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Skład główny w księgarni E. Wende i Sp.
w Warszawie i H. Altenberga we Lwowie.

W szkole.
— Powiedz mi. chłopcze, co rozumiano w sta
rożytności pod nazwą „siedem cudów świata"?
— Siedem cudów świata, psze pana psora, to
były: piramidy egipskie; mury i wiszące ogrody Semiramidy, świątynia Djany w Efezie, posąg Jowisza
Olimpijskiego, mauzoleum i kolos Rodyjski.
— Dobrze. A w czasach dzisiejszych czy takie
liczymy siedem cudów świata?
— Nie, panie psorze, przybył ósmy.
— Jakiż to mianowicie?
— Koniak Szustowa, psze pana psora.

Ruch robotniczy w Grecji.
Wojna bałkańska, poza swymi czysto
bojowemi i wojskowymi zdarzeniami, po
za czynami bohaterskiemi i okrutnemi
miała tę dobrą stronę dla wszystkich
sojuszników związku bałkańskiego, iż
zwróciła na nich uw'agę i zapoznała z
niemi opinję europejską, oświetlaną do
tychczas li tylko z punktu widzenia dy
plomacji europejskiej.
Po wyborach w Bułgarji, gdzie zwy
cięstwo związku chłopskiego i socjalistów
przeszło oczekiwanie nawet samych zain
teresowanych partji, mamy do zanotowa
nia dosyć ciekawe dane o ruchu robotni
czym w Grecji.
Prasa liberalna i demokratyczna Euro
py dość dużo miejsca poświęciła w osta
tnich czasach tym danym. Wogóle Grecja
coraz silniejsze i widoczniejsze stanowi
sko zaczyna zajmować w koncercie euro
pejskim; stało się to głównie za sprawą
niezaprzeczonego talentu premiera Venizelosa.
Obecna wycieczka Yenizelosa do Euro
py zwraca pilną uwagę, i kto wie, czy
rezultatem jej nie będzie na wiosnę nowa
niespodzianka bałkańska. Odłóżmy jednak
proroctwa na kiedyindziej, obecnie Grecja,
jak każdy ubogi i rolniczy kraj po woj
nie, jest bardzo wyczerpana i ekonomicz
nie osłabiona, nic więc dziwnego, że gdy
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rezerwiści powrócili do ognisk domowych
i zastali w nich nędzę i głód, wzburzenie
między niemi zaczęło dochodzić do osta
tecznych granic.
Uprzedzając wybuch niezadowolenia
chłopów7 greckich, rząd Venizelosa szybko
wszedł z niemi porozumienie i przyrzekł
wypełnić większą część ich dążeń.
Głównym jednak żądaniem chłopów
greckich było oddanie robotnikom rolnym
gruntów, należących obecnie do feodalnej
szlachty.
Aby lepiej to sobie uprzytomnić, mu
si my zauważyć, iż w całej Tessalji niema
prawie wcale drobnej własności, ziemia
należy do paru bejów i nielicznej szlachty,
chłopi są albo bardzo wyzyskiwanemi ro
botnikami rolnemi, albo czynszownikami
dzierżawcami, gospodarującemi na kaw a
łeczkach gruntu, zazwyczaj drogo opłaca
nego. Nie ulega wątpliwości, iż wobec
wielkiego wpływu politycznego, jaki po
siada szlachta i. wielcy właściciele ziemscy
w obecnej Grecji, Yenizelos, choćby chciał,
żądaniu temu zadość uczynić nie będzie
w stanie.
W tym samym czasie, gdy wzburze
nie wśród chłopów doszło do najwyższe
go napięcia, wybuchnął strajk maszyni
stów i palaczy na rządowej linji kolejo
wej Pireus Larissa.
Strajk ten, poparty przez opinję całe
go społeczeństwa, szybko został zakończo
ny przyznaniem przez rząd wymaganej
przez strajkujących podwyżki.
Oba te zatargi ekonomiczne dodały
bodźca klasie pracującej w Grecji, i oto
w ostatnim tygodniu „ogólna konferacja
pracy", wcielająca 52 syndykaty, wydała
w Atenach odezwę do rządu, domagając
się praw obronnych dla robotników. Na
czele tej konfederacji pracy stoi deputo
wany z partji Yenizelosa Teodoropulos,
zwolennik zasady spokoju społecznego.
Organizacja ta nie posiada w sobie
dotychczas ani ducha ani ideologji rew o
lucyjnej i sam Venizelos kilkakrotnie w jej
lokalu przemawiał.
Z punktu widzenia prawnego organi
zacja ta jest w zupełności tolerowana i
legalizowana, rząd Venizelosa stoi bo
wiem na stanowisku stworzenia legalnych
warunków życia, któreby pomieściły i
dały ujście wszystkim żądaniom i po
trzebom.
W ostatnich czasach (w 1912 r.)
parlament grecki uchwalił prawo o obo
wiązkowym wypoczynku świątecznym oraz
prawo tyczące się ochrony pracy kobiet i
dzieci.
Stale przy parlamencie istnieje głó
wmy komitet pracy pod przewodnictwem
ministra ekonomji narodowej; w skład

