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K o m is y a  L ik w id a c y jn a  o b ję ła  w ła d z ę  n ą d  w o js k ie m .
Władze wojskowe austryackie kapitulują. —  Morawski i Grimm internowani.

I M I]
Z ministerstwa wojny nadszedł telegram do 

p . K. L>. z prośbą o wysianie komisarzy w celn 
przeprowadzenia iikwidacyi wszelkich wojsko
wych spraw.

Nowi komendanci.
Wojskowym komendantem polskiego obszaru ko

mendy wojsk, został uryg. Roja, komendantem 
miasta generał Piasecki.

Internowanie Grimma i M orawskirgo.
Internowani zostali: Dotychczasowy wojsko

wy komendant okręgu krakowskiego gen. zbroj
ni Istrz Beuigni, podpuik. Morawski (znany kie
rownik „Nachrichlendienstu*, tzn. szpiclow- 
itwa wojskowego), jzel sztaba gen. pułk. 
Grimm, nadintendant Zarecki i major Dusza- 
n e k .

Władze wojskowe kapitulują.
Dziś zostanie wydaną przez P. K. L. odezwa 

przeciw lichwie wiejskiej i miejskiej.
Szereg deputacyi od starych władz, gminy 

Izraelickiej i t d .  został przyjęty przez P. K. L.
Przez podanie ręki szefom władz miejscowych 

zaprzysiężono je państwu polskiemu.
Telefon zostaje wstrzymany na parę godzin aż 

do ostatecznego załatwienia sprawy z władzami
wojskowemi.

W mieście od rana oddziały żolnierzy*Polaków 
zajęty koszary i inne budynki ‘wojskowe na rzecz 
wojska polskiego. Posłowie tow. Bobrowski i 
Klemensiewicz energicznie brali udział w vtej 
akcyi.

Szef sztabu P. O. W. kapitan Stachiewicz sta* 
wil się dzis w południe u bryg. Roji i  oddał pod 
jego rozkazy wszystkie organizacye P. O. W. 
Okręgu Krakowskiego.

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że władze 
wojskow- kapitulowały i podpisały żądane przez 
P. K. L. warunki.

16.
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Obejmuję z dniem dzisiejszym komendę nad 
oddziałami polskimi w Krakowie i  powiatach za* 
choumej Galicyi po PrzemyśL

1) Najstarsi rangą oficerowie narodowości pot 
skiej obejmują komendę w poszczególnych od. 
działach ł zakładach wojskowych i są mi za dal* 
sz y  tok służby, za utrzymanie rygoru i ładu od* 
powitdzialni.

2. W poszczególnych powiatach najstarsi rangą 
obecni tam oficerowie prowadzą komendy powia* 
towe. Do zakresu ich działania należy cala służ* 
ba wojskowa w dotyczących powiatach. Należy 
przedewszystkiem: a) objąć komendę nad znaj* 
dującymi się tam oddziałami 1 zakładami woj* 
skowymi; b) zorganizować dla powiatu oddział 
stały w sile jednego baonu w górę, a to w miafę 
sil. Tworzyć raczej mniej liczne, a natomiast od* 
powiadające armii stałej, oddziały. Uruchomić 
komendę placu, Powiatowe Ko misy e asenterun* 
kowe etc.

3. Do służby wojskowej zobowiązani są 
wszyscy dotychczas służący w c. k. armii obywa* 
tele w. wieku do lat 35. Starsi wiekiem w miarę

możności zostaną w najkrótszym czasie urlopo* 
wani.

4. Powracający do kraju dotychczas c. i k. poi* 
skie pułki, a od dnia dzisiejszego pułki wojska 
polskiego, zatrzymują swe nazwy i pozostaną ja* 
ko formacye przejściowe odpowiednio użyte.

5. Dotychczasowy tok służby w poszczególnych 
oddziałach tak w Krakowie jak i w podległych 
ml powiatach J wszystkie przepisy wojskowe, do* 
tyczące urzędowania wewnętrznego, a zwłaszcza 
rygoru i karności, pozostają w całej swej mocy.

6. W miejsce odznak austryacklcli umieścić 
orla polskiego, ą na czapkach 1 mundurach po le* 
wej stronie piersi nosić kokardę o barwach na* 
rodowych.

7. Policya wojskowa oraz żandarmerya pełnią 
w dalszym ciągu dotychczasową służbę i stoją pod 
moimi rozkazami. Policyę konną w Krakowie 
ściągnąć do koszar.

Wszyscy tak wojskowi, jak cywilni, wykracza* 
jacy przeciw powyższom zarządzeniom zostaną 
postawieni pod sąd wojenny.

Kraków, 31 października 1918.
K om endant w ojsk  polskich  

Brygadyer Roja mp.

Z ostatnie! chwiSi.
TWIERDZA PRZEMYŚL PODDAŁA SIĘ 

POLSCE.
Z Przemyśla przychodzi wiadomość, że gen. 

