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SOLANKA JODO-BROMOWA

najsilniejsza w Euorpie.

Prześliczne położenie, znakomite połączenia kolejowe, bezpośrednie wagony z Krakowa, Lwowa, Warszawy. Zauopanego itd. Urządzenia balneotechniczne doskonałe. Zakład gimnastyki leczniczej. Wodociąg, wody do picia, ka
nalizacja, oświetlenie elektryczne, łazienki ogrzewane, mieszkania przeważnie z piecami, nowy zakładowy hotel Pension, elegancko, i bardzo wygodnie urządzony, restauracja pierwszorzędna, pensjonaty. Ceny bardzo umiarkowane
SÓL RABCZAŃSKA MINERALNA do kąpieli w domu, najtańsza, w skuteczności przewyższa dziesięciokrotnie np
sól morską. Wszędzie do nabycia.
Wszelkich wyjaśnień udziela Zarząd Zakładu kąpielowogo w Rabce. Prospekty franko
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KSIĄŻKA 0 PRUSIE?

FOSFATYKA FALIERA

znakomity pokarm, najbardziej pole
cany przez lekarzy dla dzieci od 7-iu
miesięcy, zwłaszcza w czasie odsta
wiania od piersi i w okresie rośnięcia. Ułatwia zi/bkowanic i zapewnia
prawidłowy rozwój kości. Bardzo po
żyteczny dia starców i ickonwalcb^
centów.

Sprzedaż we wszystkich aptekach,
i składach aptecznych.
PARYŻ

Jak ja tworzę.
Skrzypi pióro gęsie,
Aż się biurko trzęsie...
W sąsiednim pokoju
Dziatki, jak do boju.
Wywracają statki —
Zwyczajnie jak dziatki...
Pyskata kucharka,
Miast pilnować garnka,
Raz wraz miską rzuci.
Lub z panią się kłóci...
Z dołu od podwórza
Glos dolata stróża,
Handlarza, piaskarza,
Druciarza, węglarza...
Ktoś trzepie dywany,
Aż się trzęsą ściany!..
Z sąsiednich mieszkanek —
Czy wjeczór, czy ranek,
Drą s.„ę gramofony
Na przeróżne tony.
Port epian wtóruje.
Tenor wyśpiewuje,
A orkiestry „członek"
Trąbi cały dzionek...
Z głębi suteryny
Słychać szczęk maszyny,
Na facjatce zasię
Siadł szewc przy obcasie
I pocięglem wali —
Zda się, grzmi w oddali...
Skrzypi pióro gęsie,
Aż się biurko trzęsie...
Wieszcz wasz w kłębie dymu
Wypatruje rymu
I sączy swe słowa
Jak koniak Szustowa!-.
Co zwrotkę napisze.
Dzwonek mąci ciszę —
I idą rozmówki
Na temat... gotówki...
Wieszcz na oryndzę biada,
Terminy odkłada
I wlecze rad nie rad
Swego życia kierat!.

Powiedzmy odrazu, że nie jest to monografja naukowa, dzieło historyczno-lite
rackie o twórczości Prusa, któreby okre
śliło stanowisko jego w literaturze pol
skiej, oceniło artyzm dzieł autora „Placów
ki" i „Lalki".
Nie. Jest to książka popularna, a że
autorem jej jest K. Wojciechowski, posia
dający wybitny i słusznie uznany talent
popularyzatorski, więc odpnwiadą ona w
zupełności tym w-ymaganiom, jakie się
zw-ykle stawia książkom popularnym.
Nie odstrasza więc ilością stronic, pi
sana jest ładnie i żywro, a uadewszystko
zdumiewająco wprost przystępnie dla naj
szerszych kół czytelników.
Zręcznie wybrany i usystematyzowa
ny dobrze materjał umiał autor w odpo
wiedni sposób wykorzystać i wyłożył tp
jasno, bez chaotyczności—tej plagi książek
popularnych, których autorowie nie mogą
sobie często poradzić z obszerniejszym
materjałem, służącym im do napisania
książki.
Dr. Wojciechowski nie uwzględnia
wszystkich utworów niezapomnianego pi
sarza. ale omawia najważniejsze i prze
dewszystkim daje nam sylwetkę autora
„Placówki". Nie jest to sylwetka oparta
na zebranych faktach i szczegółach bio
graficznych, z których przy dobrej znajo
mości dziel danego autora i odpowiednich
zdolnościach, może krytyk stworzyć jego
obraz syntetyczny, ukazać nam powieściopisarza nie tylko jako artystę, o tej czy
innej technice powieściowej, ale i jako
człowieka, czasami sympatycznego, blis
kiego, to znów zupełnie nam obcego.
Dr. Wojciechowski
charakteryzuje
Prusa na podstawie myśli przewodnich
główniejszych utworów niezapomnianego
pisarza, a to wobec niedawnej śmierci autora „Lalki" i oddawna już stwierdzo
nego braku poważniejszych badań nad li
teraturą współczesną, musi nam wystarczyć.
*) Bibljoteka Macierzy Polskiej M 82
„Bolesław Prus“ napisał Konstanty Wojcie
chowski (z rycinami) we Lwowie 1913 r.