tego komitetu wchodzą przemysłowcy,
robotnicy i przedstawiciele zawodów t. zw.
przedstawia, zadaniem tego komitetu jest
wyzwolonych nienowych praw, w zakres
ochrony pracy i prawodawstwa robotni
czego wchodzących. Pomimo jednak pe
wnej liberalności rządu greckiego, tylko
prawa, tyczące się hygieny społecznej,
weszły w życie, inne pozostały tylko pra
wem uchwalonym lecz martwym. Na
domiar złego robotnicy greccy nie posia
dają prawa strajku i zrzeszania się, które
jest tylko tolerowane. Z tego to właśnie
względu w tych dniach zjawiła się dele
gacja robotnicza u ministra ekonomji n a 
rodowej z żądaniami prawa zrzeszania się,
oraz posiadania funduszu strajkowego.
Jednocześnie dla poparcia tych żądań
organizacje robotnicze polityczne rozpo
częły agitację na szeroką skalę; w tym
celu również w pierwszych dniach lutego
odbędzie się zjazd robotników przemysłu
tabacznego w Salonikach; zjazd ten naj
silniejszego syndykatu greckiego, posiada
jącego 60,000 członków (95° o robotników
należy do syndykatu), rozpatrzy niezbęd
ne prawa polityczne i ekonomiczne — nie
ulega wątpliwości, że uchwały tego zjaz
du będą miały znaczny wpływ tak na
orjentację robotniczą, jak i na opinję p ar
lamentu. Ruch więc robotniczy w Gre
cji pomimo, iż kraj jest jeszcze rolniczy i
nienazbyt uprzemysłowiony, przyjmuje odrazu wszystkie metody i poglądy ruchu
krajów bardziej rozwiniętych kulturalnie i
ekonomicznie.
L. Chrzanowski.

