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Księgarnia W.Cholewiński
w Lublinie, ul. Początkowska Ns 1.

KSIĄŻKI SZKOLNE NOWEiUŹYWANE.
Nuty. — Pocztówki. — Papeterja w wielkim wyborze.

WYDAWNICTWA E. WENDE i S-ka:
„Życie Polskie", „Świat Kobiecy", „Książka".
Z cyklu:

„ 0 m ężczyźnie i kobiecie6'
Zapytano raz mężatkę:
— Gdyś znawczyni mążczyzn jest,
Powiedz jaki ci najbardziej
Męski się podoba giest?
Na to ona:
— Znam ruch jeden,
Co wprowadza w zachwyt mnie,
Gdy mąż sięga do kieszeni
I.. krawcowej płacić chce.
-- A kiedy ci twój małżonek
Ten najchętniej czyni ruch?
— Przy obiedzie po Szustowa
Kieliszkach większych dwóch.

Nowa ustawa szkolna.
Gdy tylko pojawiły się wiadomości
w gazetach warszawskich o nowej usta
wie dla szkolnictwa prywatnego, przyjętej
już przez oba ciaia prawodawcze, natych
miast podaliśmy wiadomość o tej tak waż
nej dla nas ustawie. Wszelako na drugi
dzień okazały się w pismach dokładniej
sze co do tego wiadomości, to też ze
względu na doniosłość i powszechne zainte
resowanie się naszego ogółu temi tak
ważnemi dla nas sprawami, uważamy so
bie za obowiązek podać do wiadomości
naszych czytelników jeszcze raz w formie
jak najobszerniejszej rzeczone przepisy.
Nowa ustawa rzeczywiście w znacz
nym stopniu polepsza stanowisko szkół
naszych pod wieloma względami.
Obok ułatwień w składzie programów,
i mianowaniu nauczycieli, okok rozszerzo
nej na historję i gieohrafję powszechną używalności języka polskiego, zyskujemy
jeszcze możność otrzymania praw rządo
wych, o ile egzamina odbywać się będą
w szkole w obecności i pod kontrolą de
legata okręgu naukowego.
Wobec widocznej w ustawie tenden
cji nieograniczania zbytniego szkół pry
watnych, można się spodziewać, że uzys
kanie takiego delegata dla poszczegól

Zarząd Kursów handlowych im St. Sulimierskiego

dż°ewiokai

Kursów z dn. l lipca r. b. przeniesiony zostanie do szkoły fil. im. Staszica, ul. Królewska róg
Żmigród. Kancelarja otwarta będzie codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt od 15 lipca do 1
września od godz. 11 rano do 1 ej popołudniu.
Na Kursach wykładane będą, jak za lat poprzednich, następujące przedmioty: buchalterja, korespondencja w języku polskim, rosyjskim i niemieckim, rachunkowość handlowa, towa
roznawstwo, stenografja, prawo handlowe i ekoDomja polityczna.
Kursy polecają swych wychowańców na posady biurowe i kantorowe.

nych szkół nie będzie chyba połączone ze
ze zbyt wielkiemi trudnościami.
Wogóle nie ulega wątpliwości, że ta
nowa ustawa przyczyni się pod każdym
względem do polepszenia stosunków w
naszym szkolnictwie i byle była ochota
do pracy i odpowiednio umiejętny kieru
nek, to życie w szkołach naszych, po
chwilowej stagnacji, znowu zabije żyw
szym tętnem, rozwijając jak najwszech
stronniej obecne swe siły i dając coraz
trwalsze podstawy dla przyszłej pracy w
tym kierunku.
Oto treść ustawy w zasadniczych
punktach:
1) Przepisy te rozciągają się na pry
watne zakłady naukowe, pozostające w
zawiadywaniu ministerstwa oświaty i nie
korzystające z praw zakładów rządowych
(przypuszczać należy, że w niedługim cza
sie wydane zostaną podobne przepisy dla
zakładów prywatnych, podlegających in
nym ministerstwom: handlu, przemysłu i
rolnictwa i t. d.)
2) Prawo otwierania prywatnych za
kładów naukowych z wykładami w jakimbądź języku zyskują na mocy nowej
ustawy nietylko prywatne stowarzyszenia,
prywatne spółki i prywatne osoby, lecz
również miasta, ziemsta, stany i parafje,
z tym jednak zastrzeżeniem, że w szko
łach, zakładanych lub wspieranych przez
ziemsta i miasta, wszystkie przedmioty
winny być wykładane po rosyjsku (z wy
jątkiem religji, języka ojczystego i języ
ków nowożytnych). Zaznaczyć trzeba, że
ministerstwo oświaty w swoim projekcie
pierwotnym nie zezwalało instytucjom sa
morządowym, stanom i parafjom na za
kładanie szkół prywatnych.
3) Wybór języka wykładowego pozo
stawia się założycielom szkoły, pod wa
runkiem jednak, że język rosyjski, historja Rosji, gieografja Rosji będą wykłada
ne w języku państwowym, przyczyni w
ciągu pierwszego roku nauki przy wykła
daniu języka rosyjskiego wolno posługi
wać się językiem ojczystym uczniów, jako
pomocniczym.
4) Wybór przedmiotów i programów
pozostawia się założycielom szkoły pod
warunkiem, że do programu powinna być
włączona religja (dia uczniów prawosław
nych osobno) i że język rosyjski winien
mieć dostateczną liczbę godzin wykłado

