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przestrzeni 6 0 0 0 łokci kwadrat,
przy ul. Zamojskiej 4, „Syrena"
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do wydzierżawienia.
Zgłaszać się do biura „Architekt" Krak.-Przedm. 80

Ocalony.
Pan Ludwik, jadąc na własno zaręczyny o kilka
stacji od Warszawy, spotkał po drodze przyjaciela.
Dla'nabrania odwagi poszli obaj napić się koniaku
Szustowa w bufecie.
Po pierwszej kolejce, poszła druga i następne,
aż wreszcie pociąg, nie chcąc widocznie przyjaciołom
przerywać miłego zajęcia, ruszył bez nich w dalszą

dróg?-Pan Ludwik spóźnił
. . . . .się na zaręczyny. nPanna

obraziła się i małżeństwo nie doszło do skutku. Nie
doszły narzeczony z początku martwił się bardzo, ale
pocieszył się. gdy panna wyszła za mąż za innoge i
źvcie zamieniła mu w piekło.
.
Dziś pan Ludwik z zadowoleniem opowiada, że
spokój swego życia zawdzięcza koniakowi Szustowa,
który go ocalił od żony-jędzy.

A U TO H O IłlJfllR liB H D JI.

Przestroga.
Wobec zbliżającego się sezonu wiosennego, a
z nim wzmożonego zapotrzebowania na narzędzia
rolnicze, zwracam uwagę PP. Nabywców, aby kupu
jąc kultywatory, wystrzegali się naśladownictw, i

żądali zawsze i* stanowczo KULTYWATORÓW prawdzi
wych, oryginalnych VENTZKIEGO, które dzięki niedo

ścignionej doskonałości materjału i wykończenia
oddawna zdobyły sobie sławę i uznanie rolników.

Już 1,000,000 Jculływatorów Uenlzkiego
u p ra w ia rolę.

ALFRED GRODZKI
33, SENATORSKA, WARSZAWA.

