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CENA PRENUMERATY:
W Lublinie
reczaie 5 rb. 20 kep.
kwartalnie 1 » 30 „
m iesięcznie — „ 45 „
Z przesyłką pocztową:
rocznie 6 rb.- — kop.
kwartalnie 1 „ 50 „
Zagranicą 8 rb. rocznie.
Zmiana adresu poczt. 20 kop.
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TELEFON Redakcji i Admistr. 2-82, Drukarni 2-72.
Administracja otwarta od godz. 9-ej do 2-ej popoł. i od 5-ej
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Kołysanka.
Śpij dziecinko już
Cudne oczki zmruż!...
Przyjdzie wnet pod dobrą datą
Z „posiedzenia" (w knajpce) tato...
Stuka..-woła: Stróż!...
Śpij dziecinko już...
Mama wnet się doń zabierze
I codzienne swe pacierze
Powie jednym tchem...
Śpij spokojnym snem!...
Wytłomaczy mamie tato,
Ze jej przyniósł też coś za to,
Rzeknie mamie: Pij!
Ty, dziecinko, śpij!...
Wnet zamilknie ich rozmowa
Mama koniak od Szustowa
Zacznie lać do kruż,
Ty oczęta zmruż!...
Ody się wyspisz—wstaniesz rano,
Tata z mama w zgodzie wstaną,
By ci przykład dać,
Jak w miłości trwać!

CENA OGŁOSZEŃ:
Jednoazpaltowy wiersz petitem lub je
go miejsce na 1-ej stronie 25 kop.,
na 3-ej stronie — 15 kop., na I-ej
stronie 10 kop.
Drobne ogłoszenia po 2 kop. od w y
razu.
Redakcja za treść ogłoszeń nie odpo
wiada.

Skrzynka pocztowa N» 62.

Rękopisów nie zwraca się.

W ażne dla 9om u i fKucfini!

OLBRZYM IA OSZCZĘDNOŚĆ

ALIMA
najlepsze roślinne

M A SŁ O
do

Etapy rozwoju.

S m a r o w a n ia c h le b a
P ie c z e n ia
S m a ż e n ia
G o to w a n ia
do nabycia wsiądzie.
Przedstawiciel na gub. Lubelską

d. K a tzen elen b o g en
Lublin,telefon 3 -89.

