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Kłamca mieć lubi posłuch wkrąg,
Pyszałek—pochlebstw chór,
Kokietka krążyć z rąk do rąk,
Skąpiec—mieć złota wór.
Mąż lubi ciszę mieć u wrót.
Właściciel knajpki—gwar.
Tancerz po dziarskim pląsie—chłód,
Tancerka—uczuć żar...
Lecz mimo sprzecznych gustów tych,
Jedna ich łączy nic:
Powszechnym jest marzeniem ich
Szustowa koniak pić!

Usta wo da w st wo
socjalne.
Próba uregulowania na drodze usta
wodawczej stosunków wzajemnych między
pracownikami handlowemi a przedsiębior
cami, zupełnie się nie powiodła.
Rada
Państwa odrzuciła projekt prawa o najmie pracowników handlowych bez szcze
gółowego rozpatrzenia sprawy, oświadcza
jąc, że projektu tego nie może przyjąć z
powodów zasadniczych. Taki wynik glo
sowania można było przewidzieć, jeżeli
wziąć pod uwagę wyjątkowo wrogie przy
jęcie, jakiego doznał projekt prawa o najmie pracowników handlowych na samym
wstępie ze strony prawicowych ugrupo
wań Rady Państwa.
W rzeczy samej projekt praw a o najmie pracowników handlowych był nieś
miałą próbą, pierwszym krokiem w zakre
sie ustawodawstwa socjalnego.
Obec
nie stosunki pomiędzy pracownikami han
dlowemi a właścicielami przedsiębiorstw
handlowych opierają się na tak zwanym
prawie obyczajowym, czyli wszelką rękoj
mią jest tylko tradycja. Właściciel sklepu
czy kantoru może w każdej chwili wyda
lić swego pracownika bez tłómaczenia się
i wskazania przyczyny, może również
zmienić warunki jego służby. Pracowni
ka również nie obowiązują żadne wzglę
dy i może w każdej chwili opuścić swe
stanowisko.
Taki stan rzeczy zarówno nie jest
dogodny dla pracobiorców, jako też i dla
pracowników, ponieważ obiedwie strony
mogą w każdej chwili znaleźć się w bar
dzo trudnym położeniu: pracobiorca w naj
odpowiedniejszej chwili może pozostać bez
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Rękopisów nie zwraca się

Sklep Artystyczny

Co kto woli?
Poeta dźwięczny lubi rym,
muzyk—instrument swój,
Śpiewak—krytyki pochwał dym,
elegant—modny strój;
Kupiec mieć lubi w handlu ruch,
Konsyljarz—chorych moc.
Wygodnis—w łożu miękki puch*
Don Juan—ciemną noc;

N? 7.5(181).

Józefa Rakowskiego
Lubelskie Spółdzielcze Towarzystwo
popierania drobnego przemysłu
poleca w adze hbliezności:

gmach Hotelu Europejskiego.

Dzieła sztuki: Malarstwo i rzeźba
Zdobnictwo artystyczne.
G alanterja w ykw intna.
samodziałowe płótno ln ia
ne. ręczniki, obrusy, serwety, Reprodukcje, pocztówki
i papiery listowe.
płocienka kolorowe, w ełniaki
Przybory m alarskie.
i wełny.
O praw a obrazów.

doniczki, kosze, szczotki ryżowe.

Roboty dekoracyjno-artystyczne.

Przyjmuje zamówienia na worki, żagle
i płótno do suszenia chmielu.

Hurtowy skład tapet polskie
Oział specjalny fabryki
I. F R A N A S Z E K

sumiennego i doświadczonego pracownika,
a pracownik bez posady.
Odrzucony przez Radę Państwa pro
jekt prawa zaprowadzał obowiązującą stro
ny obiedwie piśmienną umowę podczas
najmu pracowników handlowych, a w ten
sposób usunięte zostałoby przytoczone wy
żej nienormalne położenie.
Po przepro
wadzeniu tej ustawy stosunki między wła
ścicielami przedsiębiorstw handlowych a
pracownikami, w zakresie najmu, oparte
zostałyby na literze prawa, t. j. interesy
stron, zawierających umowę najmu, ochra
niałoby prawo i bronił sąd.
Projekt miał na celu zaprowadzenie
książeczek obrachunkowych, ogólnie prze
jętych w ustawodawstwie europejskim, a
u nas już zdawna wprowadzonych w fa
brykach. Innowacja ta jest nieodzowną i
usprawiedliwioną i leży w interesie och
rony pracy, lecz natomiast nie przedsta
wia wielkiej wagi pod względem socjal
nym.
Inowacja ta miała na celu położenie
kresu samowoli, a na dowód, że nie wpro
wadzała przewrotu społecznego możemy
przypomnieć, że w trzeciej Dumie pań
stwowej zaprowadzenie książeczek obra
chunkowych przewidziane było nawet w
projekcie prawa o najmie służby domo
wej, opracowanym przez frakcje prawico
we. Ani właściciele przedsiębiorstw han
dlowych, przez usta swych przedstawicie
li, ani też pracownicy handlowi nie mieli
nic przeciwko uregulowaniu ich stosun
ków wzajemnych za pomocą umów piś
miennych. Przeciwnie, obiedwie strony