Jeden z najbardziej ciemiężonych na
rodów w Europie, Irlandczycy, wkrótce
otrzyma autonomję
Przez długie wieki
brutalna przemoc najeźdźcy znęcała się nad
Irlandją, a jednakże bohaterski ten naród
w ytrw ał, zniósł prześladowania, żyje i żyć
będzie.
Dzieje ostatnich kilku wieków naro
du irlandzkiego, to dzieje męczeńskiej
w ytrw ałości, heroicznego wysiłku, uko
ronowanego zwycięstwem, które przyszło
po długich latach walki.
Ile to setek tysięcy wyrżnięto Irla nd
czyków, ile w pętach rzucono pod stopy
zwycięzcy, ilu ich wyemigrowało do Ame
ryki^ ile dóbr zniszczono lub skonfiskowa
no. Jak długo mord, pożoga i bezprawie
panowały niepodzielnie w Irlandji, a je d 
nak naród ten w y trw a ł w honorze i
wkrótce będzie święcić tryum f, zatknąw
szy sztandar wolności na swych ziemiach.
Cześć mu za wytrwałość!
Jest to jeszcze jeden dowód, zadają
cy kłam twierdzeniu, że narody ujarzmio
ne giną. My, Polacy, narówni z dziejami
ojczystemi, powinniśmy umieć na pamięć
dzieje narodu irlandzkiego.
Wkrótce rozegra się ostatni akt bo
haterskiej w alki o wolność tego narodu.
Oto temi dniami zgromadził się parlament
angielski na znamienną sesję. Tak zwa
ny home rui bile, czyli projekt prawa o
autonomji Irlandji w roku 1893 opraco
wany przez jednego z największych mę
żów stanu w A nglji — lorda Gladstone,
powinien wejść w życie.
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Projekt ten na swej drodze do urze
czywistnienia napotkał wiele przeszkód,
przyjęty przez izbę gmin, dwukrotnie zo
stał odrzucony przez izbę lordów, a obec
nie powinien automatycznie stać się pra
wem, o ile deputowani jeszcze raz go
przyjmą. Czym bardziej zbliża się ta
chwila, tym więcej daje się zauważyć za
ognienie namiętności w obozie przeciwni
ków autonomji Irlandji t. j. śród konser
watystów angielskich.
Ta sui generis opozycja zamierza
postawić wszystko na kartę, ażeby nie
dopuścić do przyjęcia ostatecznego tego
prawa.
Wszystkie dotychczasowe wysiłki kon
serwatystów, włącznie aż do chęci oba
lenia ministerjum, spełzły na niczym. Ga
binet Asąuita, który za punkt honoru po
stawił sobie przeprowadzenie autonomji
Irlandji, stoi mocno u władzy, dzięki zasłu
gom, jakie położył dla państwa. Wszak
nigdy przemysł Anglji nie kwitł tak, jak
obecnie. Handel rozwija się, powstaje
coraz więcej nowych fabryk i Anglja jest
dzisiaj najpotężniejszym i najkulturalniejszym państwem na świecie.
Długi czas nie miała opozycja kon
serwatywna na czym oprzeć i umotywo
wać swego wrogiego stanowiska wzglę
dem home rui billu. Prawdziwym pokar
mem dla nich, który dal możność stwo
rzenia programu, hasłem zdobycia dział oblężniczych przeciwko ministerjum była
jedna z prowincji Irlandji, tak zwane hrab
stwo Ulster, zamieszkałe przeważnie przez
przybyszów z rdzennej Anglji, które dzię
ki agitacji zaprotestowało przeciwko au 
tonomji Irlandji, grożąc zbrojnym powsta
niem. To dało broń w ręce konserwaty
stów.
„My jesteśmy zbawcami Anglji. Po
winniśmy zmusić rząd, aby zwrócił się o
zdanie do obywateli całego państwa, po
nieważ nie chcemy dopuścić do wojny
domowej" — twierdzą przywódcy partji
konserwatywnej. A oddana im prasa gło
si zirbi et orbi o powstaniu w hrabstwie
Ulster, o rządzie tymczasowym, o armji
ochotniczej, o manewrach. Wszystko to
są oczywiście straszaki, obliczone na łat
wowierność społeczeństwa angielskiego.
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Natomiast ciekawe fakty dowodzą
czego innego. Nigdy dotąd autonomiczna
partja irlandzka nie była tak silna, jak
obecnie, świadczą o tym niektóre wybory
municypalne, podczas których wyznawcy
idei home rulu zwyciężyli ulsterczyków
w miastach zdawałoby się zupełnie przez
nich zaanektowanych.
Wogóle w poważnych kołach angiel
skich dają się słyszeć powątpiewania, ażeby ulsterczycy wystąpili zbrojnie, gdy
home rui bill zostanie ostatecznie przyję
ty. Na dowód przypominają rok 1829,
gdy rozpatrywano sprawę równoupraw
nienia katolików z wyznawcami kościoła
angielskiego i rok 1868, gdy opracowy
wano bill o oddzieleniu kościoła od pań
stwa w Irlandji.
Wówczas jUlsterczycy
również grozili powstaniem, lecz wszystko
zakończyło się pokojowo.
Opierając się na wszystkich tych da
nych, zaczerpniętych z historji, można już
dzisiaj orzec, że lrlandja w roku bieżą
cym otrzyma nareszcie autonomję, chociaż
możliwe jest poczynienie pewnych ustępstw
ulsterczykom, sprowadzających się nie do
zupełnego wyłączenia hrabstwa Ulster,
lecz do stworzenia „home rulu w homerulu“.
Jak komunikują telegramy, odnośny
projekt odłączenia hrabstwa Ulster od ho
me rulu i nadania mu takich praw, jakie
posiada Anglja został wniesiony do izby
gmin, przez posła lorda Chamberlaina.
Z tego wszystkiego wynika, że opo
zycja konserwatywna czyni ostatnie roz
paczliwe wysiłki, ażeby zaprzepaścić home
rui, a w ostateczności rozczłonkować Irlandję.
Nie ulega też kwestji, że obecna se
sja parlamentu w Anglji będzie najburz
liwszą w dziejach parlamentaryzmu an
gielskiego i dzięki temu najciekawszą. Moż
liwe jest rozbicie gabinetu Asąuita, ale
już dzisiaj można stanowczo twierdzić, że
autonomja Irlandji jest faktem prawie do
konanym.
Z. R — icz.

