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Z cyklu:

,.0 dziewczynie i w inie”
Wolę dziewczynę, co skryta w sobie.
Co godzinami w zadumę wpada,
Niż gadatliwą, co w każdej dobie
Gada i gada, gada i gada.
Zresztą argument mam tu niezbity:
Ludzie chcą skarbów—skarb bywa... skryty!

*
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Wolę dziewczynę, co blond ma włosy
I oczy jasne jak firmamenty,
Niżli brunetkę, co krucze kosy
I oczy czarne ma jak djamenty.
Zresztą logika sama tu woła! ..
W blondynce łatwiej widzieć anioła!...

WĘGIEL KAMIENNY

RRYKIFTY
w ęgla
Dli I l\IŁI I z naJiePszeg°
śląskiego.

Tańsze od węgla

Węgiel drzewny. Koks. Antracyt.
— w partjach wagonowych i detalicznych, z odwózką do domów POLECA —

Lubelskie Biuro Handlowe

*

Wolę dziewczynę sercem dojrzałą,
Co już kochania nabyła wprawy,
Niżli dzierlatkę głupią, nieśmiałą,
Która chcę lalkę mieć do zabawy,
Zresztą świat o tern wie chyba cały:
Smak ma Szustowa koniaK wystały!.

w Lublinie, ul. Krakowskie-Przedmieście 62.

Prosimy o odnowienie prenumeraty na kwartał I.
N ow p rol{.
Smutno rozpoczyna się rok nowy i
na szarym, ciężkiemi chmurami zawalo
nym polskim niebie żadnych błysków na
dziei nie widać.
Tak niedawno, rok temu zaledwie,
rozkoszny dreszcz niespokojnego oczeki
wania przeleciał przez najlepsze polskie
serca. Moment zdawał się nadchodzić. —
Lecz oto wszystko znowu do dawnego
okropnego powróciło spokoju — zdaje się
jakoy tylko niszczące potęgi pozostały na
świecie.
A przecie, przecie żyjemy i w jutro
pomimo wszystko idziemy. Choć żywych
na śmierć w grobie skazano, choć zamu
rowano i kamieniami przywalono, i pa
mięć o nas w całym świecie zatrzeć usi
łow ano— żyjemy, bo są rzeczy potężniej
sze niż wszystkie przepisy, rzeczy rozwa
lające mury najgrubszych ograniczeń.
Oto zgórą sto lat już imienia nasze
go wspominać nie wolno. I co z tego?—
i jest nas dzisiaj więcej, niż przed stu
laty. Nietylko jest nas więcej liczebnie,
ale i wewnętrzna świadomość nasza
wzmogła się znakomicie.
A tak smutnie jak rok 1914 zaczy
naliśmy już długi szereg lat. Męka na
sza ma już za sobą straszliwą tradycję i
na tej tradycji, na potwornym szańcu
zakrzepłej krwi własnej, stajeray raz jesz
cze, zawsze niezmożeni, jak wiosna,
i spoglądamy na ten szaniec, na ten dłu
gi Szereg upadków, po których zawsze
słowo „finis" zdawało się rozlegać osta

tecznie, i widzimy, że nigdy nie było ono
prawdą; jak nieprawdą dziejową jest
włożenie go w usta Tego, który życiem
swoim całym słowu temu zaprzeczył.
Bo czyż lata takie chmurne, o poran
kach mglistych, bez jednego promienia
słońca, wilgocią ociokle, jak szare ściany
więzień, są nam pierwszyzną? Czy nie
nauczyliśmy się czerpać życia stamtąd,
gdzie inni tylko śmierć by znaleźć mu
sieli?, Czy w mrokach tych ponurych
nie odbyły się u nas głębokie przemiany,
czyż całe nowe warstwy, całe pokłady
młodego życia na wierzch się nie wy
dobyły?
Pójdziem więc i w ten rok ufni w
niezpożytą moc tkwiącej w nas młodości.
Rok zapowiada się szary i mglisty, stra
szno patrzeć, gdy w takiej atmosferze
marnują się młodzieńcze iskry zapału, jak
wybuchy, co nowy wschód słońca wywo
łać by mogły, rozbijają się o mocne
kraty obcych i swojskich ograniczeń; a
przecie, jak zwykle zaprządz się musimy
do pługa i z wiarą serdeczną w pożytek
tej naszej pracy, z wiarą, że orka wio
senny i wschód słońca sprowadzić jest
zdolna, orać musimy, stary narodowy za
gon przeorywać, a nowe warstwy z niego
na wierzch wydobywać.
Ciężka to i smutna orka, ależ nam
nie pierwszyzna.
Znowu, jak wiele, już wiele razy,
przystępujemy do niej, a czyniąc to przy
pomnimy sobie nasz grzech główny—ten,
który nieustannie paraliżuje najlepsze na
sze zamierzenia i wysiłki.
Grzechem tym jest zawsze niedoce
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nianie młodości i ciągłe oglądanie się na
starość i starców — większa tęsknota do
umarłego Wczoraj, niż do rodzącego się
Jutra.
W roku listopadowym, nie wytwo
rzono atmosfery, w której mogliby rozwi
jać się i działać ludzie młodzi, dzielni,
śmieli i zdecydowani. To samo powtarza
się niemal codziennie i w tysiącznych
wypadkach
wszędzie młodość jest po
deptana, wszędzie boją się jej.
A boimy się nietylko młodych i śm ia
łych jednostek, boimy się przedewszystkim młodych i śmiałych warstw; nie
wierzymy w ich żywotność, nie wierzymy w
ich organiczną łączftośjL z przeszłością i
zdaje nam się, że tą ifflodość przedewszystkim należy nauczyć poszanowania
dla zgrzybiałych, przeżytych i do skła
du pamiątek już tylko się nadających
starców.
Mniej mamy wstrętu do trumiennego
robactwa, niż dowybuchów młodości nie
poskromionych'
To grzech nasz główny—i niestety —
powszedni.
Przy rozpoczynającym sią więc, choć
tak smutnie, roku Nowym przyrzeczmy
sobie, że odtąd ani jednego młodego za
pału starczą pleśnią nie zakazimy, że
młodym nie każemy jeno wstecz oczu
obracać i że młodość swym uczynimy
sztandarem.
I że zrobimy tak nietylko w stosunku
do jednostek, lecz przedewszystkim i głów
nie w stosunku do warstw najmłodszych,
do życia budzących się dopiero, że wydo
bywać je na wierzch będziemy, pokrze-
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piać, wzmacniać, na czoło wyprowadzać
wierząc, że w nich jest narodowe jutro.
Słońce wiosenne wzejść może łada
dzień— warunki do wzrostu pomyślne na
dejść mogą lada chwila, trzeba abyśmy
w chwili tej do życia byli przygotowani.
Dwa są tylko z przeszłością wiążące
nas uczucia: — nie, nie uczucia, jeno uko
chania najgorętsze i ‘kulty najświętsze: —
Pierwsze to ziemi ukochanie, ziemi wzdłuż
Rzeki — od źródeł aż do uśjcia całej na
szej;
ukochanie z szałem graniczące,
wżarcie się w tę ziemię krwawą, przy
padanie do niej wargami spragnionemi,
okrywanie jej całym ciałem własnym. —
Drugie to języka ukochanie, języka, który
jest duszą narodu, w którym naród sam
siebie poznaje, rośnie i w nieskończoność
rozwoju wzlata..
Kto ziemię i język ukochał temu
wszystko wolno. Niech burzy najświętsze
świątynie, niech młodą stopą po wszyst
kich depcze grobach — albowiem w czy
nie jego niema grzechu tylko narodowe
Jutro!
J a n Hempel.

