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Za kulisami.
— Panie dyrektorze mówi inspicient do dyrek
tora teatru prowincjonalnego — nasz amant liryczny,
podpora naszej sceny, nie chce dziś występować. —
— A to dlaczego—Zawołaj go pan.
— Mój panie—rzecze dyrektor do wchodzącego
po chwili amanta — co pan za" fochy stroi?—
— Panie dyrektorze, w drugim akcie jem na
scenie kolację. — Niech mi podają befsztyk z chleba,
owoce z tektury, mniejsza o to. — Ale na tę lurę,
którą mam pić, nie godzę się i żądam stanowczo ko
niaku Szustowa
— Hm...—rzecze dyrektor po namyśle—masz pan
rację.—Jabym to samo zrobił na pańskim miejscu.

Ęraneja na rozdrożu.
Uważnie śledząc bieg wewnętrznej
polityki francuskiej, od kilka lat można
było przewidywać, że zanosi się na nowy
kryzys polityczny podobny do tych, jakie
przeżyła Trzecia Republika za czasów
Mac-Mahona, Boulanger‘a i Dreyfusa, kry
zys wynikający z ponownego wzrostu sit
reakcyjnych i niegasnącego ich pragnie
nia ’\ładzy.
Partja radykalna, która tryumfalnie
wyszła z dreyfusjady i stanęła u steru
rządów, — szybko, a zatrważająco poczę
ła się rozkładać; zapomniała ona o swym
programie, zatraciła wszelką dyscyplinę
partyjną i przedstawiała żałosny widok
różnobarwnego zbiorowiska ludzi, łokcia
mi i kolanami przepychających się do
żłobu ministerjalnego.
Po dokonaniu oddzielenia kościoła od
państwa hasła antyklerykalne zwietrzały
i przejadły się; zapowiadane niegdyś szu
mnie reformy społeczne nie były urzeczy
w istniani zdobyto się zaledwie na liche
prawo o emeryturach robotniczych, któ
rego zorganizowana klasa pracująca nie
chciala przyjąć, projekt zdemokratyzowa
nia polityki finansowej przez wprowadze
nie podatku od dochodu spotkał się ze
stanowczym oporem warstw’ posiadających
i reprezentującego je Senatu; wreszcie
niezbędne reforma wyborcza napawała
strachem partję rządzącą. Natomiast na
wielką skale rozpoczęły się represję wzglę
dem niecierpliwych żywiołów lewicowych,
domagających się szybkich i gruntownych
przemian, a krzykliwa agitacja rojalistyczna coraz głośniej rozbrzmiewała w Pa
ryżu.
Zmieniające się często gabinety stale
przesuwały się na prawo, wojna w Ma
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roku, a potym arogancka postawa Nie
miec, podnieciły instynkty nacjonalistycz
ne, aż ostatnie wybory prezydenta dały
im widotne zwycięstwo.
P. Poincare zerwał z demokratycznemi zwyczajami „fermera" Faliers‘a, któ
re raziły przedstawicieli innych państw.
Otoczył się on zewnętrznym blaskiem,
przybierał wspaniale pozy panujących „z
bożej łaski*4, działał swym zewnętrznym
urokiem na mało krytyczny a skory do
wzruszeń tłum paryskich bulwarów.
W szeregach szczerze republikańskich
poczęto się nie na żarty obawiać, by ta
teatralna dekoracja monarchizmu nie prze
kształciła się nagle w życiową prawdę.
Takim przebudzeniem się myśli republi
kańskiej był kongres radykałów w Pau,
który ustalił wytyczne programowe i na
nowo zorganizował już zupełnie rozłażą
ce się stronnictwo.
f
Drugim etapem w tym kierunku oyły ostatnie wybory, które przyniosły ka
tegoryczne zwycięstwo stronnictwom le
wicowym, nieprzejednanym przeciwnikom
p. prezydenta.
Znać było, że zbliża się chwila decy
dująca. Ta chwila obecnie nastąpiła: ma
się wkrótce rozstrzygnąć, czy Francja
pójdzie za p. Poincare przez nacjonalizm
i militaryzm aż do hazardów wojny „re
wanżowej" z Niemcainni, czy też drogą re
form socjalnych, finansowych i politycz
nych ku pokojowemu rozwojowi na wszy
stkich polach, które j ej wskazują stron
nictwa demokracji społecznej."
Walka nastąpi na gruncie nowego
prawa o trzyletniej służbie wojskowej.
Prawo to ma przeciwko sobie większość
Izby poselskiej i całą ludność pracującą
Francji — wsi i miasit, ale za sobą ma
ono pana prezydenta, wyższe sfery woj
skowe i dyplomatyczne, oraz Rosję.
P. Poicare może by się nawet i wyrzekł jego, bo, choć żywi tendencje imperjalistyczne, milsza mu jest nadewszystko popularność a wziętość u tłumów,
ale nie pozwala mu na to zobowiązanie,
przyjęte w Petersburgu bez wiedzy przed
stawicieli narodu, i nie pozwala p. Paleologue, ambasador franeuski w nadnewskiej stolicy. Zjechał on specjalnie nad
Sekwanę, i przedstawia, i tłómaczy, stra 
szy, a niejednego przerazić, jeśli nie prze
konać już zdołał: w tym „patrjotycznym"
zamierzeniu pomaga mu bulwarowa pra
sa paryska, znana ze swej „bezintereso
wności".
To też sytuacja jest poważna. Zro
zumiał to p. Doumergue i zaraz po wy
borach, które szczęśliwie wypadły dla
niego, podał się do dymisji. Vivianiemu,
reprezentującemu dardziej lewy obóz( nie