wałem jej — pewno się dziwisz, że świat
(Przekład J. Ł.)
tak bardzo się zmienił?
— Tak i nie. Uważam, że domy są
ciemne, ubrania brzydkie, niebo ponure
(co za dziwna myśl strzeliła wam do gło
wy, by przenieść się do takiego klimatu!)
Znajduję, że życie stało się głupsze, ludzie
— Jeżeli mię poznałoś — rzekła — to wyglądają na mniej szczęśliwych; ale n aj
dlatego, że widywałeś mię w marzeniach większego zdziwienia doznaję, widząc na
swoich. Jestem Callisto, córka Lamii. każdym kroku rzeczy dobrze mi znane.
Przez 16 setek lat mój grobowiec spoczy Jakto? przez 18 setek lat to tylko zrobi
wał w spokoju w kwitnących lasach nie liście? Nic nowego? nic lepszego? Napra
opodal wzgórz, gdzie rozciągała się nie wdę? To, co widziałam na waszych polach,
gdyś namiętna Antyochja. Ale teraz gro ulicach, w domach, to wszystko? To na
bowce podróżują. Zawieziono mię do P a prawdę wszystko? Cóż za nędza, mój ko
. . .
ryża, a cień mój nie opuszczał kamienia, chany!
Moje
zdziwienie
starczyło
jej widać
który zawierał mój proch. Długo jeszcze
za
odpowiedź.
Uśmiechnęła
się
i zaczęła
spałam zamknięta w lodowatych piwnicach
tłumaczyć:
Luwru- I spałabym tam wiecznie, gdyby
— Widzisz, jak jestem ubrana? Mam
wielki poganin, święty człowiek, p. Lud
wik Menard, jedyny, który pamięta dziś na sobie szatę, którą włożono ze mną ra
jeszcze dawne obrzędy, nie wypowiedział zem do grobowca. Przypatrz jej się. Za
nad mym grobowcem tajemniczych słów, moich czasów ubierano się w wełnę, nici
które umieją powrócić biednym zmarłym lniane i jedwab. Wracając na ziemię, myżycie. Tak więc teraz każdej nocy przez ślałam, że stare te tkaniny znikły już na
siedem godzin chodzę po twym wstrętnym wet z pamięci ludzi! Wyobrażałam sobie
(przebacz mi tę śmiałość), że w ciągu tylu
mieście.
/
— Och, biedna dziewczyno — przer lat wynaleziono materjały wspanialsze niż
P I E R R E —L O U Y S .
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Na widowni politycznej.
Nędza w Bułgarj i.
Królowa b ułgarska Eleonora, k tóra b a w i
ła w W iedniu przez dłuższy czas pod nazw is
kiem hr. Carlovo, w rozmowie z redaktorem
pew nego pism a w iedeńskiego opow iadała o
strasznej nędzy, ja k a zapanow ała w B ułgarji z
powodu wojen bałkańskich.
W B ułgarji obecnie bawi jeszcze 60,000
zbiegów, których trzeba żywić i ubierać, ale
rząd nie m a ju ż na to dostatecznych środków .
P ra sa w całym świecie pow inna ująć się za
tem i biednem i zbiegami.
A d ju tan t bułgarski, Czewenkajow, szcze
gółowo opow iadał o nędzy, panującej w B uł
garji pom iędzy tem i zbiegami. Szczególnie zi
m a dla nich je s t straszna. Zbiegów porozdzie
lano po całym k raju i w m iastach zarówno,
ja k po w siach każdy m ieszkaniec oddał izbę
dla tych biedaków . Brak je d n a k ju ż zupełnie
środków , aby ratow ać nieszczęśliw ych od zm ar
znięcia i śm ierci głodowej.

Informacje i pogłoski.
Higiena w seminarjach nauczycielskich. Uzna
jąc za niezbędne, by młodzież ucząca się otrzy
m yw ała wiadomości z zakresu higjeny wogóle, a
szczególnie co do w pływu szkodliw ego na or
ganizm używ ania napojów w yskokow ych, mi
n isterju m ośw iaty zaleciło okólnikiem k u ra to 
rom okręgów naukow ych, by postarali się o
w prowadzenie w ykładu higjeny we w szystkich
in sty tu ta c h i sem inarjach nauczycielskich, gdzie
te będzie możliwe ze w zględu na posiadane
środki.
Ruch przesiedleńczy. W okresie pięciolet
nim (1909—1913) w edług danych zgrom adzo
nych przez głów ny urząd do Spraw przesiedleń
czych wymierzono i urządzono 18 mil jonów
dziesięcin ziemi dla przesiedleńców, na których
osadzono 350,000 rodzin przesiedleńców , liczą
cych ogółem 2 m iljony osób. Dla przesiedleń
ców zbudow ano z górą 200 św iątyń i 500 szkół
oraz 400 posterunków lekarskich.
Z Rosji Europejskiej w yem igrowało n a d 
to na daleki W schód 130 tys. robotników , k tó 
rzy zastąpili robotników chińskich na Syberji
i Azji środkow ej.
Powróciło w r. z. 23,000 przesiedleńców ,
podczas gdy w r. 1912—34,000, a w r. 1911
naw et 64,000 ludzi płci obojga.

słońce i księżyc i rozkoszniejsze w dotKnięciu niż skóra młodej dziewczyny lub
puszek owoców. Ale nie—w co się ubie
racie? W wełnę, nici lniane i jedwab.
O, wiem, odkryliście bawełnę i okrywacie
nią murzynów, bo ich przyrodzone szaty
wydają się wam nieprzyzwoite. To może
nadzwyczajnie moralne... Lubisz bawełnę?
Dumny jesteś z odkrycia tego? Ja nie
mogę znieść na sobie tego czegoś rozła
żącego się i przylegającego do palców. Je d 
nym słowem, czy macie tkaninę, któraby
się piękniej układała niż wełna? nie —
która byłaby cieńsza niż lniany materjał?
bardziej błyszcząca, niż jedwab? No, po
wiedz sarn...
•Po chwili ciągnęła dalej:
— Za moich czasów robiono obuwie
ze skóry. Znano miękkie sandałki, kolo
rowe buciki, pantofle wyłożone futrem,
wysokie buty. Patrz, twoje buciki z tym
okuciem, umieszczonym wysoko, to forma
frygijska Spójrz teraz na moje: są one
z oliwkowego safjanu ze złoconemi skówkami. Podziwiaj je. Nie znajdziesz tak
pięknych u żadnego z dostawców twych
kochanek.
D. c. n.
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Sprawy
W chodzą w życie

wiejskie.
nowe obyczaje.