Niesłychanie doniosłą, pierwszorzędną
rolę polityczną i społeczną odegrały ziemstw a w ustroju państwowym Rosji. Nic
też dziwnego, że półwiekowy jubileusz,
który obecnie obchodzą, ogniskuje uwagę
wszystkich, absorbuje myśl społeczną,
i W O D Z IE
Z A S K O R N E J
wywołuje refleksje i retrospektywne rozu
Fabryka Cerezytu, W a r s z a w a M y ln a 7.
mowania, nie pozbawione zgoła znaczenia
i interesu dla doby współczesnej. Prze
Poszukiwany jest solidny reprezentant dla gub. LUBELSKIEJ.
ciwnie, w oświetleniu i w związku z tą
---------------------półwiekową działalnością organizacji sa
morządu ziemskiego sytuacja dzisiejsza upojonym reformą i zwycięstwem, że losy obszarnikom, kiedy żydów pozbawiono
nabiera wyraźnej i określonej fizjonomji. narodu i państwa popłyną dalej bez walki praw wyborczych, kiedy duchowieństwo
Ukaz Aleksandra II z d. 1 stycznia bez burz, i wstrząśnień.
zasiadło w ziemstwach... — z nominacji.
1864 r., na zasadzie którego Rosja posia
Nadzieje te jednak rychło się rozwia Władza biurokracji wtedy tak wzrosła, że
dła ten samorząd, dawał ujście tym ma ły, marzenia pierzchły, jak sen letni, bo gubernator był mocen wstrzymać wszyst
rzeniom, nadziejom i dążnościom, które wnet się okazało, że biurokracja, zasza kie uchwały ziemstw, rozpatrując je niena długo przedtym fermentowały, dawno chowana w swym panowaniu, nie chce tylko, czy są „prawne", ale też czy są
nurtowały w społeczeństwie. Były przeto zrezygnować ze swej władzy, wpływów i — celowe. Ze samodzielności więc „sa
„ziemstwa" tą formą, w której wylała się znaczenia.
morządnej" organizacji nie zostało śladu,
energja zbiorowa, były czynem konkret
I rozpoczął się okres walki jej z została forma, ulotnił się duch i treść.
nym, zdobytym przez żywioły politycznie ziemstwami, wypełniający całe niemal pół
Zanadto wszakże głęboko zapuściły
wyrobione, były pierwszym poważnym wieku, okres zmagania się dwuch sił,
one korzenie, aby je doszczętnie można by
etapem w procesie uobywatelenia, w pro dwuch światów. Rosja biurokratyczna ło wyrwać. I oto, kiedy znowu w 1904
cesie europeizacji państwa. Dawały ziem- i absolutystyczna rozumiała, że ustawą o
stw a pewną swobodę ludziom, rwącym samorządzie ziemskim, powołującym czyn — 1905 r. życie zaczęło pulsować mocno,
się do pożytecznej pracy, nie skrępowanej niki społeczne do zarządzania sprawami kiedy nowa era gwałtownie wtargnęła,
biurokratycznemi więzami, w każdym razie gospodarki lokalnej i potrzeb każdej gu- stało się widocznym, że ziemstwa, pomimo
wszystko, żłobiły w historji nowe drogi.
rozluźniającemi te więzy.
bernji i powiatu każdego budzi się wroga Moromcew, niezapomniany prezes pierw
W dniu tym historycznym ogłoszenia jej siła — samowiedza społeczna, i stłu szej Dumy, Pietrunkicwicz, Rodiczew, Goukazu Rosja, teoretycznie przynajmniej, mić ją, uśpić, zgnieść i pokonać, stało łowin, hr. Heyden, Chomiakow—wszyscy
przestała być organizmem, rządzonym się celem, do którego dążyła wszelkiemi z ziemców i z ziemstw wyszli.
przez sfery urzędnicze, w dniu tym w y środkami.
Dziś rola polityczna ziemstw zmalała
Bywały momenty, kiedy zdawało się,
walone zostały wrota, pilnie dotąd i zaz
Taurydzkiego dla
drośnie strzeżone przez biurokrację, a po że jest blizką dopięcia tego. Tak np. by — otwarcie pałacu
przysłoniło tę
za temi wrotami widniało olbrzymie pole ło w czerwcu (jest to miesiąc tryumfów przedstawicieli narodu
działalności
ziemstw.
Duma
pracy i działań, leżące dotąd odłogiem, reakcji!) 1890 r., kiedy liczba radnych stronę
lub też dostępne tylko dla nakazów, idą została znacznie zmniejszona, kiedy po- rozpoczęła drugi wielki etap w rozwoju
cych z góry. Zdawało pip wfpdy ludziom dniesmny cenzus wyborczy dał przewagę Rosji.
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po potrąceniu 350 rb. pozostałości pożyczki,
Rola jednak wychowawcza, kulturalna,
150 rb. należności za salę, po pokryciu kosz
społeczna, cywilizacyjna ziernstw pozosta
tów dekoracji, naprawy połamanych mebli it.d.
nie w historji rozwoju narodu rosyjskiego
Jest jeszcze wprawdzie 500 rb. w policji, ufor
(Wywiad z dyrektorem J. Kipmanem.)
nazawsze niezapomnianą i piękną, niekie
mowane z polecenia p. gubernatora na' wypa
dek niewypłacalności, ale cóż to znaczy, wobec
dy wspaniałą kartą, a walka i dążenie
wielokrotnie wyższej zaległości gaży. Nie wspo
ich do wolności w epoce, kiedy tego wy
Zaniepokojeni nagłym wyjazdem p. Lele
jeszcze o takich rzeczach, jak pobranie
razu nawet wymawiać nie było można,— wieża, postanowiliśmy u źródła zaczerpnąć in  minam
abonamentu na loże na cały rok i o innych zo 
ożywczym pokrzepieniem na dziś, podnio formacji o dalszych losach naszego teatru. bowiązaniach, z których p. Lelewicz nie wy
Udaliśmy się przeto do dyr. J. Kipmana, wice wiązał się.
sła otuchą — dla przyszłości.
prezesa To w. Przyjaciół Teatru w Lublinie, z
— Czemuż panowie wcześniej nie rozwią
K. W.
prośbą, by zechciał łaskawie udzielić nam kil- zali kontraktu.

Losy naszego teatru.

Ha widowni politycznejSprawa reformy wyborczej.
Na posiedzeniu podkomisji geometrycznej
uchwalono propozycję co do wykrojenia okrę
gów dwumandatowych; obiedwie strony zgo
dziły się na 14 takich okręgów.
Podkomisja uchwaliła wydzielić z-’okręgów Cdwumandatowych następujące powiaty:
jaworowski, janowski, dobromilski, łukoski, drohobycki, dąbrecki. Zborowski, brzeżański i podhajecki.
Rusini zażądali, aby wszystkie osady rusińskie w Galicji zachodniej połączone zostały
w jeden okrąg wyborczy. Żądanie to rozpatrzo
ne zostało na następnym posiedzeniu komisji
reformy wyborczej, na którym zebrały się prezydja wszystkich klubów polskich i ruskich.
Na wstępie Głąbiński zdał sprawę z prze
biegu obrad ostatnich.
W imieniu rusinów, dr. Kost. Lewicki żą
dał uzupełnieniającęj deklaracji stronnictw pol
skich’ gwarantującej popieranie założenia uni
wersytetu rwsińskiego.
Polacy zgodzili się na żądanie powyższe.
Następnie Abrahamowicz zapytał się, czy
rusini obecnie zamierzają ^zgodnie z polakami
dążyć do załatwienia reformy wyborczej, Le
wicki odpowiedział twierdząco i zażądał ustale
nia calendarjum sejmowego oraz aby przystą
piono do ułożenia projektu reformy wyborczej
w obecnej redakcji.
Następnie metropolita ^Szeptycki wyraził
swą radość z zakończenia sprawy i zaznaczył,
że inożna zgodę tę uważać gza pomyślny pro
gnostyk dla dalszego rozwoju obu narodów.
Sejm galicyjski zwołany zostanie w piątek
przyszłego tygodnia'
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(Przekład J. Ł.)

