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K o m i s y a  L i k w i d a c y j n a  j u ż  d z i a ł a .
Z a m a c h  C z e c h ó w  n a  Ś lą s k  C ie s z y ń s k i . .  —  O g a ła c a s i i e  k r a j u  p r z e z

„ w ła d z e 44 a u sfry & c k ie*  —  R o z r u c h y  w  C h o r w a c y i .

Zapatrywania lir. Huyna.Pertraktacye P. K. L. 
z wojskowością i policyą

Dziś odbyły się pertraktacye Prezydyum P. E. 
L. z krakowską Komendą wojskową i reprezen
tantem Naczelnej Komendy Armii. Przebieg 
konferencyi zupeinie zadowalniający a decyzya 
zapadnie jutro. Osoby, znienawidzone w mie
ście, natychmiast ustąpią.

Prezydyum odbyło również konfcrencyę z 
Dyrekcyą policyi i z Komendą policyi wojsko
wej, w sprawie utrzymania porządku w mie
ście.

K ra i o g a ta c a ią !
W y w o żą  co m o g ą !
Śląska donoszą nam: i

Władze austryackie, t. j. Niemcy śląscy, wywo: 
żą z kopalń i  fabryk materyały wszelakie, a to 
z  polecenia ministeryutn wojny lub nawet bez te* 
go polecenia. Z zakładów impregnowania drze* 
wa Rutgersa wywożą progi kolejowe i materyał 
drzewny impregnowany. Progi, drągi telegraficzne 
i  t d. są własnością kolei lub poczty. W ywozi się 
je na zachód, do Wiednia. Parafiną, zmagazyno* 
waną w rafineryach. smolę i inne materyały ob= 
jęte zakazem sprzedaży, nie potrzebne jednak 
armii, wywozi się już lub wywiezie w najbliższym 
czasie na zachód lub nawet do państwa niemie* 
ckiego. Nietylko nie dostarcza się żywności dia 
robotników, aie nawet zmagazynowaną już ży* 
wność usiłuje się różnymi sposobami dowieść 
do Wiednia. Istnieje wśród inżynierów przeko* 
nanie. że dojdzie ze strony szowinistów niemie* 
ckich do aktów sabotażu, popełnionego na massy* 
nach popędowych kopalń i fabryk. Materyały w 
metalu, będące zapasem kopalń, w dwu wypad* 
kach już wywieziono.

Zamach Czechów 
na Śląsk Cieszyński.

(Tel. .Naprzodu*).
Bogumin. 29 października.

Wczoraj zgłosili się Czesi w starostwie fry* 
sztackira, żądając w imieniu „Narodnego wybo* 
ru“ oddania władzy w ich ręce'.

Na tę wiadomość zebrała się natychmiast poi* 
.ska „Rada Narodowa**' księstwa cieszyńskiego i 
ogłosiła się Rządem Narodowym dla Śląska cie* 
Bzyńskiego.

Wysłała delegatów do frysztacHego starostwa 
z  oświadczeniem, że nie wolno oddać władzy w 
niczyje ręce, jak tylko polskie" i że ludność poi* 
ska nie dopuści do zamachu Czechów na polski 
stan posiadania na Śląsku.

Starosta oświadczył, że przyjmuje żądanie Po* 
laków do wiadomości l godzi się, aby natych* 
miast reprezentanci Rady Narodowej współucze* 
stniczyli w rządach.

Rada Narodowa zawiadomiła o objęciu rządów 
na Śląsku telegraficznie rząd krajowy śląski w 
Opawie. Komisyę Likwidacyjną w Krakowie i 

/rząd polski w Warszawie.

Z  K r ó l e s t w a .
O UNIĘ POLSKI I LITWY.

W Warszawie odbył się wiec w sprawie Litwy 
f Białej Rusi, na którym po przemówieniach,

charakteryzujących dziejowy stosunek Litwy do 
Polski dalsi mówcy Krzywicki, Nocznicki i prze 
wodniczący wiecu gen. Babiański wyrażali prze
konanie, że z Polską lodową połączy się Litwa 
ludowa.

W rezolucyi wiec zaopiniował,, że interesy 
polityczne i ekonomiczne wymagają, ażeby Pol
ska odnowiła swe węzły z Litwę związkiem, o- 
partym na dobrowolnej umowie usantkeyono- 
wanej pnzez sejm polski w Warszawie i sejm 
polsko-litewsko-biaioruski w Wilnie.

Wiec wezwał rząd polski, ażeby podjął nie
zwłocznie kroki w celu porozumienia się z czyn
nikami politycznymi narodu litewskiego dla 
przygotowania gruntu do pożądanego związku.

Wiec uczcił przez powstanie z miejsc pamięć 
tych, którzy zginęli podczas ostatniej uroczy
stości narodowej w Wilnie.

O ZNIESIENIE CłEN.-GUBERNATORSTWA 
LUBELSKIEGO.

„Dziennik Lubelski" donosi: Generał-guber- 
nator lubelski Liposzezak wysłał onegdaj dn na
czelnej komendy armii austryackiej telegram, 
domagający się natychmiastowego zniesienia  
wojskowego g en er a 1 - gu b er n ato r s t. w a lubelskiego 
i wyznaczenia komisarza likwidacyjnego".

BUNTY W ARMII NIEMIECKIEJ.
W wydawanym w Królestwie „Komunikacie** 

w Nr. 88 znajdujemy szereg notatek, dowodzą* 
cych, że w armii niemieckiej już od pewnego 
czasu Obserwowano poważne rysy.

Bodaj, czy nie rozpoczęło, się to właśnie wśród 
żołnierzy, zdemoralizowanych na okupacyach.

Dotychczas cenzura krakowska, godząc się na 
fakta istnienia masowych dezercyi w wojsku 
austryackim — osaniała wszelkie wydarzenia 
mniej miie dla armii niemieckiej, nawet wówczas, 
gdy widocznem było, że Austro*Węgry „zrezy* 
gnują" z braterstwa broni z Niemcami... A wie* 
ści takich nagromadzało się wiele...

Ale wrólSmy do owego najświeższego „Komu* 
nikatu“ z października. \

Czytamy w nim: „W Brześciu Litewskim dwa 
pułki niemieckie zbuntowały się. Doszło do krwą* 
wego ro z ru ch u ,k tó ry m  kilku oficerów zabito".

„W więzieniu w Siedlcach za odmówienie pój* 
ścia na front siedzi 50 żołnierzy niemieckich**.

„W pierwszych dniach września Niemcy na oku 
paeyi niemieckiej urządzili kóło Międzyrzecza i 
Białej Książęcej obławę n,a dezerterów niemie* 
ckich*'.

W Łomży niedawno kompania przeznaczona 
na front odmówiła posłuszeństwa, a gdy rozbrojo* 
nych wsadzono do pOpiągu, odgrażali się, że znl* 
kną z wojska, gdyvtylko dx> Niemiec zajadą.