przyznały, że środek ten jest pożądany i
dogodny. W tym sensie wypowiadali się
w Dumie państwowej i w Radzie P ań
stwa przedstawiciele przemysłu i handlu
Pomimo to, większość Rady Państwa zao
piniowała, że omawiany projekt prawa nie
może być przyjęty.
Przeciwnicy ustawy, jako jedną z
głównych przyczyn odrzucenia umowy naj
mu, wskazywali braki techniczne w budo
wie projektu, dzięki którym ustawa ta
może zakłócić dobre stosunki między pra
cobiorcami a pracownikami. Lecz głów
na przyczyna odrzucenia projektu nie na
tym polega. Przywódca prawicy w Ra
dzie Państwa, były minister spraw wew
nętrznych Durnowo najzupełniej otwarcie
i bez obsłonek powiedział, czym się powo
dowała prawica, głosując przeciwko pro
jektowi i w ten sposób grzebiąc go.
„Jeżeli chcecie — powiedział on mię
dzy innemi — ażeby ta ustawa nie zosta
ła zastosowana i do waszej służby domo” rej, a w tym względzie prowadzona już
jest agitacja, jako też również względem
robotników rolnych, to powinniście odrzu
cić przejście do szczegółowego rozpatry
wania projektu".
Obawa przed reformami socjalnemi
wogóle i lęk, ażeby te reformy, przez
stopniowe rozkrzewianie, nie dotknęły ob
szarników, którzy w takiej potężnej ilości
są reprezentowani w Radzie P rństw a —
oto główna przyczyna, która przeważyła
szalę i dzięki umiejętnej agitacji projekt
o najmie pracowników handlowych został
odrzucony.
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Obszarnicy rosyjscy wprost konwulsyjnie ściskają w rękach swe przywileje,
do zniweczenia których dopomódz mogą
tylko wszelkiego rodzaju reformy socjalne.
Odrzucenie przez Radę Państw a pro
jektu prawa o najmie pracowników han
dlowych jest wypadkiem bardzo chara
kterystycznym i znamiennym.
Zdarzenie
to do pewnego stopnia każę z góry prze
widywać, jaki los czeka cale dalsze usta
wodawstwo socjalne w państwie rosyj
skim.
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W rażenia z Chełma,
Korespondent moskiewskiej gazety
„Russkija Wiedomosti" kreśli swe wraże
nia z wycieczki do Chełma.

„Była to sobota... Wśród szczelnie zam
kniętych żydowskich sklepów gdzieniegdzie wi
dniały otwarte sklepy polskie z „buntowniczemi" szyldami. 0 te szyldy obecnie toczy się
wojna między administracją nowego guberujalnego miasta, a właścicielami sklepów.
„Większość sklepów polskich zostawiła daZ R—icz.
wme szyldy, niektórzy jednak kupcy, nie chcąc
narażać się na nieprzyjemności ze strony poli
cji, ustąpili i zamalowali na swych szyldach
tekst polski. Jeden z takich szyldów utkwił
w mojej pamięci: po obu stronach szyldu na
malowane są dwa kamasze, a pomiędzy niemi
puste miejsce na szyldzie, świeżo zamalowane
Współpracownik „Dzień. Petersburskiego11, czarną farbą; domyślacie się, że był tutaj „bun
p. Wł. Błażewicz, zamieszcza w tym piśmie towniczy" napis: Jaki? Nad zamalowanym tek
ciekawe informacje, dotyczące życia Polaków stem polskim pozostał napis rosyjski: „maga
zyn obuwia". Przypuszczać należy, że i polskie
w Syberji Wschodniej.
Największe życie, oczywiście, skupia się teksty, umieszczone niżej pomiędzy dwoma ka
po miastach, w których katolicy przeważnie z maszami, głosiły toż samo, mianowicie, że tutaj
Królestwa jednoczą się bądź dokoła kościoła, można sobie kupić kamasze. Ale i ten napis
bądź jakiej instytucji społecznej. Naogół jed uznano za niedający się pogodzić z interesami
nakże życie kolonji polskich pozostawia wiele do Rusi Chełmskiej i grożący całości państwa ro
życzenia, Polacy przeważnie łączą się z domami syjskiego".
rosyjskiemi, z polskiemi bardzo mało; dużo wagi
Wyjaśniwszy sprawę szyldów, znaną
przywiązuje się do stanowisk i stosunków je  naszym czytelnikom, korespondent prze
dnostki, a co najsmutniejsze, iż rodacy nasi chodzi do charakterystyki miejscowej lud
po pewnym czasie pobytu poza krajem nie my
ności.
ślą już o powrocie.
„Ruska ludność Chełmszczyzny, to rusini,
Najliczniej są zamieszkane przez Polaków
mówiący
po ukraińsku. Wielkorusi są tu tylko
miasta następujące: Władywostok, w którym
je st do 2,000 Jkatolików, w tym z górą 1,000 urzędnikami. Od czasu przekształcenia Chełma
Polaków. Od czasu do czasu urządzają się ze na miasto gubernjalne, żywioł ten bardzo wzrósł.
brania, odczyty, ale wskutek braku pomocy Zdarzyło mi się przypadkowo widzieć in corpo
re rządzący ten świat. \-V soborze odbywało
idzie to dość ospale.
się uroczyste nabożeństwo, celebrował sam Eu
Chabarowsk zamieszkuje około 1,000 ka logjusz,, cały świat urzędniczy był obecny. Po
tolików, przeważnie Polaków. Życie społeczne i nabożeństwie tłum wylał się na skwerek przed
towarzyskie rozwinięte bardzo słabo.
soborem i po szerokich schodach, prowadzą
Charbin liczy w swych murach, według cych na dół, począł spuszczać się do miasta...
statystyki rządowej, 3,600 katolików', z których I kiedym patrzył na ten różnobarwny i wielo3,400 Polaków. Panuje tutaj swoboda większa dekasteryjny tłum, byłem uderzony dyspropor
pod każdym względem, te też Polacy pracują cją między liczebnością tej falangi i wymiara
dzielnie i pilnie. Mają dwie swoje szkoły (pol mi małego miasteczka. „Gdzież to się wszyst
ską i katolicką), obsługiwane przez dzielne na ko pomieści"—myślałem sobie.
„To dytanie, jak mi mówiono w' Chełmie,
uczycielki. Jest też kółko dramatyczne.
bardzo niepokoi również i administrację: naje
W Omsku liczbę katolików podają do 3,OoO, chało się dużo urzędników, a mieszkań niema,
życie ich jest tak szare i monotonne, iż zda —trzeba mieszkać w hotelach, a raczej zajaz
wałoby się, że nie istnieją na kuli ziemskiej. dach, bo jakież tam mogą być hotele w takiej
Wreszcie w Irkucku mamy z górą 3 i pół mieścinie, jak Chełm! Naturalnie, że to niewy
tys. katolików, większość Polaków, Mają tam godnie, ale dla rozległych widoków, jakie otwie
klub „Ogniwo", "będący niby „arystokratycz rają się przed działaczami nowej gubernji, z tanym", ponieważ rzemieślników nie przyjmuje. kiemi niewygodami można się pogodzić, to też
wśród nich panuje podniosły nastrój. Czyż nie
dla nich w' gruncie rzeczy utworzono tę nową
P 1 E R R E — L O U Y S,
(Przekład J. Ł.)
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Nie upłynęło chyba minuty od mego
przyjścia, gdy od strony ulicy nadeszła ja
kaś para Mężczyzna ciągnął dziewczynę
w ten kąt ciemny i odludny. Był to je
den z tych niby-robotnik ów, co to pracu
ją trzy tygodnie, a próżnują sześć m iesię
cy, bo uroda ich pozwala im pogardzać
uczciwą pracą. Jego towarzyszkę pozna
łam odrazu. Była to piętnastoletnia dziew
czyna, której moja matka wiele dobrego
wyrządziła- -poznałyśmy ją w Towarzystwie
opieki nad sierotami, gdzie nie jeden raz
byłam
Miała na sobie trochę za krótką
czarną spódniczkę, szary kaftanik—nie no
siła wcale gorsetu (zresztą nie był jej je 
szcze potrzebny). Małą kitkę włosów przy
pięła sobie ozdobną szpilką na wierzchoł
ku jasnej swej główki.
Towarzysz jej, trzymając ją wciąż za
ramiona, rzekł pospiesznie:

— A tutaj?., chcesz?.Odpowiedziała bezsilnie:,
— Daj mi spokój... daj mi spokój...
Z tonu jej głosu wyczuwało się, że tę
samą odpowiedź powtórzyła już ze sto ra
zy od wyjścia z szynku.
Mężczyzna mówił dalej:
— Ne, mała, powiedziałaś mi prze
cież, że tak. Jak tak, to tak. Co się po
wiedziało, to się powiedziało, prawda? Tu
będzie dobrze, dlaczego tu nie chcesz?
— Nie... nie tu... nie tu...
— No to gdzie chcesz? Nie masz
floty, ja też nie mam, nie mogę ci zafun
dować pokoju. Jak chcesz iść za miasto,
to chodź, ale będziemy szli godzinę.
Zaprzeczyła ruchem głowy. Mężczy
zna zaczął się niecierpliwić
— Głupia, powiedz-że mi raz: chcesz
mię, czy nie? Bo jak nie, to nie będę
się martwił—mam inne...
Dziewczyna wybuchnęła płaczem. 0parta o żaluzję, tak gwałtownie łkała, że
czułam każde drgnienie rozpaczne jej bie
dnego serduszka.
— Tak, kocham cię—mówiła wśród
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gubernję z kawałków gubernji Siedleckiej i Lu
belskiej?
„Utworzenie z tych ziem odrębnej je d 
nostki administracyjnej uzasadniają nacjonaliś
ci tym, że ruska ludność podlegała polonizacji
i uciskowi ze strony Polaków.
Ale przecież
najbujniejsza fantazja nie może sobie wyobra
zić, w jaki to sposób w kraju, w którym od
50 lat prowadzona jest polityka rusyfikacyjna,
którym rządzi rosyjski gienerał-gubernator z
nadzwyczaj nenii pełnomocnictwami, gdzie jest
rosyjska policja, rosyjskie wojsko, rosyjskie
sądy, rosyiscy urzędnicy we wszystkich insty
tucjach — w jaki to sposób wr tym kraju moż
na uciskać rosyjską ludność? Nie dla niej po
trzebna była nowa gubernja, ale dla tych,' co
mają w tej nowej administracyjnej dzielnicy
gospodarować i nią władać. Już sam fakt utworzenia nowej gubernji jest dla rodziny biu
rokratycznej pożądany i radosny, cóż dopiero,
jeśli to jest specjalna gubernja, utworzona pod
sztandarem wojującego nacjonalizmu, mająca
stanowić pole dla nowych czynów rusyfikatorów.
„I kiedym patrzył na tłum urzędniczy’
zstępujący z górki ku miastu, zrozumiałem jak
wielką rolę w sprawie chełmskiej, i wogóle w
polityce wewnętrznej musi odgrywać liczebny
wzrost rodziny urzędniczej. Włościaninowi po
trzebna jest ziemia, urzędnikowi — miejsce,
ale właśnie miejsce w ludnym kraju.
Włoś
cianin rosyjski przesiedla się na wschód, na
Syberję, urzędnik rosyjski dąży na Zachód —
do Polski, a w ostatnich czasach i na północ
— do Pinlandji. Zarówno wyodrębnienie gu
bernji Wyborskiej, jak i utworzenie gubernjj
Chełmskiej spowodowane zostały potrzebami
tego specyficznego ruchu przesiedleńczego.
„Na Chełmszcyźnie, bardziej niż gdziein
dziej, odbywa się obecnie rusyfikacja — zjed
nej strony, a podniecanie antagonizmów ple
miennych i religijnych — z drugiej. Ta poli
tyka narodowej i religijnej nienawiści nie spro
wadza się do zabraniania polskich napisów na
szyldach, lub skasowania na kolejach świąt
katolickich, jest ona głębszą, ujawnia się naprzykład w tym, że Bank włościański daje po
życzki tylko prawosławnym, a odmawia włoś
cianom — katolikom. Tak sieje się niezgodę
między dwoma grupami ludności wiejskiej.
Społeczeństwo rosyjskie nie wiele interesuje
się tym, co się dzieje na kresach, a tymcza
sem dla nacjonalistów kresy są tylko szkołą
tych metod
rządzenia, które później zastosowuje się w samej Rosji. Z tej górki, na
której archijep. Eulogjusz odprawiał swe mo
dły, rosyjski urzędnik — rusyfikator schodzi
nie po, aby nazawsze pozostać tu, w nowoupieczonym mieście gubernjalnym — on jesz
cze powróci do Rosji".