Ojalog o zachodzie słońca.
MELITTA. 0, kto ci to powtórzył?
Czy ja to głośno mówiłam? Czyś ty bo
giem, pasterzu, że z tak daleka czytasz w
oczach dziewcząt? Nie patrz tak na mnie!
nie chciej wyczytać tego, co myślę w tej
chwili!
ARCOS. Myślałaś o swej przepasce
ślubnei i o nieznanym, który ci ją ścią
gnie z bioder, szepcząc te słodkie słowa,
których teraz boisz się słuchać. Czy te
też będą przewrotne?
MELITTA. Nigdy ich jeszcze nie sły
szałam...
ARGOS. Ale słyszysz moje w tej
chwili i widzisz moje oczy.
MELITTA. Nie cheę ich widzieć.
ARCOS. Widzisz je w swoich snach.
MELITTA. O, pasterzu!..
ARCOS. Gdy ujmę twą rękę, czemu
drżysz cała? Gdy ramię moje otacza twą

<u wiadomości.
— Zrobię to z całą przyjemnością, odpo
wiedział, gdyż i nam zależy na uspokojeniu
społeczeństwa, stroskanego niefortunnym za
kończeniem tak szczęśliwie zapowiadającego
się sezonu. Muszę przedewszystkim zapewnić
panów, że dramat pozostaje i w najbliższych
dniach wznowi przedstawienia.
Nie wiemy
jeszcze, jaką to przybierze formę: czy Towa
rzystwo będzie prowadziło teatr na siebie, czy
też odda go na bardzo przystępnych warun
kach zespołowi aktorów. Jedno nie ulega wąt
pliwości, że będziemy ich jaknajbardziej popie
rali materjalnie i moralnie. Przygotowani je 
steśmy, że trzeba będzie z góry wyasygnować
znaczniejszą kwotę na zakup egzemplarzy, wy
stawę pierwszych sztuk, forszusy dla artystów,
— Czy p. Lelewicz nie został im dłuż
nym?
Niestety, pan Lelewicz aktorom drama
tycznym i operowym nie dopłacił. Każdemu jest
winien od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu
rb. Gdy Zarząd Towarzystwa nalegał na pła
cenie gaż, p. Lelewicz wyraźnie powiedział: „o
ile dacie parę tysięcy rubli, to zapłacę i będę
dalej prowadził, inaczej nie mogę“. Tymcza
sem Towarzystwo i tak zbyt dużo włożyło w
p. Lelewicza. Wypłaciło mu przedewszystkim
1500 rb. subsydjum, przyspieszając wypłatę rat
w ten sposób, że wybrał już za marzec; na
stępnie udzielono mu 1000 rb. pożyczki, którą
spłacał po 10 rb. z przedstawienia i pozostał
dłużnym jeszcze 350 r b , wreszcie p. Kołacz
kowski zebrał dla niego 900 czy 1000 rb.; ale
nic to nie pomagało. Bo jak się . okazało, p.
Lelewicz nie miał ani grosza swego kapitału.
Nie miał ani dekoracji, ani mebli, ani kostjumów. Obejmując teatr musiał pianino, nuty,
sztuki zakupywać z bieżących wpływów. Na
kaucję pożyczył od swego kasjera Celińskiego;
on też okazał się obecnie właścicielem całego
mająjtku i nawet nie można położyć aresztu ua
rzeczach p. Lelewicza, aby zapewnić spłatę
gaży, bo nie należą one do niego, lecz do p.
Celińskiego.
— Czyż Towarzystwo nie może wypłacić
gaży z kaucji p. Lelewicza?
— Z 1000 rb. kaucji nie wiele co zostanie

pierś, czemu się chylisz? Czemu twa gło
wa szuka mego ramienia?
MELITTA. O, pasterzu!..
ARCOS. Czy mogłabyś tak prawie
naga zwisać mi w ramionach, gdyby nie
to, że jestem już twym mężem?
MELITTA. Nie, nie! Nie jesteś nim!
Odejdź! nie znam cię— boję się ciebie—
twe ramiona ból mi sprawiają — odejdź!
nie chcę ciebie!
ARCOS. Czemu, dziewczyno, mówisz
do mnie ustami swej matki?
MELITTA. Nie, to nie ona—to ja do
ciebie mówię. Jestem przezorną Odejdź
pasterzu. Wstyd mi pójść za przykładem
Nais Philyry lub Chloe, które nie czekały
dnia ślubu, by posiąść tajemnice Afrody
ty. Nie. nie, nie ulegnę ci. Szarp i drzyj
mą tunikę— nie ulegnę ci, pasterzu! Ra
czej uduszę się własnemi rękami.
ARCOS. Dlaczego? Cóż ci uczyniłem?
Dotknąłem twej tuniki, nie rozdarłem jej.
Ucałowałem tylko twój pas—nie rozpiąłem
go. A więc dobrze! Opuszczam się —
oswobodzę od swego widoku... Odejdź!
Czemuż nie idzesz?
MELITTA. Pozwól mi płakać...

