o nadanie posady upływa
zaliczką. Pisać do największego w Sw.ecie us siwego handlu
Z dniem 1 maja b. r., a kompetenci winni wykazać się, że:
1) ukończyli średnie szkoły z egzaminem dojrzałości;
M0J-HA6MD1ET, COPEHHAGEN B. 1306 DMIKflRK
2) posiadają znajomość rachunkowości kupieckiej i są obe
997
Opłata kart koresp. 10, a listów 25 h.)
znani z handlem wiejsKim;
3) przekroczyli 28 rok życia i posiadają prawo obywatel
5 pięMycb?
p ulroi
stwa austryackiego.
L. 2311/14.
2921
Do podania należy aolączyć krótkie curriculum vitae,
z widokiem na Park Krakowski i okolicę, wraz z przedpokojom, łazien
Zarząd Powiatowej Kasy dla chorych w Drohobyczu ką, na II piętrz;, oraz 2 pokoje i kuchnia, na parterze, są do wynaję
objaśniające o dotychczasowem zajęciu.
cia, przy ulicy Karmelickiej 70, — Wiadomość tamża u dozorcy domu,
rozpisuje niniejszem
Objęci-1 posady nastąpi z duiem 1 czerwca b. r. Po2688 3 4
dan;a nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będą
Konkurs
brane pod rozwagę. Podania tylko pisemne, należy nadsyłać
pod adresem. Prezydyum Towarzystwa Kółek rolni zych we
Lwowie, ul. Mickiewicza 1. 26.
2807 2 3
na posadę bucktaLera i korespondenta.
Warunki:
PołiłjKn jest gwarantowane czyste, deserowe masło roKandydat ma przedłożyć dowody:
_
UuWII d ślinne, bez wszelkich domieszek t tłuszczów.
1) dokładnej znajomości zasad podwójnej buchalteryi i koz najlepszej a.pul.i
6 noży...................... K ń'60
respondencyi w języku polskim, w szczególności świa Gawira jest nadzwyczaj wydatna.

na

2593 10 0

Książka podróżnicza.
Nadzwyczaj zajmująca po
dróż do Afryki środkowej.

ASY

Piotrowski w. r.

Blizsze szczegóły

Wodcleczniczy Dra 4. Chi amca Tow. Akc.

-KN-.łf.ąs.

Z początkiem roku szkolnego 1914/15 bidzie nadanych
sześć galicyjskich miejsc funduszowych w ę. i k. Zakładacli
wojskowych i naukowych.
Warunki przyjęcia ogłasza się równocześnie w „Gaze
cie Lwow»kiei“, oraz we wszystkich Zakładach naukowych
wyższych i średnich.
Termin wnoszenia podań do Wydziału krajowego
upływa z daiem 19 maja 1914 r.
W« Lwowie, dnia 12 marca 1914.

1666 5 5

i

SłJÓCa

Skład gł. u Guhrynowicza i Sy
na we Lwowie.
T. VIII. Kozicki: Ulicha? Anioł,
89 ilustr
K 6'—
T. IX. Witkiewicz: Matejko,
wyd. IL 300 ilustr. K 15-—
T. X. Opieński: II. Chopin,
74 ilustr.
K 5—

61 9 o

starzec, niewidomy, znajdujący
się w nieszczęśliwem położe
niu. bez środków do życia,
prosi o jakąkolwiek pomoc
materyalną. — Łaskawe datki
przyjmuje Administracya „N
[Reformy" dla J. M. 2720 2

Zakopane.

V. krainach

wychodzi nakładem Tow. naucz
szkół wyż.

24i» 2 2

Kaleka

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH i BIURACH DZIENNiKOW

Herhntn z wetu
mi

Telef.

Paiais. Smoleńsk 31.