Do treści książek popularnych, aby
nie obniżać ich wartości, nie powinniśmy
przykładać jakiej wąziutkiej, zgoła drugo
rzędnej miary.
Treść ta winna być wynikiem rozleglejszych badań autora, wynikiem pozba
wionym, co prawda, ciężkiej erudycji, tego
całego balastu naukowego, który ocenić
umieją specjaliści i ludzie chętnie danym
przedmiotem zajmujący się, niemniej jed
nak stanowić musi tę sumę wiadomości,
jaka jest potrzebną czytelnikom do jasn e
go wyrobienia sobie pojęcia o rzeczy.
Będąc tego zdania, że dobra książka
popularna powinna zachęcić czytelnika do
dalszej i poważniejszej lektury
danym
przedmiocie — rozumiemy jednak, żejjbardzo często wymaga się od niej, aby była
czymś w rodzaju podręcznika, dziełkiem,
które zastąpiłoby większą i samodzielniejszą pracę czytających.
Szczęśliwym trafem, a’właśoiwie dzię
ki talentowi d-ra Wojciechowskiego, książ
ka o Prusie każdego zachęci do zajęcia
się autorem „Faraona", a jednocześnie
mówi o nim to, co u nas wszyscy wie
dzieć powinni (oczywista, że lepiej gdy
się wie więcej).
Zachęcić i skłonić kogoś do zajęcia
się Prusem znaczy to, przedewszystkim
zainteresować jego pismami. Dr. W. czy
ni to w sposób zręczuy i godny uwagi.
W książce jego o niedużych rozmiarach
znalazły się może nie najważniejsze ze
względu na artyzm, ale najcharakterystyczniejsze dla twórczości Prusa wyjątki z
jego utworów.
Te skromne wypisy z Prusa są^dużoj
wagi, wzorem metodycznym dla tego ro
dzaju książek, co d ra Wojciechowskiego.
Są one najlepszą, bo żywą niejako ilustra
cja słusznych wywodów autora dziełka o
Prusie. W ich świetle ukazuje się nam
Prus, pozytywista, a jednocześnie artysta
wpatrzony w życie współczesne, spostrze
gający wszystkie jego strony ujemne,
A przytym ani
cierpienia, ani cier
piących Prus nie idealizuje, przedsta
wia wszystko w tym świetle, w jakim to
widział.
Pozytywizm Prusa jest mniej w yraź
nym w jego utworach, niż np. u Orzesz
kowej, która swoją działalność literacką
zaczęła na parę lat przed autorem „Lalki".
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•Jest jednak Prus pozytywistą już
przez to, że pisząc raiai na widoku przedewszystkim pożytek, jaki z pism jego wy
płynąć może. Szczera chęć być pożytecz
nym społeczeństwu każdym krokiem, uczynionym w życiu, cechuje Prusa do ostatnich jego chwil.
Zdecydowany zwolennik „pracy orga
nicznej
„pracy u podstaw", zajmuje się
Prus pilnie życiem chłopa polskiego, któ
rego znakomitym typem jest Ślimak z
„Placówki". A i inne nowelki i obrazki
Prusa świadczą aż nadto o tym, że „gdy
zauważył u jednostek w śród' chłopów wy
rabianie się zmysłu zapobiegliwości, osz
czędności, cieszył się niezmiernie. Wołał
o parcelację zadłużonych majątków, ale
chciał, by nabywcami byli chłopi".
Głębokie i mądre współczucie Prusa
dla niedoli człowieka wiązało się u niego
nierozerwalnie z dostrzeganiem i podkre
ślaniem wartości uczucia, sk rbów serca
ludzkiego.
W tym on jest stały i konsekwentny
i pod tym względem nieco różny od Orze
szkowej, ciekawej i wyjątkowej natury
artystycznej, która wraz z latami dosko
naliła się i wraz z własnym rozwojem sta
wała się nietylko więcej uczuciową, ale i
więcej sprawiedliwą dla uczucia i pory
wów serca ludzkiego, które, niedocenia
jąc z początku, trzymać stanowczo chciała na wodzy rozsądku.
Orzeszkowa, jakby stwierdzając na
sobie prawdę swej polskiej „fali powrot
nej", o której pisała w „Nad Niemnem"
doszła aż do „Gloria victis“ — Prus zaś,
ten „gienjusz serca", jak go słusznie na
zwano w stosunku do uczucia, był zawsze
pozytywistą. Cenił tylko tę miłość, pod
kreślał i podnosił jedynie to przywiązanie
i uczucie człowieka, które były społecz
nie, wyraźnie dodatńio korzystne.
Stąd
może pod koniec pewna krótkowzroczność,
stąd powieść jego „Dzieci", z których po
wodu czyni dr. W. nie zawsze słuszne
uwagi.

jeszcze, że jest to rzecz popularna, a mo
że znajdą się i tacy, którzy ją nazwą „za
popularną", We wszelkim razie jestem
pewny, że książka Wojciechowskiego uj
mie sobie czytelnika i może przyczyni się
w’ pewnej mierze do tego, iż przestaniemy
lekce sobie ważyć popularne wydawnic
twa, których tak mało mamy, choć zga
dzamy się na to, że ich nam wiele trzeba.
D. K. Liljenfeld.
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Z Dumy Państwowej.
jO immunitet poselski.