Tyle „Russkija Wiedomosti".
od siebie nie dodamy.

My nic

łkań—ale nie po to, nie po to .. Ja nie
wiem jak to powiedzieć, ale miłość to co
innego. Kocham cię, bo jesteś dobry, bo
inaczej mówisz niż wszyscy, bo się tak
strasznie cieszę, jak cię widzę... Kocham
cię i całowałabym cię ciągle, każdego wie
czora, kiedy tylko będziesz chciał! Ale
odkąd zacząłeś mówić o tych rzeczach ,.
nie, nie chcę... właśnie z tobą nie chcę...
zdaje mi się, że to będzie coś złego...
Mężczyzna wzruszył ramionami i za
czął kląć.
— A psiakrew, chorobo jedna...
I wiele innych słów, którydh nie mo
gę powtórzyć.
Potym wyciągnął z kamizelki nóż...
nóż... ale nóż taki, jakiego używają rzeźnicy, coś nakształt szpady, wsadził go w
żaluzję, na wysokości mojej piersi i rzekł
głosem przytłumionym i gwałtownym:
— No, a teraz zabiorę się do’ ciebie
— jak się będziesz wyrywać, to cię trosz
kę tym pokłuję.
Dziewczyna wyprężyła się... Nastąpiła
straszna scena.
D. n.
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szkolny uznał, że najodpowiedniej będzie zało
żyć je w Zduńskiej Woli, i zwrócił się z tern
do magistratu, który wyznaczył na ten cel po
12,000 rb. rocznie.
Wskrzeszenie zakładów bodzechowskich. Jak
Przygotowania do traktatów handlowych. P ro 
wadzone (przez Towarzystwo przemysłowców wiadomo, zakłady metalurgiczne w Bodzecho
prace przygotowawcze do rewizji traktatów han wie (gub. radomska), będące własnością towa
dlowych z Niemcami szybko posuwają się na rzystwa akcyjnego, uległy likwidacji. Obecnie
zakłady rzeczone, nabyte z rąk komisji likwi
przód.
dacyjnej przez pp.; Stanisława Kotkowskiego
W cbwili obecnej opracowywane są po
i
Edwarda Jankowskiego, stają znowu w sze
żądane ze stanowiska przemysłu polskiego
stawki celne dla różnych artykułów przemysłu regu pierwszorzędnych placówek przemysłu
polskiego, obejmujących działy: papiernię, wal
metalowego i włóknistego.
cownię,
odlewnię i place Martenowskie. Zakła
Opracowane postulaty naszych przemy
słowców7, wyrażone na zebraniach grup zainte dy te ulegają obecnie nietylko wskrzeszeniu
resowanych, przesyłane są do władz central w dawnej formie, lecz przy tym są rozszerzane
nych w " Petersburgu oraz do Rady zjazdów i przebudowywane i mają stanowić wzór naj
bardziej nowocześnie urządzonej placówki prze
przedstawicieli przemysłu i handlu.
mysłowej. Na dyrektora naczelnego wskrze
Opodatkowanie drobnych przedsiębiorstw. Do
tychczas w wielu pomniejszych miasteczkach i szonych zakładów, (powołano inżyniera Kazi
osadach zamieszkali tam rzemieślnicy i drobni mierza Mierzanowskiego, b. kierownika głów 
przedsiębiorcy nie wnosili opłat patentowych, nego zakładów górniczych w Bliżynie.
Kalosze warszawskie. Dotychczas nie wy
co wynikało głównie z trudności kontrolowa
rabiano wcale kaloszy w Warszawie, niezadłu
nia tych przedsiębiorstw.
Do opłaty patentów mają być pociągnięci go jednak powstanie u nas taka fabryka, któ
wszyscy rzemieślnicy, zatrudniający więcej gniż rą zakładają finansiści belgijscy.
W sprawie tej przyjechał do Warszawy
dwuch robotników, co wywołuje narzekania
tych, przeważnie bardzo biednych „przedsiębior p. Julien z Brukseli. Fabryka wzniesioną bę
ców4, którzy utrzymują, że ściąganie z nich dzie na Woli.
Zbiorowy zamach samobójczy. W Łodzi do
opłat patentowych podkopie ich byt.
jednego
z domów przy ul. Cegiolnianej wez
Emerytury dla pisarzy gminnych. Ministerjum spraw wewnętrznych przystąpiło do opra wano karetkę Pogotowia, gdzie w jednym z
cowania projektu prawa o utworzeniu kasy e- mieszkań lekarz zastał wijących się w strasz
nych bólach: 17 letniego Stefana Karczmarka
merytalnej dla pisarzy gminnych.
Projektowana kasa pisarzy gminnych 16-letnią Helenę Pacholcównę, 16-letnią Fran
działać ma na takich samych zasadach, co ka ciszkę Zduniakównę i 16-letnią Julję Zarębo wnę. Stwierdziwszy silne zatrucie kwasem kar
sa emerytalna nauczycieli ludowych.
Gospodarka na kolei. Kontroler Państwa w bolowym, lekarz wszystkim udzielił pomocy
sprawozdaniu swoim za rok 1912 odzywa się doraźnej, pozostawiając desperatki w domu w
niepochlebnie o gospodarce na kolejach Nad stanie ciężkim, Karczmarka zaś przewiózł do
wiślańskich. Ogólny dochód tych kolei w roku szpitala, gdzie ten niebawem zmarł. Władze
1912 wynosi 44,100,000 r., wydatki zaś 24,620,OOo zarządziły energiczne śledztwo w celu wyjaś
rb. Zysk 19,480,000 rb. Dochód kolei zwiększył nienia przyczyn zbiorowego samobójstwa.
się zatym znacznie, jednakże dzięki podniesie
Ofiara zabobonu. Sąd okręgowy piotrkow
niu się w kraju przemysłu, nie zaś skutkiem ski skazał 40 letnią Fryderykę Rajmanową, odobrej " gospodarki. Kontroler gani ją zwłaszcza skarżoną o świętokradztwo, na pozbawienie
za nieracjonalną pracę warsztatów mechanicz wszystkich praw i przywilejów, oraz 4 lata
nych na Pradze, gdzie wielka liczba wagonów więzienia.
stoi bez reparacji, przez co odczuwa się brak
Rajmanowa miała rany na nogach. Od
taboru. Również i warsztaty w Radomiu moc
znajomych swoich usłyszała, że rany zagoją
no szwankują. Nadto kontroler Państwa wska się wtedy, gdy nogi owinie w obrus poświęca
zuje na późne zawieranie umów z kolejami ny. Dla zdobycia więc tego ostatniego zakrapodjazdoweini różnych fabryk i zakładów, przy- dła się dc kościoła N, Marji Panny na Starym
czym i roboty wykonywane są zbyt powoli.
Mieście w Łodzi i usiłowała skraść z ołtarza
obrus, ale zamiar spostrzeżono i aresztowa
no ją.
_________

