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Nieodżałowanej Pamięci

Z Y G M U N T  J A B Ł O Ń S K I
Doktór Nauk Społecznych,

Publicysta i b. sekretarz redakcji „Kurjera Lubelskiego”
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dnia 30 grudnia 1913 roku 
w Bernie Szwajcarskim, przeżywszy lat 27. Spalenie zwłok 
nastąpiło w krematorjum berneńskim dnia 31 grudnia o godz. 2 

po południu. Popioły przewiezione będą do kraju.

W chwili, gdyśmy się spodziewali, że po przebytej uciążliwej operacji, wróci do nas uzdrowiony fizycznie i po
krzepiony duchowo, — nadeszła straszna żałobna wiadomość.

Przerwane zostało młode życie, unicestwione gorące porywy i śmiałe nadzieje. Odszedł nazawszo, bezpowrot
nie, postawiwszy ledwie pierwsze kroki na drodze twórczej pracy społecznej, do której się sumiennie przygotowywał, 
do której rwał się od najmłodszych lat.

Zygmunt Jabłoński był dzieckiem Lublina. Tu urodził się dnia 29 października 1886 roku, tu do gimnazjum 
uczęszczał, aż do pamiętnych wypadków 1905 roku. Wydalony w przeddzień prawie ukończenia gimnazjum bez prawa 
wstąpienia do innego zakładu naukowego, wyjechał do Paryża i po rocznym przygotowaniu wstąpił do znanej Szkoły 
Nauk Politycznych. Następnie uczęszczał na uniwersytet w Brukseli i tam się doktoryzował. Nie odrazu powrócił do 
kraju. Przez rok prawie pracował w jednej z największych i najlepiej postawionych kooperatyw wiejskich we Fran
cji, by nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie przygotować się do pracy społecznej na ojczystej niwie. Jeszcze będąc we 
Francji zasilał swemi artykułami skrajne pisma francuskie, nadsyłał też korespondencje do kraju. Po powrocie poświę
cił się całkowicie publicystyce, pisując głównie do „Kurjera Lubelskiego1', którego w pierwszej połowie 1911 roku zo
stał sekretarzem Redakcji. Żywy, rwący się do szerokiego pola pracy temperament skłonił go do porzucenia wkrótce 
naszego miasta i przeniesienia się do Wąrszawy, gdzie objął stanowisko instruktora i sekretarza Tow. Kółek Rolniczych 
im. Staszica. Gdy po paru miesiącach powrócił do najmilszego dlań Lublina, znać było, że jakąś tragiczną walkę we
wnętrzną toczy ze sobą. Nie zwierzał się nikomu, nie skarżył się i cierpiał w ukryciu, aż w najwyższym rozprzęże
niu i bólu targnął się na życie. Przypadek uratował je wtedy, aby po dwuch latach cierpień i udręki, w chwili, gdy 
nadzieja powrotu do zupełnego zdrowia zdawała się już ziszczać — wydrzeć je zupełnie. Tak okrutnie zemścił się los 
za chwilę słabości, za jeden moment rozpaczy.

Żegnaj, biedny przyjacielu! Twe nieziszczone sny, twe śmiałe projekty podejmą inni i z pamięcią o Tobie 
będą starali się je urzeczywistnić. Zawcześnieś odszedł od nas, nie wtedy, gdyś pragnął tego, ale gdyś chciał pozostać. 
Nie moc wraża, z którąś walczył odważnie, ale wewnętrzna męka Cię pokonała.

Żegnaj na wieki!
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Rady.
Wciąż strofują mnie bez przerwy:

— Przestań szaleć, marzyć, śnićl 
— Poco strzępić próżno nerwy?
— Czas statecznie zacząć żyć

Mówią:
Pomyśl o kobiecie,
Boć rozpraszać siły grzech?!..

A ja na to:
Teraz przecie

Naraz kocham się aż w trzech?!.
*x*

Wciąż? mi mówią:
Myśl o jutrze!

— Rozrzutności porzuć szał!.
— Lepiej wiosny dni wieść chudsze, 
Byś spokojną starość miał!..
-• Myśl o czarnej swej godzinie 
Gdy opadniesz wreszcie z sił..

A ja  na to:
— Młodość minie—

Wspomnieniami będę żył..
*x-

Wciąż mi radzą:
Szanuj zdrowie?

— To najlepszy w życiu skarb!
— Pomysł, jakie chorób mrowie!
— Tabes, ischias, uwiąd, garb.

Mówią:
Wspomnisz nasze słowa,
Gdy poczujesz zdrowia brak!..

A ja na to:
Mnie Szustowa

Koniak chroni od tych plag!....

W sprawie teatralnej.
Repertuar naszego teatru, ściślej mó

wiąc, repertuar komedjowo-dramatyczny 
nieraz już nastręczał dość sposobności do 
...krytycznych uwag. Mimo to milczeliśmy, 
nie chcąc wypowiadać zbyt pośpiesznych 
sądów. Dziś jednak, po czterech miesią
cach pracy, można już chyba, bez nara
żenia się na zarzut powierzchowności i 
niedopatrzenia, określić kierunek i wyty
czną w działalności obecnej Dyrekcji.

Niestety! jeżeli mamy być szczerzy, 
to musimy powiedzieć, że kierunkiem tym 
jest chyba... brak jakiegokolwiek kierunku, 
lub choćby w przybliżeniu określonego 
celu. Jest to łatana robota, zapychanie 
dziur, czym się da, co pod ręką. Nawet 
względy kasowe nie stanowią normy, bo 
raz wraz wystawiane zostają sztuki tak 
marne, że nie idą i narażają teatr na 
straty. Samej tylko publiczności winić 
nie można... bo z każdym dniem staje się 
to faktem coraz widoczniejszym, że teatr 
nasz w dziale dramatycznym nie tylko 
nie stoi na wysokości zadania, ale nawet 
dość rzadko do niej się zbliża.

Wystawiona w sobotę iście amery
kańska farsa „To moje dziecko'* swoją 
nicością literacką i zdecydowaną głupotą 
dopełniła czary niezadowolenia i ośmieliła 
nas do napisania tych kilku uwag, które 
jednak puszczamy w świat z pewną oba
wą, czy zostaną odpowiednio zrozumiane., 
przez Dyrekcję teatru przedewszystkim, 
a potym przez publiczność, tak skłonną do 
posądzania innych o stronność i nieuza
sadnione uprzedzenia.

Dlatego uważamy za stosowne za
cząć od pewnych wyjaśnień. Stanowisko 
nasze wobec teatru, rozumie się samo 
przez się, było zawsze i jest jak najprzy
chylniejsze. Robiliśmy zawsze ze swej 
strony wszystko możliwe, aby teatr pod
trzymać, jako instytucję, mającą, u nas 
szczególnie, pierwszorzędne znaczenie i 
kulturalne i narodowe, dlatego chcieliby- 
śmy go widzieć na pewnym poziomie. 
Opinię tę podziela i ogół lubelskiego spo
łeczeństwa, skoro zawiązało się specjalne 
Towarzystwo, mające na celu popieranie 
teatru.

Towarzystwo to, jak wiadomo, wy
najmuje teatrowi salę po możliwie nizkiej
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Krem i eliksir do zębów
’ zbadany przez urzędy lekarskie <
(Wiedeń 3 czerwca 1887 r. i Paryż 3 Kwietnia 1890) 

Przy użyciu zęby pozostają czyste, białe i zdrowe.

Państwowe Kasy Oszczędnościowe
ubezpieczają na żtjcie.

Ubezpieczenie kapitałów od 25 do 5000 rubli. 
Ubezpieczenie em erytury od 6 do 600 rubli rocznie.

Trwający w ubezpieczeniu 5 lat, biorą udział w rozdziale rocznych zysków.

