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Sztuczne zęby najnowszego systemu.
Leczenie i plombowanie zębów.
Wyrywanie zębów bezbólu.

Dobra gospodyni.
Pan Edward kachał sio w pewnej młodej i za
możnej wdówce, ale z oświadczynami zwlekał, mając
ciągle wątpliwości, czy wdówka będzie dobrą żoną.
Pewnego razu, przyszedłszy z wizytą, zastał na
stole zastawione przybory do czarnej kawy, a wśród
nich kształtną i nęcącą szyjkę butelki koniaku Szu
stowa. Pan Edward z miejsca padł przed wdówka na
kolana i zawołał z zapałem: —
— Panil proszę cię o rękę! Bądź moją żoną!
— Ależ dobrze, odpowiedziała wdówką z uśmie
chem. Cto pana dziś nagle do nich skłoniło?
— Zobaczyłem na stole koniak Szustowa z cze
go wnoszę, że pani będzie dobrą żoną i rozumną go-

Ś m ie r ć
gien.-gubern. Skałona.
W nocy z soboty na niedzielę, gdy
nasz numer niedzielny był już wydruko
wany, nadeszła telegraficzna wiadomość
z Warszawy o śmierci gienerał guberna
tora Skalona.
Pomimo uporczywego dążenia do za
stąpienia urzędowej nazwy Królestwa Pol
skiego nowowynalezionym terminem „gubernji nadwiślańskich", rzeczywistość nadaje krajowi naszemu tak wybitne cechy od
rębnej formacji narodowej, kulturalnej, eko
nomicznej i politycznej, że każdorazowy gie
nerał-gubernator warszawski jest nietylko
funkcjonarjuszem wojskowo-administracyjnym, ale i wielkorządcą znacznej części
terytorjum polskiego, a dzięki temu od
grywa dużą rolę zarówno wwewnętrznokrajowych i państwowych, jak i w zew
nętrznych stosunkach.
lo też zmiana osób naczelnych na
tym stanowisku jest doniosłym faktem dla
naszego kraju, faktem, który zasługuje na
szersze omówienie. Znane względy nie
pozwalają nam dokonać tego z całą roz
ciągłością i swobodą, to też poprzestanie
my na przytoczeniu uwag „Kurjera Po
rannego", który scharakteryzował, o ile
to było możliwe, działalność zmarłego
giener.-gub. Skalona w naszym kraju.
Pomimo systematycznego oddalenia,
w jakim społeczeństwo polskie trzymane
jest od wszelkiego wpływu na gospodar
kę ogólną kraju, nie mogło ono nie intereso
wać się osobistością, która trzymała w
swoich rękach ster tej gospodarki w w ar

szawskim zamku królewskim i która zaj
mowała miejsce Konstantego Pawłowicza,
Paskiewicza, Konstantego Mikołajewicza,
Berga, Hurki, Imeretinskiego i Czertkowa,
żeby wymienić tylko najważniejszych z
pomiędzy szeregu zapisanych rozmaicie w
naszej pamięci mieszkańców tego Zamku
w dziejach porozbiorowych Warszawy i
Królestwa. Chwila, w której gienerał
Skałon objął gienerał gubernatorstwo w ar
szawskie była niezwykle krytyczna. Wiel
kie, przesadne bardzo nadzieje przywią
zywane do nominacji gien. Maksimowicza,
który miał być wykonawcą rzekomych
idei liberalnych księcia Światopełk-i\lirskiego, stłumione zostały hukiem dynami
tu, który już w ośmn ście dni po objęciu
urzędowania przez Maksimowicza rozległ
się na ulicach Warszawy.
Szkoły były
zamknięte; strajk robotników przemysło
wych zataczał szerokie kręgi i wśród ro
botników rolnych; walka wojska z robot
nikami pociągnęła liczne krwawe ofiary
na bruku ulic Żelaznej i Jerozolimskiej;
wreszcie sam gien. Maksimowicz był przed
miotem* zamachu przy ulicy Miodowej.
Było powszechną tajemnicą, że gien. Mak
simowicz, dla innych powołany celów,
nie uważał się w tych warunkach za
„włąściwego człowieka na właściwym
miejscu". W dziewięć dni po zamachu
akcję walki z rewolucją ujął świeżo mia