Informacje I pogłoski.

Z całej Polski.
Zgon gienerała Pawła Chrzanowskiego. W
Warszawie po parodniowych cierpieniach zmarł
Paweł Chrzanowski, założyciel i właściciel szko
ły filologicznej polskiej w Warszawie, dymis
jonowany gienerał-lejtnant woisk rosyjskich.
Zmarły zamieszczał w pismach perjodycznych
ciekawe wspomnienia i notatki z Dalekiego
Wschodu, gdzie znaczną część swego życia
spędził
Pogrzeb zasłużonego dyrektora odbędzie
się w nadchodzący piątek.
Szkołę po zmarłym objąć ma imiennik i
krewny zmarłego gienerała, p. Paweł Chrzano
wski.

Z Litwy i Rusi.

Ukazał się pierwszy numer dwutygodnika
„Kłosy Ukraińskie* wraz z dodatkiem „Rolnik
Ukraiński*. Dwutygodnik ten wychodzi w
Kijowie pod kierownictwem literackim p. J.
Ursyna.
Nauka języka polskiego w szkołach średnich w
Wilnie. We wszystkich szkołach średnich i
przygotowawczych na lekcje języka polskiego
uczęszcza 2,165 uczniów i uczennic. Cyfra ta
wszakże nie obejmuje wszystkich Polaków, du
ża jest bowiem ilość takich, którzy z rozmai
tych względów7 od tych wykładów się .usuwa
ją. Władza przytym zrobiła wszystko, by te
0 repertuar teatrów amatorskich.
S e k c ja
wykłady utrudnić; odbywają się lekcje języka
Teatralna T wa Literatów i Dziennikarzy Pol polskiego albo po lekcjach obowiązkowych,
skich. zajmująca się udzielaniem porad i wska
gdy młodzież jest już przemęczona, lub przed
zówek scenom prowincjonalnym, pragnąc po niemi, co zmusza do wczesnego udawania się
siąść dokładne informacje o repertuarze te at d« szkoły. Opłata dodatkowa za naukę języka
rów amatorskich, prosi niniejszym kierowni
polskiego musi być w ścisłym Jterminie uisz
ków tych teatrów (zarówno istniejących samo czona, w niektórych szkołach za opóźnienie
dzielnie, jako też przy różnych instytucjach i się choćby jednodniowe, uczeń traci prawo do
stowarzyszeniach) oraz kierowników domów nauki języka polskiego raz na zawsze, aż do
ludowych o łaskawe stałe nadsyłanie Sekcji ukończenia szkoły. W r. b. na mocy postano
afiszów i programów urządzanych przedsta wienia rady pedagogicznej, ze względu na
przeciążenie uczniów, zniesiona została nauka
wień.
Jednocześnie prosi te wszystkie kółka, polskiego w 1-ej klasie szkoły realnej; to samo
które mają ułożone lub wydały sprawozdania w i klasie szkoły Winogradowa i t. d. W
ze swej działalności w r. 1913, o łaskawe nad pięciu szkołach, przy znacznej liczbie uczniów
syłanie Sekcji tych sprawozdań.
Polaków, niema wcale wykładu języka pols
Wiadomości nadsyłać należy, wraz z do kiego.
kładnym adresem, do T wa Literatów i Dzień
Nowa gubernja. W ministerjum spraw we
nikarzy Polskich w Warszawie, ul. Bracka 5. wnętrznych poruszono kwestję utworzenia w
Nowe gimnazjum rządowe. Ze Zduńskiej „Kraju południowo-zachodnim* nowej gubernji
Woli donoszą, że po uchwale ministerjalnej co z części gubernji podolskiej i kijowskiej. Stoli
do otwarcia jeszcze jednego gimnazjum rządo cą projektowanej —zresztą już od dość dawna
wego, męzkiego w gub. kaliskiej, inspektor —gubernji ma być m. Humań.
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Wynalazca, czy szpieg?. W tych dniach na
stacji Zmerynka. aresztowano technika telegra
fu kolejowego, Żytkowskiego; w podwórzu je 
go domu wykryto świetnie urządzoną stację
telegrafu bez drutu z różnemi udoskonalenia
mi, z których część nie jest znana nawet w
Zachodniej Europie. Aresztowanie zarządzono
wskutek podejrzenia, że Żytkowski za pomocą
swej stacji przejmuje depesze ministra wojny
i dowodzącego wojskami kijowskiego okręgu
wojennego Podczas rewizji znaleziono sporo
notat dowodzących, że Żytkowski porozumie
wał się ze Żmerynki z Berlinem. Hamburgiem,
Paryżem i innemi miastami zagranicą. Częstą
była zwłaszcza wymiana depesz z Paryżem.
Z przeprowadzonego dochodzenia okazało
się, że Żytkowski jest młodzieńcem bardzo utalentowanym, który po ukończeniu szkoły ko
lejowej zajął się wynalazkami z dziedziny "telegrafli iskrowej; już przed. 2 laty Żytkowski
zawiązał stosunki ze stacją na wieży Eifla,
wysyłał wiadomości o pogodzie i otrzymywał
wzamian notowania meteorologiczne: między
innemi Z. regulował również według wieży
Eifla zegar na stacji w Żmerynce, o czym
wiedzieli zwierzchnicy Żytkowskiego.
O areszcie i przebiegu dotychczasowego
śledztwa posłano raporty telegraficzne mini
strowi wojny, Suchomlinowi.