Nr 107.

cL)uu.tbfgodnik ilustrowany dla kobiet
pod r&diikcyĄ Maryi Ochoroiaicz - Monatowej
Najpiękniejsze p’S'ho dla rodzin polskich —
"Pręnusn&r■ -urtalna K4 - z przeć
^zic^ą K.k-,50
Oddzielne numera 70hal. z przesytną pzzztową75 hal

Wypożyczalnia książek

Szatni i

Wynajmuję automobile

e

\

po cenach umiarkowanych. —
tfuGolf ttanicki, Kraków, Auto

Gmnplowlcza
znajduje się obecnie

6

Nr 121

KS1ĘGARNI : H. PLTENbERG,6 SEY^PTH, E WENDE i SP. we LWOWIE

Krakowskiej Spółki Chemików w Krakowie, ul. Wygo
da 5, telefon 3034 dla celów handlu, przemysłu, rolnictwa,
hygieny.
2671 7 15

A.

REFORMA,

umieszczone,

Drohobycz, dnia 28 marca 1914.
Przewodniczący Zarządu:
jiwef Oktawiec m. p.

ftdwośsi wiosenne dla Pań |
w pizyhoracti do sukien: Koronki, Wstążki chine, szkock.e, Ittife koron t
kora na bluzy I suknie, Przybrania do sukien i przybory do szycia

Gewira w Kżyciu 0SZCZ,^za

Porządkiem dziennym:
1) Zmiana względnie uzupełnienie statutu, a wszczególności
zmiana §§ 7, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 24, 27, 28, 30 i 31;
2) Wnioski Członków.
2923
JPrezes Iiadtj diail^orczej.

Na święta!

Na święta!

Urządzona według najnowszych wymagań

FABRYKA WYROBÓW AIASAR^KICH

JOZEFA BIALiKA

u. Knkouie, ul. Fluryańsku 50, filia: ul. Szpitalna 1O
poleca w zakres masarstwa wchodząc^ wyroby w jak najlepszym gatunku
i o wybornym smaku. - - - Przesyłki odwrotną poczta za pobraniem
2686 3 4

Zakład spedycyjny i przewozu mebli
S. Kataner
(założony w r. 1900) został przeniesiony na ul. św. Mai
1. 21, sklep frontowy (dom narożny przy ul. Floryańskiej 3.,
przystanek kolei elektrycznej).
2615 7 10
2922 1 2

Do LW. 11320.

sosPodynioiia wielc ^»eniQ'

Rpu/«ł*r na^aje
do wszelkiego rodzaju pieczywa, do
WCW1I <1 wszelkich potraw i smakuje z bułką lub chlehem.

Wydział krajowy odda w b. r. w przedsiębiorstwo
Jeneralne zastępstwo na Galicyę i Bukowinę:
w drodze publicznej rozprawy ofertowej budowę sekoły
Eliasz Reien, Kraków, tel. 1560. 1371 15 20 rolniczej w Bestwinie (powiat Biała, st kol. Czechowice).
Budowa ta obejmuje:
E. 8300/12.
2807
1) budynek szkolny piętrowy;
2) budynek parterowy administracyjny;
3) mieszkanie kierownika:
4) mieszkanie nauczycieli;
5) stajnia murowana;
(
fi) stodoła i wozownia.
Dnia 24 kwietnia 1914 r. o godzinie 10 przed po
Plany, przedmiary i warunki budowy są do prze,.ze-fi'
łudniem w biurze Nr 68, II p., ’odbędzie się licytacya w dro nia w biurze Wydziału powiatowego w Krakowie i w Biu
dze publicznego przetargu prawa wydzierżawienia koncesyi rze hudowlanem Wydziału krajowego we Lwowie w godzi
szynkarskiej i przemysłu gospodnio-szynkarskiego.
nach urzęaowych.
Wydzierżawienie nastąpi na razie na lat dwa.
Przedsiębiorcy, ubiegający się o wymienione roboty
Przy licytacyi uwzględni się tylko takie oferty, które budowlane, wiuni wnieść swe oferty pisemne, sporządzone
przewyższają cenę wywołania na 2000 K ustanowioną.
w myśl warunków budowy, do protokołu podawczego Wy
Warunki licytacyjne i inne dokumentu przejrzeć można działu krajowego do godzisy i2 ** pfttednie w jtii.
w kancelaryi sądowej.
30 k^ieinia 1914.
Lwów, dnia 1 kwietnia 1914.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Edyki licytacyjny.