Przed kilku dniami znów 60 pionierów rzuciło 
bron. nie chcąc, wsiadać do wagonów.

Rozbite pułki na zachodzie Niemcy kompletują 
na Litwie — jeden z takich pułków w drodze na 
stacyi Luków zbuntował się. Pp długich pertrak* 
taeyach dowództwu udało się wytlomaezyć. żc 
chcąc robić bunty i rewoiucye, trzeba do do#iu 
pojechać, a nie czynić tego we wrogiej Polsce. 
Argumenty podziałały, ale chyba z takiego żoł* 
nierza nie będzie miało pożytku junkierstwo 
pruskie...

W Białej 200 automobilistów odmówiło poslu* 
szeństwą, nie chcąc wyruszyć na front francuski.
Sprowadzono kompanię piechoty, która odwiozła 
zbuntowanych do twierdzy, w Brześciu.

W Warszawie 2 wrześnią w nocy silny konwój 
prowądzil 2 kompanie zbuntowanych. Ponreszczo  
no ich w Cytadeji, gdzie podobno takich jest, już 
przeszło tysiąc.

„Gazeta lw ow ska" ogłosiła okólnik  c. Ił na. 
miesiŁni:ka do szefów departam entów  nam iestn i
ctw a oraz ćLo w szystkich starostów  i  dyrekeyi 
policyi w© Lwowie, że uw aża za swAj obowią
zek „podw ładnym  urzędnikom " podać do w ia 
domości sw oje „zapatryw anie n a  sytuacyę hi 
k ra ju" .

Otóż c. k. nam iestn ik  H uyn n ie postacrał sdę
0 to, ażeby przed w ydaw aniem  pouczeń i wy
pow iadaniem  zap atry w ań  przestudyow ać cho
ciażby precedensy — jak  inne k ra je  słow iańskie 
odczepiają się od Austro-W ęgier, jak  reprezen
tanci w ładz cen tra lnych  — wobec przesądza
nych spraw  — zgoła nie p róbują przeciw staw iać 
się odbyw ającej się likw łdacyi.

D la p. H uyna is tn ie je  jeszcze takie stadynm, 
że naród polski na podstaw ie noty  hr. Buria
n a  *(sic) mógł „oddawać sie nadziei, że pow sta
n ie zjednoczone państw o tfcsk ie" , i że m an ifest 
cesarza K arola usankcyonow&ł tę „nadzieję".

Otóż pom ijam y tu  kWastyę, odczuciu p. Huy
na niedostępną, że naród polski nie zamierza 
żywić się „nadzieją*', gdy dokoła w re robota o- 
koło realizowania likwidacji.

l ir .  Huyn, żyjący do tąd  w spom nieniam i h r. 
B uriana, nie zauważył, że tegoż B u rian a  jako  
człow ieka przeszłości już niema na widowni 
politycznej i że jego następca A ndrassy, chcąc 
w yprosić przy w staw iennictw ie L ansinga ry- 
chlęjsizy pokój od W ilsona w prost powoływał 
się na odbywającą się bez przeszkód tfkwidacyę 
Anstro-Węgier, pisząc:

„W pełnej zgodzie z dążeniam i p. W ilsona d la 
zabezpieczenia się przed w ojnam i w przyszło
ści i d ia stw orzenia rodziny narodów  poczyni
liśm y już przygotow ania, aby ludy A ustry i i W ę  
g ier mogły przyszłe sw e ukształtow anie ok re
ślić całko1 wicie według w łasnych życzeń i bez 
przeszkody je przeprowadzić".

I całkow icie ludy k sz ta łtu ją  się — n ie  czer
piąc zresztą nawet, im pulsu  ku  tem u  z tych 
lub innych not.

Hr. H uyn w ysuw a i kw estyę ru sk ą , w skazu
jąc, że wobec is tn ien ia  w Galicyi dw u narodo
w ości/m usi być ktoś „trzeci", dopóki s to sunk i 
się nie u reg u lu ją  definityw nie.

C. k. nam iestn ik  lw ow ski w ie zapewne, że 
Czechy m ają  również ludność dw ujęzyczną i 
dw upiem ienną, z czego jednak  zgoła nie w yni
kło, iżby nam iestnictw o hi P radze czyniło ja 
kąś obstrukcyę O kw estyach spornych zadecy
du ją  in teresow ane narody. W  każdym  razie nie 
ustępu jące czy n n ik i będą rozjem cam i.

P an  n am ies tn ik  lęka Się próżni w w ykony
w an iu  władzy i grozi, że w stosunkach  aprowi- 
zacyjnych mogłoby 'to prow adzić w prost do k a 
tastrofy . x

Z przebiegu obrad  krakow skich  mógłby był 
się dowiedzieć, że jednym  z m om entów , k tóre 
zadecydowały o jak  najspieszniejszem  utwo
rzen iu  Polskiej kom isyi likw idacyjnej by ła 
obawa, że austryaeka gospodarka wywozowa, 
wzmożona obecnie, mogłaby kraj \ wygłodzić 
doszczętnie.

Jakie echo znajdzie to pism o, tak  an ach ro n i
czne, w  polskim  świecić urzędniczym ? Dla P ola 
ka  nie może być w ątpliw ości, że jest on duchem
1 ciałem  obyw atelem  państw a polskiego. A ka- 
ryerowicze, których polskość zam azaną była 
pokostom ' czarno-żółtym ?

P ytan ie, ozy zechcą oni opowiedzieć się m, in-
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Łerpretacyą stosunków , dokonana przez hr. 
Huyna? _ •

Czy trzymać się będą niknącej przeszłości, 
czy — aktualnego głosu i woli społeczeństwa? 
-■MMHgjj"!.;..!1-" .u. wuj.

Z ostątnieS chwili.'
ZAMKNIĘCIE GRANICY NIEMIECKIEJ 

OD STRONY AUSTRYI.
Jak z wielu miejscowości granicznych donoszą 

do Wiednia, granica miedzy Niemcami a monar* 
chią jest zupełnie zamknięta.
UTWORZENIE REPUBLIKI NIEMIECKO* 

AUSTRYACKIEJ.
Wiedeńskie pismo „M»ttag“ ogłasza pod tytu* 

em: „Republika niemieckiej Austryi*1 tłustym 
drukiem żądanie niemieckich partyi. aby Niemie* 
cka Austrya ogłoszona została jako republika.
RUMUŃSKA RADA NARODOWA NA BUKO

WINIE.
,Gaz. Wlecz." donosi z Czemiowiec: W ru

muńskim Domu Narodowym odbyło się zgro
madzenie narodowo -rumuńskie, które się ogło
siło jako konstytuanta bukowińskich Rumu
nów. Wybrano Radę Narodową z 48 osób i-u- 
chwalono rezolucyę, że cała niepodległa Buko
wina, ma z wszystkiemu prowincyami rumuń
ski emi Austro-Węgier tworzyć niepodległe pań
stwo.