wych w każdej szkole, a w średnich
szkołach nadto winny być wykładane historja Rosji i gieografja Rosji, a nadto li
teratura rosyjska, jeżeli wogóle literatura
jest wykładana.
5) Nauczycieli przyjmują podług swe
go uznania utrzymujący szkoły, zawiada
miając o tym władze szkolne. Nauczyciele
powinni posiadać cenzus wykształceniowy,
wymagany od nauczycieli odpowiednich
szkół rządowych (w gimnazjach rządo
wych od nauczycieli np. wymagany jest
pełny cenzus uniwersytecki). Za zezwole
niem kuratora od tego wymagania mogą
być
czynione
odstępstwa
tymczaso
we,
6) Wychowońcy szkół prywatnych,
jeżeli zechcą uzyskać prawa rządowe,'pod
legają egzaminom albo w szkołach rządo
wych, albo w osobnych komisjach egza
minacyjnych przy okręgu naukowym.
Za pozwoleniem ministra egzamina takie
mogą odbywać się również w samych
szkołach prywatnych, przyczyni egzaminu
ją nauczyciele szkół prywatnych przy udziale i pod kontrolą delegata okręgu na
ukowego.
7) Dytychczasowe kategorje: zakład
naukowy pierwszego, drugiego i trzeciego
rzędu zostają zastąpione przez kategorje:
zakład prywatny średni lub niższy. Zakła
dy przjw atne wyższe i średnie będą po
zostawały pod dozorem dyrektorów i in
spektorów szkół ludowych.
8) Tryb otwierania szkól prywatnych
podług nowej ustawy ma być meldunko
wy, przyczym jeżeli władza szkolna w
ciągu dwuch miesięcy (dla szkoły niższej)
lub trzech miesięcy (dla szkoły wyższej)
od daty złożenia podania o otwarcie szko
ły nie zawiadomi o odmowie, założyciel
ma prawo swój zakład otworzyć. W ra 
zie odmowy, władza szkolna winna przy
toczyć motywy (osobom prywatnym jed
nak te motywy nie są podawane); odmo
wę w ciągu dwóch miesięcy można za
skarżyć; można również w ciągu miesią
ca zaskarżyć żądanie władzy, co do usu
nięcia danego nauczyciela.
Zamknięcie szkoły może nastąpić na
zasadzie postanowienia władzy z wykaza
niem powodów zamknięcia; postanowienie
to również może być zaskarżone w ciągu
miesiąca.
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Normy karne są następujące:
Za otwarcie lub utrzymywanie szkól
prywatnych bez zezwolenia winni mają
podlegać grzywaie do 200 rubli, a za niezamknięcie szkoły we właściwym termi
nie—do 400 rub. Jednocześnie zniesione
zastały przepisy o karach za tajne nau
czanie w gub. Zachodnich i w Królestwie,
których działanie zawieszone zostało zre
sztą na zasadzie art. 87 ustaw zasadni
czych; zniesiono również przepisy o odpo
wiedzialności nauczycieli, zajmujących się
nauczaniem po domach prywatnych bez
świadectwa i odpowiedzialności rodziców
i opiekunów za przyjęcie do domu takich
nauczycieli. Za wykonanie obowiązków
kierownika lub nauczyciela szkoły prywa
tnej bez należytego świadectwa lub bez
zgody władzy szkolnej wtedy, gdy ta zgo
da jest wymagana przez prawo, winni
podlegają grzywnie do 75 rubli, a za
drugim razem do 150 rubli. Tejże grzyw
nie podlega właściciel szkoły za ich przy
________
jęcie.

Na widowni politycznejDemonstracje przeciwserbskie.
Dnia ] b. m. demonstracje przeciwserb
skie ponowiły się w Djakowarze, gdzie zde
molowano kilka domów, należących do serbów.
Tegoż dnia w Brodzie nad Sawą demon
stranci zburzyli cerkiew, gmach szkolny i kil
ka domów.
B. wiceprezes sejmu Bośni, Szola, wysto
sował do pism wiedeńskich telegram, w któ
rym wyraża oburzenie z powodu zamordowa
nia następcy tronu, zarazem zaś zwraca uwa
gę na to, że w Serajewie motłoch zniszczył
setki sklepów i prywatnych mieszkań niewin
nych i lojalnych obywateli serbskich.
Prawie cała ludność serbska miasta zna
lazła się w nędzy.
Rzecz prosta, iż w Belgradzie wiadomości
o przeciwserbskich demonstracjach w Seraje
wie i innych miastach Bośni i Hercogowiny
oraz o gwałtach, dokonanych na Serbach,
sprawiły bardzo przygnębiające wrażenie. Do
niesienia dzienników austriackich, że admini
stracja miejscowa w ciągu całej doby nie
przedsiębrała środków, w celu wstrzymania
rozruchów, wywołują niepokój. Aresztowanie
posłów Solo i Jewtanowicza, któremu zburzono
dom i zrabowano cały dobytek, sprawiło wra
żenie oszałamiające, gdyż nikt nie wątpi o zu
pełnej niewinności tych działaczy serbskich.
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PRZYGODY
ARTURA GORDONA PYMA.
Ku wieczorowi moi towarzysze obu
dzili się jeden po drugim, wszyscy w sta
nie jakiegoś okronego, nieopisanego osła
bienia, spowodowanego użyciem wina, po
którym już zupełnie wytrzeźwieli. Drżeli
jakby w paroksyzmie silnej febry i rozpaczliwemi krzykami błagali wody. Stan ich
zmartwił mnie żywo, cieszyłem się jednak,
że szczęśliwym wypadkiem nie piłem wraz
z niemi wina i uniknąłem w ten sposób
tych strasznych skutków. Jednak zacho
wanie ich martwiło mnie i sprawiało mi
wiele niepokoju, gdyż widocznym było, że
jeżeli nie zajdzie jakaś korzystna zmiana
w ich stanie, nie będą mogli mi dopomódz w dalszych usiłowaniach ocalenia.
Nie traciłem jeszcze zupełnie nadziei przyniesieńia czegoś z dołu; ale próba mogła
się nówtórzyc wtedy dopiero, gdyby jeden

