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Cena Ogłoszeń:

Na 1 stronie wiersz jo- 
dnoszpaltowy petitem lub 
jego miejsce 25 kop., na 
3-ej stronie 15 kop., na 

4-ej stronie 10 kop. 
Margines środkowy jed
norazowo— t rb., następ

ne rnzy 3 rb.
Drobne ogłoszenia po

2 kop. od wyrazu. 
Redakcja za treść ogłoszeń 

nie odpowiada. 
Skrzynka pooztowa M 82.

Cena prenumeraty:
w Lublinie {{odnoszeniem 
dotjdomów: rocznie 5 rb. 
20 kop,, półrocznie 2 rb. 
60 kop., kwartalnie 1 rb. 
30 kop., miesięcznie 45 
kop., tygodniowo 16 kop.
Z przesyłką pocztową: 
Rocznie « rb., półrooznie
3 rb., kwartalnie 1 rb. 50 
kop., miesięcznie kop. 50. 
Zagranicą 8  rb. rocz.

1/0 11 7
, Zm. adr. zamiejsoow. 20 k. U  I I I .

Słace do sprzedania na fftronowicacfi
na teiytorjum samego folwarku, wzdłuż szosy Zamojskiej, pomiędzy mostem na Czerniejówce 
i linją kolejową, naprzeciw parku miejskiego. Wiadomość u gieometry przysięgłego Zy- 
— 1 =  gmunta Majewskiego, Krakowskie-Przedmieście 39, telefon 199. ----

Zarząd Lubelskiego Koła Tow. „Światło" Szk0)Dy " u b ^ i e j
podaje do wiadomości pp. Członków, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła odbędzie 
się dnia 1 czerwca o godzinie 5-ej po południu w Sali Towarzystwa Higienicznego. 

Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość obecnych osób.

8-k l. Filologicznej Męskiej
zawiadamia, iż egzamina wstępna przedwaka
cyjne rozpoczną się dnia 9 czerwca r. b. o go
dzinie 2 popołudniu. Podania przyjmuje Kan- 
celarja szkoły codziennie oprócz niedziel i świąt 
od godziny 9-ej rano do 2-ej i pół popołudniu.

Z  p o w o d u  l i k w id a c j i

Zupełna wyprzedaż
T 0  W A  K Ó W B Ł A W A T  N T C H

, NIŻEJ CENY KOSZTU .............

Maj idzie.
Zapachniało kwiecie 
i zaszumiał gaj...
Poszła wieść po świeoie: 
Idzie innjł..
Raźniej słonko błyska, 
spija rosę a łi*k,
A za nii* ludziska 
Pija w kręgi 
R adośc i!) od  nowa 
bije każda skroń...
W  kręg koniak Sztutowa 
źle swę woń!

w sklepie T5 A *7 T TT H TTT ę TT T s p°i*ty><a robotnieza
pod firmą Qa U w  K osach cho rych .

LUBLIN, Krak.-Przedmieście N? 24.

Przełożona pensji żeńskiej filologicznej 

W acława Jlrciszom a
zawiadamia, że z początkiem nowego roku szkolnego otwarte będą dalsze klasy 
1-sza i 2-ga, a w miarę rozwoju szkoły otwierać się będą co rok klasy wyż

sze aż do 8-ej włącznie.
Zapisy uczennic przyjmują się w kancelarji szkoły codziennie od lt-e j do 

1-ej i od 4-ej do O-ej wieczorem prócz niedziel i świąt. Egzamina rozpoczną się 
dnia 20 maja i trwać będą do 15 czerwca.

Lublin, Krakowskie-Przedmieście Ns 165 m. 5.

_________________________________._____________  J

P L A C E
=  DO SPRZEDANIA

przy ul. Ogrodowej.
Wiadomość w  Administracji „Kurjera" 

lub Niecała 9—6. 1900

Nie warto dawać do szycia, lecz kupować 
gotowe w TANIEJ SZWALNI:

Koszule od 1 rb., bluzki od 85 kop, spódnice woln. 
od 2 rb , halki od 1 rb. 20  kop., szlafroki od 3 rb. 
fartuchy płóć. 40 kop., sukienki dziec. od 75 kop. 

i inna bielizna.
Konfekcja damska, męska I dziecinna.

Kraków.-Przedm. 39 
naprzeciwko cukierni Rutkowskiego.

Od i lipca dom Wośkowskiego
2002 ulica Namiestnikowska

W niewypowiedzianie trudnych wa
runkach wypada- proletarjatowi naszemu 
rozpoczynać swą działalność polityczną. 
W ogromnej większości niewyrobiony i 
nieuświadomiony politycznie nie tylko nie 
znajduje on pomocy, lecz przeciwnie same 
trudności i przeszkody, umiejętną ręką 
wrogów spiętrzone. Owe Kasy chorych, 
które w naszych ciężkich warunkach u- 
znawać musimy za wstęp do akcji poli
tycznej, jakże niewiele mu dają: ekonomi
cznie nawet nieraz pozycja robotnika po
gorszy się przy nowych przepisach, boć i 
w niejednej fabryce robotnicy teraz mają 
więcej, aniżeli Kasy chorych im dadzą.

A przecie pomimo wszystko, pomimo 
braków Kas chorych, uważać je można i 
należy za wstęp do samodzielnej polityki 
proletarjackiej i dalszy ich rozwój zależy 
przedewszystkim od tego, jak zachowy
wać się w nich będzie proletarjat; czy 
będzie umiał i chciał z praw swoich ko
rzystać i napierać na nie, aby rozszerzać 
się musialy. Kierunek i siła tego prole
tariackiego napom to najważniejsza kwe- 
stja przed proletarjuszem naszym dzisiaj 
stojąca: jak postępować, aby do pożąda
nych zmian doprowadzić? jakiej taktyki
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się trzymać?—innemi słomy, jaką politykę 
prowadzić należy?

Rzeczywiste życie Kas chorych jesz
cze się nie zaczęło, szczegółowych więc 
wskazówek jeszcze być nie może, z ogól
nej jednak pozycji dają się już wyprowa
dzić pewne wskazania zasadnicze.

Jeśli przyjrzymy się trudnej pozycji 
robotniczej w Kasach i poszukamy w na
szym życiu społeczno-politycznym czegoś, 
coby pozycję tę przypominało, nasuwa 
się porównanie z pozycją Kola polskiego 
w dumie rosyjskiej: te same ograniczenia, 
ta  sama nieokreśloność zadań i praw, nie
określoność, której wyraźnie przewodni
czyła chęć dania jaknajmniej.

Koło polskie samo nie wie-, do czego 
ma prawo, a do czego nie; niby to dopo
minać może się wszystkiego, aie napraw
dę nic nigdy nie dostaje i jego odezwania 
się giną najczęściej bez śladu, to znaczy 
osiągają taki rezultat, jaki mieć pragnął 
prawodawca, który chciał dać mu głos 
zupełnie „nieszkodliwy".

Podobnie robotnicy w Kasach cho
rych: niby to mają prawo głosu, a prze
cie prawo to tak jest postawione, że może 
być równoznaczne z prawem milczenia— 
chciano dać jaknajmniej, uczynić głosy 
r o bot n icze „ j ak n aj n ieszk odl i wsze m i “.