Teatr Wielki. Dziś i jutro przedstawienia
nie będzie z powodu prób z komedji Moljera
„Chory z urojenia*, która ukaże się w sobotę
na benefis p. Kazimierza Justjana.
Sprzedaż biletów na sobotę, jak było do
przewidzenia, postępuje bardzo szybko. Utalen
towany artysta ze wszech miar zasłużył sobie
na uznanie Lublina, gdyż bawił i wzruszał
różnorodnością i bujnością swego talentu. Nie
które jego kreacje na długo zostaną w pamięci,
że wspomnimy filozofa w „Cyganerji Warszaw
skiej* i hrabiego Kotwiczą w „Rozbitkach*,
W sobotę publiczność będzie miała sposo
bność podziękowania artyście za jego pracę, a
uczyni to skwapliwie i gorąco.
Koncert religijny. Piątkowy koncert zapo
wiada się doskonale dzięki wyszkoleniu chó
rów, orkiestry i kwartetu z akompanjamentem
fisharmonji, oraz dzięki udziałowi wybitnych
sił
solowych.
Między
innemi
przyjmą
udział w koncercie znaai w Lublinie amatorzy-koncertanci, pp. Żebrowski (wiolonczela),
Kałwajć (śpiew), Sauter (skrzypce).
Na pro
gram złożą się utwory Moniuszki, Bacha, Gou
noda, Verfhulsta i innych. Początek punktu
alnie o godz. 8 m. 15. Ceny niezmiernie ta
nie, od 4f koP- do 1 rb- 60 koPNa święta dla biednych. Opiekunowie Domu
Zarobkowego zwracają się z gorącą prośbą do
pp. kupców, przemysłowców i wogóle ludzi do
brej woli o nadsyłanie ofiar w naturze na świę
ta dla biednych., zostających pod opieką Domu
Zarobkowego. Środki zwyczajne tej instytucji
nie pozwalają na najmniejszy dodatkowy wy
datek, to też jedynie od ofiarności ogółu zale
żeć będzie, żeby biedacy otrzymali w święta
Wielkanocne lepszą nieco strawę od zwykłej.
Sprawozdanie kasowe z balu maskowego na
korzyść Żydowskiego Domu Starców i Sierot,
jaki się odbył 21-lutego r. b. w lokalu Klubu
Szachistów.
Przychód'. za 146 biletów wejścia rb. 146,
za wpływ z bufetu rb. 145 kop. 30, za kwiaty
i cukry rb. 107 kop. 30, za ofiary na bufet i
od różnych osób, wedł. osobnego wykazu, z a 
miast bytności na balu rb. 218 kop. 50. Razem
docbód rb. 617 kop, 10.
Rozchód'. Muzyka rb. 25., kwiaty rb. 15
kop. 40. za przybory do kostjumów rb. 9 k.
10, za wino, wódki i świece rb. 41 k. 2. za
cukry, bomboniery i owoce rb. 44, 95 k. za
afisze i zaproszenia rb. 9 k. 90, magistrat za
afisze rb. 3, za podatek od biletów rb. 7 k. 3o
za zakupy na bufet rb. 12 k. 65, Służbie, ogro
dnikowi i różne drone wydatki rb. 20 k. 38,
za wynajęcie mebli i szkła rb. 8 k. 34, za kar
ty z widokami i sekretnikami rb. 2 k. 57. Ra
zem rozchód rb. 200 k. 61, czysty zysk rb. 416
kop. 49.
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Z „Harmonji“. Nowoobrany Zarząd Tow.
Ubezpieczenie to jest obliczone głównie
„Harmonja“ ukonstytuował się w sposób na
na robtników i na warstwy najmniej zamoż
stępujący: prezes p. Władysław Tramecourt, ne.
wiceprezes—p. Władysław Gacki’ któremu jed
Polega ono na tym, iż istnieje kasa, po
nocześnie powierzono przewodnictwo w sekcji bierająca od swoich członków pół franka (20
muzycznej, sekretarz—p. B. Gindifer, zastępca kop.) miesięcznie. Członek kasy płaci te 20 kop.
jego—p. Jan Walczak, skarbnik — p. S. Dwór- stale w czasie, gdy ma zarobek, a wzamian
za to wrazie przesilenia ekonomicznego, w ra
nicki, zastępca p. A. Skrzypek, gospodarz lo
kału—p. Wł. Macbniewicz, zastępca p. M. Ruś- zie postradania pracy otrzymuje bezpłatnie dla
niak, bibljotekarz—p. A. Skrzypek. Przewod siebie i dla całej swojej rodziny tyle Chleba,
niczącym komisji teatralnej został p. Józef Wa ile im go trzeba...
silewski, przewodniczącym komisji balotującej
Dzięki temu ubezpieczeniu, za tak mini
p. T. Mrugałło, przewodniczącym komisji do malną sumę, w dniach ciężkiego przymusowe
chodów niestałych p. J. Walczak.
go bezrobocia robotnik, może dostarczyć dzie
Ofiary. Dla uczczenia pamięci nieodżało ciom swoim tej pierwszej podstawy i wie, że
wanego syna i brata Wacława Pankowskiego przynajmniej do czasu lepszej doli „chleba
w' rocznicę Jego śmierci dn. 2/lV składa ro powszedniego14 dzieciom i rodzinie nie zabraknie.
dzina rb. 3 na Tow. Walki z Gruźlicą.
Cały ten pomysł jest tak niesłychanie pro
sty i łatwy do wykonania, a korzyści jego są tak
widoczne, iż zdaje się, że dla urzeczywistnienia
go wszędzie tylko inicjatywy i dobrej woli po
trzeba.

