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Administracja otwarta od godziny 10-ej
do 8-ej popoł. i od 5-ej do 7-ej wiecz.
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Redaktor lub jego zastępca przyjmuje od
godz. 11 do 12 rano i od 4 do 5 wiecz,

# #

Telefon Ne 2-82.

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Krakowskie-Przedmieście Ne 60
Prnoe nadesłane bez wskazania warunków Redakcja zamieszcza bezpłatnie.
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Cena prenumeraty:
w Lublinie
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rocznie
5 rb5 rb.
do domów:
rocznie
półrocznie
I -" 20
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Z przesyłka
Z przesyłka pocztową:
Rocznie
rb., półrocznie
Rocznie
« rb.,f, półrocznie
3 rb., kwartalnie 1 rb. 50
kop., miesięcznie kop. 50.
Zagranicą 8 rb. rocz.

(BSĘjfój

PS
Um* w
0 1 E$3 LJ»
0 fłśftfl W fis*.
H H
Sa
H 0 ^0
S l^ H ftsmWSHSRł

Rok VIII

$ r.

Cena Ogłoszeń:
Na 1 stronie wiersz jodnosipaltowy petitem lub
jego miejsce 25 kop., na
S-ej stronio 15 kop., na
4-ej stronie 10 kop.
Margines środkowy jed
norazowo—1 rb., następ
ne razy 3 rb.
Drobne ogłoszenia po
2 kop. od wyrazu.
Redakcja za treść ogłoszeń
nie odpowiada.
Skrzynka pocztowa ż® 02.

| Zm. adr. zamiejsoow. 20 k.
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Rękopisy się nie zwracają.
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Lubelskiej 7-ioklasowej
Szkoły Handlowej

;v

zawiadamia, że egzaminy przedwakacyjne
dla nowowstępujących do szkoły rozpoczną
się dnia 2 czerwca r, b. o godzinie 12
w południe. Podania wraz z odpowiedniemi dokumentami przyjmuje kancelarja
szkolna codziennie, za wyłączeniem nie
dziel i św iąt od godz. 9 rano do 3 popoł.

N IE Z B Ę D N Y

Krem i eliksir do zębów
ł»
zbadany przez urzędy lekarskie
(Wiedeń 3 czerwca 1887 r. i Paryż 3 Kwietnia 1890)
Przy użyciu zęby pozostają czyste, białe i zdrowe.

Zasady prawa ubezpieczeniowego
na wypadek choroby.*)

Z p o w o d u lik w id acji

Zupełna wyprzedaż
TO W A R Ó W B Ł A W A T N Y C H
NIŻE, CENY KOSZTU
w sklepie
pod firmą

"""

S. RADZIKOW SKI i S

•KA

LUBLIN, Krak.-Przedmieście N? 24.
Z A W IA D O M IE N IE .

Niniejszym mam honor podać do publicznej wiadomości, że w pierwszych dniach
bieżącego miesiąca otwieram

Hurtowy Skład Towarów Kolonjalnych
w Lublinie, Krakowskie-Przedmieście N2 36, w byłym lokalu bioskopu „Moderne“ .

Towary nabywać będę tylko z firm chrześcijańskich, a mianowicie:
P. Anczewski w Warszawie.
Z. Muśnicki : S-ka w Mszczonowie.
P. Biernatt w Pinlandji.
Br. K. i S. Popowy w Moskwie.
Cukiernicy Warszawscy
T-wo S. W. Perłow
„
Bucholtz i Wartalski w Warszawie.
W. W. Perłow
Pr. Puchs i Synowie
„
w Warszawie.
T-wo M. Szumilin
I. Karasiewicz
_
St.
Pruszkowski
S. Gliński
”
Riese i Piotrowski
L. B. Jankiewicz
„
P. Serafiński i S-ka
S. Jędrzejewski w Hamburgu, oddz. w W.
L Spiess i Syn
A. Kierski w Warszawie.
„Sokół* P. Śmiela i S-ka
Br. Krestownikowy w Kazaniu.
S. Skarżyński
T-wa A. Kużniecow i S-ka w Warszawie.
E. Wedel i Syn
Zakł. Przem. K. Krzymuski w Krzymowie.
WAROBY: G. Landryn w Petersburgu, Z. Bormann w Petersburgu, Tow. Abrikosowa
Synów w Moskwie, Tow. S. Siou w Moskwie, Tow. Newskiego świec stea
rynowych.
CENNIKI NA MIEJSCU. Przyjmuję zamówienia z miasta Lublina i prowincji z dniem
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Mam nadzieję, że towary wyżej wymienionych
firm w zupełności zasługują na uznanie i poparcie Szanownych Odbiorców.
Z szacunkiem

<5. Siolsfti.

