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3EDAKCJA i ADMINISTRACJA: Krakowskie-Przedmieście 60
CENA PRENUM ERATY:
W L ublinie
rocznie 5 rb. 20 kop.
kw artalnie 1 „ 30 „
m iesięczn ie — „ 45 »
Z przesyłką pocztow a:
ro c z n ie 0 rb . — kop.
kw artalnie 1 „ 50 „
Zagranicą 8 rb. rocznie.
JZmiaua adresu poczt. 20 kop.

Skrzynia pocztowa N« 62.

TELEFON Redakcji i Adrnistr. 2-82, Drukarni 2-72.
Administracja otwarta od godz. 9-ei do 2-ej popoł. i od 5-ej
do 6-ej wiecz. W niedziele tylko od 10-ej do 12-ej.
Redaktor lub jego zastępca przyjmuje od godz. 11-ej do 12-ej
i od 4-ej do 5-ej wieczorem.

Slnglja a wojna.
W jednym z poprzednich numerów „Kur
jera“ pisaliśmy o flocie angielskiej, zaznaczając,
że działania jej otoczone są w kraju zupełną
tajemnicą. Nie mniejszą też tajemnicą była i
akcja wojsk angielskich, choć to było związa
ne ze znaczną trudnością, ponieważ ruchy
wojsk odbywały się na oczach ludności. Ale
pisma angielskie do tego stopnia pomagały
rządowi w zachowaniu tej narodowej tajemnicy,
że minister wojny, lord Kitchener, po zakończę
niu wszelkich działań wstępnych, w pierwszym
rzędzie podziękował prasie.
Anglicy zauważyli jedynie tyle, że awjatorzy z Londynu szybowali w kierunku morza.
Z wybuchem wojny awjacja prywatna została
zabroniona. Awjatorów zaproszono na służbę
rządową i wszyscy zgodzili się.
Znawcy rozumieli, że armja kieruje się do
Belgii, ale nawet w ministerjach nie było o
tym mowy.
Kiedy lord Kitchener ogłosił, że potrzeba
100,000 nowych żołnierzy ludność z wielką go
towością odpowiedziała na to wezwanie.
Na ulicach posuwały się żywe reklamy,
wołające: „Potrzebny jesteś swojemu królowi
i swojej ojczyźnie. Odpowiednie plakaty roz
lepiono w oknach ministerjum wojny. Codzien
nie zgłaszało się po 6,000 ludzi świetnych pod
względem fizycznym, moralnym.
Ludzie starsi, którym warunki i prawa
nie pozwalały na wstąpienie do armji, polecali
siebie uo jakichkolwiek bądź usług. Tak np.
s*amych tłomaczy znających .język francuski, a
potrzebnych do armji belgijskiej, zgłosiło się
dwa tysiące.
Połowa, personelu z głównych szpitalow
londyńskich ofiarowała swe usługi. Instytucje
prywatne i mieszkania prywatne dano na szpi
tale dla rannych. W wielu miastach gmachy
teatralne zamieniono na szpitale. Rząd zmu
szony był zwrócić się do ludności z wezwaniem
w którym prosił ją o wstrzymanie się chwilo
we z ofiarowaniem usług zapewniając, że znaj,
dzie sposoby do wykorzystania dobrych chęci
wszystkich obywateli.
W Londynie panuje wszędzie poważne mil
czenie i głęboka świadomość koniecznych ofiar,
ale przytym i zupełna gotowość dojścia aż do
końca. Nastrój jest żywy, bez przygnębienia.
Co do przyczyny wojny w Londynie pa
nuje jedno przekonanie. Zachowanie się nie
mieckiego cesarza wydaje się wszystkim nie
zrozumiałym, o ile nie stracił on wszelkiej perespektywy i rozumu państwowego.
Wszyscy przypuszają, że niemiecki plan
operacji wojennych, popsuł niemcom ich sto
sunki dyplomatyczne. W tym planie wojsko
wym mieszczą się wszystkie zasadnicze po
myłki, popełnione od początku wojny przez
dyplomację niemiecką.
W Anglji, pragną wszyscy doprowadzić
wojnę do końca, aby Niemcy nie mogły więcej
powtórzyć działań tego rodzaju, co obecne.
Stosunek rządu angielskiego do poddanych
niemieckich jest następujący: zapasowi armji
niemieckiej są zatrzymani, inni niemcy, o ile
zachowują się lojalnie nie są wydalani z kraju.
Niemców, zamieszkujących oddawna Anglję, a
zajmujących się handlem lub przemysłem nikt
nie niepokoi.