Podgórze, dnia 18 lutego 1314.

yC’3HUJ.’T SUaSAKOWSUI
KRAKÓW, RYMEK GŁ., LINIA A-B.

iPiotroicslei.

Nowości na sezon wiosenny: Czapki Sportowe, Bluzy,
Halki, Reformy, Żikiety jedwabne, Pończochy, Rę
kawiczki, Kołnierze, Rysze, Torebki, Pióra strusie,
Rayery. Welonki. Po cenach bardzo nkkich.
z

s

Nt z2I.

NOWA

R fi

Środa 8 Kwietnia 1914

jtu r m

Zakład artystycznokamieniarski i budo
wlany

Panna
Niemka, c dobrą wymową, s wykszt.' _
seminarvalnem szuka posady do
większych dzieci. Zgłoszenia pod
H. Lassak, Racibórz (Ratibor), Troppauersti 15.
2885

Niemiecka korespondentka
na godziny wieczorowe zaraz po
trzebna , Zgłoszenia tylko listowne
pod S. S. przyjmuje Administracja
„Ni Reformy".
2881

Zastój slotów Kiellctiiiociiycłi
KL C7y NISKI

1 HAWEtKA w KRAKOWIE

179.399 koron
do ulokowania częściowo na nipotekę, oraz do sprzedania 3 domy
ua 12J, netto. Zgłoszenia: Właści
ciel dóbr poste restante Kraków,
za okaz, kwitu inserat. 2880 1 3

Rutynowana osoba

w prowadzeniu pensjonatu lub sanatorynm, przyjmie zarząd w Kra
kowie, lub w miejscu kąpielowem.
Zgłoszenia tylko listowne przy|mn,e
4dministr. ,N. Reformy" pod'1222.
2874 1 3

I

ctsSe sifffiKj wiraży

koron

z wyborowemi winami i innemi trunkami, w każdej cenie — urządza
w mieiscu i na prowincyi c. i k. nadworna firma

D^NEK'
PAłAC*Sl 'I5KI

(Pałac Spiski, dom własny)

2810 4 6

2248 5 5

a poleca: Rolady i Galantyny, Pasztety sztrasburskie z dziczyzny i rybne
Szynki praskie; Kapłony i Pulardy styryjskie, oraz Kwiczoły faszerowane;
w pojedynczych sztusach lnb na półmisitach bogato dekorowane, Owoce
świeże i kandyzowane tyrolskie, oraz francuskie; Winogrona, Ananasy,
Śliwki, Brzoskwinie i inne owoce świeże południowe; wreszcie wyborne
z najlepszego przędziwa, jak stare Żytniówki, Starki litewskie, Wódki, oraz Likiery krajowe i zagra
najstaranniej wykonane, jako niczne; Porter angielski; smaczne, naturalne Wina stołowe i szampań
to: Flóńia Sjaafe zwykłej skie. — Śmietany kremowe [marka „PAIMA", bez konkurencji) do
tortów I na piany. — Wysyłki na prowincję uskutecznia odwrotnie
i prześeieradłowaj szero
z gwarancyą za znakomitość towaru.
kości, dymy, drelistki, Adr. tel. Hawełka Kraków.
Telef. Interurban 2200.

W te

Slbl. Cnśw. ludowych Nr 37. Dygański: Wilk, psy i ludzie, tyyd. 2 . . .—'26
—
Nr 51. Sienkiewicz- Pójdźmy za nim!..................... —’20
Caro L. dr. Etyka w życiu publasznem....................................................... —-60
Dubanowicz F. dr. Zmiann kaustytucyi krajowej................................... 2-—
Giannmi F. Sfiowulfc włosko-polski i polskowioski w oprawie . . . 4 —
Hąttton. Eoziiysiania sa wszystkie sSm roku 2 tomy. Wydanie nowe,

Pokoi fronfnwy
umeblowany, z komfortem, z oświe
tleniem elektrycznem, z wspólnym
przedpokojem, do wynajęcia zaraz
dla pań. Wiadomość: ulica Jana
Kochanowskiego 2, II piętro, na
lewo.
x 2883 1 3

2884 i 10

Tkalna płicien

Michała Mhsowitza

w Korczynie obok Krosna.