Zgodnie ze sprawozdaniem operacji ubezpieczeniowych za 1912 rok, rozpatrzonym 
przez Radę ubezpieczeniową dochodów i kapitałów w dn. 16 grudnia 1913 r., dywidenda 
uczestników za 1912 rok OD KAŻDYCH 100 rubli KAPITAŁU REZERWOWEGO wynosi 
27 kop. za każdy miesiąc, w ciągu którego uczestnik korzystał w 1912 roku z prawa u- 
działu w zyskach, czyli 3 rb. 22 kop. za cały rok.

Ubezpieczenia spółkowe służących i robotn. na, warun. ulg.
Ubezpieczenia na wypadek śmierci zawierają się bez oględzin lekarskich.
Wpłacanie rocznych premji może odbywać się co pół roku, co kwartał i mie

sięcznie w gotowiźnie lub przez przelewanie z książki oszczędnościowej.
Warunki umowy ubezpieczeniowej i inne informacje można otrzymać bezpłatnie 

w Oszczędnościowych Kasach i w Zarządzie Kas Państwowych Oszczędnościowych
PETERSBURG, FONTANKA JNś 76.

cenie a nadto wspiera go, ile możności, i 
materjalną pomocą i moralną, starając się 
jednać członków, oraz wpływać na pu
bliczność, w sposób dla teatru jaknajprzy- 
chylniejszy. W tych szlachetnych dąże
niach nie pozostała wtyle i prasa wszel
kich odcieni, biorąc zawsze teatr w obronę 
przez stawianie jego interesów zawsze w 
pierwszym rzędzie tam, gdzie chodzi o 
szlachetną i godziwą rozrywkę i starając 
się za pomocą recenzji czy też osobnych 
artykułów zachęcić do popierania sztuki 
jak najszersze koła swoich czytelników. 
Ale trzeba, ażeby i Dyrekcja ze swej 
strony dawała nam do takich zabiegów 
sposobność. Tymczasem dzieje się inaczej. 
Nie możemy się mijać z prawdą i chwalić 
i podnosić rzeczy niegodne chwalenia.

Nie odmawiamy zasług i chętnie po
dnosimy zalety. Szczególne uznanie i sym 
patję zyskał powszechnie, dzięki swej su 
miennej pracy i młodzieńczemu zapałowi 
dla sztuki, obecny zespół sił artystycznych 
w teatrze, wśród którego znajdujemy nie
mało ludzi zdolnych, utalentowanych i 
pracowitych-, również niejednokrotnie po
dnosiliśmy wielką staranność w reżysero
waniu przedstawień, oraz niebywałą jesz
cze w Lublinie dbałość o należyte ramy 
zewnętrzne, tak b. przyczyniające się do 
wywołania i utrzymania nastroju — o de
koracje, zawsze dobre, nieraz nawet 
piękne.

Ale o kierownictwie ogólnym dramatu, 
o doborze sztuk, nie możemy tego powie
dzieć. -Jest to bezwarunkowo najsłabsza 
strona całego przedsięwzięcia. Dość zro

bić, choćby pobieżny tylko przegląd, ażeby 
się przekonać, że repertuar zamiast po
dnosić — obniża swą wartość. Jest to 
tym dziwniejsze, że zawsze dobre i war
tościowe dramaty, jak to przekonaliśmy 
się, dawały najlepsze dochody (np. „Cyga- 
nerja Warszawska", „Lilje", nawet — nie 
ciesząca się zbyt wielkim powodzeniem 
„Intryga i Miłość" — nie należała do naj
gorszych), natomiast takie marne sztu- 
czydła jak: „Modne małżeństwo" (2 razy 
wystawione), „Tylko sen" (1 raz!) „Dwie 
sieroty" i inne, przynosiły stale deficyt. 
To powinno było dopomóc Dyrekcji do 
zorjentowania się, czego publiczność żąda 
i jakie sztuki mogą liczyć na powodzenie 
a jakie nie.

Wracając do sobotniej premiery, mu
simy powtórzyć, o czym już wyżej wspo
mnieliśmy, że była ona niesłychanie mar
na, — dobra w cyrku lub w jakiej budzie 
jarmarcznej, ale nie w takim przybytku 
sztuki, jak teatr, dobra dla amerykańskie
go społeczeństwa, które pod względem 
kultury estetycznej stoi jeszcze na zupeł
nie barbarzyńskim poziomie, ale nie dla 
nas, którzy dzięki długoletniej tradycji 
jesteśmy bądź-co-bądź przyzwyczajeni co 
innego widzieć w teatrze, niż w bioskopie 
co innego w dramacie lub komedji niż w 
operetce.

We wspomnianej farsie, dzieją się na 
scenie rozmaite nieraz b. zabawne i po
budzające do śmiechu awantury, ale żeby 
one dziać się mogły, muszą wszyscy stać 
się głupcami i błaznami, muszą w odpo
wiednim momencie, ażeby się heca nie



r

m 3. C O D h I E N N 1 K U K J E K L U B A L S K I. 3.

wykryta, głuchnąć i ślepnąć i niczego się 
nie domyślać, muszą nagle wchodzić i 
nagle się ulatniać, choć niema do tego 
należytego powodu. Grube efekty, jak 
ciągłe wyskakiwanie i wskakiwanie do 
łóżka, chodzenie na czworakach, kłótnie 
krzyki, aresztowania dziw, że nie było 
jeszcze i bicia się po twarzy, bo nie; dużo 
już do tego brakowało. A że głupstwo 
i ordynarność są zaraźliwe, więc cyrkowe 
awantury na scenie podziałały też i na 
pewien mniej sympatyczny odłam publi
czności na galerji. Kilka razy ponawiały 
się niesmaczne i głnpie okrzyki, podpo
wiadano na głos aktorom, albo mówiono 
płaskie dowcipy. To też pomimo dosko
nałej gry szczególnie pp. Urbańskiej i Bo- 
rońskiego (szkoda ich!), pomimo kilku 
śmiesznych sytuacji i kilku niezłych dow
cipów, pomimo że czasem każdy się na
wet i uśmiał porządnie, widowisko pozo
stawiło ostatecznie.. dość przykre wra
żenie. Czuło się nieodpowiedność takich 
bzdurstw w teatrze, a potym brak głęb
szej jakiejś myśli satyrycznej, karykatu
ralność postaci, nieprawdopodobieństwo 
akcji i wreszcie tak bezwzględne naduży
wanie artystów do rzeczy tak b. trywial
nych... to wszystko prędko stłumiło dora
źnie zbudzoną wesołość** i miało się w ra
żenie, że mimo wszystko publiczność wy
chodziła z teatru raczej zmęczona i znu
dzona. Z chwilą przerwania bezpośre
dniej podniety, ustała i wesołość. I to 
jest potępiającym wyrokiem na wszelkie 
miernoty farsowe i komedjowe, że się o 
nich momentalnie zapomina, Widz wy
nosi uczucie pewnego niezadowolenia, że 
się niczego nie dowiedział, że nie ma nic 
do pomyślenia o tym, co widział, że w ra
żenia te nie potrąciły ani jednej struny 
w jego duszy, ani iskierki nie zapaliły w 
jego umyśle. Uczucie pustki—to nie razi 
w bioskopie, ale razi w teatrze, tak jak 
mogą nie razić przekleństwa i krzyki na 
ulicy, ale raziłyby niesłychanie np. na 
sali odczytowej lub koncercie. Teatr jest 
miejscem, które nakłada pewne zobowią
zania. Publiczność do teatru przyzwoiciej 
się ubiera i przyzwoiciej się zachowuje. 
W sobotę były wrzaski, poznał swój 
swego.