Na widowni politycznejSojusz przedw yborczy we
Francji.
We Francji przygotowuje się sojusz so
cjalistów i radykalistów przy zbliżających się
wyborach. Hasłem wspólnym ma i być obale
nie nowego prawa o trzyletniej służbie woj
skowej.
Socjaliści ‘‘odsunęli z pomiędzy
swych postulatów żądanie reformy wyborczej,
opartej na zasadzie proporcjonalności, która
była hasłem poprzednich wyborów i doprowa
dzała nawet do lokalnych sojuszów wyborczych
z żywiołami konserwatywnymi. Obecnie łączą
się z głównymi wrogami reformy—radykalis
tami na podstawie dążeń antymilitarnych.
Stanowisko radykalistów jest dwuznaczne. Pro
gram partyjny żąda przywrócenia dwuletniej
służby wojskowej, ale gabinet obecny z rady
kalistów złożony przeprowadza uchwalone pra
wo o służbie trzyletniej, minister zaś wojny
radykalista Noulens publicznie oświadczył, że
wykonanie tego prawa jest konieczne.
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Rozwydrzeni junkrowie.
Rzesza niemiecka jest dziś widownią dzi
wnej walki. Osławionych „junkrów14 pruskich
ogarnęło niebywałe od lat wielu’ rozwydrzenie.
Maleńka ta, w stosunku do ogółu ludności pań
stwa, lecz bardzo wpływowa grupa arystokra
tyoznych, szlacheckich, agrarnych, i prusko —
czynowniczych reakcyonistów pragnie narzucić
całej Rzeszy swoją wolę, swoją wytyczną w po
lityce wewnętrznej i zewnętrznej. Rozbudziła ją
na nowo sprawa zajść w Saverne. Junkrowie
uznali za swój obowiązek wystąpić w obronie
zagrożonego rzekomo w swej władzy i w swo
im rozpanoszeniu się militaryzmu.
Orzeczenie sądu wojennego w Strasburgu
uwalniające pułkownika Reutera i innych wywo
łało w całych Niemczech ogromne oburzenie i
zaniepokojenie, zwłaszcza w państwach połu
dniowo niemieckich, i słusznie zupełnie, wy
twarza bowiem sytuację w państwie konstytu
cyjnym wręcz niemożliwą, Jdaje armji prawo
miecza nad ludnością z pominięciem ustaw cywil
nych. Uwzględniając żądania opinji publicznej
cesarz Wihelm polecił, aby kwesję prawdomocności tego rozporządzenia kazano zbadać powa
gom prawnicznym. Kanclerz polecenie to wyko
nał — i zapowiedział, że stanie przed parlamen
tem z opinją takich powag i do niej się zasto
suje. Lecz to właśnie doprowadziło do prawdzi
wej furji junkrów pruskich. Domagają się bez
względnego utrzymania w mocy owego rozpo
rządzenia — kanclerzowi zaś zarzucają uległość
dla demagogji, ślamazarność, niedołęstwo i roz
poczęli walkę na całej linji pod hasłem obrony
militaryzmu i ducha . pruskiego w Niemczech.
W pruskiej Izbie panów, w sejmie pruskim, w
prasie junkierskiej padają gromy na kanclerza,
a on — broni się pokornie i nieśmiało.
Lecz nie dość na tym. Rozwydrzone junkierstwo zwraca się coraz gwałtowniej także
przeciwko parlamentowi Rzeszy, przeciwko de
mokratycznym Niemcom południowym Na od
bytym w tych dniach w Berlinie zjeździe ju n 
kierskim, t. zw. „Preussentagu", rozgrywały się
prawdziwe orgje. Jeden z mówców nazwał par
lament niemiecki „bezczelną hordą“, inny, gienerał Kracht, wydobył ze swej pamięci jakiś
epizod z roku 1871 i zarzucił armji bawarskiej
tchórzostwo.
Orgje te wywołały głośne echo w całej
Rzeszy—we wszystkich innych jej państwach,
zwłaszcza na południu. Bawarczycy już odpo
wiadają na te ataki z prawdziwie'„bajuwarską“
dosadnością; antagonizmy między innemi szcze
parni Rzeszy a prusactwem odżyły z niebywałą
oddawna siłą i gwałtownością. Junkrowie pru
scy są też na najlepszej drodze — rozbicia we
wnętrznej solidarności Rzeszy!
Sprawami temi zajmie się w tych dniach
parlament niemiecki. W szerokich kołach lud
ności niemieckiej wre i kipi—opinia publiczna
domaga się poskromienia junkrów.
RYSZARD WINCENTY BERWIŃSKI.
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Ministerjum handlu i przemysłu opraco
Stosownie do zapowiedzi, w ubiegły
wało projekt prawa o pracy fabrycznej robot czwartek o godz. 1-ej po poł. do kaplicy wię
ników nieletnich i kobiet.
ziennej w Piotrkowie przybył delegat ks. bis
Główne zasady tego projektu są nastę kupa kujawsko-kaliskiego, wizytator kościołów,
pujące:
ks. kanonik Wł. Krynicki i ks. dziekan piotr
1) dzieci do lat 12 bezwarunkowo nie kowski Ant. Zagrzejewski, w celu dokonania
mogą być dopuszczane do roboty w fabrykach, i ceremonji pozbawienia Damazego Macocha,
w górnictwie; ci zaś, którzy ukończyli lat 12, lecz Izydora Starczewskiego i Bazylego Olesińskienie mają jeszcze 15 lat skończonych, mogą być go godności kapłańskiej i dokonania ekskomu
przyjmowani do robót, o ile ukończyli szkołę niki.
początkową ziemską lub miejską.
Oprócz księży przybyli do kaplicy prezes
2) nieletni robotnicy do lat 17 i wszystkie
sądu
okręgowego piotrkowskiego, Wołkow,
kobiety nie mogą być używane do robót pod prokurator
Łanszin, dwuch członków sądu’
ziemią w kopalniach i kamieniołomach.
dwuch wiceprokuratorów, sekretarz sądowy,’
3) główna komisja do spraw fabrycznych
więzienia i kilku urzędników kanceobowiązana będzie wydawać przepisy obowiąz naczelnik
larji
więziennej.
kowe o niedopuszczaniu robotników poniżej
lat 15 — 17, jak również i kobiet do takich
W kaplicy paliły się czarne świece. Po
robót, które są połączone ze szkodą dla ich zebraniu się przedstawicieli władz, sprowadzo
zdrowia lub grożą niebezpieczeństwem życia.
no do kaplicy z celek więziennych skazanych
4) małoletni do lat 17 i wszystkie kobie zakonników, ubranych w białe habity paulińty nie mogą być używani do pracy nocnej t. j. skie.
od godz. 9 wieczorem do 9 rano, wobec tego,
Macoch i Olesiński szli z książkami do
że praca nocna wywiera specjalnie zgubny nabożeństwa w ręku.
wpływ na ich zdrowie.
Wydelegowani przez biskupa księża od
5) długość dnia roboczego dla robotników
od 12 do 15 lat nie może być wyższą nad 6 prawili wtedy nabożeństwo, po którego zakoń
godzin na dobę, a dla robotników od 15 do 17 czeniu odczytano reskrypt Najwyższy, rezolu
cję sądu, potwierdzenie wyroku przez Ojca
lat i dla robotnic powyżej lat 15 — nie wię
świętego i ostatnie rozporządzenie ks. biskupa
cej niż ICU/2 godzin na dobę.
6) nieletni robotnicy do lat 17 jak rów Zdzitowieckiego z Włocławka co do wykonania
nież i wszystkie kobiety mogą być dopuszcza wyroku duchownego.
nie do robót ponad normę na tych samych za
Macoch i Olesiński płakali głośno, nato
sadach, jakie są ustanowione dla mężczyzn.
miast Starczewski okazał małe zainteresowanie.
7) robotnicy do lat 15 — mogą być do Księża recytowali rotę ostatniej spowiedzi, któ
puszczani do robót ponad normalną liczbę go rą skazani powtarzali słowo w słowo.
dzin tylko w tych razach, kiedy roboty te są
Macoch i Olesiński prosili o przebaczenie
związane z potrzebą państwowy lub społeczną,
naprzykład o ile one są konieczne dla zapobie księży i naród polski za hańbę, jaką rzucili na
żenia niebezpieczeństwu, które zagraża życiu nich swemi występkami.
lub mieniu ludzi: o ile mają na celu usunięcie
Obaj księża podeszli do skazanych i roze
wypadkowych przeszkód, uniemożliwiających brali ich z białych habitów paulińskich.
korzystanie z wodociągów i kanalizacji, oświe
Czynności tej towarzyszyła cisza grobo
tlenia, komunikacji publicznej, i wreszcie do
robót niezbędnych dla terminowego wydawa wa, przerywana jeno szeptem modlitwy Maco
cha i Olesińskiego. Po zdjęciu habitów bia
nia perjodycznych wydhwńictw.
8) liczba godzin pracy obowiązkowej i łych ze skazańców, włożono na nich ubranie
pracy ponad normę w ogólnej sumie nie po aresztanckie. Po tej ceremonji skazani upadli
winna przewyższać dla robotników od 12 do na kolaua, modlili się, uderzając się w piersi.
15 lat — 40 godzin na tydzień, lub 168 godzin Ceremonję zakończyły modły obecnych w ka
na 4 tygodnie; dla robotników w wieku od 15 plicy katolików.
do 17 lat i dla kobiet powyżej lat 15 — 75
W tych dniach nastąpi wysłanie Macocha
godzin na tydzień, lub 275 na 4 tygodnie.
i Starczewskiego z więzienia piotrkowskiego
9) główna komisja do spraw fabrycznych do jednego z więzień „katorżnych“ na Syberji.
i przemysłu górniczego będzie miała prawo Olesiński odsiedzi karę w więzieniu piotr
ogłaszać szczegółowe dopełniające przepisy i kowskim.
instrukcje obowiązujące o warunkach pracy
nieletnich i kobiet przy produkcji i robotach
specjalnie szkodliwych dla ich zdrowia.

