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Na korzyść To w przyj, ucz. młodzieży
w niedzielę dn. 1 marca 1914 r.

w sali RESURSY KUPIECKIEJ
p. Juljusz Machlejd
= = = = =

wygłosi, odczyt na temat

-------- ---

„Oawna i nowa moralność"
GENY MIEJSC W AFISZACH.
Bilety są do sprzedania w aptece pp. Haberlau
i Steckiego, w dniu zaś odczytu od godz. 11 i pół
rano przy wejściu na salę.
Początek punktualnie o godzinie 12 i p ił w południe.
Z chwilą rozpoczęcia, drzwi na salę będą zamknięte.

Człowiek bez przyszłości.
— Nie, moja Zosiu, za pana Artura nie wydani
cię stanowczo.
.
— Ależ, p a p o p rz e c ie ż jesteśm y już po słowie.
— Ten człowiek nie da ci szczęścia, bo nie zna
się na tym, co dobre.
- Dlaczego, papo?
— Byłeni wczoraj u niego w mieszkaniu, bo to
widzisz......powiedz mi, jak mieszkasz, a powiem ci,
kto jesteś". Mieszka niczego... porządnio, ale...
— Co za ale?
- Na stoliku stała butelka koniaku Szustowa...
nierozpioczętowana. I jak mi powiedział, stoi już od
tygodnia. Przecież to herezje, żeby jej nawet nie otworzyc. Mówię ci stanowczo: ten człowiek niema
przyszłości.
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SPRAWA WŁOŚCIAŃSKA
w Polsce porozbiorowej.
I.
Polska utraciła swą niezależność pań
stwową w chwili, gdy oddawna dojrze
wające reformy włościańskie poczęły się
realizować. Spóźniliśmy się w załatwie
niu tej sprawy, niestety, nie po raz ostatni.
Z państw zaborczych jedynie Austrja
pod panowaniem Józefa II zaprowadziła
poważne reformy w położeniu gospodar
czo prawnym chłopów: zniosła poddaństwo
osobiste za wykup lub zastępstwo, zabro
niła rugowania chłopów z gruntów i po
większania ciężarów dworskich; natomiast
coraz bardziej podwyższała podatki t. zw.
rustykalne. W zaborze pruskim począt
kowo nic się właściwie nie zmieniło, a
pod rządem rosyjskim chłopi o tyle zosta
li uznani za obywateli, że powołano ich
do pełnienia 25-letniej służby wojskowej.
Dopiero era Księstwa Warszawskie
go wprowadza poważne zmiany w poło
żeniu polskich włościan. Art. 4 konsty
tucji Księstwa orzeka: .Znosi się niewo
la. Wszyscy obywatele są równi przed
obliczem prawa. Stan osób zostaje pod
opieką trybunałów".
Ten krótki artykuł dokonał rewolucji
w prawnym położeniu chłopów, ale pod
względem ekonomicznym nic im nie dął.
Dotychczas włościanie nie mogli bez po
zwolenia właścicieli opuszczać swych
sadyb, prócz tego, wzamian za korzysta
nie z ziemi, mu9ieli odrabiać pańszczyzny
odtąd włościanin mógł samowolnie porzu
cić swą zagrodę i kawałek gruntu, który
uprawiał, ale w ten sposób tracił w arsz
tat pracy i jeśli nie znajdował zajęcia, ja
ko najmita, musiał żebrać, kraść lub
mrzeć z głodu. Wskutek tego prawa pow
stała ludność bezrolna w Polsce, która na
wsi dotychczas znajduje się w jaknajgorszym położeniu ekonomicznym i kultu
ralnym; ci jednak, co zawędrowali do
miast, znaleźli tam pracę po fabrykach i
warsztatach i przyczynili się do uprze
mysłowienia kraju.
Niedostateczność prawa z 1807 roku
była widoczną: dało ono wprawdzie włoś
cianinowi wolność porzucenia swego pana,
ale dało też dziedzicowi wolność wyrzucenia
chłopa. 7j tych wad już wtedy zdawano sobie
sprawę i opracowywano całkowity projekt
urządzenia włościan, ale wykonania jego
Księstwo już się nie doczekało. W ten spo
sób wszystkie zamierzenia polskie w celu
gruntownej poprawy położenia włościan
nie dochodziły do skutku z powodu utrą
canej niezależności politycznej.
Zanim jednak ostatecznie znikło Księ
stwo Warszawskie, złożyło ono jeszcze jeden
dowód dbałości o lud w postaci ankiety,
rozpisanej w 1914 r. przez Komitet Re
formy w sprawie najniezbędniejszych po
trzeb włościaństwa.
Wynikiem jej był