udało się ułożyć listy gabinetu, nie podjął
się też tego Jean Dupuy; „rewanżysta"
Delcasse wymówił się dyplomatycznie cho
robą, a konserwastysta w wielkim stylu,
zwany przez dziwne nieporozumienie „po
stępowcem", p. Ribot, odważył się wpra
wdzie uformować ministerjum, ale zapła
cił za to kompromitacją, bo odrazu, po
zaprezentowaniu się Izbie, dostał „votum
nieufności", choć posiadał w swym gabi
necie takie wybitne siły, jak Leon Bourgeois, zestarzały wódz radykałów, Artur
Dessaye, prezes wolnomyślnej „Ligi Nau
czania" i sławny Delcasse.
Obecnie misją utworzenia ministe
rjum prezydent powtórnie obarozył Vivianiego. Czy będzie on szczęśliwszym niż
za pierwszym razem— wkrótce zobaczymy,
nie ulega bowiem wątpliwości, że w ta 
kim wypadku musi on nadszarpnąć albo
i zupełnie obalić prawo o trzyletniej słu
żbie wojskowej. A jeśłi i teraz Viviani
nie wytrwa, to pozostanie jeden tylko
kandydat na szefa rządów— pogromca kle
ru i wszelkiej reakcji Combes.
Oznaczałoby to ostateczną klęskę p.
Poincarego i jego nacjonalistycznej kliki.
Takiego wyjścia z tego nowego kryzysu
militarystycznego należy Francji jaknajbardziej życzyć. Byłby to koniec dyktator
skich zachcianek ambitnego prezydenta,
byłoby to zapewnienie trzeciej republice
możności dalszej pracy w kierunku de
mokratyzacji i laicyzacji wszystkich insty
tucji i urządzeń państwowych, byłoby to
wreszcie uratowanie honoru Francji, bo
dowiodłoby, że jest ona rządzona wolą lu
du, a nie wolą innego, chociażby najbar
dziej zaprzyjaźnionego, mocarstwa.
„Gazeta Warsz." zgodnie ze swoją
orjentacją, nie posiada się z tego powo
du ze złości na lud francuski i grozi, że
chociaż „ambasadorowie obcych państw
jaw nie nie wtrącają się jeszcze do spraw
państwowych, jak to było przed stu kil
kunastu laty w innym kraju na wscho
dzie, lecz przy dłuższym trw anir rządów
obecnych dojdzie zapewne i do tego".
Pod tym względem ma „Gaz. War."
rację, że przy dłuższym trwaniu rządów
obecnych Poincarego, łatwo do tego dojść
może. Jeden jest tylko ratunek, którego
przed stu laty nie zastosowano w całej
rozciągłości: śmiała i energiczna działal
ność reformatorska na każdym polu, za
pewniająca większy dobrobyt i większą
kulturę masom ludowym. Skuteczniejszy
to środek obrony ojczyzny, niż trzyletnia,
a nawet cztero—czy dwudziestopięciolet
nia służba wojkowa, w którą jedynie wie
rzy organ endecki.
Bo choć „Gazetę War." może to
bardzo gniewać, jednak nie ulega wąt-
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pliwości, że republiką nie da się rządzić
przy pomocy szematów monarchicznych.
Jej polityka zewnętrzna nie może być w
sprzeczności z polityką wewnętrzną.
Dlatego też lewica francuska broni
się od militaryzmu, domaga się skrócenia
służby wojskowej i stopniowego jej prze
kształcenia na bardziej odpowiadające cha
rakterowi demokracji powszechne uzbro
jenie ludu, i nie lęka się zmian, jakie to
pociągnie w ukształtowaniu się przymie
rzy i konstelacji politycznych.
Ubolewanie nad temi skutkami pozo
stawia demokracja francuska takim orga
nom. jak „Matin" w Paryżu, „Nowoje
Wremia" w Petersburgu i „Gazeta W ar
szawska" w Warszawie.
G. Żyński.

Na widowni politycznej.
Sufrażystki.
Na niedawnym zgromadzeniu głównego
sztabu sufrażystek, oklaskiwano gorąco prze
mówienia jednego z przewódców ruchu, Nevinsona. Mowa wymierzona była przeciw królo
wi i zawierała między innemi zdanie następu
jące: „Gdybym był królem, nie ukrywałbym
się za parawanem, przystrojonym drewnianemi głowami moicb ministrów. Jeżeli król nie
chce nas przyjmować w czasach takiego kry
zysu — to do czegóż jest właściwie król, za
co mu płacimy, poco go wogóle trzymamy.
Powinien spełniać obowiązki, do których, nies
tety, Bóg go powołał". Na tym samym po
siedzeniu przyjmowano owacyjnie sufrażyatkę,
która podczas ostatniego przyjęcia w pałacu
królewskim rzuciła się przed królem na kolana
i wołała o „sprawiedliwość" dla sufrażystek.
Policja londyńska, badając sprawę zama
chu dynamitowego w kościele St. Gieorge, do
szła do przekonania, że zamach jest dziełem
tej sarpej kobiety, która urządzała zamachy w
kościołach St. John, St. Parvin i metropolita
lnym. Za kobietą tą wysłano listy gończe.
W izbie gmin poseł szkocki, Cowan,
zwrócił się z zapytaniem do prezesa ministrów,
czy nie byłoby lepiej, aby stary kamień koro
nacyjny ze Scone, na którym ongi koronowali
się królowie szkoccy, a który uszkodziły teraz
sufrażystki, został przeniesiony do Szkocji,
gdzie będzie bezpieczniejszy. Prezes ministrów
odpowiedział jednak na tę propozycję odmo
wnie.