— Nie chcieliśmy tego robić, aby nie na
rażać się na zarzut, że miast pomagać — prze
szkadzamy teatrowi. Robiliśmy wszystkie ustępstwa i ułatwienia, aby tylko utrzymać ten
teatr do końca sezonu. P. Lelewicz sam zer
wał kontrakty choć Towarzystwo uczyniło wię
cej niż powinno było, więcej niż mogło. Obec
nie, nauczeni przykładem, będziemy się starali
nie dawać teatru żadnemu przedsiębiorcy, żad
nemu dyrektorowi, a sami będziemy admini
strowali. powierzając kierunek artystyczny zdol
nemu reżyserowi.
— Rzeczywiście, to byłoby najracjonalniej
sze i raz na zawsze uchroniłoby teatr od nie
przyjemnych zawodów i dotkliwych strat. Są
dziłbym nawet, że już obecnie Panowie powin
ni do końca sezonu w ten sposób zorganizować
trupę. Dałoby to panom doświadczenie na rok
przyszły.
— A no, zobaczymy. Dziś — jutro odbę
dzie się zebranie zarządu, gdzie ta kwestja
ostatecznie zostanie zdecydowaną,
— Więc pan dyrektor jest dobrej myśli
na przyszłość?
— Jaknajlepszej. Dramat jest zapewnio
ny, artyści mówią nawet o powiększeniu
zespołu o kilka wybitnych sił, repertuar na 2
tygodnie gotów, artyści ożywieni zapałem do
pracy. A może jeszcze i operetkę będziemy
mieli. Zgłasza się podobno jakieś towarzystwo
z Sosnowca; naturalnie grałoby ono tylko w te
wieczory, które komedja nie zajmie. Jednym
słowem wszystko układa się dobrze i koło
wtorku prawdopodobnie przedstawienia zostaną
wznowione. —
Takie pocieszające zapewnienia usłyszeli
śmy od p. dyrektora Kipmana na odchodnym.
Sądzimy, że czytelnicy „Kurjera“ będą mu
wdzięczni, tak jak i my, za poinformowanie o
istotnym stanie sprawy teatru i rozproszenie
trwożliwych przypuszczeń.

Pamiętajmy o potrzebach
szkolnictwa naszego.
ARCOS Czy sądzisz, że nie kocham
cię na tyie, bym cię mógł wydrzeć tobie
samej? Czy przemawiałbym do ciebie tak
jak przed chwilą, gdybym żądał od ciebie
tej roskoszy, jaką dać mi może każda z
pasterek? Czy moje oczy nic ci nie wy
jawiły? Ale ty juź w nie nie patrzysz!.,
odwracasz się odemnie i płaczesz...
MELITA. Tak...
ARCOS. A jednak, gdybyś zechciała,
prześniłbym u twych stóp cudny sen m i
łości. Otoczyłbym cię ramionami, złożył
skroń na twym łonie, usta na ustach, a ty
rozplotłabyś włosy i pieszczotą ich fali osnuła nasze pocałunki... Słuchaj! gdybyś
zechciała, zbudowałbym szałas z kwitną
cych gałęzi i świeżych traw, pełnych je
szcze złotych skarabeuszów, drogocennych
jak klejnoty i śpiewu koników polnych...
Tam spędzalibyśmy cudne noce, a na łożu
z mego białego płaszcza nasze dwa serca
biłyby wiecznie przy sobie.
MELITTA. O, pozwól mi jeszcze
płakać!
ARCOS. Zdała odemnie?..
MELITTA. Nie, w twych ramionach...
w twych oczach...
D. c. n.
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Odrzucenie projektu
utworzenia oddzielnej guSernji łódzkiej.
W Petersburgu obradowano nad projek
tem utworzenia oddzielnej gubernji łódzkiej.
Zajmuje się tym komisja oddzielna pod prze
wodnictwem dyrektora wydziału spraw ogól
nych w ministerjum spraw wewnętrznych. Z
pism łódzkich dowiadujemy się. że w tych
dniach grono obywateli m. Łodzi wysłało zbio
rową depeszę do prezydenta m. Łodzi, p. Eiserta. bawiącego w tej sprawie w Petersburgu, z
prośbą, aby usilnie starano się i popierano pro
jek t utworzenia gubernji łódzkiej, gdyż „gradonaczalstwo* byłoby klęską dla Łodzi, jako
miasta przemysłowego. W depeszy intereso
wani dowodzą, że Łódź jako miasto gubernjalne nie byłoby zależne wyłącznie od przemysłu.
Posiadając różnorodne instytucje, nawet w
czasie przesilenia ekonomicznego dałoby moż
ność egzystencji tysiącom mieszkańców.
„Gradonaczalstwo*. zdaniem interesowa
nych. polegałoby tylko na utworzeniu naczel
nika n.iasta i miałoby znaczenie tylko pod
względem władzy policyjnej. Sprawy zaś ad
ministracyjne byłyby nadal zawisłe od guber
natora. Przy „Gradonaczalstwie* byliby też o
wiele więcej skrępowani, niż obecnie, a korzy
ści nie osiągnęliby żadnej.
Wysłano również depeszę do posła łódz
kiego dr, Bomasza, aby i on w tym samym
duchu popierał sprawę, tym więcej, że poseł
kaliski p. Parczewski, działa energicznie w in 
teresie mieszkańców' Kalisza
Według depesz, komisja uznała utworze
nie gubernji łódzkiej za nieodpowiadające ce
lowi. W dalszym ciągu toczyć się będą jesz
cze narady, nad kwestją, czy celowym będzie
utworzenie w Łodzi urzędu „naczelnika miasta*.