wielu pism i programów w sprawie włoś
ciańskiej, jakie tam powstały, największe
znaczenie posiada ideologja ” i działalność
Towarzystwa Demokratycznego. ..Bezwa
runkowe usamowolnienie i uwłaszczenie
ludu, powołanie mas chłopskich do praw
i powinności obywatelskich, wcielenie ich
do jedności narodowej, unarodowienie —
oto główny artykuł społeczny programu
Tow. Demokratycznego"4).
Poglądy Tow. Demokratycznego prze
nikały stopniowo do kraju, zwłaszcza do
Galicji, gdzie przygotowywano pod temi
hasłami powstanie na 1846 rok.
W obawie tego ruchu Metternich
przez sw’oich agientów szerzył w'śród
chłopów galicyjskich pogłoski, że jeśli
powstanie się uda, szlachta zniesie wszel
kie ulgi dla włościan. Uwierzyli w to
chłopi i zamiast przyłączyć się ’ do pow
stania, rozpoczęli rzezie i mordy szlachty,
unicestwiając w ten sposób nie tylko po
kładane na nich nadzieje, ale na długie
lata wytwarzając antagonizm między nie
świadomym włościaństwem a warstwami
kulturalnemi narodu.
Podobnych, jak
Metternich, środków’ używano i później na
ziemiach polskich.
Powstanie 1846 roku nie wybuchło,
a manifest do narodu, zapowiadający po
siadaczom roli na warunkach pańszczyz
ny lub czynszu oddanie jej na własność
zupełną i wieczystą nie był opublikowany.
W dwa lata później próby powstania po
nowione były przez stronnictwo demokra
tyczne w Galicji i Poznaniu i również bez
skutecznie, ale wszystko to zmusiło rząd austrjacki do ogłoszenia uwłaszczenia włoś
cian, które nastąpiło 17 kwietnia 1848 r.
Tak więc stało się w zaborze austrjackim
to samo, co poprzednio już, 8 kwietnia
1823 roku, nastąpiło w zaborze pruskim,
a później
miało powtórzyć się pod
panowaniem rosyjskim.
Uwłaszczenie
chłopów polskich dokonane zostało przez
obcy rząd, choć grunt do niego przygo
towały postępowe elementy polskie.

cały szereg prac, badających przyczyny
nędzy włościan i wskazujących na sposo
by polepszenia ich bytu. Ale po za tym
dorobkiem naukowym, żadnych skutków'
praktycznych ankieta nie wydała1).
Wraz z utratą ostatnich szczątków'
samodzielnej państwowości — następuje
zupełny zastój w sprawie włościańskiej
w Polsce pod berłem rosyjskim. Położe
nie chłopów znacznie zmienia się nawet
na gorsze. Rząd konstytucyjny Królestwa
Kongresowego był zbyt słaby i bojaźliwy,
aby wobec niepewmego swego położenia
wprowadzać tak wielkie reformy, jakich wy
magała regulacja stosunków włościańskich.
Istniała pewność, że władze petersburskie po
witałyby je z największą niechęcią z oba
wy na zaraźliwy przykład dla Rosji, gdzie
chłop był jeszcze rzeczą, przytwierdzoną
do ziemi.
Opracowany jedyny drobny
projekt, dotyczący oddzielenia gruntów
włościańskich od folwarcznych, dopuszcze
nia włościan do licytacji na dzierżawę
folwarków i ustalenia norm czynszu—i to
nie był zatwierdzony przez cesarza Alek
sandra I. Nawet urzędowy autor I. L.
Goremykin2), obecny prezes ministrów, pisze o tym okresie: „materjalne położenie
włościan uległo w tym czasie ważnej
zmianie, pozbawieni bowiem zostali więk
szej części tych ziem, które dotąd upra
wiali".
Przyczyną tego był postęp w gospodarce rolnej obywateli ziemskich.
„Pos
tęp rolniczy wymagał powiększenia i za
okrąglenia gruntów folwarcznych z jed
G. Żyński.
nej, a większej robocizny z drugiej stro
ny; pierwszy warunek osiągnięto przez
<) B. Limanowski: „Historja demokracji
przenoszenie i rugi włościan, drugi przez
zwiększenie ciężarów pańszczyźnianych i polskiej".
wprowadzenie czeladzi, najmów' przymu
sowych i inwentarzy folwarcznych"3).
Jedyną jaśniejszą kartę w tym okre
sie stanowią usiłowania prywatne, zmie
rzające do poprawy bytu włościan, wśród
O jubileusz Szewczenki.
których pierwsze miejsce zajmuje zapis
Przed przystąpieniem do porządku obrad
Staszica dla włościan hrubieszowskich
w sejmie lwowskim prezes klubu ukraińskiego
(1822).
Dopiero podczas powstania listopado K. Lewicki imieniem ukraińskiego klubu sej
mowego odczytał deklarację opiewającą w stre
wego żywiej zajęto się sprawą włościań szczeniu: „Dnia 10 marca br. mija sto lat od
ską. Znów zjawiły się publikacje, doma urodzin największego poety ukraińskiego Tagające się radykalnych zmian (Mochnac rasa Szewczenki. Naród ukraiński na wszystkich
ki, Szaniecki); zwolniono włościan z dwuch ziemiach, na których żyje, postanowił uroczyś
uciążliwych podatków: liwerunkowego i cie święcić ten dzień. Rosyjski rząd wydał za
obchodu pod pozorem separatyzmu narodu
szarwarkowego, wreszcie przygotowano kaz
ukraińskiego. Zabroniono wszystkim publicznym
projekt uwłaszczenia włościan w dobrach instytucjom urządzania jakichkolwiek obchonarodowych, ale sejm, mimo energicznych dów jubileuszowych i polecono zaprzestać przvmów Szanieckiego, zwlekał i wskutek u- gotowań w Kijowie. W Dumie wnieśli posłowie
padku powstania nie zdążył tego projektu protest przeciw temu naruszeniu praw obywa
telskich. Na nas, galicyjskich Ukraińców w
ostatecznie zatwierdzić.
konstytucyjnej Austrji spada obowiązek zało
Lepsze i żywsze jednostki musiały żenia z trybuny sejmowej protestu jak najbar
kraj opuścić, a wraz niemi na emigrację dziej stanowczego^ przeciw temu aktowi
' ' ' • \ Pios ten odczuwamy jako nam
przenosi się myśl reformatorska. Wśród