EDGAR ALLAN POE.
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PRZYG O D Y
ARTURA GORDONA PYMA.
Jedynym z naszych przeciwników, któ
ry pozostał przy życiu, był Ryszard Parker. Jak to już wspomniałem na począt
ku opowiadania, ogłuszyłem tego człowie
ka uderzeniem w głowę. Leżał nierucho
my koło drzwi kabiny, ale gdy Peters do
tknął go nogą, odzyskał głos i prosił o ła
skę. Głowę miał trochę rozbitą, zresztą
uderzenie ogłuszyło go tylko. Podniósł się
i na razie związaliśmy mu w tył ręce.
Pies siedział ciągle na Jonesie, warcząc
z wściekłością, ale przypatrzywszy się u
ważnie, przekonaliśmy się, że nędznik już
nie żył, a krew strum ieniem płynęła z głę
bokiej rany w gardle, którą mu zadały ostre kły zwierzęcia
Była wtedy pierwsza godzina po pół
nocy, a wiatr dął ciągle okropnie. Bryk
nabierał coraz więcej wody i trzeba było
koniecznie coś na to poradzić. Przy każ
dym silniejszym uderzeniu wiatru, fala za-
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Z Dumy Państwowej.
0 nazwę „Króleitwa Polskiego".
JaK wiadomo z telegramów, przed kilku
dniami odbyło się posiedzenie komisji pojed
nawczej Dumy i Rady Państwa w sprawie
projektu rozciągnięcia na Królestwo Polskie li
sta wy o irygacji pól. '
Na posiedzeniu komisji — jak donosi
„Dziennik Petersburski" — członek Rady Pań
stwa, Kobyliński, zaznaczył, że użyta w tytule
projektu przez Izbę Państwową nazwa Króle
stwo Polskie wywołuje wątpliwość, czy projekt
ma być stosowany i w 'gub. chełmskiej. Dlate
go więc Rada Państwa w celu ścisłego okreś
lenia terytorjum, na którym projekt ma być
stosowany, "zmieniła tytuł na „gienerał guber
natorstwo warszawskie- i gub. chełmska".
Mówca zastrzegł się, że kwestji zasadni
czej komisja nie podnosiła i on jej wobec te 
go nie porusza.
Poseł Basakow bronił redakcji dumskiej
(nazwy „Królestwo Polskie"), powołując się na
to, iż komisja redakcyjna Dumy trzymała się
poglądu, wyrażonego
Najwyżej zatwierdzo
nym memorjale sekretarza stanu Plehwego z
1897 r , w którym Plehwe proponował usunię
cia całkowitej nazwy Królestwo Polskie, Mo
narcha zaś z opinją tą nie zgodził się, wska
zując w rezolucji Najwyższej, iż nazwa ta nie
może być usunięta, ale kam gdzie to możliwe,
należy ją zastępować terminem podziału admi
nistracyjnego, wyrażającym całe terytorjum
(np. warszawski okręg szkolny).
Z kolei poseł I^acpzewski wskazał, iż p.
Kobyliński] poprawkę, Rady Państwa tłómaczył „niejasnością" redakcji Dumy; to samo,
jak twierdził p. Kobylinskij, miała ua wzglę
dzie komisja Rady Państwa. Chodziło więc
łono tylKo o to, by nie było wątpliwości, że
irawo to stosuje się i'do gubernji chełms
dej.
Wątpliwości te są zupełnie nieuzasadnio
ne. Nazwa Królestwo Polskie obejmuje i gub.
chełmską. Argumentem na rzecz tego twierdze
nia jest fakt, że po zatwierdzeniu ustawy o
gubernji chełmskiej w dnf gł czerwca 1912 r.
■przeszedł przez izbę cały szereg praw, które
osiągnięły sankcję Najwyższą, w których tek 
ście jest najwyraźniej mowa o Królestwie Pol
skim, a stosują się one i do gubernji Chełm
skiej.
Słowem wszystkie czynniki “prawodawcze
od lat 2 nie miały wątpliwości, że gubernja
chełmska nie została wydzielona i że termin
Królestwo Polskie obejmuje i tę gubernję.
Jako przykłady mówca wymienił następu
jące ustawy, zawierające w tekście prawa na
zwę Królestwo Polskie, a wydane po zatwier
dzeniu ustawy chełmskiej: 1) ustawa o polep
lewała pokład, a podczas naszej walki du
żo wody dostało się do kajuty, gdyż wcho
dząc pozostawiłem drzwi otwarte. Burta
z lewej strony została uniesiona przez fale,