Echa zamachu Serajewie.
Przesłuchano drugiego mordercę pary
arcyksiążęcej, drukarza Nienzielkę Cabronowicza, który zeznał, iż zamach omówiony był w
Belgradzie. Bomby, przygotowane w arsenale
rządowym w Kragujewaczu, wręczył spisków
com Serb Cikanbwicz w Belgradzie wraz z za '
pasem cyankali, aby spiskowcy w razie schwy
tania mogli się otruć.
Idąc za wskazówkami Cabronowica, poli
cia zdołała ująć trzeciego wspólnika zamachu,
Trifkę Grabeca. Aresztowany przyznał się do
uczestnictwa w spisku i oświadczył, że bomby
nie rzucił tylko dla tego, iż następca tronu zo
stał już śmiertelnie raniony wystrzałem rewol
werowym.
Na podstawie zeznań aresztowanych, po
licja i władze śledcze stwierdziły, że zamach
na arc. Franciszka Ferdynanda był uplanowany
w Belgradzie i że organizacją jego zajmował
się dawny oficer austrjacki, major serbskiego
sztabu gieneralnego, Pribiczewicz.
Princip opowiadał, że po zamachu rzuciło
się na niego kilkanaście osób, a w ich liczbie
i oficerowie, którzy krzyczeli:
„Zabijcie to
zwierzę! “
Spiskowcy znajdowali się na usługach
serbskich idei nacjonalistycznych.
Princip powiedział władzom śledczym, iż
towarzysze spiskowcy opuścili go w ostatniej
chwili. Oni powinni byli rzucić bomby, lecz
prawdopodobnie opuściła ich odwaga i cofnęli
się. Princip oświadcza, że gotów jest zdradzić
całą organizację spisku, byleby mógł być wol
ny i zemścić się na Serbach.

(dychodźtmo żydom
z Królestwo.
Zarząd biura informacyjnego dla emigran
tów żydów w 'ostatnim swym sprawozdaniu
zaznacza, iż ruch emigracyjny żydów z War
szawy i z całego Królestwa wzmógł się dość
znacznie w porównaniu z latami poprzedniemu
Zdaniem zarządu biura na wzrost ruchu wy
chodźczego wśród żydów, oprócz dawniej dzia
łających przyczyn stałych (upadek rzemiosł
skutkiem uprzemysłowienia kraju, wzrost ru
chu współdzielczego) złożył się nadto nowy
czynnik bojkot.
Z drugiej strony wieści o nastrojach i
stosunkach, panujących w kraju,
wywołały
wśród szerokich mas żydowskich w Ameryce
odruch współczucia i zainteresowania się losem
pozostałych i zamieszkałych w Królestwie kre
wnych.
Realnym następstwem tej łączności było
znaczne stosunkowo nadsyłanie „prepaidów“
—opłaconych kart okrętowych. Aż 18 proc.
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emigrantów zgłaszających się po raz pierwszy
do Biura przeszło z gotowemi,. otrzymanemu od
rodziny zamieszkałej- na drugiej półkuli „szyfkartam i“.
Lecz nietylko liczebnie zwiększyło się
wychodźtwo, zmienił się również zawodowy
charakter emigrantów. Aczkolwiek, jak i da
wniej wychodźtwo żydowskie,, jest przedewszystkim rzemieślnicze, gdyż handel i pośredni
cy stanowią jedynie nieznany ułamek (7.—8roc.), w r. 1913 dość znacznie wzrosła i ta
ategorja emigrantów, dochodząc aż do 17
proc, wszystkich czynnych ekonomicznie emi
grantów.
Przechodząc do danych statystycznych,
przedewszystkim zaznaczyć należy, że w r.
ub. było zgłoszeń 6,369 (w r. 1912—4,4.92), obejmujących 8,785 osób. Wśród zgłaszających
się było z Warszawy—4,979 (77,9 proc ) z Kró
lestwa Polskiego 1,134 (17,7 proc) oraz z. Ce
sarstwa 283 (4.4 proc.). W liczbie 8,785 emi grantów było 5,149 mężczyzn, 2,048 kobiet o
raz 1,490 dzieci.
Z danych co do zawodu emigrantów okazało się, że prawie połowę (47,4 proc.) sta
nowią różnego rodzaju rzemieślnicy, których
ogółem wyemigrowało 4,163.
Wśród nich pierwsze miejsce zajmują
krawcy i szwaczki, których wyemigrowało
1,193. co stanowi 28,6 proc, ogółu wychodzą
cych z kraju rzemieślników.
Przyczyną tak znacznego odsetka emi
grantów krawców, jest z jednej strony popu
larność tego fachu wśród szerokich mas żydo
wskich, a z drugiej brak pracy wśród żydów
krawców, którzy z dawniejszych rzemieślników
pracujących na zamówienie prywatnej k lie n 
teli, stali się chałupnikami wyrabiąjącemi ta 
nią odzież dla magazynów, eksportujących ją
na rynki rosyjskie. Brak pracy wśród kraw
ców żydów wynikł zaś z przesilenia handlowe
go, jakie w roku ubiegłym ogarnęło nasz świat
kupiecki. Co się tyczy innych kategorji rze
mieślników’, zaznaczyć należy, że w roku u
biegłym znacznie zmniejszyła się liczba wy
chodźców szewców i kamaszników wskutek
tłumnej emigracji szewców? w latachjpoprzednich
z powodu wyparcia ich z wielkiego przemysłu.
Tablica o zajęciu emigrantów wymienia
również, że w r. ub. żon do mężów znajdują
cych się już za oceanem, wyjechało 3,322.
Świadczy to, że podstawową cechą emigracji
żydowskiej jest tendencja osiedlenia się na
stałe w nowej ojczyźnie.
Rocznik Biura daje również odpowiedź na
pytanie dokąd kierują się wychodźcy. Odnośna
tablica wykazuje, że do Nowego Yorku udało
się w r. z. 4,243 emigrantów, t. j. 66,3 proc.,
a do innych miast Stanów Zjednoczonych 820
(12,8 proc.). Po za Stanami Zjednoczonemi
wychodźcy żydzi udawali się również do Ka
nady (417), do Argientyny (347), do Londynu
(154), do Palestyny (38), do Brazylji (21) oraz
do miast europejskich (39).