Ostatnie wiadomości.

HOME-RULE I POŁOŻENIE W ANGLJI.
Londyn. W izbie gmiD minister Grey za
wiadomił, że między przywódcami stronnictw
będą wznowione rokowania w sprawie Ulsteru.
Sądzą, że przyjdzie do porozumienia. Rząd jest
przekonany, że home rule będzie uchwalony.
Zaostrzenie przesilenia nastąpi w izbie lordów,
gdzie zacznie się ostatni targ o wyłączenie Ul
steru. Odbywają się tajne rokowania irlandczyków i ulsterczyków.
BEZRADNOŚĆ RZĄDU ALBAŃSKIEGO.
Durazzo. W kołach nowego rządu albań
skiego wypadki w Epirze wywołały zupełną utratę wszelkiej orjentacji. Książę zwołał na
naradę ministrów ale nie przyszło do żadnych
uchwał, ani nawet do wniosków. Projekt Essada-baszy utworzenia regularnej armji albań
skiej uznano za niewykonalny.
GDZIE ROOSEVELT?
Nowy Jork. „Ewening Sun“ otrzymał te 
legram z Bnenos Aires donoszący, że Roosevelt
i jego towarzysze wyprawy zniknęli bez śla
du i od kilku już tygodni nie można ich odszukfl.ć
NOWA KOLEJ W CHINACH.;
Londyn. Z Szanghaju donoszą o podpisa
niu umowy między rządem chińskim a towa
rzystwem angieisko-chińskim o budowę kolei
Nankin-Szanghaj. Kolej będzie kosztowała 8
miljonów franków, a kontrolę nad nią ma spra
wować komisja angielska.
ZAMACH SAMOBÓJCZY.
Berlin. W lokalu „Deutsche Bank“ usiło
wał odebrać sobie życie zastępca dyrektora ban
ku. Koehler, poraniwszy się bardzo ciężko. Po
wodem zamachu mają być spekulacje giełdowe,
które przyprawiły Koehlera o stratę 750,000
marek.
KANAŁ PANAMSKI.
Waszyngton. Izba poselska, większością
248 przeciw 162, przyjęła projekt prawa o zwol
nieniu statków amerykańskich od opłaty ceł
przy przejeździe przez Kanał Panamski.

Rozmaitości.
Ubezpieczenia od głodu.
W czasach, gdy drożyzna ogólna zmusza
ludzi do wytężania wszystkich sil dla zaspaka
jania najpierwszych swoich potrzeb, gdy jedno
cześnie z tym emigracja ludu ze wsi do miast
powiększa w nich armję ludzi bez pracy, potę
gując tym nie tylko nędzę, ale już i bez tego
wzrastającą drożyznę, na specjalną uwagę za
sługują te wszystkie sposoby, jakiemi ludzie
starają się życie sobie ułatwić.
Jednym z takich ułatwień jest bardzo roz
powszechnione obecnie we Francji ubezpiecze
nie od głodu.

