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Rękopisów nie zwraca się

Chrzęść. F ab ry k a W yrobow Chemicznych
Warszawa, Marszałkowska 8.

Poleca:

PASTTj do obuwia, uznaną przez ogół za jedyną, która daje lśniący i trwały

n e u r o lo g

„ F E N O M E N ” PŁYN łatwo i pięknie czyszczący
zamieszkał w Lublinie, ul. Czechowska 12 „ L U X
MASĘ do podłóg, dającą łatwo połysk, bo tylko
b. Dyrektor Sanatorjum w Karolinie

pod Warszawą,

(od lipca Czechowska 10) i przyjmuje cho
rych z cierpieniami układu nerwowego co
dziennie do 10 i pół rano i od 4 do 6 pp.

KAZIMIERZ

HELENY OLICKIEJ

pensjonat
(izraelicki) przeniesiony w góry do willi Pawio
wej Tarłowskiej. Najpiękniejsza miejscowość.
Wiadomość na miejscu.

Czy są do wyleczenia choroby płucne?
To wysoce ważne pytanie niezmiernie zajmuje
wszystkich cierpiących na astmę, tuberkuliczne bóle
gardła i płne, uporczywy kaszel, zastarzałą chrypkę, a
rzy dolyckcZv..“ nie doznali polepszenia. Wszyscy

chorzy na te dolegliwości otrzymają od nas bezpłat
nie książkę (64 str. z rysunkami) p. t. „Czy są do wy
leczenia choroby płucne?" dzieło d-ra medycyny Gutmana, głównego lekarza lecznicy Pinzenowskiej w
Berlinie. Tysiące ludzi, wypróbowawszy ten środek, z
zachwytem wyrażają się o rezultatach’. Lekarze pra
ktykujący zastosowują go jako djetyczny środek przy
płucnej tuberkulozie (suchotach) astmie, chronicznym
katarze, bronchitis i krtani i byli bardzo zadowoleni
z jego działania. Zdobycz ta nie jest sekretnym śro
dkiem, gdyż składa się z traw Libera, które zgodnie
z urzędowym rozporządzeniem, można bez przeszkód
sprzedawać i użytkować. Jednak pełne zalety tych
traw są wówczas, kiedy rosną one na wulkanicznym
gruncie. Nasza książka „Czy są do wyleczenia choro
by płucne" wysyłana zupełnie bezpłatnie, w formie
bardzo przystępnej, objaśnia w jaki sposób każdy
chory może swoje niedomaganie określić i zorjentować się jaka właściwie choroba płucna mu dolega.
Proszę napisać tylko otwarty list ae wskaza
niem swego szczegółowego adresu do domu handlo
wego G. Sete, Ryga 110, Aleksandrowska 13.
Jeden list dziękczynny z wielu.
St.-Petersburg, dnia 21 marca 1914 r.
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F a b r y k a A rm a tu r
i O d le w n ia B ro n z u

Jan Sambor
w Lublinie. Namiestnikowska (Rury).

Telefon N2 580.

w Pydze

przez potarcie suknom.

Żołądkowa chorym

±

gliwości (katar żołądka i kiszek, obstrukcja, za
wroty głowy, gazy, zgaga i t. p ) wskażę sku
teczny środek domowy. Zapytania listowne
z dołączeniem marki na odpowiedź prosimy
nadsyłać do Biura Korespondencyjnego w Łodzi.

CIECHOCINEK
Sanatorjum dla dzeci (do lat 15)
d-ra Margulesa.

Mowa z sensem.

Fortepian krótki koncertowy i różne meble
DO SPRZEDANIA.
Wiadomość: ul. Czechowska Nt 22 m. 5.

Lekarz domowy, przyszedłszy do chorego, wy
pytuje żonę o jego zdrowie. —
— Jakże mąż spędził wczorajszą noc?
— Niedobrze, panie doktorze. Widocznie miał
gorączkę, bo bredził.
— No, a dziś?
— Dziś mówi już z sensem.
- Cóż takiego powiedział?
— Zażądał koniaku Szustowa.

Taniej niż wszędzie! jały zagraniczne
na kostjumy męskie. Wełny, szewioty na mundurki.
Sukienki haftowane, woale, markizetki, batysty, saty
ny gładkie i deseniowe, kretony od 8 kop. Biało to
wary, portjery, firanki, dywany, kapy, serwety, chust
ki, kołdry letnie itp. K. Czapski, Krakowskie-I rzedmieście 28.

Reformo mieszkań
warstw pracujących.
„Chcesz wiedzieć, kim jestem
„Obacz, jak mieszkam".