Pokoje

PozyezKi

24 tys. kor. poszukuje się na F hi - do wynajęcia, z utrzymaniem
potekę zaraz. Zgłoszenia pod Sipo- lab bez. Ul. Sobieskiego 16 C,
teka 24.C00 poste rest. aśrakow II piętro.
2888 1 0
2873 1 2

LsRtys i bnsEfssiye

Id aaeeiarya nofgryaina w Ty““ czynie poszukuje rutynowane
go kandydata. — Nieuwzględnione jęz. franens. i niem. udziela
oferty pozostaną bez odpowiedzi.
się pod przystępnemi warun
2yl4 1 3

kami. Ulica Sobieskiego 16G,
II piętro.
2889 l O

w Krakowie, w dobrem miejscu
zaraz bardzo tanio do sprzedania.
Zgłoszenia: „Księgarnia*- poste rest.
Kraków, za okazaniem kwita inser. w miejscu i na miasto. Ulica
2917 1 4
Sobieskiego 16 C, II piętro.

Obiady domowe

Wiktor

a

Sk/ad fortepianów,
pianin i harmonium
Kraków, Rynek gł. 39
Linia A G.
Telefon 2538.

Poleca instrnmenta dobo
rowe z pierwszorzędnych
fabryk krajowych i za
granicznych. Wyłączne
zastępstwo L. Bósendorfera.
Wielki wybór w instrn
mentach przegranych.
234 24 0
Znane z dobroci i światowej sławv

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakokowie 1392—55(16.............................................................................. 10 —
Konopka S. Nawozy sziuszue...................................................................... —-80
— * Doświadczenia z wap aem palonem, mielonem................ —'50

Orsyd.
drogę. Powieść współczesna................................................• . 4 60
Rodziewicz M. Jerycłionka. Powieść Wyd. III............................................... 3'60
Rydwan. Miesięcznik. Grudzień 1913.................................................................l-20
Walewska C. flirt. Małżeństwo. Opinia....................................................... 4 —

Do nabycia we wszystkich Księgarniach.

Obrazy oryginalne

WaciaiD

z drzewa miękkiego i Lignum Sanch;*

PPZySORW BIŁftRaOWL

2) Dywidendę za rok 1913 ustanowiono w kwocie:

RULETY w największym wyborze
polecają najtaniej

2667 2 o

Specyalne cenniki tego działu na żądanie darmo i opłatnie,
1894 20

a wypłata tejże nastąpi od dnia 1 lipca 1914 za ściągnię
ciem kuponu Nr 7, zaopatrzonego terminem wypłaly
„1 lipca 1914“;

2890 l 0

Ma święta!

Mmofói

Drób styryjski i węgierski, jak: Kapłony, Pulardy,
Kurczęta, Indyki, Indyczki, Pantarki, Gęsi 1 Kaczki.
Wina francuskie, węgierskie i ouoeowe naturalne,
jako też dla chorycb na cukrzycę bez alkoholu.

6-siedzeniowy, firmy Lorraine Przyjmuje zamówienia na drób, oraz na wszelkie artykuły i wykonuje
de Dietrich & Cie de Luneville,
zlecenia punktualnie
2481 2 6
w dobrym stanie, wraz z przy- L. Sykulowski, KrakOw, Szewska 21.
borami, oraz zapasową karosyerą, korzystnie do nabycia.
Bliższe wyjaśnienia w Kancelaryi Grand Hotelu. 2871 i 4

3) Do zwyczajnego funduszu rezerwowego przekazano
kwotę K 15.100-57;
4) Do funduszu zabezpieczenia listów zastawnych wcie
lono sumę K 15.100*57;

5) Do vunduszu pensyjnego urzędników i sług Banku
przydzielono kwotę K 20 Ó00*—.
2915
Kraków, dnia 4 kwietnia 19 M.