IW

mu na twarzy dwie rurki, jedna z trzydziestu
a drugą z pięćdziesięciu miligramami tego ko
sztownego ciała. Rurki umieszczono tak, iż o
derwaDie ich uchodziło za niemożliwość, prócz
tego polecono siostrze miłosierdzia czuwać nad
tym drogim chorym. Mimo to przy zdejmowa
niu bandażów stwierdzono brak rurki z 30 mi
ligramami radjum, wartości 25,000 franków.
Przeszukano podłogę, łóżko, chorego—napróżno.
Zakonnica popełniła ten błąd, iż pozwoliła cho
remu wyjść do umywalni.
Oczywiście myślano też i otem, że chory
mógł -rurkę połknąć, prześwietlono go ;tedy
promieniami Rentgena i dano mu na przeczy
szczenie. Izolowano szpital i przeglądano sta
rannie wszystko, co ze szpitala wynoszono.
Otóż w jednej szopie znajdował się wóż z
odpadkami, które właśnie miano wywieść. Dla
pewności zatrzymano wóz. Profesor, który obszukiwał chorego, łóżko i otoczenie zapomocą
elektroskopu, zbliżył ten elektroskop do wozu—
i płatki elektroskopu ziekka pochyliły się. Mia
no już pewność, że radjum za 25,000 franków
Przygody kawałka radjum.
znajduje się w śmieciach.
Pod tym tytułem opisuje jedno z niemiec
Zaczęto śmiecie czerpać koszami i do każ
kich pism specjalnych zabawną historyjkę o dego kosza zbliżano elektroskop. Dopiero przy
przygodach rurki z radjum.
dwunastym koszu listki elektrosku drgnęły.
W wielkim szpitalu w Liverpolu leżał czło Ale teraz znowu trzeba było ten kosz garścia
wiek cierpiący na jadowite wrzody na twarzy. mi opróżniać i dopiero na samym dnie w ma
Leczono go z pomocą radjum i umieszczono łej garstce śmieci rurkę z radjum znaleziono.

SKLEP

„HYGIENA TWARZY I RĄK,,

z surowym m ięsem
dzisiaj został otw arty w domu
p. Ignaszew skiego

Krakowskio-Przedm., rag Wieniawskiej
Posiada na składzie wołowinę, cielę
cinę, wieprzowinę w najlepszych gatun
kach, w przyszłości będzie drób i zwie
rzyna.
Ceny stałe i umiarkowane.

Dobrp zarobek
p rzy n o s i w y ró b m y d e ł
D O M O W YM S P O S O B E M , B E Z MASZYN.
Wyucza spólkowa fabryka mydeł
poczta Piszczac, gub. Chełmska.

wszechświatowej sławy

„SI 11“ (płyn)
Udelikatnia skórę, leczy radykalnie i usuwa pie
gi, wągry, liszaje, krosty, oraz tłuszcz i połysk
twarzy.
Nadaje twarzy piękność i urok młodości.

Cena flakonu Rb. 1.70.
Wystrzegać się falsyfikatów w opakowaniu nie
mieckim, wywołujących zapalenie skórne.
Żądać tylko w opakowaniu polskim lub rosyjsk.

Przedstawiciel JÓZEF GROSSMAN.
Warszawa, Złota 16, tel. 184-44.

M fłP lri wszelkie oraz jubileuszowe uIfldLlYl żywane kupuje firma „Skaut1*
Warszawa, ulica Marszałkowska
Na żądanie przyjeżdżam.
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kiszek wołowych i wiepszowych orazpęcheży.
1.

S Ul. Szewcka

INajlepszy podarunek dla Pani
nowomodna zagraniczna BRANSOLETA, a pośrodku zegarek (patrz
rysunek) z prawdziwego szwajcarskiego złota. „Duble or“, które
nigdy nie czernieje, ceni się na równi z prawdziwym złotem 56
nr Bransoletka automat, rozciąga się i nadaje się na każdą rękę.
Mechanizm w tym zegarku dobrej konstrukcji. W Szwajcarji naz
wana jest „Piękność ręki“, iż ta bransoletka nadaje ręce jakiś specjalny efekt. Najlepszy
podarunek dla kobiet. Cena 1 szt. 4 rb. 25 kop., 2 szt. 8 rb. Przesyłka 45 kop. do 3-ch
tzt. Wysyłamy za zaliczką pocztową. Takaż bransoletka tason „Tango najlepszego gasunku 5 rb. 75 kop. Adres: Warszawa Królewska 27 L. H. Hurwicz.

Szczęście i okazja dają bogactwo!
W dniu 6 go i 8 go kwietnia r. b. odbędzie się w Warszawie w Banku Państwa cią■nienie 3 ej klasy 202 ej dużej 5-cioklasowej Lo ter ji Królestwa Polskiego. Główna wygrana
5,000 rb , 40,000 rb , 20.000 rb , 15,000 rb. i 10,000 rb. Wszystkich 23,500 numerów, połowa
wygrywa na ogólną sumę 1,263,000 rb.
Cena >/< losu na pozostałe 3-cią, 4-tą i główną 5-tą klasę 18 rb. 50 kop, '/8 losu 9 rb.
0 kop Mio losu 8 rb 50 kop, 'bo losu 4 rb. 50 kop. Cena losu całego tylko na 3 cią klasę
rb 'b losu 2 rb 10 kop. >0 losu 1 rb. 20 kop. Po ciągnieniu, w przeciągu 6—8 dni. wysy
pmy’ bezpłatnie urzędowe tabele wygranych. Wszelkie zamówienia wysyłamy niezwłocznie po
trzymaniu należności łub za zaliczeniem pocztowym, za które doliczamy 15 kop.
Wszelką korespondencję adresować należy:
Kantor H Gurwicze, W arszawa, Królewska 29, odz. 2.

Ciągnienie 4-ej klasy 9-go i 11-go maja r. b , 5-ej klasy od 10-go czerw ca-10 dni.
Pamiętajcie że nasz Kantor jest szczęśliwym źródłem kupna szczęśliwych NsM.

REDAKCJA ZA DZIAŁ OGŁOSZEŃ NIE ODPOWIADA, " W

Redaktor i w ydaw ca Dr. Mieczysław Biernacki,

Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lublinie.