z nich odzyskał panowanie nad sobą i po
trzymał koniec sznura, podczas gdy będę
schodził na dół. Parker zdawał się być
w lepszym stanie niż inni, starałem się
więc orzeźwić go wszelkiemi sposobami.
Przypuszczając, że kąpiel w morskiej wo
dzie dobrze mu zrobi, opasałem go kawał
kiem sznura i pociągnąwszy ku otworowi,
prowadzącemu do kabiny (był zupełnie bez
władny i bierny), wtrąciłem go do wody
i wyciągnąłem natychmiast Mogłem so
bie powinszować pomysłu, gdyż zdawał się
odzyskiwać życie i siły, i powróciwszy z
wody, zapytał mnie, dlaczego tak się z nim
obchodzę. Gdym mu wytłómaczył, w ja
kim celu to zrobiłem, podziękował mi za
usługę i powiedział, że się czuje znacznie
lepiej po kąpieli; potym mówił rozsądnie
o naszym położeniu.
Postanowiliśmy wtedy zastosować ten
sam środek Augustowi i Petersowi, co też
uczyniliśmy natychmiast. Nagłe wrażenie
sprawiło obydwom znaczną ulgę- Pomysł
ten niespodziewanego zanurzenia w wodę
zaczerpnąłem z jakiejś starej książki m e
dycznej niegdyś czytanej, w której wiele
było o dobrych skutkach kąpieli i tuszów

w razie, gdy chory cierpi na „delirium
trem ens".
Widząc, że mogę wreszcie powierzyć
moim towarzyszom trzymanie sznura, za
nurzyłem się trzy czy cztery razy, chociaż
noc już nadeszła, a fala silna, jakkolwiek
łagodna, kołysała trochę naszym statkiem.
W ciągu tych usiłowań zdobyłem dwa du
że noże stołowe, dzbanek objętości trzech
kwart, ale próżny, wreszcie kołdrę, — nic
jednak na zaspokojenie naszego głodu. Po
przyniesiepiu wszystsich tych przedmio
tów, robiłem dalsze próby, dopóki nie wy
czerpałem sił do ostatka; nie zdobyłem jed
nak nic. W ciągu nocy Peters i Parker
zanurzali się po kolei, ale nic się już nie
znalazło, i przekonani, że nadaremnie się
trudzimy, zaprzestaliśmy z rozpaczy dal
szych poszukiwań.
Spędziliśmy resztę nocy w najokrop
niejszym niepokoju fizycznym i moralnym,
jaki tylko można sobie wyobrazić. Dzień
16 lipca zajaśniał. Oczy nasze chciwie
szukały ratunku we wszystkich stronach
horyzontu, ale napróźno. Morze było cią
gle gładkie, lekko rozkołysane jak i wczo
raj.
D. c. n.
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Wezwanie.
Do żywych źródeł idźmy, do bijących
Z łona macierzy!
Niech nam chłód rzeźwy potoków je j rwącycli
Ducha rozświeży...
Rzućmy się piersią nań, przywrzyjmy łonem
Do tej krynicy,
Co życiem nowym i nienaruszonym
1 ryska z tajnicy...
la m w gromkim huku wiosennych wód bicia,
Przez mroków noce,
Do wiosennego icołają świat życia
Wieczyste moce...
Jak orzeł z grzmotem wodospadów leci,
Gdy go w wir chwycą,
A zaś się na tłach tęczowych rozświeci
Piór błyskawicą, —
1 trzęsie iskry, i skrzydeł swych końce
Nad srebrne grzywy
Unosi w rozświt dnia, w poranne słońce
/Strzałą z cięciwy, —
Tak my się rzućmy tam, gdzie żywą mocą
Wrą ziemi żyły,
A zaś się wzbijmy nad mrocznych dni nocą,
TT7 lot nowej siły!
i l . Konopnicka.