W odpowiedzi na tę sytuację Kolo 
polskie uprawia politykę łagodnego, nad
zwyczaj delikatnego i z wrażliwością wła
snych wrogów starannie się liczącego 
przypominania o swej egzystencji. Posło
wie tak się zachowują jakby rzeczywiście 
praw żadnych nie mieli, jakby słusznie 
należało im się tylko to, co z łaski ktoś 
tam z „wyżyn" rzucić im raczy. Gdy 
zaś domagają się czegoś, czynią to nie 
z punktu widzenia swoich własnych inte
resów, jeno dowodząc jakoby dana rzecz 
nie im, lecz ich przeciwnikom była szcze
gólnie dogodna i jakby oni, posłowie pol
scy, nie swój własny, jeno przeciwników 
swoich interes przedewszystkim mieli na 
widoku. To też polityka ta słusznie poli
tyką lokajską nazwana została, bo głów
nym znamieniem lokaja-niewolnika jest 
nie posiadanie własnego interesu, jeno 
występowanie zawsze w imieniu i w in
teresie swego pana: gdy lokaj-niewolnik 
od pana swego chce coś otrzymać, nie 
mówi, że jemu lokajowi jest to potrzebne 
i słusznie się należy, tylko stara się pana 
swego przekonać, że domagając się tego, 
jedynie pańskie dobro miał na myśli i je 
dynie o powiększeniu pańskiej potęgi zaw
sze marzył.

Jeśli cudze błędy mogą komuś inne
mu służyć za wskazówkę, to powiedzieć 
by należało: Kolo polskie jest dla robotni
ków najlepszym przykładem tego, jak po
stępować nie należy.

Przedewszystkim przedstawiciele pro- 
letarjaccy w Kasach pamiętać powinni, 
że są tam nie dla obrony interesów fa- 
brykanckich, tylko robotniczych: a więc, 
że" stać zawsze mają na gruncie interesu 
robotniczego i jawnie się do tego przy
znawać, jawnie jako rzecznicy sprawy 
robotniczej wypowiadać się, pozostawiając 
samemu fabrykantowi troskę o jego inte
res. Mówię to dlatego, że podobnie jak 
lokajskie Kolo polskie usiłuje przekonać 
przeciwną stronę, jakoby poczynienie u- 
stępstw polakom leżało w ich interesie, 
tak samo bywają proletarjusze, którzy, 
gdy przyjdą dopominać się czegoś od fa
brykanta, usiłują przekonać go. że oni 
robotnicy lepiej rozumieją jego fabrykau-

cki interes, aniżeli on sam i że w jego 
własnym interesie leży poczynienie im 
ustępstw. Jest to polityka ludzi słabych 
i nie zupełnie przekonanych o słuszności 
tego, czego domają się, nie przekonuje też 
ona i tego, do kogo się zwraca.

Nie prosić przystoi robotnikom, jeno 
żądać—i to żądać możliwie najwięcej w 
tym przeświadczeniu, że tylko żądający 
bardzo dużo, dostaje cośkolwiek, i w głę
bokim przekonaniu, że nigdy nie zażądają 
za dużo, bo nie mają nic. a należy im 
się wszystko.

Pełnomocnicy proletarjaccy przygoto
wani być muszą, że przeciwko nim wy
stąpią dobrze do tego przygotowani fa
brykanci, lub ich adwokaci; muszą więc 
sami także przygotować się możliwie naj
lepiej: argumentacja ich winna być mocna, 
doskonale przemyślana i uzasadniona, każ
de żądanie winno być umotywowane, o- 
parte na zrozumieniu swego interesu i 
na własnym przeświadczeniu o słuszności 
swojej sprawy. Bo tu nie przyjacielskie 
będą gawędy, jeno targ, brutalny targ w 
całym bezwzględnym znaczeniu tego wy
razu. Robotnicy tylko to dostaną, co wy
targować będą umieli, co na przedsiębior
cach wymuszą—ani odrobiny więcej. Każ
dy punkt zdobywać trzeba będzie ciężką 
walką, bo fabrykanci będą chcieli dać 
jaknajmniej. Fabrykanci dzisiaj już sta
rannie omawiają tę sprawę i rozważnie, 
ostrożnie przygotowują się do walki: moż
na być niemal pewnym, że będą usiłowali 
przeforsować z góry uplanowane redakcje 
ustaw i będą starali się wmówić w ro
botników, że nie mają już oni prawa do 
czynienia w nich żadnych zmian.

Przeciwdziałać temu może tylko bar
dzo mocna postawa przedstawicieli robot
niczych, ich stanowczość i solidarne po
parcie szerokich, stojących za niemi mas 
robotniczych. To poparcie sobie zapew
nić, o konieczności jego masy robotnicze 
przekonać—oto zadanie, które teraz—w 
czasie przygotowawczym — pełnomocnicy 
proletarjaccy mają przed sobą,

Układane pod troskliwym okiem fa- 
brykanckim prawa o Kasach chorych, są 
tak obmyślane, że rozpoczęcie akcji nie 
od robotników zależy: gdy fabrykanci u- 
znają za najdogodniejsze dla siebie przy
stąpić do zakładania Kas, wówczas przy
stąpią, pragnąc oczywiście, aby robotnicy 
jaknajmniej byli do tego przygotowani, 
aby powołanie na posiedzenia zaskoczyło 
ich niespodziewanie. Tą okoliczność peł
nomocnicy proletarjaccy winni przewidy
wać i od jej niebezpieczeństwa uchronić 
się przez przygotowanie się zawczasu.

Jan Hempel.

W O J _ N  A.
Nieporozumienia jojuszników.

Białogrodzka „Samouprawa8 donosi; że 
Turcja i Bulgarja gotowe są podpisać bez ża
dnej zmiany preliminarja pokoju, zredagowane 
przez konferencję ambasadorów ze zgodą mo
carstw.

Serbja jednakże życzy sobie wpierw sta
nowczego określenia kwestji, dotyczącej bezpo
średniego połączenia terytorjum' serbskiego z 
morzem adrjatyckim. Grecja silnie jest zainte
resowana oznaczeniem granic południowych 
przyszłego księstwa Albanji. Czarnogórze na- 
koniec życzy sobie bliższego określenia kom
pensat za ustąpienie ze Skutari.

Wogóle państwa bałkańskie życzą sobie 
w projekcie warunków pokoju, zredagowanych 
przez mocarstwa, niektórych zmian.

Pomiędzy innemi zmienić należy zdanie, 
że delegaci państw bałkańskich na przyszłej 
konferencji finansowej, mającej się odbyć w 
Paryżu zajmą takież same stanowisko, jak 
przedstawiciele mocarstw. Dodatkowy para
graf w sprawie linji kolejowej, mającej połą
czyć Serbję z morzeni Adrjatyckim' przez Al- 
banję byłby zbytecznym, gdyby sprawa la zo
stała w dostateczny sposób zagwarantowana 
przez wszystkie mocarstwa,

Zatarg bułgarsko-serbski.
Bułgarska gazeta pólurzędowa „Politika8 

zamieściła artykuł, omawiający zaostrzenie za 
targu bułgarsko-serbskiego. .Artykuł ten po
ruszył do żywego ludność bułgarską, miano
wicie z powodu przytoczonej przez „Politikę8 
opinji gienerała serbskiego Pątnika, że chwila 
obecna jest najodpowiedniejszą do wypowiedze
nia wojny Bułgarji, a to ze względu, że woj
ska bułgarskie znajdują się pod Czataldżą, i że 
armja serbska może w ciągu trzech dni wkro
czyć bez przeszkód do Sofjl.

W Bialogrodzie partja wojskowa przed
stawiła prezesowi ministrów żądanie, aby wy
stąpił do Bułgarji z energicznym domaganiem 
się rozwiązania sprawy podziału Macedonii. Me- 
morjał partji kończy się groźbą, że jeżeli rząd 
nie uczyni zadość tym domaganiom się, wte
dy cały gabinet zostanie obalony, a nawet mo
że nastąpić detronizacja króla Piotra.

Walki greków z bułgarami.
Dochodzą wiadomości, że wojska bułgar

skie zaatakowały greków pod górą Bardjona. 
Wywiązała się zacięta walka, w której brała 
udział artylerja,

Po obydwu stronach jest wielu zabitych 
i rannych. Powodem utarczki była góra Bar
djona. którą bułgarzy chcieli sobie przywła
szczył-.

Rząd grecki zagroził Bułgarji, że jeżeli po
dobne wypadki powtórzą się jeszcze, to spowo
dują wypowiedzenie wojny przez Grecję.