Na widowni politycznej.

>) Patrz Z. Kirkor-Kiedroniowa: „Włościa
nie i ich sprawa w dobie organizacyjnej i kon
stytucyjnej Królestwa Polskiego".
2) I. L. Goremykin: „Zarys historji włoś
cian w Polsce*.
3) Stanisław Lubicz „Sprawa włościańr.ka
w Polsce porozbiorowej".

zadany. vv proteście naszym odwołujemy się
do całego cywilizowanego świata w imię swo
bód naszego narodu, przeciw uciskowi stosowa
nemu przez rząd rosyjski". (Huczne oklaski na
ławach ukraińskich,)
Nam. Korytowski oświadczył na to że
sprawy obcego mocarstwa nie wchodzą w 'za
kres działania Sejmu, prosi więc, by się Izba
wstrzymała od dyskusji nad tą sprawą. *
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W Meksyku.
Rostrzelanie przez wodza powstańców, me
ksykańskich gien. Villę, obywatela angielskie
go Bentona, może pociągnąć za sobą poważne
skutki. W myśl doktryny Monroego Stany Zje
dnoczone przywłaszczyły sobie wyłączne prawo
interwencji w sprawy meksykańskie, ponoszą
przeto pośrednio odpowiedzialność za bezpie
czeństwo życia obywateli państw obcych, tymbardziej, że prezydent Wilson w myśl intere
sów Stanów popiera powstańców przeciwko
prezedentowi Huercie. W razie czynnej inter
wencji mocarstw europejskich w sprawy Mek
syku doktryna o niewtrącaniu się Europy do
spraw amerykańskich poniosłaby ciężką klęskę.

Władysław Polkowski.