N? 202 (307).

Od Administracji.
Z powoda konieczności ure
gulowania nakładu, prosimy
P.T. Prenumeratorów naszych
o niezwłoczne odnowienie pre
numeraty.
. Nieopłacone egzemplarze
wstrzymamy z dniem 1 wrze
śnia.

Wzrost ekonosniezny Japonji.
Od czasu wojny z Rosją Japonja zrobiła
ogromne postępy ekonomiczne i zdołała zająć
nader poważne miejsce w rzędzie krajów kapi
talistycznych. W związku z tym, położenie ekonomiczne coraz bardziej pcha Japonję na dro
gę szerokich zdobyczy'koionjalnych i pobudza
ją" do prowadzenia bojowei polityki imperjali
stycznej.
Ludność Starej Japou.ji obecnie dosięga
52,9 tniljonów, lecz jeszsze bardziej wzrosła lu
dność kolonji, dosięgając 20 tniljonów ludności.
Większa część ludności i obecnie zajmuje się
przemysłem rolniczym, ale co raz więcej staje
się pewnvm, źe rolnictwo ustępuje tam prze
mysłowi.' Rząd japoński przyszedł z pomocą
rolnictwu, nałożywszy cła na produkty, przy
wożone przez obcych; otworzył w znacznej li
czbie szkoły specjalne, urządza stacje doświad
czalne; współdziała rozwojowi kooperacji i związ
ków, jak również współdziała innemi sposoba
mi -bardziej intensywnemu i racjonalnemu sy
stemowi uprawy ziemi. Dzięki temu wydajność
precy rolnej znacznie wzrosła. I tak, zbiór z
jednostki powierzchni zwiększył się przez lat 10
'dla ryżu o 28 proc., dla chleba—-26 proc. Ale
pomimo tych znacznych postępów, rolnictwo
nie jest w" możności wyżywić, całej ludności i
Japonja wciąż energicznie rozwija przemysł.
Postępy jej pod tym względem są imponujące. Od 1902 do 1911, t. j. przez lat 10 li
czba fabryk podwoiła się prawie i obecnie okre
śla się na 14,228. Ażeby osądzić znaczenie tej
cyfry, należy wziąć pod uwagę, że w Rosji li
czba zakładów, znajdujących się pod nadzorem
fabrycznym wyraża się prawie takąż samą cyfrą.
Liczba robotników zajętych w fabrykach
wynosi 956 tys. (w Rosji—2 miljony). Wśród
robotników japońskich przeważająkobiety, dla
tego też i przemysł nazywa się „kobiecym".
Najbardziej poważną rolę odgrywają kobiety w
wielkim przemyśle tkackim, zatrudniającym po
łowę wszystkich robotników Japonji.
O postępie technicznym Japonji wniosko
wać można z nast. danych co do ilości silni
ków (w HP—koniach parowych).
1902
1911
Przyrost w
IIP
90,0 tys 393,0 tys
- 333
parowych
0,8 M
24,6 w
- 2679
gazowych
0,6 W
- 1131
naftowych
8,2 n
131,0
2374
5,2 n
wodnych
-1- 5039
305,6
elektrycznych 5,9 n
D. n.