Informacje i pogłoski.
Walka ze strajkami. Rząd opracował pro
jekt prawa o walce ze strajkami. Ma on być
wniesiony do Dumy. Projekt przewiduje, że
policja będzie mogła wdawać się w sprawę
strajku, o ile przedstawiono żądania nietylko
ekonomiczne, lecz i polityczne, o ile dotyczą
zakładów rządowych. Prócz tego ma być zwięk
szona odpowiedzialność za podburzanie do straj
ku i urządzanie zebrań.
Ochrona tajemnic kancelaryjnych. „Dzień"
pet. donosi, że zaprojektowano pod groźbą usunięcia z zajmowanego stanowiska zakazać
wszystkim urzędnikom państwowym komuni
kować jakiekolwiek informacje przedstawicie
lom prasy. „Biuro informacyjne" ma być zam
knięte. Zamierzono wprowadzić „prawidłowe"
stosunki z prasą przy pomocy specjalnego biu
ra, w którym mają być skupione wszystkie
informacje o działalności bieżącej ciał prawo
dawczych.
Aby otrzymać informacje z tego biura i
mieć możność zwracania się o informacje do
różnych ministerstw i poszczególnych przed
stawicieli rządu, redakcje pism obowiązane bę
dą zawierać specjalne umowy z zarządem głó
wnym do spraw prasowych.'
Według tych umów, redakcje pism obo
wiązane będą po pierwsze: nie drukować żad
nych nie sprawdzonych poprzednio w odnoś
nych ministerstwach, informacji, a po drugie,
trzymać się wogóle -wstrzemięźliwego tonu w
artykułach, fejletonach i t. d., po trzecie nie
zajmować się stałym podburzaniem ■ludności
przeciwko rządowi i jego czynom.
Redakcje pism, które nie zgodzą się pod
pisać takiego zobowiązała, pozbawione będą
możności otrzymywania informacji od minis
terstw i urzędów państwowych.
Powiatowi wice - gubernatorzy. Ministerjum
spraw wewnętrznych opracowało piojekt refor
my zarządów powiatowych. Projekt przewiduje
utworzenie stanowisk wice-gubernatorów po
wiatowych, całkowicie odpowiedzialnych za administrację powiatową i dwuch pomocników:
administracyjnego i naczelnika policji powiato
wej. Wice-gubernator ma być zarazem preze
sem rady powiatowej.
Nowe wagony. Do przewozu trzody chle
wnej, owiec i ptactwa na kolejach Nadwiślań
skich wprowadzono nowe wagony. Nowością w
tych wagonach są koryta dokarmienia zwierząt.

K U fi’J E R
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Komisarze włościańscy w Królestwie.
Obecnie w Królestwie znajduje się 82 ko
misarzy włościańskich na 84 powiaty Króles
twa (łącznie z gub chełmską), gdyż w pow.
łódzkim urząd Komisarza został zniesiony, zaś
komisarz pow. sochaczewskiego zajmuje urząd
stałego członka urzędu gubernjalnego w War
szawie. Dodać należy, ze komisarz pow. błoń
skiego odkomenderowany jest do urzędu g u 
bernjalnego w Lublinie komisarz pow.władyslawskiego do urzędu w Suwałkach, wreszcie ko
misarza pow. kutnowskiego delegowano do
pomocy komisarzowi pow. sejneńskiego.
Ministerstwo skarbu postanowiło zwięk-.
szyć liczbę komisarzy włościańskich Królestwa
i złożyło w tych Jdniach odnośny projekt iz
bom prawodawczym. Konieczność zwiększenia
ich liczby ministerstwo uzasadnia tym, że w
ciągu ostatnich lat 4o praca komisarzy włoś
ciańskich w Królestwie znacznie wzrosła, albo
wiem obok ogólnej korespondencji, redagowa
nia postanowień i regestracji akt. włożono na
nich obowiązek ^wydawania włoścjanom licz
nych kopji i zaświadczeń; zarazem komisarze
winni rozstrzygać wiele spraw na miejscu,
wypytywać świadków, przeprowadzać wizje lo
kalne, układać protokuły i t. d. Wreszcie od
r. 1910 przybyło im wiele pracy przy komasa
cji gruntów na mocy nowych ustaw agrarnych
14 -czerwca 1910 roku, oraz 16 czerwca 1912
roku.
Podług projektu ministerstwa utworzo
nych będzie w Królestwie ogółem 15 nowych
posad komisarzy i powstaną nowe rewiry dla
tych komisarzy w lo powiatach; najbardziej ob
ciążonych sprawami, mianowicie: w wieluńskim,
hrubieszowskim, będzińskim, włoszczowskim,
końskim, noworadomskim, ostrołęckim, sejneń
skim, stopnickim i chełmskim; oprócz tego 5
nowych komisarzy przydzielonych zostanie do
urzędów gubernjalnych w Kielcach, Lublinie,
Piotrkowie, Suwałkach i Chełmie.
Z otrzymanych przez Biuro Pracy Społe
cznej informacji należy wnosić, że powiększę
nie liczby komisarzy ma charakter tymczaso
wy, ;do chwili ogólnej reformy urzędów włoś
ciańskich w Królestwie, której projekt minis
terstwo już zaczęło opracowywać.

3.