Cicho, jak cień, przesunął się przez życie
ten człowiek bez rozgłosu i walki.
Cicho, gdyż tłumik choroby kładł jakby
sordinę na pieśni jego żywota, i pieśń ta od
zywać się tylko mogła delikatnym i słabym
dźwiękiem.,
Zato ton tej pieśni stawał się coraz bar
dziej subtelnym i czystym.
W nasze "zebrania i życie towarzyskie
wnosił on pierwiastek szlachetności, bezstron
ności, a wdęc te uczucia, które zdawały się już
przygasać w naszych chamstwem przepojonych
czasach.
Walki nie lubił — jednak potrafił stanąć
niezłomnie
na stanowisku raz przez się obra
Skazani przez sędziego pokoju m. Chełma
na grzywny i zdjęcie szyldu Tow. „Pomoc" z nym i nie cofnąć się przed niczym.
tekstem polskim pp. Paweł Tor, Aleksander
Charakterem był bowiem nieboszczyk,
Gilger i Antoni Nafalski zaskarżyli wyrok ten charakterem silnym, chociaż w słabym ciele.
do zjazdu w Lublinie.
Dla przyjaciół był zawsze równym i pewną
Ze względu na doniosłość sprawy, podadla nich ostoją, dla nieprzyjaciół zaś z wiel
jemy poniżej główne zasady apelacji.
ką pobłażliwością i wyrozumieniem.
Uzasadniwszy na wstępie, że policja wo
góle nie ma prawa cenzurować szyldów, apela
To też nie miał on wrogów, chociaż wszy
cja głosi dalej.
scy znali jego niezależne j dalekie od pochlebstw
Jeżeli nawet uznać, że policja ma prawo przekonania.
cenzurować szyldy, to i w takim razie zaskar
Był serca miękkiego i chętnie przychodził
żony wyrok nie może się ostać, gdyż ten spo
sób, jakiego użył w danym wypadku policmaj z pomocą swym bliźnim, lecz zawsze bez roz
ster, cenzurując tekst szyldu, jest zupełnie sa  głosu i sławy, których rozmyślnie unikał.
mowolny. Policmajster wnosi, by towarzystwo
To też zgodne z jego życiem było rozpo
usunęło z przesłanego mu tekstu, istniejącego rządzenie, aby pogrzeb był jaknajbardziej skrom
obecnie szyldu, tekst polski i pozostawiło tyl
ko rosyjski. Nie ulega najmniejszej kwestji, że nym bez plakat i ceremonji zbytecznych.
Ze względu na niewypełnianie tak zwa
zakres cenzury policyjnej, jeżeli uznano istnie
nie jej, nie może być nieograniczony. Ten lub nych obowiązków religijnych odmówiło ducho
inny sposób cenzurowania nie może zależyć li wieństwo udziału swego w pogrzebie.
tylko od uznania władzy policyjnej, lecz powi
Ale go nie odmówi społeczeństwo lubel
nien oprzeć się na prawie, zwłaszcza, gdy idzie
skie
dla
człowieka, który właśnie może więcej
o tak istotną kwestję. jak w danym wypadku,
o usuwanie z szyldu tego lub innego języka. od innych posiadał, jeśli nie formę, to tego
Uznać, że policja ma tak nieograniczone prawo, ducha Chrystusa pełnego pobłażania, podniosznaczyłoby to dać jej władzę :bardziej obszer łości i rezygnacji.
ną, niż ta, jaką miały w swoim czasie skaso
Dla nas nieboszczyk był towarzyszem i
wane obecnie komitety cenzury. Władza poli
najlepszym
przyjacielem, żegnamy więc Go z
cyjna, posiadająca pod względem cenzury skrom
niejsze pełnomocnictwa, nie może wykluczyć tkliwością i rozrzewnieniem.
jakiegokolwiek języka bądź z druku, bądź z
Sit ei terra levis.
szyldów. Na to musiałby istnieć ustanowiony
w drodze prawodawczej przepis.
Zwracając się do przepisów prawnych,
któremi oskarżony wyrok uzasadnia rzekome