Posiedzenie rozpoczyna się od dyskusji
nad wnioskiem opozycji o wyznaczeniu komisji
sądowej terminu 3 dniowego dla wniesienia
referatu w sprawie ustanowienia nietykalności
poselskiej.
Wniosek popiera p. MUukow, wskazując,
że „nawet przedstawiciel pażdziernikowców o-’
świadczył, że sprawa posła Czcheidzego — to
wspólna sprawa całej Dumy.
Wprawdzie obiecują nam, że nie będzie
mowy więcej, ani o pociąganiu Czcheidzego,
ani naszego prezesa, jednak musi my zrobić
wszystko, aby nawet pozór prawa pociągania
Budżet a Koło Polskie. Koło Polskie gło przez rząd do odpowiedzialności posłów za mo
sowało za przejściem do szczegółowego rozpa wy nie istniał". •
trywania budżetu, jedynie tylko posłowie Par
P. Luc uważa, iż sprawy odkładać nie
czewski i Łempicki opuścili podczas głosowa należy, jest ona tak ważna i zasadnicza, iż
nia sale.
Duma winna ją zgodnie uznać za kwestję c a 
Sprawa posła Czcheidzego. Jak informują, łego kraju; wolności słowa parlamentarnego,
rząd zrzeknie się pociągnięcia do odpowiedzial jej granic nie może ustanowić widzimisię mi
ności posła Czcheidzego, jednakże wyjaśni je nistra. Wobec tego należy uchwalić wniosek,
dnocześnie, że posłowie odpowiedzialni są za aby projekt został rozpatrzony przez komisję
swoje mowy. Informowano również, że pocią jaknajszybciej, choćby jako protest, gdyby na
gnięcie do odpowiedzialności Czcheidzego jest wet nie było nadziei na uchwalenie go.
sprawą Zamysłowskiego, który przekonał mi
Większością wszystkich gł. przeciw 4 wnio
nistrów Makłakowa i Szczegło witowa. ażeoy sek uchwalono.
wszcząć tę sprawę.
Po wyłączeniu posłów. Posłowie, wyłączeni
Ogólna dyskusja budżetowa.
z Dumy, otrzymali mnóstwo pozdrowień na
wet telegraficznych z zagranicy.
Duma przechodzi do dyskusji ogólno-bu— Prezes frakcji socjalno-demokratycznej dżetowej
w Dumie, poseł Czcheidze, jak donosi „Riecz",
Zabiera głos w imieniu nacjonalistów p.
otrzymał telegram następujący:
Demczenko. Wygłasza on długie przemówienie
„Przyj mijcie wyrazy naszego zachwytu i czysto finansowe.
głębokiej sympatji z powodu podjętej walki o
Na zakończenie jeno dodaje: „Słyszeliśmy
wolność słowa. Frakcja socjalno demokraty panowie, od premjera o przychylnych uczuciach
czna parlamentu niemieckiego".
jego dla Dumy, dawniei słyszeliśmy od przed
Godne uwagi jest, że kadeci otrzymali stawicieli poszczególnych wydziałów wezwania
wiele protestów z powodu nie udzielenia po do wspólnej pracy: widzimy, panowie, że życie
parcia socjalistom.
nie czeka, kraj potrzebuje nowych ustaw. A
Zmiany w Radzie Ministrów. „Wieczernieje z drugiej strony widzimy jak poszczególni
Wremia" podaje pogłoskę o zmianach w Ra członkowie rządu pod wpływem rozdrażnienia
dzie ministrów, zajść mających w związku z stwarzają warunki, uniemożliwiające pracę Du
podróżą prezesa raunistrów do Łiwadji. Mini my, a nawet wolność'słowa, bez której stajestrowie: oświaty-=ł<asso, handlu i przemysłu my się niepotrzebni. Granice tej wolności
— Timaszew i spraw wewnętrznych — Makła- możemy ustalać tylko my sami. Nikomu nie
kow będą mianowani członkami Rady państwa. możemy pozwolić na ustanawianie ich.
Zabiera głos prof. Posnikow i w pierwszej
Stanowisko Makłakowa objąć ma obecny se
części
swej mowy dowodzi, że min. skarbu
kretarz państwowy, Kryżanowskij.
0 kolej warszawsko-radomską. Petersburski dotychczas nic nie zrobiło dla urzeczywistnie
nia wskazań Najwyższego Reskryptu, na mo
korespondent „Gez los." pisze, że w minister
jum komunikacji uznają budowę kolei war- cy którego monopol wódczany ma przestać
*
*
być podstawą budżetu dochodowego Rosji.
*
szawsko-radomskiej za konieczną i że wszel
Następnie mówca zatrzymuje się nad de
Te i inne jeszcze uwagi (przedew- kie czynione są starania, aby budowę w jak fektami budżetu, wskazuje, że dotychczas
najkrótszym rozpocząć czasie. Nalega na to
szystkim o Prusie — myślicielu) nasuną zarząd kolei nadwiślańskich, których zdolność 76 proc, dochodów stanowią wydatki pośrednie.
W imieniu grupy eentrum składa nastę
się czytelnikowi popularnej książki o au przewozowa przy obecnych warunkach jest
pującą deklarację p. An/ńsH:
torze „Emancypantek".
Podkreślam raz wyczerpana.

EDGAR ALLAN POE.
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PRZYG O D Y
ARTURA GORDONA PYMA.
Wtedy, poraź pierwszy, uczułem całą
moją nędzę. W napadzie rozpaczy, rzuci
łem się na materac i leżałem tak rozcią
gnięty przez cały dzień i całą noc prawie,
pogrążony w stanie osłupienia, przez które
przesuwały się chwilami przebłyski rozu
mu i pamięci.
Po upływie pewnego czasu wstałem
raz jeszcze i zacząłem rozmyślać nad okro
pnościami, które mnie otaczały. Przedewszystkim brakowało mi wody. Trudnił
by mi iuż było przeżyć jeszcze dwadzieś
cia cztery godzin bez niej;—dłuższego pra
gnienia nie zniósłbym żadną miarą. Przez
pierwszy okres mego zamknięcia używałem
obficie napojów, pozostawionych mi przez
Augusta, ale podnieciły one tylko moją
gorączkę, nie zaspakajając wcale pragnie
nia. Pozostawało mi już tylko ćwierć
kwarty jakiejś nalewki pestkowej, która