Przepisy o rzezi bydła.
Do Izby Państwowej złożono wniosek u s 
tawodawczy, podpisany przez 66 posłów, któ
rzy proponują rozciągnąć na całe państwo ustawę finlandzką 14 sierpnia 1909 roku o rze
zi bydła. Ustawa ta składa się z czterech
artykułów, z których pierwszy nakazuje zabi
jać bydło bez udręczeń, drugi wzbrania zdzie
rać pióra lub skórę z żywego ptactwa, trzeci
wymaga zamkniętego pomieszczenia dla rzezi
i usunięcia innych żywych zwierząt z miejsca
rzezi, oraz czwarty wymierza grzywny od 25
do 150 rubli. Sama rzeź bydła ma odbywać
się po ogłuszeniu zwierzęcia w kość czołową,
albo z użyciem maski rzeźniczej, albo przez
wystrzał z broni palnej w łeb, czy w niższy
skraj ucha, przyczyni oczy zwierzęcia mają być
szczelnie zawiązane*. Tak nakazuje prawo fin
landzkie, dopuszczające zresztą w razie nagłej
choroby, albo nieszczęścia zabijanie zwierząt
innemi sposobami, byle bez udręczeń.
Wnio
skodawcy powołują się na przykład Szwajcarji,
gdzie również obowiązuje takie prawo.
W niosek powyższy poprzedzony został ob
szerne mi ^motywami, z których widać, że wy
mierzony został głównie przeciwko barbarzyń
skiemu rytualnemu sposobowi zabijania bydła
przez żydów, oraz przeciwko pobieraniu opłat
od mięsa, pochodzącego z rzezi rytualnej (koroboczny sbor). Zarówno rytualna rzeź'bydła,
jak i osobny pobór od mięsa rytualnego (ko
szernego) znajdują się dziś pod opieką prawa
rosyjskiego, które pozwala także na istnienie
specjalnych rzeźni żydowskich, zabijających
bydło nożami powoli, z wypuszczeniem krwi i
wyciąganiem wnętrzności z konającej sztuki.
Przez podział mięsa na koszerne i trefne w y
twarza się drożyzna mięsa lepszego, ubożsi zaś
żydzi pozostają w zależności od „rytualistów*.
Powołując się na zakaz rzezi rytualnej, obo
wiązujący już w Pinlandji, wnioskodawcy żą
dają absolutnego zakazu w całym państwie
rytualnej rzezi, oraz domagają się zupełnego
zniesienia opłat od mięsa koszernego.
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Co się dzieje wChełmie.
Korespondent „Ziemi Lubelskiej* donosi,
iż w tych dniach zaszedł w Chełmie taki cha
rakterystyczny fakt:
Do mieszkania państwa Piotrowskich, gdzie
znajdowała się tylko córeczka ich dziewięcio
letnia, wszedł przez kuchnię sekwestrator, nie
zwracając uwagi na zapewnienie, iż nikogo
niema w domu. Dziecko wystraszone takim
najściem wybiegło do ogrodu, gdzie znajdo
wała się służąca, która wtedy dopiero przyszła
do mieszkania.
Sekwestrator, nie wzywając nawet słu
żącej na świadka, zabrał się do opisywania ru 
chomości, a gdy po jakimś czasie właściciel
mieszkania p. Piotrowski przyszedł do domu o
niczem nie wiedząc, zastał sekwestratora koń
czącego swą czynność. Wtenczas dopiero se
kwestrator wręczył panu Piotrowskiemu świ
stek papieru z następującym drukiem (prze
kład dosłowny):
l-szy egzemplarz. Do mieszkanki m. Cheł
ma, p. Marji W. Piotrowskiej. Awizacja.
Zgodnie z postanowieniem gubernatora chełm
skiego z dn. 5 stycznia r. b. st. st. za Nr 34
skazaną jest pani na karę pieniężną w s u 
mie 3ou rb. za przestąpienie 1 rozporządzę
nia gub. Chełm, z d. 10 września 1913 r,
Proszę więc Panią o natychmiastowe wypła
cenie tej kwoty, gdyż w przeciwnym razie
takowa będzie ściągnięta w drodze przy
musowej.
m. Chełm, 14 stycznia 1914 r,
Sekwestrator miejski (podpis)Dodać trzeba, że kartka omawiana jest na
zwyczajnym papierze bez żadnego stempla. Na
dmienić należy jeszcze, że przed zaczęciem czyn
ności przez sekwestratora, służąca objaśniła go,
że pani wyjechała do Warszawy, a pan wróci
do domu za godzinę, jednakże sekwestrator nie
raczył zaczekać i czynność rozpoczął.
Korespondent nie wyjaśnia, dlaczego kara
ta spotyka właśnie panią Piotrowską (dom jest
jej własnością). Jednocześnie zaznaczamy, że mąż
pani Piotrowskiej jest właścicielem księgarni
i nie zdjął dotychczas polskiego szyldu mimo
licznych żądań ze strony policmajstra.

3.