ZABURZENIA W BUDAPESZCIE.
W Budapeszcie panowało przez /cały dzień 

wczorajszy niebywałe zamieszanie. Widocznem 
jest, że na razie istnieją w Budapeszcie dwa 
rządy; rząd oficyalny i rząd narodowy z lir. Ka- 
rolyim na czele. Policya i honwedzi oświadczyli 
się za radą narodową. Między poiicyą a częścią 
wojsk, przeważnie Niemcami przyszło do starć.

Komunikacya kolejowa otrzymana jest tylko 
z Wiedniem. Na południe pociągi nie odchodzą.

Sfery polityczne obawiają się dyktatury woj
skowej.

SYTUACYA W WIEDNIU. 
Poirytowani Niemcy.

Nota hr. Andraasy‘ego o odrębnym pokoju wy * 
wołała w obozie ausitromiemieckim niesłychane 
zamieszanie. Niemieccy radykali zorganizowali 
całą kampanię agitacyjną przeciw Andraissemu, 
zrzucając mu, że zupełnie niepotrzebne i najwi* 
docznięj ulegając tylko życzeniom węgierskim, 
popchnął rząd a/ust ro.węgieraki na drogę zdrady 
Wobec sojuszników.

Na zgromadzeniu Raidy narodowej radykali nie* 
mieocy zamierzają przedłożyć podobno wniosek 
o proklamowanie rzeczypospolitęj austryacko* 
niemieckiej.

U ROZRUCHY W ESSEN.
Do „Times** donoszą, że niedawno wybuchł 

ogólny strajk w Essen. W sobotę stanęły wszy
stkie warsztaty. Wzburzony tłum przeciągał 
masami przez ulice, śpiewając pieśni rewolu
cyjne i miotając obelgi na cesarza, Hindenbur
ga i  Ludendortia. Na wielkich tablicach były 
hapdsy: „Precz z wojną", „Żądamy pokoju”,
„Umierąmy z głodu". Przed magistratem odby
ły się burzliwe demonstracye. Wobec przewagi 
tłumu okazała się policya bezsilną,-a żołnierze 
odmówili posłuszeństwa i nie chcieli strzelać, 
okazując sympatyą demonstrantom.

“ NOTA ROSYI DO WILSONA.
Komisarz dla spraw zagranicznych Cziczerin, 

wystosował notę do prezydenta Stanów Zjedno* 
czonych Wilsona, w której, powołując się na to, 
iż Niemcy przed zawarciem pokoju mają opró* 
żnić okupowane terytorya, domaga się od prezy* 
denta Stanów Zjednoczonych odwołania wojsk 
czeskocsłowackich z Rosyi. v  

Jesteśmy gotowi — brzmiała nota -A zawrzeć 
pokój na tych warunkach i  pytamy pana, kiedy 
ma pan zamiar odwołać wojska z Murmanu, Ar* 
changieiaka i Syberyi?

Następnie występuje Cziczerin przeciw rabun* 
kom wojsk czeskossłowackich, domaga się odda* 
nia zabranych przez nich zapasów złota.

Wreszcie zapytuje Czozerin, jak sobie wła
ściwie wyobraża Wilson związek ludów? Dłacze* 
go oswobadzając Polskę, Serbię i Belgię, dając wol 
ność ludom Austryi — nie żąda oswobodzenia 
Irlandyi, Egiptu i Indyi, ani chociażby nawet 
oswobodzenia Filipin?

W końcu ostrzega Cziczerin Wilsona, by ze 
związku ludów nie wyłonił się związek kapitali* 
stów, przytaczając przykłady przemocy, jakich 
dopuszcza się Wilson, Francya i Anglia na nieza* 
ieżnych odłamach klasy robotniczej (los soc. 
Debsa). I

POWSTANIE W CZARNOGÓRZE.
' Wedle wiadomości z Cetynii, wybuchło w ca* 
łej- Czarnogórze powstanie i rozpoczęła się wal* 
ka. Przed kilku dniami uzbrojone oddziały czar*

ńogórskie zajęły Nlksic, Beranę i Audrejevk’ę. 
Gubernator austryacki opuścił pospiesznie Cety*' 
nię, Oddziały albańskie, które dotychczas szły 
razem z wojskami mocarstw centralnych, połą* 
czyły się z powstańcami.

Powstańcy karzą bezwzględnie śmiercią wój* 
tów, którzy służyli władzom okupacyjnym. — 
W Andrejewicy został w pleń wycięty cały ba* 
tałion węgierski. '

Z frontów bojowych.
Dnia 25 października wszyscy Niem cy stanu 

cywilnego, przebywający w Antwerpii, otrzymali 
rozkaz opuszczenia miasta w ciągu 24 godzin.

Belgijczycy przekroczywszy rzekę Lys na od* 
cinku 11 km. długości między Saint*Bavon (9 
i  pół km. na wschód od Iseghem) a Deynze, za* 
jęli na prawym brzegu rzeki kolej żelazną od 
Waereghem (naprzeciw Saint Bavon) do Peteg* 
hem (naprzeciw Deynze).. A  zatem stanowiska 
belgijiskie lukiem otaczają miasto Audenarde nad 
Skaldą, nader ważny punkt węzłowy, skąd się 
rozchodzą linie kolejowe do Gandawy i Brukseli.

Anglicy zajęli Artres (8 km. na południe od Va* 
lenciennes).

Francuzi atakują nad kanałem Sambre—Oise, 
oraz między Oise a Aisne.

Zwycięska ofenzywa włoska posuwa się coraz 
dalej. W poniedziałek już na odcinku. długości 
przynajmniej 33 km. walczono na wschód od Pia* 
vy, w odległości przeciętnie 3 km. od rzeki. Wal* 
ka się toczyły koło' Valdobładdene (w górach, 14 
km. na południospoludniowy wschód od Feltre), 
koło Moriago (6 km. na północ od szczytu Mon* 
tello), Serraglia (3 km. w dół rzeki od Moriago), 
Susegana (8 km. W dół rzeki od Senraglio), Tezzo 
(w nizinie, 8 i pót km. w dół rzeki od Susegana), 
oraz koto San Polo lii Piave (17 km. na północny 
wschód od Trevisa). Na całej tej linii Austryacy 
się cofnęli. A zatem słynne wzgórze Montello le* 
ży już daleko za frontem, a miasto Titwiso, tak 
poważnie zagrożone podczas smutnej pamięci o* 
staitniej ofenzywy austryackiej, stało się już dość 
bezpiecznym pobytem.

Całą Czarnogórę opanowali powstańcy; guber* 
lUtor -austryacki uciekł. Urzędowe komunikaty 
austryackie oczywiście o tem milczą.