Informacje i pogłoski.

mi sprawiała nudności Kiełbasy były już
całkowicie zjedzone; z szynki został mały
kawałek skóry; suchary pożarł Tygrys, po
zostawiając zaledwie kilka okruchów. J a k 
by dla powiększenia mych trosk, czułem,
że ból głowy wzrasta z każdą chwilą i że
mu towarzyszy ten rodzaj obłędu, który
mnie już dręczył po pierwszym zaśnięciu.
Od kilku godzin oddychałem z największą
trudnością, a teraz po każdym wciągnię
ciu powietrza następował ruch spazmaty
czny w piersiach, bardzo zatrważający. Ale miałem jeszcze jedną przyczynę nie
pokoju, zupełnie innego rodzaju, i z niej
to wynikająca męcząca trwoga wyrwała
mnie z mego odrętwienia i zmusiła do
podniesienia się na materacu. Przyczyną
tego niepokoju było zachowanie się psa.
Zauważyłem już zmianę w iego spo
sobie zachowania się podczas rozcieiama
fosforu na papierze przy ostatniej próbie.
Właśnie, gdy byłem tym zajęty, opar nos
o moją rękę i zawarczą! z lekka; ale w
owej chwili zbyt byłem wzruszony,, aby
zwrócić uwagę na tę okoliczność. Wkrót
ce potym rzuciłem się na materac i wpadłem w rodzaj letargu. Spostrzegłem wte

dy szczególny jakiś świst koło mego ucha
i przekonałem się, że odgłos ten pocho
dził od Tygrysa, który dyszał, sapał, jak
gdyby w wielkim podnieceniu, z oczami
świecącemi w ciemności. Odezwałem się
do niego i odpowiedział mi głuchym po
mrukiem; potym leżał spokojnie. Wpadłem wtedy w odrętwienie, z którego zo
stałem wyrwany w podobnyż sposób. To
się powtórzyło trzy czy cztery razy; wre
szcie zachowanie jego nabawiło mnie ta 
kiej trwogi, że zbudziłem się zupełnie. Le
żał wtedy u otworu paki, warcząc strasz
liwie jakimś głosem niskim i głuchym,
i zgrzytając zębami, jakby go dręczyły kon
wulsje.
Teraz już nie miałem wątpliwości, że
brak wody i zamknięte powietrze spodu
okrętu nabawiły go wścieklizny, i nie wie
działem zupełnie, co począć Nie mogłem
znieść tej myśli, abym go miał zabić, a
jednak wydawało mi się to koniecznym
dla własnego ocalenia. Widziałem dosko
nale jego oczy zwrócone na mnie z wyra
zem śmiertelnej nienawiści i zdawało mi
się, że lada chwila rzuci się na mnie.
D. ę. n.
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M 107.
„Wypowiadając się kategorycznie przeciw
wystąpieniom poszczególnych członków rządu
przeciw prawom Dumy, ustanowionym w
prawach zasadniczych i przez praktykę naszej
młodej izby prawodawczej, nie zgadzając się
w wielu kwestjach ze współczesną polityką
rządową, partja centrum, licząc się z momen
tern obecnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej,
nie wchodzi na drogę walki budżetowej z rzą
dem, lecz pozostawia sobie zupełną swobodę
głosowania przeciw tym lub innym asygnoWa
niom, które będzie uważała za zbyteczne".
Mowa posła Łempickiego.
W imieniu Koła Polskiego zabiera głos
poseł ziemi piotrkowskiej, p. M. Łempicki:
Nie miałbym racji, gdybym twierdził, iż
rząd nie posiada żadnej idei, nie, ideja ta ist
nieje, jest to walka ze wszystkiemi narodowo
ściami. Na tę drogę wszedł rząd i pociągnął
za sobą część społeczeństwa rosyjskiego.
W imię jednej i niepodzielnej Rosji pro
wadzi się walkę w Pinlandji, w Król. Polskim,
w Krain Zachodnim, ,na Kaukazie i w Małorosji, a nawet w Azji Środkowej.
W Pinlandji niszczy się tradycyjny ustrój
polityczny, w Królestwie Polskim dzieło znisz
czenia poszło jeszcze dalej. (Jako przykład cy
tuje mówca represje w Chełinszczyźnie. kary
administracyjne za przemawianie po polsku na
zebraniach, eksterminację języka polskiego z
poczty i t.. p,)
W Małorosji do jednego wyklętego imię
nia Mazepy dodano dwa nowe: Szewczenki i
Kruszewskiego. (Hr. Bobrinskij z miejsca: Zna
my waszą grę z Ukraińcami.)
Rosja przeżywa obecnie stadjum przejścio
we, oznaki tego dają się zauważyć wszędzie,
również i w finansach.
Finanse, które uważano za wyśmienite, obecnie już nie są uważane za zadawalające.
Dotychczas polityka finansowa troszczyła się
wyłącznie o wązkie fiskalne interesy, a nie o
szerokie interesy mas ludności.
Ciężar podatkowy jest w Rosji stosunko
wo cięższy, niż gdzieindziej, gdy dobrobyt eko
nomiczny ludności bynajmniej nie wzrasta. Do
wodzi tego po pierwsze—znaczny wzrost niedo
borów podatkowych, np. niedobór z podatku
gruntowego wynosi 50 proc., wyjątek stanowi
tylko Królestwo Polskie.
Po drugie -brak wolnych kapitałów, dzię
ki czemu wielki przemysł stopniowo przechodzi
całkowicie w ręce cudzoziemców.
Po trzecie—nizki poziom oszczędności spo
łecznych: w Rosji na 100 mieszkańców jest 4
klijentów kas oszczędności, w Niemczech—33;
w Rosji oszczędności wynoszą po 10 rubli na
głowę, w Niemczech po 120.
W ostatnich czasach powtarzano starą
pieśń, że „wsio obstoit błagopołuczno".
Optymizm, ten został nieco zachwiany przez
danie rządowi wskazówek, iż uależy zmienić za
sadniczo politykę finansową, polecono wynaleźć
nowe źródła dochodów".
Tutaj mówca zwraca uwagę przy analizie
tych źródeł dochodu na nierównomierność opo
datkow ania.