i.
Nowe prawo o obowiązkowym ubez
pieczeniu robotników z dnia 6 lipca 1912
roku obejmuje tylko: 1) ubezpieczenie ro
botników na wypadek choroby i 2) ubez
pieczenie robotników od nieszczęśliwych
wypadków. Nie porusza zaś zupełnie
kwestji ubezpieczenia robotników na wy
padek utraty zdolności do pracy i na sta
rość (Niemcy, Danja, Francja), ani na
wypadek braku pracy (Anglja).
Mocy tego prawa podlegają nie wszy
scy robotnicy, których w państwie rosyj
skim ogółem liczą przeszło 13 miljonów,
a zaledwie piąta część ich, co stanowi
dla całego państwa około 2 i pół miljo
nów, a dla samego Królestwa Polskiego
około 350 tysięcy, a to dlatego, że dzia
łalność niniejszej ustawy ubezpieczenio
wej obejmuje tylko przedsiębiorstwa, w
których stale pracuje nie mniej niż 20
robotników, i to przy użyciu maszyn i
kotłów parowych, lub nie mniej niż 30,
jeśli ani kotłów parowych, ani maszyn
niema.
Zupełnie nie obejmuje nowe prawo
najemników wiejskich, budowlanych, dro
bne zakłady rzemieślnicze, służbę domową,
proletarjat handlowy, chałupników i t. d.
Ogólne zasady prawa ubezpieczenio
wego można streścić w trzech punktach:
1) Zapomogi pieniężne powinny być
wydawane z funduszów Kas chorych.
2) Pomoc lekarska dostarczana jest
na koszt właścicieli przedsiębiorstw.
3) Ubezpieczenie od nieszczęśliwych
wypadków dokonywa się na rachunek
właścicieli przedsiębiorstw przez Towa
rzystwa ubezpieczeniowe, w których są
obowiązani uczestniczyć wszyscy przemy
słowcy, zatrudniający wyżej wskazaną
ilość robotników.
*) Streszczenie odczytu adw.
Czerlunczakiewicza, wygłoszonego w