Z Cesarstwa.
Nauczanie powszęchne. Minister oświaty przy
śpiesza termin wniesienia do Dumy projektu
ustawy o nauczaniu powszechnym i prosił nadprokuratora synodu o najrychlejsze przejrzenie
tego projektu.
Represje prasowe w r. 1913. Według obli
czeń gazety „Ruskoje Słowo*, w ciągu r. 1913
w państwie rosyjskim było 374 wypadków
skazania na grzywny redaktorów wydawnictw
perjodyc-znych na ogólną sumę 139,655 rubli.
Liczba konfiskat wyniosła "223, aresztowano
93 redaktorów, zamknięto 20 czasopism.
Z ogólnej sumy grzywien na prasę peters
burską i moskiewską przypada 96 kar na su
mę 63,000 rubli, 118 konfiskat, 5 aresztowa
nych redaktorów i 6 zamknięć pism.
Na prowincji gubernatorowie skazali
278 gazet na 76,055 rb., skonfiskowano 108
numerów gazet, aresztowano 58 redaktorów i
zamknięto 14 pism. Rekord zdobył gubernator
kijowski, który w ciągu roku nałożył 41 kar
na sumę 10,125 rb. i aresztował l-l redaktorów
Dalej idą gubernje chersońska, charkowskainflancka i saratowska.

K SIĘG ARNIA

G ebethnera i W o lf f a
w L u b lin ie

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

Z naszych stron.

Bal artystyczny.
Przygotowania do balu
maskowego dnia 2 lutego
postępują w
przyśpieszonym tempie. Komitet nie zaniedbał
niczego, coby mogło zabawie dodać jaknąjwięcej urozmaicenia, wytworności i świetności,
Dekoracja sali odznaczać się będzie niezwykłym
smakiem artystycznym, nad czym pracuje gro
Komasacja w Królestwie Polskim. Według no uproszonych osób pod wytrawnym kierow
preliminarza budżetowego na rok 1914, urzędy nictwem p. K. Kietlicz-Rayskiego. Komitetowi
komasacyjne w Królestwie Polskim przygotowa w tym celu przyszły w pomoc dwie zaszczyt
ły do skomasowania 490 wsi o obszarze nie znane firmy lubelskie, mianowicie: „Szmalogólnym gruntów 156,196 des.
hofer i Żarski (Ś-tó-Duska 10), oraz „Pomoc*
Ogółem dotychczas objętych jest komasa (Krakowskie Przedmieście 58), które z rzadką
cją w Królestwie 1,013 wsi o obszarze ogólnym życzliwością i uprzejmością zaofiarowały się
gruntów 316.243 des., czyli 617,097 morgów, co dostarczyć dla ozdobienia sali pięknych dywa
Kwiatów dostarcza „Biuro
stanowi 6 proc, ogólnego obszaru ukazowych nów i kilimów.
gruntów włościańskich w Królestwie, a li, 7 ogrodnicze* (Kapucyńska 6). W programie ar
proc, gruntów znajdujących się w szachownicy tystycznym, który w przerwach tanecznych
wogóle (a 29 proc, w stosunku do t. zw. „sza przeplatać będzie cały ciąg zabawy, przyjmą
chownic szkodliwych*).
udział najwybitniejsze siły naszego teatru. Za
Z tego w 286 wsiach o obszarze 76,260 des., pewniony współudział barwnych kostjumów,
czyli 148,809 m , (zapadły jedynie uchwały o oraz dowcipnych masek, poruszających się na
przeprowadzeniu komasacji, w 237 wsiach o pięknym tle spowitej w zieleń sali, a przy
obszarze 83,785 des, czyli 163,493 m, dokony- dźwiękach dzielnej orkiestry Karasińskiego,
wują się już pomiary, a w 490 wsiach o obsza wróży uczestnikom wiele chwil miłych i uro
rze 156,198 des., czyli 301,796 m. przygotowu czych, a wieczorowi pewne powodzenie, co
ją się. lub są już gotowe plany komasacyjne. sympatycznej naszej drużynie w zupełności się
Cyfry powyższe^świadczą o silnym prądzie należy.
wśród ^naszych włościan w kierunku podnie
Odczyt. Dn. 2 lutego o godz. 5-ej p. poł.
sienia gospodarstwa przez scalenie gruntów.
w sali Tow. Hygienicznego p. Stefanja Bojar
Wybicie szyb w redakcji. W czwartek około ska wygłosi bardzo interesujący odczyt p. t.
g. 5 rano w lokalach redakcji „Gazety Warsza „Nowa Szkoła*. Odczyt ten traktować będzie
wskiej* przy ul. Szpitalnej i „Gazety Porannej* o nowym typie szkolnictwa, dążącym do wy
rzy ul. Zgoda, nieznani sprawczy wybili szy- chowywania dziatwy na ludzi uspołecznionych
y w oknach frontowych, poczym odjechali sa o wrażliwym sumieniu, zdolnych do twórczego
mochodem.
czynu Założycielem „Nowej Szkoły* budzącej
Uwolnieni pracownicy. Na mocy wydanego podziw najtęższych pedagogów całego świata
rozporządzenia naczelnika kolei Nadwiślańskiej jest Franciszek Perrer — jego życiorys, pro
D. A. Heskieta z powodu ogólnie stosowanej ces i śmierć są w odczycie przypominane.
na kolejach oszczędności od dnia 14 lutego r. Nie wątpimy, że wobec tak ciekawego tematu
b. wymówiono posady licznym pracownikom sala odczytowa zapełni się po brzegi.
nieetatowym, pracującym na linji i w zarządzie.
Odczyt powyższy organizuje nasz oddział
W samym tylko wydziale drogowym usunięto Tow. „Przyszłość*.
29 pracowników, którzy nie mając etatów, za
Karnawał. Oddawna Lublin nie bawił się
liczeni byli do t. zw. dziesiętników.
już tak ochoczo jak w tym roku. Na najbliż
sze trzy dni znów zapowiedziano szereg wspa
niałych balów i zabaw tanecznych. Disiąj od

Z całej Polski.