Na widowni politycznej
Huerta •
O dyktatorze meksykańskim przynosi „Vossische Żeitung" kilka zajmujących szczegółów.
Wedle gadki ludowej, gienerał Huerta pije bardzo dużo. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to
widocznie potrafi znieść wiele, gdyż nie można
zauw.ażyó na nim ujemnych skutków naduży
wania alkoholu, ani pod względem psychicznym,
ani,pod względem fizycznym. Pomijając krótki
wzrok, [Huerta, liczący około 60 lat życia, jest,
jak na swój wiek, nadzwyczajnie trzeźwy. Co
prawda, przebywał wiele na świeżym powietrzu
i używał wiele ruchu. Sypia długo ipoprzestaje na prostych potrawach, jedząc obficie.
— Jestem zwyczajnym Indjaninem — po
wtarza często Huerta, ażeby usprawiedliwić swój
sposób życia.
Gdy bardzo arystokratyczny i ekskluzyw
ny. „Jockeyklub" zaprosił go na bankiet, Huer
ta rzekł do swoich gospodarzy:
— Niedawno jeszcze nie śmiałbym wejść
tu ta j.‘Zawsze jestem tym samym Indjaninem.
A teraz wy ofiarowaliście mi pomiędzy sobą

JU LJU S Z

KADEN.

JD Z ‘\ V O ZEST(Baśń noworoczna).

Znój zadumy legł na przestronnej sali.
Książę powstał i spojrzał dokoła: na
wysokie wiązania i łuki komnaty, na
strzegące jej lwy kamienne, na okno roz
warte, zasnute lśnieniem przeźroczystych
mgieł i na światy, co płynęły poza ok
nem muzyką tysiącznych głosów, splotem
tysiącznych świateł.
Błękitne powieki zasunął książę na
czarne swe źrenice, tak iż rzęsy splotły
się w sieć tęczową.
Wzniósł ręce ku górze. Wtedy kie
lichy szerokich, strojnych rękawów ze
szmerem aksamitu opadły ku ramionom.
Wzniesione ręce lukiem splotu odnalazły
się nad płowo złotą głową książęcą.
W starym zwierciedle odbiło się, jak
ku temu łukowi nad głową związanych
dłoni wejrzało książęce oko.
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miejsce i każecie mi pić szampana, jak gdybyście uważali mnie za równego wobec was.
Członkowie klubu uśmiechali się, nadra
biając miną. W podobny sposób przemówił
Huerta na uczcie, którą na jego cześć urządził
ambasador Stanów Zjednoczonych, Henry Lane
Wilson, gdy stosunki dyplomatyczne pomiędzy
obydwiema republikami nie zostały jeszcze ze
rwane. Huerta, jedząc i pijąc, powtarzał nieus
tannie, jak bardzo dla niego jest pochlebne, że
może nogi swoje wyciągnąć pod mahoniowym
stołem w pałacu ambasady.
Dom, w którym mieszka Huerta, pilnowa
ny jest przez gwardję przyboczną, którą two
rzy 20 bataljon piechoty. W przeciwieństwie
do wspaniałej gwardji dawnego prezydenta
Diaza, przyboczna straż Huerty nie odznacza
się ani świetnością munduru, ani nadzwyczaj
ną postawą, ale za to jest waleczna i wierna
swojemu panu.
Kto pragnie widzieć Huertę zbliska, może
to uczynić wygodnie, idąc około godziny 5 po
ołudniu do kawiarni „Globo" w Meksyku, w
tórej Huerta od dawna jest stałym gościem.
Czasami wstępuje Huerta także do innej k a 
wiarni, ale bardzo rzadko.
Huerta przekonany je st w głębi ducha,
że nie umrze naturalną śmiercią. Gdy nieda
wno ambasador francuski po wizycie u prezy
denta chciał wyjść temi drzwiami, któremi
wszedł, Huerta podbiegł do niego i wskazał
mu inne wyjście. Ambasador był zdziwiony,
a wtedy Huerta powiedział do niego.
— Gdy porzuciłem strony rodzinne, aże
by szukać szczęścia, matka moja, która była
Indjanką, rzekła do mnie: „Jesteśmy ubodzy.
Nie mogę ci dać pieniędzy, lecz tylko zaopa
truję cię na drogę w dobrą radę. Nigdy nie
chodź dwa yazy tą samą drogą". I trzymam
się ściśle tej rady. Dlatego też nigdy nie
wpadłem w pułapkę.
Huerta ma także inne przesądy na tym
tle. Narady gabinetowe pod jego przewodni
ctwem. nigdy nie odbywają się na tym samym
miejscu dwa razy po sobie. Ministrowie są
wzywani na naradę raz do pałacu, to znowu
dp pryw atnego, mieszkania Huerty, to do ka
wiarni, to wreszcie do mieszkania jednego z
ministrów. Opowiadają nawet, że przezorny
Huerta nigdy nie nocuje raz po raz w tym sa
mym mieszkaniu. Oczywiście taki tryb życia
jest ogromnie denerwujący, ale Huerta ma
nerwy stalowe. Gdy go zapytano o ciągłą
zmianę noclegu, odparł Huerta:
— Nie należy wyzywać losu. Gdy czu
wam, mogę uważać na siebie, natomiast w
czasie snu jestem bezbronny. Jak się zdaje,
ludzie, którzy mnie tak straszliwie nienawidzą,
dopadną mnie kiedyś, ale niechaj to będzie
przynajmniej na jawie.