Karnawał — to okres wesel po wsiach
naszych. Pełno w nich tedy pijackiego gwaru
i rozpustnej swawoli, nierzadko kończącej się
w następstwie przyjmowaniem Ostatnich Sa
kramentów i przedwczesną wyprawa w zaświa
ty dla uczestników takiej parodniowej zabawy,
w stanie nietrzeźwym zwykle odbywającej się.
Tak żeniono się na wsi powszechnie doniedawna
Aliści młodzież obojga płci po skończeniu
szkół gospodarczych, wracająca do swych za
gród, poczęła ostro ten dawny sposób urządza
nia wesel najpierw krytykować, a potym zmie
niać.
, ■
,, .
Świeżo w odstępie parodniowym odbyły
się dwa takie wesela nowego typu.
A więc w ziemi puławskiej żenił się spo
łecznik dużej miary, za swą działalność w kie
runku podnoszenia kultury (rolnej i krzewienia
oświaty wśród ciemniejszych współbraci, dobrze
i zaszczytnie znany daleko po za granicami swej
gubernji.
Brał za dozgonną towarzyszkę dzielną i
pokrewną mu duchem dziewczynę, która też
pewne zasługi w swej wsi położyła, bo organi
zowała przedstawienia amatorskie, chóry, —
kółko deklamatorów wiejskich i t. p. Młodzi za
wspólne pieniądze od kolonistów Niemców na
innej wsi głuchej i ciemnej zakupili kawał
ziemi. Gospodarstwo nowonabyte wymagało
jak najprędzej młodej, energicznej gosposi, a
i ciężary materjalne nakazywały młodym u n i
kanie niepotrzebnych wydatków na wesele,
Odbyło się więc ono cicho, poważnie i
prędko.
W licznej gromadzie, bo około 60 osób,
poszliśmy piechotą do poblizkiego kościoła, a
młodzi nawet tak bardzo na weselników nie
wyglądali.
Po wyjściu z kościoła i odebraniu życzeń,
państwo młodzi wszystkich do rodziców pan
ny na skromny posiłek zaprosili.
Z odmową niczyją się nie spotkali, ludzie
szli z życzliwości dla młodych, którzy są ser
decznie łubieni i poważani, ale kierowała niemi
i ciekawość.
Nasycili ją podczas „uczty weselnej", któ
ra okazała się bardzo smacznie przyrządzonym
obiadem, podanym przy stołach w podko
wę zastawionych, czystym obrusem zasła
nych.
Przy całym przyjęciu nie było ani kropli
alkoholu. Po obiedzie, który był dla panny
młodej dobrym egzaminem ;z nauki kucharstwa, w szkole przechodzonej, podano gościom
herbatę, ciasto słodkie, karmelki, orzechy.
Nastrój weselników był poważny, przy
stole gwarzono o rzeczach, których zwykle w
weselnym gronie się dotyka.
Pogwarka szła o naszych wiejskich po
trzebach, bolączkach, dążeniach.
Ponieważ nie było muzyki i tańców więc
młodzi śpiewali chórem pieśni, nauczone w
szkole, potym szły przeplatanego pieśni i de
klamacje,
„Młoda", nawiasem mówiąc, śliczna jak
wiosna, z rozwagą, bacznie a uprzejmie posłu
gująca wraz z „Młodym" gościom, znalazła czas,
by się przyłączyć i do chóru i do mówiących
wiersze i usłyszeliśmy z jej ust piękny ury
wek z „Beniowskiego", w którym to poeta prze
strzega Polskę, że póki duszę anielską będzie
więziła w czerepie rubasznym, poty jej miecz
zemsty strasznym być nie może.
Grzmot oklasków spracowanych męskich
dłoni byl wymowną odpowiedzią, że zrozumia
no dokładnie myśl wieszcza, który o sobie
mówił, że „Kocham Lud więcej — niż umar
łych kości".
Wczesnym wieczorem żegnano gościn
nych młodych, a że nie było składki tradycyj
nej na czepiec, więc zebrano 8 rb. z kopiejka
mi na szkolę, w której w ciągu roku pobiera
ła naukę p. młoda. Wielu starszych, wracając
z wesela, gwarzyło:
— Dobrze zrobili, że na wódkę pieniędzy
nie stracili, jak ja będę swoje dziecko wyda
wał, też takie wesele wyprawię.
Zbiegiem okoliczności wesele lubelskiego
Pszczeliniaka z Krasienianką wypadło w tym
samym czasie, co i podobne, tylko znacz
nie uroczyściej obchodzone wesele w ka
liskiej ziemi.