Królestwo Polskie np. ponosi 33 proc, po
datku gruntowego, a otrzymuje 1,6 proc, z tego
funduszu.
Z szeregu uciążliwych „podatków" jeden
je st najbardziej uciążliwy dla masy ludności—
jest to łapownictwo.
Co do swego rozpowszechnienia daje się
ono porównać z pijaństwem, a oczywiście naj
bardziej daje się we znaki na kresach".
Scharakteryzowawszy obszernie obecną po
litykę finansową—mówca stwierdza, iż wpływa
ona iatalnie na stan ekonomiczny i moralny
ludności, ludność degieneruje się.
»Aby jednak zarządzenia w tym kierunku
były skuteczne, potrzebny jest warunek elemen
tarny: aby każdy obywatel był pewny jutra.
len warunek nie jest przestrzegany, ob
jawami życia rosyjskiego rządzą nie logika i nie
prawo, a wypadek. Nikt w Rosji nie wie co
go czeka, w Rosji wszystko można i nic nie
wolno. (Głosy: Racja!")
Położenie to charakteryzuje przysłowie:
„Nie wyrzekaj, się torby i więzienia!"
Jeżeli obecny kierunek stworzył w Rosji
centralnej taką sytuację, to cóż mówić o kre
sach.
W Królestwie Polskim ludność pluci więk"
sze podatki, niż w innych częściach państwa*
lecz nie umiałbym odpowiedzieć na pytanie, co
otrzymuje wzamian.

C O D .Z IB N N Y ' K U R J E R L U B E L S KI.
Kraj pozbawiony jest elementarnych in
stytucji oświatowych i społecznych. Nie mamy
szkół ludowych, ani prawidłowego sądu, ani
samorządu.
Wszystko co istnieje, są to nędzno parodje. Rządzą nami ludzie usposobieni wrogo,
lub conajmniej obojętnie względem interesów
miejscowych.
Rząd nie spełnia swego obowiązku zabez
pieczenia duchowieństwa rzymsko-katolickiego,
choć przejął specjalne sumy na ten cel.
_Oświata znajduje się w Król. Polskim, w
położeniu nie lepszym, niż wychowanie moral
ne. Szkoła rządowa ludowa jest obca ludności.
Asygnowania na szkolnictwo w Król. Polsk.
są śmiesznie małe.
Wskutek tego wyradza się w ludzie po
jęcie, że dla powodzenia nie trzeba pracy ani
uczciwości, jeno sposobu obchodzenia sję z wła
dzami.
Poziom moralności obniża się, zjawia się
bandytyzm w epicznych wprost rozmiarach.
Bandytyzmu nie znała nasza historja, nie znają
Galicja i Poznańskie, a więc twierdzę, że ban
dytyzm to trucizna, zaszczepiona ludności pol
skiej przez nienormalne warunki bytu.
Pod względem ekonomicznym Król. Pol
skie uważane jest za obóz wojenny, wszelkie
wydatki produkcyjne uważa się tam za zbyte
czne. Nie buduje się u nas kolei, nie osusza
błot, nie reguluje Wisły.
Wzrost sieci kolejowej w Król. Polskim
w porównaniu z resztą państwa jest minimal
ny. To samo dotyczy i szos.
Jeżeli porównać Król. Polskie z Galicją,
to choć ta ostatnia jest mniej uprzemysłowio
na, posiada więcej dróg komunikacji.
Gospodarka rolna w Król. Polskim nie
może się rozwijać, ustawy o kredycie meljoracyjnym do nas nie zastosowano, a na prace
około urządzeń rolnych asygnowano około 40,000
rubli.
W roku 1914 wniesiono do preliminarza
36,219 rubli na meljoracje w Król. Polskim,
ale jak okazało się jest to na zarybienie stawu
monasteru w Leśnej, gdzie zresztą jak wi
dać z raportu nadprokuratora Synodu, ryby
już są.
Jest jeszcze jedno tego rodzaju asygnowanie i ono również dotyczy objektu specjal
nych trosk—Chełmszczyzny: mianowicie 48,047
r. na regulację rzeczki w majątkach monasteru w
Turkowicach. Mówię, że Król. Pol. doszło do wy
sokiego poziomu rozwoju ekonomicznego. Na to
odpowiem: po pierwsze, nie może być mowy o
rozkwicie, skoro setki tysięcy robotników co
rocznie emigrują na zarobki, a po drugie, je 
żeli naród nie zginął, to nie dzięki zarządzeniom
władzy, a raczej wbrew nim, dzięki moralne
mu hartowi swemu, który zresztą obecnie usil
nie jest niszczony; i dzięki temu, że nie było
sposobu wyjęcia Król. Polskiego z pod niektó
rych praw ogólno państwowych, jak np. o
cłach, które wpłynęły pomyślnie na rozwój ekonomiczny kraju.
Uważamy obecny kierunek polityki wew
nętrznej i finansowej za nieprawidłowy wogóle, a w stosunku do nas za niesprawiedliwy,
gdyż skierowany jest ku moralnej i ekonomi
cznej ruinie narodu polskiego. Czekamy na
nowy kurs, lecz myślimy raczej, że obecnie
nie będzie to zwrot ku lepszemu, jeno przele
wanie starego wina do nowych worków, bę
dzie znowu złudzenie, gdyż, jak mówił Pososzkow, jeszcze przed 200 laty: „nieprawda *w
rządach zakorzeniła się i zastarzała się", (Óklaski).
Interpelacje.
Na posiedzeniu wieczornym większością
głosów uwzględniono prośbę komisji higjeny
publicznej o przesianie na jej rozpatrzenie
wniosku o zniesieniu rytualnego uboju bydła.
Przeciw wnioskowi przemawiał prawicowiec p.
Stecekowi
Następnie wchodzi pod obrady interpela
cja o oddaniu bibljotek ziemskich w zawiady
wanie inspektorów okr. naukowego.