podobnie jak łódź, która się znajdowała w
tyle okrętu. Wielki maszt chwiał się, trze
szczał i groził upadkiem lada chwila. Aby
zostawić więcej miejsca na ładunek w spo
dzie okrętu, maszt osadzony był w prze
dziale między dwoma pomostami (obrzy
dliwy system, używany tylko przez bardzo
nieroztropnych budowniczych), i zachodzi
ła obawa, że upadając, wyrwie całą pod
stawę. Dla dopełnienia miary naszych
nieszczęść, przekonaliśmy się, sondując
spód okrętu, że zawiera już co najmniej
jakie siedem stóp wody.
Pozostawiliśmy więc trupy ludzi w ka
binie i zabraliśmy się do pomp. Parker
naturalnie został uwolniony z więzów i użyty do pomocy. Zawiązaliśmy ramię A u
gusta jak tylko umieliśmy najlepiej, i bie
dny chłopiec robił co tylko mógł, to zna
czy bardzo niewiele. Przekonaliśmy się
jednak, że działając ciągle jedną pompą,
opanujemy napływ wody, to znaczy nie d a
my mu się powiększyć. Ponieważ było
nas tylko czterech, musieliśmy ciężko pra
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szeniu położenia dzieci nieślubnych, zatwier
dzona w dn. 13 maja 1913 r., 2) o pozwoleniu
sprzedaży gruntów z majątków majorackich i
poduchownych - - zatwierdzona w dn. 30 czerwca 1<)13 r., 3) o zniesieniu zakazu oddawania
w dzierżawę majątków majorackich — z d. 9
marca 1913 r , 4) o podatku od nieruchomości
miejskich z dn. 21 grudnia 1913 r., 5) o po
większeniu etatów lekarzy miejskich — z dn.
7 lipca lgl3 r. Ta ostatnia w rozdziale I tek
stu prawa zawiera wyraźne wskazanie, że
obowiązuje w 10 gubernjach Królestwa Pol
skiego.
Ostatecznie, po dłuższej dyskusji, komisja
uchwaliła kompromisową poprawkę p. Koby
lińskiego, by wyliczyć wszystkie lo gubernji
Taka redakcja została uchwalona głosami
wszystkich obecnych przeciw głosowi posła
Parczewskiego, który wniósł do protokółu pro
test przeciw tej decyzji.
Interpelacja o język polski w^Chełmszczyżnie.
Koło polskie wniosło do Dumy nagłą in
terpelację z powodu ograniczeń ze strony gu
bernatora chełmskiego, stosowanych względem
języka polskiego.
Autorowie interpelacji cytują znane fak
ty następujące: Na zebraniu Tow. pożyczkowooszczędnościowego „Pomoc" zakazano wbrew
ustawie mówić po polsku. Prezesa Kozerskiego
oraz przewodniczącego obradom Zipcera skaza
no administracyjnie na grzywny po rb. 5ooa wobec odmowy zapłacenia tej kary areszto
wano ich.
Interpelanci przytaczają szereg dokumen
tów dowodzących, źe rozporządzenia guberna
tora nie zgadzają się z prawem i zapytują, ja 
kich środków u.żyjeministerspraw wewnętrznych,
ażeby gubernator nie nakładał samowolnych
grzywien oraz nie pozbawiał obywateli wol
ności.
Interpelację tę podpisało tę podpisało 39
posłów a popierał ją poseł Dymsza. Nagłość in 
terpelacji popierał poseł postępowy Michał
Lwowr. Przeciwko nagłości przemawiał Safonow, uważając ją za sprawę zbyt skompliko
waną. do takiego jednostronnego rozstrzygnię
cia. Wobec tego poseł Dymsza odczytuje Naj
wyżej zaiwierdfcony d<i. (9 czerwea W)13 roku • protokuł komitetu ministrów, w którym jasno
powiedziane jest o wschodnich częściach gu
berni lubelskiej i siedleckiej i żadnych w ąt
pliwości co do tego być nie może.
W imieniu Koła Polskiego popiera nagłość
poseł Harusewicz. Znając tendencję admini
stracji do lekceważącego traktowania przez nią
ludności, zwłaszcza zaś w Królestwie, przytoczo
ne fakty wydają mu się zupełnie wiarogodnemi.
Nagłość interpelacji przyjęto, poczym i
samą interpelację bez rozpraw również przyję
to większością 92 gł. przeciwko 20-u przy 34
posłach, którzy wstrzymali się od głosowania.