N\
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Tamto wesele odbyło się w onym głoś
nym na cały kraj Liskowie. Żenił się Pszczeliniak z Mirosławianką.
Wesele było liczne, oprócz liskowiaków
wielu, zaproszoną została młódź cała ze szkoły
rolniczo-mleczarskiej w Liskowie, świeżo otwartaj, z personelem nauczycielskim na czele.
A ponieważ to było w zorganizowanym
na modłę europejską Liskowie, więc przy
dźwiękach rzeźkiej orkiestry strażaków miej
scowych wszyscy obecni w liczbie 80 osób udali się do „Domu Ludowego„ i tam bawiono
się ochoczo z przerwą godzinną na posiłek.
Uczta weselna, prócz herbaty i wód owocowych, żadnych napoi alkoholowych nie
zawierała.
O godzinie 12 w nocy miłą zabawę ukończono odśpiewaniem pięknej pieśni Karpiń
skiego: „Wszystkie nasze dzienne sprawy". I
ludzie z wrażeniem podniosłym rozeszli się do
domów, aby z dobrym, bo trzeźwym usposo
bieniem stanąć nazajutrz do pracy.
Inne czasy stają w opłotkach wsi pol
skich, zwiastunami są one gruntownej prze
miany moralnej w duszach lepszych jednostek
z ludu.
(„Dzień. Polski").
JFtósiowy.

0 rehabilitację pamięci
Stanisława Brzozowskiego.
Niedawno ukazała się na łamach “Gazety
Wieczornej" odezwa młodzieży petersburskiej,
domagająca się akcji rehabilitacyjnej pamięci
Stanisława Brzozowskiego. Wyjaśnić sprawę
zdaniem jej może ogłoszenie sprawozdania są
du nad St. Brzozowskim z swej działalności.
Żądania młodzieży petersburskiej nie są nowe.
Natychmiast bowiem po śmierci St. Brzozow
skiego zajęło się tym tow. akad. we Lwowie
„Życie" które na zwołanym ad hoc walnym ze
braniu uchwaliło: l) ogłosić żądanie identy
czne z żądaniem obecnym młodzieży petersbur
skiej, co też uczyniono. 2) urządzić obchód ku
czci Brzozowskiego, który miał być manifesta
cją wiary młodzieży w niesaalaność Jego życia.
Obchód do skutku nie doszedł jedynie z po
wodów natury osobistej. Obok tego udali się
ówcześni akademicy: Tadeusz Antoniewicz, Sta
nisław Baczyński i Aleksander Parkowski
wraz z uczestnikami sądu nad Brzozowskim
do osobistych przyjaciół St. Brzozowskiego, a
rezultatem rozmowy był fakt ustanowienia ko
mitetu organizacyjnego dla spraw rehabilitacji
Komitet na zebraniu postanowił utworzyć ko
mitet obszerniejszy i powołać doń J wybitne osobistości w społeczeństwie. W tym celu wy
słał do wielu osobistości zaproszenie drukowa
ne brzmiące jak następuje: „Zaproszony do
współudziału w akcji mającej zająć się ostate
cznym wyświetleniem sprawy St. Brzozowskie
go przystępuję niniejszym do komitetu, który
w tym celu się zawiązuje, zarazem podaję na
zwiska osób, które w tej akcji zdaniem moim
uczestniczyć byłyby skłonne". Zastanawiał
się też komitet organizacyjny nad wartością
sprawozdania oficjalnego sądu nad Brzozows
kim, przyczym uznano, iż charakter obrad sądu
i sposób prowadzenia tegoż nie daje gwaran
cji zgodnie z istotnym stanem rzeczy, wobec
czego postanowiono przedłożyć obszerniejszemu
komitetowi następujący projekt akcji. Komitet
na podstawie relacji uczestników sądu zrekon
struuje sam przebieg tego sądu i poda to do
publicznej wiadomości w ten sposób, iżby wszel
kie usterki mogły być publicznie zgodnie z
prawdą ustalone. Na podstawie tej wyda ko
mitet opinję rehabilitującą ewentualnie pamięć
St. Brzozowskiego, a w ten sposób ustali się
na teraz i na przyszłość nie tylko wiara, ale i
pewność w niewinność i czystość Jego życia.
Tak prowadzona akcja miała być zarazem sądem
publicznym nad temi, którzy w sposób lekko
myślny zarzuty postawili. W trakcie rozwa
żania tej sprawy nadchodziły zgłoszenia do ko
mitetu. Udział zgłosili, a nadto podali długi
spis osób w komitecie pożądanych: L. Staff,
J. .Jedlicz, Stan. Mueller, Wład. Kozicki, Tad.
Dąbrowski, Boronisław Biegeleisen i wiele in.
Tymczasem zaś informowano się co do
stanowiska prasy w tej sprawie. Publiczne bo
wiem wyjaśnienie wobec braku środków mo
gło się odbyć jedynie tylko za pośrednictwem
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prasy. Informacje wypadły niepomyślnie, wo
bec czego akcja stanęła. Obecnie, gdy „Gazeta
Wieczorna" w komentarzu do żądania młodzie
ży petersburskiej, w zrozumieniu tej tak waż
nej i pilnej dla spraw kulturalnych w Polsce
sprawy łamów swych udzielić pragnie, komitet
uważa za rzecz pożądaną podjęcie na nowo
realizacji planu powziętego. W pierwszym zaś
rzędzie zadaniem komitetu organizacyjnego bę
dzie skompletowanie i zwołanie komitetu obszer
niejszego.
_______