Wogóle jest rzeczą smutną, ale pra
wdziwą, że nietylko u nas w Lublinie, 
lecz na wszystkich prawie scenach na
szych sztuki obce więcej są uwzględnia
ne, niż swoje. Tak jakby zupełnie nie 
istniała polska literatura dramatyczna. 
Lada „wywloką" jak Orzechowski mówił, 
lada spryciarz literacki, którego za gra
nicą może nawet i w podrzędnych tea
trach już grać nie chcą, wjeżdża tryum
falnie na nasze sceny i demonstruje nam 
swoje cudzoziemskie idjotyzmy. A pol
scy dramaturdzy nie mają z czego żyć, 
bo dyrekcje polskich teatrów nie uważa
ją  za stosowne wystawiać ich dzieł, a 
jak wystawią, to tylko czasem drogą 
wpływów i znajomości, każąc to sobie 
uważać za wielką łaskę, Jest to tym 
dziwniejsze, źe przecież wobec istniejącej 
już teraz konwencji literackiej i autorom 
zagranicznym także płacić trzeba a więc 
o co chodzi?

Niemniej dziwi nas ba-rdzo. że dy
rekcje nasze tak mało zwracają uwagi 
na t. zw. klasyczny repertuar. Że to są 
stare dramaty, to nie argument, grywane 
są one tak rzadko, że można je zawsze 
uważać za bardzo nowe. Zresztą arcy
dzieła nigdy nie tracą swej wartości, a

teatr polski powinien uważać to za swój 
obowiązek i za punkt honoru, aby zazna
jamiać publiczność, a szczególnie młode 
pokolenie z najpiękniejszemi dziełami za
równo swojej, jak i obcej literatury. Ta
kie przedstawienia zawsze by się opłaci
ły, bo po l-e, jak wspomnieliśmy, bywa 
ich b. mało (ile np. w Lublinie wysta
wiono dramatów Szekspira? dwa, trzy 
najwyżej, a niektóre jak „Juljusz Cezar", 
„Korjolan"* „Makbet", „Wiele hałasu o 
nic‘“ „Sen letni**, „Wesołe kumoszki**, 
niewiadomo nawet, czy kiedy u nas gra
no.) Po 2-ie, choćby publiczność takich 
przedstawień zbyt gorąco nie poparła (nie 
ma obawy, żeby zupełnie) to dane na 
przedstawienia dla młodzieży napewno u- 
zyskają wielkie powodzenie ...u tych naj
wdzięczniejszych i najszczerszych wielbi
cieli teatru, jedynych, na których zawsze 
liczyć można, i dla których zawsze z ca
łym zapałem grać warto z tym przeświad
czeniem, że się będzie należycie zrozumia 
nym i ocenionym.

A wreszcie jeszcze jeden i zaprawdę 
nie byle jaki argument: szkoła dla akto
rów. Cóż za przyszłość artysty, który i 
tak już do niemożliwości przeciążony pra
cą, musi wciąż grywać w jakichś tandet
nych sztukach, nie mając sposobności do 
rozwijania swego talentu i pomnażania 
swych zasobów artystycznych. Taki pręd 
ko się w tych warunkach zniechęci, poz
będzie się zapału i energji i zamiast się 
doskonalić coraz bardziej, zmanieruje się 
i zostanie zwyczajnym krzykałą teatral
nym, któremu odwieczny szablon i naby
ta przez wprawę łatwość rzemieślnicza 
zastąpi wszelką myśl, uczucie, wyobraź
nię, słowem twórczość całą, degradując 
go już na zawsze do rzędu zwykłych, 
coraz bardziej gnębionych beznadziejno
ścią położenia wyrobników.

Reformy są konieczne. I mamy na
dzieję, że przynajmniej w części zostaną 
one jednak wprowadzone. Dla moralne
go i materjalnego podtrzymania teatru 
jest to konieczne. Rzecz nie przedstawia 
znowu tak wielkich trudności. Trzeba 
trochę dobrej woli, /trochę pracy, której 
może się podjąć kierownik dramatu, 
względnie reżyser, o ileby mu dano na to 
więcej czasu.

A przede wszystkim nie pogardzać 
swoją literaturą. „Krakowiacy i górale**, 
choć sztuka już stara i, jak na dzisiejsze 
wymagania, dość słaba, dzięki jednak 
motywom swojskim, trzyma się na sce
nie i udowadnia, że publiczność polską 
sztukę lubi i rozumie i wartość jej oce
nić potrafi. Mamy przecież dość liczny 
szereg współczesnych pisarzy dramatycz
nych: Przybyszewski, Wyspiański, Żuław
ski, Rittner, Zapolska, Kisielewski, Perzyń- 
ski, Gorczyński, Krzy woszewski, Kawecki, 
Grabowski, Irzykowski, Jaroszyński, Kon- 
czyński, Orkan. Szukiewicz i t. d„ a z 
dawnych godnych wskrzeszenia: Fredro, 
Bliziński, Bałucki i t. d., a przede wszyst
kim największy nasz poeta dramatyczny 
— Słowacki.

Jeżeli wreszcie chodzi o dzieła obce, 
to dawać tylko najlepsze: Szekspir, Bjórn- 
son, Ibsen, Hauptman, Shaw, Anunzio, 
Browning, Bracco, Rostand, France, An- 
drejew, Gorkij, Moliere i t. d., ale jak- 
najdalej od amerykańskich farsistów i za
chodnio europejskich dostawców' teatral
nej tandety.

ó’. 2 esze

Na widowni politycznej
Rozmach Serbji.

Serbskie ministerjum rolnictwa organizuje 
w całym kraju przyłączonym cykle doczytów 
ekonomicznych, które mają nauczać ludność, jak 
prowadzić racjonalną gospodarkę.

We wszystkich szkołach średnich Nowej 
Serbji zaprowadzono naukę gimnastyki, rysun
ków, śpiewu i muzyki.

Wkrótce już otwarte zostaną dwie szko
ły lasowe średnie.

Ministerjum rolnictwa zaproponowąło mi
nisterjum wojny wprowadzenie do szkół woj
skowych praktycznych wykładów rolnictwa, 
które dają doskonałe wyniki we Włoszech, we 
Francji i w Belgji.

W Skoplju odbyło się otwarcie nowego 
teatru sztuką „Koronacja cara Duszana". Na 
przedstawienie to przyjechał z Belgradu mini
ster oświaty Jowanowicz.

I w samej Serbji panuje niezmiernie oży
wiony ruch we wszystkich dziedzinach życia 
ekonomicznego.

Wszędzie pełno nowych wielkich przed 
siebiorstw. W Serbji tyle jest ziemi i podział 
jej tak umiejętny, iż nikomu sposobności do 
pracy nie braknie: na wsi niema wcale rolnego 
proletarjatu.

Ciekawym objawem stosunków rolnych 
jest fakt, iż w Belgradzie i po miastach serb
skich niema wcale dziewcząt serbskich po do
mach służących. Tak samo jak każdy męż
czyzna na wsi, również i dziewczyna znajduje 
zajęcie i zarobek, przeto nie potrzebuje szukać 
zarobku jako służąca. Również nie pozwalało
by na to dziewczynie serbskiej jej poczucie 
godności, aby była czyjąkolwiek sługą,

Ponieważ żadna Serbka służyć nie chce, 
przeto powstała w Belgradzie myśl sprowa 
dzenia do Serbji jairo służących Słowenek i 
Serbek austrjackich i w tym ' celu rozpoczęło 
akcję „Koło sióstr serbskich", istniejące w 
Belgradzie.

Belgradzka Izba Handlowa otwiera filię 
w Skoplju i Bitolji.J |W Belgradzie powstało 
„Serbskie Towarzystwo Handlowe" z kapitałem 
miljona dinarów (franków), w którym biorą 
udział, obok serbskich kapitalistów. Francuzi, 
Włosi i Holendrzy.

Ponieważ ostatnie wojny przyczyniły się 
do zmniejszenia ilości bydła, ministerjum roi 
nictwa wydało zakaz wywozu bydła z Serbji. 
Oprócz tego rząd serbski daje rolnikom mace
dońskim darmo lub za bardzo małe rozpła- 
ty bydło, aby mogli już z wiosną obsiać pola, 
wyżywić siebie i dobytek.

Niemniej pod każdym innym względem 
rząd serbski stara się gorączkowo o uporząd
kowanie stosunków, o dobrobyt ludności.