cować, krzepiliśmy się jednak o ile moż
ności i czekaliśmy niecierpliwie świtu, aby
przez ścięcie wielkiego maszu ulżyć bry
kowi.
Tak przebyliśmy noc pełną trwogi i
okropnego zmęczenia; a gdy dzień zaja
śniał, burza wcale się nie uspokoiła i nie
było najmniejszej oznaki, zwiastującej blizkie uciszenie. Wyciągnęliśmy wtedy cia
ła na pomost i wrzuciliśmy je do morza.
Następnie pomyśleliśmy o pozbyciu się m a
sztu. Gdy odpowiednie przygotowania zo
stały dokonane, Peters, odnalazłszy siekie
ry w kabinie, zabrał się do rąbania ma
sztu, podczas gdy my zajęliśmy się pod
porami. Gdy bryk nachylił się pod u d e
rzeniem wiatru, na dany znak przecięli
śmy podpory i cala ta masa drzewa i lin
wpadła do morza, nie wyrządzając nam
żadnej większej szkodyPrzekonaliśmy się wtedy, że bryk na
biera mniej wody, lecz położenie nasze
było ciągle bardzo niepewne i nie mogli
śmy inaczej opanować napływu wody, jak
tylko działając dwiema pompami. Usługi
oddawane nam przez Augusta były zupeł
nie nieznaczne.
D. c. n.
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Ekonomiczne położenie Galicji.
Zgromadzenie w sprawie położenia eko
nomicznego Jodbyło się 15 b. m. we Lwowie
staraniem' Polskiego Tow. demokratycznego w
sali instytutu technologicznego przy licznym
udziale przedstawicieli sfer inteligiencji i ręko
dzielników. Uchwalono jednogłośnie wśród oklasków "obecnych następujące rezolucje, pos
tawione przez d-ra Battagię, a formułujące po
stulaty polityczne ludności miast:
I. Polityka handlowa agrarno-ochronna,
dla miast 'zabójcza, a dla rolnictwa samego
szkodliwa, winna ustąpić miejsca ułatwieniu
dowozu zboża i bydła z zagranicy, oraz intenzywnej polityce inwestycyjnej państwa i kraju
dla podniesienia produkcji rolniczej.
II. Na bankach naszych cięży zadanie
coraz wydatniejszego opanowanin krajowych
oszczędności celem tym pewniejszego zaspokójania krajowych potrzeb kredytowych, oraz ce
lem stopniowego uniezależnienia naszego tar
gu finansowego od targów obcych. Należy dą
żyć konsekwentnie do wytworzenia silnej rorodzimej organizacji kredytowej.—
III. Kraj nasz skutkiem wiekowego za
niedbania ze strony państwa, skutkiem swego
eksponowanego położenia—ma prawo domagać
się od państwa szczególnie wydanych inwesty
cji w dziedzinie komunikacji, zwłaszcza dróg
wodnych, oraz w dziedzinie budynków publi
cznych.
IV. Obowiązkiem kraju i gmin miejskich
jest przystąpić bezzwłocznie do intenzywnej i
systematycznej
akcji,
celem postawienia
szkolnictwa handlowego na stopie, odpowiada
jącej piekącej’ potrzebie kraju i zdolnej zapobiedź nadmiarowi frekwencji w szkołach śred
nich o ogólnym kierunku wykształcenia.
Następnie uchwalono również przez łaklamację rezolucję d ra Dwernickiego:
Popieranie rolniczego rzemiosła przez za
opatrywanie wszystkich potrzeb życia codzien
nego bezpośrednio u rzemieślników, jest obo
wiązkiem patrjotycznym każdego obywatela.