Każdy, kto zna życie ludzi pracują
cych
w mieście: urzędników, rzemieślni
Ponieważ używam już czwarty funt ziół Puhlmana, więc mogę bezstronnie sądzie o jego działaniu. ków i in. zgodzi się, że jest ono ciężkie,
Mam lat 65 i miałem stare chroniczne cierpie
nie płuc, z towarzyszącym mu takim kaszlem z plwo bezbarwne, pozbawione piękna, bo niema
cinami, że pozostała tylko mała cząstka moich płuc. go w warunkach pracy, ani w otoczeniu,
Muszę przyznać się, że już jedną nogą, jak mówią, co wpływa przygnębiająco na pracowni
stałem w grobie. Jednak będąc w łóżku nie miałem
żadnego kaszlu i plwocin dlatego wstawałem codzien ków nie umiejących przeciwdziałać złemu,
nie o godz. 12. Skoro tylko byłem ubrany, kaszel
rozpoczynał się i to z taką siłą, że wieczorem o godz. nawet tam, gdzie dałoby się wiele zmie
dziewiątej szedłem na odpoczynek fizycznie wyczer nić, lub ulepszyć. Pustka—czczość — nic
panym. Straciłem wszelką nadzieję na uleczenie tej
choroby, gdy przypadkowo czytam w .Heroldzie" wz własnego—indywidualnego—forma jedna
miankę o Pańskich ziołach Puhlmana. Jak wyżej po dla wszystkich — bezmyślne naśladownic
wiedziałem, nie miałem żadnej nadziei na uleczenie two—oto obraz życia warstw pracujących
tej choroby, jednakże wypisałem sobie książkę, którą
uważnie przeczytałem i pomyślałem sobie: „Jak mogą miejskich. Szablon—panujący niepodzielnie
pomodz jakieś zioła mnie, któremu żadne środki meRycyny nie odniosły pożądanego skutku." Zęby od wszędzie i we wszystkim: w urządzeniu sobie
kryć taisz zamówiłem sobie 2 funty ziół Puhlmana. życia, w stosunkach z ludźmi, nawet w uO cudzie! Po wypiciu pierwszego funta czułem, że rządzeniu mieszkań, jest głównym powodem
kaszel staje się o wiele słabszym a przy drugim i
trzecim staje się rzadszym. Jeżeli zioła Puhlmana przyziemności,sprowadzanie życia do warto
nowych płuc nie stwarzają, jednak moje, przecho ści zera, wpływa też zabójczo na starszych,
wały od zupełnego zniszczenia, o czym mogę tak
oraz na wychowującą się młodzież. Bez
przed Bogiem jak i przed ludźmi zaświadczyć.
Na zakończenie chciałbym radzić wszystkim, doskonalszych form istnienia nie można
którzy cierpią na płuca, pić zioła Puhlmana —każden
piąć się wzwyż, i pospolitość staje się
będzie wynagrodzony za poniesione koszta.
Wypowiadam swe najgorętsze podziękowanie cechą wszystkich, prócz zaledwie jedno
Panu Puhlmanowi, a osobliwie Panu Sete, że nie uląkł
się żadnych kosztów, i ogłosił o tych ziołach w stek wybitniejszych.
„Heroldzie";
Brak prostoty jest znamienny wśród
Pozostaję pełen szacunku:
L. Finkel.
Szanowny Pan Sete

metale.

w arstw pracujących, które wyrugowaniem
prostoty z życia naśladują t. zw. „wyż
sze sfery". Dowodem choćby urządzenie
mieszkań urzędników, rzemieślników i in
nych pracujących z tej samej kategorji.
Pensje urzędnicze lub zarobek, rzemieśl
nika nie pozwala na kupno rzeczy w ar
tościowych, tymbardziej więc powinno się
ukochać piękno leżące w prostocie, a nie
jego surogat będący wstrętną tandetą.
W mieszkaniu zwykle szczupłym przewa
żnie 2— 3 pokojowym, jakie jest udziałem
większości pracujących, dużo miejsca zabierają niepotrzebne sprzęty i graciki, służące jakoby do upiększenia i wygody,
właściwie zaś bynajmniej temu zadaniu
nie odpowiadające. Wyścielane kozetki,
dywanowe otomany, wymagające częste
go trzepania, tak łatwe do zniszczenia
przez dziatwę, krzesełka, na których się
siada z obawą nie uszkodzenia ich deli
katnych kształtów... toaleta pełna figurek
porcelanowych—są plagą tam szczególniej,
gdzie wychowują się dzieci, ileż kar od
bierają za wygniecenie kozetki, stłuczenie
porcelanowej figurki, ściągnięcie serwety
wraz z wazonem sztucznych kwiatów,
stale zakurzonych, ile czasu traci Mary
sia „do wszystkiego" lub sama pani nad
ustawieniem, obcieraniem i chronieniem
przed dziećmi tych
bezwartościowych

C O Ł)