prawo policmajstra do żądania, by tekst polski
usunięty był z szyldu, widzimy, że przepisy te
bynajmniej nie zawierają odnośnego nakazu.
Numer 2 „Myśli Polskiej", miesięcznika,
Przedewszystkim dział prawa z d. 6 czerwca
1905 roku, na który powołuje się wyrok, głosi który niedawno zaczął wychodzić w Warsza
jedynie, że wypadki, w których zezwala się wie, zawiera: Wacław Orłowski: Ze studiów
na używanie języka polskiego w towarzystwach nad twórczością; Karol Irzykowski: O periidji
prywatnych, nie rozciągają się na wschodnią (szkic monografji)—dokończenie; Dr. Zygmunt
część gubernji lubelskiej ze zwartą ludnością Gutek: Dusza współczesna (dokończenie); W.
Rzymowski: Jan Lorentowicz. Z cyklu: „Syl
rosyjską.
Szyldy zawsze redagowane były w dwuch wety krytyków; Emil Verhaeren: Goście. Praca
językach. Przecież w gubernjach zachodnich, — w tłum. Marji Dąbrowskiej i Savitri; Kon
gdzie cała biurowość towarzystw odbywa się stanty Srokowski (redakt. „Nowej Reformy")
po rosyjsku, szyldy są dwujęzykowe; przecie/; — Reforma konstytucji galicyjskiej. Leon
pomimo istnienia prawa z dnia 6 czerwca 1905 Brunn: Dzieje współczesne. Zawierucha bał
r , zakwestjonowany obecnie szyld wisiał sze kańska (dokończenie); Władysław Studnicki:
reg lat. Jest to rzeczą naturalną, bo chyba Stosunki niemiecko rosyjskie (dokończenie); I.
nie trzęba dowodzić, że szyld—-to nie protokuł, Moszczeńska: Solidarność polakożerców; Wacław
Orłowski; Broszura p. W. Kosiakiewicza; Jerzy
nie dokument, nie księga, nie papier, a z ta
Kurnatowski: Klasyfikacja ubezpieczeń robotni
kich tylko sposobów porozumiewania się pra
wo z dnia 6 czerwca 1905 roku wykluczyło w czych (dokończenie); tegoż autora — Korespon
dencja z paryskiego bruku; przegląd prasy; po
niektórych miejscowościach język polski.
Druga przytoczona przez zaskarżony wy lemika; raptularz teatralny.
rok zasada: powołanie się na postanowienie oW chwili obecnej, gdy przeżywamy obowiązujące gubernatora chełmskiego z dnia kres powrotnej reakcji i oddziaływania sil
10 września 1913 roku nie ma znaczenia sama nych czynników zewnętrznych, gdy z drugiej
strony zawahał się układ stronnictw, wyłonio
przez się.
Artykuł szesnasty tego postanowienia nych w czasie rewolucji - - zjawienie się
głosi tviko, że zabrania się wprowadzania ję  nowego wydawnictwa „Myśl Polska" zdaje się
zyka polskiego tam, gdzie to nie jest oparte być bardzo na dobie. 0 ile z dwuch Nr. są
na prawie. Wynika stąd, że gdzie prawo tego dzić można, wydawnictwo to jest podjęte w
nie zabrania, tam używanie języka polskiego celu ułatwienia orjentacji myśli polskiej, która
jest dopuszczalne. Skoro, jak wyłożyliśmy w obecnych ciężkich warunkach łacno na bez
wyżej, odnośnego zakazu niema, więc i na drożą wejść może. Przy szczupłym wprawdzie
mocy postanowienia obowiązującego nie można wyglądzie zewnętrznym' „Myśl Polska" zawiera
usuwać języka polskiego z szyldów'.
dużo głębokiej treści. Wydawana i redago
W konkluzji oskarżeni proszą o uchylenie wana przez dr. filoz. Waoława Orłowskiego,
zaskarżonego wyroku i o uniewinnienie ich.
„Myśl P.“ zamieszcza we wszystkich sprawach
piekących i najbardziej dla nas dzisiaj aktual