Kłopoty z Chełmszczyzny.
Kto przypuszczał, że utworzenie nowej gu- 

bernji i wyjęcie jej z pod władzy gienerał-gu- 
bernatora warszawskiego ostatecznie zamknie 
sprawę chełmską i zadowolili ambicje miejsco
wych działaczy nacjonalistycznych, ten się gru
bo omylił.

Właściwie dopiero po utworzeniu tej no
wej „rosyjskiej• gubernji zaczęło cię najtrud
niejsze zadanie. 1 oto powierzono je specjalnej 
komisji międzydykasterjalnej pod przewodnic
twem wiceministra spraw wewnętrznych .Zoło- 
tarewa; zastępcą przewodniczącego został dy 
rektor departamentu spraw duchownych ob
cych wyznań, b. gubernator lubelski Mienkin, 
sekretarzem zaś jeden z urzędników do szcze- 
gólnycń poruczen przy tym departamencie. Wo
góle cały materjał, odnoszący się do urządzenia 
tej nowej prawdziwie rosyjskiej gubernji, skon
centrowano w departamencie wyznań obcych.

Właśnie na dzień 2 stycznia wyznaczono 
posiedzenie tej specjalnej komisji chełmskiej dla 
rozejrzenia się w dokonanych już pracach, za 
twierdzenia wypracowanych projektów i zsu
mowania całej wielomiesięcznej działalności. O 
tej dacia rozpoczęcia prac komisji zawiadomio
no wszystkie wydziały, wezwano na posiedzę 
nie gubernatora chełmskiego Wołżyna, wreszcie
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ustalono program narad. Był on niezmiernie 
rozległy i obejmował następujące sprawy:

1) wprowadzenie samorządu miejskiego i 
ziemskiego w gub. chełmskiej, 2) rewizja ordy
nacji wyborczej dla gub. chełmskiej, 3) prawi
dła dla dopuszczenia stowarzyszeń, zarejestrowa
nych w innych gubernjach, 4) ograniczenie ko
lonizacji cudzoziemskiej w Chełmszczyźnie, 5) 
przyczynienie się do otwierania przytułków szkol
nych i innych instytucji, 6) ulepszenie pomocy 
lekarskiej, 7) rozszerzenie działalności Banku 
Włoścjanskiego, 8) rozszerzenie instytucji dro 
bnego kredytu, 9) rozszerzenie na gub. chełm
ską działalności niektórych rosyjskich banków 
rolnych, 10) ułatwienie włoścjaństwu nabywa
nia lasów skarbowych i rewizja ustaw o wy
właszczeniu lasów na rzecz włoścjan, 11) współ
działanie w zakładaniu instytucji drobnego kre
dytu itd.

Komiśja miała obradować przez całe świę
ta starego st. bez przerwy.

Cóż się jednak okazało? Gdy komisja zeb
rała się na posiedzenie, nie wiedziała, do czego 
się zabrać, żadne bowiem z ministerjów nie 
nadesłało przyrzeczonych projektów. Jedni mi 
nistrowie zawiadomili komisję, że projekty do
piero zaczęli opracowywać, drudzy oświadczyli, 
że zastosowanie w nowej gubernji niektórych 
ustaw, obowiązujących w Cesarstwie napotka 
na wielkie trudności, a jeszcze inni nic nie pi
sali i nie przysłali nawet przedstawicieli swoich 
na posiedzenie.

Tak naprz. okazało się, że nie przygoto
wano żadnego projektu o zmianie ordynacji 
wyborczej w gub. chełmskiej, Chodzi o to, 
że przy, wyłączaniu Chełmszczyzny przypusz
czano. że prawa wyborcze będą tam rozszerzo 
ne. Ograniczenia wprowadzone dla Król. Pol. 
nie nadawały się dla „czysto rosyjskiej gubernji" 
Gdy jednak zaczęto orjentować się w statystyce 
narodowościowej, okazało się, że ani wśród 
warstw kulturalnych, ani wśród obywateli ziem
skich rosyjskiego elementu wcale niema. Co 
zaś do włoścjan, to w znaczeniu „prawomyśl- 
ności" wyznaniowo-narodowej są oni zagadką, 
aa której budowa skomplikowanej ordynacji 
wyborczej kurjalno-cenzusowej jest rzeczą bar
dzo ryzykowną. Pozostawienie dzisiejszego 
odrębnego przedstawicielstwa dla ludności pra
wosławnej, w myśl zasady „przedstawicielstwa 
miejszoścP, byłoby przyznaniem się, że Chełm- 
szczyzna jest w większości swej polską. To 
też sprawa dotychczas jest nierozstrzygnięta 
a jedynym '.wyjściem będzie chyba...'przyłą
czenie do gub. chełmskiej dwuch powiatów z 
za Buga, aby w ten sposób stworzyć w gu 
bernji większość prawosławną.

Naturalnie, że na naradzie wszystkie te 
trudności nie były otwarcie ujawnione, a urzę
dy i ministerja wołały tłumaczyć się przesz 
kodami natury technicznej, brakiem czasu i t. d.

Tylko jeden projekt był opracowany — u-
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tworzenie Banku Włoścjańskiego. Przedstawiciel 
tej instytucji oznajmił, że ona jest gotowa roz 
szerzyć swą dobroczynną działalność na Chełm 
szczyznę. Zreszto nie zmieni to zasadniczo do
tychczasowego stanu rzeczy.

Trzeba jednak było coś robić, to też ko 
misja zajęła się narazie zmianą nazw gie 
ograficznych. Rozłożono mapę gub. chełmskiej 
i członkowie narady starali sobie przypomnieć, 
czy przypadkiem te wszystkie miasta, osady i 
rzeki nie posiadały w zamierzchłej przeszłości 
jakichś istinno-rosyjskich nazw. Czynność ta 
ożywiła komisję i nadchnęła ją  nowym zapa
łem. Posypały się mowy o konieczności nada
nia Chełmszczyźnie rosyjskiego wyglądu, o za 
daniach historycznych, jakie czekają miejsco
wych działaczy i t. d. Niestety, nawet tej 
pracy komisja nie dokonała. Obecni członko
wie nie zawierzyli swym wiadomościom histo
rycznym i postanowili zapytać o to specjalistów 
historyków. Dodatnio wyróżnia ich to od roz
maitych redaktorów, oficjalnych organów pragną 
cych uchodzić za historyków i rozprawiających o 
rzeczach, o których nie mają najmniejszego po
jęcia, a łączących często swą ignorancję z naj 
zwykłejszym fałszowaniem danych i cytat.

Po wyczerpaniu tematu o konieczności 
uadauia Chełmszczyźnie rosyjskiego wyglądu 
i w braku innego materjału, 'uchwalono odro
czyć posiedzenie Komisji na 2 tygodnie.

Ujemny ten wynik obrad wywołał w ko
łach urzędowych niekorzystne wrażenie, pod
sycane jeszcze przez nacjonalistów, którzy mi
nistrom zarzucają obojętność w tak doniosłej 
sprawie. Podobno minister spraw wewnętrznych, 
Makłakow, wydał rozporządzenie, aby projekty, 
o ile wchodzą w zakres jego ministerjum, zło
żone zostały bezwarunkowo aa najbliższym po
siedzeniu komisji.

Z prasy rosyjskiej.
„Nadciągająca groźba".

Pod takim nagłówkiem p. K. P. umieścił 
w „Gołosie Moskwy11 (.Ns 283) zestawienie sił 
bojowych w roku 1911 i 1916 i wysnuł z nie
go następujące wnioski:

„Niepowodzenie Rosji podczas wojny 
190 i — 5 roku wywołało u naszych sąsiadów 
zachodnich drzemkę. Tylko Japonja wyzyska
ła nowe okoliczności i powiększyła arrnję z 13 
na 20 dywizji. W Niemczech i Austrji zale
gła cisza. Tymczasem, w latach 1908— 1911, 
pod wpływem inicjatywy Dumy, kipiała w ar- 
mji rosyjskiej praca, zmierzająca głównie ■ do 
podniesienia jej jakościowo. W wyniku tej 
pracy wojsko nasze w roku 1911 okazało się 
w najlepszych warunkach w porównaniu z są
siadami zachodniemi.