Co do Serbii, to urzędowy komunikat austrya* 
cki, jak dotąd przyznaje tylko, że Serbowie do* 
tarli do ‘ wsi Palanka (stacya kolei w pół drogk 
między Jagodiną a Belgradem,, 34 km. na południe 
od Dunaju). Spodziewamy się, że czeskie biuro 
informacyjne w Pradze zaopatrzy nas wkrótce 
w prawdziwsze wiadomości

Rumunia gromadzi wojska wzdłuż granicy Au*' 
ałro*Węgier. Dalszych szczegółów jeszcze brak.

K R O N I K A .
Kraków, środa 30 października.

MOWA POSŁA DASZYŃSKIEGO, wygloszo*/ 
na w parlamencie austryackim 3 października b. r., 
wyszła z druku. Przekład dosłowny -według pro* 
tokolu śtenogr. Mowa ta była tylko w drobnych 
Wyjątkach podaną w dziennikach według c. k. 
Biura korespondencyjnego.

Cena 2 K, Do nabycia w Administracyi.

WOBEC BRAKU CZEKÓW, których nie do* 
starczyła e. k. Pocztowa Kasa Oszczędności w 
Wiedniu, mimo przesłanego zamówienia przed 2 
miesiącami, prosimy nadsyłać) prenumeratę 6 K 
miesięcznie za listopad przekazami pieniężnymi.

Administracya „Naprzodu**.

ZAWIADOMIENIE PARTYJNE. D ok 1 i 2 
listopada 1918 r. o *gddz. 10 rano odbędzie się 
piny ul. Dunajewskiego 5, It. Posiedzenie Zarządu 
P. P. S. Ił. Wszystkich członków Zarządu uprą* 
szansy o njbzawodne punktualne przybycie, ze 
względu na doniosłość spraw będących na po* 
rządku dziennym.

Za Komitet Wykonawczy:
Klemensiewicz Engliseh.
ZGROMADZENIE LUDOWE w saji Sokoła 

odbędzie się w niedzielę 3 listopada o godz. 10 
rano z porządkiem dziennym:: „Sytuacya polity* 
uzna". Referują posłowie nocy;t 1 tatyczni.

Krakowski Komitet P. P. S. D.
KIEDYŻ NARESZCIE? To, co nasza rada 

miej&ka i prezydyum miasta czynią ze sprawą re» 
prezent acyi robotniczej w radzie m., zakrawa na 
kpiny z  robotników!...

Kpiny te. są nie na miejscu! Ca’y świat gwał* 
townie się demokratyzuje. W całej rozpadającej 
śię .Austryi lud bierze w swe ręce rządy. Tylko 
u nas w budującej się zjednoczonej Polsce;, tylko

u nas, gdzie się  najwięcej mówi o ludzie, pp. rad 
oowie myślą, iż. dalej w mieście mogą rządzić 
kamienicznicy!

Komisya statutową załatwiła wszystkie czyn* 
ności. Lecz. Rada miejska nic spieszy zakończyć 
wreszcie sprawę...

Czy pp. radcy nie wierzą, co się dzieje dokoła? 
Czy liie wiedzą, co może przynieść dzień ju* 
irzejsizy? Czy 'czują się na siłach wziąść na sie* 
bie odpo wiedz i ąlność? Szy sądzą, że podołają 
ch opiąłby najbliższym sprawom — demobilizacyi 
przemysłu, i wojska?

Ostrożnie, panowie!, Może być zapóźno. N ie  
takie to są czasy, by z robotnika można było 
bezkarnie — kpić!

„GŁOS NARODU", który zaczyna coraz silniej
zązmaaaać swe agresywnie stanowisko wobec 

wszystkich demotkratjrcznych czynihów, uczepił 
się ostatnio .naiwnej bajeczki, że posłowie so- 
cjraM& tyczni są. przeciwnikami jawności obrad 
dlatego, iż jeden z posłów na ostatni em posie
dzeniu poseiskiem przestrzegał — zamykania 
drzwi. Ta reweiacya „Glosu Narodu" nadaje się 
oczywiście tylko do humorystycznego trakto
wania jej i dlatego podajemy ją, jako jjkącik we
soły” — sprowadza się bowiem do tego, że po
seł Marek prosił o zam ykanie dla uni
knięcia przeciągu, 'a „ścisły informator" z 
„Głosu Narodu" dopatrzył sdę w  tym próby 
wykluczenia jawności obrad!

Ponadto w łaśnie dla ścisłości stwierdzamy, 
że poseł Marek jeszcze przed posiedzeniom, nim  
wiadomo było, czy obrady będą jawnb czy pou
fne oświadczył wopac dziennikarzy, że stoi na 
stamgwlisku zupełnej jawności obrad i że par- 
tya jej się bezwarunkowo domaga.

Wobec takiej bystrości w  wyciąganiu wnio
sków przez „Głos Narodu" najeży Mą spodzie
wać, żepewnego dnia reporter tegoż pisma, uj- 
rsawsy człowieka, zamykającego okno i apuse- 
ćzającego storę, napisze nazajutrz że w danym  
pokoju popełniono tajemniczą zbrodnię. Dobry 
4 taka humor na te ciężkie Czasy!

W A N D Ą / LANDOWSKA, zhpkomka naSza 
Idawecynistka i pianistka, wykona na koncercie 
w niedzielę, dnia 3 b. m„ w sali Sokoła nadawy* 
czaj zajmujący program. Pozostał® bilety do na* 
bycia w księgarni \  Fr. Eberta, ui. Sławkowska, 
hotel Saski.

ODWOŁANIE POSIEDZENIA IZBY PO
SŁÓW. Zapowiedziane na dziś posiedzenie Izby 
nie odbędzie się. Zapewne zapadnie uchwala, że 
najbliższe posiedzenie wyznaczyć mu prezydent 
Izby w drodze pisemnej. ^

USUNIĘCIE KAPITANA DRA ZAGÓR* 
SKIEGO. Osławiony kapitan audytor dr Stani* 
sław Zagórski,, który zajmował obecnie stanowi* 
sko szefa urzędu kontroli nad wywozem środlków 
żywności w namiestnictwie we Lwowie, został 
usunięty z urzędu. Nastąpiło to na skutek wystą* 
pienia urzędników namiestnictwa, którzy oświad* 
czyli się przeciw dalszemu urzędowaniu wspólnie 
z tym panem. Zagórski otrzymał urlop |  nie po* 
wróci już do urzędu. Adwokat Fcdak pokazywał 
na posiedzeniu krajowej Rady gospodarczej fo* 
tografię, przedstawiającą kapitana Zagórskiego 
pod szubienicą, na której Wisiało trzech chłopów 
ruskich, /