0 szyldy na Chełmszczyżnie.

Przegląd prasy.

8.
nych artykuły wyczerpujące najlepszych piór.
„Myśl Polska" zasługuje ze wszech miar na
poparcie, przy którym, spodziewamy się, potra
fi poszerzyć swe ramy, a w następstwie, przez
obniżenie warunków prenumeraty, stać się do
stępniejszą dla szerszych czytających kół. ‘No
wemu wydawnictwu ślemy życzenia rozwoju i
pomyślnego osiągania zamierzonych celów.

Z całej Polski.
Wystawa ruchoma. Wystawa ruchoma prób
i wzorów przemysłu krajowego rozpoczęła już
nową wędrówkę po kraju.
Pierwszy postój
odbył się w Łowiczu.
Proces o zdradę stanu1 We Lwowie dn. 19
marca rozpocznie się proces o zdradę stanu
przeciw współpracownikom „Prikarpackiej Ru
si": Szymonowi Bendasiukowi i Kołdrze, oraz
duchownym: Sandowiczowi i Chudymłe. Pro
ces potrwa pięć do sześciu tygodni. W sądzie
obecny będzie delegat sztabu gieneralnego.
Wezwano 150 świadków.
Skupywanie fabryk łódzkich. Pogłoski o ro
kowaniach, jakie prowadzić mieli fabrykanci
iruscy w sprawie skupu kilku większych
irzedsiębiorstw przemysłowych w okręgu łódzrim sprawdzają się. Chodzi mianowicie o skup
cilku fabryk wyrobów jedwabnych. Mianowi
cie znana firma niemiecka „R. Gebhardt i S-ka“,
w której rękach znajduje sie 37 fabryk jed 
wabiu w Niemczech, nabyła w tych dniach
trzy łódzkie fabryki wyrobów jedwabiu: „Tinemona i S-ki", „Eltermana" i „Sznitz i Wan
Endera". Obecnie syndykat fabrykantów nie
mieckich jedwabiu traktuje z innemi miejsco
we mi właścicielami fabryk jedwabiu o skup
ich zakładów. Niektórzy godzą się ua tę tranzakcję. Między innemi postanowiło sprzedać
swą fabrykę Towarzystwo „Czamański", decy
dując się na likwidację Towarzystwa.
Dążenie do skupywania fabryk łódzkich,
znajdujących się w upadku, ujawniają także
przemysłowcy moskiewscy. Jak donosi kores
pondent „Warsz. Myśli" z Łodzi, grupa prze
mysłowców z okręgu moskiewskiego nawiąza
ła rokowania z właścicielem jednej z większych
fabryk łódzkich o nabycie fabryki za sumę
około 5 miljonów rubli.
Bezustanne oszczędności. Na kolei Warszaw.
-Wiedeńskiej w celach oszczędnościowych ska
sowano oświetlenie brandkardów w pociągach
towarowych za '.pomocą świec stearynowych.
Nadkonduktor i konduktor winni czynności
swoje wykonywać przy latarkach ręcznych.
Sprawa dzierżawcy teatru z aktorami,' W są
dzie pokoju w Sosnowcu rozpatrywana była
sprawa dzierżawcy teatru p. Zawadzkiego, *oskarżouego przez 8 aktorów -z byłego towarzy
stwa p. Halickiego o niezapłacenie gaży i nie
dotrzymanie warunków umowy.
Sędzia po
wysłuchaniu obydwuch stron i zawezwanych
świadków, wydał wyrok, na mocy którego’ p.
Z. obowiązany został wypłacić skarżącym gaże
miesięczne oraz honorarja za pracę sceniczną.
Jubileuszowe bakalje. Jeden z kupców
warszawskich otrzymał zamówienie na dostawę
14,000 funtów bakalji do rozdania dzieciom w
szkołach ludowych w dniu obchodu jubileuszu
reformy włościańskiej, w 14 powiatach gub.
warszawskiej. Największą ilość, bo 2,130 fun
tów przeznaczono dla pow. warszawskiego, naj
mniejszą zaś bo tylko 455 funtów dla pow
skierniewickiego.
Kasy szkolne. Według sprawozdania kas
państwowych oszczędnościowych, liczba kas
szkolnych w Królestwie Polskim od szeregu lat
nie zwiększa się wcale, pomimo powiększenia
liczby szkół oraz uczniów.
W końcu roku
1912 liczba kas pozostała jak w r. 1911, a
mianowicie: na 57 zakładów naukowych śred
nich, 3116 niższych szkół i 2945 szkół specjal
nych i prywatnych średnich i niższych, istnia
ło 21 kas przy zakładach średnich i 54 przy
szkołach niższych.
Ogólna suma złożonych
składek pieniężnych w tych kasach w r. 1911
wynosiła 6,123, w r. 191 2spadła na rb. 4,408.
Kolej dn Nieszawy.