_____ ___ ______________ JMe 4.

„Stan rzeczy w roku 1911 był taki: Armja 
niemiecka liczyła 625,000, austrjacko węgier
ska 345,000, razem 970,000 żołnierzy.

Nasza armja europejska w roku 1911 li
czyła 940,000 głów czyli prawie dorównywała 
połączonym armjom naszych sąsiadów zacho
dnich.

„Jakiż będzie stosunek sił w roku 1916? 
Co do Niemiec i Austro Węgier, to dzięki u- 
chwałom ciał prawodawczych, możemy już od
powiedzieć ze ścisłością do jednego żołnierza.

„W roku 1916 armja niemiecka dosięgnie 
925,000 głów, austrjacko-węgierska — 560.000, 
razem tedy będzie 1,385,000 żołnierzy. Wro
gie nam armje za lat pięć wzrosną o 415,000 
żołnierzy na stopie pokojowej, w razie zaś 
wojny — miljon żołnierzy pierwszego i miljon 
żołnierzy drugiego powołanie. Przyrost ten 
czyni 43°/o.

„Co u nas do tego czasu będzie dokona
ne — osłania tajemnica wojskowa. Nie jest 
wszelako tajemnicą1 że manja dregnotów i u 
nas zapanowała, że ministerjum marynarki u- 
jawnia dużo większą działalność od minister
jum wojny, że dwa pierwsze lata krytycznego 
pięciolecia minęły bezowocnie...

ł rzewidujemy w przyszłości cały szereg 
porażek dyplomatycznych... A co najsmut
niejsza, żeśmy przestali polegać na samych 
sobie a usypiamy się nadzieją na pomoc Fran
cji, Seroji, nawet Rumunji... Tymczasem je 
dynie śmiała .polityka czynna może zniewolić 
innych do rachowania się z nami i rzeczywi 
ście zapewnić nam sprzymierzeńców. Taka 
polityka, możliwa jeszcze w latach 1911—1913, 
stanie się bezwarunkowo niemożebną p wzro 
ście sił niemiecko-austrjackich o 43°|o.

„Potrzeba dokonać olbrzymich, nadzwy 
czajnych wysiłków, albo Rosja pozostanie bez 
bronna".

Artykuł „Gołosa" przedrukował w całości 
p. Mieńszikow w „Nowem Wrfcmieni" (JM® 18562) 
ze swojemi komentarzami w rodzaju następu
jącego:

„Zbliża się przesilenie, wobec którego 
wszystkie narody, pragnące obronić swą nie
podległość, winny być w pogotowiu. Biada 
nieprzygotowanym! Od lat dziesięciu doświad
czamy ciężaru tego przekleństwa. Pomimo naj
haniebniejszej w naszych dziejach wojny, my 
i po wojnie łykamy przeróżne poniżenia, aż 
doszło do tego, że nawet taka ruina politycz
na, jak Turcja, nie chce z nami wcale się 
liczyć"...

W miarę zbliżania się rozpraw nad pre
liminarzem wydziału wojny w Dumie artyku
ły tego rodzaju będą niezawodnie coraz częstsze.

2
RYSZARD WINCENTY BERW1ŃSKI.

(POWIEŚĆ GMINNA).

Nie pamiętam, jak długo jeszcze po
dróżował, ale gdy dojeżdżał do stołeczne
go swego miasta, wyszedł lud cały naprze
ciw niego z okrzykami radości. Na pro
gu pałacowym przywitała go piękna kró
lowa; trzymając małe dziecię na ręku.

Kojata zbladł, jak czecbeł śmiertelny; 
zwiesił głowę na piersi i wyrzekł smętnym 
głosem: „Więc to dziecię moje, o którym 
nie wiedziałem1'.

1 dwie duże łzy spłynęły na siwą je
go brodę, a lud cały zdumiał się niepo- 
mału; ale nikt nie śmiał pytać się o przy
czynę smutku. Nikt też nie dociekał ta
jemnicy króla, chociaż wszyscy widzieli, 
że ma jakiegoś robaka w sercu, który go 
toczy i gryzie. Dni mu schodziły na nie
pokoju; nocą sen mu z powiek uciekał.

Tak minęło miesięcy i lat nie mało.

Królewicz tymczasem wyrósł już na 
chłopca, i był najpiękniejszym z młodzie
ży; a król Kojata zapomniał zupełnie o o- 
wym zdarzeniu przy studni. Ale był ktoś, 
co lepiej o tym pamiętał!

Zdarzyło się, że królewicz wyjechał 
pewnego dnia na polowanie! Ścigając ra
nionego zwierza, oddalił się od reszty m y \ 
śłiwych Był sam w miejscu najdzikszym, 
a wokoło niego drzewa rosochate i cisza 
głęboka. Naraz coś mu nad głową mię
dzy liściem szeleścić poczęło, i wnet uka
zał się pomiędzy gałęziami jakiś staruszek 
dziwaczny i zlazł na, ziemię; broda jego i 
oczy zapadłe były zielone.

— Witam cię, królewiczu Milanie— 
rzeki dziadek —dosyć długo czekałem na 
ciebie; przecieś mię wreszcie nawiedził!

— Ktoś ty, starcze? — zapytał króle
wicz.

—- O tym, potym! Teraz słuchaj, co 
ci powiem- Pozdrów odemnie twego oj
ca,' króla Kojatę i przypomnij mu o dłu
gu, który już dawno miał mi być wypła
cony! Wkrótce się znowu zobaczymy.

To mówiąc, zniknął dziwaczny staru

szek, a .królewicz zdumiony wrócił do do
mu, i opowiedział ojcu całe to zdarzenie. 
Król Kojata, słysząc o starcu z zielonemi 
oczyma, pobladł jak czecheł śmiertelny i 
zawołał boleśnie:

— 0  biada ei, biada, synu mój uko
chany, królewiczu Milanie! wkrótce trze
ba będzie nam się rozłączyć!

Tutai odkrył ze łzami okropną swoją 
tajemnicę i przysięgę, którą wykonał przed 
laty.

— Nie płacz mój ojcze!—rzokł weso
ło królewicz — nie taki to djabeł czarny, 
jak go zwykle malują! Każ-no mi okul- 
baczyć cisaka mojego, a dam ja sobie ra
dę na świecie. Gdybym jednak po sied
miu dniach nie powrócił, to mnie już na 
tej ziemi nie zobaczysz!

Przygotowano wnet wszystko do od
jazdu Milana. Król ojciefc dał mu złoto 
strzemiona, miecz stalowy i błogosławień
stwo swoje; królowa matka zawiesiła mu 
na szyi krzyż zloty i pożegnała potrzykroć. 
Królewicz Milan puścił się wreszcie w po
dróż.

D. c. n.

■
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Kranika życia robotniczego. )
Spełnione i niespełnione zadania.

Najjaskrawszym objawem w ruchu robo
tniczym naszego kraju w r. z. była kampania 
ubezpieczeniowa; robotnicy polscy, a szczegól
nie warszawscy, stali się w zakresie kampanji 
ubezpieczeniowej wzorem dla całego państwa, 
hasła wysunięte przez zebrania pełnomocników 
fabryk warszawskich, hasła, którym dała wy
raz ustawa kas chorych, opracowana przez war 
szawską Robotniczą komisję ubezpieczeniową, 
zostały podchwycone przez robotników peter
sburskich, moskiewskich i innych.

W tej dziedzinie robotnicy warszawscy 
rozwinęli wiele energji i wykazali wysoki po
ziom uświadomienia.