Puchalski oddal zastępcy P. K. L. twierdzę Prze* 
myśl wraz ze wszystkimi zapasami, w niej nagro* 
mauzonymi.
NIEMIECKI ZAMACH STANU W PRADZE. —

UWIEZIENIE MARSZAŁKA KESTRANKA.
Komendant wojskowy Pragi, marszałek polny 

Kestranek, wbrew złoionemn przyrzeczenia za
stosowania się do woli rządu czeskiego obsadził 
w nocy na 30 bm. wojskiem węgierskiem gmach 
komendy, równocześnie zarządził złożenie z go
dności oficerów, którzy zlozyli ślubowanie pań
stwu czeskiemu. Zbrojne patrole Sokołów cze
skich wtargnęły do gmachu, do walki atoli nie 
przyszło, gdyż Węgrzy oświadczyli, że bić się 
nie będą i wydali amunicyę i karabiny maszy
nowe. Oddziały czeskie zajęły gmach, Kestranek 
wraz z niemieckim oficerem sztabu generalne
go został uwięziony.
WARSZTATY SKODY W RĘKACH CZECHÓW.

Warsztaty Skody, największa w byłej Anstryi 
fabryka armat, przeszła we władzę czeskiej Ra
dy narodowej. Robotnicy czeskiej narodowości 
zostali rozpuszczeni.

SOCYALISTA CZESKI POSŁEM PRZY 
RZĄDZIE WIEDEŃSKIM.

Socyalista czeski, Tusar, mianowany został 
przez rząd czeski posłem przy rządzie wiedeńskim

MINISTROWIE NIEMIECKIEJ AUSTRYI.
Jak donosi „Abend“, ukazały się prowizo

ryczne listy przyszłych ministrów niemieckiej 
Anstryi. Wedłng łych ust ministrem spraw za
grań. ma być soc. Wiktor Adler (albo Lange- 
han), sprawiedliwości Ofrer, wojska soc. Leuth- 
ner, opieki społecznej soc. dr Renner.

KOMUNIKACYA WIEDEŃ—BERLIN 
/ PRZERWANA.

Biuro Wolffa prostuje wiadomość, jakoby bo* 
munikacya kolejowa między Wiedniem a Berli* 
nem była zerwana.
ZDOBYCIE FABRYKI BRONI PRZEZ ROBO* 

TNiKÓW W BUDAPEZSCIE.
W o oraj po południu po półgodzinnym strejku 

protestującym 300 robotników zdobyło fabrykę

' amunicyi f broni 1 zabrało z niej 5000 karabinów 
manlicherowskich, jakoteż mnóstwo amunicyi.

NIEMIECKO-AUSTRYACKA RADA ŻOŁNIE
RZY.

W  Wiedniu depntacya oficerów i żołnierzy 
oświadczyła obradującemu zgromadzenia naro
dowemu, że domaga się utworzenia niemiecko- 
anstryackiego wojska i że została już utworzo
na Rada żołnierzy.

WYBORY W BERLINIE.
Pzry wyborach uzupełniających w pierwszym 

okręgu berlińskim wybrano posłem do parlamentu 
Kenrpnerą (postępowa partya ludowa) 2601 glosa* 
mi przeciw socyaliście Heimannowi, który cm 
trzyma. 2234 gołsów.
W  OCZEKIWANIU SOCYALNEJ REWOLUCYI

Znany moskiewski korespondent „BerL Ta- 
geblattu" Vorst donosi, że bolszewicy teraz bez 
ceremonii wyszydzają publicznie obecne Niemcy 
Taki Zinowjew publicznie drwi sobie z niemie
ckiego konsnla generalnego. Vozst rozpacza z 
tego powodu 1 mówi o „dziecinnych fantazyach** 
bolszewików, którzy nieuleczalnie wierzą W! 
zbliżającą się światową rewolucyę socyalną. — 
Spodziewają się więc w Niemczech rządów; 
Liebknecbta.

Trockij oświadcza: „Przepowiadamy z wszel
ką pewnością, że osłabienie niemieckiego im- 
peryalizmu oznacza rewolncyę nie tylko w 
Niemczech, lecz także we Francyi, Anglii, Ame
ryce i Japonii11. .

POD JAKIMI WARUNKAMI ZAWARŁA 
TURCY A POKÓJ?

„Voss. Ztg." dowiaduje się, co do przypusz
czalnych warunków tureckiej kapitulacyi co na
stępuje:

Konstantynopol ma być przyznany koaiicyi 
jako teren operacyjny dla floty. Fortyfikacye 
dardanelskie mają być zniesione. Batnm i Ba
ka mają być wydane k cali cyi. żołnierze i  ofice
rowie wojsk koalicyjnych, pozostający w nie
woli tureckiej, mają być wydani. Arabscy szej
kowie, którzy walczyli w Hedżas i Jemen prze- 
piw Anglikom, muszą złożyć broń.

PROŚBA O — KORONĘ...
„Votwaerts“ umieszcza wstępny artykuł za 

przyłączeniem niemieckiej Austryi do Niemiec 
p. t. „Der Fałl K.arl“. Wykpiwa cesarza Karola i 
telegram Andrassego do Lansinga nazywa „od* 
noszeniem przez cesarza swej korony do amery* 
kańskiej asekuracyi“. „C. i k. monarchia walczy 
o swę życie. Walczy? Nie — żebrze. Pozostać 
przybyciu jak i umrzeć za ojczyznę — słodko".

Có za szereg usuniętych monarchów: Mikołaj 
Romanow, Ferdynand Koburski, Karpi Habsburg} 
Monarchowie we wojnie! Co za szereg!

Tak pisze „Vorwaerts“. Zły jest na odpadnięcie 
Austryi i  spodziewa się przyłączenia niemieckiej 

; Austryi do Niemiec. _
j Ale dlaczego ten „antymonarchistyczny“ organ 

nic nie pisze o Wilhelmie?