dobra z niej będzie gospodyni. — Ona dziś
wielką panią, to też kto inny za nią Chle
ba ukroi i kądziel oprzędzie! —
Przy wieczerzy nie zdmuchnięto przed
Basią świecy,—a przecież dla niej zgasło
światło swobody! —
V.
Żadna z młodzianek nie poszła w jej
szmatach zwodzić pana młodego;—a któż
Nie chciała — nie chciała
We wianeczku chodzić;
wie, czy z niego będzie mąż wierny?..
Kazała- kazała
On-cić prawda głaszcze Basię po tw a
Czepek sobie włożyć . . . .
rzy,— ale on także głaszcze i owe dwa
0 biedna, biedna Basia! nie było u kondle—a kondle warczą i nie chcą przy
niej według zwyczaju, ani swatów, ani zmó jąć chleba z jego ręki! —
Basia wdzięczniejsza za pieszczoty pa
wili w sobotni wdeczór — ani jej w we
selną niedzielę nie wiozły na diabiastym na, miżdży mu się też, jak umie.- -Szczę
wozie druchny i młodzianki do kościoła.— śliwa! już jutro Karkisz opuści!.
Nie zaśpiewano jei siadanego.
’
V1
,
„Poiedziemy w obce kraje,
Pan młody nie wywijał na krępym
Gdzie są lepsze obyczaje,
koniku z czerwoną chustą i rozmarynem
Murowany dom!**
Piosnka gminna.
u bata; — ale wziął ją z sobą do karety
„Jak
ci
ją
wziął
— tak niesie
czterokonnej, złocistej. Na świetnym ko
To po boru, po lesie“.
biercu ksiądz stułą związał; — nie zapo
Panu spieszno—trzeba mu wyjechać
wiadano ni razu z ambony—bo czegóż pan
daleko
w świat i zagranicą dać młodą żo
możny nie może! —
nę
na
wielką panią wyuczyć,—żeby wie
Biedna Basia! — nie było na jej we
działa,
iak
usieść na bławatnych podusz
selu drużby przodownika;—nikt jej nie za
trzymał na krzyżówce; nikt nie podał bo kach, jak stąpać po woskowych podłogach,
chenka, ani kądzieli, aby wypróbować, czy jak gości witać: Jednych uśmiechem, d r u 