przedmiotów.
Na stole pyszni się laufer
ręką pani domu, lub której z córeczek
wyszyty, gdy młodsza dziatwa ma dziu
rawe pończoszki, chłopiec w braku guzi
ka zapina dowcipnie majtki na zapałkę,
co dowodzi, źe potrzeba jest matką wy
nalazków... Ściauy ubrane w pocztówki
i wskutek tego rzadko okurzane, firanki
spuszczone,
aby jaknajmniej
światła
wpływało do pokoju — na stole albumy,
fotografje w ozdobnych ramkach, prze
wracające się za lada poruszeniem, lam
pa z „abażurem" (a jakże!) zwykle zaku
rzonym, cały ten bezmyślny blichtr, czy
nią z mieszkania miejsce męki i kaźni dla
dzieci, a wykluczając wszelkie piękno
stają się szkodliwe swą obecnością dla
mieszkańoów.
Monotonię ożywia (o ironio!) kana
rek w klatce, uosobienie niewoli, gramo
fon, lub akwarjum ze stale zdychającemi
rybkami (to wina tych nieznośnych bęb
nów „albo też" kulfona Maryni, bo pew
no zapomniała wodę odmienić) wciąż za
stępowane nowymi bez względu że pie
niądze te byłoby pożyteczniej użyć na
zaprenumerowanie stałe gazety, lub ta 
nie wydawnictwo, czy choćby broszurkę
z zakresu higieny, wychowania i t. p.
tak bardzo potrzebne dla ludzi zajętych
pracą. W takim mieszkaniu przygotowują
się do życia przyszli ludzie — nieraz 4-ro
6 ro dziatwy, których niema czasu wy
prowadzić na powietrze, którym nie wol
no biegać swobodnie, rozszerzać płuca
głośnemi okrzykami, odsłaniać firanek,
bawić się krzesłami zastępującemi konika
i t. d. i t. p. Biedne dzieci pozbawione
swobody, w której rozwijały by się jak
kwiaty w słońcu.
Przedstawmy sobie teraz to samo'
mieszkanie urządzone prosto, zwyczajnie
bo tam gdzie wychowują się dzieci po
winny stać sprzęty tylko koniecznego użytku i najprostszej konstrukcji, a więc
obok łóżek i łóżeczek, stoły i ławy moc
ne, wygodne, łatwe do uszorowania przez
pierwszą lepszą Marysię, dające się prze
nosić, a nawet przewracać bez obawy
uszkodzenia, szafy w murze, aby nie za
bierały miejsca i powietrza firanki na rol
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ce z półkami, rozsuwające się bez kłopo
tu dla wpuszczenia światła, zwyczajna,
biała szafka na książki, ale z doborem
dzieł—portrety sławnych ludzi na ścianach,
obrazy dobrego pendzla, choćby w repro
dukcji, dobry instrument muzyczny, stalugi i in. bo nie tylko powinniśmy czytać
książki, chodzić do teatru, ale zajmować
się malarstwem, rzeźbą, muzyką (oczywi
ście niewszyscy) tylko ci co mają zdolno
ści. Wtedy objawiało by się więcej talen
tów, które dziś giną marnie nie zużytko
wane, lub zapóźno powołane do życia, a
młode pokolenie nie wychowywało by się
jednostronnie jak obecnie, w kulcie dla
jednych z pomiędzy Sztuk Pięknych ze
szkodą innych równie" doniosłego znacze
nia. Prócz tego w mieszkaniu powinny
być kwiaty, kwiaty, kwiaty! Wychodowanie już w styczniu hjacenta, fiołków,
i t. p. mniej zajęłoby czasu i mniej ko
sztowało pracy niż wyszycie laufra, a o
ileż wdzięczniej wygląda pokój ożywiony
kwitnącą rośliną. Miłośnictwo przyrody
nie zaznacza się zupełnie wśród warstw
pracujących—a szkoda, bo tylko w łącz
ności z pr-zyrodą nawet przy ciężkich wa
runkach pracy można się rozwijać du
chowo, mocnieć fizycznie i moralnie. Peł
na cudów i tajemnic księga przyrody
stoi zamknięta. Ten brak umiłowania przy
rody mści się groźnie na nas schorzeniem
naszych ciał, małością dusz, wywołując
jeszcze inne objawy zwyrodnienia, jak
nprz. niezrozumiałe zachłanne niszczenie
plantacji miejskich, łamanie gałęzi drzew,
krzewów, deptanie trawników7 i kwiatów,
na które wciąż tyle ubolewań i skarg
słyszymy. Odbiegliśmy od przyrody i na
wet na myśl nam nie przyjdzie jak wiele
tracimy na tym. ZnriCnieni w’ zwykłych
zjadaczy chleba, znudzeni, zdenerwowani,
obojętni, nie szukamy nawet źródła, skąd
czerpać moglibyśmy nowe siły. Znalazłam
się niedawno u jednego z rzemieślników7,
przybyłego świeżo ze wsi w podmiejską
okolicę. Wszedłszy do mieszkania w pier
wszej zaraz izbie zachwycona zostałam
urokiem swojskości i rodzinnego piękna,
które biło w oczy barwnością i prostotą
urządzenia. Nizkie łoża okryte kilimem

mo?e zatonąć. Zamieszanie, jakie dotych
czas panowało w moim umyśle, sprawiło,
że mi to na myśl nie przyszło i że od pe
wnego czasu uważałem utonięcie za nie
PRZYG O D Y
bezpieczeństwo najbardziej nam grożące.
Czując powracającą nadzieję, korzystałem
ARTURA GORDONA PYNiA.
z każdej chwili odpowiedniej, aby zacisnąć
sznury, któremi przywiązałem się do resztki
IX. Połów żywności.
masztu, i przekonałem się wkrótce, że mo
Na szczęście przed nadejściem nocy im towarzyszom ta sama myśl przyszła do
przywiązaliśmy się byli wszyscy czterej bar głowy, gdyż czynili to samo Noc była
dzo mocno do pozostałych resztek masz ciemna okropnie i niepodobna opisać cha
tów i leżeliśmy przytuleni do pokładu. Ta osu i hałasu, jaki nas otaczał. Pokład na
ostrożność ocaliła nas od śmierci. Przez szego okrętu znajdował się na równi z po
chwilę byliśmy zupełnie ogłuszeni tym ol wierzchnią morza, a raczej byliśmy oto
brzymim ciężarem wody, który nas przy czeni wałem piany, której część przelewa
gniótł, a gdy spłynęła, czuliśmy się zupeł ła się co chwila przez nas. Nasze głowy
nie unicestwieni. Jak tylko zdołałem ode znajdowały się bez przesady przez iedną
tchnąć, zawołałem głośno na moich towa tylko sekundę na trzy, nad wodą. Chociaż
rzyszy. August tylko mi odpowiedział: leżeliśmy tuż obok siebie, nie mogliśmy
„Koniec nadchodzi, polećmy dusze Bogu!" wcale widzieć się wzajemnie, ani też mc
Po kilku chwilach i tamci dwaj przemó dostrzedz na brygu, razem z którym by
wili. Zachęcali nas do nabrania odwagi, liśmy tak niemiłosiernie wstrząsani. Chwi
mówiąc, że niepodobieństwem jest, aby lami" wołaliśmy wzajemnie na siebie, sta
bryg zatonął ze względu na rodzaj ładun rając się ożywić nadzieją, pocieszyć i wzmo
ku, i że można się spodziewać, iż burza cnić tego, który w danej chwili najwięcej
ucichnie nad ranem. Te słowa wróciły mi pociechy potrzebował. Najbardziej niepo
życie, widoczną rzeczą bowiem było, że o- koiliśmy się wszysr’’7 o Augusta, który był
kręt, naładowany pustemi baryłkami, nie tak osłabiony, a ponieważ swoją prawą rę
51
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swojej roboty, zasłane były pracowicie
wielką ilością poduszek (to świadczy o
zamożności i gospodarności kobiecej) hafto
wanych, wyszywanych, wiązanych suto
miast zapięcia wstążkami—na nich pię
trzyła się góra „jaśków" zacząwszy od
zwykłej miary do najmniejszych, pod jed
no ucho. Obok łóżek na podłodze z czer
wonej cegły ustawione, jakby dwa klomby,
doniczki „z kwitnącem zielem" bo im za
ciasno było w oknie. Z belkowanego pu
łapu zwieszały się pęki modraków, zło
tych jaskrów, pachnącej mięty napełnia
jących izbę wonią, radością i weselem.
Oblicza kwiatów wyglądały jakby śmieją
ce i rozradowane, że tak dobrze ludziom
z nimi.
>
Wzdłuż ścian biegły mocne, czyste
ławy, skrzynia na chusty barwnie malo
wana, zydelki swojskie wygodne, że aż się
chce na nich usiąść. Na ścianie wusiały
skrzypki, z których zda się za chwilę spły
ną smętne tony kujawiaka, ochoczego oberka, a z piersi wybiegnie nasze tęskne:
oj dana!..
Gospodarz przeprowadził gości do dru
giego pokoju, umeblowanego po pańsku w
dywany na podłodze i nad łóżkiem, z wyściełanemi sprzętami—częstując kawą, her
batą, słodkim plackiem, a mnie serce ucie
kało do tej pierwszej pogardzonej, a tak
miłej izby, do tego bochna razowego chle
ba, leżącego na czystym stole bez nakry
cia, obok miski kapusty z grochem, nę
cącej zdrowym zapachem i smakiem. O,
prostoto! jakże nie umiemy cię cenić!
A gdybyśmy tak spróbowali odmienić
życie? uczynić je prostszym, a więc ła
twiejszym i miłym, zaczynając od naszych
mieszkań, z których usuwajmy wszystko,
co nieużyteczne, co jest blichtrem. Można
by urządzić pokaz mieszkań klas pracują
cych miejskich z konkursem na najlepsze
— to byłoby jak prąd świeżego powietrza,
ożywiający naszą zmartwiałość. Uczmy się
prostoty, którą tak niebacźnie usunęliśmy
z życia!
Zośka z Bielik.