CENA OGŁOSZEŃ:
Jednoszpaltow y w iersz petitem lub je 
go m iejsce na 1-ej stron ie 25 kop.,
na 3-ej stron ie — 15 kop., na 4-ej
stron ie 10 kop.
Drobne o g ło sze n ia po 2 kop. od w y
razu.
R edakcja za tr e ić ogło szeń nie odpo
wiada.
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Z całej Polski.
Wydalenie robotników. Dowiadujemy się, że
z firmy Singier, sprzedającej maszyny do szy
cia, usunięto w Warszawie połowę pracujących,
t. j. około 150 osób. Dochody wszystkich
przedsiębiorstw znacznie się obniżyły, mimo to •
wiele instytucji stara się utrzymać wszystkich
pracowników, Wydaje się, że firma, mająca
tak liczne przedstawicielstwo w całym święcie,
mogłaby łatwiej niż przedsiębiorstwo małe, zro
bić pewien wysiłek, byle w tak krytycznej chwi
li ułatwić swym pracownikom przetrwanie. Tymbardziej, iż pracownicy gotowi byli na bardzo
poweżne ustępstwa.
Inspekcja drobnego kredytu. Do inspektora
drobnego kredytu przy Banku Państwa wWar
szawie, zwracają się niektórzy przedstawiciele
kas pożyczkowych w Warszawie i na prowincji
o objaśnienie co do egzekwowania pożyczek,
ponieważ wielu dłużników twierdzi, że morator
ium rozciąga się i na te kasy. Inspektor oh
jaśnia wszystkich, że kasy pożyczkowe nie mają
nic wspólnego z moratorjum.
, ..
0 należenie do P P.S. IV departament kar
ny warszawskiej Izby sądowej wyznaczył na
dzień 3 października r. b. sprawę Długoszewskiego, Swięszkowskiej, Maksowej i Ghojeckiej,
osk. z 2 ej części 103 art. now. kod. krym. o
należenie do P.P.S.

Z naszych stron.
Ogłoszenie. Wczoraj rano przeczytaliśmy
w mieście następująco ogłoszenie p. gubernato
ra lubelskiego.
„Doszło do mojej wiadomości, że w obec
nych ciężkich dla mieszkańców Lublina chwi
lach, kiedy
każdy człowiek, patrząc nie
mal własnemi oczyma na zdarzenia wielkiej
wojny, żyje w ciągłym napięciu nerwów, nie
które złej woli indywidua starają się siać niez
godę i wzajemną nienawiść wśród mieszkańców
różnej narodowości, religji i języka, które do
tąd żyły z sobą “zgodnie. W tym celu gło
szone są fałszywe i nieuzasadnione wieści i
jedna narodowość podszczuwana jest na drugą.
I dzieje się to w chwili, kiedy wszystkie i na
rodowościowe porachunki i nieporozumienia
powinny zamilknąć wobec wielkich i groźnych
wydarzeń przeżywanych przez Państwo Rosyj
skie w ogólności, a przeż kraj tutejszy i gub.
Lubelską w szczególności.
Wnbec tego ogłaszam wszystkim i każde*
mu, że ktokolwiek zamierzałby przez nieostroż
ne słowa lub dwuznacznikl albo też przez roz.
siewanie fałszywych wieści i opowiadań wy
wołać poróżnienie jednej części ludności powie
rzonej mi gubernji przeciw drugiej, to ja na
mocy danej mi władzy, karać będę jak najsu
rowiej każdy zamiar wywołania wząjemnej nie
nawiści i zgniotę’ 'stanowczo i bezwzględmę
wszelkie przejawy gwałtu nad osobami lub ma
jątkiem mieszkańców powierzonej mi guberji i
miasta Lublina.
Gubernator,
w godności Koniuszego Najwyższego Dworu
.4.
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W jednym z poprzednich numerów „Kur •wać z całą surowością praw wojennych.
jera** poruszyliśmy tę samą sprawą w notatce
Podpisano: Gienerał ad ju tan t
p. t. ,Sfleu2aHidnione obawy"
M IK O Ł A J . .
Ofiara. Pani K. M. złożyła w Redakcji na
szej: I)o rozporządzenia Komitetu pomocy dla
pozbawionych pracy wskutek wojny — rubli 4,
na szpital dla rannych, utworzony przy Komi
tecie rb. 1, oraz na szkołę „Światła" rubli 2.
PETERSBURG. Z Płocka donoszą, że
Razem rb. 7.
życie miasta weszło w normalny tryb: zu

Wiadomości bieżące.
P a r ty z a n c i.

Po Warszawie i jej przedmieściach zosta
ły szeroko rozrzucone odezwy, nawołujące do
tworzenia oddziałów partyzanckich do walki z
prusakami.
Odezwa podaje adres organizatora, gdzie
mają się zgłaszać kandydaci—jest to osoba zu
pełnie Warszawie nieznana.
Odezwą tą zaniepokoiła się prasa warsza
wska i cała ludność.
Ze względu na to, że odezwy te noszą
podpis: „pozwolone przez cenzurę '.wojenną",
„Dziennik Polski" prosi o wyjaśnienie, czy akc
ja powyższa znajduje się pod kontrolą władz
wojskowych, gdyż „uspokoi to odrazu opinję".
Skauci angielscy.