0 dwunastu rozbójnikach.

gich dygiem, a trzecich z góry, wedle
stanu. —
Wszystkiego ją każę nauczyć, żeby
wiedziała, kiedy chorować na migrenę, a
kiedy w spazmy wpadać,— jak pieścić m ę
ża. a jak mu rogi przypinać.
To długa nauka — panu spieszno.
Ledwie jutro nadeszło — już wszystko do
wyjazdu gotowe. —
We młynie płacze i szlochy.
Córka i ojcowie zalani łzami — zięć
się uśmiecha. Konie grzebią ziemię nie
cierpliwym kopytem, po chwili pędzą już
z nowożeńcami przez groblę. —
— Stój!—wrzasnął pan młody na woź
nicę, zjechawszy małą drożyną do dębo
wego lasu.
— Żono, mnie głowa boli—wyciąłem
się wczoraj o wasze nizkie drzwi we mły
nie— popatrz jeno.
— Ach! mój miły, co to jest?—taka
szrama nad czołem! czy to na wojnie, mój
miły?
— Nie, Basiu, to nie na wojnie! —
rzekł i uśmiechnął się szydersko.— To u
was we młynie drzwi takie twarde, a niz
kie że aż pod progiem włazićby trzeba!
Basia zbladła, jak chusta.
D .c n
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strażnika ziemskiego ze wsi Koło, A. Ruszczuka. oskarżonego z art. 347 kod. kar.
Zgodnie z aktem oskarżenia strażnik
Ruszczuk we wrześniu r, ub. wszedł do sklejm
Odczyt Lucjana Rydla. We wtorek dnia 27 Eniilji Wielochowskiej we wsi Koło i kazał
b. m., o godz. 8 i pół wieczorem w salach sobie dać funt kiełbasy i 10 rb., tłumacząc,
Redutowych w Warszawie odbędzie się odczyt że tego dnia są u niego chrzciny. Właściciel
Lucjana Rydla: „Ludzie i czasy odrodzenia na ce sklepu motywy te nie wydały się zbyt
dworze Wawelskim". Odczyt będzie niejako przekonywające, nie cbciała dać ani kiełbasy
konferencją przedpremjerową do„ Królewskiego ani gotówki. Wówczas Ruszczuk wpadł w
Jedynaka". Bilety nabywać można od dziś w straszny gniew, pobił nietylko sklepową, ale i
kasie zamówień w gmachu Teatru Wielkiego. kilka innych obecnych w sklepie osób.
nie przyznał się do wymu
Konfiskata. Z Radomia donoszą, iż tam tej szaniaOskarżonony
łapów'ki i wyjaśnił, że chociaż istotnie
sze władze administracyjne zarządziły konfis użył siły, działał jednak w widoku samoobrony,
katę JNs 6 go „Gazety Radomskiej" za zamie albowiem W. i jej matka rzuciły się na
szczenie artykułu p. t. „Upadek marjawityzmu". niego.
Wystawa Sienkiewiczowska. Wystawa obra
Izba sądowa, uznając strażnika jedynie
zów naszych artystów, którzy malowali sceny winnym ubliżenia Wielochowskiej, skazała go
z powieści Sienkiewicza, otwarta będzie we na 15 dni aresztu.
Lwowie 1 lutego r b. w sali instytutu poli
technicznego. Wystawa ta objechała już 199
miast w Królestwie, Rosji, w Austrji, obecnie
przybywa do Lwowa, który będzie dwóchsetnym miastem. Wystawa zawiera wiele arcy
dzieł nowych, najznakomitszych artystów,
arcydzieł, znanych tylko z reprodukcji. Do
Polacy w Odesie. Miejskie biuro statysty
chód z wystawy przeznaczony na rzecz fundu czne. opierając się na danych spisu ludności,
szu wdów i sierot po członkach Towarzystwa sporządzonego w r. 1897, oraz procentowym
dziennikarzy polskich.
wzroście ludności, oznaczyło liczbę mieszkań
0 80,000 na Bibjotekę Publiczną. W spra ców m. Odesy na 630,000; w tej liczbie jest
wie praw do spadku po Adamie Wiślickim, 334,200 prawosławnych, 213,700 żydów, 10,640
niegdyś redaktorze „Przeglądu Tygodniowego", Niemców i 25,700 Polaków. Polacy należą do
warsz. sąd okręgowy ogłosił wyrok, którym warstw względnie zamożniejszych.
Opłacają
akcję pp. Bronisława i Romana Wiślickich — cych podatek mieszkaniowy ód 30 — 50 kop.
uchylił.
do 800 rb. rocznie jest 837. Opłacających po
85,000 na cele dobroczynne Władze wyż datek państwowy przemysłowy jest 164. Prze
sze zatwierdziły zapisy Marji Laguny, która mysłowców w ścisłym znaczeniu tego wyrazu
przeznaczyła rb. 10,000 na szpitalik dziecięcy, jest 65. Opłacających podatek dochodowy —
rb. 20,000 na archikonfraternię literacką, rb. 53. Właścicieli nieruchomości — 250.
10,000 na wewnętrzne urządzenie kościoła św.
2 2 stycznia w Petersburgu. W ten dzień do