ką zranioną nie mógł dobrze zacieśnić
sznurów wiążących go do masztu, obawia
liśmy się co chwila, że zostanie uniesiony
przez wodę,—udzielenie mu zaś jakiejkol
wiek pomocy było rzeczą zupełnie niemo
żliwą.
Na szczęście miał on najlepsze m iej
sce z nas wszystkich, gdyż górną część
ciała osłaniał mu kawałek zrąbanego ma
sztu, przez co siła fal uderzających o niego
była znacznie osłabioną. W każdym innym
położeniu (nie wybrał go, tylko wypad
kiem został tam przerzucony, uwiązawszy
się najprzód w miejscu bardzo niebezpie
cznym), byłby z pewnością zginął przed
rankiem. Bryg, jak to już mówiłem, był
teraz nachylony na jeden bok i dzięki te
mu mniej nam groziły uderzenia fal, niż
w jakim innym położeniu Strona pochy
lona była, iak to zauważyłem, lewą, i po
łowa pomostu znajdowałr się nieustannie
pod wodą. Wskutek tego fale, uderzające
o statek w prawy bok, odbijały się od nie
go i obryzgiwały tylko n&s, leżących tw a
rzą do pokładu, te zaś, które przychodziły
z lewej strony, uderzały w plecy i dzięki
temu położeniu, nie mogły nas wyrwać z
naszych więzów.
D. c. n.
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Ha widowni politycznej.
Rumun ja a trój przymierze.
Państwo króla Karola podczas ostatniej
wojny bałkańskiej zdobyło znaczenie nader wy
bitne. Niewątpliwym jest, że Rumunja ma
przed sobą świetny rozwój gospodarczy.
Te trzysta miijonów marek, które Towa
rzystwo Dyskontowe w Berlinie włożyło w ro 
zmaite przedsiębiorstwa rumuńskie, opłacą się
z biegiem czasu doskonale.
Rumunja dzisiaj uważa się nietylko pod
względem gospodarczym za pierwszą i praw
dziwą potęgę bałkańską. Żąda ona, ażeby uwa
żać ją także za potęgę polityczną
Czy faktycznie siły wojskowe rumuńskie
odpowiadają tym pretensjom politycznym, wol
no wątpić.
W każdym razie mądra polityka króla
Karola sprawiła, że wyrósł on na sędziego roz
jemczego na Bałkanie.
Dzięki swojemu królowi Rumunja uzys
kała owo stanowisko dominujące. To powo
dzenie napełniło Rumunję zbyt wielką dumą.
Od czasu pokoju w Bukareszcie zaczyna się
coraz bardziej oddawać złudzeniu błędnemu,
że jest niejako nowym wielkim mocarstwem
europejskim.
Jest to—rzecz prosta — dzieciństwo. Ale
dyplomacja francusko-rosyjska, która posiada
wybornych przedstawicieli w Bukareszcie, u-
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twierdza Rumunję w tym przekonaniu błę
Ponieważ jednak p. policmajster jest in
dnym.
nego zdania, przeto starałem się zbadąć wszys
Polityka hrabiego Berchtolda podczas tkie istniejące przepisy, dotyczące szyldów'" i
wielkiego przesilenia była niewątpliwie zupeł zestawić je z art. 41 ust. o cenz.
nie poprawną, a nawet w linjach zasadniczych
Art. 70 prawa o podatku przemysłowym
dla Rumunji przyjacielską.
z 8 czerwca 1898 r. głosi, że każdy zakład,
skład handlowy lub przemysłewy powinien
W oficjalnych sferach wiedeńskich wca
le nie zapomniano, że Rumttnia jest związaną mieć odpowiedni szyld, zaś art. 163 tegoż pra
z trójprzymierzem. Ale to zachowanie się o- wa karze za niewywieszenie szyldu. Taki sam
przepis zawiera prawo z 8 czerwca 1893 r, o
ficjalne występowało publicznie zbyt słabo.
W Rumunji sądzono, że Austrja poświę restauracjach.
Wyjaśniając te przepisy, minister skarbu
ciła Rumunję dla Bułgarji. To przypuszczenie
wydał
w 1899 r. instrukcję wskazującą, jak
było zupełnie fałszywym. Boć tylko przez pe
wien czas w Wiedniu usiłowano sprowadzić należy to prawo stosować. Art. 41 tej instruk
interes Bułgarji i Rumunji do jednego miano cji głosi, że szyld może być różnego kształtu
z ocłpowiedniemi podług zwyczajów miejscowych
wnika, aby módz na Bałkanie operować dwo
napisami. Tu instrukcja wyraźnie odsyła do
ma figurami szachowemi.
bezspornie zaś zwyczajem miejsco
Tymczasem panowie Blondel i Szebeko, zwyczajów',
wym
w'
Chełmie
były szyldy z tekstem pols
który wówczas był posłem rosyjskim w Buka
kim, do którego później dodano na żądanie
reszcie, umieli wyzyskiwać sytuację.
władz tekst rosyjski. Zwyczaj malowania na
Do tego przyłączyła się jeszcze wewnę szyldach napisów polskich istnieje tam od lat
trzna polityka węgierska. Ta polityka, mimo blisko tysiąca, a w każdym razie tak dawno,
frazesów górnolotnych hr. Tiszy, niejest przy jak dawno szyldy w Chełmie istnieją.
chylną dla rumunów węgierskich. I rząd do
Izba skarbowa nie ma prawa wchodzić w
prowadził do spotęgowania goryczy w Buka treść szyldu, którego zewnętrzny wygląd zale
reszcie.
ży od właściciela; szyld musi tylko opiewać,
Polityka rosyjska zdobyła się na posu jaki interes się pod nim prowadzi a to dla unięcia mistrzowskie, że właśnie w tym czasie łatwiania przedstawicielom urzędu podatkowe
przysuwała się coraz bardziej do Rumunji Dzi go odszukania zakładów handlowych lub prze
siaj sytuacja ukształtowała się w ten sposób, mysłowych.
że Rumunja na wypadek wojny pozostanie neu