N o w e ż y c ie „Ja, niżej podpisany, wyleczyłem się
najzupełniej z pijaństwa za pomocą środka
„Sitrowin-Embrej" i rozpocząłem nowe,
, trzeźwe życie. „Sitrowin-Embrej" można
nabyć w każdej aptece i kosztuje bardzo
tanio". A. J. Małychin, Kilja, Besarabska
gub., dom wł.
Tak zdumiewające rezultaty osiąga się
z a pomocą prawdziwego „Sitrowin-Em
brej". Wystrzegajcie się naśladownictw.
przy sobie pomocnika, jak zwykle bywa zresz
tą, gdy samochód udąje się w dalszą drogę.
Tymczasem poza wysokim na 9 łokci par
kanem, okalającym oddział szpitalny dla aresztantów, więźniowie używali spaceru.
Niespodziewanie zupełnie niejaki Adam
Banasiewicz oddany pod obserwację lekarską
z polecenia władz sądowych i skazany na 10
lat robót ciężkich za rozboje zbliżył się do
ganku położonego nieopodal muru i wszedłszy
na stopnie pochwycił za rynnę, a następnie ze
zręcznością akrobaty zaczął się piąć po rynnie
w górę. Służba szpitalna nie przeszkadzała B.,
uważając to za wybryk obłąkanego.
W ten sposób B. dotarł do punktu, znaj
dującego się na wysokości muru ^szpitalnego i
stąd przeskoczył na ów mur, a potym z muru
zeskoczył na zewnątrz, t. j. na drogę, gdzie
jeden z oczekujących wręczył mu natychmiast
brauning. Zanim otworzono bramę, upłynęła
dłuższa chwila. Służba szpitalna rzuciła się
ku samochodowi, lecz w tej właśnie chwili
rozległo się kilka strzałów i samochód ruszył
w kierunku Pruszkowa, poczym skręcił na bo
czną drogę. Tu w błocie i piachu ugrzązł; sie
dząca w samochodzie kobieta, i udała się w
kierunku Zbikowa, gdzie ją aresztowano.
Tymczasem nadbiegła służba szpitalna,
lecz i tym razem odstraszono ją strzałami. Do
piero w pobliżu Pruszkowa ukazała się |zawiadomiona telefonicznie straż ziemska. Do sa
mochodu dano kilka strzałów, przyczyni prze
dziurawiono go tak, iż maszyna okazała się
niezdolną do ruchu. Wówczas dwaj mężczyź
ni i Banasiewicz zbiegli w pole i ukryli się w
życie. Szoferów aresztowano.

Z całej Polski.
0 zajście w Bielsku. Na posiedzeniu rady
miejskiej w Krakowie, redaktor „Nowej Refor
my", Konopiński, omawiał zajścia w Bielsku i
potępiał ostro postępowanie niemców. Mówca
oświadczył między innemi, iż cierpliwość pol
ska wyczerpała się już zupełnie. Polacy muszą
żądać od władz centralnych obrony swych
praw i przestrzegania konstytucji. Prezes k o 
ła Polskiego w parlamencie i prezydent Kra
kowa d-ra Leo oświadczył, że interpelował wła
dze centralne wsprawie zajść w Bielsku. Dalej
zaznaczył d-r Leo, iż Koło Polskie sprawy tej
nie przepuści, gdyż traktąje ją jako zadraśnię
cie honoru narodowego
Młodzież polska poturbowała turystów
niemieckich w Żywcu i w Bystrej na Śląsku,
w odwet za Bielsk.
Dwie konfiskaty. We środę do lokalu re
dakcyjnego „Nowego Kurjera Łódzkiego" przy
była policja i z rozporządzenia łódzkiego in
spektora do spraw prasowych skonfiskowała
lozostałe egzemplarze sobotniego (144) i wtor
kowego (145) numerów „Nowego Kuriera
łódzkiego".
Wyławianie mętów. Masowe obławy i are
sztowania, w ciągu ostatniego tygodnia w War
szawie, oddały w ręce policji przeszło 300 roz
maitych rycerzy noża, wytrycha i rewolweru.
Segregacje i badania aresztowanych dały po
licji masę danych, tyczących się wielu napa
dów i kradzieży, które do tej pory były tajem
nicą. W areszcie policyjnym, chwilowych go
ści z musu, przebywa około 200, którzy w na
dziei błogiej wolności „serdecznie" zasypują
współtowarzyszy.
Ucieczka z Tworek. Onegdaj około godz.
3-ej po poł. przed murem okalającym terytorjum pawilonu dla więźniów w Tworkach za
trzymał się samochód przybyły z Warszawy.
W samochodzie tym znajdowało się dwóch
mężczyzn i jedna kobieta, a nadto szofer miał