nowany pomocnik wojskowy gienerał-gubernatora, którego nazwisko obijało się o
uszy Warszawian już od lat dwunastu.
Wiedziano o nim tyle, że był adjutantem
Murki podczas wojny tureckiej i że w
1893 roku, Hurko. jako wielkorządca Kró
lestwa Polskiego pow.olał go do swego
boku, jako gieneiała do szczególnych poruezeń; mimo wszystkich wspomnień, ja 
kie budziło imię Murki, okoliczność, że
gienerał Skałon od szeregu lat przebywał
już w Królestwie i nie zaznaczył się żad
ną speąjalną do Polaków animozją, od
działywała do pewnego stopnia uspakaja
jąco. Dokładna znajomość warunków lo
kalnych nie jest zbyt częstą u nas nawet
na tych stanowiskach, które bez tej zna
jomości obejść się, możnaby mniemać, nie
mogą, oszczędza zaś wielu nieporozumień
i eksperymentów daremnych i wywoły
wanych przez nie bezużytecznych często
tarć zobopólnie rozgoryczających.
W miesiąc niespełna po rozpoczęciu
przez gien Skałona urzędowania przy
gien. Maksitnowiczu ogłoszenie uchwały
rady ministrów o wprowadzeniu języka
polskiego dla szkół prywatnych, jako wy
kładowego do większej części przedmio
tów, nie powstrzymało biegu zdarzeń, za
leżnych od tego, co się działo wówczas
w całym państwie. Strajk powszechny
rozpoczął się już w kilka dni potym. Kie-
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dy osłabło jego pierwsze napięcie, runęło
ogłoszenie stanów wojennych naprzód w
Łodzi potym w Warszawie. Miejsce jego
zajął już z pełnią władzy gien. Skałon.
Surowe to były rządy i stan wojenny w
rękach gien. Skałona nie był tylko fikcją
prawną. Była to istotnie wojna ze wszystkiemi jej pełnemi grozy konsekwencjami.
Ciężkie jej koleje pozostaną w niezatartej
pamięci wszystkich jej świadków. Strajk
kolejowy poprzedził ogłoszenie manifestu
październikowego, ale plac Teatralny zrumienił się jeszcze krwią w dniu 1 listo
pada. Dopiero w dniach następnych ukazały się dwujęzyczne proklamacje gienerała-gubernatora z powinszowaniem dla
ludności z powodu uzyskanych swobód; za
pozwoleniem władzy odbył się pochód na
rodowy. Dnia 1 grudnia zniesiono stan
wojenny; przez dwadzieścia dni władza
miejscowa przestrzegała wszystkich swo
bód konstytucyjnych, ale po tym krótkim
okresie wraz z nowym stanem wojennym
represje władzy zwróciły się nietylko prze
ciwko akcji czynnej uznanej za niebez
pieczną dla państwa, ale i przeciwko zbyt
śmiałej prasie. Przeż cały prawie rok
1906 trwał ten stan ostrej, twardej wal
ki, łagodzonej bardzo powolnie.
W tej ostrej, twardej walce zazna
czała się już powoli fizjognomja gienerała Skałona, która w ostatnich latach do
piero zarysowała się nieco wyraźniej. Była
to fizjognomja przedewszystkim żołnierza,
który daleko posuniętą twardość uważał
za jeden z najpierwszych obowiązków ry
goru rządzenia. Ale nawet ci, którzy tę
twardość boleśnie odczuwali, nie mogli
nie uznawać, że w przeciwstawieniu do
epoki hurkowskiej nie było w niej zacie
kłości ani animozji, że często był wysiłek
zdobywania się na ścisłą i zimną bezstron
ność, i że metoda szykan złośliwych i nad
miarę dokuczliwych nie doznawała w
Zamku ani poparcia ani zachęty. Tam,
gdzie nie wchodziła w grę polityka wyż
szego po nad wszystko interesu państwo
wego, można było nawet zauważyć zaję
cie się wieloma sprawami dobra ludności,
na które dawniej, po za rządami Konstan"
tego Mikołajewicza i Imeretyńskiego nie
zadawano sobie trudu zwracać uwagi.