Z wiarogodnego źródła donoszą do „Ti- 
mesa8, że siły bułgarskie w Salonikach wzmo
cnione niedawno przybyłemi posiłkami, są 
becnie daleko znaczniejsze w samych Saloni
kach i w najbliższej okolicy Salonik, aniżeli 
znajdujące się tamże siły greckie.

Bułgarzy zapowiadają wielką demontrację 
wojskową, połączoną z demonstracją bułgar
skiej młodzieży szkolnej.

Na sytuację naprężoną wskazuje i to, 
król grecki, w towarzystwie brata swego Ale
ksandra oraz sztabu gieneralnego, udał się do 
Salonik.

Zgon cesarza japońskiego.

Sto dwudziesty drugi cesarz Japonji, Jo
szichito, nie doczekał się nawet końca roku 
swego panowania. Objął rządy dnia 29 lipca 
r. 1912—32 moja już nie żył.

Cesarz Joszichito urodził się dnia 31 sier
pnia r. 1879, jako syn cesarza Mutsuhito i je
dnej z jego żon pobocznych. (Pierwsza żona 
cesarzowa Ilaruko, była bezdzietna). Uznany 
został za następcę tronu w r. 1889.

Joszichito był pierwszym cesarzem japoń
skim. wychowanym do pewnego stopnia na 
sposób europejski. Ojciec jego, wielki Mutsu- 
hito, chowany był jeszcze jako półboźek. Jo
szichito kształcił się przez czas jakiś w pensjo
nacie szlacheckim w Tokio, gdzie zawarł trochę 
stosunków z młodzieżą'arystokratyczną.

Joszichito był człowiekiem starannie wyk
ształconym po europejsku, znał dobrze języki 
francuski i angielski. Mutsuhito, który zeuro
peizował był Japonję. nie znał żadnego języka 
europejskiego. Po ojcu odziedziczył zamiłowa
nie do nauk i sztuki. Był człowiekiem cichym 
i nieśmiałym, nie lubił występów publicznych 
Do tych zamiłowań przyczyniała się zapewne 
okoliczność, że Joszichito był człowiekiem wą
tłym i słabowitym Prawie przez cały czas 
niedługiego panowania chorował — to też in
dywidualności swojej prawie wcale na przebie
gu spraw laństwowych nie zaznaczył.

Z małżeństwa z cesarzową Saaako, córką 
księcia Ku, o Miszitaka, zostawił trzech synów. 
Najstarszy z nich, llirohito, liczy lat 12 (uro
dzony d. 29 kwietnia r. 1901) — trzeba więc 
będzie zarządzić nad nim regencję.



Zjazd monarchów w Berlinie.
(Korespondencja wł. „Kurjera).

Berlin, 22 maja.
Cesarz niemiecki Wilhelm II święci duże 

tryumfy. W najkrytyczniejszej chwili, kiedy nad 
Europą zawisło czarne widmo wojny, dla Nie
miec szczególnie niebezpiecznej, ujął plan za
chowania pokoju Europy i zagrożonej powagi 
Niemiec. Plan ten, w danych warunkach, dojść 
mógł do skutku tylko przez sprowadzenie do 
Berlina najpotężniejszych monarchów Europy, 
z któremi przyszloby mu walczyć na wypadek 
wojny. Jedynym najwłaściwszym do tego spo
sobem było wyprawienie wesela swej córce-je- 
dynaczce i wydanie ją  za księcia, mającego jak- 
najbliższe stosunki, przedewszystkiin z dworem 
angielskim. I kiedy tego najmniej się spodzie
wano, telegraf rozniósł po świecie wieść o za
ręczeniu księcia Ernestra Kumberlandzkiego, 
nominalnego następcy tronu brunświeko liine 
burskiego z księżniczką pruską Wiktorją Lud
wiką.

— Czyż to możliwe?—pytał świat zdurnio- 
ny —wszak książę jest pretendentem do tronu 
hanowerskiego, który dziadowi jego odebrały 
w r. 1866 Prusy; czyż on w istocie pojednał się 
z domem Hohenzollernów?

Dziś przyczyny zawarcia tego związku mał
żeńskiego są wiadome. Skojarzeuiu tego mał
żeństwa przewodziła wysoka myśl polityczna. 
I w istocie, cesarz Wilhelm II, zdąje się, dopiął 
swego celu. Gości dzisiąj u siebie najpotęż
niejszych władców Europy—ba! świata niemal 
całego. Król angielki Jerzy I, władca Indji, po
łowy Afryki, Ameryki i całej Australji; Monar
cha rosyjski. Samorządna krąju dziesięć razy 
większego od Niemiec, dzisiaj toasty wznoszą 
na zdrowie cezarza niemieckiego i szczęście sko
jarzonej przez niego młodej pary.

Cesarz święci tryumfy!.. Cały przepych ‘ 
potęgę monarszą rozwinął na przyjęcie dostoj
nych gości. Okazałość i blask czaruje, hypno- 
tyzuje. Stolica jego państwa, Berlin, przybra
ła szatę odświętną. Wśród szpaleru tysięcy 
wojska, może całej załogi berlińskiej, tworzącej 
wzdłuż całej drogi potrójny kordon, prze jeż 
dżają powozy galowe cesarza i króla. Błyszczą 
w słońcu hełmy pruskie, jak  struny wyciągają 
się linje wojsk, a przed pałacem królewskim 
bateria przyboczna grzmi saiwami powitalnemi: 
raz, dwa, trzy... sto jeden! A trzej potentaci, 
przejeżdżając wśród tego szpaleru świetnego, 
poza którym widnieje czerń stutysięcznej rze
szy ludu, nawzajem ściskają sobie ręce, zape- 
wniąjąc się o wząjemnej i nieodmiennej swej 
przyjaźni...

Z  T E A T R U .
„Wachlarz lady Windermere" 

dramat w 4-ch aktach Oskara Wilde'a.

Nareszcie po półgodzinnym nudnym cze
kaniu ze strony widzów a zaglądaniu przez 
dziurkę ze strony aktorów, kurtyna bez szele
stu pojechała do góry i ujrzeliśmy wytwornie 
urządzony salon w arystokratycznym domu. 
Wiało stamtąd elegancją i wielkoświatowym 
szykiem. Pani domu lady Windermere broni 
swego zdania, że ludzie dzielą się na dobrych 
i złych, uwielbia purytanizm i twierdzi, że gdy
byśmy się ściśle trzymali jego zasad, to życie 
hyloby daleko prostsze. Oto problem, który ma 
być rozwiązany w dramacie. Piękna i subtelna 
lady zostaje zaskoczona przez cały szereg nie
przewidzianych zdarzeń. Musi walczyć, musi 
działać, cierpi, rozpacza, lamie się z rozmaite- 
mi wątpliwościami i z tej całej zawieruchy ży
ciowej wynosi jednak przekonanie, że stosunki 
i dusze ludzkie są nieraz tak jakoś dziwnie 
skomplikowane, przyczyny ich postępków tak 
odlegle i tak głęboko ukryte, a kierunki ich 
dążeń i zamiarów tak pogmatwane, że ta zwy
kła klasyfikacja na dobrych i złych, na szcze
rych i kłamców, na oszustów i cnotliwych, 
prawie nigdy nie wystarcza... co więcej! Jest 
niesprawiedliwą. Nie sądźcie, byście nie byli 
sądzeni. Co my możemy wiedzieć o drugim 
człowieku, my, którzy własnej duszy nie znamy, 
własnych tajemnic i możliwości nawet w prze
czuciu nie odgadywali. Są ludzie, którzy postę
pują b. uczciwie i wszyscy ich za takich uwa 
żają i szanięą, a jednak złą jest ich natura. 
To się może nigdy nie okazać i oni do grobu 
schodzą jako święci i uwielbiani, bo ominęła 
ich godzina próby, bo okoliczności pozwoliły 
im wytrwać szczęśliwie w tej wygodnej posta
wie, jaką deje cnota i ogólne poważanie. Iluż 
to ludzi chce żyć jaknajuozoiwiej, lecz im nie 
dąją... właśnie ci powszechnie uczciwi i szano
wani, a potym jeszcze mszczą się nad niemi 
za to, oburzające ich do głębi, niestosowanie się 
do zasad. Bezwarunkowo, gdybyśmy się mo
gli stosować zawsze do naszych zasad, życie 
byłoby o wiele prostsze, ale ta możność nazbyt 
często nie od nas zależy. Dramat Wildea jest 
prawdziwym dramatem, lo znaczy utworem, 
przedstawiąjącym szmat rzeczywistego życia, 
tak jak ono wzrasta, rozwija się i ulega pew
nym przełomom i charakterystycznym prze
kształceniom. Tu nie o jakieś mniej lub wię
cej ciekawe awantury chodzi, o jakąś akcję ze
wnętrzną, która może zakręcić ludźmi chwilo
wo jak wiatr kłębkiem śmieci, nie zostawiając 
poza tym nąjmniejszego śladu na ich duszy, 
jak to się zresztą często i aż nazbyt często w 
życiu zdarza; tu chodzi o zdarzenie wewnątrz 
nej natury, chodzi o to, czym się człowiek w 
tej walce ze światom staje, jakim ewolucjom 
ulega jego charakter. Pod tym względem dra