Z naszych stron.
Od Redakcji. Ponieważ przekonaliś
my się o pewnych niedokładnościach w
ekspedjowaniu dziennika do prenumerato
rów zamiejscowych i zagranicznych, pro
simy pp. Czytelników zawiadamiać nas
jaknąjprędzej, jeżeliby takie wypadki jesz
cze się powtarzały. To umożliwi nam
roztoczenie nad ekspedycją odpowiedniej
kontroli, co bez tego jest rzeczą b. trud
ną do uskutecznienia. Z podobną prośbą
zwracamy się i do miejscowych P.T. Czy
telników.
Teatr popularny. Dziś odegraną zostanie
arcywesoła komedja, oryginalnie napisana przez
dwuch niezwykle sympatycznych autorów już
nieżyjących Klemensa Junoszę (Szaniawskiego)
i Zygmunta Przybylskiego „Baby", z udziałem
całego personelu — pierwsze miejsce zajmują
panie w tytułowych rolach.
W przyszłym tygodniu teatr popularny
zamierza dać dwa przedstawienia w Chełmie.
Czas wakacyjny. Czas letni upalny i prze
męczenie po całorocznej pracy daje się odczu
wać powszechnie w zmniejszonym ruchu w
mieście. Nawet do zabawy ludzie nie b. okazu
ją ochotę. Ogólne rozleniwienie ciał i umysłów.
Narzeka się np. na pustki w teatrze, na obo
jętność publiczności dla sztuki i z rozgoryczę
niem podaje się wiadomości o przepełnieniu
bjoskopów, tymczasem, jak się sami onegdąj
przekonaliśmy, żale te są niesłuszne. W bioskopie „Oaza" mimo interesując}ch obrazów p.
t. „Dziennik światowej kobiety" były prawie
że pustki. Niema komu chodzić nawet do bioskopów. Ci co mają czas i pieniądze, to właśnie
dlatego że mają czas i pieniądze, pojechali szukać
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Ostatnie wiadomości.
SKON CHAMBERLAINA.
Londyn. Zmarł jeden z najwybitniejszych
mężów stanu angielskich, Józef Chamberlain
POKÓJ Z MEKSYKIEM.
Nowy Jork
W Niagara Fails podpisany
został protokuł pokojowy pomiędzy delegatam
bt. Zjednoczonych a przedstawicielami Huerty
Główne cztery punkty protokułu brzmią
1) Wojska amerykańskie pozostają w Ve
ra Cruz do czasu formalnego wyboru prezv
denta Meksyku;
J
2) . Meksyk nie płaci żadnego odszkodowa
nia wojennego Stanom Zjednoczonym;
3) St. Zjednoczone rezygnują z satysfak
cji z powodu zajść w Tampiko, które były
bezpośrednim powodem zatargu:
4) pretensje obcych poddanych do od
szkodowania z powodu wojny rozpatrywane
będą przez specjalną komisję.
0 Huercie w protokule wzmianki niema:
jednakże delegaci amerykańscy oświadczyli
iż osoba Huerty nie stoi na przeszkodzie dc
podpisania protokułu.
RÓŻA LUKSEMBURG.
Berlin. Głośny proces przeciw Róży Lu
ksemburg, z powodu jej artykułów i przemó
wień w sprawie znęcania się w wojsku prus
kim nad rekrutami i szeregowcami, został od
roczony.
ZAMACH W BIAŁOGRODZIE.
Wiedeń. Na giełdzie tutejszej obiegały
sensacyjne pogłoski, że w Białogrodzie wypra
wiono wrogą demonstrację przed poselstwem
austro-węgierskim, a następnie rzucono do
konsulatu bombę.
Szczegółów dotąd niema.
Wiadomość wymaga potwierdzenia urzę
dowego, jakkolwiek zastanawia, że jej dotychczas urzędowo nie zaprzeczono.
OFIARA ZAMACHU.
Serajewo. Raniony odłamem bomby pod
czas zamachu porucznik, Meritzy. który znaj
dował się w orszaku następcy "tronu, zmarł
dziś skutkiem zakarzenia krwi z odniesionej
rany.
GŁODÓWKA ARESZTOWANYCH.
Wiedeń. Obrońca Principa, dr. Perisicz opowiada, że Cabrinowicz i Princip postanowili
urządzić strajk głodowy i już Jod dwuch dni
nie przyjmują Jpokarmów.
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A K T III.
Pasażerka: Wstydź się pan! Denuncjować kobietę przed zbójami! Ja zwierzyłam się
w zaufaniu. I pan żeś śmiał bezczelnie naz
wać mię swoją żoną!?-—zaczęła, gdy przyszła z
przerażenia trochę do siebie.
Pasażer: Za co najmocniej przepraszam,
ale inaczej bandyci nie ' omieszkaliby i mnie
również zrewidować.
Pasażerka: A kto mi teraz wróci moje
500 rubli?
Pasażer: Ja łaskawa pani! Miałem w
kieszeni 15,000 rubli; dzięki tej komedii ocali
łem 15,000 rb. Oto strata! (Wręcza jej 500 rb.)
Pasażerka (z radością): Mędrzec z pana!
Pasażer: Proszę pani, w dzisiejszych cza
sach trzeba się umieć urządzać.
CV A ’ *4k*

!
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W lombardzie lubelskim
przy ul. Rybnej ^ 6 7 '8 odbędzie sie 8
lipca r. b. licytacyjna sprzedaż fantów w
swoim czasie niewykupionych i nieprolongowanych.

CIECHOCINEK

Sanatorjum dla dzeci (do lat 15)
d-ra Margulesa.
z pow odu w y jazd u
Od I-go
-i- . Lipca
- .
, j<?cia w g m ach u

do w y n a„Janina*
pięcio pokojow e m ie sz k an ie ze w szelk im i w ygodam i
n a III p iętrze od ulicy P ow iatow ej. R ów nież trzy p o 
kojow y lokal p arte ro w y odpow iedni i n a biuro. W ia
dom ość u stróża.

Rozkład pociągów na st. Lublin.
obow iązujący od 1-go m aja 1 9 1 4 roku.

Odchodzą.

Je

G odzina
o d ejścia

Do VVars2 awy.

24 osob.
1,2,3 6-17
10
207
2 posp.
4-06
4 poczt.
913
30 tow.-os. 4
tl-08

Do Pułąw .
91 |tow .-os. | 2,3 |

92 tow.os. 1 2,3 |

6-03
29 tow.-os. 4
r.
3 poczt. 1,2,3 9-25
pp.
' 4 04
w. i 9 osob.
12-10
23
w.
»»

Do Jh ełm a.
2

9-38 r.

Z Kowl a.

1,2.3 6-33
217
928
11-33
4

posp. |1,2,3|

Do Łukowa.
291 tow .-os.11,2,41 6'28 r.
3| poczt. | 1,2.31 4-12 pp.