Kodę; ?

kawalera, w średnim wieko,
obeznanego z administracyą
i rachunkowością, poszukuje
Zarząd dóbr Eyczów p. loco.
Oferty nieuwzględnione zostają bez odpowiedz., za zwro
tem świadectw lub odpisów

Prsedrak nie będzh płacony).

2877 1 6

prawdziwy
K&uczu^owy obcas

Wszelka bielizna

wjkonujesię tanio i starannie,
Kraków, Stradom 8, I p. 48 20 0

Lampki elektryczne
kieszonkowe

o

Stewie amwteósłtis
damskie i męskie

Zmiana lokaio!

poleca MMAZY i! HOWaŚei

a. aóKicBsw i MniMcz

J Michnik 0 Bochni

przeniesiony zosfaf z dn.em 1 kwietnia na

ylic^ WiśiR^ I.

Polecam stare, oólsżsłs:
RfeoreSową,
Katafię,
Stańkę,
Kumy.
2862

3.

Przy tej sposobności zwracamy uprzejmie uwagę
szych stałych P. T. Odbiorców, że posiadamy obecnie
składzie znacznie większy wybór mebli różnego rodzaju i
dejmujemy się wszelkich zamówień.
Dziękując za dotychczasowe poparcie polecamy
nadal łaskawej pamięci P. T. Publiczności.
Z poważaniem Zarząd.
2636 2 4

Kraków, Rynek 34.

się

Okazja!

Z powodu zwinięcia interesu winnego sprzedajemy

po znacznie zniżonych cenach
Wina dalmat. odstałe białe i czerwone,

Koniaki

franc. marki Deiaroche,

Sl/WOWicę starą bośniacką

2593 6 c

Dr Nieć i Ska.

Znane z dobroci

Kraków, &yn©k gł. 13.

E&Hforbijskie

Tubo 50 boierzy

Wtekszym odbiorcom specjalne ceny.

H

goi popękane ręce, usu
wa ezorwoność ra.k, na
daje białość i aksami
tną miękkość. 3i6 j2 o

Tartak
parowy
Iffl fflKWIt!
Bós, Ssiisffl 20.

2259 15 0

ifcaiłnflilfMTWben

WINCENTY S1T4LKR!

w pobliżu Bielska, jest tanio do spizedaaia lub do wydzierżawienia. Zgłoszenia
pod
poste resi-ante
273,, ■

Z drukami Literackiej w Krakuwie, ul. Jagiellońska 10.

J 6.

najlepsza i najtańsza książka ku
charska
3G6 obiadów, znakomita kuchnia
krakowska (zawiera również prze
pisy do ciast, placków, konfitur, legnmin i t. d.), przez Gruszecką,
cnua w opr. 2 kor.
Gruszeckiej ilustr. Kucharz kra
kowski dla oszczędnych gosnodyń,
wyd. XI, cena w oprawie kor. 4.
Zamawiać najdokładniej za przek.
poczt. Księg. nakł. Fab. Hisnmelilaua w Krakowie, ulica św.
Tomasza 16.
2756 2 3

Ma iifiłni wisiify.

Nieszczęśliwa pozbawiona śród ■
według najnowszych wymagań hygienicznie urządzo ków
i dachu nad głową, wdo
na, parowa fabryka kiełbas krakowskich, jakoteż wszelkich wędli”. wa staruszka odwołuje się do

uSka Fieryańska i. 18. — Telefon fSr 453

wódek

@inc?nty Gawlns

Floyrańsfcs 13.