Czas płynie i cisza trwa... I nie
trw a czas i cisza nie płynie...
Wolno stanowczo wiódł książę wzro
kiem dokoła. Z przed wnikających spoj
rzeń znikać zaczęła onej sali przedziwna
uroda. Zdawało się księciu, że wznosić
się poczyna około niego sama cisza... Jasnemi barwami szafiru zatacza krąg za
mykając weń ponad głowę wzniesione
ręce.
I stało się, że książę pozostał niby
pod spadającą siklawą, pod niemym dzwo
nem szafiru ciszy...
Kto oswobodzi księcia?!
Czas — pora — miesiąc, dzień, noc
czy świt?...
Pierwszy się zjawił Maj umajony tym
wszystkim — czego niema... Stanąwszy
przed dzwonem ciskał weń kwiatami i
wychylał rogi kwietnej obfitości. I opa
sał go białymi więzami pąków jabłoni i
czereśni i otoczył go wiosną i obiecał
dzwonowi szafirowej ciszy, którego ser
cem był książę, wieczne trwanie tych
kwiatów... Byleby dzwon zadzwonił, by
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Rosja i Turcja.
Wielki wezyr na protest Rosji przeciw
misji niemieckiej i żądanie gwarancji co do
neutralności cieśnin czarnomorskich, utrzyma
nia ich obwarowań w dotychczasowym stanie,
powierzenia Rosji komendy nad żandarmerją
w Armenji i budowania tamtejszych kolei z
szerokością torów taką samą, jak kolei rosyj
skich — odpowiedział, że... nie ma nic do od
powiedzenia.
Rosja w tej sprawie wpakowała się w po
łożenie prawie bez wyjścia, ale w takie same
położenie wpakowała się także Turcja, obie z
podobnego zupełnie powodu, przez swoje dwu
licowe postępowanie. Jedna i druga chciała
upiec równocześnie dwie pieczenie: jedną przy
ogniu trójprzymierzowym, drugą przy trójporozumieniowym.
Turcja pocichu przygotowała oparcie o
siłę wojskową i o politykę Niemiec a równo
cześnie jawnie starała się o pieniądze w Francji
z tą ukrytą myślą, że zyskanych w ten sposób
funduszów użyje na zrealizowanie tamtej poli
tyki, na reorganizację, armii wzmocnienie floty,
pokrycie kosztów reókupacji Turcji i na przy
gotowanie nowej wojny. Ale i jej gra owa
się nie powiodła. Wprawdzie Turcja zdołała
od finansistów7francuskich dostać na rachunek
pożyczki wielomiljonową zaliczkę, ale na tym
się skończyło i nie pomogły nawet groźby
bankrutctwa finansów tureckich i nie wypła
cania kuponów od dawnych pożyczek — bo
Francja zacisnęła swój worek z pieniędzmi,
tym skwapliwiej, że obecnie Jnawet i tam za
czynają się objawiać skutki ogólnego przesile
nia finansowego, jak wskazuje pogorszenie się
w ostatnich dwu miesiącach jej bilansu han
dlowego, dotychczas bezprzykładnie poprostu
świetnego.
Wycofać się jest teraz dla rządu turec
kiego bardzo trudno, bo musiałby wejść w ot
warty konfikt z Niemcami, które dostawszy w
swoje ręce tak wielkie wpływy w Konstanty
nopolu, nie wypuszczą już ich łatwo, bo toby
była ich przegrana w usiłowaniach około zasza
chowania i zamknięcia Rosji poza fortyfikacja
mi Bosforu i Dardanelów.
Turcji więc przyszłoby bardzo ciężko spu
ścić coś z impertyneckiego tonu względem
Rosji, a to może doprowadzić do lokalnej
między niemi wojny, do wojny, na której
Rosja mało może zarobić, bo główna stawka
dardanielska już się prawie wymknęła z rąk
jej, zaś Turcja może stracić wszystko, bo inne
'mocarstwa mogą sobie poszukać „odszkodowa
nia" tylko na jej skórze.
I dlatego, jeżeli z wiosną przyjdzie do
wkroczenia Rosji na terytorjum tureckie w Ar
menji, będzie tó wojna prawdziwie dziwaczna,
w której przeciwnicy bić się będą o zyski dla
innych.
_______

leby bogactwem dźwięku obdarował ubó
stwo milczenia.
Maj chwalił i zalecał swe dzieło.
Ale wokoło księcia dzwon szafiru ci
szy nie oddał ech a z poza przeźroczy
wejrzenie książęce patrzało, nie widząc.
Pierwsze kwiaty chylić się jęły na
swych łodygach.
Wówczas Maj zakrył sobie oczystokrocie jasną falą kosy powojowej i ro
zwiał się w westchnieniach.
Ani jedne drzwi się nie rozwarły ani
jeden znak się, nie objawił gdy przed milczą
cym dzwonem szafiru ciszy stanął Czer
wiec.
Cudny był. W uszach miał kolczyki
z jagód czereśni, ożyną wyszyty kubrak,
na szyi dorodnych nizany sznur poziomek.
Płaszcze wonnych łąk spływały z jego
smukłych ramion. Po kołnierzu z łopu
chów perłowych szły kwiaty łubinu żółte
i niebieskie a zapinany był na wielkie gu
zy kraśnych truskawek. Rozkoszne zorze
tliły w jego oczach.
Obszedłszy dzwon dokoła, stanął przed
nim, uchylił kubraka wyszywanego ożyną
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EM IL VERH AEREE.

WYGHGDŻGY.
(URYW EK).

Ti burym kotem, z wiernym psem,
Z chęcią życia Bóg wie czem,
Idą w mroku, brnąc po grudzie
Nasi ludzie:
Wiekuistych dróg tułacze,
Dżdżow pijaki, mgieł palacze.
Nic nie mają nasi ludzie,
Nic a nic —
Prócz gościńca w mroków chmurze.
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Każdy niesie na kosturze
W swojej chustce w wielkie kraty,
Mieniąc ramię po kolei,
Każdy niesie
Zabrukane, stare szmaty
Nadziei.
Idą ludzie, nasi ludzie,
W głuchym trudzie, brnąc po grudzie,
W nieskończoność mrocznych dróg.
Karczma stoi w suchym lesie,
W głuchej ciszy:
Stara karczma nieznanego.
Gruzów ciszy sowy strzegą,
Zgrają szczury w niej biegają,
Szczury, myszy.
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Boją, się, gdy legnie cień
Na ich pól stwardniałej grudzie —
Boją się miesięcznych lśnień
Nad drętwotą swoich wód —
Trupa ptaka u swych wrót;
Nawet ludzi już się boją
Nasi ludzie.
Nasi ludzie są niezdolni,
Niedołężni i bezwolni,
Choć zaciekli są w uporze
Nędzą swoją!
Nasi ludzie, to biedaki,
Jeśli liczą jeszcze kiedy,
To plon chyba własnej biedy:
Na groszaki.
Przez różańce długich lat
Naszych ludzi płonne zboże
Śnieć toczyła, sporysz jadł!
Ich lemiesze z spiekłych ról
Odrzucały grudy skał,
Głazów zwał.
Szczęki się zażarły w gniew:
Wgryźć się w ziemię ornych pól
Aż do serca! aż do trzew!
Z burym kotem, z wiernym psem,
Z klatką, w której drzemie ptak,
Z mocą życia chyba w tern,
By bunt gnieść, a ból swój nieść,
Opuszczają pól swych szlak
Nasi ludzie, ludzie trwóg,
W głucym trudzie, brnąc po grudzie
W nieskończonność zmrocznych dróg.

Stara karczma w zbiegu dróg
Ma stoczone czerwiem ściany,
Strzechę t>urą nakształt strupa,
Trzęsie w wietrze szyld blaszany
Z piszczelami kościotrupa.

Za spódnicą swych macierzy
Dzieci drobnych stadko bierzy:
Drżące stadko i beczące
W mroku chmury.

Nasi ludzie, ludzie trwóg:
Kładą krzyż na klęskę swą
I drżą.
Nasi ludzie mają w duszy
Dwa bezżarne żużle czarne.
Żużle czarne dwa—na krzyż!

Starców wzrok znużony w mgle
Żegna jeszcze własny kąt
Strupieszałej, szarej ziemi,
Kędy kąsa wiatr jak trąd,
‘
Gdzie, jak mróz—zaraza żre!
A za niemi
Idą ludzie z nad wyrzeży
O ramionach wyschłych w sznury...

W nieskończoność zmierzchniej głuszy
Polatuje głos podzwonny
Przez bezdroża zapomniane
Leśnych cisz:
To madonny tak wołają
Z kaplic licznych okolicznych:
Jako ptaki w mgle zbłąkane
Madonny!
Nasi ludzie—ludzie trwóg:
Drżą, że dziewki ich nie mają
Świec gromnicznych,
Że kadzidło nie ma woni,
Że w odludnej chyba niszy
Nad barwioną z gipsu głową
Kilka jeno róż się kłoni
W sennej ciszy.