Augustyna, rb. 10,000 na zakład ks. Siemca i godziny
2 ej po południu z 350,000 robotników
po rb. 5,000 dla Pogotowia ratunkowego, tow.
strajkowało
70,000.
kolonji letnich, tow. przeciwżebraczego, przy
Przy
wyjściu
z fabryk i zakładów robo
tułku dla paralit. Sobańskiego, tow. pom. św. tnicy niektórych przedsiębiorstw
usiłowali śpie
Wincentego a Paulo, przytułku św. Stanisława
wać pieśni rewolucyjne i urządzić demonstra
Kostki i tow. osad rolnych.
cję, jednak policji udało się usiłowania te
Hojna ofiara. Michał hr. Sobański, członek- stłumić.
założyciel muzeum przemysłu i rolnictwa, ofia
Próbowano urządzić demonstracje na Ne
rował temuż muzeum sto kilkadziesiąt tysięcy wskim Prospekcie w pobliżu kościoła katolic
rubli na kupno folwarku Chylice w pobliżu kiego na Sadowej i przy zbiegu ulicy Wło
stacji Grodzisk, kolei Warsz.-Wied.
dzimierskiej i Newskiego.
Strajk. Z powodu przypadającej w dniu
W tym ostatnim punkcie tłum złożony
22 stycznia rocznicy wypadków petersburskich ze stu osób zaczął śpiewać pieśni rewolucyjne,
skrajne partje organizują coroczne strajki. został jednak rozproszony; policja zmuszona
Onegdaj zorganizowany strajk nie udał się, była użyć broni. Aresztowano tu 6 osób.
gdyż znaczna część proklamacji, wzywających
Narodowość i nauka. Minister oświaty nie
robotników do strajku, policja przejęła, głów zatwierdził uchwały senatu uniwesytetu w Kijo
nych zaś organizatorów, zaaresztowano. Wo- wie w sprawie wyboru prywat-docenta W. Klin
góle w Warszawie strajkowało około 3000 ty  gera na profesora fiologji klasycznej.
sięcy robotników. W pobliżu Wolskiego pra
Prof. Klinger jest — jak świadczą głosy
wosławnego cmentarza strażnicy ziemscy zdję prasy rosyjskiej —- jednym z najwybitniejszych
hellenistów w Rosji. Przeciwko jego kandyda
li czerwony sztandar.
Poczta w gminach. Na skutek życzenia, turze na profesora na posiedzeniu senatu akewyrażonego przez Dumę, aby przy urzędach demickiego wysuwano okoliczności, iż p. W.
gminnych prowadzone były operacje pocztowe, Klinger jest Polakiem. Mimo to senat akad.
główny zarząd poczt wydaje zarządom gmin wybrał p. KI. ńa profesora. Pakt niezatwierdzenym dla pisarza rb. 100 rocznie, rb 40 na nia kandydata senatu akad. przez, ministerjum
wydatki kancelaryjne, oraz zwraca część wyda wywołał sensację w sferach naukowych rosyj
tków za przewozy poczty. Jednakże w Króle skich.
Uniwersytet lwowski zaproponował p. KI.
stwie polskim biura pocztowe przy zarządach
objęcie
katedry fiologji klasycznej i propozycja
gminnych powstają bardzo powoli: W r. z.
w całym państwie otwarto takich biur gmin ta' została przyjęta.
Zamiecie śnieżne. Według wskazówek Ob
nych 300, z tej liczby w Królestwie Polskim
zaledwie 3. Obecnie operacje pocztowe są serwatorium Meteorologicznego w Petersburgu,
prowadzone w gub. lubelskiej przy 3-ch zarzą w najbliższej przyszłości należy spodziewać
dach gminnych, w kieleckiej przy jednym, w się znacznych opadów śnieżnych.
Z tego ppwodu ministerjum komunikacji
suwalskiej przy 9-ciu w gub. piotrkowskiej
przy 2 ch zarządach. Wyliczone zarządy gmin poleciło zarządom kolejowym przedsięwzięcie
ne otrzymały w r. z na prowadzenie operacji odpowiedniej akcji, celem usuwania zasp
pocztowych 3,618 rb. Oprócz tego operacje śnieżnyoh oraz przygotowania maszyn do oczy
szczania śniegu.
pocztowe prowadzone są na 2 ch stacjach ko
lei heibsko-kieleckiej z zasiłkiem od skarbu
rb. 480 i na 3 stacjach kolei nadwiślańskiej z
zasiłkiem rb 870.
Stacje rybne. Dla podniesienia upadające
go w wielu miejscowościach państwa rybostanu główny zarząd rolnictwa i urządzania grun
tów urządza w wielu miejscowościach pań
stw’ a specjalne stacje rybne do sprzedawania
z nich właścicielom stawów materjału rozpło
dowego. Ponieważ Królestwo Polskie nie po
siada. takiej stacji, poruszono projekt utworze
nia stacji przy instytucie rolniczym w Pu
ławach.
Wojowniczy strażnik. W dniu onegdajszym
Izba sądowa warszawska rozpoznawała sprawę

Z całej Polski.