Jednakże na tym się kończy; na wszyst
kich innych polach pracy robotnicy zostali w 
roku ubiegłym daleko wtyle poza towarzysza
mi swymi z Cesarstwa; zaniedbana została praca 
kulturalno-oświatowa, ruch współdzielczy, a 
nadewszystko zawodowy.

Podczas gdy robotnicy rosyjscy (szcze
gólnie w Petersburgu i Moskwie), niezmordo
wanie dążąc do odbudowania legalnych orga
nizacji zawodowych, doszli do tego, że niektó 
re związki (naprz. petersburski związek meta
lowców) liczą już około 10 tysięcy członków, 
a inne (jak naprz. moskiewskie związki szew- 
cki i krawiecki) organizują ogólnopaństwowe 
zjazdy robotników swego fachu — u nas nic 
prawie nie zrobiono. W Łodzi zalegalizowano 
kilka związków; w Warszawie zrobiono tylko 
2 próby w tym kierunku, a gdy spotkano się 
z przeciwdziałaniem administracyjnym nowych 
usiłowań zaniechano. Związki istniejące (w li
czbie znikomo małej) wiodły żywot suchotniczy.

Najważniejszym też zadaniem robotników 
naszych w rozpoczynającym się roku jest dą
żenie do stworzenia silnych organizacji zawo
dowych.

Naturalnie u nas istnieją przeszkody zew
nętrzne. jednakże największą przeszkodą jest 
obojętność mas do samej idei organizacji: przy 
Nowym Roku dopiero, gdy robotnicy obojęt
ność tę przełamią, myśleć będą mogli o sku
tecznym dążeniu do poprawy warunków bytu, 
skrócenia dnia roboczego i podwyższenia płacy 
zarobkowej.

*) Wobec stale wzrastającej liczby czytelników 
ze sfer robotniczych i zgodnie ze swym założeneim 
służenia interesom warstw pracujących, w rozpoczy
nającym się roku wprowadzamy stałą rubrykę pod 
tym tytułem, której prowadzenie powierzyliśmyk om- 
petentnemu i znanemu ze swych wyraźnych w tym 
względzie przekonań współpracownikowi (Redakcja/

Proces Ronikiera-
Następne posiedzenie miało się zacząć od 

mowy prokuratora, tymczasem wyłoniła się 
nowa sensacja. Izba, na usilne prośby obrony 
Ronikiera, wznawia śledztwo sądowe i przys
tępuje do badania nowego świadka p. Janiny 
Tomas.

P. T. zeznaje, że w dniu 10 maja 1910 r., 
t. j. w przeddzień zabójstwa St. Cb. syn jej 
wyszedł z domu i nie wrócił więcej. Poszuku 
jąc syna, który przyjaźnił się z uczniami szko
ły W róblewskiego, p. T. nazajutrz poszła na 
Złotąi oczekiwała przed szkołą na któregokol
wiek z jego kolegów. Było to 11 maja, t. j. w 
dzień zabójstwa- Przed szkołą chodził jakiś 
człowiek 40-letDi, brunet, ze strzyżonemi wąsa- 
mi, ubrany w palto angielskie. Człowiek ten 
zaczepił jakiegoś ucznia w pelerynie i poszedł 
razem z nim w kierunku Marszałkowskiej.

Na pytanie obrońcy p. T. twierdzi stano
wczo, że Ronikier nie jest zupełnie podo
bny do owego człowieka; co się zaś tyczy 
ucznia w pelerynie, to jest on- bardzo podob
ny do St. Ch. na portrecie.

W dwa dni później p. T. otrzymała od 
syna depeszę z Łodzi, z której dowiedziała się, 
że syn ożenił się z artystką. Świadek przedsta
wia Izbie tę depeszę.

P. T. dotychczas milczała, gdyż mąż jej, 
człowiek bardzo wysoko sytuowany, nie chciał 
mieszać się do sprawy, obecnie jednak uważa, 
że dłużej milczeć nie ma prawa. Na potwier-

dzenie swoich zeznań p. T. powołuje się na 
swoją gospodynię p. W., którą przyprowadziła 
do Izby i która może zaświadczyć, że natych
miast po‘zniknięciu syna opowiadała jej o czło
wieku w monoklu i uczniu w pelerynie.

Izba dołączyła do sprawy depeszę, zbada
nie zaś p. W. uznała za zbyteczne.

O godz, 6 zaczął mówić prokurator Choł- 
szczewnikow, popierając oskarżenie przeciwko 
Ronikicrowi.

Prokurator oskarża Eonikiera, przytacza
jąc następujące poszlaki przeciw nipmu:

1) chłopiec był wprowadzony do pokoi 
przez Eonikiera, gdyż, jako moralnenie zepsuty, 
nie poszedłby sam, z nieznajomym równieżby 
nie poszedł.

2) wprowadzi! go Ronikier, gdyż poznali 
go uczniowie, koledzy Stasia.

3) Ronikier ukrywa swój pobyt w War
szawie 9, 10 i t l  maja.

4) w dzień zabójstwa widzieli Ronikiera w 
Warszawie p. Ordęga i adw. Pepłowski.

5) Ronikier symulował obłęd.
Ronikier jednak nie miał czasu na zabój

stwo, wprowadził tylko chłopca do pokoju, 
gdzie wynajęci zbrodniarze zamordowali go.

W rezultacie prokurator oskarża Ronikie
ra o inspirację zbrodni. Zawadzkiego zaś o fa
ktyczne spełnienie mordu.

całej Polski.
Nowy minister Galicji. Ministrem Galicji 

mianowany został dr. Zdzisław Morawski.
P. Morawski pochodzi z Poznańskiego. Uro

dził się w r. 1859. Karjerę urzędniczą rozpoczął 
w Wiednu w prokuratorji skarbu; potym był 
urzędnikiem w namiestnictwie Austrji Dolnej, 
w ministerjum oświaty, w prezydjum rady mi- 
ministrów. W r. 1890 przeszedł do administra
cji galicyjskiej, wreszcie, od r. 1893, czynny 
był w ministerjum Galicji, ostatnio jako kiero
wnik biura. .

Ma być dobrym znawcą spraw galicyj
skich. Jego zapytywania polityczne nie są zna
ne. . . .

Ze szkolnictwa. Na podstawie rozporządzeń 
właściwych władz austrjackich wychowańcy 
szkoły dawnej im. Mikołaja Reja, obecnie zboru 
ewangielicko-augsburskiego w Warszawie do
puszczeni zostali do studjów w akademjach rol
niczych i wyższych zakładach technicznych w 
Austrji po zdaniu egzaminów uzupełniających 
rysunków i gieometrji wykreślnej oraz do stu 
djów na uniwersytetach i wszystkich akadem
jach górniczych austrjackich bez żadnych uprze 
dnich egzaminów.

Zwierzyniec w Warszawie. Na gruzach upa
dającego Towarzystwa akcyjnego „Ogród Zoo
logiczny w Warszawie" powstaje nowe Towa 
rzystwo „Zwierzyn.ee w Warszawie" Ustawę 
podpisali znani w Warszawie obywatele. Sta
nisław baron Dangel, Henryk Pukier, Jozef 
Gardowski, Władysław Marconi, Emil Schon-
feld i Józef Wagner.

W tych dniach władze miejscowe prze
słały do Petersburga przychylną opinję, na 
zasadzie której już prawdopodobnie w najbliż
szym czasie nastąpi zatwierdzenie ustawy.

Nowa sprawa częstochowska. Prokuratorja. 
Królestwa Polskiego prowadzi od dłuższego cza
su śledztwo w sprawie funduszów klasztoru 
Jasnogórskiego w Częstochowie, którymi roz
porządzał b. przeor o. Rejman. W księgach bo 
wiem wykryto wiele niedokładności. W spra
wie tej zbadano już około 200 księży, którzy 
wysyłali pieniądze do klasztoru. Po zakończe
niu śledztwa, sprawa przeciw ks. Rejmanowi 
toczyć się będzie w sądzia okręgowym piotr
kowskim. .