Na gruzach Austryi.
Wczorajsze uchwały niemiecko-austryackiego 

Zgromadzenia Narodowego, na mocy których u- 
konstytuowało się suwerenne i  niezawisłe pań
stwo ni emtecko - austry ac ki e, przypieczętowały 
koniec Austryi.

Niemcy austryaccy nie położyli wprawdzie 
jeszcze kropki nad i, nie powzięli ostatecznych 
deeyzyi w sprawie formy rządu i dotychczaso- 

I wej dynastyi. Co więcej, sprawozdawca.prolektw
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tymczasowej konstytucyi, tow. dr Renner raz 
jeszcze pofolgował s^yemu pairyotyzmowi au- 
Gtiyackiemu i swej lojalności dynastycznej. Po
pełn ia jąc  zdum iew ający nonsens logiczny i po
lityczny. uznał sprawę dynasłyi za niepodlega- 
jącą pod komepefcemcyę poszczególnych państw 
narodow ych, powstających na gruzach monar
chii habsburskiej; w edług dra Rennena ma to 
być sprawa wspólna wszystkich narodów byłej 
m onarchii austro-węgierskiej i  może być tylko 
wspólnie załatwiona.

Ten pogląd stoi w' jaskrawej sprzeczności z 
zasadami samostanowienia narodów. Na mocy 
jej każdy naród ma nieograniczone prawo roz
strzygać samodzielnie i niezależnie od nikogo o 

-swej formie państwowej. Może zatem swobodne 
oświadczyć się za republiką albo monarchią, w 
tym ostatnim wypadku obrać dynastyę, jaka 
mu sdę podoba.

Nietylko z punktu widzenia logiki, także z 
punktu widzenia politycznego ta prdj>a urato
wania przynajmniej wspólności dynastycznej 
na gruzach wspólności państwowej .jest całkiem 
chybiono. Nitylko narody słowiańskie, Polacy, 
Gzecho-Słowacy i poł. Słowianie nie myślą o 
konserwowaniu tronu habsburskiego. Doświad
czenie historyczne pouczyło te narody, że zaczy
na siię od unii personalnej a kończy się na uni
cestwieniu niepodległości a nawet państwowości 
narodów złączonych wspólnością dynastyczną. 
Ale także Niemcy austryaocy w swej większości 
ple chcą o Habsburgach nic wiedzieć. Towa
rzysz partyjny dra Rennera, dr Ellentoogem li
znął republikę jako jedyny ratunek dla Niem
ców ausiryackich; niewątpliwie ogromna więk
szość niemiecko-austryackiej socyalnej demo- 
kracyi podziela obecnie to zapatrywanie. Nie
mieccy narodowcy są wprawdzie zwolennikami 
ustroju rfionarcbicznego, ale nie z Habsburgami 
na czele. Nawet chrzęścijańsko-społeczni, do 
niedawna najwierniejsza podpora dynastyi, tnie 
śmią dziś otwarcie kruszyć kopii w jej obronie. 
Na razie czyni to tylko świeżo powstała ,par- 
tya“ radykalno-demokratyczma, złożona z pos. 
Zenkem, radnego miasta Wiednia, dra Blasela 
i pand Beer-Angerer. Nikt z poważnych niemie
ckich polityków w tej robocie się nie angażuje.

Z wszystkich narodów Austro-Węgier tylko 
Rusińi i Rumuni stoją jeszcze na gruncie lojal
ności dynastycznej. Stanowisko tych ostatnich 
ulegnie atoli lada chwila zmianie, gdy tylko 
wojska rumuńskie wkroczą do Bukoytony i  Sie
dmiogrodu. Zachowanie się Rusinów austryac- 
kich dowodzi zupełnego braku wiary z ich 
strony V  trwałość kijowskiego państwa ukraiń
skiego, w przeciwnym bowiem razie przyłącze
nie się ich do tego państwa byłoby rzeczą naj
naturalniejszą. Jeżeli atoli Rusini szukają o- 
parcia o walący się tron Habsburgu.w. to grozi 
im niebezpieczeństwo, że zostaną pod Jego gru
zami zagrzebani.

Z frontów bojowych.
Na wszystkich morzach już. od pięciu dni nie* 

mieckie łodzie podwodne zaniechały wszelkiej 
działalności.

Wiadomości ze Szwajcaryi potwierdzają, że 
Valenciennes już od 25 października jest w rękach
Anglików,

W Szampanii, na wschodniej części odcinku 
Marle—Kethel, Anglicy zajęli Nizy*Ie=Comte 
'32 k,m. na północ od Reims), dalej wieś Saint* 
Quentin (2 km. na północny wschód od Ńizyde* 
Gomte; oczywista wieś ta niema nic wspólnego 
z wairownem miastem Saint*Quentin w Pilęardyi, 
odzyskanem przez Francuzów już miesiąc temu), 
Bannogne (5 km. na wschód od Nizy*le*Comte). 
ocaz Herpy (nad Aisne, 11 i  pół km. na zachód 
od Rethel).

Między rzekami Piave i Tagiiamento Włosi i 
Anglicy zadali Austryakom stanowcza klęskę.
Wynikiem tej klęski jest urzędowo'ogłoszone po* 
stanowienie opróżnienia wszyśtkich dotąd zaję* 
tych obszarów włoskich.