— i ukazał na sercu swym rój czerwów,
kręcących się i okrutnych...
Książę zamknięty w szafirach ciszy
swej, patrzył i nie widział.
Zaś czerwy wypełzły na płaszcze łąk,
wniknęły w oszycia z jeżyny.
Z oczu Czerwca, co były, jak rozko
szne zorze, upadła rosa łez... J wkrótce
szczezł Czerwiec i rozwiał się.
Kołem żaru podstąpił Lipiec ku dzwo
nowi.
Na nogach miał szerokie łapcie ple
cione ze zbożowego wąsu i włosienia.
Odziewały go długie na słońcu suszone
płótna. Miasto pętelek, czy guzików płótnianki owe miał przetykane kołeczkami,
jakimi utwierdza się stert poszycie, iżby
w iatr nie pozrywał. Wionęło od Lipca
upojnym znojem lip pachnących. N agło
wie miał kapelusz biały jak ser a więk
szy od placu przed kościołem.
Ogromne a serdeczne łapska Lipca
przywarły do chłodnych granic kryształu,
ale się serce dzwonu nie poruszyło...
Wtedy oczy Lipca mienić się jęły
wszystkim co rośnie na przenajsłodszych

Umęczony orszak kroczy
W mroku chmury,
Bez pragnienia, bez wspomnienia.
Bez zawiści dawnych szczęść,
Nawet już i bez tej woli,
By pięć palców ścisnąć w pięść
Przeciw doli —
Przeciw śmierci.
Nasi ludzie, ludzie pól
W nieskończoność niosą ból.
Tłum. Bronisława Ostrowska.

polach ojczyzny, wszelkim błyskotem, bla
skiem i strojem, i czerwienią maków, z
czerwieni konających i nikłym migotem
kąkolu i niezapominajek jasną pogodą i
bławatków niebieskim dobroci wysileniem
i śniedzią szarej śmieciuszki i mietliczek
poblaskiem i groszku wybłyskiem przekor
nym i ostu szarego wyrzutem i wszyst
kim, co na polach rosnące wiatr leciuchno przeczesuje.
Aż znikł...
Nastał Sierpień. Szatę miał na so
bie z czarnego nieba, po której przelotem
szły srebrne smugi spadających gwiazd.
Z piersi mu tchnęło wonną słodyczą do
konanych żniw.
Uniesione brwi, jako
sierpy, połyskiem biegły nad czarną źre
nicą, a usta, rzekłbyś w wygiętą kosę
krzywiło przejrzałe niezadowolenie ze zbio
rów bogatych.
Nie nęci i nie czaruje księcia doświa
dczenie...
Nastał Wrzesień, owity stokrotną
przędzą babiego lata, w ciężkim dolma
nie fioletowych wrzosów, przepasany wstę
gą jesiennej mgły.
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Muzeum ukraińskie we Lwowie.
Dnia 13 grudnia uroczyście otwarte zos
tało Muzeum narodowe ukraińskie imienia Szep
tyckich we Lwowie. Oddał je metropolita Andrzej
hr. Szeptycki, ofiarując na ten cel z własnej
szkatułki więcej niż półtóra miljona koron. Jest
to prawdziwa skarbnica kultury rusińskiej i
sztuki ludowej, Zwłaszcza bogaty jest dział
rzadkich druków i archiwalny, ' oraz sztuki
kościelnej i rzeźb huculskich. To już trzecie
wielkie muzeum rusińskie, jakie powstaje w
ostatnich czasach na przestrzeni ziem ruskich,
nie licząc prowincjonalnych w Połtawie, Żyto
mierzu, Ekaterynosławiu etc. Muzeum lwowskie
staje obok pierwszorzędnych (tego rodzaju in
stytucji, przewyższając pod niektórym wzglę
dem dwa większe muzea ukraińskie: miejskie w
Kijowie (bogate w starożytne i ludowe szaty,
kilimy i szkła) i ziemskie w Czernihowie, po
siadające dużo pamiątek historycznych i por
tretów.
Kultura rusińska nie może już być igno
rowaną. Powstaje ona dziś przed nami jakby z
grobu, z owym silnie akcentowanym indywi
dualizmem, egzotyczna a jednak przesiąknięta
duchem zachodnim, oryginalna; czarowna. Ar
tyści, co malowali fresk na Wawelu „po wełenem welykoderżawoho korola, preswatoho Kazymyra“ (Jagiellończyka), a pokrywali cudnemi cerkiewkami szmat Europy od Przemyśla do
Kaukazu, co rzeźbili renesansowy ikonostaz w
Supraślu i przepiękny barokowy (dziś zniszczo
ny) w Ławrze Peczerskiej, — byli i wielkimi
artystami.
Należy się cześć tym, którzy tę kulturę
niemal zupełnie zatraconą, ginącą z każdym
dniem, umyślnie niszczoną, lub ignorowaną
przez ciemnotę, dziś ratują od ostatecznej za
głady.
W uroczystościach otwarcia Muzeum brali
udział namiestnik i marszałek krajowy oraz
zastępca prezydenta m. Lwowa. Między gośćmi
wielu było polaków, którzy przybyli nietylko
oficjalnie, ale dla okazania swej przychylność
dla sprawy ukraińskiej.

O z d ra d ą s ta n u .
W Marmorosz-Szigeth na Węgrzech roz
począł się proces 180 włościan, Rusinów wę
gierskich, z Aleksandrem Kabalukiem, jako głó
wnym oskarżonym na czele. Wszystkim podsądnym, akt oskarżenia zarzuca zdradę stanu,
agitację za oderwaniem pogranicznych komita
tów Węgier i przyłączeniem ich do Rosji.
Pięciu głównym podsądnym akt oskarże
nia zarzuca, że, korzystając z poparcia materjalnego Towarzystwa ;halicko-ruskiego w Peters
burgu, rozdawali na jarmarkach i uroczystoś-