„WIEDZA NIEMIECKA -  JEST DZIEWKĄ
PUBLICZNĄ". Osławiona odezwa 93 niem ie

ckich profesorów uniwersytetu, wydana w  r. 
1914, która usprawiedliwiała i  apoteopowała 
wszystkie, łącznie z najbruialniejszymi, czyny 
arm ii niemieckiej, popełnione podczas wojny, 
wywołała jak wiadomo, oburzenie w całym  
świeci®. W iedza niemiecka, idąca na Usługi 
wojny, prowadzonej, najbadziej barbarzyńskimi 
sposobami, wiedza,', która powinna wysoko 
dzierżyć chorągiew czystych ideałów ludzko
ści, oddająca swoją moc duchową dla w ywal
czenia tryumfu bezwzględnej sile pięści, do
czekała się nietylko wśród obcych właściwej ,  
oceny ale i wśród uczciwych Niemców straciła  
swój charakter pęwagi, jaką nad nam iętno
ściami dnia górować powinna. Oto Kurt Elsner  
soc y a lis tyc®n y kandydat na, posła, w niedawno 
wygłoszonej m ow ie nazwał wiedzę niemiecką, 
„dziewką publiczną”. W yrażenie może silne lecz 
oddające trafnie to poniżenie się wybitnych in- 
tełlektualisitów niemieckich, któi'zy przez cały  
ciąg wojny profanowali najwyższe wartości du
chowe, oddając je na użytek dzikiego miiitary- 
zanu.

tiZ ISIA J JESZCZE poraź ostatni ujrzeć mo. 
żna w kinoteatrze „Sztuka" niezrównanego Webb* 
sa w „Bandyci® kolejowym”. Jutro zmiana pro*
•gr unii, którego senzacyą będzie rzewny dramat 
..Piomicń świątla w ciemności" i doskonała ko* ( 
medy* i,On jest oićcmV“ 1289



Pierwsze czynności Polskiej 
Komisyi Likwidacyjnej.

Prezydyum zgromadzenia posłów polskich roz
poczęło wczoraj zastępczo w imieniu P. K. L. u- 
rzę do wanie w salach prezydyum magistratu kra*

'akowskiego.
PISMO DO PREZ. MINISTRÓW LAMMASCHA

Komisya wystosowała pismo do prezydenta 
ministrów prof. Lammasicha, notyfikujące po
wstanie P. K. L. i objęcie czynności przez Pre- 
zydyum P. K. L. Komisya żąda wydelegowania 

.przez rząd aostryacki pełnomocników do narady 
z ,peinomocnlik;ami P. K. L. oedem omówienia 
wymiany ropy, nafty, zboża i surowców galicyj
skich na towary przemysłowe i surowce austrya* 
ckie.

Nadto Komisya donosi Lammaschowi, że 
z dniem wczorajszym zamknęła wywóz wszyst
kich środków żywności i  surowców z kraju.

PISMO DO NAMIESTNIKA.
Drugie pismo wystosowała Komisya do na* 

*miestnika Huyna, notyfikujące powstanie P. K. L. 
i objęcie czynności przez P. K. L. Komisya żąda 
ad p. namiestnika wstrzymania wywozu wszyst* 
kich środków żywności i surowców z kraju, oraz 
wstrzymania rekwizycyi.
ODEZWA DO URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH, 
KRAJOWYCH I GMINNYCH W GAŁICYI,

W/ KS. KRAKOWSKIEM I NA ŚLĄSKU.
Frezydyum P. K. L. wystosowało do urzędów* 

państwcwyeji, krajowych i gminnych odezwę, 
w której stwierdzając, że ziemie polskie w obrę
bie monarchii aiustro-węgierskiej należą już do 
państwa polskiego, wzywa wszystkie urzęda, 
luby rozkazów władz obcych, o  ile sprzeciwiają 
się jn ter asowi narodowemu, nie wykonywały, — 
Szczególnie 'należy uniemożliwić wszystkimi do 
dyspozycyi stojącymi środkami wywóz .jakich
kolwiek artykułów z kraju.
WEZWANIE DO KOMEND WOJSKOW YCH.

Nadto wystosowała komisya pismo do wszyst* 
, kich trzech komend wojskowych (Kraków, Lwów, 
Przemyśl) z wezwaniem, ażeby władze wojskowe 
nie wywoziły z kraju z magazynów wojskowych 
lub arsenałów środków żywności, surowców 
i broni, zaznaczając, że wywóz ten udaremni się 
wszelkimi stojąoemi do rozporządzenia środkami

* .
Tymi aktami P. K. t .  rozpoczyna funkcye swo

je w dziedzinie, wymagającej najpierwszej opie
ki, a mianowicie dHa uratowania kraju przed gro
żącą mu bezpośrednio katastrofą wygłodzenia. 
Wobec zrozumiałego podniesienia ogólnego na
stroju, należy zwrócić uwagę, że tylko ścisłe do
stosowanie się do żądań ludności ze strony tych, 
do których się P. K. L. zwraoa, odnośnie do 
przestrzegania zakazu wywozu z kraju, stanowi 
w głównej mierze gwarancyę spokojnego zacho
wywania się ludności wobec czynników obcych.
OSTRZEŻENIE PRZED ZAKUPAMI U WOJ* 

SKOWOŚCI.
Prezydyum P. K. L. przestrzega kupców przed 

zakupywaniem od władz wojskowych wszelkich 
materyalów, artykułów i t  p., albowiem one sta
nowią już własność Państwa Polskiego, a odmo* 
śne umowy nie będą miały żadnej mocy prawnej.
TELEGRAMY POWITALNE DO CZECHÓW 

I POŁUDN. SŁOWIAN.
Ponadto Prezydyum P. K. L. wysłało do cze* 

ako.-slowackaej Rady Narodowej jakoteż do Za
grzebia telegramy z pozdrowieniem i życzeniami 
dla nowopowstających państw Czesko-slowackie* 
go i Połudmiowo-elowiiańskiego.

N r. 243______________ ____________________'

Z  republik i czeskiej.
OGŁOSZENIE NIEPODLEGŁOŚCI CZECH.
Z Pragi donoszą: Komisya wykonawcza cze

skiej Rady narodowej dokonała wczoraj pierw- 
szeigo uroczystego aktu państwowego. Miano
wicie nastąpiła proklamacya nowego państwa 
czesko-słowackiego.

W całym kraju Jest w pełnym tokn ©bejmowa 
nie władz przez Radę narodową. W Pradze 
Imieniem Rady objął wczoraj urzędowanie Dr 
Raszia, socjalista Dr Soukup, %vehla 1 Stuhr- 
ny. Namiestnik Coude:ńhove oddaje wszystkie 
agendy komiisyi wykonawczej Rady. Już wc«o- 
naj wszyscy urzędnicy ' państwowi i autonomi
czni złożyli przysięgę w ręce zastępców nowe-* 
go rzędu.
Od dziś rana. wstrzymano w Czechach rnch ko

lejowy do Niemiec. -

„ N . A  P R Z Ó D '

Z Berna donoszą, że namiestnik Morawy hr. 
Heynold oddał wczoraj rządy Radzie narodo
wej i wyjechał z Berna.

PIERWSZE ZARZĄDZENIA RZĄDU.
Z Pragi donoszą: Komendant wojsk węgier

skich zobowiązał się słowem honoru zaniechać 
wszelkich kroków nieprzyjaznych.