Rezolucją z 1911 roku w sprawie o szyl
tralną. Austrja poznała także niebezpieczeń dy w' Wilnie z napisami jedynie w języku
stwo, że znowu zbyt dużą stawkę postawiła na
olskim „Kurjer Litewski" oraz „Przyjaciel
Bułgarję.
udu", wytoczonej redaktorowi Baranowskie
mu, od którego zażądano przetłómaczenia ich
na rosyjski język, druga instancja skasowała
wyrok, skazujący p. Baranowskiego, bo poli
cja nie wskazała odpowiedniego prawa. Kopję
tego wyroku mówca składa sądowi dla dołą
czenia do aktów.
Ustawa Tow. Wzajemnego Kredytu poz
również nie wytrzymuje krytyki. Czyż pozwala wala na ogłaszanie sprawozdań w tłómaczeniu
się tylko na to co ma dostateczne przyczyny i na polski, stąd więc wynika, że i szyldy ino
wywołane jest nieodzownością interesów? Tak ga być z tłómaczeniem na polski.
rozumując, sędzia pokoju m. Chełma występu
Duma uznała za bezprawne żądanie ad
je w roli prawodawcy, czego mu nie wolno ministracji w guberni mińskiej zamieszczania
czyńić. Z takich właśnie zasad wychodził „oś
na szyldach napisów polskich w rozmiarze
wieeony abstolutyzin".
trzeciej części napisów rosyjskich, tymbardziej
Sędzia kokoju m. Chełma twierdzi dalej więc będzie bezprawnym żądanie zupełnego
w swych motywach, że szyldy powinny być usunięcia napisów w języku polskim.
wypisywane w języku zrozumiałym dla miesz
Wogóle
w prawodawstwie rosyjskim
kańców gub, Chełmskiej. Taki język nie istnie niema prawa przemawiającego w danym razie
je wogóle. Znaczna zaś'część tamtejszych mie na korzyść p. Policmajstra chełmskiego, więc
szkańców nie zna, ani rosyjskiego, ani pol żądanie jego uznać należy za bezprawne.
D “ n.
skiego.
Niewłaściwym również jest powoływanie
się na przepis, że w pewnych powiatach gub.
Lubelskiej i Siedleckiej instytucje drobnego
kredytu, spożywcze itp. w stosunkach wewnę
trznych i z osobami postronnemi winny uży
wać języka rosyjskiego. Szyld to nie jest „snoWiec ogólno-akademicki, w sprawie znane
szenje" (stosunek), w znaczeniu którego to wy
razu kryje się pojęcie czegoś wspólnego, ja go memorjału senatu uniwersytetu Jagielloń
kiejś wymiany usług, myśli, pytania i odpo skiego o brakach nauczania w szkołach śred
wiedzi. Herb państwa umieszczony na gmachu nich, odbył się we wtorek wieczorem w sali
zjazdu sędziów to nie „snoszenje" z publicz Kopernika w' Col. Novum w Krakowie. Refe
nością, ale takim „snoszenjem" są awizacje są rent akad. Tad. Gross uznał uwagi senatu, za
dowe. Bilet wizytowy, przybity na drzwiach, mieszczone w memorjale, za słuszne i potępił
dotychczasowy system wychowania i naucza
nie będzie „snoszenjem" z osobami, chodzące
mi po schodach, gdzie mieszkam, bo tych o- nia w szkołach średnich. Po ożywionej dy
sób ja wcale nie znam i może nie będę skusji, która przeciągnęła się do godz. 2 w
nocy, uchwalono rezolucję, w której wytknięto
znał
O ile więc cyrkularze, listy a nawet us usterki i wady w systemie wychowania i na
tne porozumiewanie się uważać można za uczania w szkołach średnich, oraz zażądano
„snoszenja", to szyld jest tylko znakiem i nie reform w tym kierunku. Kuratorem wiecu
może być podciągnięty pod pojęcie „snoszenja*. był prof. dr. Bujak. Byli także obecni na ze
W rozporządzeniu obowiązującym gub. braniu profesorowie: Chrzanowski, Rozwado
Chełmskiego niema mowy o szyldach, ale znaj wski i Kutrzeba.
Zapis stypendjalny im. Narbuta. Władza miduje się zakaz samowolnego wprowadzania jęka polskiego oraz „naruszenja" tegoż języka nisterjaina zgodziła się na przyjęcie zapisu, za
tam, gdzie on był używany, więc ono powin wartego w testamencie Jerzego von Narbuta,
no mieć na celu utrzymanie status quo i ła a którego mocą zapisodawca przeznacza 100,000
godzenie, a nie zaognianie stosunków narodo rb. na stypendja dla studentów Uniwersytetu
warszawskiego „bez różnicy wyznania i pocho
wościowych.
Rozporządzenia szyldowe i wszczęnie obec dzenia".
W zapisie stypendjalnym po § 7 zamiesz
nych spraw (kończy adw. Sm.) jest pogwałceuiem ogólnego ducha prawodawstwa przez ad- czono zastrzeżenie, że „w razie nadania Króle
ministrrację chełmską, więc porządek prawny stwu Polskiemu autonomji lub przeniesienia
ma być przez sąd przywrócony, a podsądni Uniwersytetu warszawskiego do innego mias
ta w Państwie, rzeczony kapitał stypendjalny
uniewinnieni.
Nasępniezabieragłos adw. przys. Mogilnićki. powinien przejść do dyspozycji nowego zarzą
Policja w danej sprawie powołuje się na du Królestwa Polskiego lub też Rady wyższe
"art. 41 ust. o cenzurze. Artykuł ten brzmi: go zakładu naukowego, powstałego na miejsce
„Cenzurowanie wszelkiego rodzaju afiszów i dzisiejszego Uniwersytetu warszawskiego".
Sprawa ord. Bispinga. Skarga Bispinga na
drobnych ogłoszeń należy do miejscowych
władz policyjnych. Afiszów i ogłoszeń, a więc decyzję sądu, odmawiająca wypuszczenia go za
kaucją, znajdzie się na jednej z najlepszych
nie szyldów.