: i;

na
na
po Pierwszorzędna,

2 3

kupno przekona
Kazimierza Ludwińskieyo Jednorazowe
o dobroci desty lar ni
Bracka S.

h» in

SUPETSA^

H. NIEM3TZ, optyk, Kraków,
Karmelicka 15.
133 10 10

Magazyn mebli Krakowskich Stolarzy

-

JJ

słynne z niezrównanej doskonałości
16 godzin światła, poleca

Do handln towarów korzen
nych, win i mieszanych pod
firmą:

poleca po najtańszej cenie

Zażądać naszego zbioru próbek.
Pierwsza śląska fabrjzuia wysyłka sukna

Bank Galicyjski dla handlu i (jrzprowsla.

Hanau & Son
Pesal Shoe
Barry Shoe

Zamówienia zamiejscowe uskute
cznia się odwrotną pocztą. 2747 4 4

w puszkach

dla panów i pań
wprost z fabryki dla prywatnych,
po najtańszych oryginalnych ce
nach fabrycznych, stąd v ielkie za
oszczędzenie na zaknpnie. Piękne
nowości wiosenne i letnie, najwy
borniejszej jakości.
1726 12 0

Kanuów ilagernniuf), plac Kościeiny 17, Śiąsk austr.

Telefon 3504.

Fnsie psilEiKeme

BSATEBTB

Resztki za bezcenl

Kraków, ulica Szczepańska 11.

sporządza i udziela informaeyj k03ces zawodowe Biuro, ni Duna
jewskiego 2, parter.
284S 2 10

snych dwoje nieuleczalnie cho
rych dzieci, prosi gorąco lito
ściwych ludzi o pomoc. Ła
skawe datki przyjmuje Idministracya „N Reformy" pod
W. P. lub podaje adres.

Relm i ffio, Ws,

K. Ogorzałego

Towar doborowej jakości. — Wielki
wybór baranków cukrowych.
2758 5 5

Na święta
talerze, szklanki, kieliszki,
tortownice. Noże, wijeice i
łyżki. Półmiski, sosjerki, ta
ce, filiżanki
po najtańszych cenach

Na odbyłem dnia 4 kwietnia 1914* Ogólnem Zgro
LśpiisRś
Kraków
madzeniu Akcyonaryuszow Banku Galicyjskiego dla handlu
ulica Karmelicka 8.
Z. Kutrzeba - - Kraków, Wsślna 11. i przemysłu w Krakowie zapadły następujące uchwały:
Fs.
2834 3 5
1) Na wniosek Komitetu Rewizyjnego zaiwierdzono
KREM i Kult
ISSIi
zamknięcie rachunków za rok 1913 i udzielono Radzie
utrzymująca
pracą
rąk wła
Zawiadowczej absolutoryum;

poleca Główny skład

ha świata

przeciw zgarbieniu. — Opaski
Cennik darmo. —
j’ brzuszne
Polaczek, Sambor R- 2840 2 o

polskich artystów. — Reprodukcye obrazów polskich i obcych artystów,
Listwy na ramy w wielkim wyborze. Oprawę obrazów uskutecznia się
szybko i dokładnie.
2774 2 30

mautnerowskie, codziennie świeże

najkorzystn. ,
zamawiać ciasta
świąteczne, oraz torty, po nader
niskich eonach, w fabryce cunrów
deserowych i herbatników

2649 22

akuszerka
mieszka przy ul. Karmelickiej 17.
Córka przyjmuje krawieczyznę.
2853 3 3

Obwieszczenie.

Drożdże

przyjętym zostanie ai’oay po
mocnik, który chlubnie ukoń
czył praktykę w podobnym in
teresie na prowincyi. — Ofer
ty nieuwzględnione pozostaną
bez odpowiedzi.
2860 2 3

Msrna Szymańska

przejrzane i dopełnione..................................................................................7 80
Kaczfetarczt/k K. dr.