Z prasy rosyjskiej.
Gdzie się uczyć?
Gazeta rosyjska „Dień“ narzeka na coraz
większe ograniczena kształcenia się młodzieży
z państwa rosyjskiego w uniwersytetach zagra
nicznych.
Obecnie zamknięto zupełnie wstęp tnlo
dzieży tej do uniwersytetów w Berlinie, Wro
cławiu, Strasburgu i Heidelbergu; wprowadzo
no „numerus clausus", czyli ograniczoną bar
dzo liczbę w Bonn, Monachjum, Mancheimie i
w Lipsku; wymagane jest świadectwo z poby
tu w rosyjskiej wyższej uczelni we Fryburgu,
Halli i in. W wielu ograniczono możność pra
cy w laboratoriach, podwyższono wpisy i t. d.
W Szwajcarji również w ostatnich czasach
wprowadzono rozmaite ograniczenia, jak np. w
Zurichu wymagana jest znajomość języka, w
Bazylei przyjmują najwyżej 10 osób na semestr.
Austrja jest tak samo zamknięta dla studen
tów wszystkich, jak Niemcy.
Pozostąją dostępne tylko uniwezsytety wło
skie, francuskie, angielskie, belgijskie i skan
dynawskie. Ale we Włoszech, pomimo znacz
nej liczby uniwersytetów, niewielu kandydatów
może się umieścić, gdyż wszystkie prawie uni
wersytety włoskie są małe, obliczone na 300
słuchaczów. W wielkich zaś uniwersytetach,
jak np. w neapolitańskim, który liczy 6,000 stu
dentów, pomimo nieznacznej liczby (80-ciu) stu
dentów rosyjskich, już słychać skargi na cia
snotę i z pewnością dostęp ten wkrótce zosta
nie zamknięty.
W Anglji bardzo wysokie opłaty i drożv
zna życia czynią uniwersytety tamtejsze nie
dostępnemu dla niezamożnej i mniej zamożnej
młodzieży.
Uniwersytety francuskie i belgijskie już
teraz przepełnione są studentami z państwa ro
syjskiego. Z tego wszystkiego wynika, że za
rok lub dwa—młodzież z państwa rosyjskiego
nie będzie miała gdzie się uczyć.
,A w Rosji—kończy swe skargi „Dień“—otwarcie nowego wyższego zakładu naukowe
go uważane jest w ministerjum oświaty nie
mal za klęskę narodową".
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Przyśpieszenie procedury
cywilnej.
Obie Izby prawodawcze uchwaliły i prze
dstawiły do sankcji Monarszej ustawę o zmia
nach, mających na celu przyśpieszenie procedu
ry cywilnej. Zmiany te polegają przede wszy
stkim na tym, że zniesiona zostaje różnica po
między ogólnym trybem postępowania cywilne
go w sądach okręgowych a trybem skróconym.
Podług trybu ogólnego wymaganym było
od stron złożenia sądowi, przed posiedzeniem
decydującym, czterech papierów: powództwa cy
wilnego, odpowiedzi, repliki i zaprzeczenia; n a 
tomiast podług trybu skróconego, sąd wymaga
złożenia tylko jednego papieru, objaśniającego
sprawę. Chcąc zagmatwać sprawę, strony czę
stokroć zwlekały z przedstawieniem tych papie
rów i dowodów, żądając raz po raz odkładania
sprawy.
Łeby zapobiedz takiej powolności, nowe
prawo ustanawia jeden tylko tryb postępowa
nia, mianowicie przewodniczący sądu po wnie
sieniu powództwa odrazu sani wyznacza termin
pierwszego posiedzenia, a w pozwie zaznacza
się, czy strona ma złożyć piśmienne wyjaśnie
nie (jeżeli sprawa jest skomplikowana), czy też
nie.
Zarazem nowe prawo ustanawia jeden tyl
ko termin do zakładania apelacji przeciwko wy
rokowi sądu, mianowicie miesięczny (dotąd dla
spraw z trybu ogólnego termin ten wynosił
cztery miesiące, a z trybu skróconego—miesiąc).
Od uznania przewodniczącego będzie rów
nież zależeć, czy świadków ma badać cały sąd,
czy też dla pośpiechu tylko jeden członek sądu.
Jeżeli strona nie podała swego adresu lub nie
wykazała osoby, upełnomocnionej do odbierania
z sądu papierów, to papiery i pozwy hędą uznane za doręczone.
Dodać jeszcze należy, że dla przyspiesze
nia procesu w instancji kasacyjnej, nowe pra
wo ustanawia dwumiesięczny termin dla skła
dania skarg kasacyjnych, gdy dotychczas ter
min ten wynosił cztery miesiące.
Wreszcie ważną jest inowacja, polegająca
na tym, że jeżeli strona wygrywająca zwlekała
umyślnie z przedstawieniem dowodów, to wy
nikające z opóźnienia koszty sądowe sąd może
zasądzić na korzyść strony przegrywającej, lecz
sumiennej. Ma to na celu również zapobieże
nie powolności procesu cywilnego.
Nowa ustawa zacznie obowiązywać po ogłoszeniu jej w „Zbiorze Praw", co wkrótce
nastąpi.