mat Wilde‘a daje ogromnie dużo ciekawych 
momentów. Wszystkie ważniejsze postacie prze- /
chodzą jakąś b. ważną chwilę w życiu, zmie- 
niąją się. zdobywąją nowe myśli, nowe punkty 
widzenia.

Pełne uznanie i wdzięczność nasza za do
starczenie nam sposobności do poznania tak 
znakomitego dzieła są tym większe, że wyko
nanie w zupełności odpowiadało zadaniu. Co 
do mnie to przyznam się, że zostałem b. mile 
rozczarowany. Nie widziałem nigdy lubelskich 
amatorów na scenie, a że wogóle do teatrów 
amatorskich nie mam zaufania (wszak tylu jest 
marnych aktorów na świecie!) nie mogłem się 
oprzeć silnym wątpliwościom co do pomyślne
go wyniku w mowie będącego przedsięwzięcia 
Ale wkrótce orjentacja moja okazała się z grun
tu fałszywą. Całość wypadła tak dobrze, że 
więcej żądać nie możnaby nawet od zawodo
wych aktorów (przynajmniej lubelskich). Z po
czątku tylko grano nieco za wolno i nieco 
trwożliwie. Wogóle jednak uczestnicy dosko
nale byli przygotowani i grali b. sprawnie. Re- 
żyserja znakomita. Np. trudna scena zbioro
wa u lorda Darlingłona, została odegrana nie- 
tylko w właściwym tempie, ale nawet z fine
zją, posuniętą do najdrobniejszych szczegółów, 
aż do ugrupowania poszczególnych osób... w 
ogólnym zamieszaniu, które nagle zapanowało, 
w chwili znalezienia wachlarza lady Winder
mere i wynikłej stąd kłótni jej męża z Darling- 
tonem. Trzeba jeszcze dodać, że dekoracje jak 
na Lublin, były wspaniałe a kostjnmy (i bez 
Lublina) jeszcze wspanialsze.

A teraz kilka słów o grze poszczególnych 
wykonawców.

P. Brzezińska grała b. subtelnie i z praw
dziwie arystokratyczną gracią a poruszała się 
na scenie tak swobodnie i tak zręcznie, że przy 
pominął się motyw z Przybyszewskiego: mu
zyka jej ruchów i t. d. P. Karpińska w grze 
swej pełnej werwy i humoru doskonale odtwo
rzyła typ ruchliwej 1 zawsze pewnej siebie 
księżny of-Borwick. Najtrudniejszą rolę ze wszy
stkich miała p. Salkowska (Mr. Erlynne), zdo
łała jednak szczęśliwie pokonać wszelkie tru
dności, zrazu może trochę za mato dramaty
czna, potym rozentuzjazmowała się; jedynie mi
mika twarzy i giestykulacja nie zostały nało
życie wyzyskane, braki te jednak pokrywała 
piękna i pełna wyrazu wymowa P. Żabińska, 
p. Skolimowska, p. Lasocka i p. Miszewska o- 
degrały swe role bez zarzutu.

P. Eustachiewicz reprezentował lorda Win
dermere b. dobrze, chociaż troszeczkę za chło
dno. P. Janiszewski (lord August) miał jeden 
moment niezrównany: kiedy osiągając się z 
odprowadzeniem do powozu skompromitowanej 
według niego pani Erlynne, stanął odęty i da
wał jej grzeczne ale wymijające odpowiedzi, 
mniej więcej na nutę: jest mi b. przyjemnie, 
ale wołałbym jaknajrzadziej.

Przypowiastka Bolesława Prusa 
o gromadce wygnańców.

Niedaleko łańcucha dzikich gór Ame
ryki było miasteczko niewielkie, lecz bo
gate, którego obywatele za jakieś winy wy
pędzili gromadę współmieszkańców.

Wygnańcy poszli między góry i zabłą
dzili, dotarli do rozległej, choć pustej do
liny i tam osiedlili się na „pewien czas".

W dolinie, wprawdzie z wielką biedą, 
ale można było wyżyć. Rosło tam trochę 
drzew owocowych, mnóstwo jagód i grzy
bów, były jaskinie. Nadto na sąsiednich 
górach drzemały ogromne lasy, przepeł
nione zwierzyną i ptactwem.

Wygnańcy musieli mieszkać w jaski
niach, sypiać na barłogu, uganiać się nie
raz po kilka dni za jeleniem, wyłamywać 
karki <lla zebrania garści jagód, kaleczyć 
ręce i nogi dla zdobycia troeby owoców. 
Odzież ich rozlatywała się w strzępy, drę
czyły ich choroby z zimna, przepracowa
nia i niedostatku. Nadomiar nędzy wy
gnani dzielili się na partje, zazwyczaj obo

jętne jedno dla drugich, ezasami nienawi
dzące się wzajemnie. Niektórzy z pomię
dzy nich posiadali broń palną, co pozwa
lało im dość obficie zaopatrywać się w 
mięso. Ludzie ci jednak, zaspokoiwszy 
własne potrzeby, zamiast polować na ba
woły i jelenie dla pożytku bezbronnych to
warzyszów, woleli marnować proch na za
bijanie kolorowych ptaków, których piór
kami ozdabiali własne i swoich kobiet ła
chmany.

Nie trzeba dodawać, że między nie
szczęśnikami panowała zupełna anarchja. 
Poprostu nie można było znaleźć dwu lu
dzi, którzy zgodziliby się na jeden projekt, 
a zgodziwszy się, przeprowadzili go do 
końca...

Garstka niegdyś zamożnych ciągle 
wspominała pyszne pałace, sprzęty, dosko
nałe wina, biały chleb i srebrne misy da
wnej ojczyzny swojej. A ile razy zesta
wili w myśli bogatą przeszłość z nędzą 
teraźniejszości, ogarniała icłi taka tęskno
ta, taka rozpacz, że opuściwszy góry, chcieli 
gwałtem wracać na dawno stanowiska. 
Rozumie się, źe syte i dobrze uzbrojone 
mieszczaństwo bardzo łatwo rozprawiło

się z tułaczami. Jedni zginęli, inni wró
cili na pustynię, jeszcze bardziej złamani 
i obdarci.