Liczba Rosjan w Królestwie. Według ostat
nich obiczeń Jwarsz. komitetu statystycznego 
liczba Rosjan w Królestwie Polskim przedsta
wia się jak następuje.

W r. 1909 ludności prawosławnej było w 
kraju naszym 476,854 t. j. 4 proc.; z tej licz
by w świeżo utworzonej gub. Chełmskiej było 
prawosławnych 358,068 na pozostałe więc gu
bernie przypadło 118,777 a w tej liczbie na 
Warszawę — 31,387 i na gub. Warszawską — 
11 645 W innych gubernjacn liczby są na
stępujące: Płocka 3,150, Kielecka 3,451, Ra
domska 4,942, Łomżyńska 7,031, Kaliska 7,501, 
Suwalska 12711, Lubelska 15,763, Piotrkowska 
21,123.

K S I Ę G A R N I A

Gebethnera i W o lffa
w Lublinie

pośredniczy w prenumeracie 
pism krajowych i zagranicz
nych po cenach redakcyjnych.

Z naszych stron.
Z teatru. Dzisiaj po południu o godz. 3 ej 

sztuka ludowa ze śpiewami i tańcami „Krako 
wiacy i Górale".

* Wieczorem przedstawienia . nie będzie z 
powodu wigilji st. st.

Jutro po południu cieszący się niezwy
kłym powodzeniem operetka „Druciarz".

Wieczorem zaś melodyjna operetka „Słod
ka dziewczyna".

W'e czwartek opera Mascagni‘ego „Ry
cerskość Wieśniacza", oraz powtórzenie wie
czoru Sylwestrowego.

W piątek farsa „To moje dziecko".
W Sobotę premjera doskonałej komedji 

Rittnera „Człowiek z budki suflera".
Maskarada w nadchodzącą sobotę, d. 10 b. 

m. T wo Muz. „llarmonja" w gmachu teatru 
wielkiego t. j. w sali teatru i resursy Kupie
ckiej urządza Wielką Maskaradę—Początek o 
godzinie 11 wieczór, Bilety wcześniej naby
wać można w Kancelarji T-wa Królewska 15 
codziennie od 7 do 10 godz. wieczór po niżej 
wymienionych cenach: po 75 kop. od osoby 
za wejście," dla członków i ich rodzin i osób 
przybyłych w kostjumach.—Po 1 rb. 10 kop. 
od Osoby, za wejście dla wprowadzonych przez 
członków gości. — Po rb. 5 za loże gabineto
we parter i 1-go piętra niezależnie od biletu 
wejścia.—Po rb. 4 za loże parterowe na 4 oso
by'.—Po rb. 2 kop, 50 za loże l-go piętra na 
4* * osoby .—Po rb. 3 za loże gabinetowe II pię 
tra i po rb. 1 kop. 50 za loże balkonowe 11 
piętra Z. i P. Przy kupnie biletów, członko
wie T-wa obowiązani są okazywać karty człon
kowskie.—Bilety należy dla kontroli zachować 
przy sobie.

Za najpiękniejsze kostjumy rozdane będą 
piękne i wartościowe nagrody.

Odłożenie „choinki." Towarz. Wzajemnej 
Pomocy Rzemieślników i Handlowców m. Lu
blina prosi naś o zaznaczenie, że z przyczyn 
niezależnych zapowiedziana na dzisiaj „choin
ka" odłożona została na niedzielę, l l  stycznia.

Wyjazd prezydenta. Prezydent m. Lublina, 
p. Korsak wyjechał na dwutygodniowy urlop 
do Besarabji. Obowiązki jego pełnić będzie p. 
Kasprzycki, radca miejski,

Z "pobytu wiceministra. Bawiący w tych 
dniach w Lublinie zarządzający sprawami umie- 
niczemi sonator Czaplin w towarzystwie dele
gatami nisterjum spraw wewnętrznych Czeli- 
szczewa, starszego rewizora urzędu “miernicze
go, inż. Rudika i referenta oddziału ziemskiego 
min. spraw wewn. Czajkowskiego, zwiedził 
kreślarnię gubernjalnego urzędu do spraw 
włoścjańskich, mieszczącą się przy ul. Zamoj
skiej, a następnie w pałacu gubernatora w ys
łuchał dokładnych sprawozdań gieometrów rzą
dowych o pracach mierniczych i wogóle o 
stanie spraw mierniczych w gub. lubelskiej.

Zjazd lekarzy. Z okazji swego czterdziesto
lecia Lubelskie Towarzystwo Lekarskie, orga
nizuje w roku bieżącym w Lublinie ogólny zjazd 
lekarzy prowincjonalnych Królestwa Polskiego. 
Zjazd trwać będzie od 31 mąja do 2 czerwca 
włącznie. Przygotowania, t. j. układanie porząd
ku dziennego, podział referatów, rozsyłanie za
proszeń i t. d., już się rozpoczęły. O postępach 
tych przygotowań stale informować będziemy 
naszych czytelników,

Z powodu święta Trzech Króli oraz świąt Bo 
żego Narodzenia st. st. czynności w biurach 
rządowych i w magistracie zawieszone będą w 
ciągu czterech dni, tj. od wtorku do piątku włą
cznie.

0 prowadzeniu handlu w te dni przepisy 
obowiązujące głoszą co następuje. Dziś, z po-

%e2%80%9eZwierzyn.ee
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wodu święta Trzech Króli, handel winien być 
prowadzony z organiczeniami, przev. idzianemi 
dla niedziel, w środę, tj. wjpierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia, handel winien być całko
wicie zawieszony, z wyjątkiem restauracji, pi
wiarń, aptek, cukierni itp. zakładów, które mo
gą być otwarte w godzinach zwykłych, wresz
cie w następne dwa dni świąt tj. czwartek i 
piątek przepisy obowiązujące żadnych ograni
czeń nie przywiduią.

Ulgi dla handlu w karnawale. Postanowienia 
obowiązujące o wypoczynku normalnym prze
widują pewne ulgi dla niektórych zakładów han 
dlowych w czasie karnawału, a mianowicie: dla 
zakładów, handlujących żywemi kwiatami, rę 
kawiczkami, wyrobami tabacznemi, konfekcją 
męską i produktami spożywczemu Ulga ta po
lega na tym, iż zakłady rzeczone we wszystkie 
soboty i wigilje świąt w czasie karnawału mo
gą być otwarte wieczorem o dwie godziny dłu
żej, aniżeli w zwykłe dni.

Ofiary, Na rzecz ochronki żydowskiej i 
domu starców wpłynęły na ręce kuratora tych
że zakładów p. dyr. J. Kipmana następujące 
ofiary w czasie od 26 marca 1913 du dnia dzi
siejszego: p. Jakób Brafman 5 r. zebrane przez, 
panie M. Kipmanową i C. Cheinową 320 rb. 
p. M. Griisz 2 r. pp. Sz. Welman. B. Szpiro i 
W. Wiślicki 6 r. z Banku Łódzkiego rb. 13 k. 
44 p. M. Kahane 25 r.—od następnych osób za
miast wieńców na grób b. p. Pauliny Kipma- 
nowej: 59.50 r. p. Walery Lewiński 50 r. bezi
miennie złożono w Red. „Kurjera“ 8 r. p Hil- 
sbergowa 2 r. z Banku Łódzkiego 8.75 r. p. J. 
Izraelita 10 r. pp. Pfeffer i Kahan 25 r. p. H, 
Lam 25 r. z Banku Łódzkiego 29.82 r. Rodzina 
Haberów 25 r. 11-go T-wa Wz. Kred. 25 r. 
Ogółem Rb. 39,51 kop.

Tranzlokacje. Naczelnik lubelskiej dyrekcji 
naukowej Karaułow przeniesiony został do 
Chełma, a na jego miejsce mianowano pomoc 
nika inspektora szkól m. Warszawy Rusanowa, 
który był niegdyś nauczycielem tutejszego 
rzą dowego gimnazjum żeńskiego.