li To w.
Higjenicznego dnia 12’ i 26 kwietnia r. b.
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W danej chwili wprowadzane je st w ki członków Kasy, może to przedsięwziąć
O
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życie ubezpieczenie na wypadek choroby, urząd gubernjalny do spraw ubezp. rob.,
c
a
zlecenie
jego
musi
być
wykonane
przez
które opiera się na zorganizowanych „Ka
o
Odosobnienie
Austrji
zariąd
Kasy.
W
danym
wypadku
cały
sach chorych
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•Jakiż typ tych kas, w granicach za ciężar niepomiernych wydatków Kasy po
Coraz bardziej wyjaśnia się, że Austrja
■
kreślonych przez prawo, najbardziej jest noszą robotnicy, gdyż udział wpłacony co do swych żądań jest osamotniona. Inne a
przez właściciela fabryki nie może prze mocarstwa zdecydowały nie występować prze M i
pożądany dla robotników?
£ = Ci
ciwko Czamogórzu.
Liczba członków kasy według prawa wyższać 1J/s proc, zarobku robotnika w
Ministerjum spraw zagranicznych zape g 5
‘O
nie może być niższą od 200, natomiast Kasach posiadających więcej niż 400 człon wnia, że Niemcy i Włochy wpływają na § n * 2 S
maksymalnej liczby uczestników kasy ków, oraz 2 proc, w kasach mniejszych. swoją sojuszniczkę w ten sposób, by pokoZ tym łączy się bezpośrednio kwestja , owo załagodzić zapowiadającą się zawieruchę, O N
prawo nie wskazuje. Mówi tylko, że dla
©•
o
wysokości
składek, opłacanych przez człon d ó r a o ile przyjdzie, może mieć poważne
przedsiębiorstw, zatrudniających więcej niż
E
C:
200 robotników, mogą powstać samodziel ków kasy. Robotnicy nie powinni dążyć consekwencja.
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©
do
obniżenia
składki
aż
do
najniższego
Według
otrzymanych
telegramów,
na
ne kasy fabryczne; jednak i te przedsię
® 1
dzisiejszej konferencji londyńskiej Grey zapro
biorstwa mogą za zgodą właściciela two poziomu—1 proc, normy, pamiętając, że ponował,
N
aby
wojska
międzynarodowe
zajęły
O
rzyć kasy wspólne, a art. 22 ustawy po z obniżeniem własnej składki oni pozba pokojowo Antivari i Durazzo, z warunkiem
zwala na łączenie kilku czynnych już kas wiają się jednocześnie odpowiedniej do że Austrja przyrzekn e, iż przez dwa tygodnie
oIC. o
w jedną na zasadzie uchwał tych kas, do płaty ze strony właścicieli przedsiębiorstw, wstrzyma się od akcji.
u-5
którzy
mają
wnosić
8/a
tego,
co
płacą
Wiadomości
z
Wiednia,
głoszą,
że
dzi
czego jednak wymagana jest nie tylko
$
siejsze posiedzenie konferencji ambasadorów
05 X
)
zgoda właścicieli przedsiębiorstw, ale i robotnicy.
• r—
fcstworzy konieczność samodzielnej akcji Austrji.
Jak
już
było
wyżej
zaznaczone,
wspól
£
zezwolenie Urzędu Oubernjalnćgo do spraw
O
Dziennik londyński „Daily Nevsu, oma
£ I
ne
Kasy
dla
przedsiębiorstw
drobnych
są
ubezpieczeń robotniczych.
wiając sytucję międzynarodową, oświadcza,
c 1 a.
nieuniknione. O ileż łatwiej będzie usku
Pm
ea
Zestawienie 18 i 22 artykułu wska tecznić „porozumienie" właścicieli tych że Niemcy wywierają łagodzący wpływ na o.s
becny agresywny kierunek polityki austrjackiej,
2cn B-S
zuje. na to, że urządzenie wspólnej kasy przedsiębiorstw 'co do utworzenia wspól ponieważ decydujące sfery rosyjskie miały rze
o
2 ®
dla całego miasta jest możliwe, i o ile nie
komo
oświadczyć,
że
w
razie
rozpoczęcia
przez
nej kasy, jeśli będzie chodziło tylko o
spotka się z oporem właścicieli, to ze przyłączenie się do Kasy już istniejącej Austrję akcji na własną rękę, skoncentrują
9e
300 tysięczną armję na granicy austrjackiej.
strony prawo niema żadnych ku temu (art. 21) i obejmującej całe miasto!
(0 er ,- Ti
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Rosja
również
wpłynęła
na
Serbję
i
Buł
u
przeszkód przy powśtawaniu kas.
Nie dość na tym! Do tego rodzaju garię, aby zaniechały wzajemnych sporów i
-c5
(0
Jeśli ten moment zostanie przeoczony, to Kasy będą mogły łatwo przyłączyć się zjednoczyły się w celu dania pomocy zagrożone
O. £
O "S •o
później będzie trudniej osię.gnąć wspól przedsiębiorstwa najdrobniejszego typu, mu przez Austrję Czarńogórzu. Rosja zapro
•<Z)
ponowała
dalej
konferencji
ambasadorów,
aby
tn
2 ©•
ność, gdyż trzeba będzie pytać o pozwole zatrudniające od 10 do 20 robotników
odstąpienie od swego planu, ofiarowano
nie urzędu gubernjalnego. Lepiej więc (art. l4>, które też dopuszcza prawo do za
Austrji jakiejś kompensaty, co do których mo
tJ
pomyśleć o tym zawczasu, przed powoła udziału w Kasach „w wyjątkowych, sto żna się porozumieć.
niem kas do życia.
sownie do warunków miejscowych wy
:3USBP
Odpowiedź Czarnogórza.
Za urządzeniem wspólnej kasy dla padkach". A takie właśnie „wyjątkowe
BM
łOlUM
BjM
\V środę rząd czarnogórski wręczył od
całego miasta przemawiają wszystkie miejscowe warunki" istnieją w Lublinie, powiedz na zbiorową notę mocarstw, której
posiadającym masę drobnych zakładów sens ogólny je st następujący: Czarnogórze nie
względy.
słusznie zostaje pomówione o zajęcie wyzywa
Przedewszystkim w takiej kasie przed rzemieślhiczo-przemysłowych, gdzie pra jącego
stanowiska względem mocarstw* czego
cują
najmniej
odporne
i
świadome,
naj
stawiciele robotników będą się czuli dale
miałoby
rzekomo dowodzić [zajęcie Skutari;
ko swobodniej. Nie mając do czynienia bardziej rozproszone i niepewne jutra ży sprawę tę gotowe je st Czarnogórze poddać pod
z własnym pryncypałem, ani z jego po wioły robotnicze. Czyż nie jest obowiąz rozstrzygnięcie mocarstw i państw bałkańskich