1

posp.

|1,2,3| 12 34 pd.

Z Lukowa.
4 poczt. 11,2,31
30 tow.-os. 1,2,4
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9-03 r.
7'23 w.
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SOEULSEIIS-KA

urządza kompletne instalacje: gorzelni, tartaków, młynów, suszarni i stacji elektryczn.
POSIADA: motory, lokomobile, kotły, maszyny parowe, pompy, tokarnie, heblarnie i
wiertarnie, artykuły techniczne w najobszerniejszym zakresie, armaturę wszelkiego ro
dzaju, pasy transmisyjne, smary, oleje i narzędzia.

RO PO W E
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CHICAGO 1893: 7 HONOROWYCH DYPLOMÓW, 2 NAGRODOWE MEDALE.
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T o w a r z y s tw o A k cy jn e

LIPSK - SELLERHAUSEN.
O

Prosimy zwracać baczną uwagę na naszą firmę.
Największa w Europie fabryka maszyn do piłowania i maszyn
do obrabiania drzewa.
Przeszło 250,000 maszyn zostało dostarczonych.

Biuro techniczne:=zW roctaw, Ernststrasse 10.
WIELKA NAGRODA: Paryż 1900 LEODJUM (LIEGE) 1905, MEDJ0LAN 1906.

REDAKCJA ZA DZIAŁ OGŁOSZEŃ NIE ODPOWIADA. - W

Redaktor i wydawca Dr. Mieczysław Biernacki.

r.
r.
pd.
w.

Z Chełm a

4-18 pd.

W LUBLINIE ZAMOJSKA 39, TELEFON 450.

Poleca M O T O R Y

r.
pd.
pd.
w
n.

Z Puław.

6 23 w.

Do Kow a.
24 osob.
10
łł
4 poczt.
30 osob.

G odzina
p rz y 
bycia

Z W irsza wy.

29 tow -os. 4
6-45 r.
3 poczt. 1,2,3 9-41 r.
1 posp
*> 12-46 pd.
9 osob.
416 pd
ł>
231 ł»
12-30 n.
ł,
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Techniczno-Handlowe T .

Przychodzą

CZAS WARSZAWSKI.
K lasy

Rozmaitości.

Rodzaj
pociągu

sobie zdrowych i przyjemniejszych rozrywek,
a inni, żądni prawdziwego spoczynku, chłodu
i swobodnego oddechu wolą raczej pójść do
ogrodu lub za miasto na przechadzkę, niż du
sić się w bioskopie lub choćby nawet w tea
DOWCIPNY PASAŻER.
trze. To trudno, trzeba się liczyć z warunka
D
ram
at
o
wesołym
rozw iązaniu w 3 ch aktach.
mi atmosferycznemi i fizjologją człowieka.
(Rzecz dzieje się w wagonie II klasy).
Wszystko ma swój czas.
Przeniesienie kancelarji. Kancelarja I okrę
. A K T I.
gu lubelskiego akcyznego urzędu od 15 lipca
Pasażer: Tak, tak. proszę pani, dzisiaj
b. r. przeniesioną zostanie do domu Głowiń
podróżować jest bardzo niebezpiecznie.
skiego przy ul. Sądowej w Lublinie.
Pasażerka: Co do mnie, nie lękam się
Wyjazd sądu do Chełma. W poniedziałek
bandytów...
Mam wprawdzie 500 rubli, ale nie
6 b. m. I-szy oddział karny lubelskiego sądu
tak
łatwo
by
No, niech pan spró
okręgowego, w składzie: przewodniczącego N. buje zgadnąć! je,znaleźli.
Gdzie?
J. Orłowa i członków sądu: Z. E. Lucedarskie
Pasażer: Nie zgadnę, łaskawa pani,
go i J. J. Korniejewa-Grebarewa, wyjeżdża na
Pasażerka: W pończosze!
dwudniową kadencję do Chełma dla rozpatrze
Pasażer:
Brawo! Kapitalny pomysł!
nia różnych spraw karnych.
Mleko potaniało. W Lublinie na targu w
A K T II.
ostatnich dniach pojawiła się większa niż zwy
(Do
wagonu
wpadają uzbrojeni bandyci).
kle ilość mleka i produktów mlecznych. Wo
Bandyta:
Ręce
do góry! (Do pasażera):
bec tego ceny spadły.
Pugilaresik!
Przeprowadzki. Od 1-go lipca zaczął się w
Pasażer: Nie mam ani grosza, ale moja
Lublinie czas przeprowadzek na nowe mieszka żona (wskazuje na oniemiałą pasażerkę) ma
nia Ruch pod tym względem znaczny, przy 500 rb. w pończosze.
czyni można zauważyć, że wiele opuszczonych
Bandyta: Cha! cha! cha! Dowcipna z pa
mieszkań pozostaje niewynajętemi.
ni niewiasta! Niech się pani nie fatyguje...
Pożar. We wsi Olempin, w gm. Marku my przed płcią piękną na kolanach. (Zdejmuje
szów, wybuchł pożar, który strawił dom mie jej bucik znajduje pieniądze). Interes załat
szkalny, należący do Nuty Rubinsztejna, zaase- wiony. Moje uszanowanie państwu. Szczęśli
kurowany na 240 rb. Podejrzewają umyślne wej podróży. Bardzo nam było przyjemnie.
podpalenie.
Przepraszamy bardzo! (Kłaniają się i wyskaku
ją z wagonu).

K lasy

C O D Z IE N N Y

Rodzaj
pociągu

4.

Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lublinie.