4.

C O 0 Z, i E N N l

K iJ K J E R L U B E L S K I .

Ni 25.

będzie się Wielka Reduta Hadlowców w ude
korowanej Sali Resursy |Kupieckiej oraz Bal
maskowy w Towarzystwie Wzajem. Pomocy
Rzemieślników i Handlujących m. Lublina i
zabawa taneczna w „Harmonji“. Na jutro do
Łazarz Polakow.
skonale zapowiada się Bal Techników również
w Resursie Kupieckiej, wreszcie w poniedzia
W Paryżu, gdzie bawił przyjazdem, zmarł poszukuje zajęcia w godzinach wieczoro
łek odbędzie się Bal Artystyczny, który bez- niespodziewanie w 72-im roku życia jeden z
wątpienia będzie stanowił clou tegorocznego nąj wybitniej szych finansistów moskiewskich, wych. Specjalność: buchalteria i kores
karnawału.
współwłaściciel i kierownik kilku wielkich ban pondencja w języku polskim, rosyjskim
Osobiste. P. Aleksander Skawiński, obroń ków, żyd, posiadający tytuł rosyjskiego radcy
ca prokuratury Królestwa Polskiego, został za tajnego, Łazarz Polakow.
i niemieckim. Przyjmie zarząd domem,
liczony w poczet adwokatów pszysięgłych przy
Karjera jego była z wielu względów wy
Warszawskiej Izbie Sądowej z zamieszkaniem soce interesująca. Urodził się on w Orszy w ewentualnie za mieszkanie z pewną dopłatą.
w Lublinie.
ubogiej rodzinie żydowskiej i za młodu był suO tw arc ie hurtowni kolonjalnoj, jak to już pi
bjektem u jednego z kupców orszańskich. Gdy
saliśmy, nastąpi dzisiaj godz. 12 w południe. jednak starszy brat jego, Salomon, stał się
Złocenie, Srebrzenie, Niklowanie,
Hurtownia mieści się w domu
10 przy ul. Sw. wielkim przedsiębiorcą kolejowym, pociągnął
Bronzoeniwa, Ooksydowanie. —
Duskiej.
za sobą do Moskwy Łazarza i ułatwił mu pier
Wszelkie
reperacje metalowych
E lektryczn o ść w Siedlcach. Magistrat Sied
wsze kroki na drodze do fortuny. Łazarz Po
przedmiotów w fabryce
lecki w zasadzie przyjął już oferty p. Piasec lakow na budowie kolei Kursko-Charkowskokiego na oświetlenie miasta elektrycznością.
Azowskiej. Kijowsko Woroneskiej i KozłowoPogadanki rolnicza odbędą się dnia 1 i 2 Woroneskiej dorobił się w prędkim czasie
lutego w Płonce. Wykładowcami będą pp. Ta ogromnego majątku i znaczenia. Przerzuciw
deusz Fleszyński (O rolnictwie), Mieczysław szy się na pole wyłącznie finansowe, założył w
w Lublinie, ul. Kapucyńska N° 5,
Sekutowicz (O rolnictwie) i Wincenty Dąbrow ciągu lat kilku banki: Orłowski, Riazański,
vis-ń- vis Hotelu Polskiego.
ski (0 ogrodnictwie).
Południowo-Rosyjski i Moskiewski Międzyna
Kradzieże. P. Czarnieckiemu (Namiestnikowska
rodowy, obecnie Zjednoczony. Główną jego
Nb 23) skradziono rzeczy na 116 rub.
— P. Jadwidze Wolanowskiej (Namiestnikow podstawą finansową stał się jednak z czasem
ska że 4) skradziono czarne pluszowe palto wartości potężny bank Ziemski Moskiewski, którego
65 rub.
głównym właścicielem i kierownikiem pozostał
- Franciszkowi Kwiecińskiemu z Kośminka aż do zgonu.
nieznani złodzieje skradli konia wartości 90 rubli i
O O L tfB L Iff o O
Przed dziesięciu laty interesy Polakowa
zaprząg wartości 30 rb.
Krakowskie-Przedmieście,
róg Szopena
zachwiały się poważnie. Groziła mu ruina.
Wówczas Bank Państwa, w celu uratowania
= = = = = TELEFON Aft 459. =
całokształtu finansów rosyjskich od strasznego przyjmuje wszelkie roboty w zakres stolarstwa
kryzysu, udzielił mu bezprocentowej pożyczki
i tapicerstwa wchodzące.
207
w kwocie 30 miljonów rubli. Łazarz Polakow
przy takiej pomocy poprawił szybko swoje in
teresy i pożyczkę po kilku latach spłacił.
SPRAWA SEJMU GALICYJSKIEGO.
Lwów. Szczegółowe obrady nad reformą
Zmarły finansista żydowski żył w swoim
wyborczą rozpoczną się dopiero za tydzień, po czasie w serdecznych stosunkach ze słynnym
sporządzeniu drukowanego sprawozdania. Tym Katkowem, który podobno pod jego wpływem
przy ul. Rybnej Ne 6 7 /8
czasem sejm ukonstytuje się, wybierając ko stał się niemal zwolennikiem równouprawnie