Bezkłopotliwy bądź, mój bracie— ra
dził Wrzesień. — Wszystko się kończy.
Wczasy radosnych słońc wygasają.
Co
jest do ujęcia ujmij, a choć uroda, która
cię odziewa, nosi już w sobie niezawod
ne hasła twej śmierci — zbądź trosk. Ra
duj się narodzinom, życiu i przyszłej
śmierci, bo niema śmierci — prócz życia.
Umarlibyśmy, rodząc się w myślach i ro
zwagach naszych a przecież żyć chcemy.
Nie nęci i nio czaruje księcia docze
sność.
Przybył Październik. Załamano g a 
łęzie drzew — ręce jego — drżą poku
tnie; wypełzło sitowia i kwietniśka —
włosy jego — wichrzą się rozpaczliwie;
zakrzepłe stawy i jeziora, objęte powieką
nalotnej zieleni — oczy jego —• zamyka
ją się, i strumienie rozlewu sącząc, łzy
leją. Kruszy się i krzepnie w przymrozie rozgrzebana ziemia — pierś jego.
Niebo — myśl jego — zasnuwa się skru
chą szarych zwidów, chmur.
I idą przez myśli słoneczne wspomnia — wtedy na oponach nieboskłonu sia
da blady uśmiech błękitu.
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ciach cierkiewnych rozmaite odezwy i broszu
ry, w których wychwalano rosyjską ideję naro
dową i cerkiew prawosławną, bezczeszcono
wyznanie unickie, duchownych unickich oraz
Półmiljonowy dar. Emil Repphan ofiarował
naród i władze węgierskie, szerząc przeciwko
nim nienawiść. Reszta podsądnych znalazła się Kaliszowi krociowy dar na szkoły i szpital.
na ławie oskarżonych pod zarzutem odczyty
W d. 15 b. m. ofiarodawca zeznał przed
wania i objaśniania broszur tych i odezw na rejentem Dzierzbickim w Kaliszu akt, na któ
zebraniach i rozpowszechniania ich wśród lud rego mocy 500,000 rb. w listach zastawnych
ności.
Tow. kred. ziem, wraz z bieżącemi kuponami
Dla potwierdzenia zarzutów tych, akt oskar znajdujących się w depozycie Banku handlo
żenia przytacza liczne wyjątki z owych broszur wego, ofiarowiye Kaliszowi. Z sumy tej prze
i odezw. Stwierdza dalej akt oskarżenia, że ar znacza 200,000 rb. na dwie szkoły chrześcijań
cybiskup chełmski Eulogjusz, wołyński Anton- skie, 300,000 rb. na budowę szpitala imienia
jusz, oraz mnisi z Athos nadsyłali nawróconym Emila Repphana.
Z funduszu szpitalnego 250,000 rb. ma
na prawosławie książki litugiczne, oraz inne
przedmioty, potrzebne do odprawiania nabo być użytych na budowę, 50,000 rb. ma stano
żeństw. Jednocześnie przedsiębrane były kroki wić kapitał żelazny, od którego odsetki przez
ku wysyłaniu licznych chłopców i dziewcząt nacza się na utrzymanie lekarzy oraz zapomo
wyznania unickiego do monastyrów w Chełmie gę dla opuszczających szpital po wyzdrowieniu.
i Jabłoczynie, gdzie chłopców przygotowywano
Zemsta „Ostmarkenvereinu“. Prokuratorja
do działalności duchownej, dziewczęta zaś po berlińska wytoczyła redaktorowi „Dziennika
kilku latach pobytu w monastyrze, odsyłano z Berlińskiego", p. Franciszkowi Krysiakowi, z
powrotem do Węgier, w celu szerzenia prawo powodu jego sensacyjnych rewelacji, demasku
sławia.
jących udział „Ostmarkenvereinu“ w czynnym
Oskarżonych broni 17 adwokatów. Do roz popieraniu Rusinów w walce z Polakami, pro
prawy powołano około 200 świadków.
ces karny. P. Krysiakowi zarzucono kradzież
tajnych dokumentów „0stmarkenvereinu“ i
rzekome ich sfałszowanie.
Spekulacja loteryjna Bankierzy moskiewscy u
jawnili zainteresowanie siędziałalnościąspekulantów loteryjnych w Królestwie i wysłali do War
szawy specjalnego delegata, któremu polecono
zebranie informacji o tych rozdawcach szczęścia,
Odczytano testament Bronisława Chrza którzy ogłaszają się w pismach rosyjskich.
nowskiego. Z testamentu wynika, że osobisty
Delegat ów zbiera informacje o material
majątek B. Ch. wynosił około 400,000 rb., gdyż nym i społecznym położeniu właścicieli tych
>|s majątku, t. j. część rozporządzalną B. Ch. biur; nadto bada wysokość procentów, jakie
określił w wysokości 121 tys. rb. i sumę tę zarabiają bankierzy od wygranych, oraz ich so
przeznaczył na „uczczenie pamięci zamordowa lidność.
nego syna". Spadkodawca przeznacza sumę kil
Równocześnie dozór nad aferzystami lote
kudziesięciu tysięcy rubli na wybudowanie koś ryjnymi wzmocniła policja, która w ostatnich
cioła w Tuczapach. w kościele tyra mają być dniach dokonała całego szeregu rewizji w kan
umieszczone dwa obrazy, przedstawiające zabój torach spekulantów.
stwo św. Wojciecha. Twarz św. Wojciecha win
Samobójstwo ucznia. W Stryju odebrał so
na być tak namalowana, ażeby była widoczną z bie życie wystrzałem z rewolweru Miron Skickażdego miejsca w kościele; twarz św. Wojcie
uczeń 4 go gimnazjum we Lwowie. Samo
cha ma być sportretowana z twarzy Stanisława ko,
bójstwa dokonał z rozpaczy, bo dyrekcja wy
Chrzanowskiego, rany na głowie św. Wojciecha daliła go ze szkoły za to. iż nie chciał wydać
mają być na miejscu ran, jakie otrzymał Staś. nazwisk swoich kolegów, których na ulicy
Staś ułożył z kamieni w Tuczapach ścieżkę ko Karmelickiej we Lwowie spotkał wiceprezydent
ło stawu; miejsce to ma być otoczone sztache Rady szkolnej krajowej Dembowski w chwili,
tami, ażeby nikt nie chodził po niej. Prócz tego gdy palili papierosy. Uczniowie ci uciekli,
Staś ułożył murek na dziedzińcu z cegieł. Mu Skicko nie mógł uciec, bo był ułomny. Dy
rek ten ma być ozdobiony rzeźbą Matki Bos gnitarz szkolny zatrzymał go i żądał wyja
kiej i wszystko to spadkowca polecił oszklić. wienia nazwisk kolegów. Skicko tego odmó
Za wyjątkiem tych 121,000 rb., przezna wił, podał tylko swoje nazwisko. Rada szkol
czonych na cele powyższe, pozostały majątek na poleciła dyrektorowi gimnazjum wytoczyć
idzie do równego działu między Janem Chrz. śledztwo. Skicko nie wyjawił w dalszym ciąu nazwisk, a dyrektor wydalił go ze szkoły,
a p. Ronikierową. Matka dostaje dożywocie na
i|8 majątku dzieci.
kicko był sierotą.

Z całej Polski.

Proces Ronikiera.