Z Cesarstwa.
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Gebethnera i W olffa

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

3.

Z naszych stron.
Z Teatru. Dziś po południu — „Słodka
dziewczyna"; wieczorem zaś komedja Fredry
— „Zemsta za mur graniczny".
— W poniedziałek opera „Straszny dwór"
po cenach popularnych.
— We wtorek „Zemsta za mur graniczny".
Bal Maskowy urządzany staraniem artystów
Teatru Wielkiego dnia 2 lutego, wywołał w
mieście żywe zainteresowanie. Komitet przy
gotowuje cały szereg dowcipnych niespodzia
nek, pracując z wytężeniem, by bal posiadał
wszystkie cechy świetności. Na wczorajszym
posiedzeniu protektoratu ułożono program za
bawy, oraz ustalono listę zaproszeń, które ko
mitet organizacyjny rozpoczyna wysyłać. Są
dząc z przygotowań, bal zapowiada się pięknie
i wytwornie, wróżąc uczestnikom wiele chwil
miłych i wesołych.
Proces „Kurjera". Jutro dnia 26 stycznia
wydział karny lub. sądu okr. rozpatrywać bę
dzie sprawę p. Witolda Giełżyńskiego byłego
redaktora „Kuriera" i p. Jana Hempla, wyto
czoną z art. 73, część II, Nowego Kodeksu
Karnego. Obronę za redakcją „Kurjera" wno
sić będzie adwokat przysięgły p. Janiszewski,
p. Hempla zaś zastępować będzie adwokat
przysięgły, p. Czerlunczakiewicz. Sprawa od
będzie się przy drzwiach zamkniętych.
Odczyty o Chemj’i rolnej.
Staraniem Tow.
Pomocy Pracowników Rolnych, odbędzie się w
dniu 1 lutego w lokalu Tow. Rolniczego w
hotelu „Janina", 2 odczyty znanego prelegienta
p. Gebethnera na temat: l) „Zasadnicze wia
domości z chemji rolnej", 2) „Zasady nawo
żenia".
Pierwszy odczyt zacznie się o godz. 12-ej,
drugi o 4-ej po południu. Spodziewać się na
leży, że ze względu na ważność podjętego te
matu, oraz na osobę prelegienta, który ma dar
b. popularnego i pięknego wykładania, słucha
czów nie braknie. Szczególnie obywatele ziem
scy powinni przyjąć to sobie za zadanie, aże
by w dobrze zrozumianym interesie własnym
i wogóle w interesie kraju, dla którego rozwój
rolnictwa jest sprawą pierwszorzędnej wagi,
zachęcać gorliwie swoich pracowników do uczestniczenia na tego rodzaju pożytecznych dla
nich wykładach.
Wypadki kolejowe. W pobliżu przystanku
w Jaszczowie stróż kolejowy znalazł na plan
cie zwłoki włościanina, Michała Dudy, zabite
go przez pociąg. Zwłoki zabezpieczono.

Ostatnie wiadomości.
PIERWSZE NIESNASKI.
Paryż. Z Konstantynopola donoszą; Szef
niemieckiej misji wojskowej w Turcji, gien. Li
man von Sander zwócił się do Berlina z prośbą
o pozwolenie opuszczenia Konstatynopola, mo
tywując swą prośbę arbitralnością tureckiego
ministra wojny Enwer beja i niemożliwością
dojścia z nim do poruzumienia.
ZAŁAGODZONY ZATARG.
Londyn
W kołach politycznych panuje
przekonanie, że zatarg gabinetowy pomiędzy
ministrem marynarki Lordem Churchillem a
kanclerzem skarbu loyd Georgesem został za
łatwiony. Gabinet przyjął owy projekt Chur
chilla przyznając konieczność budowy 4 dreadnoughtów. Churchill zażąda jeszcze 3 pan
cerników. Słowem, Anglja budować będzie
3 razy tyle okrętów, co Niemcy.
"ZAMACH NA NASTĘPCĘ TRONU.
Berlin. Dziś po rołudniu kiedy niemiecki
następca tronu ks. Fryderyk Wilhelm, wyszedł
z pałacu swego i wsiadł do przygotowanego
dlań samojazdu, nieznany jakiś' człowiek przy
skoczył do drzwi samojazdu i podniesionym
kijem zamierzał uderzyć następcę tronu. Jednak
że policja natychmiast przyskoczyła i udarem
niła zamiar i aresztowała sprawcę. Następca
tronu wyszedł bez szwanku.
Berlin. Organa urzędowe twierdzą, że
sprawca zamachu ma pomieszanie zmysłów.
S T R A J K.
Lizbona Tysiączne tłumy strajkujących
irzeciągają manifestacyjnie przez ulice miasta.
’olicjn usiłuje rozprószyć tłumy, co jej się z
trudnością udaje.
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Wełny, Sukna, Szewioty, Kastory na palta, kostjumy damskie i męskie.
Welwety, Jedwabie, Barchany. Towary białe. Story. Firanki, Kantonjery
pluszowe, sukienne i wełniane. Portjery, Kapy, Serwety, Dywany.
* m h Chodniki, Pledy, Kołdry itp. a a m
Rozmaitości
Jak ludzie są nieuważni.