Wczoraj przybył z Brueku ‘28 pułk piechoty 
do Pragi i został przez ludność z ogromnym en- 
tuzyazmem przyjęty.;

Rada narodowa poleciła posłowi Zahimłnikowi 
zatrzymać wszystkie pociągi z żywnością prze
znaczone dla niemieckiej Austryi i  Niemiec.

Wozy transportowe w Pradze są po części 
zdobione amerykanskiemi barwami,

NAMIESTNIK NA URLOPIE.
Namiestnik hr. Coudenhove otrzymał na wła

sne życzenie urlop aż do odwołania.
Namiestnictwo porozumiało się z wydziałem  

narodowym co dó wspólnego wykonywania 
adm ioistracyi publicznej.

Z PRAGI.
Z Pragi donoszą: Ludność znajduje się w sta

nie najwyższego podniecenia. W ielkie tłumy 
ludności zapełniają ulice i place. Wszędzie od
bywają się manifestacye, Ludności niemieckiej 
nie stała się dotychczas żadna krzywda. Z prze
ważnej części budynków powiewają czeskie i a* 
merykańskie. chorągwie.
PROKLAMOWANIE RZĄDÓW CZESKICH W 

MORAWSKIEJ Ó STRAWIE.
Czesi morawsko-ostra wscy proklamowali dziś 

w m yśl odezwy rządu jczoskiego w Pradze cze
ską państwowość w Mor. Ostrawie i okolicy.

Na okręg monawsko-ostrawsld utworzyli Cze
si „Narodni Vybor“ ze siedizibą w Morawskiej 
Ostrawie, Przewodniczącym „Nar. Vybor‘u‘ zo- 
■stał wybrany poseł socyalistyczny Jan Prokesz.

Następnie udał się „Nar. Vybor“ do ces. król. 
komisaryatu policyjnego ł przejął tam w swoje 
ręce władzę policyjną, odbierając ślubowanie 
służbowe od radcy poitcyjn *- ; t?*r a. Nastę
pnie udał się ten sam komitet do generała Nau- 
manna i żądał od niego, aby niczego nie przed
siębrał bez wiadomości „Nar. Vyboru“ i odwo
łał wojsko z ulic. \  x

W PRZEPOWIE,
Usunięto wszędzie orły państwowe i napisy 

niemieckie na kolei i koszarach, wojskowych. 
Starostę Ehrenfelda usunięto, a na jego miejsce 
mianowano dra Martimica. Straż, bezpieczeń
stwa pełnią Sokoli.

Z OŁOMUŃCA.
Z Ołomuńca doonszą: Wczoraj po południu  

odbył się pochód manifestacyjny. Muzyka woj
skowa maszerowała na przedzie a po obu stro
nach żołnierze. Spokoju nigdzie nie' zakłócono.

Tworzenie się państwa 
południc we.siowia ńskiego.
„Az Est“ donosi z Rjeki, że miasto zostało je* 

szcze wczoraj oddane Chorwatom. Władze uzna
ją, że wszelki dalszy .opór byłby beznadziejny. 
Komenda wojskowa otrzymała już polecenie od 
rządu węgierskiego, by celem uniknięcia przelewu 
krwi oddala miasto Radzie nąrodowej chorwa- 
okiej. Wczoraj miał się zebrać sejm, by' prokla
mować uroczyście niezawisłe państwo Jugosłowian 
akie. , ,

Wojsko przebywające obecnie w Chorwacji, 
złożyło już przysięgę na konstytucyę chorwacką. 
Przysięgę tę złożyły także pułki honwedzkie. Ra
da narodowa w Zagrzebiu już objęta wszystkie 
agendy rządowe.

W  Sławonii szerzą się nadal rozruchy. Miej
scowość Nażice stoi w płomieniach. Pałac ht. 
Hutenmana i pałac hr. Pejaeevica splądrowano. 
W całej Sławonii dezerterzy plądrują i podpala
ją wsie.

Jak „Pester ^loyd“ donosi z Zagrzebia, sejm 
chorwacki jednomyślnie przyjął nagły wniosek 
posła Pribicevica tej treści, że znosi się prawno* 
państwowy stosunek między królestwami Chor* 
wocyą, Sławonią, Dalmacyą i Rjeką a królestwem 
węgierskiem, tudzież między królestwem chor* 
Wackiem a Austryą, dalej żno,si ,się ustawę ugo
dową między Chcrwacyą a Węgrami, wraz z do* 
dętkowym artykułem tej ustawy i że wskutek tego 
królestwo Chorwacyi, Sławonii J Dalmacyi odtąd 
uważać należy za samodzielne i pod każdym

względem niezawisłe od Austryi i Węgier.
W Zagrzebiu kierów nil: ruchu kolei państwo

wych zaprosił urzędników na konferencje i za
wiadomił ich, źę od dnia dzisiejszego ich naj
wyższą in stanc yą jfest Rada narodowa.

9

Pofudniowo-siowiańska Rada Narodowca ogło
siła wczoraj następujące doniesienie: Dziś z ja*
wili się w Radzie Narodowej komendant woj* 
skowy generał Niaric i komendant dystryktowy 
obrony krajowej '• Michałowic. Z całą siłą zbrojną 
stawili' się do dyspozycji Radzie Narodowej i 

x oświadczyli; żc ^uznają zarządzenia tejże (i do 
nich stosować się będą. Dziś rano wyjechali ck> 
Budapesztu osobnym pociągiem oficerowie i ko
lejarze węgierscy, którzy nie chcieli zostać w Za
grzebiu. ,

Po południu przeciągały wiotkie tłumy demon
strantów przez ulice, zrywano ze wszystkich skle
pów napisy .węgierskie i niemieckie i wnoszono 
okrzyki na cześć rządu polu dni o\vo*słowiań ski ego. 
Oficerom zrywano na ulicach i w kawiarniach 
róże z czapek i przypinano kokardy narodowe. 
Wieczór zarządzili sokoli zamknięcie wszyst* 
kich lokali publicznych.

ROZRUCHY. — DEZERTERZY RABUJĄ!
Rozruchy w Sławonii przybierają'coraz szersze 

rozmiary. Bandy dezerterów  z  t. z  w. „zielon ej 
armii" plądrują i pałą wsie. Miejscowości Nasłk, 
Posega, Cjurgewacz stoją w płomieniach. Np wy* 
giersldch kolejach państwowych rozgrabili dezer
terzy wiele setek wagonów ze środkńjni żywnOb 
ści. Ostrzeliwali oni pociągi tak, że ruch k o le jo 
wy został wstrzymany. To samo działo s ię  na  
Unii kolejowej m ięd zy  Zagrzeb i  Steinbrueck, D o  
kupców i bankierów z Zagrzebia, wogóle do bfe 
gątszych mieszkańców, wystosowali d ezerterzy  
pełne gróźb listy, w których żądają p ien ięd zy  
i żywności.