I idą przez myśl szturmy wyrzutu, dać, jeno mleczną drogę, gdzie się struny
a wtedy rzęsisty, niewstrzymany płacz owe tysiącem lśnień czepiają. Wtedy po
ciemnych smugach zimowej pomroki pły
spada na rozorane piersi.
Nie nęci i nie czaruje księcia skrucha. nie nieśmiertelna spowiedź ginącego za
Nastaje Listodad.
Woda opływa chwytu światów śmiertelnych. Oto stre
krwią, znosi woda krw aw ą rdzę spadłych fa nocy zimowej.
Nie nęci i nie czaruje księcia śmierć
liści — ku jakiemuż to morzu?... Kruszy
się co ozdobą było i w kwitnieniu szczę stanowcza.
Aż przed szafirem książęcego milcze
ście miało. Przelewnych wichrów żal i
nia
stanął,
raczej stał się Styczeń, osnuty
śpiew o zmarzniętej ziemi dolatuje naj
brylantową
powłoką szronu, w której mie
wyższych szczytów. Dotknięte żalem li
ście buku i olchy i dębu i brzozy zamie niły się wszystkie blaski i śwńatła. Z onej
rają w rozpaczy. Niczym wierne dzieci czarującej zimnicy rozchodziły się szlaki
lecą w dół jednać się z śmiercią ziemi, z dróg urównanych i jasnych, ale bezkres
nych, nieskończonych, ku niebu. Tam
konającą sprawą początku swego.
Nie nęci i nie czaruje księcia żal przecinały się gwiazdą mieczów i biegły
stopniami błękitnymi, po rojach gwiaź
bezgraniczny.
N astaje Grudzień. Z zimnych tęcz i dzistych coraz wyżej bez końca...
Otom jest — rzecze Styczeń — myśl,
obojętnych słońca promieni w mroźnej
poświacie stroi harfę a na tej harfie zgra która nie wie i spodziewa się a czuwa.
białą ręką wygrywa pieśń zimy, pieśń za Otom jest nowa grań, jedyna. Otom jest
trzymania idących dróg, zatrzymania wód, wcielenie nadziei najśmielszej i najdosko
co płynęły. Oto poznanie, dokonanie, wy nalszej, otom jest zetknięcie i styczność
pełnienie, koniec i śmierć, oto strofa dnia świata z zaświatem.
Wtedy książę uderzył sobą o strop
zimowego.
Zaś w nocy tętniących strun nie wi szafiru ciszy. Alę nie usłyszał głosu, je
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Przez szpary.
Na Nowy Rok.
— Wiesz Zosiu, że od dzisiaj zaprenumero
wałem „Głos".
— Wcale mnie to nie cieszy, przyzwyczaili
śmy się do „Kurjera" i „Ziemi"...
— Kiedy tam nic niema do czytania!
— „Kurjer" warto czytywać chociażby dla
świetnych feljetoników Iksa, a „Ziemię" dla ob
szernych, bezstronnych, pozbawionych wszelkiej re
klamy osobistej wzmianek z teatru. Trzy organy
lokalne to zawiele!
— Pismo lubelskie trzyma się przedewszystkira dla miejscowych wiadomości. A czyż można
porównać bogatą, wszechstronną, niezmiernie cie
kawą kronikę lubelską „Głosu" z nielicznemi, błahemi wiadomościami innych pism.
— Cóż tam jest tak dobrego?
— Ależ, duszko, tylko „Głos" ogłosił rewe
lacje o liczbie dentystów-Polaków w Lublinie,
„Głos" poruszył palącą kwestję tapet, a w ostanich dniach zdemaskował ohydny targ na polskie
dziewczęta, odbywający się za magistratem. Inne
pisma milczały: albo nie wiedzą, albo są w zmo
wie z żydami i niemcami, handlującemi żywym
towarem, jedno i drugie naganne. Weź dla przy
kładu ostatni numer „Głosu" — co tu wiadomości
— „Z miasta", — posłuchaj:
Trzęsienie ziemi. Wczoraj o g, 9 m. 15
wieczorem dało się odczuć na Wieniawie
trzęsienie ziemi, które trwało 2 i pół sekundy.
W szystkie czteropiętrowe i wyższe kamienice
runęły, grzebiąc w swych gruzach tysiące
mieszkańców.
Zatonięcie statku. Statek parowy Tow.
Żeglugi Piaseckiej, odbywający kursy między
Kośrainkiem a Ponigwodą, wpadł na rafę pod
wodną tuż przy ujściu Czechówki do Bystrzy
cy, pasażerowie zdołali się uratować na ło
dziach, dla załogi jednak nie starczyło
miejsca i ngrzęzla ona po szyje w błotnistym
dnie rzeki. Stratyjolbrzymie.
Gioconda znaleziona w Lublinie. Do arty
sty malarza Rakowskiego, otwierającego sklep
artystyczny, zgłosił się w tych dniach jakiś
handlarz-żyd i zaofiarował kupno*obrazu zna
komitego pędzla za 17 rb. 23 kop. Po obejrzeniu obrazu p. Rakowski doszedł do
przekonania, że ma przed sobą oryginał Monny Lizy, która zginęła z Louvru. Zawiado
miona policja aresztowała handlarza, a arcy
dzieło Leonarda da Vinci umieściła w wy
dziale śledczym, gdzie jest do odebrania za
udowodnieniem tytułu własności. Żyd się
tłumaczy, że popełnił kradzież z pobudek narodowo-patrjotycznych, chciał bowiem sprze
dać obraz Polakom, i w ten sposób skom
promitować ich w oczach całego świata, ja 
ko paserów. Byłaby to zemsta za ruch eko
nomiczny, wymierzony przeciwko żydowstwu

no od nadmiarów porywu krew mu chlu
snęła z czułych uszu i z chłodnych ust.
Skamieniał w niebotycznych mrozach
styczności świata z zaświatem.
Wiatry się zerwały nowe a lute, co
je Luty z kłęba mrozów rozwinął i świa
ty nimi oplótł dygocące.
Dalekowidze opowiadali o tych rę
kach książęcych w luk cierpienia zasty
głych do dzwonowego stropu uwieszonycg, i o tym jak w błękicie nieba stra
cił się dzwon ożywiony i jego serce ska
mieniałe.
Teraz, gdy w zadumie pozostając,
myślimy czasem o stycznych sprawach
świata z zaświatem, choć milczenie pa
nuje dokoła, zdajemy się chwytać uchem
odgłos dzwonów: to czułe serce uderza w
strop szafiru.
Bo wielu już było książąt i wiele
dzwonów szybuje po przestworzach, po
światach głosu wiele już płynie dzwonów’
ciszy, w którą uderzają kamieniejące w
bólu serca wybrane.
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Dramat małżeński. O godz. 3 po pół
nocy przed ginach hotelu „Janina" zajechał
samochód, z którego wyskoczył elegancko
ubrany pan i szybko wbiegł po. schodach na
pierwsze piętro. Tu, nie stukając, otworzył
drzwi jednego z numerów i dał dwa strzały,
od których padli trupem znajdujący się w
sypialni hrabi...
— No wiesz, tego już dosyć, wszak to są
tylko zlokalizowane wypadki, które się stały w
różnych miejscach i w różnych czasach.
" — Partyjne zaślepienie przez ciebie przemamawia, nic więcej; a zresztą, gdyby nawet tak by
ło, to czyż nie „estetyczniej" byłoby ostrzedc pismo,
że reporter podaje fałszowane wiadomości, niż rzu
cać cień na jego uczciwość dziennikarską? Wszak
nie jest obowiązkiem pisma podawanie wiarogodnvch informacji, ale obowiązkiem czytelników czu
wanie, czy czasem nieuczciwy reporter nie wpro
wadził w błąd poczciwej, nieodpowiedzialnej re
dakcji.
Ik s -

k sięg a r n ia

Gebethnera i Wolffa
w Lublinie
pt średniczy w prenumeracie
pism krajowych i zagranicz
nych po cenach redakcyjnych.
Wszystkim naszym Przyjaciołom, Czy-'
tclnikom i Współpracownikom składamy szcze, re życzenia, aby ten Rok Nowy zbliżył nas
do tych pragnień i ideałów, które wszyscy
jednakowo odczuwamy.
RED AKCJA..