Pewne pismo w San Prancisko poddało
mieszkańców tego miasta bez ich wiadomości
egzaminowi z uwagi. Egzamin wypadł bardzo
niekorzystnie. Redaktor tej gazety przymocował
do chodnika ulicznego nowego dolara, który
błyszczał zdaleka w promieniach słonecznych, a
następnie z pewnej odległości obserwował prze
chodniów i zapisywał ich zachowanie. Przeszło
218 ludzi i nikt nie spostrzegł leżącego dolara.
Pierwszy był robotnik, który miał wzrok spusz
czony ku ziemi, następnie kupiec, dalej posługaczka fabryczna i t. d. Elegancka dama pra
wie potrąciła pieniądz, lecz nie słyszała, jak za
dźwięczał, gdyż przeglądała się w tej chwili w
lustrze wystawowym. Wreszcie spostrzegł pie
niądz piewien mieszczanin, który silnym kop
nięciem oderwał dolara od chodnika i, zabraw
szy go, pośpiesznie się oddalił. Redaktor umo
cował natychmiast drugiego dolara i obserwo
wał dalej. Okazało się, że kobiety są uważniej
sze od mężczyzn, gdyż cały szereg kobiet mo
netę spostrzegł, a gdy która z nich schyliła się,
aby ją podnieść i przekonała się, że pieniądz jest
umocowany, oddalała się zawstydzona szybkim
krokiem.

Restauracja „TI V O L I”

HURTOWY

SKŁAD

TABACZNY

M. L IP O W S K I i L. R O S IE W IC Z
W Lublinie, ulica Foksal N? 19, vis-a-vis F a b ry k i W olskiego.
Polecamy się łaskawym względom Sz. Publiczności.

Oo 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 rosyjsko-pruskiej
granicy.

Bliższych informacji udziela bezpłatnie Koncesjonowane Przedstawicielstwo Okrętowe
M. Wajchman— Mysłowice, Prusy
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Zakład Litograficzno-Drukarski
i f a b r y k a p a p ie ró w k o n s e rw a c y jn y c h

*

#

#

#

A.

R E M B O W S K IE G O

L ublin, K apucyńska

5,

#

*

«

*

vis-a-vis Hotelu Polskiego

WYKONYWA wszelkie roboty w zakres litografji i drukarni wchodzące, jak: afisze, cyrkularze,
mapy, plany, blankiety, rachunki, adres-noty, zaproszenia, jak również etykiety i druki wszel
kiego rodzaju dla browarów, cukrowni, cukierni, drożdżowni i t p.
WYKONANIE STARANNE.
CENY MOŻLIWIE NIZKIE.

ulica Królewska N? 19

Ważne dla 2>omu i łJtucfini!

została napowrót otwarta przez nowego nabywcę.

Kuchnia wyborowa. Gorące zakąski.

OLBRZYMIA OSZCZĘDNOŚĆ

A . K A L IC K I
M agazyny

ju b ile r s k ie
ul. Krak.-Przedm. w Lublinie.

Złoto, srebro, brylanty, plater stołowy, naj
świeższe i najpiękniejsze fasony. Największą
wybór i najtaniej. Przy magazynach otworzony
została pracownia artystyczno grawerska zao
patrzona w najnowsze style. Wykonanie punktualne.

‘ZA PR A W A ao P Q D & O G =
bez UŻYCIA SZCZOTEK
| «H«DAJE PIĘKNY i TRWAŁY POŁYSK=
SPRZePAŹwSKIĆ.APT.i S K U .F A R B

lokacyjna Kasy Przemysłowców Lubel•» skich, wydana na imię Sury Rosenholz C-to 1036
zaginęła.
l/siążeczka

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: Warszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbowa 8.—Dom Handlowy L. i E. Metzl
<fc O-o, ul. Marszałkowska JMe 130 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, ul. Marszałkowska J\» 120
Redaktor i wydawoa Dr. Mieczysław Biernacki.

Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lublinie.