Na wczorajszym posiedzeniu rady gminnej 
W Zagrzebiu oświadczył burmistrz, że jedynie 
Radzie Narodowej w porozumieniu z połudn. sło
wiańskim komitetem oraz z socyalnymi-demolora- 
t,ami przysługuje prawo prowadzenia chorwackiej, - 
narodtowej . polityki. Przedstawicielstwo państwa 
musi się poddać rozkazom Rady Narodowej. Po* 
stanowiono utworzyć gwardyę narodową. Papo* 
łudniu przeciągały ulicami wielkie tłumy demon
strantów z okrzykami na cześć południowo*»ła- 
wiańskiej Republiki.

Wspaniała manifestacya 
polska w Cieszynie.

Cieszyn, 28 października-
II.

Z A JŚCIE Z  PO L IC Y Ą .
Gdy poseł tow. R e g e r protestując przeciwko 

niewczesnym i drako ńskiiń rekwilzycyom środ
ków żywności na rzecz Wiednia i krajów niemie* 
ckich twierdził, źe tylko rząd polski m a praw o  
nam 'rozkazywać i tylko on m oże rozporządzać  
naszem mieniem — wkroczył zastępca starostw a  
na trybunę i  przerywając mówcy, ogłosił zebranie  
za rozwiązane. W odpowiedzi zebrani wygwizdał! 
go, a poseł tow. R e g e r odezwał się ostro: „Pa
nie komisarzu, ja ostrzegam, abyś pan nie wszczy
nał awantury! Teraz ja mam głos — niech pan 
słucha spokojnie, co się mówi!" Słysząc zaś, że 
nadkomisarz p. S z a l  s z a  wysłał siwego kolegę 
po żandarmów, dodał jeszcze: „Niech pan tam
tego pana odwoła, bo będzie nieszczęście!" —* 
poczem zwrócony do zgromadzenia ciągnął poseł 
R e g e r  dalej: „Jutro zbiera ssę w Krakowie zgro
madzenie wszystkich posłów polskich, które wy
bierze Komisyę likwidacyjną; jeżdi Niemcy 
auistryaecy zachowają się wobec nas lojalnie i 
dadzą Polsce, czego jej potrzeba, to i my nie 
odmówimy im żywności i wszelkiej pomocy. Za 
darmo nic nie damy, ani łupić, się ńie pozwolimy!"

Zakończył swe przemówienie tow. R e g e r  sła
wiąc Józefa P i ł s u d s k i e g o, jako największe
go dziś męża w' Polsce, na którego rozkaz czeka 
miliony rąk chłopskich i robotniczych, by stanąć 
w obronie ojczyzny!

Po nim przemawiali *L jak to już wyżej za
znaczyliśmy — jeszcze liczni mówcy, a poF.cya 
zachowywała się nadal... nienagannie.

Następńie . uchwalono rezolucye. W 1) w myśl 
idei sprawiedliwości stwierdzono bezwarunkową 
przynależność Księstwa Cieszyńskiego do Polski., 
W 2) wystąpiono z żądaniem obrony Spiżu i Ora
wy, dalej domagano się usunięcia młlitaryżacyi 
kopalń i zakładów’ przemysłowych, .usunięcia z 
kraju wojsk obcych, uwolnienia pospolltaków 
ponad 42 Ihta Uczących, ścisłego zamknięcia gra* 
nicy kraju i  Śląska w celu zapobieżenia wywozo
wi środków żywności. Werszcie wystąpiono z o* 
strzeżeniem, skierowanem w Stronę śląskiej partyi 
indowej, która prowadzi konszachty z Niemcami.

Niezrównana w swej potędze i majestacie była . 
chwila, gdy 40 tysięczny tłum, z odkrytemi gło* 

-wami 1 rękoma wznicsionęmi do góry, j[Ąk do 
przysięgi, po uroezystem odśpiewaniu ..Roty"
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zatwierdza? te rezolucye, jako wyraz swej nie* 
zlomnej woli.

Po skończonym wiecu masy spokojnie, z pies 
śnią na ustach, przy dźwięku licznycH kapel, ro* 
zesizly się do swych siedzib.

ATAK NA „DOM NARODOWY".
Zebranie zakończyło się po godz. 6 wieczorem. 

W chwilę później zebrał się na rynku tłum pa u* 
prów niemieckich, którzy z krzykiem obrzucali 
Dom polski kamieniami, oraz wybili kilka szyb 
w przejeżdżających powozach.

Wobec tego policya i żandarmerya otoczyła 
Dom polski, odpędzając demonstrantów, którzy 
zebrali się po drugiej stronie rynku, nie zaprze* 
Stając wrzasków i krzyków.

Równocześnie odbyli Niemcy ,.wiec“ na rynku 
w Boguminię=mieście, gdzie ogłosili konieczność 
utworzenia z Śląska i zagłębia ostraWąkoskarwiń* 
skiego osobnej prowincyi. Uchwalili to glosami 
2000 pasożytów, utuczonych na krwawicy polskie* 
go ludu.

« Bratnia rada.
„Pó?noicno*niemiecka gazeta powszechna" 

(„Nordd. Alłg. Ztg.“) publikuje listy cesarza Wil* 
hi lina dto cara Mikołaja 11 z czasu rosyjsko*ja* 
pońskiey wojnv, wydlobyte dziś i ogawzoue 
przez bolszewików,

■Bairdzo ciekawe i charakterystyczne są rady, 
których • wówczas udzielał cesarz niemięćki swe* 
mu kuzynowi „kochanemu Nikł". Ze względu na 
niejakie podobieństwo sytuacyi, w jakiej wów* 
czas znajdował się Niki, a w której dziś jest ce» 
sarz Wilhelm, pady ówczesne cesarza Wilhelma 
rzucają: doniosłe światło na poglądy tego osta* 
toicgo, co do' zachowania się „pomazańców bo* 
żych‘ w krytycznych chwilach panowania.

1 Oto co pisze cesarz Wilhelm, wyluszczyws^y 
carowi, że opinia, jemu przypisuje klęski w woj* 
nie ros y j sk o* j a p oński oj: Wedle powszechnego
mniemania car sani .powinienby objąć naczelne 
dowództwo... Powimienby pokazać, że on, abso* 
lutny władca, jest gotów na ile to tylko leży w 
jego mocy,jpodzielić ze swym ludem wszystkie 
jego troski ) męki. Car must zapłacić własną oso* 
bą, by ratować zagrożoną dynastyę.