Z całej Polski.
Z uniwersytetu lwowskiego. Docent uniwer
sytetu kijowskiego, Klinger, oddawna zaproszo
ny przez wszechnicę lwowską na katedrę filozofji greckiej — obecnie po głośnym fakcie
niezatwierdzenia go przez ministerjum oświaty
na stanowisku profesora filozofji starożytnej
w uniwersytecie kijowskim, przyjął ofiarowaną
mu katedrę we Lwowie. Prof. Klinger pozosta
nie jeszcze w uniwersytecie kijowskim do koń
ca bieżącego roku szkolnego.
Koniec strajku zecerów. Skończył się strajk
zecerów w Krakowie i zachodniej Galicji. Zecerzy uzyskali niewielką podwyżkę płacy, lecz
w sprawie biur pośrednictwa pracy i maszyn
do składania nie przeprowadzili swych żądań.
Zapomoga rządowa. Na skutek starań Koła
Polskiego i namiestnika rząd wypłacił 350,000
koron na roboty kanalizacyjne we Lwowie, aby
dać natychmiast zajęcie robotnikom, którzy
domagają się na zgromadzeniach rozpoczęcia
robót publicznych z dniem 1 marca.
Dezerterzy. Od kilku dni żandarmerja austrjacka odstawia do Krakowa „pod telegraf"
po kilku dezerterów z wojska rosyjskiego, któ
rzy przechodzą przez granicę i oddają się do
browolnie w ręce władz austrjackich. W czwar
tek przyprowadzono dwuch takich dezerterów
z pułku dragonów rosyjskich w mundurach i
z bronią. Są to 23 letni Iwan Czeriniak i 22
letni Wasyl Szalinin. Obaj nie umieją ani sło
wa po polsku.
Koks dla przemysłu polskiego. Przyj minis
terjum handlu i przemysłu rozpoczęły się na
rady w sprawie cła na koks i węgiel.
Wobec tego, że sprawa ta ma doniosłe
znaczenie dla Inaszego przemysłu hutniczego,
Tow. przemysłowców wysłało do przedstawicie
la w Petersburgu oraz do reprezentanta rady
zjazdów górników Królestwa Polskiego tele
gram.
Tow, przemysłowców Królestwa Polskie
go domagać się będzie zniesienia cla od koksu
wwożonego przez granicę zachodnią, podczas
gdy ministerjum handlu i przemysłu projektu
je pozostawić je w dotychczasowej wysokości
21!* kop. od puda.