Ci wygnańcy, którzy ciorpieli biodę 
w rodzinnem niegdyś mieście, łatwiej o- 
swoili się z nędzami pustyni. Byli zrosztą 
między nimi ludzie silni, nie brakowało 
zdolnych, lecz na nieszczęście nie istniał 
żaden plan wspólnego działania, żaden 
porządek- Każdy chodził kędy chciał i 
robił co, mu się podobało. Jeden, wałę
sając się bez kierunku za zwierzyną, tra 
cił (łrogę i ginął, drugi nad przepaścia
mi szukał owoców i niekioly spadał 
Wszyscy tęsknili do elileba i przeklinali 
kamienisty grunt doliny, ale nikt nie po
myślał o przyniesieniu tutaj ziemi uro
dzajnej.

— Co ja się mam trudzić? mówili, 
—Przecież nie zostaniemy tu na wieki.

Niektórzy nawykli do dobrobytu, wi
dząc, że nic nie zrobią gwałtem, opuszcza
li góry, wchodzili do miast i prosili o 
jałmużnę, która pozwalała im żyć we 
względnej pomyślności.

I). c. n.



P. Wilczyński mówił w pierwszej scenie 
za cicho, potym znacznie lepiej, na ogół je
dnak grał trochę sztywno, zwłaszcza w owej 
sławnej scenie wyznania, kiedy to poczciwa 
lady Windermere, szukając w nieszczęściu ra
dy u przyjaciela, nosiła się chwilowo z zamia
rem skłonienia swej biednej głowy na jego 
piersi, nie przeczuwając, że ta pierś jest te
renem podminowanym: on ją  kocha! Otóż te 
słowa i wszystkie następne wypowiedziane zo
stały za słabo. Ale ponad wszystkich lordów 
wygórował swą dowcipną, umiejętną i dosko
nale w tonie utrzymaną grą —Mr. Cecil Gra
ham—p. Brzeziński. Był przytym świetnie 
ucharakteryzowany. Panowie: Moskalewski, 
Skolimowski, Potarzycki i Głowacki swą po
prawną grą niemniej przyczynili się do uświe
tnienia całości.

Urządzeniem sceny i reżyserią zajmował 
się p. Kroński, młody artysta „Teatru Popu
larnego* w Lublinie i wykazał w tym wzglę
dzie wielką umiejętność i staranność. St. S.

Z ZIEM POLSKICH.

Repertuar Teatru Polskiego w Warszawie.
— Niedziela — „Damy i Huzary".
— Poniedziałek -  „Damy i Huzary". 
Wystawa Ruchoma. W iadom ość o wyjeżdzie

Wystawy Ruchomej prób i wzorów przemysłu 
krajowego do Kijowa na cały czas trwania 
Wystawy Wszechrosyjskiej wywołała żywe za
interesowanie w kołach przemysłowo-handlo
wych, które do ostatniej chwili zwlekały z 
decyzją co do wzięcia udziału w Wystawie Ki
jowskiej i wskutek tego wogóle spóźniły się. 
Z naszej bowiem opieszałości skorzysta! prze
mysł niemiecki i obesłał Wystawę Kijowską 
wszechstronnie. Zabiegi Wystawy Ruchomej, 
która posiadać będzie własny pawilon w nąj 
bardziej ruchliwym punkcie terenu wystawo
wego w Kijowie, umożliwiły firmom naszym 
choć pośrednio wzięcie udziału w tej ważnej 
dla naszego przemysłu wystawie. To też nic 
dziwnego, że do zarządu Wystawy Ruchomej 
(Chmielna 13, tel. 406) zwraca się obecnie 
mnóstwo osób o informacje w tej sprawie. 
Dotychczasowi uczestnicy wystawy powiększa
ją swój udział, a, prócz tego, napływają nowi 
wystawcy. Liczba zgłoszeń jest tak znaczna 
że zarząd wystawy nie wie czy zdoła wszyst
kie uwzględnić.

„Królestwo mody". Na posiedzeniu komite
tu projektowanej w Warszawie wystawy „Kró
lestwo mody" uchwalono urządzić wystawę w 
miesiącu wrześniu w b. Panoramie przy ul. 
Karowej, jako najbardziej odpowiadającemu na 
cel powyższy pomieszczeniu.

Zdecydowano urządzić dział retrospekty
wny. W tym celu wybrano komisję, której 
zadaniem będzie porozumieć się z dyrekcją 
warsz. teatr, rządowych, o udzielenie wystawie 
ze swoich magazynów dawnych historycznych 
strojów; oraz z Tow. krajoznawczym, rozpo- 
rządzającem ludowemi strojami.

Ńa wystawie mają Leż być demonstrowa
ne żywo modele w kreacjach pierwszorzędnych 
firm krajowych oraz planowane są pochody w 
kostjumach historycznych i fantazyjnych przy 
współudziale zaproszonych artystów malarzy.

Podczas wystawy ma być wydawany przez 
p. P. Kwaśniewskiego tygodnik p. n. „Kurjer 
Wystawy".

Próba mostu. Ukończono próby nowego, 
mostu warszawskiego w Alejach Jerozolimskich 
przez obciążenie ruchome. Stanowiło, to uzu
pełnienie zasadniczych prób obciiyżania staty
cznego, dokonanych w końcu r. ub.

Taksamo jaK owe próby, dokonane osta
tnio próby dynamiczne dały wyniki dobre i 
świadczą o nnieżytej wytrzymałości mostu.

Przez most przejeżdżały 4 wozy, nałado
wane żelastwem, wagi około 1200 i 600 pu
dów ciągnęło 16 i 8 koni. Pod ciężarem za
przęgu i ładownych wozów zauważono zaledwie 
nieznaczne ugięcia.

Przed otwarciem zapomocą ślimaka ogól
nego ruchu kołowego, co ma nastąpić w końcu 
maja, po moście przejedzie ciężka artyleria.

Z kolei nadwiślańskich. Na odnodze Brze- 
sko-Chełmskiej zaprowadzone zostały pociągi 
letnicze pomiędzy Brześciem a Włodawą.

Katastrofa w cukrowni „kublin“ . Z  chwili.
Szczegóły strasznej katastrofy, o której 

podaliśmy pierwszą wiadomość w numerze 
wczorajszym są następujące.

Około godz. 7 i pół wieczorem, gdy w 
zabudowaniach fabrycznych było bardzo mało 
ludzi, główny chemik cukrowni „Lublin", Zy
gmunt Laskowski, praktykant cukrowniczy 
Stanisław Niecięgiewicz i inż. cukrowni W. 
Mijakowski znąjdowaii się w laboratorjum che
micznym. P. Laskowski, chcąc otworzyć świe
żo otrzymany z Warszawy z firmy Berent i 
[‘lewiński balon metalowy ze ściśnlonym tle
nem, usiadł, wziął go między kolana i po 
zdjęciu wierzchniej kapsli próbował odkręcić 
wentyl kluczem. Praktykant pomagał mu przy
tym, stojąc przy kolanie. Obecny dotychczas 
p. Mijakowski opuścił laboratorjum, udając 
się Da swoje stanowisko. i\ie upłynęła jednak 
minuta po wyjściu jego z laboratorjum, gdy 
rozległ się ogłuszający huk, a jednocześnie 
buchnęły z lokalu laboratoryjnego (połączonego 
szkianemi oknami z główną halą maszyn) słu
py niebieskawego płomienia. Wybuch był tak 
wielki, iż przypuszczano, że pęki kocioł lub w 
oddziale maszyn nastąpiła jakaś eksplozja. Szy
by w głównym budynku i frontonie powypa
dały, w laboratorjum zaś siła wybuchu wysa
dziła grube żelazne ramy i kraty okienne, inne 
znów powyginała. Jeden z najbliżej znajdują
cych się w hali maszyn pracowników cukro
wni chwycił aparat do gaszenia ognia systemu 
„Simplek" i rzucił się do laboratorjum, za nim 
pośpieszył jeden z robotników z drugim apa
ratem. Po ugaszeniu ognia przedstawił się 
straszny widok; siła wybuchu rozerwała i da
leko odrzuciła ciało p. Laskowskiego, zwłoki p. 
Nieciegięwicza opalone, z urwaną nogą le
żały w pobliżu. Całe laboratorjum kompletnie 
zniszczone, powyrywane kawały muru, podłoga 
w miejscu, gdzie stał balon — wybita, sufit 
uszkodzony, a w znąjdąjącym się nad labora
torjum kantorze akcyzy meble zupełnie rozbite. 
K&walKi szkła z okien laboratoryjnych utkwiły 
w ścianach zbiorników, znąjdujących się na 
drugiej stronie wielkiej hali. Zawezwani tele
fonicznie z miasta lekarze Kiełczewski i Kor
czak, przybyli prawie natychmiast — natural
nie znajdąjąc już tylko dwa trupy. Zaalarmo
wana straż ogniowa nadjechała w niecałe pół 
godziny po wypadku, ale nie miała pola do 
działania. Zjawiły się też władze policyjne.