mocnikami, lecz z reprezentantami innych kiem robotników większych fabryk wy po urzędowym zawarciu pokojn pomiędzy Tur
przedsiębiorstw, będą mogli przy zarzą kazać solidarność z terai upośledzonemi cją i królestwami związkowemi; Czarnogórze
H ^ e LuJ)OiOS,ŁaŁACZ'iym UreguDwaniu spradzaniu sprawami kasy zachować większą towarzyszami pracy i wciągnąć ich do wvO?
nr^v«7b?Snk lJ • ?Und^®zym określeniu granic
ogólnorobotniczej
społeczności?
niezależność i samodzielność, na którą
przyszłego księstwa albańskiego, zgodzić się
Doświadczenie proletarjatu Zachodniej na to a y fortyfikacje Skutari zostały zniesione.
wobec swego „chlebodawcy' nie zawsze
Ciało dyplomatyczne jest zdania, że odooEuropy, a szczególniej Niemiec, gdzie przy
potrafią się zdobyć.
w ledz ta ze stro n | Czarnogórza nie zostanie
musowym
ubezpieczeniom
podlega
9/io
naj
Powtóre tylko przy wspólnej kasie,
przez Ausfrję uznana za wystarczającą.
obracającej dużemi funduszami, możliwa mitów, żyjących z pracy rąk własnych,
W Wiedniu.
jest prawidłową gospodarka finansowa. wykazuje, że tylko Kasy z wielką ilością
członków
mogą
okazywać
istotną
i
wszech
Szczególnie w tak niewielkim mieście, jak
^ E in Iia(IZWyC,Zlli ny dodatek "Neues Wiener TaLublin, gdzie ogólna liczba objętych no stronną pomoc swoim uczestnikom.
gtblat donosi, że cesarz austrjacki zwołał na
W ciągu ostatnich 10 lat liczba Kas dziś nadzwyczajną radę koronną, w której we
wym prawem robotników nie przewyższy
2 tysięcy, gdzie przeważają drobne przed w Niemczech prawie nie wzrosła, nato zmą udział, prócz ogolno-państwowych mini
prezes. austijacki i węgierski
siębiorstwa, i niema ani jednego, liczące miast powiększa się stale ilość członków strówCesarz
przyjął rano hr. Berchtolda i n«go powyżej UOO robotników — wspólna i rozmiary Kas lokalnych lub okręgowych. tzeldoGfl8 pb,'l gl.eneralQe« l> Konrada vcn H o t
kasa je st wprost niezbędną, gdyż w prze W porównaniu z rokiem 1885 liczba Kas tzendorfa. I osłuchanie trwało 3 godziny
ciwnym razie znaczna większość drobnych powiększyła się trzykrotnie i dzisiaj na pokó/eSnmełRkl2 t5«®- wśzys,tkich " Ddl.mości,
u europejski wisi na w osku 0ntviri7n ,
kas będzie stale cierpiała na chroniczny jadną Kasę przypada około 1500 członków. poR
niektórych dzienników, zwłaszcza a n g ie f f in
To
też
V
Ogólny
Zjazd
przedstawicieli
Kas
deficyt.
S
sa tk0r'an i ; ? P“
nlu' że A u s t T ni mo
Tylko większa kasa może dawać chorych, odbyty 1909 roku w Berlinie, na H ZJp
nie zacznie samodzielnej akcji i.rzechorym zapomogi według najwyższej nor którym było reprezentowanych 2280 Kas k w Czamogórzu, jak dotąd jednak nie w E
my (“ 3 normalnego zarobku), może przy z 5,845,000 członków, niemal jednomyśl ażeby Austrja Kapitulowała ze swoicl n t
jakkolwiek, trzeba dodać, że wolna z Czar
chodzić z pomocą i członkom rodziny u- nie uznał, że jedynym pożądanym typem rów,
nogórzem wcale nie jest w państwie nomilaL
Kas
chorych,
są
Kasy
wspólne
terytorjalczestników kas w razie choroby, połogu
ną. a szczególnie wśród słowian południowych
lub śmierci, może myśleć o utrzymaniu ne (miejscowe), obejmujące wszystkich i czechow; socjalistyczne gazety czeskie żą d a ją
dZ ó°S
dla l‘^ 'v d z i a L n i ? i S
własnych lekarzy ambulatorjów, klinik, robotników miasta lub okręgu.
nensKiej
propagandzie
wojennej.
Do
takich
też
Kas
winni
dążyć
nasi
szpitali i t. d.
nia oZstosownnu napływa^ bczne zawiadomięrobotnicy,
gdyż
one
tylko
zapobiegną
ob
Należy również mieć na uwadze, że
S ach za żvczl wi R WJCh k<
M 1 P^eślądowaart. 80 i 81 ustawy o Kasach chorych niżaniu zapomóg dla chorych członków mach m żyozUwe dla Czarnogórza manifestacje.
przewidują nawet taki wypadek, kiedy do poziomu skazującego na przymieranie
„Czeskie Słowo- twierdzi, że rząd zamie
składki uczestników będą ustanawiane w głodem ('/*— *-9 zaroku), nie obciążą zbyt rza prześladować nacjonalistyczno-socLlistyćzne stronnictwu czeskie za agitacje na r/ecz
rozmiarze wyższym (po nad normalne mak kieszeni robotniczej, bo składki nie będą słowian
bałkańskich.
K J<
rzPCZ
potrzebowały
podnosić
się
powyżej
2
proc.,
simum 3 proc.), a pomimo to nie w ystar
W kwesłji pokoju.
cza na pokrycie wydawanych zapomóg nie narażą się na deficyt, a przeciwnie
Ambasador austrjacki, jako senior ciała
według najniższej przewidzianej przez pra zdolne będą do podjęcia na szerszą skalę
wo normy (może się to zdarzyć w razie zakrojonej akcji leczniczej, a przy tym dyplomatycznego, wręczył w dniu wczorajszym
notę w imieniu wszystkich ambasoepidemji w jakiejś fabryce). W takim wszystkim zachowają największą nieza zbiorową
dorow
mocarst,
na ręce tureckiego ministra
wypadku, w razie uchylenia się ogólnego leżność od fabrykantów i przedsiębiorców. spraw wewnętrznych, w której postawione zo
zebrania od dalszego podwyższenia składstały następujące zadania: niezwłocznego za-
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wieszenia dalszych czynności wojennych; mia
nowania pełnomocników ze strony Turcji, ma
jących w jej imieniu układać się o warunki
pokoju, naznaczenie miejscowości, w której
pełnomocnicy obudwu stron walczących mają
się zebrać, celem podpisania układu pokojo
wego.
W. Porta zawiadomiła ambasadora austrjackiego, że jutro zakomunikuje nazwiska dele
gatów. wyznaczonych do podpisania prelimino
wanego pokoju i poda miejsce zwołania kon
ferencji pokojowej.