Mieszkańcy m. N iesza

wy, chcąc przyjść zarządowi kolei W.'Wiedeń
skiej z pomocą w sprawie budowy odnogi ko
lejowej do tego miasta, złożyli rejentalne oś
wiadczenie, że oddadzą bezpłatnie grunta pod
budowę odnogi. Odnoga ma być zbudowana
me od st. Nieszawa, lecz od st. Wagańca
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FRANCUZI W MEKSYKU.
datkowym. W Walencji położenie jest bardzo
Paryż. (W.AT.) Rząd francuski rozkazał groźne. _ Wczoraj doszło tam do poważnych
pancernikowi Cónde udać się niezwłocznie do rozruchów. Ludność przewracała wozy z "ży
Vera Cruz dla ochrony poselstwa i poddanych wnością, którą rozchwytywała w mgnieniu oka
Teatr Wielki. Sobotnie benefisowe przed francuskich w Meskyku. Komendantowi oktę- Fabryki, sklepy i instytucje publiczne poza’
stawienie p. Karola Borowskiego zapowiada się tu polecono, ażeby niezwłocznie po przybyciu mykane. Tramwaje nie kursują, tłum bowiem
niezwykle ciekawie.
do Vera Cruz wysadził na ląd załogę.
obrzuca je kamieniami. Oczekują każdej chwili
Reżyser-benefisant dokłada wszelkich sta
ARESZTOWANIE LUNACARSKIEGO.
ogłoszenia stanu wojennego. Gmach burmistrza
rań, aby pokryć wszelkie braki teatralne na
Berlin. Wczoraj w czasie zebrania studen otoczony jest wojskiem. Tłum urządził przed
szej sceny, aby cudowna baśń Hauptmana w tów rosyjskich wkroczyła na zebranie policja gmachem burzliwą demonstrację. Wznoszono
doskonałym przekładzie Jana Kasprowicza w y i aresztowała znanego literata rosyjskiego Lu- okrzyki „Precz z, burmistrzem, powiesić go!“
padła jaknajlepiej. Główne role wykonają re nacarskiego. Fakt ten wywołał wielkie zdzi
żyser Borowski — (mistrza Henryka), Urbań wienie, zebranie bowiem, na którym areszto
ska — (Rusałka), Boroński (Kozodój), Łuczak wany wygłosić miał odczyt o literaturze rosyj
(Wodnik), Swierczewska (Magda), Justian skiej zwołane zostało zgodnie z obowiązującemi
(Ksiądz) i t. d.
przepisami. Aresztowanego odwieziono do dy
W piątek od godz. 5 do 7 zasiądą przy mu, poczym po dokonaniu ścisłej rewizji od
Przybył do Lublina p. Zarzecki, właściciel
okienku kasowym koleżanki i koledzy benefi- stawiono go do aresztu policyjnego.
teatrów nowoczesnych w Warszawie i Łodzi,
NOWY REKORD W LOTNICTWIE
santa pp. Swierczewska, Zielińska, Boroński i
pierwszy założyciel Illuzjonów w naszym mieś’
Paryż. (W.A.T.) Lotnik francuski Garraux cie,
Miłosza. Sprzedaż biletów postępuje bardzo
z zamiarem założenia w Lublinie Teatru
raźnie.
ustanowił nowy rekord. Wzniósł się bowiem z Nowoczesnego.
Operetka w Lublinie. Dowiadujemy się, że 4 pasażerami do wysokości 3150 metr. Rekord
między 17 a 26 marca zjedzie do Lublina o- ten spoczywał dotąd w ręku lotnika niemiec
peretka łódzka na 10 przedstawień, które od kiego.
KARNAWAŁ W... BARCELONIE.
będą się, wskutek zajęcia Teatru Wielkiego
J e s t d o n a b y c ia
Madryt. (W.A.T.) W Barcelonie tłum urzą
przez naszą trupę dramatyczną, w teatrze „Ru
w Redakcji „Kurjera Lubel.-Ł
sałka1*. Mają być wystawione po raz pierwszy dził wczoraj pochód karnawałowy w postaci po
w Lublinie „Turg na dziewczęta11, „Zuza**, grzebu. Na czele orszaku pogrzebowego kro
„Wesoły małżonek*1, oraz wznowione „Wesoła czył mężczyzna przebrany za księdza z krzyżem.
wdówka11, „Grigri** i „Kochany Augustynek11. Gdy pochód z trumną chciał wejść do kościo
nowa praca
Zebranie Stowarzyszenia Techników. Dzisiaj ła, wierni oburzeni tym rozpoczęli walkę, w
w lokalu własnym (Resursa Kupiecka) odbę czasie której krzyż został zniszczony. Policja
dzie się nadzwyczajne ogólne zebranie Lub. białą bronią rozpędziła demonstrantów, przySt. Techników dla rozpatrzenia zachowania czem 60 osób zostało ciężko rannych. Dokona
się Zarządu Towarzystwa w kwestji wyboru no licznych aresztowań.
„Delegacji11, mającej rozpatrzeć sprawę uROZRUCHY W HISZPANJI.
działu p. St. Śliwińskiego w zakupie Drożdżo
Madryt. (W.A.T). W’ rozmaitych prowin
wni. Sprawozdawcy naszego pisma odmówio cjach Hiszpanji wybuchły rozruchy na tle po
=
Cena 30 kop.
. -----no prawa wstępu na zebranie pod pretekstem,
że nie pozwala na to regulamin.
Pogrzeb nieodżałowanej pamięci Władysła
wa Polkowskiego odbędzie się dzisiaj o godz.
5 popołudniu, a nie o 4-ej, jak donosiliśmy
wczoraj.
Ofiara. Zamiast wieńca na trumnę Wł.
Polkowskiego na szkołę Światła składa dr.
Biernacki rb. 10, adwokat Gołemberski rb. 2.
Na składzie: Wanny oryg. Makowskie, klozety, części wodoc.
Dezynfekcja lokalu szkolnego. Z powodu po
jawienia się szkarlatyny w mieszkaniu prywa
tnym w domu, gdzie się mieści pensja żeńska
p, Czarnieckiej, przełożona pensji dokonała ści
w LUBLINIE, ul. Szpitalna N° 16 (gmach hot. ,. W iktorja**). Telefonu Ne 460.
słej dezynfekcji całego lokalu szkolnego. De
»0.
t
synfekcję tę wykonała firma A. Bernatowicza
ADRES TELEGR.: „JANICKI—LUBLIN1*.
(skład materjałów aptecznych).
Trup na plancie kolejowym, W tych dniach
na plancie kolejowym między Chełmem a Zaradówkiem znaleziono zwłoki człowieka w wie
ku 40 lat, ^przejechanego przez pociąg. Przy
nieboszczyku żadnych dokumentów nie było.
Modły za Eulogjusza. Z powodu imienin
archijep. Eulogjusza wczoraj w soborze pra
wosławnym w Lublinie odprawione specjalne
nabożeństwo za jego zdrowie.