Według opinji rzeczoznawców wybuchu 
nie mogło wywołać wydobywanie się normalne 
tlenu. Wskutek czego nastąpiła katatrofa — 
trudno zgadnąć. Należałoby dokładnie spraw
dzić, czy w balonie nie było czego innego, czy 
nie nastąpiła jakaś pomyłka, ale to jest dzisiąj 
rzeczą niewykonalną. To też przyczyna kata
strofy nigdy zapewne nie wyjaśni się1 
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Tragicznie zmarły Zygmunt Laskowski, 
liczył lat 30. Jako syn profesora uniwersyte
tu gienewskiego wychowywał się i kształcił za
granicą, pragnął jednak pracować w kraju i 
już od 4 lat zajmował stanowisko głównego 
chemika w cukrowni lubelskiej.

Lubiany i poważany przez kolegów i pod
władnych za uczynność i prawość charakteru 
pomimo młodego wieku zyskał sobie ogólne 
zaufanie i przyjaźń. To też żal po nim jest 
wielki.

Druga ofiara katastrofy—młody, bo zale
dwie dwudziestoletni Stanisław Nieciengiewioz 
od dwuch lat praktykował w cukrowni. Był 
on synem zmarłego' przed rokiem dyrektora 
Tow. Wzaiemn. Kredytu dla drobnego przemy
słu i handlu.

Eksportacja zwłok do kaplicy po-Bcrnar- 
dyńskiej nastąpiła wczorąj o godz. 6 wieczorem, 
pogrzeb zaś odbędzie się jutro po przybyciu 
rodziny zmarłych.

SPECJALNY SKŁAD
szklannych i porcelanowych

N aczyń A ptecznych i C h iru rg iczn ych
Wyrobów gumowych oraz środków opatrunko
wych. Kompletne urządzen.e aptek i składów 
- ■ aptecznych. .

Z .  S K O M O R O W S K I
ulica Bernardyńska 12 w Lublinie.

Na osadę, którą strawił,
Ogień, żywioł tak zdradziecki,
Dziś, w Niedzielę, wielki koncert,
Ma w Resursie być Kupieckiej. 
Niewątpliwie na ów koncert.
Tak zc wszech miar pożądany,
Jak na hasło umówione,
Przyjdą wszystkie niemal stany.
Przyjdą złożyć grosz w ofierze 
Na te setki biednych ludzi.
Których stan powszechną litość 
I współczucie wszędzie budzi.
Wszyscy, którzy myślą o tych,
Co strawieni są pożogą.
Przez swe przyjście do Resursy 
Nieszczęśliwcom tym pomogą,
Chętnych łez otarcia bliźnim 
1 ulżenia ich niedoli 
Niech nie zbraknie, a Bełżyce 
Odbudują się powoli.

_ _ _ _ _ _ _  Virtus.

Z Lublina i  ziemi Lubelskiej.

Z Teatru Popularnego. Dnia dzisiejszego w 
teatrze popularnym przy ul. zjamojskiej 48 da
ny będzie niegrany u nas wodewil „Zuchy'kra
kowskie" Stanisława Turskiego z p. Zielińską 
znaną nam wedowilistką. b

I Pon^ z’a^  Łeafcr P°pularny grywać

„Klub kawalerów", komedja Bałuckieko 
dawno u nas nie grana, ukaże się we wtorek 
wieczorem. Przedstawienia dopełni kabaret z 
udziałem pp. Zielińskiej, Kłosowskiej i Grabow
skiej oraz pp. Markowskiego, Ilessego i Kowal 
skiego.

— Powtórzenie komedji Gorczyńskiego 
p. t. „Jak poeci się żenią" wyznaczono na śro
dę. Geny zniżone (galerja 5 kop., loża 2 rb )

— Interesująca dwuaktowa sztuka Cziri 
kowa „W drugim podwórku" oraz fraszka sa 
tyryczna „Historja o człowieku który wydaw-u 
gazetę rolniczą" G. Timory odegrane zostaną 
we czwartek. 4

Bilety na przedstawienie w teatrze popu 
larnym sprzedaje cukiernia Semadeniego na 
dwa dni naprzód. h

Dzisiejszy koncert. Przypominamy, że dzlslai 
na rzecz pogorzelców m. Bełżyc komitet niesie 
nia im pomocy organizuje koncert ze współ
udziałem miejscowych solistów chórów Tow 
„Harmonji", zasilonych siłami Towarzystwa 
Muzycznego. Ceny biletów bardzo przystępne 
wejście dia uczącej się młodzieży p0 kop 30

Z Bibljoteki im. Łopacińskiego. Ogólne do 
roczne zebranie członków Towarzystwu Bibl o" 
toki im. H. Łopacińskiego odbędzie się dzisi.i 
o godz. 5 popołudniu w lokalu bibljotecznvm 
(gmach po-Dominikański). Przypuszczamy że 
stawią się nań wszyscy członkowie bibljoteki

Z Tow. Handlowców. Nowootworzony 7« 
rząd lubelskiego oddziału Tow. Pracowników 
Handlowych zorganizował wydział krzewienia 
wiadomości handlowych pod przewodnictwem 
p. Machau, który zajął się uzyskaniem pozwn 
lenia na otwarcie kursów bezpłatnych je7vk» 
niemieckiego dla członków oddziału. ‘

Jednocześnie pod przewodnictwem d sta  
nisława Łuniewskiego utworzono wydział ze 
brnń towarzyskich, który działalność swą roz" 
począł od zorganizowania kółka dramatycznego" 
iod artystycznym i reżyserskim kierunkiem n 
‘otazyckiego. Pierwszy publiczny debiut tego 

kolka wyznaczono na 31 b, m. Program zano 
winda: „Parodje miłości", „Idealistę" i 'pL  
nię" Gorczyńskiego. Dochód z przedstawienia 
przeznaczony jest na ogólne cele oddziału

Następnie na 8 czerwa b. r. projektowana 
jest mąjówka członkowska (z gośćmi zaproszo
nymi) do którego z poblizkich lasów.

Z Komitetu niesienia pomocy pogorzelcom w 
Bełżycach. W dalszym ciągu wpłynęło do kasy 
Komitetu niesienia pomocy pogorzelcom w Beł- 
życach, od następujących osób: Dr. Jan Klar- 
ner rb. 10, Dr. M. Biernacki rb. 6, Piotr Ostro- 
raęcki rb. 5, inż. Czesław Klamer rb. 10 Wła 
dysław I'. rb. 5, St. Lucut rb. 3, Dr. Jaczew
ski rb. 5, P. Bańkowski rb. 3. I. Korsak rb o 
Sędzia Bokiewicz rb. 1, Antoni Budny z By
chawy rb, 10, Ignacy Budny rb 10, Józef Gu- 
zowski rb. 1. W. Staniszewski rb. 2, W. SchOn- 
brunn rb. 25, Henryk Czerwiński rb. 3 Wł 
Graff rb 10 Razem rb. 111 kóp. 50

Podano poprzednio. . . „ 1088 „ 50
Wpłynęło dotychczas . rbT'1199 kop. 56
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Kara prasowa. Redaktor „Ziemi Lubelskiej" 
p. Daniel Sliwieki skazany został w drodze ad
ministracyjnej na zapłacenie 300 rubli kary 
lub 2 miesiące aresztu za zamieszczenie w 120 
swego pisma artykułu p. t. „Testament Wiel
kiego Sejmu".