Oto w jaki sposób radzi cosarz kuzynowi swe*

mu wprowadzenie "koniecznych reform w kraju: 
„Mają 'być ogłoszone reformy, które car uważa 
za potrzebne dla swego ludu. Żadnych obietnic 
powszechnego, prawodawczego zgromadzenia, ża» 
dnych konwentów narodowych — zwykły akt 
„habeas corpus" i rozszerzenie kdmpetencyi rady 
państwa. Dalej winien car wyrazić swoją wolę 
w sprawie armii, skoro uważa za możliwe i ko* 
nieczne, wzięcie udziału w kampanii. Następnie 
powinien car, otoczony duchowieństwem, chorą* 
gwiami kościelnemi, kirzyżami, kadzidłem i świę* 
tymi obrazami, wyjść na balkon i Stąd wygłosić 
mowę o charakterze manifestu do poddanych. 
Poddani ci winni być zgromadzeni na podwórzu, 
a otaczać ich winny zwarte szęregi wojska z ba* 
gnetarni nasadzonymi na broń.

„Wówczas napewno do g’ębi wzruszony lud 
padnie przed Tqbą na kolana, pocznie się rado* 
wać i za ciebie się modlić"...

N ie brak chyba w pałacu beriińsk;m balkonów, 
nie brak jeszcze czworoboków piechoty z nasta* 
wionymi bagnetami, nie brak głodnego ludu, znaj* 
dą się też chyba chorągwie, kadzidło i ducha* 
wi.ens.two. W myśl udzielanych przez siebie rad, 
ma cesarz niemiecki bardzo łatwe wyjście z sy. 
tuaicyi, w jakiej po czteroletniej wojnie się znaj* 
duje..._______ _ _ _ _ _______ _________________

Z m ia s t a  i z  k ra k a ,
t)R  A R N O L D  FRAENKEL. Sierżant I Bry* 

gady dr Arnold Fraenkel wstąpił do Legionów 
zaraz z pocztffkiem wojny. Nie chciano go przy* 
jąć z powodu bardzo tępego słuchu, usilnerm 
bardzo staraniami dopiął swego. Służył w trenie 
z powodu kalectwa swego, co go mocno bolało. 
Jednakże kilkakrotnie był jako ochotnik w od* 
działąch karabinów mąszynoUych. W 1916 r. za* 
chorował n.a czerwonkę i przyjechał na urlop do 
Krakowa. Właśnie w tym czasie przysz'a dymi* 
syn Komendanta i intrygi Sikorskiego. Skłoniło 
to Fraenkla do wystąpienia z Legionów, co ze 
względu na stan zdrowia, przyszło mu z łatwością.

Sprawami politycznetni przejmował się bardzo 
i czul się całą duszą Polakiem. Wystąpienie jego 
z gminy izraeliekiej miało* charakter polityczny.

NIEPOCZYTALNI. W Boguminie odbyło się 
27 b. m. zgromadzenie Niemców, które zaprote*

sto\va'o przeciw włączeniu Śląska do przyszłego 
państwa czesko*słowackiego lub polskiego i da* 
ło wyraz przekonaniu, że o wiele przeważająca 
większość obywateli wschodniego Ś ląska  h ien ie*  
mieckiej narodowości niedwuznacznie opowie się 
za pozostaniem w ustroju państwowym łącznie 
z niemiecką narodowością.

Na Śląsku znajdują »H; tak zwani „wasserpo* 
lacy‘. Powyższa uchwala z g ro m a d z e n ia  n teinie* 
ckiego w Boguminie, wyrażająca n a d z ie ję ,  że 
polscy robotnicy zapragną pozostać w z w ią z k u  
państwowym z Niemcami, s w ia t^ z y  o istnieniu 
także „wasserniemców", w znaczeniu ludzi, po* 
siadających wodę w głowie.

DLA UCZCZENIA pamięci sierżanta I. Bryga*- 
dy dr Arnolda Fraenkla złożyła na budowę Domu 
dla dzieci robotniczych 20 K Róża A.

N A  CEuIEŁKĘ imienia Haliny Buraczewskiej 
dla wlasnegb domu „Ogniska" dla' dzieci robotni* 
czych złożyli kwoty: J. Bieliccy 30' K, W. Feld* 
man 40 K, J. Bergruenówna 10 K, B. Bobrowski 
10 koron.

KOLEGIUM WYKŁADÓW NAUKOW YCH  
(Rynek, A—B, L. 39):

Środa: prof. d.r Mchał Janik: „Jan Kochanówki 
na tle humanizmu".

Czwartek: red. K. Czapiński: „Schopenhauer
a religia".
REPERTOAR TEATRU IM. SŁOWACKIEGO.

Środa. „Niebieski |is“.
Czwartek: „Wyzwanie*1.

REPERTOAR TEATRU POWSZECHNEGO.
Środa: „Ht. Luksemburg".
Czwartek: „Hr. Luksemburg",
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Murarze i robotnicy dzienni
znajdą stałe zajęcie na dobrych warunkach W Za
kładzie wodociągów m ie jsk ic h  w Krakowie. Zgła
szać się należy w godzinach od 8 rano do 2 popoł. 
w biurach Zarządu, Kraków, Dz. XII, Sanatorska 1.

12 m etrów „webyu
lub płótna .szyfon" dam  za 
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ca obojętn i Zgłoszenia li
stow ne do d/.iału inseratow e- 
go‘ .N ap rz-du ,“ ul. Grodzka 

13. pod ~„S. S. 28 .

Krem  d s  golen ia
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bez wody, 1 słoik oorcelano- 

wy kor. 7 50.
Mydło do p ian ia  pr.wdziwe,

najlepszei jakości, 3 sztuki 
K 9'—, 1 klg. IC 34 - .  Wysył
ka za poprzean cm nadesła
niem naiezytości. M jUnker, 
przedsiębiorstwo eiuipcriowe Za
grab, Kr. 102 P-yir.njska 3/111,

Etiuda,
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Zgłoszenm osobiste: Ini. Józef 

Sch-oil, Kraków, Pawia 8.
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bezwoiriia. Próbny

u s u w a  n a j s z y b c i e j  dra 
naltTa, praw nie ochroniona 
i , r m ,  nie brudzi, zupetme 
Isloik K 4 —, duży stoik K4J—, porgyą'fam ilijna 
K 35 —. Baczność na m arkę ochr. „S tanoform \  
Główne składy: Lwów: A, lekarz S Hay; .Krąkóąf: 
Apteka pod Białym Onern, Rynek główny A-B 45, 
Apteka pod złotym orł m Wilnelma Khriieha ul. 
Krakowska 11; Przemyśl: O. k. dowodowa Apteka 
M. Sctiw ą/za; Jaroąi*w: Apteka .pod Czarnym 
Ortem Józefa Rotim a, Tarnowj: A ptekJ op,yo 
dowa -J. Niesiołowskiego; urohćiiycz: Apteka pod 
Opatrznością G. K. Tobiasza*; Ko<om>ja: A, tona 
Obwodowa lir. Stefana riteuzla; Nawy {tęcz: Apteka 
Marcina Gorzęckiego. Główny skład dla Rzeszowa 

. i okóiicy: c Ji. obwodowa apteka w Rzeszowie 
ul. 3 Ma|a; ijtryj: Apteka „pod w ęgierską koroną ' 
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