W odpowiedzi na odezwę skautów angiel
skich, wykazujących chęć przybycia do Francji
aby pomódz w robotach polnych, tam, gdzie z
powodu wojDy daje się odczuwać brak rąk do
pracy—minister wojny Thomson wyraził ser.deczne podziękowanie, oznajmiając, że oferta
ta znajdzie żywy oddźwięk w sercach francus
kich, jako wyraz szlachetności uczuć i pięk
nych młodocianych porywów serc angielskich.
Ulgi szkolne.

Ministerjum oświaty w tych Jdniach ma
rozesłać cyrkularz o uwolnieniu od opłaty wpi
sów dzieci rezerwistów.
Obcy poddani w szkołach.

Ministerjum oświaty poleciło telegraficz
nie kuratorom okręgów naukowych, ażeby nie
przyjmowano w szkołach nauczycieli, podda
nych niemieckich i austrjackich.
Czy polecenie to tyczy się i szkolnictwa
prywatnego i polskiego nie wiemy.
W' szkołach polskich było wielu Polaków z
Galicji, ale ci na razie siedzą pod strażą lub
są wysyłani w głąb Rosji.

Ostatnie wiadomości.
Polskie organizacje wojskowe.
PETERSBURG. (A.P.) Oświadczenie
Głównodowodzącego: Stwierdzono, że na
austriackim froncie walczą „Sokoli", uży
wając wybuchowych kul.
Jeżeli ja zwróciłem się do polaków
w innych zaborach ze słowami miłości
braterskiej od armji rosyjskiej, byłem
przekonany o lojalności obopólnych sto
sunków. Na minutę nawet nie przypu
szczam, aby polska ludność mogła liczyć
na wspaniałomyślność Rosji, walcząc we
wrogich szeregach, używając przytym tak
niegodnych środków, jakim i są kule dumdum.
Jestem głęboko przekonany, że po"
wyższy fakt jest nieszczęsnym przypadkiem.
W interesie całej ludności polskiej
z zaboru austriackiego .uprzedzam, że
rozkazałem w Najwyżej powierzonych mi
wojskach nie uważać „Sokołów" i pokre
wnych wojskowych organizacji jako stro
nę wojującą, a ze schwytanemi postępo-
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Podminowanie W arny.