Dentysta 0. Matecki
powrócił
przyjmuje w lecznicy zębów i jamy ustnej
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Trzęsienie

ziem i

w

Sycylji.

Prowincję Sycylijską Catanja nawiedziło
straszne trzęsienie ziemi, groźniejsze jeszcze niż
w 1909 r.
Główne uderzenie nastąpiło pomiędzy Mangano i Acireale u wschodniej części Etny. Było
ono tak nagle i silne, że natychmiast runęło
mnóstwo domów. Kierunek trzęsienia. Iktóre
było faliste, szedł po linji Catanja — Messyna.
We wszystkich miejscowościach dokoła
Acireale, Maneano, Zerbati. Penuisi, Santa, Venerina, Belpasso, Lineri 1 Zafferana Etenea
ludzie, o ile nie zginęli odrazu pod gruzami,
wybiegli w pole opętani strachem, płacząc i
krzycząc, a stamtąd patrzyli jak na dzień są 
du, na walące sięjswoje domostwa. Zbiegowie,
drżąc z przerażenia opowiadają, że ziemia tań 
czyła pod nogami, jak morze podczas burzy.
Szosy prowincjonalne na znacznych prze
strzeniach zapadły w ziemię.
Zniszczone są
również linje kolejowe i telegraficzne, a wzdłuż
tunelu pomiędzy Giarre i Mangano powstała
wielka rysa.
W Catanji trzęsienie ziemi wywołało szalo
ny popłoch, ale jak dotychczas, żadnej szkody.
Widok zburzonej doszczętnie Lineri jest
jeszcze bardziej wstrząsający, niż swego czasu
Messyny. Jest to poprostu kupa gruzów, z
pod których wydobywają się jęki i płacze.
• Położenie w całym terytorjum, objętym
trzęsieniem ziemi, je st rozpaczliwe. Wojsko
rozbiło około 6000 namiotów, w których część
ludzi pozbawionych dachu, znalazła tymczaso
we schronienie. W wielu miejscowościach li
czba rannych jest tak wielka, że nie można
było wszystkich umieścić w namiotach. Niesz
częśliwi leżą na ziemi pod gołym niebem.
W rowach przydrożnych poukładano sze
regi trupów, które okryto preścieradłami.
Ogólna liczba zabitych w całym terytorjum, objętym przez trzęsienie ziemi, wynosić
ma do 15,000 ludzi.
Cała ludność ogarnięta paniką oczekuje
dalszych wstrząśnień.
Akcja ratunkowa je st bardzo utrudniona.
Pociągi nie dochodzą do miejscowości znisz
czonych z powodu pozrywania torów.

Z całej Polski.
Czterdziestolecie profesora. W uniwersyte
cie Jagiellońskim odbył się obchód czterdzies
tolecia pracy naukowej profesora Godlewskie
go. Przemawiali: profesor Tołłoczko, dalej imie
niem uniwersytetu krakowskiego
rektor Kostanecki, lwowskiego—Wójcicki, tudzież repre
zentanci licznych towarzystw naukowych 1 rol
niczych.
Wystawa u Baryczków. Wystawa starych
rjcin polskich ze zbiorów p. Dominika WitkęJeżewskiego zostanie otwartą z początkiem przy
szłego tygodnia. Przed oczyma widzów prze
sunie się wśród gustownie dywanami i kwie
ciem przystrojonych sal około tysiąca dwustu
eksponatów, stanowiących barwny i niezwykłej
piękności wykład poglądowy historji kultury
naszej. Czwarta ta z kolei wystawa Towarż.
opieki nad zabytkami przeszłości raz jeszcze
chlubnie świadczy o gorliwości T-wa w szerze
niu znajomości kultury rodzimej.
Kursy oświatowe. Kurs techniki oświatowej
)racv odbędzie się w Krakowie w początkach
ipca' staraniem Tow. uniwersytetu ludowego
m. A. Mickiewicza w Krakowie. Kurs trwać
jędzie 6 dni. Codziennie odbywać się będą
3—4 godziny wykładów ,i 3 godziny ćwiczeń.
Program obejmuje zagadnienia następu
jące:
1) Organizacja i zarządzanie Tow. oświatowemi (warunki prawne; typy organizacji oświatowych; korespondencja, rachunkowość z
ćwiczeniami).
2) Bibljotekarstwo. (Zadania i typy bibljotok. Wykład techniki bibljotekarstwa z poka
zami urządzeń).
3) Organizacja wykładów. (Zagadnienia
metodyczne, środki pomocnicze, projekcja — z
pokazami i dyskusjami).
4) Zwiedzania i wycieczki, organizacja, me
todyka, ochrona zabytków historycznych i za
bytków przyrody.
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Zgłoszenia przyjmuje biuro T. U. L., ulica
Dunajewskiego 7, w Krakowie.
Dom gry. w Krynicy. Konsul francuski we
Lwowie, p. Świerczewski, rozesłał do dzienni
ków galicyjskich następujący komunikat:
„Układy z konsorcjum francuskim o ob
jęcie administracji Klubu towarzyskiego w Kry
nicy, a nie domu gry, jak to doniosły niektó
re dzienniki, bo o tym nikt nie myślał, do sku
tku nie doszły“.
Rozbicie układów przypisać należy w zna
cznej części protestom z Królestwa, które zna
lazły poparcie kilku zrzeszeń w Krynicy. Klub
Towarzyski nie chcąc się tej agitacji sprzęci
wiać, zaczął stawiać konsorcjum francuskiemu
tak twarde warunki, że ich ono przyjąć nie
mogło.
Telefony w gminach. W niedługim czasie—
gdyż już obecnie są na ukończeniu dwie linje
telefoniczne: Samsonów-Mniów i PiekoszówŁopuszno Snochowice, — cały powiat kielecki
będzie miał połączenie telefoniczne gmin z cen
tralną stacją w Kielcach. Stało się to dzięki
uchwałom gmin, które pozostałości z kas po
życzkowo oszczędnościowych wyasygnowały na
budowę linji telefonicznych.