Starania o koncesje. Grupa przedsiębiorców 
warszawskich rozpoczęła w ministerjum komu
nikacji starania o otrzymanie koncesji na budo
wę kolei z Lublina przez Zamość do Tomaszo
wa. Jak wiadomo linję tę zamierza wybudo
wać rząd własnym kosztem, to też wątpliwą 
jest rzeczą, aby ministerjum wydało koncesję 
spółce prywatnej.

(x) Rewizja w Banku Włościańskim. Z polecenia 
towarzystwa ministerjum finansów delegowani 
zostali z Petersburga do Lublina dla zrobienia 
rewizji w  Banku włościańskim starszy kontro
ler Włodzimierz Retczenko i członek rady z Pe
tersburskiego Banku włościańskiego Włodzi
mierz Timofiejew. Rewidenci przybyli już do 
Lublina, zkąd udają się do Jekaterynosławia, 
Potlawy, Charkowa i Nowoczerkaska,

(x) Ze zgromadzenia felczerów. Starszym 
zgromadzenia felczerów wybrany został wszy- 
stkiemi głosami p. Piotr Marczyński pomocnik 
lekarski szpitala Szarytkowskiego. Podstarszvm 
zgromadzenia został felczer p. Grincwąjg.

(X) Influenza. W powiecie, lubelskim w wie
lu wioskach grasąje od kilku tygodni influen
za, w niektórych domach leży po kilka osób 
chorych, wypadków jednak śmierci dotąd nie 
było.

(x) Amator całusów. Od jakiegoś czasu na 
ulicy Namiestnikowskiej atakowane są młode 
kobiety. Z chwilą zapadnięcia zmroku, jakieś 
indywidjum upatruie sobie ofiarę i krok w 
krok postępuje za nią. wchodzi razem do bra
my domu, korytarza, na schody, pocałuje i u- 
cieka. Wartoby nakazać stróżom, aby zwracali 
baczniejszą uwagę na amatorów całusów.

(x) Ostrożnie z ogniem. We wsi Rudnik 10 
letnia Józefa Barszczak wskutek nieostrożności 
zapaliła na sobie ubranie. Na krzyk nieszczę
śliwej przybyli domownicy i ogień stłumili. 
Barszczak odniosła lekkie oparzenie ciała i le
czy się w domu.

TELEGRAMY.
RĘCĘ NIEMIECKIE.

Paryż 24 maja. Ustala się opinja, oparta 
na wynikach dotychczasowego śledztwa w 
sprawie demonstracji antymilitarnych wśród 
żołnierzy, iż całym tym ruchem kierują ręce 
niemieckie.

WYROK NA SPISKOWCÓW.
Konstantynopol 24 maja. Sąd wojenny ska

za! dzisiaj przywódców spisku wojskowego 
przeciw rządowi: sekretarza księcia Sabah-ed- 
dina. Lawet-beja i gienerała sztabu, Lufti-beja
w krorych domu znaleziono zapasy bomb -_
na dożywotne więzienie. Resztę uczestników 
spisku skazano na więzienie w terminie od i0 
do 15 lat. ‘

PRZECIWKO 3-LETNIEJ SŁUŻBIE.
Paryż 24 maja Na dzisiejszym posiedzę- R o z m O l t O Ś C I .

mu parlamentu doszło do burzliwych scen — ■ _____ ■
podczas rozważania interpelacji socjalistów z
powodu zakazu rządu urządzania przez orga
nizacje socjalistyczne demonstracji publicznych
przeciw trzyletniej służbie wojskowej.

Socjaliści protestowali przeciw zakazowi 
rządu, nazywając go gwałtem i atakowali ostro 
ministra spraw wewnętrznych. Przemawiał 
również Jaures w bardzo gwałtowny sposób.

Po jego przemówieniu powstał w izbie 
nieopisany tumult, który z trudnością dało się 
opanować prezesowi izby. Dachanelowi. Inter- 
pelację odrzucono.

WALKI M0MG0ŁÓW Z CHIŃCZYKAMI.
Urga 21 mąja. Podczas ostatniego starcia 

w południowej części choszunu karunsutskiego 
oddział mongolski, złożony z 200 ludzi odparł 
napad oddziału chińskiego, składającego sie z 
1000 ludzi. °

Chińczycy stracili 102 zabitych i 18 wzię
tych do niewoli.

Mongołowie zdobyli 2 kartaczownice, du
żo karabinów i dwa wozy; straty mongołów 
znaczne.

WIEKI POŻAR.
Kosłroma 24 maja. Spaliła się wieś han

dlowa Siemionowskoje-Łopatinoje, pow. kiszy- 
niowskiego.

Pastwą płomieni padło 103 domy, urząd 
wołostny, oddział pocztowy, ziemski skład 
wiejsko-gospodarczy, 27 przedsiębiorstw han
dlowych i c epot straży ochotniczej z inwente- 
rzem. Spal ła się cała sąsiednia wieś Knłgano- 
wo. Straty wynoszą z górą <ioO tys. rb.

Przyczyną pożaru—nieostrożność dzieci. 
POŻYCZKA CHIŃSKA

Berlin 24 maja. Przypadąjąca na Niemcy 
częśc. pożyczki chińskiej pokryta została dekla
racjami pięciokrotnie.

Nie dajecie orderu, oddajcie 2,000 rb. Kupiec 
Wamukow wystąpił przeciwko Towarzystwa Czer
wonego Krzyża o zwrot 2,000 rb. z powodu nie
wykonania warunków, na jakich podarował on su
mę powyższą Czerwonemu Krzyżowi.

W. złożył na rzecz komitetu Czerwonego 
Krzyża 2,000 rb., pod warunkiem, że pieniądze 
będą mu zwrócone, o ile w umówionym terminie 
nie otrzyma on orderu Anny 2-go stopnia.

Nie otrzymawszy po upływie terminu ani 
orderu, ani 2,000 rb., kupiec W. wystąpił do są
du, składając deklarację, napisaną 'na blankiecie 
komitetu Narwskiego Czerwonego Krzyża i podpi
saną przez prezesa komitetu, według której brzmie
nia, zobowiązano się do wyjednania mu orderu 
Anny 2-go stopnia.

Sąd odmówi! kupcowi W. zwrotu 2,000 r.
Drapacza nieba dla lekarzy. Niedawno ukoń

czono w New Yorku czternastopiętrowy gmach, w 
którym zamieszkali sami muzycy, nauczyciele mu
zyki i wogóle osoby, pracujące'w krainie tonów. 
Mogą oni obcować ze sobą ze sobą tym zgodniej, 
że ściany zabezpieczone są od dźwięków i w je
dnym pokoju nie słychać, co się dzieje w drugim. 
Obecnie buduje się dom, przeznaczony dla lekarzy, 
na każdą chorobę znaleźć będzio można specjalis
tów. Windy zawozić będą pacjentów do sal ope
racyjnych i odwozić do pokojów, przeznaczonych 
dla chorych i ozdrowieńców. W tymże gmachu 
znajdą pomieszczanie apteki, kąpiele, lecznice, ga
binety do elektryzowania i t. p.