odbędzie się 11 lutego r. b. licytacyjna
misję budżetową i zapomogową.
nia żydów w Rosji.
sprzedaż
w swoim czasie niewykupionych
Zamiar przyjęcia reformy wyborczej en
Interesy po zmarłym obejmuje jego pięciu
bloc jest niewykonalny, gdyż stronnictwa chcą synów. Ponadto Polakow pozostawił trzy cór
i nieprolongowanych fantów.
złożyć programowe deklaracje.
ki, z których jedna wyszła za mąż za bar.
Kilkunastu członków klubu autonomistów, Hirscha w Monachium, 2 ga za bar. Lewiego
nie zgadząjących się na warunki kompromisu, w Rzymie, 3-cia za p. Hedego w Paryżu. Wszy
Jak można zupełnie wyleczyć
nie przyjdzie na posiedzenie. Komplet wszakże stkie pisma rosyjskie poświęcają zmarłemu
poselski jest zapewniony,
ogromne nekrologi.
Nowe wybory do sejmu odbędą się pra
nauczę każdego bezpłatnie. Proszę przesłać kartę pocz
tową z opłaconą odpowiedzią
wdopodobnie w maju. Sejm zaś zbierze się
do pani Kryzek, Wrchowitz kolo Pragi (Czechy).
na jesieni.
ZGON PAWŁA DEROULEDA.
Paryż. Dziś zmarł w Nizzy Paweł Dćroulede.
N0W 00TW 0RZ0NY
ROZBICIE SIĘ POCIĄGÓW.
Filadelfja. Pociąg „ekspres“ idący z Piladefji do Chicago wpadł na lokomotywę. 3 osoby
zabite, wiele ciężko rannych.
Praga. Na stacji Hohenbriick pociąg oso
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
bowy wpadł na towarowy. lCRwagonów uległo
zdruzgotaniu, 8 osób zabitych, 35 rannych.
REWIZJE.
Lwów. U byłego posła, W asunga, odbyła
się rewizja, spowodowana znanemi odkryciami
WYKONYWA wszelkie roboty w zakres litografji i drukarni wchodzące, jak: afisze, cyrkularze,
emigracyjnemi. Zabrano różne dokumenty.
mapy,
plany, blankiety, rachunki, adres noty, zaproszenia, jak również etykiety i druki wszel
R O Z B O JE
kiego rodzaju dla browarów, cukrowni, cukierni, drożdżowni i t. p.
Londyn. Według doniesień z Szanhaju, na
WYKONANIE
STARANNE.
CENY MOŻLIWIE NIZKIE
miasto Liuangow napadła banda rozbójników
chińskich w liczbie 2,000. Całe miasto zosta
ło splądrowane, a ludność wymordowana. Kil
ku tylko misjonarzom udało się ujść z życiem.
J -_
C T T T Z I S r O
N A PA D .
Warszawa. Dziś w południe nieznani
L ub lin . K r a k o w s k ie -P rz e d m . 2 5 - T e le fo n 558
sprawcy zranili ciężko w celach rabunkowych
(Hotel Saski).
omocnika kasjera fabryki farb p. f. „Kale i
•ka“ 49 letniego Józefa Helwiga, przy rannym
r e p r e ze n ta c ja :
Patefonów bez igieł, kinematografów
jednakże nie znaleźli pieniędzy.
„Kok“ , maszyn do pisania „Erika“ i „ldeal“ i t. p.
KOLEJE W AZJI MNIEJSZEJ.
Artykuły elektrotechniczne i optyczne. Rowery i części.
Paryż „Echo de Paris“ donosi, że komNaczynia
aluminjowe. Wyroby Frażetowskie i nożownicze.
panja kolejowa francuska zażądała od rządu tu 
reckiego koncesji na nową linję kolejową, ma
= = = = = = = HA S K Ł A D Z IE '
jącą być przeprowadzoną na wybrzeżu od Jaffy
ZNACZNY
WYBÓR PŁYT PATEFONOWYCH I GRAMOFONOWYCH.
do Daidy.
Instalacje elektryczne (oświetlenie, telefony, dzwonki, sygnalizacja,
piorunochrony) i konserwacja. Warsztat elektro-mechaniczny.

Rozmaitości.

H a n d lo w ie c

wychawaniec zagr. Akatlemji Handlowej

A. Drzymulskiego

Magazyn Mebli
A. M A L IN O W S K IE G O

Ostatnie wiadomości.

Wlombardzie lubelskim

choroby płuc, koklusz i astmę

Zakład L ito g r a fic z n o -D r u k a r sk i
« & % & A. R E M B O W S K IE G O
Lublin, Kapucyńska 5, vis-a-vis Hotelu Polskiego
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OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: W arszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbowa 8.— Dom Handlowy L. i E. Metzl
<Ł C-o, ul. Marszałkowska INs 130 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, ul. Marszałkowska .V? 120
Redaktor i w ydaw ca Dr. Mieczysław Biernacki.

Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lublinie.