Z naszych stron.
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Zarębskiego Apolinarego i Sachsa, a na zastęp
cę p. Pliszczyńskiego.
Następnie przyjęto sprawozdanie roczne,
bilans i projekt budżetu na rok przyszły Tow.
Dobroczynności.
Wysokość dotychczasowych składek 3 ru
blowych pozostawiono bez zmiany i zatwier
dzono fundusz 300 rb. na drobne wydatki do
rozporządzenia kasjera.
Zeszłoroczni opiekunowie i opiekunki po
szczególnych instytucji, utrzymywanych przez
Tow., zostali wybrani ponownie. Do Komisji
Rewizyjnej weszli dotychczasowi członkowie,
pp.: Kałwajć Jan, ('leszczyński Józef, Milewski
Michał, Zawadzki Aleksander i Zarębski Apoli
nary. Do Zarządu wybrani zostali pp.: Ciświcki Teofil, Ciświcki Tadeusz, Czernicki Jan, ks.
kan. Dębiński, Herlen Antoni, Kałużyński Ka
rol, Laśkiewicz Teofil, Mazurkiewicz Aleks.,
Michniewski Michał, Muszyński Władysław,
Przanowski Leon i Sekutowicz Bolesław. Na
zastępców powołani zostali p p : Ryli Antoni i
dr. Skibiński Jan
Z „Oazy*. W nadchodzący czwartek w
kinematografie „Oaza“ przedstawienia odbędą
się na doćhód członków kwartetu, stale tam
przygrywającego. Spodziewamy się, że skłoni
to bywalców kinematografu do licznego sta 
wienia się w tym dniu w celu wynagrodzenia
ciężkiej zaiste pracy muzyków.
Przy pracy. W klinkierni pp. Kipmana i
Ciświckiego,- pas transmisyjny porwał za głowę
robotnika Stanisława Kowalczyka i tak ją po
ważnie uszkodził, że nieszczęśliwy zmarł wkrót
ce w szpitalu.
Przeciw berberysowi, Na skutek starań
Lubelskiego Tow. Rolniczego i opinji rządowego
agronoma, gubernator lubelski polecił na naj
bliższych zebraniach gminnych poinformować
włościan o szkodliwych skutkach berberysu,
jako rozsadnika rdzy na zbożach, i zapropono
wać im usunięcie tej rośliny z pól, wójtom zaś
i sołtysom polecił z korzeniami wyrywać krza
ki berberysu, rosnące przy szosach, drogach,
na publicznych wygonach, pastwiskach i t. d.
Wychodźtwo. Z pod Żelechowa, wyszło w
tym roku do Prus na robotę około 800 osób.
Z samego Ciechomina wywędrowało 30 osób i
to nietylko młodych; kil£n gospodarzy, którzy
mają nawet po 10 morgów gruntu, pozostawi
ło żony i dzieci, i również poszło pracować u
prusaków.
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Ostatnie wiadomości.
WYNIKI WYBORÓW WE FRANCJI.
Paryż. Przebieg wczorajszych wyborów
ściślejszych był naogół spokojny. Z prowincji
donoszą tylko o odosobnionych starciach bez
znaczenia.
Dziś o g. 6 rano ministerjum spraw we
wnętrznych zawiadomiło Związek telegraficzny
o ostatecznym wyniku wyborów: Nie znane są
jeszcze wyniki wyborów: w 4 okręgach, pozatym wybrano: 81 reakcjonistów, 59 progresi
stów, 59 członków lewicy republikańskiej, 235
radykałów, 30 republikan socjalistów, 102 so
cjalistów, 1 socjalistę niezależnego i 30 człon
ków zjednoczenia lewicy. W porównaniu do
poprzednich wyborów, progresiści stracili 20
miejsc, zjednoczenie lewicy 15, lewica republi
kańska 11, radykali natomiast zyskali 25
miejsc, zjednoczeni socjaliści 34, reakcjoniści
2 i republikanie socjaliści 1.
ZAMORDOWANIE KONSULA.
Tunis. Przy czyszczeniu pociągu pośpiesz
nego, który przybył z Guelmy, służba kolejo
wa spostrzegła kałużę krwi w przedzielę l
klasy. Wysłano więc pociąg z powrotem na
linję i w poliżu stacji Tindża odkryto zwłoki
konsula norweskiego, Betta, jednego z najbar
dziej lubionych w Tunisie dyplomatów. Morderdstwo to wywołało oburzenie powszechne
w kolonji europejskiej. Niestety, dotychczas
brak wszelkiego śladu mordercy czy morderców.