Z w ro t
w sprawie zbrodni teresińskiej.
Aresztowanie ordynata.

Wielką sensację wywołało nagle areszto
wanie ordynata Bispinga, którego oddawna do
magała się opinja publiczna.
Aresztowanie nastąpiło w mieszkaniu or
dynata w Warszawie przy ul. Hortensja Nr. 3.
Najprzód przewieziono aresztowanego do cyr
kułu, gdzie dokonano rewizji osobistej i zabra
no portmonetkę i zegarek, następnie przewie
ziono ordynata do lokalu sędziego śledczego
przy placu Krasińskich.
Wkrótce przybyła tam ordynatowa Bispingowa, której towarzyszył w charakterze dorad
cy prawnego adw. przys. Papieski; rozmowa
między małżonkami dotyczyła spraw finanso
wych, które przez śmierć ks. Wł. DrucklegoLubeckiego zostały niezmiernie skomplikowane,
gdyż na ordynata Bispinga spadła konlfcczność
dokonania większych wypłat w ciągu dni nąjbliższych.
:9usep
Następnie jeszcze raz przesłuchiwano are
BMłOjUMBIM
sztowanego przez władze sądowe. Ordynat da
wał wyczerpująće odpowiedzi na zadawane mu
pytania, zaprzeczając z oburzeniem pomawianiu
go o dokonanie zbrodni
Po badaniu prokurator i sędzia śledczy udali się wraz z ordynatem Bispingiem do jego
mieszkania przy ul. Hortensja, gdzie dokonano
szczegółowej rewizji. Rffwizja ta podobno nie
dała żadnego wyniku.
Z uwagi na zmęczenie ordynata Bispinga,
który w kilka chwil po przybyciu z kolei pod
dany został uciążliwym formalnościom w cyr
kule i gmachu sądowym, władze sądowe po
zwoliły mu, podczas spisywaniu protokułów z
dokonanej rewizji, wykąpać się i zjeść kolację.
Około g. 12 w nocy, oczekującą przed
mieszkaniem ordynata Bispinga karetą odwie
ziono go do gmachu więzienia śledczego przy
ul. Dzielnej, dokąd pozwolono mu zabrać ze
1 sobą własną pościel i bieliznę.
Władze sądowe, wyklucząjąc wszelką pre' medytację zabójstwa dla celów materialnych
I oskarżają ordynata o zabójstwo spełnione w
l uniesieniu.
Socha i Bisping.
Dzit-iaj. goy aresztowanie ordynata Bispin(i stało się faktem dokonanym, należy zwró?ić uwagę na rażącą różnicę w traktowaniu
Zrzez władze śledcze podejrzewanych o mor/'derstwo osób zależnie od ich położenia społe(cznego.
Rodzina Sochów tym tylko zwróciła na
siebie podejrzenie prokuratorji, że zamieszkiwa
|a blisko pałacu. Dość jednak było tego faktu,
aby zaraz nazajutrz po dokonanym morderstwie
aresztować ich a później wielokrotnie dokony
wać u
rewizji.
Inaczej władze postępowały z panem ordy
natem Naturalnie nikt nie może twierdzić,
je to on dokonał zbrodni, ale skoro go* obec
nie aresztowano, widać są jakieś poważne posziuki i podejrzenia. Te same poszlaki istniały
Oddawna
Jakżeż to objaśnić, że zwykle lak gościn
ny książę- puszcza swego gościa piechotą na
stację i zagaduje się z jukieiuiś na drodze napo'tk.inemi ludźmi, których nikt nie widział i któ
rych nawet śladu znaleźć się nie udało; czyni
„bjaśnić wyjazd ordynata nie z Teresina, a z
odległego o 12 wiorst Błonia, gdzie go nikt nie
widział, nikt z nim nic rozmawiał, nikt mu bi
letu me sprzedawał. Jak wytłumaczyć sobie dzi

wny zbieg okoliczność!, że „czarny pan" po
szukiwany przez władze mini tak samo żółte
outy, jak i hr. Bisping.; A ta różnica między
opowiadaniem dziewcząt, które usłyszały strza
ły „w trzy pacierze* "po odjeździe panów, a
zeznaniami ordynata, żfe rozmowa ze spotkanemi ludźmi tak się przedłużała, iż musiał on w
obawie przed spóźnieniem się na pociąg porzu
cić rozgawędzonego księcia; i możnaby takich
pytań postawić cały szereg. Pomimo to jednak
władze dopierę po upływie przeszło tygodnia
zdecydowały się na aresztowanie ordynata i do
konanie w jego mieszkaniu szczegółowej rewi
zji. Oczywiście było aż nadto czasu, by wszel
kie ślady zbrodni zatrzeć, to też ta rewizja na
ul. Hortensja wygląda wprost na farsę. Trzeba
było zejść tam na miejsce zaraz po wykryciu
zbrodni, a może dzisiaj byłoby już wiadomo,
czy ordynat Bisping jest mordercą, czy też
ofiarą nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Ale
dla Bispingów inne jest traktowanie niż dla
Sochów nawet w obliczu zbrodni.

JBisty do fffedafłcji.
Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie proszę o zamieszczenie w pi
śmie Pańskim następującego listu.
Na ręce moje wpłynęło na rzecz dotknię
tych przez bezrobocie robotników łódzkich:
175 rb. 43 kop. od robotników rosyjskich za
ośrednictwem skarbnika frakcji śoc.-dem. w
umie i 453 rb. 39 kop. od rdóotników Król.
Polskiego za pośrednictwem tygodnika Życie
Warszawskie?
Wobec tego, że władze nie dopuszczają
do zorganizowania samopomocy robotniczej dla
walki z obecną tak ciężką klęską robotriików
w Lodzi, że nie zezwalają na utworzenie Ko
mitetu robotniczego dla niesienia pomocy materjalnej bezrobotnym, pieniądze dostarczę do
rąk samych potrzebujących, poczym ogłoszę
sprawozdanie z ich rozdania. Z tych też przy
czyn i na przyszłość gotów jestem służyć swym
pośrednictwem robotnikom, chcącym groszami
swenii ratować swych głodnych braci w Łodzi
i proponuję im przysyłanie pieniędzy na moje
imię
Przy sposobności załączam odpowiedź
„Kurjerowi" lubelskiemu na jego uwagi z po
wodu umieszczenia mego listu do robotników
łódzkich o przysyłanie mi wiadomości o obe
cnym kryzysie łódzkim, tylko w rosyjskiej
gazecie robotniczej „Łuezu. „kurjer" uważa ten
fakt za niewłaściwy i suponuje mi z jego po
wodu rozpłynięcie się mojej osobistości w
partji rosyjskiej i stracenie przez to łączności
z robotnikami polskiemi.
Zamieściłem list swój tylko w rosyjskiej
gazecie robotniczej, dlatego, źe obecnie niema
niestety codziennej robotniczej gazety polskiej,
a stanowisko ząjęte wobec mnie przez miesz
czańską prasę polską nie pozwalu mi zwracać
się do jej usług bez specjalnego ze strony jej
poszczególnych organów oświadczenia o goto
wości do tego pośrednictwa. To źe „Kurjer"
pośpieszy! pocho
- odsądzeniem mnie w
przyszłości od łącz
z robotnikami polskiemi świadczy sann,
•-ez się, jak uzasadnioną
jest moja ostrożnos w tym względzie nawet
w wypadku dobrej„ woli ze strony organu
prasy. Ludowi roboczemu bliskim jest dziennik
robotniczy nawet w obcym języku i chętnie po
sługiwać się on nim może n braku własnego;
o rozpłynięcie się w partji bratniej jego przed
stawiciela on się nie boi, a o łączności z nim
tego przedstawiciela decydują czynniki bardziej
głębokie, niż wszelkie zewnętrzne okoliczności.