*

PETERSBURG. (A.P.) Podminowano
bułgarski port Warna.
Walka na morzu.
W Królestwie.
LONDYN. (A.P.) Biuro prasy opubli
kowało wczesnym rankiem następujący
kom unikat Angielska flota dokonała po
myślnej operacji przeciw flocie niemieckiej.
pełnie spokojnie.
W Sosnowcu uspokoiło się zupełnie. W zatoce Helgolandzkiej silny oddział
Banki i fabryki wypuściły bony, z powo torpedowców, poparty lekkimi krążowni
kami i dużemi pancernikami oraz łodzia
du braku pieniędzy.
mi pódwodnemi dogonił oddział niemiec
Na austrjackim froncie.
kich torpedowców i krążowników, osła
PETERSBURG. (A.P.) Ze sztabu Na niających pobrzerze niemieckie.
czelnego głównodowodzącego. Walka na
Angielskie
torpedowce
zawiązały
froncie austrjackim toczy się z nadzwy krwawy bój z torpedowcami niemieckimi.
czajnym uporem.
Statki angielskie cofnęły się bez poważ
Wojska austrjackie, znajdujące się nych uszkodzeń w zupełnym porządku.
w gub. Kieleckiej, przechodzą na prawy
Dwa niemieckie torpedowce zatopio
brzeg Wisły dla przyjęcia udziału w bit
ne, pozostałe doznały licznych uszkodzeń.
wie.
Angielskie krążowniki atakowały od
Na wschód od Lwowa wzięto do nie
dział
nieprzyjacielskich krążowników. Na
woli 3000 jeńców. Pod Pohajcami nie
czelny lekki krążownik zatopił niemiecki
przyjaciel stracił 3000 żołnierzy Wojska
krążownik „Mainz", sam zaś uległ zaled
rosyjskie zdobyły 4 armaty, wiele jaszczy
wie lekkiemu uszkodzeniu. Flotylla angiel
ków oraz zabrały porzucone przez nieprzy
skich krążowników zatopiła niemiecki krą
jaciela przy przeprawie przez Złotą Lipę
żownik typu „Koln", inny niemiecki krą
9 arm at i GO jaszczyków.
żownik, objęty ogniem, zginął, poszedłszy
W okolicach na północ od Tomaszo
pod wodę. — W ten sposób angielska
wa wzięto 1000 jeńców do niewoli, zaś flotylla zniszczyła wszystkie niemieckie
na wschód 15 dywizja węgierska została
krążowniki, które toczyły z nią walkę
rozbita i otoczona. Całe pułki poddają się.
Flotylla ciężkich krążowników napa
W innych okolicach straszne walki dnięta została przez niemieckie łodzie pod
wciąż się toczą. Główne wysiłki nieprzy
wodne. Zaatakowane torpedami krążowni
jaciela skupiają się w kierunku Lublina,
ki nie poniosły wielkich uszkodzeń. Stra
gdzie toczą się uporczywe walki.
ty floty angielskich w zabitych i rannych
We Wschodnich Prusach.
niewielkie,
PETERSBURG. (A.P.) We Wschod
Po zwycięstwie.
nich Prusach w walce biorą udział zało
LONDYN. (A.P.) W Londynie przyj
gi twierdz Torunia i Grudziądzu z bardzo mowano uczestników wczorajszego zwy
liczną ciężką artylerją. Ofensywa rosyj cięstwa.
ska trwa w dalszym ciągu.
Do portu wróciło około 20 zwycięs
kich
okrętów, tylko jeden z oznakami usz
Blokada Cin-Dao.
kodzenia.
LONDYN. Ag. Reutera donosi: Wy
Opowiadają, że anglicy napad li flotę
słaną przez New York depeszę cesarza niemiecką znienacka podczas gęstej mgły.
Wilhelma do Cin-Dao z rozkazem obrony Gorący bój trwał 8 godzin.
do ostateczności, żołnierze wysłuchali z
gotowością wypełnić wolę cesarza.
Sytuacja w Turcji.
KOPENHAGA. (Ag. Wolfa) Rozpoczę
ODESA (A P.) Donoszą z Konstanty
ła się blokada Cin-Dau. W porcie znajdu nopola, że kilkuset robotników, zebranych
ją się dwa niemieckie opancerzone krą ze wszystkich doków, naprawiają uszko
żowniki: „Scharnhorst" i „Gneisenau" i dzone krążowniki: „Geben" i „Breslau".
austrjacki krążownik „Kaiserin Elisabeth".
Na przeciw Stambułu turcy ustawia
Na Dalekim Wschodzie
ją ciężkie działa dl$i ostrzeliwania morza
PEKIN. (A.P.) Konsul niemiecki, wy Marmara. Zmobilizowana turecka armja
jeżdżając z Charbina, powierzył interesy powiększej części nie dostała mundurów.
niemieckich poddanych władzom chińskim. W Turcji żołnierze grabią ludność. Cu
Niemiecki krążownik żatrzymał dwa odes- dzoziemskie izby handlowe założyły pro
kie statki handlowe firmy Batyjewa. U- test przeciw rekwizycji składów mąki,
prowadzono je do Cin-Dao.
cukru, kawy i innych zapasów spożyw
Zbrojna neutralność
czych. W Turcji wspaniałe urodzaje, lecz
STOCKHOLM. Według otrzymanych pola pozostały niesprzątnięte.
wiadomości Szwecja poważnie przygoto
TYFLIS. W Erzezumie i Zywinie
wuje się na wypadek konieczności obro skoncentrowano masę wojska. Żywi się
ny z orężem w ręku naruszonej neutral ono na koszt ludności.
ności.
W składach intendentury wre praca
nocami nawet w święta. Zamówienia woj
skowe wykończane są z takiinż pośpie
chem. Fabryki zmniejszyły ilość roboczych
godzin wobec braku robotników, którzy Szkoła przygotowawcza ogólna
obecnie pracują w rządowych fabrykach,
lub mających rządowe zamówienia. P ry
ul. Namiestnikowska Ne 14, m. 2.
watne stowarzyszenia strzeleckie otrzymu
ją naboje do nauki szerszych mas lud
Zapis dzieci codziennie, z wyjątkiem
ności w umiejętności strzelania.
św iąt od godz. 11-ej do 3-ej.

Redaktor i w yd a w ca Tadeusz Dymowski.
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Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lublin ie.