Z Cesarstwa.
Bank belgijskij w Rosji. Konsorcjum ban
ków belgijskich opracowało projekt otwarcia
w Rosji banku belgijskiego. Bank ma powstać
w Petersburgu i utworzyć filje w większych
miastach gubernjalnych. Zadaniem banku jest
sfinansowanie przedsiębiorstw rosyjsko-belgij
skich i emisja walorów dla przedsiębiorstw,
przechodzących w ręce akcjonarjuszów.
Masowe usuwanie policjantów. W rozkazie
do policji z dnia onogdajszego naczelnik mias
ta Petersburga ogłasza o usunięciu 239 stójko
wych, zaliczonych do petersburskiego w y 
działu ochrany.
Masowe [usunięcie policjantów znajduje
się (jak mniema „Wiecz. Wr.“) w związku z
rewizją wydziału ochrany, dokonaną z rozpo
rządzenia wice ministra spraw wewnętrznych
Dżunkowskiego.
B. sędzia śledczy złodziejem. W Petersbur
gu ajentom policji śledczej udało się areszto
wać na gorącym uczynku kradzieży b. sędzie
go śledczego miasta Petersburga K., który ukończył uniwersytet charkowski i w ostatnich
czasach wszedł na zlą drogę. Były sędzia
śledczy za specjalność swoją wybrał kradzieże
u słuchaczek i uczennic kouserwatorjum. Sto
sunkowo w krótkim czasie dokonał przeszło 20
kradzieży.
_________
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Przedśmiertne zeznanie rzeźnika. W szpitalu
u l rwjiYlAt ItJóNA TURCJI
starozakonnych rzeźnik Z. C. prosił przed
Konstantynopol.
(W.A.T.) W tutejszych ko'
śmiercią o przywołanie 20 pobożnych żydów,
przed któremi zeznał, źe oszukiwał współwyz łach dyplomatycznych panuje wielkie oburzenie
nawców, sprzedaiąc im „trefne1* mięso, zamiast wywołane jsposobem, w (jaki fcTurcja wręczyła
Szanowny Panie Redaktorze.
odpowiedz na notę mocarstw w sprawie wysp
Uprzejmie prosimy o łaskawe zamieszcze „koszernego** i prosił o przebaczenie. Pakt ten Egejskich. Rząd turecki ogłosił najpierw ódpo^
wywołał
wielkie
przygnębienie
wśród
rytuali
nie na łamach swego poczytnego pisma niniej
wiedz tę w dziennikach i dopiero w 04 «odzszego listu otwartego, dotyczącego ściśle zmia stów żydowskich, którzy mają teraz żołądki później doręczył ją margrabiemu Palaviciniemu
ny Zarządu naszego Towarzystwa a miano strefione.
Upadek bibljoteki rosyjskiej w Lublinie. „Lub. w zwyczajnej kopercie przez posłańca W ko
wicie:
Gub.
Wiedom.“ zamieściły alarmujący artykuł percie oprócz odpowiedzi nie było żadnego in
Dotychczasowy prezes p. Marcin Machau
nego dokumentu. Ambasadorowie zebrać sie
z dniem dzisiejszym przestał być prezesem za z którego wynika, że po ustąpieniu gubernato mają dziś w celu założenia protestu przeciw ta
ra
Mienkina
publiczna
biblioteka
rosyjska
w
równo jak i członkiem Oddziału Lubelskiego
kiemu postępowaniu.
Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Lublinie chyli się do upadku i ^bankructwa. Z
Handlowych i Przemysłowych m. Warszawy. powodu braku środków bibljoteka nie powięk
sza się i nawet za komorne 1913 roku winna
Na opróżnione miejsce do czasu zwołania jest jeszcze 300 rb. Przyczyną tego jest mała
najbliższego Ogólnego Zebrania powołanym liczba członków, to też opłaty za wypożyczanie
został p. Tadeusz Korwin-Wierzbicki.
książek nie wystarczają nawet na wypadki ad
góry dziękując za łaskawe przychylenie ministracyjne. Dawniej defisyt ten pokrywał
się do naszej prośby, łączymy Szanownemu gubernator ze środków kuratorjum Trzeźwości
Gromadny mord w tunelu
Panu Redaktorowi wyrazy należnego szacunku (?), obecnie wpływa tylko rocznie subsydjum z
i poważania.
kasy miejskiej w kwocie 100 rb. choć żadna
W całym Meksyku—jak donoszą z Nowe
inna bibljoteka lubelska takiego subsydjum go Joku—panuje niesłychane wzburzenie z po
Prezes: Tad. Wierzbicki
nie dostaje. Przywilej ten nie wiele pomaga
Sekretarz czł. Zarządu: Stanisław Łuniewski. widać bibljotece rosyjskiej, bo brak jej pod wodu zamachu zbrodniczego, dokonanego przez
gromadę cowboyów. Napadli oni w tunelu, nie
stawowej rzeczy—czytelników.
daleko miasta Cindae Juarez na pociąg pospie
szny i po wymordowaniu części podróżnych,
wzniecili ogień przy wylocie tunelu. Co do licz
by ofiar, wiadomości są bałamutne; według jed 
nych, zginęło piętnastu amerykan, w ich zaś
liczbie* kobieta z czworgiem dzieci, według zaś
innych liczba ofiar dosięga kilkudziesięciu,
Teatr Wielki. Dziś po cenach zniżonych
ponieważ wszyscy podróżni udusili się w dy
doskonała sztuka Zapolskiej „Moralność pani
mie. Jak utrzymują, organizując ten zamach,
Dulskiej**, której dwa wyprzedane przedstawie
Castillo chciał zemścić się za rozstrzelanie z
nia cieszyły się zasłużonym powodzeniem.
(Tel. wŁ) Opo rozkazu
jenerała Yilla dwudziestu powstańców.
— Jutro benefis Adama Miłoszy. Utalen zycja dumska wniosła nagłą
towany artysta, który zdobył sobie talentem i
pracą całą publiczność lubelską, wybrał na interpelację z powodu zakazu
swój benefis sztukę Bernarda Shawa „Lekarz
J e s t d o n a b y c ia
na rozdrożu1*, w której odegra rolę doktora wzniesienia pomnika Szewczen
Walpole. Główne role wykonają najlepsze siły ki w Kijowie.
w Redakcji „Kurjera Lubel?4
naszego dramatu z pp. Karską-Lenartowicz,
Zaspy śnieżne.
Swierczewską, Borońskim, Justianem, Łucza
kiem i Borowskim, który rolę tytułową grał
Nowy Jork. Spadły tu obfite śniegi, nowa praca
p. tjuż z ogromnym powodzeniem w Poznaniu.
które zasypały kilka stano w. Komunikacja
Na zakończenie benefisant odśpiewa „Walc kolejowa przerwana. Wiele miast odcię
nocy** scenę nastrojową z życia apasza parys tych od świata.
kiego w więzieniu H. Zbierzchowskiego we
KANDYDACI NA GIENERAŁ GUBERNATORA
własnej inscenizacji.
WARSZAWSKIEGO.
Niewątpliwie publiczność lubelska, by dać
Petersburg. ( W .A .T ) Dzisiejsze d zie n n iki
dowód swej życzliwości dla artysty podąży licz
poranne, jako ewentualnych kandydatów na
— Cena 30 kop.
■—
nie na czwartkowy benefis.
stanowisko gienerał gubernatora warszawskiego
Maskarada w „Harmonji**. Wyznaczona na wymieniają: ministra wojny Suehomlinowa, Skład główny w księgarni E- Wende i Sp.
sobotę 21 b. m. w Teatrze Wielkim i salonach głównodowodzącego wileńskim okręgiem wojs
Resursy Kupieckiej maskarada „Harmonji** za kowym gienerala Rennenkampfa oraz główno w Warszawie i H. Altenberga we Lwowie.
powiada się świetnie. Pomimo, iż do 'soboty dowodzącego kijowskim okręgiem wojskowym
jeszcze dni 4, sprzedaż biletów postępuje raź gienerala Iwanowa. Dzienniki zaznaczają przynie, i jak nas poinformowano, wczoraj rozpo tym, że największe widoki ma minister wojny,
n h i/ zamieszkałe w miastach gub., powiatowych
częto już czwartą setkę biletów, a loże w »/< którego ustąpienie z dotychczasowego stano fUle
S U U y i w innych miejscowościach, poświęciwszy
bądź zakupione, bądź też zamówione.
wiska nie ulegać zdaje się wątpliwości.
trochę energji i pracy, pod kierunkiem i przy wska
zówkach wytrawnego inspektora ubezpieczeń na ży
PROPOZYCJA
SAZONOW
A.
Jak słyszeliśmy, będzie na maskaradzie
cie mogą
Londyn. (W.AT.) Rosyjski minister spraw
jeden kostjum, który niezwykłością pomy
słu i oryginalnością, wywoła ogólne zainte zagranicznych Sazonow zwrócił się do rządu
resowanie, śmiech i wesołość. Jedna z nies angielskiego z propozycją, aby wszelkie niepo
OFERTY: Lublin, poste-restante
podzianek również wzbudzi wśród publiczności rozumienia dyplomatyczne w łonie państw
okazicielowi rubla
535616.
trójporozumienia
rozważane
były
w
Londynie
sensację. Nagrody, jakie będą rozdane przez
jury konkursowe, odznaczają się nie tylko war przy udziele Greja, "ambasadora francuskiego
Cambona, oraz rosyjskiego hr. Benkendorfa.
tością, lecz i niezwykłością.
GABINET SZWEDZKI
Statystyka bawiących się. Według urzędo
Żołądkowa chorym m
X '
Sztokholm. (W.AT.) Halmeskjóldowi uda
wych danych na maskaradzie Tow. Dobroczyn
gliwości
(katar
żołądka
i
kiszek,
obstrukcja,
za
ności w sali Teatru i Resursy było 1620 osób ło się utworzyć ostatecznie nowy gabinet szwe
wroty
głowy,
gazy,
zgaga
i
t.
p
)
wskażę
sku
w „Zaciszu** — 325, na balu kostjumowym dzki.
teczny środek domowy. Zapytania listowne
WYPADEK KRÓLA BELGIJSKIEGO.
„Przyszłości“ w Tow. Muzycznym—-120 i w te
z dołączeniem marki na odpowiedź prosimy
Bruksela.
(W
A.T.)
Król
belgijski
Albert
atrze „Rusałka** — 119 osób, razem więc na
nadsyłać do Biura Korespondencyjnego w Łodzi
maskaradach bawiło się w sobotę 2285 osób. złamał ramię, upadając wraz z koniem.