Co do Seibii, to urzędowy komunikat austfya* 
ciki nareszcie przyznaje, że wojska aiustryackie, 
które stały w Serbii wschodniej, już się wycofnęły 
na północny brzeg Dunaju, to znaczy do Węgier. 
Wojska zaś austryackie, które stały w Serbii 
póinocno;zachodniej, wycofują się poza Drinę i 
Sawę, to. znaczy 'do Bośni i Kroacyi.

Wobec groźnej postawy wojsk rumuńskich 
filia banku austro*węgierskiego w Czerniowcach 
przeniosła się do Stanisławowa.

W Syryi, gdzie w ciągu ostatnich trzech tygo* 
dni kolejno Anglicy Turkom wydarli miasta Di* 
maszek (250.000 mieszkańców), Bejrut (140.000 
mieszkaóców) i Homs (50.000 mieszkańców), obc* 
cnie Anglicy zajęli także Aleppo (200.000 mit'*

JM A  P R Z Ó D "

szkańców, 300 kilometrów na północ od Dama* 
szku). A więc już cala Syrya, ze swoją ludnością 
częściowo arabską a częściowo chrześciańską, jest 
osw oboczona z pod tamującego wszelki rozwój 
jarzma tureckiego. Widcznie już i prawie cała 
Mezopotamia jest wolna. Pozostaje natomiast 
jeszcze do oswobodzenia chrześciańska Armenia, 
tak niesłychanie krwawo gnębiona przez Turków.

B ą c z e k .
Dziś od samego rana krążą po mieście patrole 

wojskowe, doikonywująee pięknej misyi, zrywa
nia dawnych bączków i wprowadzenia pa cza
pki kokardy narodowej.. Odbywają się przy tem 
sceny istotnie godne bogów. Oto żołnierz staje 
służbowo na baczność przez generałem i „mel
duje posłusznie, panie generale, proszę zdjąć to, 
a  założyć nowe“.

Pan gienarał chwieje się w  swych, caerwo- 
nym lampasem znaczonych podstawach, mięsza

sdęM wreszcie doprowadziwszy swą osobę do 
względnej bardzo równowagi; odpowiada: Ku
pi mse, kupim, taki czerwony, taki czerwony.

Istotnie, odprowadzony do sklepu ligi kobiet 
kupuje sobie kokardkę.

Wam się zdaje może, że to nic — ale gdyby
ście chodzili kilkadziesiąt lat z bąezkiem na 
głowie, gdyby on stanowił właściwie rzecz bio
rąc, punkt ciężkości całej" waszej osoby, gdyby 
was nagle pozbawiono po tylu latach tego ma
łego ciężarka!?! ' • t i

Gdzieindziej znów jakiś po’icyant opiera się, 
nie chce zdjąć bączka... Kilka dość impulsyw
nych rękoczynów ze strony tłumu uświadamia 
go należycie.

Ówdzie przystawili żołnierze drabinę do mu- 
m , na którego szczycie widnieje orzeł dwugło
wy i operują go skwapliwie. .

Deszcz mży, pogoda najobrzydliwsza, i  żoł
nierzom i tłumo wizapewne burczą z głodu żo
łądki, a jednąk od lat chyba przeszło stu od 
roku 1795 gdy Kraków dostał się Austryi nie 
było na ulicach ta kwuolkiej radości i tak świe
tnego humoru!...

W niedzielą d. 3 listopada
o godzinie 10 rano w salt „Sokoła"

odbędzie się

Z G R O M A D Z E N IE

L U D O W E
z porządkiem dziennym

„SYTUACYA POLITYCZNA-
Referują posłowie socyalisiyczni.

firatowiki Komitet l P. S. 0.
ia® !§H ®ESaiaSisiiH i£ isO i!lae i0

, K M O M IK A .
Kraków, czwartek 31 października.

Z MIASTA. Kraków mimo deszczu przedsta* 
w i a d /isu i widou radosny. Z czapek zcin-eizy . 
oficerów znikły bączki cesarskie, a natomiast ty* 
siącami pojawiły się orły polskie oraz kokardy 
czer. wo-no*białe. Oficerom, którzy dziś rano je* 
szcze nosili bączki, dzisiaj zrana patrole uświado* 
miły dokonaną już zmianę w geografii Europy. 
Na linii A—B na głów-nej trafice orły austryackie 
zawieszono polskiem? orłami. Z odwachu pod wie* 
żą ratuszową orla cesarskiego zdjęto; taksamo 
znikły orły austryackie z głównej poczty i z wielu 
innych budynków publicznych. Tylko nad bramą 
staaostwa na Basztowej wciąż jeszcze „swobodnie 
buja dwugłowy ptak" z kutego żelaza, ładnie 
rzeźbiony, wyrazisty okaz drapieżnika, istne 
wcielenie wszelkich c. i k. rekwizycyi. Już wielki 
czas ten żarłoczny okaz zdjąć i przenieść do Mu* 
z cum narodowego, oczywista dla oddziału żaby* 
tków barbarzy ństwa.