Z naszych stron.

NADESŁANE-

>
Jana Hem plav.i
BOHATERSKA ETYKA
RAMAJANY

l l l ż . S t . J A N I C K I & S - k a Bom Handlowy i Biuro techniczne

P o d a n ia o p r z e ję c ie
do Męskiego Prywato. Serninarjum dla nauczycieli ludowych

Okradzenie naczelnika żandarmerji. Z Puław donoszą,
że w nocy do mieszkania naczelnika żandarmerji podpułkow. Kruszyńskiego dostali się przez wyłamane
okno złodzieje i ukradli sporo rzeczy.
r
Lokaj złodziejem. Prezesowi Lubelskiej Dyrekcji
Tow. Kredytowego Ziemskiego, p. Leonowi Przanowskiemu ukradł lokaj 3000 rb. i rewolwer systemu Brow
ninga, oraz znikł bez wieści.
Drobny pożar. W domu Ai-115 przy ul. Grodzkiej
zapaliły się sa-ize w kominie. Przybyła straż pożar
ugasiła.

Ostatnie wiadomości.

W

U R S Y N O W IE

wraz z dokumentami (świadectwo szkoły, metryka, świadectwo powtórnego szczepie
nia ospy, piśmienne zobowiązanie rodziców do regularnego wnoszenia opłaty szkolnej,
zaświadczenie 2-ch osób wiarogodnych co do moralnego prowadzenia się kandydata i
krótki własny życiorys) należy nadsyłać przed 15 maja r. b..pod adresem: Warszawa,
skrzynka pocztowa M877.
Kandydaci na kurs I (w wieku lat 15— 17) i na kurs II (od lat 16— 18) winni
stawić się na egzamin w Ursynowie 2 czerwca r. b. o godzinie 8 rano.
Kancelarja Seminarjum wysyła na każde żądanie program i warunki przyjęcia.
Zdrowie je s t najlepszym skarbem dla wszystkich.

GIENERAŁ-GU8ERNAT0R warszawski.
PETERSBURG
Zapewniają nieustannie,
że gienerał gubernatorem cywilnym w W ar
szawie zostanie senator Neuhardt, zaś w oj
skowym — wileński gien.-gub. Rennenkampf.
P R Z Y Ł Ą C Z E N IE P O D G Ó R ZA
DO K R A K O W A .

LWÓW. (tel. wł.) Sejm galicyjski uchwalił przyłączenie Podgórza do Kra
kowa.

iia /a

=

SŁYNNE W CAŁYM SWIECIE

z gór M arcu

D-r LAUER’S MARZEN GEBIRGSTEE.
Zalecane przez najsłynniejsze powagi lekarskie, zatwierdzone przez Departament Medyczny przy Ministerjuin Spraw Wewnętrznych w Petersburgu, są jednym z najniezbędniejszychjśrodków dla utrzyma
nia zdrowia. Napój ten, przyjmowany w ilości 2—3 szklanek tygodniowo, leczy: wyrzuty, liszaje, ude
rzenia krwi do głowy, hemoroidy, reumatyzm, cierpienia żołądka i t p., przywraca apetyt i prawidłowe
trawienie.- Działa skutecznie w wypadkach zapalenia płuc, influenzy i choleryny.
Cena pudełka 1 rubel — pół pudełka 50 kop.

UWAGA: Każdo

pudełko zaopatrzone następującą etykietą: Jedyny reprezentat na Królestwo
Polskie i Cesarstwo.
J o z e f G r o s s m a n , Warszawa, Złota 16. Teleton 184-44.
Zamiejscowym wysyłamy za zaliczeniem od 1 rubla, z doliczeniem na koszta przesyłki. Wystrzegać się
falsyfikatów- i podrabianych etykiet.
oryginalne

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: Warszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbowa 8.— Dom Handlowy L. i E. Metzl
& C-o, ul. Marszałkowska M 180 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, uk Marszałkowska A? 120
Redaktor i wydawca Dr. Mieczysław Biernacki.

Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lublinie.