Listy do Redakcji.

Rozmaitości.

Z naszych stron.

Ostatnie wiadomości.
interpelacja.
Petersburg.

Jana Hempla

BOHATERSKA ETYKA
RAMAJANY

znacznie powiększ.swoje roczne dochody

25 letni jubileusz. Onegdaj w Kasie Prze
mysłowców obchodzono jubileusz 25-letniej pra
cy w tej instytucji p. Andrzeja Pliszczyńskiego, Kasjera głównego Kasy. W imieniu kolefów jubilatowi złożył życzenia p, Antoni Her
en, i wręczył mu cenny upominek na pa
miątkę.
Przy pracy. W warsztatach kolejowych
klocek hamulcowy obsunął się na rękę p. Kwie
tniewskiego, ślusarza, i obciął mu wskazujący
palec. Po dokonaniu opatrunku, rannego odwie
ziono do domu.

f

Do Biura Ogrodniczego,

KaPucyrts|<^ Hote| Po|ski
nadeszły świeże nasiona warzywne i kwiatowe
ORAZ NARZĘDZIA OGRODNICZE.
Jak również poleca

gwarantowane nasiona z własnej hodowli,
roślin, kwiatów ciętych i doniczkowych

tamże największy wybór

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: W arszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbowa 8.— Dom Handlowy L. i EMetzl
A C-o, ul. Marszałkowska N 130 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, ul. Marszałkowska Jfg 120
R edaktor i w y d a w c a Dr. Mieczysław Biernacki.

Drukarnia i Lit. J

Pietrzykowskiego w Lublinie.