NOWY PORZĄDEK. Dziś przedpołudniem 
między 10 a 11 objęły władze wojskowe polskie 
koszary na ulicy Siemiradzkiego. Wszystkie for* 
malnosc? odbyły się gładko i szybko. Uwolniono 
z koszarów więzionych tam b. legionistów. — 
W tłumie entuzyazm, wszyscy żołnierze w tej 
chwili poddają się karnie polskiej komendzie, 
Kolo godziny 12 przeciąga przez rynek - oddział 
piechoty 57 pułku z bagnetami na broni, na czele
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orkiestra kolejarzy. Radosny tłum towarzyszy 
pochodowi, wydając ciągłe okrzyki. Kompania 
maszeruje ulicą Grodzką do komendy miasta. 
We wszystkich oknach tego budynku pełno żoł* 
nieirzY i oficerów, którzy witają pochód jak: 
by swych oswobodzicieli. Ktoś przemawia. Ró* 
wouczesnie słychać łomot i szarpanie ciężkiej bla* 
chy z austryackim orłem, wiszącej na pierwszem 
piętrze. Nareszcie blacha spada, wśród oklasków 
i  radosnych okrzyków. Pochód zdąża w stronę 
komendy wojskowej. Porucznik wkracza do biur 
oddziału Grofeó wojennych, wydaje rozkaz 
pra. u jacy m tu żołnierzom niemieckim, aiby w 24 
godziny opuścili miasto. Bagnety, hełmy, maski 
gazowe, wogóle całe uzbrojenie Niemcom skoa» 
fiskowano. .

Równocześnie wa rynku odbywa, się objęcie 
warty. Tłum zalega cały plac. Ludzie płaczą ze 
wzruszenia i rzucają się sobie na szyje. Odwach 
zostaje udekorowany barwami narodowemi \  
kolorami miasta. Na żelaznych balaskach bukie* 
ty kwiatów. Sztandar z białym orłem na stoją* 
kaich. Ktoś przemawia i jeszcze ktoś inny prze* 
mawia, alę tłum nie słucha, zapatrzony, jakby 
urezczony tym widokiem: Na odwachu polskie 
orły, oficer w legionowej czapce — już niem* 
Austryaków, nigdy nie wrócą...

Tymczasem, zaraz po objęciu warty, odbywa 
się w Żegludze odprawa. Półkolem stoją ofk«o«  
wie, brygadyer Roja wydaje rozkazy...

Do magistratu maszeruje oddział P. O. W. 
pod komendą por. Zamorskiego. W b tor ach P. 
K. L. ruch niezmierny. Wartę trzymają polscy 
żołnierze. 1

Właśnie kończy się spisywanie protokołu zda* 
nią władz polskiej władzy przez austryacką ko* 
mendę.

Na mieście entuzyazm nieopisany.
POSIEDZENIE WYDZIAŁU KRAK. RADY 

ROBOTNICZEJ dziś o 7 w Związku. Sprawy 
niezwykle ważno.

KRAKOWSKA KOMISYA OŚWIATOWA, wy
brana przez Radę Rob., uchwaliła urządzać ka
żdego wtorku dla członków Rady Rób. polity
czne odczyty z dyBkusyą.Pierwsasy — we wto
rek 5 list. o godz. 7 „o zjednoczonej Polsce", re
ferent L. Wasilewski. Następne: Konstytuanta, 
bolszewiizm, sprawa rolna.

Podkomisja dla ’ młodocianych rozpoczęła 
prace. Organizuje się czytelnia pism w Zwią
zku. Uroczysty obchód z  powodu proklamowa
nia zjednoczonej Polski odbędzie się w Zwią
zku w niedzielę 10 li&t.

KOLEJARZE INSPEKTORATU KRAKOW
SKIEGO S KIE GO utworzyli Komitet, który od 
poniedziałku jeszcze przed wydaniem roafpc>- 
rząlzenia P. K. L. nie dopuszczani do wywozu 
środków spożywczych. Cały persona! stacyi 
krakowskiej stanął po jego stronie, grożąc 
strajkiem na wypadek usiłowania wywozu. 
Skutkiem tego od poniedziałku wstrzymano 
setki wagonów ziemniaków kilka wagonów by- 
dja, słoniny i innych artykułów.

Na stacyi w Trzebini naczelnik Peiper prze
szkadza stale akcyi obronnej kolejarzy. Rów
nież starosta Chrzanowski do tej chwili nie po
czynił żadnych kroków do wstrzymania maso
wego wywozu.

WĘGIEL DLA KRAKOWA. Towarzystwo 
„Żegluga Polska" zawiadamia interesowanych, żc 
nadpłynęły znaczniejsze transporty węgla dla 
ludności Krakowa i żc roz,sprzedaż odbywa się 
codziennie w przystani na Groblach koło mostu 
Zwierzynieckiego.

WE WIERZBŃIKU (Król. Pol.) — jak dono
szą — z racyi proklamowania niepodl. zjedno
czonej Polski odbył saę wiec i pochód z udzia
łem kilkutysięcznej rzeszy robotniczej. W rezo- 
lucyach domagano się uwolnienia Kom. Piłsud
skiego, zniesienia ofcupacyi. PPS. urządziła 

; sitrejk manifestacyjny i wysłała delegacyę ro* 
botniczą domagającą się zniesienia okupacyi.

PARLAMENT AUSTRYACKI, Na kanlarw*- 
cyi przewodniczących klubów uchw&kmo odbyć 
następne posiedzenie Izby posłów dnia 12 listo
pada.

Lammasch oświadczył, że nowe państwa na
turalnie będą reprezentowane w rokowaniach
pokojowych.