Z naszych stron.
z teatru. Dzisiaj po południu „Złoty wiek
rycerstwa", wieczorem po raz pierwszy melo
dyjna operetka „Słodka dziewczyna".
— Jutro „Krakowiacy i Górale".
— W sobotę premjera wesołej farsy „To
moje dziecko".
— W przygotowaniu opera „Faust" i operetka niegrana jeszcze w Lublinie „Prymas
Cyganów". ,
Koncert Śliwińskiego odbędzie się w Lubli
nie w sali Resursy Kupieckiej dnia 11 b. m.
Na program złożą się utwory Bethovena, Cho
pina, Liszta, Bacha, Schumana, Rubinsztajna
Verdi’ego‘ i innych. Znakomity pianista grać
będzie,na specjalnie sprowadzonym z Warsza
wy fortepjanie Bechsteina.
Ceny miejsc: 1 i 2 rząd — 3 rb. lo kop.,
3 i 9 rząd — 2 rb. 10 kop., 10 i l l — l rb.
85 kop., 12 i pozostałe — 1 rb. 60 kop. BoczDe — l rb. 60 kop. Wejście — 90 kop.
Bilety wcześniej można nabywać w cu
kierni Semadeniego, a w dzień koncertu od godz.
7-ej wieczorem przy wejściu na salę.
Bal u Techników. Jak już donosiliśmy, w
sobotę dnia 3 stycznia odbędzie się w Resursie
Kupieckiej wieczór taneczny. Przygrywać bę
dzie muzyka Różewicza z Warszawy. Początek
zabawy o godz. 9 i pół wieczór.
Choinka u Cyklistów. Przypominamy, że dzi
siaj w lokalu własnym Tow. Cyklistów urzą
dza choinkę, urozmaiconą wieloma niespodzian
kami. Po zabawie dziecięcej rozpoczną się tańce
“dla dorosłych. Początek zabawy o godz. 4 i
pół popołudniu
Zamiast powinszować noworocznych pp. Hele
na i Kazimierz Dulębowie z Niezabitowa zło
żyli na „Światło" rb. 2.
Budżet Międzyrzecza, na 1914 rok wynosi 12954
ruble.
Ofiary. Zamiast życzeń noworocznych,
złożyli w naszej redakcji na szkołę „Światła":
p. Felicja Okorska 50 kop., p. Janina Giełżyńska z Paryża óo kop , państwo Franciszkowie
Kocowscy 1 rb., p. Strzydnicka 1 rb. oraz
Witold Giełżyński 1 rb.

KUK JE R

5.

L U B E L S K I.

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę

JANOWI SZELESTOWSKIEMU
a przedewszyśtkim Sz. Duchowieństwu, Zarządowi i Administracji fabryki
„M. Wolski i S-ka", kolegom, krewnym i znajomym, składają serdeczne
podziękowania
Żona, córka i zięć.

Z targów. Wskutek fatalnego stanu dróg
dowóz produktów spożywczych na rynek lu
belski jest bardzo mały, a przez to ceny pod
niosły się, zwłaszcza podrożał nabiał.
Statystyka więzienna. Według danych urzę
dowych w dniu wczorajszym w więzieniu na
Zamku znajdowało się 362 mężczyzn i 74 ko
biety, w areszcie policyjnym 6 mężczyzn i na
Ratuszu 8 mężczyzn i 1 kobieta. Razem pod
strażą znajdowało się w Lublinie 451 ludzi.
Kara za polski podpis. P. Gustaw Swida,
właściciel majątku Wierzchowiska w Janowskim,
za podpisywanie się w charakterze pełnomoc
nika w księgach gminnych po polsku, skaza
ny został administracyjnie przez gnbernatora
lubelskiego na 300 rb. kary lub miesiąc aresz
tu policyjnego.
Z Krasnegostawu. Ochotnicza straż ognio
wa w Krasnymstawie jest jedną z najstarszych
w kraju, gdyż założoną została w 1881 roku.
Głównym jej inicjatorem był p. Wincenty Certowicz, który od początku istnienia straży zo
stał wybrany na naczelnika i przez szereg lat
piastował ten urząd. Dając piękny przykład
młodszym, zawsze pierwszym stawał on do
walki ze strasznym żywiołem, ratując życie i
mienie bliźnich. Oddany całą duszą tej insty
tucji, umiał on powiększać jej szeregi i pod
nosić sprawność drużyny, której świecił przy
kładem wytrwałości i poświęcenia.
To też
cieszył się uznaniem i miłością strażaków. By
ły chwile, gdy ta niezbędna organizacja chy
liła się ku upadkowi, jednak energiczna ręka
naczelnika zawsze zdołała zabezpieczyć jej eg
zystencję i utrzymać na wysokości zadania.
Obecnie stan zdrowia p. Certowicza zmusił go
do ustąpienia z zajmowanego stanowiska, to
też mieszkańcy Krasnegostawu wyrażają wdzię
czność i uznanie dla wielkich Jego zasług pod
czas przeszło 30 letniej pracy dla dobra i bez
pieczeństwa miasta.
Okradzenie Tow. pożyczkowo-oszczędnościowego.

Niewykryci sprawcy w nocy 27 grudnia roz
bili i okradli kasę chrześcjańskiego Towarzy
stwa Pożyczk. oszczędn. w Łoskarzewie. Zra
bowano około 500 rubli.

MILJ0N0WY DAR.
Berlin. Bezimienny ofiarodawca złożył m.
Berlinowi 5 miljonów marek na załóżcie szko
ły leśnictwa.
PRZESILENIE W SERBJI.
Białogród, Wobec położenia, wytworzone
go w parlamencie przez obstrukcję opozycji,
gabinet ministerialny, idąc za radą Paszicza,
podał się dymisji.
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| 6. Stankiewicz |
Lublin, Krakowskie-Przedm. N° 45
xtC dom Lubelsk. Wz. Kredytu, róg Ewangielickiej
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g Wyrobów Żelaznych i Narzędzi g
S

Ostatnie wiadomości.

g
g

NASTĘPCA DŁUGOSZA.
Kraków. Dzisiejsze dzienniki donoszą, że
największe szanse jako minister dla Galicji na
miejsce Długosza ma dr, Zdzisław Morawski,
dotychczasowy radca dworu w ministerjum
galicyjskim. Dr. Zdzisław Morawski jest bra
tem b. rektora uniwersytetu Jagiellońskiego,
prof. Kazimierza Morawskiego.
USTĄPIENIE MAJORESCU.
Bukareszt. Dymisja Majorescu jest ocze
kiwana lada chwila.
ZGON KRÓLOWEJ.
Stokholm. Dziś, o godz. 6 ej rano, królo
wa Zofja wdowa po królu Oskarze szwedzkim
zmarła na zapalenie płuc:

M AGAZYN
firmy

M

KRZYSZTOF BRUK I SYK g
W y r o b ó w Stalowych i Nożów
W. BIE Ń K O W S KI i S-owie.

||

g G A LA N TER II M ETALOW EJ g
Francuskiej, Szwedzkiej i Angielskiej.
Wyroby elektrotechniczne:

E L E M E N T Y—L A T A R K I.
Lampy acetylenowe. Kuchenki spirytusowę krajowej Spl Gorzelń, i zagranicz.
Piece znakomite bezwonne, naftowe.
O
Wyroby z Papier-Mache.
(! ) TOWARY SOLIDNE. CENY PRZYSTĘPNEOBSŁUGA PUNKTUALNA.
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Nowo otworzona
przy ul. róg Krak.-Przedm. i Początkowskiej obok skł. apt. W. Magierskiego.

poleca na gwiazdkę w wielkim wyborze książki, gry umysłowe, przybory do rysun
ków, farby, obsadki, ołówki i t. p.
PRENUMERATA PISM.

W. Cholewiński.

Wydawnictwo
Księgarni

E, WENDE 1 S-KA.

Uniwersalna

Książka Kucharska
jfiarji Ochorowicz-Jfionatowej
wydanie drugie
Jedenasty — dwudziesty tysiąc.