E

Sprawa o szyldy w Chełmie.
W związku z wczorajszą wiadomością o
wyrokach Zjazdu sędziów w Lublinie w spra
wie o szyldy polskie w Chełmie podajemy je 
szcze niektóre ważniejsze szczegóły rozprawy.
Pierwszy zabiera głos adw przys. Smiarowskj: „Obecne sprawy (zaczyna mec. Sm.) są
najcbarakterystyczniejszą illustracjązasady wal
ki o prawo. Dawniej administracja mogła te
go rodzaju sprawy załatwiać samowolnie, we
dług swego widzimisie, ale od roku 1864, roku
wprowadzenia ustaw sądowych, instytucje są
dowe powołane zostały do sprawdzania, czy
żądania administracji są oparte na prawie.
Ustawy te wychodziły z założenia, że rozpo
rządzenia administracyjne są zależne od na
stroju chwili i tych lub innych tendencji, sąd
zaś daje gwarancję, że rozporządzenia admini
stracyjne podporządkowane będą prawu.
Zdarzały się wprawdzie wypadki odstę
pstwa niższych instancji sądowych od powyż
szej zasady na tle stosowania art. 29 ust. sąd.
ale wyższe instancje dotychczas przestrzegały,
aby zarządzenia administracji zgodne były z
prawem.
W poszczególnych wypadkach, gdy wy
stępowały na scenę wypadki polityczne Senat
opierał się tylko na prawie, czego przykładem
jest sprawa Wyszyńskiego oskarżonego o roz
powszechnianie literatury litewskiej, drukowa
nej czcionkami łaciiiskiemi, co wzbronione by
ło przez władze administracyjne.
Senat w tej sprawie orzekł, że przepisy
te, nie mogą obowiązywać i że żądania admini
stracji na nich oparte są bezprawne. To wszy
stko jest b. zrozumiałe, gdyż administracja
uprawia politykę, sąd zaś stoi*i powinien stać
poza polityką.
Jeżeli tak jest, to administracja chełmska
musi wskazać prawo, na zasadzie którego działa.
My tymczasem słyszymy cały szereg argumen
tów, które sądu nie powinny obchodzić. Sę
dzia pokoju m.Chełma brał np. pod uwagę prze
słankę, że w g. Chełmskiej panującym jest ję
zyk rosyjski, a więc że szyldy w Chełmie mo
gą być tylko rosyjskie. A przecież w Moskwie
i Petersburgu, gdzie niewątpliwie istnieje
„spłosznoje ruskoje nasielenje“, można na każ
dym kroku zobaczyć szyldy w językach nie
mieckim, francuskim, angielskim i innych, i
nigdzie niema zakazu ich zawieszania, gdyż
byłby on nieuzasadnionym ograniczeniem inte
resów ludności, które nikomu nic nie szkodzą.
Twierdzenie, że język polski jest tylko
„narzeczem", że w gub. Chełmskiej przeważa
ludność rosyjska, a zatym, że niema dostatecz
nej zasady do uwzględniania polskich szyldów

Z całej Polski.

4.