SĄDY DORAŹNE W KROACYI. Celem zapo
bieżenia dalszym wykroczeniom zielonych band 
na prowincyi Rada narodowa zarządzała pro
klamowanie prawa, doraźnego w czterech ko- 
ipi tatach.
FLOTA W POLS WYPOWIADA POSŁUSZEŃ

STWA.
Organ socyalistyezny „Nepszava‘‘ donosi, iż 

oficerowie i żołnierze w Foli powzięli uchwale, 
,;c Obejmują okręty wojenne pod własną komen
dę i uznają tylko Radę narodową niemiecką, 
węgierską i połuclniowo-sławiańśkę.
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KONFERENCYA Z WOJSKOWOŚCIĄ.
Prezydyum P. K. L. przyjęło w czoraj delega

ta  Naczelnej K om endy A rm ii i  rep re
zen tan ta  krakow skiej kom endy w ojskowej. U- 
mdwiśoriio n a  czw artek n a  godz. 11-tę. przed po
łudn iem  kornierencyę z kom endę w ojskow ą i 
Prezydyum P. K. L. w  spraw ie wym aganego 
przez w ojskowość pozw olenia n a  wywóz krotni, 
am u n icy i i  środków  żywności. W  dalszym  cią- 
g u  prezydyum  przyjęło przedstaw icieli kolei i 
poczty.

N a sk u tek  w czorajszych rokow ań usunięci 
yjostaję z K rakow a, kom endan t m ia s ta  generał 
Zaleski, oraz szef im tendantury  pułkow nik  
Vasseły-
ZARZĄDZENIA p . ł  l. w  spraw ie  prze

szkodzenia WYWOZOWI.
P. Dr Wł. S tudzińskiem u powierzono fumkcye 

kontroli ruchu  środków  żywności n a  zachodnia 
Gedicyę-

P rezydyum  wydało polecenie w ładzom  poli
tycznym  pow iatow ym  w  spraw ie zajm ow ania 
przetrzym yw anych. a  poza granice Galicyi i Ś lą
sk a  przeznaczonych towarów.

Prezydyum  poleciło telegraficznie dyrekcyi 
kolei państw ow ych wr K rakow ie, Lwowie i  S ta 
nisławow ie, aby wszelkie a rty k u ły  żywnościo
we i użytkow e nie były w ysyłane poza granice 
Galicyi i  Ś ląska. Bezwzględnie zakazany  jest 
wywóz i  przewóz wszelkiego rodzaju  broni, a- 
m unieyi, uniformów7, bielizny i  w szelkich m a- 
taryałów  w ojskowych. T ransporty  w ojska z bro
n ią  i odpow iednim i środkam i żywności n a  48 
godzin eą  dopuszczalne.

, Celem przeszkodzenia wywozowi ra K rakow a 
o rg an a  policyi krakow skiej i  o rgana n am iestn i
c tw a obsadziły w szystkie drogi i m osty, w iodące 
% Krakowa.
POLICYA KRAKOWSKA PODDAJE SI? P. K. L.

W czoraj po południki dyrek to r poMcyj krako
w sk ie j zaw iadom ił urzędników  policyi, że z  
dniem  dzisiejszym  polieya k rakow ska prow a
dzić będraie urzędow anie w  zależności od. PKL.

GODZINY PRZYJĘĆ P. K. L.
Prezydyum P. K. L.' wyznaczyło godziny 

p r z y j ę ć  pomiędzy godziną 11 a 1 w7 południe. — 
Dzisiaj godziny te  przesunięto n a  5—6 po poł.

Rządy polskie na Śląsku.
Cieszyn, 31 października, 

prezydyum śląskiej Rady Narodowej udało 
się onegdaj do starosty we Frysztacie na Ślą
sku i zakomunikowało mu o utworzeniu się Ra
dy Narodowej i o objęciu przez nią władzy na 
Śląsko- Wczoraj o godz. 9 rano ndało się prezy
dyum Rady Narodowej do starosty cieszyńskie
go, P- Bobowskiego, następnie do komendanta 
placu pułk. Gartnera, którym również oświad
czyło) że Rada Narodowa na śląska jako organ

MABYUSZ ZARUSKI.

Na morzach dalekich.
Matsuri.

Czystemu u liczkam i NangamaM szybko wiózł 
m ię r  i k  e z a  do podnóża góry. Nagie, brom ow e 
łydki jego od  1h  g. m igały  m i przed oczyma, w 
tem sam em  m iarow em  tem pie, n ie zdradzając 
teodencyi dio w ypoczynku Lub zm niejszenia 
biegu- Po drodze mijaJWmy schludne parterow e 
doookii, tonące w  zieleni, g rupy  riksraów, siedzą
cych w  kuczki pod ścianam i z długiem i fajecz
k am i w  zębach, k u l i ,  niosących n a  olbrzym ich 
bam busach  jak ieś peluzgijsk ie ciężary, tłum y 
Japończyków z papierow ym i paraso lam i, Japoń- 
k i n a  w ysokich sandałkach , usuw ające  się z 
drogi z im  tylko w łaściw ą dystynkcyą i uprzej
m ością, sklepy, tonące w  cien iu  olbrzym ich, 
czarnych szyldów ze złotym i nap isam i, które, 
będąc zawieszone nad  u licam i, p rzesłan iały  je w 
niektórych m iejscach zupełnie; cały ten św iat 
wschodzącego słońca ta k  inny, tak  niepodobny 
do europejskiego a  tak  zarazem  nęcący przyby
sza u rok iem  co chw ila o tw ierających się nie- 
?spodraianek. Nic tu ta j, z w yjątk iem  parosta t-

Rdfcsza — człowiek ciągnący wózek osobowy, 
dorożka, ciągniona przez człowieka.