E

Z ZIEM POLSKICH.
Repertuar Teatru Polskiego w Warszawie
— Sobota, 3 ' m a ja
„Wróg Ludu".

— Niedziela, 4 majn — o godz. 3 i pą
popol. „Krakowiacy i Górale", wiecz. „Wróg
Ludu".
Na pobojowisku Grochowa. Na wzgórkach
grochowskich, w prawą stronę od szosy, jadąc
od Pragi, gdzie kryją się mogiły poległych w
roku 1831-m jedlin z fabryk sąsiednich przed
sięwzięła wiercenie studni; jest to pierwsza
praca ludzka, wykonana na tym miejscu od
lat 82.
Należy dodać, że część nietykalna pobo
jowiska, od roku 1831-go w następstwie ob
wiedziona wałem z pomnikiem pośrodku, częś
ciowo już została zużytkowana pod budowę
instytutu weterynaryjnego i targowiska koń
skiego, pozostał jednak spory obszar, ciągnący
się w stronę burzónej w chwili obecnej pro
chowni, gdzie dotychczas jeszcze nikt ziemi
nie ruszył pługiem, ani łopatą.
Pierwszy Maj w Warszawie przeszedł zupełnia spokojnie. W godzinach rannych na Woli
i na Pradze policja zdjęła kilka czerwonych
sztandarów, zawieszonych na słupach telefoni
cznych. Skonsygnowano wiele wojska, które
rozmieszczone było w podwórzach domów w
dzielnicach robotniczych.
— W Łodzi Skonfiskowano 3,000 prokla
macji, wydanych z okazji 1-go maja przez Soc
jalną Demokrację Kr. Pol. i Litwy i „Bund-.
Bezrobocie. Przedsiębiorcy robót malar
skich, w Warszawie, żydzi, zwrócili się wczo
raj do robotników również żydów z propozycją,
b y robotnicy zgodzili się na zniżkę płacy l
zwiększenie dnia roboczego z ośmiu godzin do
dziewięciu dziennie.
Przedsiębiorcy postępowanie swe moty
wowali bojkotem, który utrudnia im konkuren
cję z chrześcijanami.
Robotnicy nriogół nie zgodzili się na to
żądanie, wobec czego w 90 proó, przedsię
biorstw żydowskich robotnicy porzucili pracę.
W kieleckim „Przeglądzie dyecezyalnym4 c z y 

tamy:
„Z rozporządzenia J. E. ks. biskupa, kemsystorz zawiadamia duchowieństwo djeceźji
kieleckiej w uzupełnieniu cyrkularza warszaw
skiego generał-gubernatora z 19 grudnia 1912
r. M 5373, że miniśteijum spraw wewnętrz
nych zawiadomiło, iż w razie jakichkolwiek
manifestacji w kościele z powodu 50 rocznicy
styczniowego powstania, wyrażonych chociażby
w formie śpiewów; „Boże coś Polskę", „Jesacze Polska nie zginęła" i t. p.. księża obecni
w kościele będą usuwani od obowiązków swo
ich według art. 17 t. XI".
Omijanie firm w Królestwie. Zarządy zakła
dów metalurgicznych w Królestwie Polskim
w dalszym ciągu uskarżają się na omijanie ich
przy powierzaniu obstalunków rządowych. Świe
żo zarząd kolei rządowych obstało wal przeszło
4,200 nowych zwrotnic i krzyżownic w cenie
za zwrotnicę od 20o do 400 rh. i krzyżownicę
do 200 rb. Obstalunek ten podzielono między
7 fabryk rosyjskich.
Popisy gimnastyczno. „W a rs z . Dniewn." do
nosi, że w dniach najbliższych odbędą się po
pisy gi ni mistyczne, w których uczestniczyć
będzie około 1,500 młodzieży szkolnej pici obojej, uczęszcząjącycb do gimnazjów rządowych,
szkól miejskich, seininarjów nauczycielskich w
warszawskim okręgu naukowym.
Popisy odbędą się na polu wyścigowym,
w razie zaś niepogody w ujeżdżalni żandarmskiej przy ulicy Ciepłej.

Z Lublina i ziemi Lubelskiej,

Warszawa, dnia 24 kwietnia 1913 roku
Z uszanowaniem
JSugieniusz Jagiełło
Poseł m. Warszawy.
Przypisek Redakcji. Zamieszczając bez zmian
list posła Jagiełły, musirny zaznaczyć, że wy
wody Jego w sprawie poruszonej w M 37
„Kuriera*4 zupełnie nas nie przekonały, ze
względów jednak od nas niezależnych dalszej
dyskusji na ten temat musirny zaniechać.