urządzenie sklepowe kompletne, pół
ki, jakoteż pulpit, okazyjnie tanio chusteczki do nosa, ręcznido nabycia Eiclienbaum, Stradom 27.
ki, ścierki, obrusy serwety —
2882 1 3

poleca

Jozefa Kuleszy
naprzeciw cmenta
rza w Krakowie, po
siada wielki wybór
gotowych pomników
zpiassowca, granitu
i marmuru. Podej
muje się wykonanie gr howców w
miejscu na rrowincyi. Teief, 1359
2651 42 O

poleca następujące wydawnictwa:

na

ZAKtAD‘ACIV<T:
FOTOGfAflCZW

Księgarnia G. Gebethnera i Sp. w Krakowie

poleca swoje wyroby z młodych prosiąt, w najlepszym gatunku
i o nieporównanie wybornym smaku.
I^adkie zapasy słjnaay i smalcu.
2687 5 5
Przesyłki uskutecznia się odwrotnie za pobraniem.

Sta uszM

litościwych serc, z prośbą o
pomoc, gdyż dotknięta ślepo
tą i chorobą nic zarobić nie
jest w stanie. Łaskawe datki
przyjmuje Administracya „No
wej Refoimy“ pod J. A.
-2666 2 0

Ekstrakt orzechowy
do farbowania siwych włosów
wynalazku

Juliusza Józefowiczu, perfumom

76-Ietnia, zupełnie niezdolna
Jo pracy jakiejkolwiek, prosi
litościwych ludzi o wsparcie.
W Mszanie Dolnej, przepięknej okolicy podgórskiej,
Zofia Prokura, Kraków, ulica
jest
zaraz
do sprzedania dom piętrowy o 8 pokojach, ku
Floryańska 30, parter, u stróchni,
piwnicy,
z łazienką i z ogrodem 400 sążni kwmdr.
Ż4.
2820 2 o
Kapitał potrzebny 10—15.000 koron.
Bliższa wiadomość w kancelary> adwokata WędryNa! lub II hipotekę
chnwskiego w Mszanie Dolnej.
2854 l 5
Jako nieszkodliwy środek kosme

Krakowie i PoiłBćiW, do uloko
wania 90.000 K. Zgłoszenie listowne
pod ,Karos“ przyjmuje Administra,ya „N- Reformy".
2721 3 3

Herbata z Brodów

Dystyngowana

wdowa, z dobrej rodziny, samotna,
niespełna 20 lat, z posagiem 700,000
narek, radaby wyjść zamąż, za
cężczyznę zacnego charakteru, na
t/brem stanowiska. Jedynie tylko
uważne bezpośr. zgłoszenia pod
.Rascher Entschluss 28“ Hanptmstlagernd Duisburg. — Wzajemna
j skrecya.
2855

Od dawien dawna z swej dobroci i zapachu uznana prawdziwa
rosyjską,

tyczny (w jednym flakonie) nasz
Ekstrakt nadaje s.ę najlepiej do
poprę wienia barwy włosów spłowia
łych, siwych lub rudych na kolor

brunatny, szatyn i blond.

zbioru majowego poleca handel

25 0 Flakon kor. 3, flakonik prób, kor,
I. 20. — Sprzedaż w Krakowie: u
Reima i Sp., Rynek, Linia A-B;
W Bi odach, na pograniczu rosyjskiem
J. Hanaka i Sp., Szewska 1 5; Fr.
1 funt „Familijnej11 bardzo dobrej . . . . K 2-80 Zopotha i Sp., Sienna 1. 12; Sporna
1 funt „Melange de Moscou“ w or. op. najlep. 5-— i Ski, oraz Komorowskiego, ul. Flo1 funt „Imperial- ces., w oryg. opakowaniu 7 —
ryauska.
1 funt „Okruchów" z najl. herbat kwiat. . 2 40 We Lwowie: u F. Nikolascha i Sp.,
Kawa Ceylon, grnboziarn., franco 5 kg. 18 i K 20-— ul Kopernika I. 1; A. Beacocka,
Grzybki litewskie, b. ładno, 1 kg. . . . K 9-— ni. Kopernika 1. 6.
1949 5 10

w, Kdąmowicza

Herbata z Brodów

Rządca drukami

L.

K. Górski.