Izydora Duncan siostrą miłosierdzia. Dzienni
ki paryskie przynoszą wiadomość, źe tancerka Izy
dora Duncan, która niedawno straciła w falach 
Sekwany dwoje dzieci, rozwiązała swoje kontrakty 
na gościnne występy, zamknęła szkolę tańca i 
zwróciła się do rządu serbskiego z propozycją wstą
pienia do białogrodzkioffo sznilnla woiskóweirn.
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Lubelskie Biuro Handlowe
SKŁ.-ADZ1E.

właściciele: T. Kujawski M. Milewski i  Szwenłner 
“ v lublinie. OSdziały w Rabomiu i Kraśniku. /Tgientura w Opatowie. ,

W m m *m w
N o w o ś ć  i O s z c z ę d n o ś ć ! s tX L ^ ZbrUdiZr tt- wi<>lkie zaintorus°wanio i pokup na Wy- 

Kuchenki naftowe do gotowania, o r a T p lL  do ‘

we na snrzndnż. i dn mn.ina.-.. Ionne.* wisząco. Na 12 rodzin zm

l funt 
ciśnienia

ą

5

K o m e t a
-arupy naftowo-źarowe boz. ......  ....... .......... . -»wioc. Kinkiety Hni«nnn i uri,.™ ., i-aiiupy imiiuwu-zarowo dozpokojowe na sprzedaż i do wynajęcia. Eniollowano kuHi»nnl « ‘? u, ’.2 g0,dJ in zuż-vwa sie 2 f. nafty. Magle 

-------- „,aur„fjj w,szelki> •< rodzaju '"wszotkie artrkuh^tB^h1̂ 11’^' Wyżymaczki. Szkło do użytku So
sie przy biurze Koinisowo-Przewoznwńn ST Mi^«i'rr1®zl?Ĵ ‘-§yii4ir,t-?ry4n<*’ oraz i perfumy
Gubernatorska Ne i. Telefon514I ‘? k l J ^ EP GAJEWSKI, w Lublinie, ulica

a m z e  zakład mechaniczno-reperacyjny. 202(1.

DLA CAŁUSA nadaje się jedynie oślepiająco-biały 
dzieóczy wygląd twarzy. 

Usiągnqc to można myjąc się mydłem

m ło

i ł U EDEFŁ-T? łł

Jedyne mydło zawierające w znacznym stopniu białko roślinne. 
Nadaje twarzy piękność i urok młodości. Cena 50 kop.

Prawdziwe tylko w niebieskim opakowaniu. 
Sprzedaż we wszystkich pierwszorzędnych aptekach i 

składach aptecznych. 1974

Polski Z w ią ze k  Zaw odow y  
R obotn ików  P rzem ysłu  Żelaznego  

w Lublinie.
POLECA PP. pracodawcom uzdolnionych: 
Mechaników, Montierów, Ślusarzy, Toka
rzy, Kotlarzy miedzianych i żelaznych, 
Kowali wszelkich tachowców przemysłu 
metalowego, a także Stolarzy i Modelarzy.

Biuro, lublin , ul. Zamojska 35-

A. KALICKI
M agazyny ju b ile rs k ie

ul. Krak.-Przedm. w Lublinie.

Złoto, srebro, brylanty, plater stołowy, naj- 
świeższe i najpiękniejsze fasony. Największy 
wybór i najtaniej. Przy magazynach otworzoną 
została pracownia artystyczno-grawerska zao
patrzona w najnowsze style. Wykonanio punktualne.

PAPIERY CJAN0TYP0WE DO KO
PIOWANIA ŚWIEŻY TRANSPORT I 
STALE P O S IA D A ----------------------- -

Skład pap ieru 1853

P-z. K.PiGŁOWSKlEGO
Lublin, Kapucyńska 2. Telefon 320
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Pierwszy i jedyny chrześcjański
Hurtowy Skład Soli

------- .. . --------Z WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻĄ = = = = =

JAM WITEK, S *
w Lublinie, Namiestnikowska X? 28. Telefon 5-30.

na gub. Lubelską, Radomską i  Siedlecką. sól n a  s k ła d z ie  s ta le  p o s ia d a m y .

Pierwsza Lubelska Fabryka Parowa 
W Y R O B Ó W

Rzeźbiarsko • Kamieniarskich

m o s m o m

z Granitu, Sjenitu, Labradoru. 
Marmuru i t. p.

CHICAGO 1H93: 7 HONOROW YCH DYPLOMÓW, 2 NAGRODOWE MEDALE.

E

=3■

_R&
T o w a r z y s t w o  A k c y jn e

LIPSK -  SELLERHAUSEN.
Prosimy zwracać baczną uwagę na naszą firmę.

O

D y re k to r
Lubelskiej 7-ioklasowej 

Szkoły Handlowej
zawiadamia, że egzaminy przedwakacyjne 
dla nowowstępujących do szkoły rozpoczną 
się dnia 2 czerwca r. b. o godzinie 12 
w południe. Podania wraz z odpowie- 
dniemi dokumentami przyjmuje kancelarja 
szkolna codziennie, za wyłączeniem nie
dziel i świąt od godz. 9 rano do 3 popol. 

Zakład kąpielowy na

Sławinku
Otwarcie zakładu kąpielowego na Sławinku 

nastąpi w dniu 24 bieżącego miesiąca.

Omnibus wychodzić będzie codziennie z 
hotelu Europejskiego o godzinie 9 rano 

i 4 ej po południu.
Letnie mieszkania do wynajęcia.

Nąjwiększa i nasłynniejsza specjalna fabryka maszyn do piłowa- 
maszyn do obrabiania drzewa.

Przeszło 200,000 maszyn zostało dostarczonych.

Biuro technicznezzzzWrocław, Ernststrasse 10.
WIELKA NAGRODA: Paryż 1900 LEODJUM (LIEGE) 1905, MEDJOLAN 1906.

Firma egzystuje od 1R90 roku.

Pracownia stolarsko-rzeżbiarska 
pozłotnicza

ROBOT KOŚCIELNYCH. SAbONOWYCH 
ORAZ WIELKI WYBÓR RAM

K. VY. M o d z e le w s k ie g o
w Lublinie, ul. Bernardyńska N9 13.

CIECHOCINEK
Sanatorjum dla dzieci (do lat 15) dra Margulesa

l -------------------- -do zboża i trawy, oryginalne 
styryjskie, fabryki Franz de 
Paul Schroeckenfux, z marką 
fabr. „Mała Kosa1', gussta- 

lowe, ozdobnie polerowane, w najlepszym gatunku.
N a r z ę d z i a  d r e n a r s k i e  i ogrodnicze. — — Kosiarki amerykańskie. 
Maszyny i nożyce do strzyżenia koni. — — - — —  Nożyce do strzyżenia owiec. 
W ę d k i  i przybory do rybołówstwa. O k u c ia  <!«• drzwi i okien.

polecają: KRZYSZTOF BRUN I SYN

JAŚNIEJ SŁOIKA
ZÂ PRAWAaoPODK.fae";

tez UŻYCIA SZCZOTEK i ifcHADAJE PIĘKNY i TRWA Ł V p m v CI/ J  
|SPRZE0ft£wSKY.J>pfTi'sKK.I--Aad

SPRZEDAŻ H U R T O W A  I DETALICZNA. 1912

Do A m e ry k i,  K a n a d y , A rg e n ty n y ,  B ra z y lj i  i t. d.

fflZysłowice,tania, wygodna i szybka 
podróż przez

na rosyjsko-pruskiej 
granicy.

Bliższych informacji udziela bezpłatnie Koncesjonowane Przedstawicielstwo Okrętowe 
M. Wajchman— Mysłowice, Prusy

Zbyteczne je ź d z ić  d o  W arszaw y,
ażeby wybrać osobiście

e  OBICIA PAPIEROWE. ©
wystarczy bowiem piśmiennie zwrócić się do 

Składów Fabrycznych ’
Domu Handlowego B - C l T A R N O P O L  

Warszawa, S S ; ? 1*
by otrzymać katalog z ostntn nięknemi nowo
ściami. notownn. im cenach ścisłe fabrycznych. 

Katalogi wysyła się gratis i franco.

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: Warszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbywa «.— Dom Handlowy L. i E. Metz 
<fc C-o, ul. Marszałkowska Ał 130 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, ul. Marszałkowska 12O

Redaktor i w ydaw ca Witold fiiełżyński. Drukarnia i Lit. -J Pietrzykowskiego
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