Dzisiejszy koncert. Dziś t. j. dn. 3 b. m.
o g. 8-ej m. 3o wiecz. odbędzie się wielki kon
cert w Teatrze Wielkim młodego profesora
czikagoskiegi konserwatorjum p. Adama Melz.aka (skrzypce) przy udziale p. Aleksandra Mitnickiego (wiolonczela) solisty paryskiej Eilharmonji, tikom panjowuć będzie profesor p Zyg
munt Biliński Nadmienić trzeba, że p. Melzak
cieszył się niezmiernym powodzeniem w Eilliarmonji Warszawskiej.
Część dochodu z koncertu przeznaczoną
zostanie Lub; Towarz. Dobroczynności na ręce
p. Kipmana.
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tylko tl-zy dni sobota, A
niedziela i poniedz.
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Początek pierwszego seansu o g. 2 i pół. po poi.

Ceny miejsc: 75, 50, 35 i 25 k.

Jutrzejszy koncert na wpisy z udziałem
wszechświatowej sławy primadonny p. J. Korolewlcz i artysty-skrzypka p. Grudzińskiego,
zapowiada się pod każdym względem wspania
le. Wszystkie bilety już zostały rozsprzedane,
zaś dostawiane krzesła można jeszcze zamawiać.
Do tak wielkiego powodzenia przyczyniła się
sława artystki, subtelna gra znanego i cenio
nego wirtuoza, jako też cel wzniosły: przyjście
z pomocą kształcącej się młodzieży.
Na Gruźlicę. Jutro na ulicach miasta od
bywać się będzie sprzedaż kwiatka na Lubel
skie Towarzystwo walki z gruźlicą. Niech więc
lublinianie zaopatrzą się w monetę różną: złotą,
srebrną, miedzianą, według możności.
Odczyt p. St. Poraj-Bojarskiej p. t. „Roz
wój alkoholizmu wśród ludu roboczego" odbę
dzie się dn. 7 b. m. o godz. 8-ej wiecz. a nie
4 maja jakeśmy to poprzednio donosili.
Bliższe szczegóły podamy później.
Jeszcze jedno pismo w Lublinie. Dowiaduje
my się, że wkrótce zacznie wychodzić w Lu
blinie pismo specjalne p. t. „Przemysł i Budo
wnictwo Rolne". Koncesję na to wydawnictwo
uzyskał p. Bolesław Micaro.
Wystawa inwentarza. W czwartek guberna
tor lubelski, szambelan Dworu Kielepowskij w
towarzystwie władz administracyjnych, policyj
nych i t. d. oraz wobec członków komitetu wy
stawowego, otworzył XI wystawę inwentarza,
urządzoną przez Lubelski Związek Hodowlany.
Na wystawie przeważa bydło rogate, wśród
którego znów prym trzymają Szwyce; pięknie
też reprezentowane są holendry czarno-srokate, mniej licznie — holendry czerwono-srokate.
Dział koni obesłano znacznie gorzej. Trzody
chlewnej niema wiele, ale za to spotyka się
piękne okazy. Są też i produkty przemysłu,
związane z rolnictwem. Frekwencja na wysta
wie niewielka, choć pogoda pięknie dopisała.
Z Tow. Kredytowego Miejskiego. W ubiegłą
środę odbyło się zebranie ogólne Towarzystwa
Kredytowego m. Lublina, na którym dokona
no wyborów. Na dyrektora powołano adw prz.
Jana Iwańskiego (193 gł), na wice dyrektora
dr. Mieczysława Biernackiego (188 gl.), na człon
ków komitetu nadzorczego pp.: dr. Marka Arnsztajna (144 gł.), Symchę Bromberga (134 gł.)
i Jana Dobrowolskiego (182 g ł ). Wszystkich
ponownie.
Dozór sanitarny. Komisja sanitarna, obej
rzawszy cukiernie Rutkowskiego. Semadeniego
i Sakowicza, poleciła przenieść należące do nich
piekarnie z suteryn do lokalów położonych po
wyżej poziomu ulicy.
Wyjazd w sprawach urzędowych. Wczoraj
gubernator lubelski w towarzystwie sztab-oficera do osobych poruczeń, podpułkownika
Merlina i nacze nika kancelarji Bojarskiego-Kassianowicza wyjechał do Zamościa i Chełma w
sprawie tworzonej gub chełmskiej.
Samobójstwo. Otruł się w Lublinie przy ul.
Foksal N® 20 fryzjer Judka Rozenbaum, liczący
27 lat. Przyczyna samobójstwa niewiadoma.
Z Krasnegostawu. Daje się tu odczuwać
brak lekarza-dentysty, który w mieście i oko
licy mógłby liczyć na dobrą praktykę.

TELEGRAMY.
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F irm a egzystuje od 1890 roku.

Pracownia stolarsko-rzeżbiarska
pozłotnicza
ROBÓT KOŚCIELNYCH, SALONOWYCH,
ORAZ WIELKI WYBÓR RAM

K. W . M o d z e le w s k ie g o
w

W e d łu g p o w ie ś c i

Lublinie, ul. Bernardyńska Ns

13.

S ie n k ie w ic z a

Dziecinne bilety sprzedają się tylko do 5 po poł.