Kwili, =  tragarz.

„ N A P R Z Ó D "

rządu polskiego w Warszawie jest najwyższą 
władzą na Śląsku. Władze oświadczenie to 
przyjęły do wiadomości.

Nastrój na całym Śląsku jest nadzwyczaj ra
dosny, po wsiach i miastach tworzą się straże 
obywatelskie, wszędzie panuje wzorowy porzą
dek. Oficerowie i żołnierze załogi cieszyńskiej 
pojawili się na ulicach miasta z kokardami o 
barwach narodowych.

Na wieść o proklamowaniu rządów polskich 
na śląskn zjechało się do Cieszyna około 69 na
czelników gmin, by być świadkami tej radosnej 
i przełomowej chwili powrotu śląska cieszyń
skiego po 600-letniej rozłące do swojej Macierzy.

Urzędnicy krakowscy oddają sią  
Ra usługi rządu polskiego.

W czoraj odbyło się w  „Sobole" tłum ne zgro
m adzenie urzędników  i n auczycie li

R eferat o o d dan iu  się urzędników  rządow i 
w W arszaw ie wygłosił prof. Rybarski, propo
n u jąc  reraolucyę ośw iadczającą, żc urzędnicy u- 
w ażają  się odtąd  za urzędników  p ań stw a pol
skiego a  n a  razie  poddają sdę zarządzeniom  ko
m isyi likw idacyjnej. Rezolucyę tę  uchw alono 
jednogłośnie. Zarówno prof. R ybarski jak  i  
prof. Staoński, krakow scy m enerzy stronn ictw a 
n&rod.-deimokr- niepotrzebnie obniżyli powagę 
zgrom adzenia w ycieczkam i przeciw ko so c ja li
stom .

W śród przem ów ień w yróżniło się oświadcze
nie im ieniem  nauczycielstw a ludowego prezesa 
Nowaka, który  w skazał n a  m artyrologię n a u 
czyciela i dziecka polskiego w  sizkole austrya- 
cko-„polskiej“ i zawiadom i! o świeżym okólni
k u  c. k ; k ra j. Rady szkolnej w spraw ie intensy
wnego nauczan ia  języka niem ieckiego w szkole 
ludowej. Zakończył żądaniem  zniesienia k ra j. 
Rady szkolnej.

Sędzia M tinich żądał słusznie, żeby naczelni
cy w ładz złożyli n a ty c h m ia s t ślubow anie rzą 
dowi polskiem u.

Sądzim y jednak, że niektórych naczelników 
władz musi się usunąć (vide n iedaw ne areszto
w ania m łodzieży giimnarayahiej). W śród zgrom a
dzania padały  nazw iska pom agających wywo
zić żywność: Gertler, Krug... C harakterystyczne, 
że zupełnie n ie  rjaw ili się n a  zgrom adzeniu 
naczelnicy  włać . Gzyżby jeszcze się bali?! — 
W czoraj jeszcze jeden z prezydentów  la ta ł po 
b iu rach  z okólnikiem  m in isteryalnym . Spraw ę 
kom isyi likw idacyjnej p rzedstaw ił pos. Skar
bek, k tó ry  w skazał n a  ustępliw e stanow isko 
władz, zapom niał jednak  stw ierdzić, że n a je 
nergiczniej przeciwko wywozowi w ystąpili ko
lejarze najniższych rang.

U chw alono też rezolucyę aa rów noupraw nie
niem  kobiety w  Polsce po przem ów ieniu p. A- 
bancourt.

W iec za ją ł stanow isko teoryczne i ogólne. 
N asuw ają się jed n ak  kw estye prak tyczne np. 
czy sądy m ają  przesyłać zażalenia niew ażności 
i rew izye do W iednia? Oczywiście nie, ale w 
tak im  razie  należałoby przy najw yższym  są-

ków, sto jących n a  dalekim  rejdzie, n ie przypo
m in a  stosunków  starego św iata. N aw et rzadko 
spotykane konie noszą n a  kopytach zam iast 
podków  słom iane papucie — być może d la za
bezpieczenia się od k a ta ru .

W reszcie rik sza  stanął.
— Ile?
— 20 centów (am erykańskich), za dobrych 

parę  kilom etrów  z dodatkiem : ho—ho! Pom y
ślałem  sobie, ileby też u  n as  zażądał W ojtek od 
cudzoziem ca?

W śród wyrazów7 wdzięczności i uprzejm ości 
ze s tro n y  rik szy  (dałem  m u  tyle, ile sam  zażą
dał, tj. 20 ent), k tó ry  trzym ając się za brzuch 
obiem a rękam i, k łan ia ł się n ieustann ie , w yda
jąc co chw ila dźw ięk jak iś,; jakby m u się. na. 
w ym ioty zbierało:

— Hh!... hh!... hh!.. — w ysiadłem  z m isternego 
pojazdu i olbrzym im i schodam i udałem  się w7 
górę k u  św iątyni.

W  połowie drogi, n a  obszernej terasie  za
trzym ałem  się, bo w łaśnie z przeciw nej strony 
zbliżał się ku  m nie ogrom ny, gw arny i barwmy 
pochód jak ich ś inatu tkk .li istot.

Były to dzieci, pow racające z m a t s u r i )  do
rocznego św ięta oczyszczenia św iątyń.