Z całej Polski.
Sprawy prasowe
Przeciw’ko redaktorom
„Kurjera Poznańskiego" i „Orędownika" wyto
czono proces w związku z głośnemi rewelacja
mi redaktora „Dziennika Berlińskiego", Fran
ciszka Krysiaka. Akt oskarżenia zarzuca im
przekroczenie ustawy o własności autorskiej,
Jako powodowie występują: osławiony przy
wódca hkt Tiedemann, ksiądz Hanyeki i ge
neralny sekretarz Ostmarkehvereinu Schulze.
Proces ten ze względu na niezwykłe tło poli
tyczne budzi ogromne zainteresowanie.
— Redaktor „Warszawskiej Myśli", Gorwitz Samoiłow, skazany został przez sąd okrę
gowy na dwa miesiące więzienia za podanie
wiadomości o przybyciu do Warszawy oddzia
łu lotników wojskowych, w której dopatrzono
się rozgłaszania tajemnicy wojskowej.
P. Feliks Jasieński cofnął swój zapis. Wobec
kampanji pewnego odłamu prasy warszawskiej
przeciw niemu i magistratowi, p. Feliks Ja
sieński zerwał układy z magistratem warszaw
skim co do swoich zbiorów muzealnych.
Ulepszenie dróg w Królestwie. Ministerjum
spraw’ wewnętrznych opracowało proiekt pra
wa o przeznaczeniu na utrzymanie i ulepsze
nie dróg gruntowych w Królestwie Polskim
podatków, płaconych na utrzymanie sądów
gminnych.
Teatr Lelewicza po czterech przedstawię
niach w sali kasy oszczędności w Kołomyji w
Galicji, opuścił miasto. Wynik kasowy był
dość pomyślny.
.
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Z naszych stron.
Z Tow. Higienicznego. Zarząd Tow.
higienicznego zawiadamia, że od dnia 16
b. m, odbywają się w ogrodzie Brono
wickim codziennie z wyjątkiem świąt i
niedziel zabawy dziecinne od 4 do 6-ej
po południu.
Teatr Popularny. W sobotę wielki koncert
chóru cygańskiego, przybyłego z Petersburga;
wykona on romanse, pieśni cygańskie oraz
tańce.
Najbliższa nowość głośna komedjo • farsa
Jerzego Berra „On chce się zabić".
Sprawa o szyldy, Dziś w Zjeździe Sędziów
w Lublinie sądzona będzie w apelacji sprawa
kupców z Chełma o szyldy polskie.
Urodzaje w powiecie Lubelskim. Ozime i jare
zasiewy w powiecie lubelskim znajdują się w
dobrym stanie. Pszenica i żyto okwitły i kłoszą
się, jęczmiona i owsy kwitną. Zasiewy prosa,
konopi i tatarki skończone. Urodzaj na ziem
niaki i buraki zapowiada się dobrzej
Poziomki w tych dniach pojawiają się
już coraz częściej na targu, które przywożą
wieśniacy z okolicznych wiosek. Cena dosyć
duża. Mały koszyk, objętości t i pół szklanki
bosztuje 30 do 35 kop.
Pożary. We wsi Łysa Góra w pow. Puła
wskim wybuchł pożar, który strawił dom mie
szkalny. stodołę i stajnię, należące do Stani
sława Gabuka, zaasekurowane na 520 rb. Róż
nych ruchomości spaliło się na 7uo rb. Przy
czyna pożaru niewiadoma.
We wsi Piotrowice w pow puławskim
spaliły się budynki gospodarskie należące do
Jana Kaługi i Franciszki Wrzochoń, zaaseku
rowane na 520 rb. i Stanisława Wójtowicza
dom i stodoła niezaasekurowane, wartości 250
rb. Prócz tego spaliło się dwoje cieląt i róż
nych rzeczy na 376 rb. Przyczyna pożaru nie
wiadoma.
Sąd w gub. Chełmskiej. Projekt prawa o
urządzeniu sądownictwa w gub. Chełmskiej,
sporządzony przez ministra sprawiedliwości, ko
misja budżetowa Dumy po długich rozprawach
przyjęła. W gub. Chełmskiej wg. tego projek
tu ma być wprowadzony sąd przysięgłych, są
dy gminne i trzy zjazdy sędziów’ pokoju od 14
stycznia 1915 r.
Z Chełmszczyzny. Pisma petersburskie no
tują pogłoskę, że ministerstwo spraw wewnę
trznych postanowiło wprowadzić do samorządu
miejskiego w Chełmszczyźnie kurje narodowo,
ściowe. Względy, któremi ministerjum powo
dowało się przy powzięciu powyższej decyzji,
są następujące: Rząd doszedł do przekonania,
że w gubernji chełmskiej odsetek ludności ro
syjskiej, na której rząd mógłby się oprzeć, jest
bardzo nieznaczny, a wobec tego istnieje oba
wa, że element polski po miastach będzie prze
ważał.
Co -do sprawy wprowadzenia ziemstw w
gubernji chełmskiej ministerjum spraw’ wew
nętrznych, wiedzione temiż obawami o możli
wą przewagę obywateli polaków, oraz niepew
nych pod względem lojalności włościan rusinów, uznaje, że wprowadzenie ziemstwa jest rze
czą nieziszczalną i zamierza zastąpić je za pomocą
zreorganizowanego zarządu administracyjnego.
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Ostatnie wiadomości.
POŁOŻENIE ROZPACZLIWE.
Rrzym. Doniesienia pism tutejszych zadają
kłam optymitycznym twierdzeniom prasy wie
deńskiej. Zdaniem prasy włoskiej, położenie w
Durazzo jest rozpaczliwsze, niż kiedykolwiek
indziej i jeżeli miasto nawet dotychczas nie
wpadło w ręce powstańców, jest to w każdym
razie kwestją godzin najbliższych.
Rzym. Według nadeszłych tu wiadomoś
ci, powstańcy przygotowują nowy atak na Du
razzo i mieli już jakoby otoczyć szczelnie ca
łe miasto. Wojsku księcia udało się podobno
odbić kilka ataków. Przedsięwzięto szereg środ
ków celem skutecznej obrony miasta. Między
innemi chodzi jeszcze o ściągnięcie poważniej
szych posiłków. Tymczasem wszakże, oddział
złożony z tysiąca ludzi, ciągnący na odsiecz,
niedaleko Durazzo powstańcy otoczyli i zdzie
siątkowali.
W M EK SY K U .
Waszyngton. Donoszą tu, że między kano.
nierką Huerty „Guerrero" a kanonierką pow
stańców „Tampico" wywiązała się walka, w
której ta ostatnia była pobita i wzięta do nie
woli. Kapitan i inżynier „Tampico" popełnili
samobójstwo.
POLEPSZENIE STOSUNKÓW GRECKOTURECKICH.
Londyn. „Times" zapewnia, że w stosun
kach grecko tureckich nastąpiło stanowczo od
prężenie. Rzeczy weszły bezwarunkowo na le
pszą drogę. Ludność grecka w Turcji uspoko
iła się znacznie, emigracja jej osłabła w ostatOPINJA O GABINECIE VIVIANIEGO.
Paryż. Z wyjątkiem pism stronnictw
skrajnych oraz dziennika „Le Radical", które
bronią w dalszym ciągu sprawy powrotu do
2-letniej służby wojskowej, pozatym cała prasa
pochwala ton stanowczy i jasny oświadczeń
prezesa ministrów, Vjvianiego.
Ś M IE R Ć L O T N IK A .
Paryż. Na polu lotniczym w Chartres zna
ny lotnik wojskowy, major Felix, czyniąc pró
by z nowym jednopłatowcem systemu inży
niera polskiego, Drzewieckiego, spadł i zabił się.
ARESZTOWANIE RABUSIA.
Libawa. Aresztowano tu przybyłego z No
wego Jorku technika dentystycznego, Szaleń
ca, oskarżonego o zrabowanie w Warszawie róż
nych przedmiotów, ocenionych na 150,000 rb.
SZPITAL ROSYJSKI W BERLINIE.
Berlin. Ambasador rosyjski w Berlinie
rozpoczął z rządem niemieckim rokowania w
przedmiocie wybudowania tu specjalnego szpi
tala, przeznaczonego dla mieszkających w Ber
linie rosjan. Narazie proponowane jest ustano
wienie 100 łóżek.