C O D Z IE N N Y

w akand 2 departam entu karnego w arszaw skiej
izby sądowej, możliwe, że ju ż na dzisiejszej.
Decyzja izby (oczekiwana je s t z wielkim
zainteresow aniem .
Sytuacja pani Bispingow ej w yw ołuje po
wszechne współczucie. Zycie tej kobiety jest
istotnie tragiczne; pierwszego męża, księcia Ra
dziwiłła, śm ierć rozłączyła z nią po k rótkim
pożyciu w Rzymie; Bisping aresztow any zos
tał w niespełnia rok po ślubie, i syn ordynatowej 'przyszedł na św iat ju ż po uw ięzieniu
ojca swego.
__________

Z naszych stron.
Teatr popularny. Dziś t. j. w Diedzielę gło
śna sztuka Gabryeli Zapolskiej „Kaśka Karjatyda".
Pierwszy w ystęp M ary M rozińskiej n a j
lepszej dziś a rty stk i krotochw ili i farsy odbę
dzie się w poniedziałek dn. 22 czerw ca w d o 
skonałej farsie H enneąuina i V ebera „Pani
prezesowa".
Mitry M rozińska, ja k głosi prasa w arsza
w ska, w nosi na scenę uzdolnienie, niezw ykłą
finezję, młodość, m odę i wspaniałe toalety,
w szystkie dane na a rty stk ę , k tóra rep rezen tu 
je hum or i wesołość. Dla ścisłości dodać n a 
leży, że przyjedzie do Lublina w łasnym s a 
m ochodem. W sztuce po za gościem p rzyjm u
ją udział najlepsze siły — panie: Millerowa,
Czernekówna, Zielińska i pp. Kroński Sarnow 
ski, Halicki, Kowalski. Zabielski i D ąbrowski,
który reżyseruje sztukę.
Bilety wcześniej nabyw ać m ożna w cu 
kierni Sem adeniego.
Zabawa na Bronowicach Tow. „Światło". Dzisiaj
Tow. „Światło" urządza w parku na Bronowi
cach drugą w tym toku zabaw ę ludow ą. Za
bawę urozm aicą w yścigi pieszo, param i i na
row erach, poczta, konfetti, ognie sztuczne itd.
Podczas zabawy grać będzie orkiestra w ojsko
wa. Początek zabawy o godz. 4 po poł. W ej
ście 15 kop. dzieci płacą 5 k.
Lubelski Oddział Towarzystwa Opieki nad dzieć
mi. Dzisiaj o godzinie 4-ej po południu w sali
tow. muzycznego „H arm onja" w Lublinie odbę
dzie się zebranie organizacyjne, celem założenia
Oddziału Tow. Opieki nad dziećmi. Ze w zględu
na bardzo potrzebny i h um anitarny cel pole
camy gorąco uwadze publiczności to zebranie,
które oby się odbyło przy jaknajliczniejszym
współudziale przyszłych członków.
Zjazd koleżeński maturzystek Szkoły Handlowej
Żeńskiej w Lublinie. W dn. 25. b. m. odbędzie
się w Lublinie zjazd koleżeński m aturzystek,
które w roku 1909 ukończyły Szkołę Handlową
Żeńską. Spotkanie nastąpi o godz. 10-ej rano
w kościele po Kapucyńskim , gdzie mszę ś-tą
odprawi ówczesny prefekt Szkoły ks. E dw ard
Jankow ski. O godz. 5-ej popołudniu odbędzie
się W lokalu Żeńskiej Szkoły Hanulowej (N a
m iestnikow ska 14) wspólny podwieczorek wraz
z gronem nauczycielskim .
,
Z L u b e ls k ie g o O d d z ia łu T -w a W z a je m n e j P o m o 
cy Pracowników Rolnych. Zarząd Tow arzystw a
Wzajemnej Pomocy Pracow ników Rolnych, za
wiadam ia, że dnia 28-go czerw ca b. r. o godz.
10-ej rano, odbędzie się w lokalu Tow arzys
tw a Rolniczego, ulica Czechowska hotel J a n i
na Ogólne Zebranie Lubelskiego Oddziału T.
W . P. P. Rolnych z następującym porządkiem
dziennym : 1. (Odczytanie protokółu ostatniego
zebrania. 2. Spraw ozdanie kasowe. 3. Spraw oz
danie z działu robotników sezonow ych. 4. P ro 
je k t przyłączenia się do bursy przy Lubelskiej
Szkole w celu um ieszczania w niej synów Członsów T. W. P. P. Rolnych. 5. K om unikaty Za
rządu. 6. W nioski członków. 7. Odczyt — Ja n a
K ow erskiego—Błędy gospodarcze organizacji
prac w gum nie i polu.
Z Tow. Krajonznawczego. Na wycieczkę do
Kielc i Łysogór pozostało jeszcze 6 miejsc wol
nych. Zapisać się można w poniedziałek 22
czerw ca od 6 do 7 po południu w lokalu to 
w arzystw a (Krak. Przepm . 58 m. 10.)
Sprawa redaktorów „Głosu". Dnia 18 czer
w ca b. r. II-gi Oddział K arny Lubelskiego są 
du Okręgowego rozpatryw ał spraw ę redakto
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rów, w ydaw anej w Lublinie gazety p. t. „Głos To też am atorzy energicznie pracują nad w ys
lubelski" pp, K ryńskiego i M oskalewskiego, tudiow aniem ról, ażeby przedstaw ienie wypadzaskarżonych przez kupców pp. G riinszpana, ło jaknąjkorzystniej nietylko finansowo.
H erszenhorna, Steinfelda, B erm ana, Szrofta, K or
T e a t r p o ls k i w Chełmie. Kijowski tea tr poi
ca, i H ertzm aua za w ydrukow anie w No 28 ski pod dyr. p. Rychłowskiego, po odegraniu
„Głosu" notatki o firm ach zam kniętych w sku
6-ciu przedstaw ień w Zamościu, zjechał do
tek bankructw a. Sąd skazał p K ryńskiego na Chełm a i tam obecnie daje szereg wieczorów
karę pieniężną w sum ie 10 rb., albo areszt d w u  teatralnych, cieszących się wielkim powodze
dniowy, p. M oskalewskiego uniew innił.
niem; na następne 4 przedstaw ienia wyjeżdża
Analiza wody. W edług badań chemiczno- tea tr do Hrubieszowa.
bakterjologicznego laboratorjum w Lublinie, ana
liza wody z wodociągów m iejssich, wziętej z
kranu przy ul. Kowalskiej, dała rezu ltat nastę
pujący: woda przezroczysta bez zapachu i s m a 
ku o reakcji słabo alkalicznej. W 100 litrach
wody znajduje się: części stałych—41.9 gr.;
chloru— 1,7 gr.; kw asu siarkow ego (oblicz, na
POW STANIE W ALBANJI.
50 j)—0.98 gr.; kw asu azotow ego (Ń2O5)— 1,2 gr.;
Petersburg. Nadeszły tu wiadomości, że
tlenku w apnia (CaO)— 15,2 gr.; tlenku m agne wojsko ks. W ieda zostało rozbite, a położenie
zu (MgO)—-1,57 gr. Na utlenienie rozpuszczonych księcia je s t beznadziejne.
KATASTROFA W KOPALNI.
substancji organicznych w 100 litrach wody zu
żyto tlenu—0,081 gr. Tw ardość ogólna— 17,4°
Bruk.sela W kopalni Yieille M arihaye pod
(niem. st.), tw ardość stała—6,6° (niem. st.) tw a r Leodjum wywiązał się pożar podziemny. D w u
dość czasowa— 10,6° (niem. st.). A m onjaku i stu górników uratow ano. Dalszych dw ustu jest
kw asu azotowego nie w ykryto. B akterji w 1 odciętych w palącej się kopalni.
cent, sześciennym — 38. Chorobotwórczych bak
OBERW ANIE SIĘ CHMURY.
terji nie wykryto.
Lwów. Wczoraj w południe nastąpiło tu
Ruchome tafle. Na chodniku przy ul. Szpi oberwanie się chm ury w połączeniu z olbrzy
talnej ciągle jeszcze znajdują się tafle tak źle m ią burzą i gradem . W iele domów zalanych.
osadzone, że w czasie deszczów grom adzi się
KATASTROFA KOLEJOWA.
pod nimi woda. Przechodnie, stąpając po nich
Londyn. Z In w ern est (Szkocja) donoszą:
naciskają je i mimowoli system atycznie się o
S kutkiem zapadnięcia się m ostu kolejowego
bry zg u ją tryskającą w tedy z pod spodu wodą pociąg pospieszny ru n ą ł do rzeki, przyczym
a w łaściw ie płynnym błotem . P rzykra s y tu  3 pasażerów poniosło śm ierć na m iejscu, a 20
acja, a je d n a k nie m ożna się doprosić u su n ię  ciężkie rany.
cia tych rozklekotanych, m laskających i rzy
gających błotem pułapek na mało obeznanych
ze stosunkam i m iejscowem i a zbyt pew nych
DO F A B R Y K I
g ru n tu pod nogam i przechodniów .
„Harmonja" na szpital w Bychawie. W n ie  F. Białobrzeski i J. Dzierżanowski w Rejowcu
potrzebni
,
dzielę d. 28 b. m. drużyna am atorów Lub.
T-wa Muz. „H arm onja" wyjeżdża do Bychawy,
gdzie w sali dom u ludow ego da jedno przed
staw ienie teatraln e, na korzyść szpitala w B y
Zgłaszać się piśm iennie.
chawie. O degrane będą: „Piosnka W ujaszka"—
F redry; „Farbiarze" — W alew skiego; i „Pod
pantoflem " — Gregorowicza. Spodziewać się
czennica VI klas.jL. Ż. G. udziela lekcji. Wiadomość ul.
Czwartek 5.
należy, iż ogół okolicznych mieszkańców licz
nym zebraniem się na to przedstaw ienie, po
prze szlachetny cel pracy kółka dram atyczne
powodu wyjazdu są do sprzedania różne meble i
sprzęty domowe. Wiadomość w Administracji
go „Harm onji" a tym sam ym , "zasili groszem
swoim szczupłe fundusze szpitala w Bychawie. „Kurjera*.