Z KONFERENCJI AMBASADORÓW.
Londyn 2 maja. Zebrani na posiedzeniu
ambasadorowie uchwalili zażądać od Czarnogórza, aby w przeciągu 48 godzin nadesłało
odpowiedź wyraźną: czy zamiarza wogóle Skodar opuścić? Oprócz tego omawiano możli
wość kompensaty dla Czarnogórza za Skodar.
Przedstawiciele Austrji i Włoch żądali —
podobno—zapewnienia sobie mandatu do wylą
dowania wojska, gdyby i ponowna odpowiedź
Czarnogórza okazała się niezadowalającą.
Po trzygodzinnych obradach, nie osią
gnięto wyniku bezpośredniego, w każdym ra
zie momentem uspokojającym jest pewność,
że przedstawiciel Austrji uczestniczyć będzie
w posiedzeniu poniedziałkowym.
NARADA MINISTRÓW.
Wiedeń 2 maja. Rozpoczęła się narada
wspólnych ministrów i prezesów obu gabi
netów, tudzież ministrów finansów nad za
mierzoną wyprawą do Czarnogórza. Tutejsze
koła polityczne twierdzą, że wyprawa ta doj
dzie do skutku, pomimo uspokajających zape
wnień zagranicy.
UPGR CZARNOGÓRZA.
Wiedeń 2 maja. Otrzymano tu z Cetynji,
wiadomość, że tamtejszy poseł rosyjski zażądał
od króla Mikołaja energicznie opuszczenia Skodaru, lecz król -pod naciskiem opinji publicznej
—odmówił spełnienia tego żądania.

Fabryka wyrobów platerowanych,
złoconych I bronzowych

SI. Z trzym u lsfii
■w Lublinie, Hotel Europejski.

Złocenie, srebrzenie, bronzowanie, ok
sydowanie. niklowanie, szlifiernia elek
tryczna. polerownia I zakład roperacyjny.
Okazyjnie 1 para kandelabrów bronzow.
złoconych cena 80 rb. i inne platery.

Magazyn Ubiorów Męzkich

K om ana O siń sk ie g o
LUBLIN, Krakow.-Przedm. «NŚ 48.
Posiada na składzie gotowe ubrania, oraz przyj
muje obstalunki z własnych i powierzonych
materjalów. Wykończenie solidne. Ceny umiarkowane.

Z a k ła d N o ż o w n ic z y

57T. S ił op o ł o w s fiie g o
W Lublinie, Kraków.-Przedm. Ai® 14.
Sklep Kapucyńska A? 2.
Wyroby nożownicze i naczynia kuchenne.

Skład skór

R ozm aitości.
„Czarna ręka. Do pałacu ks. llercolani w
Bolonji dostał się jakiś mężczyzna, mający rzeko
mo intes do księcła. W nieobecności męża do
przybyłego wyszła księżna.
Nieznajomy wyjął rewolwer i zażądał w imieniu „Czarnej ręki“ wypłacenia natychmiastowo
tysiąca lirów. Księżna nie straciła zimnej krwi i
odpowiedziała, że takiej kwoty niema w domn,
ale może oddać swoje klejnoty.
Bandyta zgodził się na to, księżna więc za
częła powoli zdejmować pierścionki, kolczyki, łań
cuszek i położywszy to, wszystko na stole w chwi
li kiedy bandyta 'ładował' klejnoty do kieszeni,
jednym susem wydostała się przez drzwi, które
zu sobą zamknęła.
W pokoju nie byto innych drzwi i okna za
kratowane, bandyta więc znaluzł się w pułapce.
Wezwana policja oblegała go dopóki nie wy
strzeli! wszyskich nabojów, poczem ujęła go ży
wego. Ma nim być były oficer kawalerji Piotr
Gullerano.
Mam zaszczyt zawiadomić Szanowną Pub
liczność, iż HANDEL WIN A. FILIPOWICZA
przy ul. Krakowskie-Przedm.. róg Gubernatorskiej, Ns 48, telefon 430, w Lublinie-przeszedł
na własność moją, a jako handlowiec rutynowany
i kilkunastoletni pracownik firmy J Przyby
szewski, prowadzić takowy będę osobiście i pod
własną firmą. Jednocześnie nadmieniam, iż za
opatrzyłem handel w świeże i doborowe towary,
jak również posiadam na składzie znany ze swej
dobroci i delikatnego smaku koniak kuracyjny
„Boutelleau i C-o“.
Polecając się łaskawym względom Sz. Pu
bliczności, pozostąję z poważaniem

3.. <Romanov>sfii.

Jte n ry k a

E. LEONOW ICZ
w lublinie, ulica S to-Duska Jć> 359160.
M a la r z s p e c ja lis ta
STANISŁAW KALINOWSKI, w Lublinie,
ul. S-to Duska Ne 20.

cow metaiowycn itoooty lakiernicze i gda
Specjalność: roboty olejne, matowe, ozdobne i
oraz działy: pokojowy, kościelny i artystyczi

O głoszenia drobne,
po 2 kop. za wyraz

I.

uioda osoba, umiejąca pisać na maszynie noszukni
m zajęcia w biurze. Oferty pod literami® £ b sk ,
dać w Administracji.
u - hKI11

1’JOf

iluzjonu VENtJS“ Po z n f ż o ń y T c e S , miano
za bilet 2u kop. płacą—17 kop.. 80—22 ■ib-Hzso
Przy kasie należy okazać albo kwit za opłacana
nunieratę, albo też ostatni numer „Pszczoły- ’
Oprzedam sklep kolonjalno-spożywczy, punkt pierwszo-

o rzędny, targi dobre, do kupna potrzeba 1200 rubli.
Królewska 19.

1986

Otudent (medalista) poszukuje lekcji alho kondycjiSpecjalność: matematyka, rosyjski. Adresować:
Ewangielicka X 8 111. 8. Dla A. G.
1979
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OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: Warszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbowa 8.— Dora Handlowy L. i E. Metz
& C-o, ul. Marszałkowska JSs 130 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, ul. Marszałkowska As 12O
Redaktor i wydawca Witold Giełżyński.

Drukarnia i Lit. J

Pietrzykowskiego