Przeszło 2200 skromnych i wytwornych prze
pisów gospodarskich i kuchennych z uzwzględnieniem niezbędnych -warunków 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 przededewszystkim 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.

Komitet Lubelskiego Towarzystwa Muzycznea-o
m andatu nrzez r,
zawiadamia PP. Członków T-wa, że wskutek zrzeczenia sie
się mandatu
P™™
Lub. T-wa Muzycznego, p. D-ra Adama Brzezińskiego, Nadzwyczajni Zf?rim«aSa • Komitetu
T wa odbędzie się w Niedzielę d. 11 Stycznia 1914 7 w
Walne
lo ka lu T -w a ('Króleuzslrn

Hnm

„ ..... _ P \w s z y m te rm in ie

n

„

litetu o powierzeniu
«.
Powierzeniu rozstrzygnięcia sprawy nieporozumień^ J3 Cyin:
sa Komitetu z chórem męskim
_ komisji, złożonej .z o-cu
, —
3-ch uproszonych Członków T U
Preze''
adeusza Ciświckieeo
owrmb wa.
,p
“ Wniosek p. Tadeusza
Ciswickiego o konieeznnśH
konieczności opracowania n?nnw
Wal
I-wa przez 3-ch pracowników miejscowych.
nowego statutu
3) Wybór Prezesa Komitetu.
W razie niedojścia do skutku Zgromadzenia Walnego w powyższym terminie u
,
prawnego kompletu, Zgromadzenie Walne odbędzie się w drugim terminie tegoż S
o
braku
»• o-ej p. p.

Komitet.
PRZY PRACOWNI OKRYĆ DAMSKICH ZOSTAŁA OTWARTA

Szkoła Kroju i Szycia

M- LERER

ul. Początkowska d. Semadeniego, wejście z bramy l-sze piętro

Uczennice po ukończeniu kursu otrzymują świadectwo.

Do A m eryki, K a n a d y , A rg ie n ty n y , B ra z y lji i t d.
tania, wygodna i szybka
podróż przez

Na długie wieczory zimowe niezbędna

w każdym domu w mieście i na wsi

ZA

"

ffiy s ło w ic e ,
_

ros> k?°cprU8kiej

Dobra i zajmująca lektura

Bliższych informacji udziela bezpłatnie Koncesjonowane Przedstawicielstwo Okrętowe

jaką daje

M . W a jc h m a n — M y s ło w ic e , P rusy

BEZCEN

EGZYSTUjE OD ROKU 1877.

wydawnictwo księgarni

E. W E N D E I S - K A
pod tytułem

Sfiartinica
Solska

Farbiarnia Parowa i Pralnia Chemiczna

Wacława Łabędziego

d a w n ie j

K Hera.

W Lublinie przy ul. Św.-Duskiej Ns 359 telefonu Ns 4 89. Filja Kraków.-Przedm. Ns kn
w domu W-go dr. Zejdenmana.
"

dygoónifi
<3lusłroco.

ARCYDZIEŁ LITERACKICH.

ZA RUBLA

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Piorę i farbuje garderobę męską i damską, oraz futra wszelkiego rodzaju.
Pranie Dywanów, Portjer, pokryć meblowych, Firanek i Koronek.
Pranie Piór wszelkiego rodzaju, oraz farbowanie na wszystkie kolory.
Dekatezownia Sukna i Kortów. Plisowanie i karbowanie (PlisseSoleil).
U W A G A . Garderoba męska po wypraniu zostaje wykończona w fabryce przez zawodowych krawró
Przyjmuje się garderobę męską do reperacji i prasowania.
°w

(z przesyłką rb. 1 k. 25).
K W A R T A L N IE .

CENY

t f n m m n arcydzieł literatury poJU m U W
wszechnej (czyli 6 o — 70
tysięcy wierszy druku) najznakomitszych i naj
poczytniejszych pisarzy (Mickiewicz, Słowacki,
roi, Kraszewski, Korzeniowski,|Syrokomla, Szeks
pir, Szyller, Goethe i inni)

UMIARKOWANE.

1 3

w prenumeracie

lub

S T E R ” „ Zaranie”
jedyny u nas

organ równouprawnienia kobiet.

pismo tygodniowe, ogólno-kształcące,
społeczne, rclnicze i przem ysłow e.

WYCHODZI od lat siedmiu, — DOMAGA SIĘ
jednakiej miary etyki i praw obywatelskich
CO TYDZIEŃ
(Cena 4 rb. rocznie. 2 rb. półrocz. z przesyłką).
dla wszystkich, nawołując do pracy nad kul
zeszyt w formacie gazety o 16—18 stron dru turą swego narodu. UMIESZCZA sprawozda
ku dwu lub trzy szpaltowego, zawierającego nia z ruchu wyzwoleńczego kobiet u nas i za
granicą, z kongresów, z działalności stowarzy
Klerykalizm i endecyzm dokłada wszelkich
TOM
szeń, odczytów, książek, odpowiedzi posłów, starań, ażeby uświadamiającą lud robotę rozbić
jednego utworu literackiego o 140—160 stro informacje o prawach kobiet, szkołach, zawo t rp ? yfn\ celu.Przedewsz.Vstkim zabić „ZARAdach, reformie gospodarstwa domowego, kore ? 7ApSfw m 2 ie- Więc a kłamliwie robią opinje
nach zwykłego formatu książkowego.
spondencjo i t. p.
o „ZARANIU ze nie buduje ono, ale rujnuje
z ilu s tra c ją
N?TX udowac nalezy- Prawdą jest, że „ZARA
i z życiorysem autora lub z przedmową
NIE nowego, odradzającego, budującego du
Prenumerata STERU wynosi w Warsza cha krzewi w narodzie a zwłaszcza w ludzie
po 8 kopiejek
wie: rocznie rb. 4; półrocznie rb. 2; kwartalnie PAWTArZeczązk-or?leczną zasadY i intencje „ZA(z przysyłką io kop.).
Do nabycia we wszystkich księgarniach, rb. 1. Z przesyłką pocztową: rocznie rb. 5; RANIA znad 1 krewnić je z całą usilnością.
biurach pism, na dworcach kolejowych w kra półrocznie rb. 2 k. 50; kwartalnie rb. 1 k. 25.
„ZARANIE- w sposób najbardziej n atę
ju i zagranicą, oraz w Administracjipisni księ
żony,
rozpłomiemąjący i uświadamiający budzi
garni E. WENDE i S-ka; w Warszawie, Krakowp. Józefa Bajanowska
WYDAWCZYNIE:
instynkty społeczne, twórcze, przemysłowe i t d
skie-Przedmieście Ns 7, telefon 306-94.
p. Kuczalska Reinschmił.
„ZARANIE**, jego głębokość ideową trze
Prenumeratę można rozpoczynać w każdej
ba
poznać
i rozpowszechniać.
ą ze
Adres
Redakcji
i
Administracji:
Warszawa
chwili.
Nowy Świat 4, teł. 153—04.
Komplety wysyła Administr. gratis i
ADRES:
fanco na każde żądanie.
Red. „Zarania** Warszawa. „|. Kanonja Ns 8.
w kompletnych serjach.

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: Warszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbowa 8.—Dom Handlowy L i E M
& C-o, ul. Marszałkowska Jsg 130 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, ul. Marszałkowska V d >o
R edaktor i w y d a w c a Dr. Mieczysław Biernacki-

Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lubli me-
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