Rozmaitości.
„Nikt nas nie lubi".
Skarżył się czasu swego w parlamencie
w przystępie sentymentalizmu feldmarszałek
Moltke. Óbecnie prasa niemiecka oburzona jest
na Luksemburczyków, że w tych dniach urządzili nowe demonstracje przeciwko Prusom
z okazji wyboru pewnego b. poddanego prus
kiego na posła do sejmu luksemburskiego;
nadto podczas tej demonstracji wśród śpiewu
hymnu narodowego luksemburskiego spalono
lalkę przedstawiającą oficera pruskiego. Cieka
we to państewko, zamieszkałe przez Niemców,
którego językiem urzędowym je st jednak fran
cuski, od dawna już drażni patrjotów pruskich,
a szczególną irytacją napełnia ich pieśń Luk
semburczyków, której refren brzmi: „Mer wol
le bliewe, wer mer sin, mer wolle keene Preisse sin". (Chcemy zostać tym, czym jesteś
my, nie chcemy być Prusakami.) „Kreuz Ztg"
przypomina, że pieśń ta gniewała już ks. Bis
marcka. Lecz któż winien, że „Prusaków nig
dzie nie lubią"?

Pokój
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o dwuch oknach widny
albo pokój z kuchnią

do wynajęcia
Wiadomość
w Administracji „Kuriera Lubelskiego**.

Krakowskie - Przedmieście 60.
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Kto się poci i wypróbował już wszys
tkie środki przeciw poceniu się, a te mu
nie pomogły, niech kupi w aptece lub
składzie aptecznym pudełko TANNORYZU
Kojraóskiego i użyje według dołączonego
do każdego pudełka przepisu. Próbujący
nic nie ryzykuje, gdyż nieszkodliwość
TARNORYZU zabezpieczają pozwolenia Ra
dy Medycznej w Petersburgu i Warszaw
sldego Urzędu Lekarskiego, a koszt pudeł
ka, wystarczającego na dłuższy przeciąg
czasu jest minimalny gdyż wynosi zaled
wie 35 kop.
Przy kupnie zwracać uwagę na naz
wę TANNORYZ N° pozwolenia 5231 i naz
wisko wytwórcy W. Kojrański; odrzucać
wszejkie imitacje.

FOSFATYItA FALIERA

znakomity pokarm, najbardziej pole
cany przez lekarzy dla dzieci od 7-iu
miesięcy, zwłaszcza w czasie odsta
wiania od piersi i w okresie rośnięcia. Ułatwiar^bkowanie i zapewnia
prawidłowy rozwój kości. Bardzo po
żyteczny ala staroów i rekonwales
centów.
Sprzedaż we wszystkich aptekach,

JEST DO SPRZEDANIA MASZYNA

DO POŃCZOCH i TRYKOTAŻY
nowego syst. „VICT0RIA“. Wiadomość: ul. Czechow
ska dom Jakubowskiej w sklepiku.

i składach aptecznych.
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PARYŻ
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T a c h e r ls

Tamówienia na świeże truskawki z plantacji w Trze*- śniowie przyjmuje bufet hotelu „Janina".

Na składzie: Wanny orygMalcowskie, klozety, części wodoc.

lnż. St. JANICKI & S-ka

Dom H an d lo w y i B iu ro te c h n ic zn e

LUBLINIE, ul. Szpitalna N° 16 (gmach hot. „W iktorja").
ADRES TELEGR.: „JANICKI—LUBLIN".

Telefonu N° 460.

a

Olajłaniej^ solidnie^ i prędko^

m iS M E Z fO E B .
URZĄDZENIA BIUROWE.
URZĄDZENIA SKLEPOW E.
Drzwi. Okna. Posadzki. Podłogi. Altany.
Werendy.
Sedesy.
Oparkanienia.
wszelkie inne roboty stolarskie, meblowe i budowlane, a także dostarczamy na żądanie
klijentów na wszelkie roboty stolarskie i ciesielskie obrobione materjały pg. danych wymiarów.

1-sza Lub. Parowa Fabryka Wyrobów Drzewnych

A. Czajka i B. Miladowski
Lublinie, ul. Obywatelska N- 10. Telefon N- 542.

■ w REDAKCJA ZA DZIAŁ OGŁOSZEŃ NIE ODPOWIADA.
Redaktor i wydawca Dr. Mieczysław Biernacki.

Drukarnia i Lit. -J Pietrzykowskiego w Lublinie.
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