Ostatnie wiadomości.

KOTLARZE ŻELAZN!
U
Z

B IU R O
Techniczno-Handlowe

I. S I D B I I S-KA

s
$
8

W LUBLINIE ZAMOJSKA 39, TELEFON 450.
*
urządza kompletne instalacje: gorzelni, tartaków, młynów, suszarni i stacji e*e^ jc z n . t x (
POSIADA: m otory, lokom obile, kotły m aszyny parowe ^ “ ^ ' ^ ^ " w ś z e S o row iertarnie, artykuły techniczne w najobszerniejszym ^ k re m e arm aturę wszelkiego
J
dzaju, pasy transm isyjne, sm ary, oleje 1 narzędzia.
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[CHICAGO 1893: 7 HONOROM YCH DYPLOMÓW, 2 NAGRODOVVE MEDALE.
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SELLERHAUSEN.

Prosimy zwracać baczną uwagę na naszą firmę.
N ajw iększa w Europie fabryka m aszyn do piłow ania i m aszyn
do obrabiania drzewa.
Przeszło 250,000 m aszyn zostało dostarczonych.

Biuro techniczne:zzzWrocław,Ernststrasse 10.
W IELKA NAGRODA: Paryż 1900 LEODJUM (LIEGE) 1905, M EDJ0LAN 1906.

REDAKCJA ZA DZIAŁ OGŁOSZEŃ NIE ODPOWIADA.
Redaktor 1 wydawca Dr. Mieczj.law Biernacki.

Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lublinie.
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