U sunąłem  się n a  bok pom iędzy dw7a bron zo we

R ejd =  m iejsce d la  okrętów  poza portem  
w łaściw ym . (Przyp. aut.)
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dzie w Warszawie stw orzyć natychm iast senat 
d la  sp raw  śląsko-galicyjskich. Dalej należałoby 
n a ty ch m iast u su n ąć  z ustaw y karnej „zbro
dnie" obrazy m ajesta tu , członków dom u cesar
skiego itcL. Należałoby wreszcie um orzyć sp ra 
wy powyższe jak  również spraw y k arn e  o u k ry 
wanie dezerterów, gw ałt publiczny itd. Sędzio
w ie przy w ydaw aniu  wyroków opuszczają, sło
w a: W  im ien iu  jego cesarskiej mości). Rząd pol
s k i pow inien objąć sądownictw o jak  najprędzej, 
gdyż jest to rzeczą najłatw iejszą.

Niepodległa republika czeska
Czesko-sŁowackie B iuro korespondencyjne o- 

głasraa odezwę do narodu  czeskiego, aby dziś 
bezw arunkow o wszędzie podjęto pracę. 
Niemieccy posłowie z Czech ukonsty tuow ali się 

w R adę narodow ą. Siedzibą prowizorycznego 
rząd u  niem ieckiej części Czech jest Libe- 
rzec. N am iestnikiem  k ra ju  został w ybrany pos. 
P acher, zastępcą namiestnika socyalista Seli- 
ger. Postanow iono rozpocząć rokow ania z R a
d ą  narodow ą czeską o rozgraniczenie obszarów.

Demonstracje niemieckie 
w Wiedniu.

Rzeczpospolita.—Robotnicy a burżuazya; starcia.— 
Ełlenbogen oburzony. — Czarno-żółte chorągwie 

przed Izbą spuszczone...
Dzień wczorajszy w Wiedniu przeszedł pod zna« 

kiem demonstracyj i najróżnorodniejszych pogłosek.
Wczoraj odbyło się mianowicie o 2 po południu 

pierwsze merytoryczne posiedzenie niemiecko-au- 
stryackiego zgromadzenia narodowego, na którem 
nastąpiło ukonstytuowanie się nowego państwa. 
Tak radykali niemieccy, jak socyaliści, rozwinęli 
ogromną agitacyę, która tym razem dziwnym zbie
giem okoliczności idzie po wspólnej linii, bo także 
radykali niemieccy, rozgoryczeni zerwaniem soju
szu z Niemcami, agitują za przyłączeniem się no
wego państwa do Rzeszy niemieckiej i za ogłosze
niem rzeczypospolitej.

Demonstraeye rozpoczęły się już przed połu
dniem. Do akademików przyłączyło się wiele pu
bliczności, między innemi także oficerów. Na ram
pie parlamentu przemawiali do demonstrantów po
słowie, wśiód nich także prezydent Izby Gross, 
wobec którego wyrażono życzenie, aby nakazał 

zwinąć powiewające przed parlamentem 
sztandary czarno żółte.

Życzeniu temu dr Gross natychmiast uczynił za
dość.

Między demonstrantami było wielu oficerów, 
którzy w miejsce rozet na czapkach mieli kokardy 
czarno-czerwono-żółte.

Około wpół do 3-ej zaczęli nadciągać robotnicy. 
Sacyałióci przybyli z czerwonymi sztandarami; na 
jednym z nich widniał napis: „Niech żyje rzecz
pospolita! Niech żyje Fryderyk Adler!"

Tłum wzrastał w sposób zastraszający i
groziły już nawet starcia między narodowymi 

Niemcami a socyalistami,
bo narodowcy protestowali żywo przeciw okrzy-

potwory, z których jeden w yobrażał lw a z o- 
tw a rtą  paszczą, a drugi konia.

Pochód się zbliżył tym czasem .
N a czele szły m alu tk ie  pędraki, dalej starsze 

nieco, na js ta rsze  nie m iały, zdaje się, więcej 
n a d  lait dw anaście.

Chłopcy i dziew częta srali razem , kierow ani 
przez sw ych nauczycieli, i śpiew ali pieśń jakąś. 
W szystko ubrane odśw iętnie, co zresztą n iew ie
le zm ieniało ich wyglądroodzienny, czyściutkie, 
uczesane, um yte. Szli swobodnie, rozm aw iając 
chw ilam i i, śmiejąc, się i n ie krępując się obe
cnością nauczycieli. Mimo to porządek był do
skonały. Znać było, żc to, co czynię, czynią z 
w łasnej ochoty i rozum ienia, nie zaś ze s tra 
chem przed spojrzeniem  pedagoga. Nauczyciel,e 
,zresztą nie zdaw ali się zw racać n a  nie żądnej 
uwagi.

Ubrane były w przepiękne k im ona o fan ta 
stycznych deseniach, w yobrażających, kw iaty, 
p tak i, m otyle lub inne artystyczne o rnam enta- 
cye. Olbrzymie kokardy  pasów jedw abnych u- 
w iązane z ty łu  sięgały im  n ieraz do ram ion, co 
nadaw ało  całem u tłum ow i pozór s tad a  m otyli. 
Idąc czyniły se tkam i nóżek swoich, obutych w 
drew niane n a  poprzecznych deseczkach sanda ł
ki, ha łas  nieopisany. R um iane buzie tryskały  
szczęściem i zadowoleniem.

(Dokończenie nastąpi).