— Burmistrz Puław p. Nittzer został prze
niesiony „dla dobra służby" na takąż posadę 
do Lubartowa.

Instytut w Puławach. Rada ministrów osta
tecznie postanowiła nie przenosić instytutu rol
nictwa i leśnictwa w Puławach do innej miej
scowości państwa i poleciła głównemu zarządo
wi rolnictwa dokonać szeregu ulepszeń w kie
runku podniesienia poziomu naukowego insty
tutu.

Instytut puławski, zdaniem głównego za
rządu, powinienem być przysposobiony wyłącz
nie do potrzeb rolniczych Królestwa Polskiego 
i czasowo dla Litwy i Rusi, do czasu otwarcia 
w tych krajach własnego instytutu. W tym 
celu departament rolnictwa zamierza zasięgnąć 
opinji towarzystw rolniczych w Królestwie Pol
skim o pożądanych w istytucie zmianach.

Jednocześnie departament rolnictwa opra
cował już projekt podniesienia etatu profesor
skiego do poziomu etatów w wyższych zakła
dach naukowych w państwie. Wreszcie głów
ny rarząd wyjednywa kredyt na rozszerzenie 
gmachów instytutu w czasie najkrótszym.

Kronika przestępstw. W ciągu 3 miesięcy 
w powiecie garwolińskim spełniono 223 prze

J _  J T T lS r O -  i S - K A
Lublin , K ra k o w s k ie -P rze d m . 25 . T e le fo n  558

(Hotel Saski).
R E P R E Z E N T A C J A :  Patefonów bez ig ieł, kinematografów 

„K ok“ , maszyn do pisania ,,E rika“  i ,.Ideał 4 i t. p.
Artykuły elektrotechniczne i optyczne. Rowery i części. 
Naczynia aluminjowe. Wyroby Frażetowskie i nożownicze.

=  ha S K Ł A D Z I E  ■ - =
ZNACZNY WYBÓR PŁYT PATEFONOWYCH I GRAMOFONOWYCH.
Instalacje elektryczne (oświetlenie, telefony, dzwonki, sygnalizacja, 

piorunochrony) i konserwacja. Warsztat elektro-mechaniczny. 
FILJA PIASKI — UL. FOKSAL JYs u .  TELEFON 558.

stępstwa, w tym zniewag czynnysh lub słow
nych było 92, przekroczeń postanowień policyj 
nych—49, nieposłuszeństw względem władzy— 
22, koniokradztw—10, innych kradzieży 18.

Zaczadzenie. Pracownik stacji Parczew, S. Mo- 
rozow, zmarł w swoim mieszkaniu, wskutek zacza
dzenia.

Kradzież. P. Feliksowi Królikowskiemu, zamie
szkałemu na ul. Szopena; ukradziono 82 rb. 50 kop. 
z mieszkania.Ostatnie wiadomości.

PODRÓŻ P0INCAREG0.
Paryż. Według doniesienia „Matina", pre

zydent rzeczypospolitej, Poincare prędzej uda 
się w podróż do Rosji, aniżeli donosiły o tym 
dotychczas źródła półurzędowe. Podróż ta na
stąpić ma zaraz po wyborach do izby.

PASICZ ZOSTAJE.
Białogród Król Piotr polecił Pasiczowi 

utworzyć nowy gabinet, w którym jednak po
zostać mają nadal ci sami ministrowie, którzy 
byli w obecnym gabinecie, z wyjątkiem tylko 
ministra wojny.

NOWY MINISTER.
Ateny. Nowy minister spraw zewnętrznych 

Stejt, objął urzędowanie.
WRZENIE W SAN DOMINGO.

Paryż. Z San Domingo telegrafują: Policja, 
używszy broni stłumiła ponowną manifestację 
przeciwrządową, przyczyni 18 przwódców zosta 
ło doraźnie straconych.

WYBUCH W KOPALNI.
Kuldża. W szybie kopali węgla, kupca 

Musabejewa, skutkiem wybuchu gazów zginę
ło 16 górników.

ZASYPANA KAWIARNIA.
Rabat. Na kawiarnię maurytańską, zapeł

nioną ludźmi zwaliła się skała. Z pod gruzów 
wydostano 22 trupów.

Magazyn Mebli 
A. M ALINOW SKI IS O

O O L U B L IH  O O 
Krakowskie-Przedmieście, róg Szopena

■■ TELEFON JS6 459. ........... -
przyjmuje wszelkie roboty w zakres stolarstwa

i tapicerstwa wchodzące. 207

Nauczyciel szkoły polskiej
udziela lekcji literatury polskiej 

i łaciny.
Wiadomość: Niecała 9, m- 10.

Tanio sprzedam 3 suknie balowe jedna nowa, w Lub
linie nie noszone i pantofle złote. Krak.-Przedm. 

47 m. 10.

wS : l r  E. WENDE I S-KA.
Uniwersalna

K s ią ż k a  K u c h a r s k a
jKarji Ochorowicz-Jtóonatowej

wydanie drugie 
Jedenasty — dwudziesty tysiąc

Przeszło 2200 skromnych i wytwornych prze
pisów gospodarskich i kuchennych z uzwzględ- 
nieniem niezbędnych w arunków  odpowiedniej 
dyety codziennej hygjeny oraz kuchni jarskiej.

Cena Rb. 2.80, w opr. 3.20.
Sztuka kucharska zmienia się z postępem 

czasu, dawiej kładziono główny nacisk na oso
bliwość i wygląd potraw, dziś’ chodzi przede- 
dewszystkim o wzorowe i smaczne przyrządze
nie, a przy wzrastającej drożyźnie o oszczędne 
prowadzenie kuchni. Autorka podaje w pracy 
swej krótkie streszczenie historji sztuki kuli
narnej od najdawniejszych aż do naszych cza
sów, dalej tak mało u nas uwzględniane wia
domości dyetetyczne, specjalne dyety w różnych 
chronicznych cierpieniach; tablice składu che
micznego najważniejszych artykułów żywności.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

=  Na długie wieczory zimowe niezbędna —  
w każdym domu w mieście i na wsi 

Dobra i zajmująca lektura
jaką daje

ZA B EZC EN
wydawnictwo księgarni

E- W E N D E  I S - K A
pod tytułem

SfiarGnica
I b  t l l l  dlusłrota.

ARCYDZIEŁ LITERACKICH.

ZA RUBLA (z przesyłką rb. 1 k. 25). 
KW ARTALN IE .

13 ffomów arcydzieł literatury po
wszechnej (czyli 6o — 70 

tysięcy wierszy druku) najznakomitszych i naj
poczytniejszych pisarzy (Mickiewicz, Słowacki, 
Pol, Kraszewski, Korzeniowski,Syrokomla, Szeks
pir, Szyller, Goethe i inni)

w prenumeracie
lub

w kompletnych serjach.
CO TYDZIEŃ

zeszyt w formacie gazety o 16—18 stron dru
ku dwu lub trzy szpaltowego, zawierającego

T O M
jednego utworu literackiego o 140—160 stro

nach zwykłego formatu książkowego.
z ilus trac ją

po 8 kopiejek 
(z przysyłką 10 kop.).

Do nabycia we wszystkich księgarniach, 
biurach pism, na dworcach kolejowych w kra
ju  i zagranicą, oraz w Administracjipism księ
garni E. WENDE i S-ka; w Warszawie, Krakow
skie-Przedmieście 7, telefon 306-94.

Prenumeratę można rozpoczynać w każdej 
chwili.

Komplety wysyła Administr gratis i 
fanco na każde żądanie.

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: Warszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbowa 8.—Dom Handlowy L. i E Metz!
A C-o, ul. Marszałkowska 3S6 130 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, ul. Marszałkowska V£ p>o

Redaktor i wydawca Dr. Mieczysław Biernacki- Drukarnia i Lit. J  Pietrzykowskiego w Lublinie-
' I
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