Oświetlenie i tramwaje elektryczne w Lublinie.
Wczoraj w magistracie odbyło się zebranie w
sprawie zaprowadzenia oświetlenia i tramwai
elektrycznych w Lublinie. Na zebranie przy
było 58 obywateli m. Lublina, przeważnie wła
ścicieli nieruchomości i kilku techników. Prócz
tego obecni byli: prezydent miasta Korsak,
który przewodniczył, trzej radni honorowi pp.
Kołaczkowski, Laśkiewicz i Piotrowski, radca
Niebieskie koty.
miejski Nurowski, oraz przedstawiciele prasy
miejscowej. Po ożywionej dyskusji, z której
Od lat wielu hodowcy, a właściwie hodo
zdamy sprawę w następnym numerze, przy
wczynie, kotów w Anglji usiłowały wytworzyć
jęto poniższe uchwały:
czysto-niebieskie okazy kotów. Ten „ideał1* zo
1) Zebrani wypowiadają się za zaprowa
stał osiągnięty. Podczas ostat dej wystawy w
dzeniem elektryczności w Lublinie.
londyńskim Harticultual nagrody otrzymały
2) Tę inwestycję dokonać powinno samo
różne koty — kolorowe, między niemi niebie
miasto przez zaciągnięcie pożyczki lub wypu
skie.
szczenie obligacji, bez uciekania się do koncesPrzed laty trzydziestu niejaka missSimpjonarjuszy.
son, dla wytworzenia takiego gatunku zaczę
3) Na projekty budowy elektrowni, prze
ła krzyżować koty białe z czarnemi. Pierwsze
prowadzenia sieci przewodników do oświetlenia
mięszańce były czarne w białe łaty, następnie
i trakcji elektrycznej i t. d. należy ogłosić
szare; siwe, aż wreszcie doszły do niebieskiego
konkurs.
koloru. Poprzednio już istniały koty srebrzyste
4) Wybrr Komisji, mającej za zadanie
i czerwone. Wszystkie te osobliwe okazy zna
obmyślić sposób sfinansowania, ogłosić warun
lazły się na pomienionej wystawie.
ki konkursu itd. powierzyć zarządowi miasta.
Wszystkie te u ch lały przeszły jednogło
śnie lub znakomitą większością głosów.
Główna dyskusja toczyła się nad tym,
czy przyjąć system koncesyjny, czy też budowuć i eksploatować tramwaje na rachunek mia
sta. Za pierwszym projektem wypowiadali się
głównie: dr. Zajdenman, iuż. Arkuszewski, inż.
Rakowski, za drugim dyr. Piotrowski, p. Finkelsztajn, dyr. Śliwiński, adw. prz. Sekutowicz,
prezes Przanowski, inż. Podgórski i inni.
Z Tow. Muzycznego. Przygotowania do kon
W U R S Y N O W IE
certu beneiisowego dyr. Strzyżykowskiego są w
całej pełni. Najbliższa próba zbiorowa odbędzie wraz z dokumentami (świadectwo szkoły, metryka, świadectwo powtórnego szczepie
się w środę o godz. 8-ej wieczór.
Dzisiejsza
próba chóru żeńskiego została odwołana i prze nia ospy, piśmienne zobowiązanie rodziców do regularnego wnoszenia opłaty szkolnej,
zaświadczenie 2-ch osób wiarogodoych co do moralnego prowadzenia się kandydata i
niesiona na jutro.
Odczyt Niemojewskiego p. t. „Etyka talmu- krótki własny życiorys) należy nadsyłać przed 15 maja r. b. pod adiesem: Warszawa,
du“ ma się odbyć w przyszłą niedzielę w Te skrzynka pocztowa A? 377.
atrze Wielkim o godz. l-ej po południu
Po
Kandydaci na kurs l (w wieku lat 1 5 - 1 7 ) i na kurs II (od lat 1 6 -1 8 ) winni
mimo nieciekawej metamorfozy, jaką ten pu
stawić się na egzamin w Ursynowie 2 czerwca r. b. o godzihie 8 rano. .
blicysta odbył w ostatnich czasach, zarówno
Kancelarja Seminarjum wysyła na każde żądanie program i warunki przyjęcia.
jego znana swada oratorska. jak i temat od
czytu ściągną zapewne tłumy publiczności.
Z Tow. Dobroczynności. W niedzielę w lo
kału Resursy Kupieckiej odbyło się zebranie
roczne Domu Zarobkowego i Tow. Dobroczyn
ności* na które przyszło zaledwie dwadzieścia
parę osób.
10 NAGRÓD NAJW YŻSZYCH
Sprawozdanie Domu Zarobkowego odczy
od
Prospekty , świadectwa urzędowe b e z p ł
tał opiekun p. prezydent Korsak. Po zatwier
dzeniu sprawozdania przystąpiono do wyborów
Fa b r yk a C E RE ŻYTU, W a r s z a w a
Komisji Rewizyjnej, do Której powołano pp.

Rozmaitości.

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

CE R E Z YT prewWILG OCI
E J-

REDAKCJA ZA DZIAŁ OGŁOSZEŃ NIE ODPOWIADA, - W
Redaktor i wydawca Dr. Mieczysław Biernacki.

Drukarnia i Lit. -J Pietrzykowskiego w Lublinie.