P I E R R E —LO U Y S.
(Przekład J. Ł.)
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Czasem krążyły trudne do sprawdzenia
pogłoski nawet o orędownictwie w Pe
tersburgu, w przedmiotach, których zna
czenia nie umiano tam z odległości ocenić,
albo w któryfch tendencyjne informacje uboczne fałszywie rzeczy przedstawiały.
Echa tych starań odbijały się niekiedy w
atakach, jakiemi przeciwko administracji
Królestwem Polskim ze szczególną źjadliwością w prasie prawicowej czy nawet
w Dumie występowano. Ataki te, nieste
ty, nie pozostawały bez fatalnych skut
ków; należy do nich przedewszystkim
zamknięcie Macierzy Polskiej i Kultury
Polskiej. Atakom tym przypisywać także
należy daremność przedstawień gien.-gub.
Skałona w sprawie Chełmszczyzny, a jak
się zdaje także podobno — choć to mniej
pewne — w sprawie języka polskiego w
samorządzie. Do rzędu przejawów z na
szego punktu widzenia dodatnich należała
lojalna i życzliwa opieka nad polskim te
atrem dramatycznym, którego przedsta
wień zmarły gieneral-gubernator częstym
był widzem.
Nie tyle szerokością widnokręgów ile
wstrzemięźliwością przed uleganiem ner
wowemu i namiętnemu uprzedzeniu, ku
któremu nie brakło skłonności w pewnych
kołach) zaznaczyły się twarde, często bo
lesne, ale bądź co bądź otwarte i proste
żołnierskie rządy zamkniętego przez so
botni skon okresu. Najbliższa przyszłość
kryje przed sobą zagadki, w które patrzy
my nie bez niepokoju, przyzwyczajeni do
coraz to smutniejszych rozwiązań. Wy
mieniane w informowanych kołach naz
wiska kandydatów na następcę gienerała
Skałona nie wiele nam mówią. Najczęś
ciej wymieniane są nazwiska wysokich
wojskowych, ministra wojny gien. Suchomlinowa, gien Samsonowa i szefa szta
bu Żylińskiego. Znaczyłoby to zapewne,
że tradycja utrzymania wojskowych rzą
dów w Królestwie Polskim ma być kon
tynuowana.
Wśród rozczarowań, jakie
przynosi w ostatnich czasach działalność
cywilnych rosyjskich mężów stanu, byłby
to jeszcze względnie obrót rzeczy, zawie
rający w sobie najmniej niespodzianek —
a więc tego, czego bodaj najmniej w dzi
siejszych warunkach pragnąć można.
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Gienerał Skałon urodził się w r. 1847.
Karjerę swą życiową rozpoczął w służbie lejbgwardji pułku ułańskiego, dokąd wstąpił jako
kornet po ukończeniu Mikołajewskiej szkoły
junkrów gwardji w r. 1866. Pełniąc służbę
pułkową przed rozpoczęciem wojny rosyjskotureckięj, rotmistrz Skałon w r. 1877 został
odkomenderowany do armji czynnej, a we
wrześniu tegoż roku mianowany został adjutantem naczelnika 2 kawaleryjskiej dywizji
gwardji, gienerała-adjutanta Hurki. Stanowis
ko to zajmował do marca 1878 r. Po powro
cie do swego pułku, 1893 roku został miano
wany gienerałem do szczególnych zleceń przy
dowodzącym wojskami Warszawskiego okręgu
wojennego. W r. 1894 został mianowany ko
mendantem lejb-gwardji pułku ufańskiego,
konsystującego w Warszawie; w 1897 roku
komendantem 1 brygady i kawaleryjskiej dy
wizji gwardji, a w r. 1899 — komendantem 4
kawaleryjskiej dywizji; następnie w 1900 r.
został awansowany na gienerał-lejtnanta z zat
wierdzeniem na zajmowanym stanowisku; w
1901 roku mianowany naczelnikiem 2 kawale
ryjskiej dywizji gwardji, a w maju 1905 roku
— pomocnikiem dowodzącego wojskami war
szawskiego okręgu wojennego, Gienerał-adjutantem został mianowany J. A. Skałon 23
września 1903 roku, w dwa lata zaś potym,
dn. 28 sierpnia 1905 roku, objął stanowisko
gienerał- gubernatora Warszawskiego.
Zmarły chorował już od dłuższego czasu
na białaczkę czyli lewkemję; po dokonaniu
operacji w Berlinie i dłuższym pobycie w Meranie gieneral-gubernator Skałon wyjechał do
Petersburga przed 2 ma tygodniami niespełna,
czując się chorym.
Przed kilku dniami stan zdrowia chorego
pogorszył się znacznie; lekarze uznali go za
groźny: w sobotę odbyło się ostatnie konsyljum.
Zgodnie z przepisami prawa po śmierci
gienerał-gubernatora urząd ten w zarządzie cy
wilnym przeszedł w ręce pomocnika gienerałgubernatora, senatora Essena, w zarządzie zaś
wojskowym w ręce gienerała Ranscha von Traubenberga.
Zwłoki gienerał-gubernatora przewiezione
będą do Petersburga.
Według ułożonego już ceremonjału, prze
wiezienie zwłok na dworzec petersburski odbę
dzie się dzisiaj o godz. 2 po poł. Orszak po
grzebowy z Zamku skierowany zostanie przez
Krakowskie Przedmieście, ul. Miodową, Sena
torską, pl. Teatralny, ul. Wierzbową, pl. Saski,
Królewską, Krak. Przedmieście, Nowy Świat,
Al. Jerozolimskie, Wiadukt, III most do dwor
ca petersburskiego, gdzie złożone zostaną do
pociągu kurjerskiego, który wraz z rodziną i
delegacjami odwiezie je do Petersburga.

1 ra pochłania światła i cienie, zaciera kon dercza, oczy bardzo czarne,

NOWA ROZKOSZ.
Cztery czy pięć lat temu zajmowałem
przez kilka dni mieszkanie parterowe na
ulicy, która przylegała do parku Monceau,
—szczegół ten był zresztą dla mnie bez
znaczenia, gdyż bramę ogrodową zamyka
no co wieczór przed północą, tak, że
nie mogłem przechodzić przez park w po
rze, w której jedynie uznaję spacer na
świeżym powietrzu. Mieszkanie to było
niewygodne, lecz ładne i miało przytym tę
dobrą stronę, że znajdowało się w ukryciu.
Pewnej nocy, mając za jedynych to
warzyszy dwa koty z fajansu niebieskiego,
przyczajone na białym marmurowym sto
liku, wahałem się pomiędzy dwoma zajnaującemi sposobami przepędzenia tych kil
ku samotnych godzin; czy napisać piękny
sonet, paląc papierosy, czy też palić papie
rosy, przyglądając się sulitowi.
" Najważniejszą rzeczą jest zawsze mieć
papieros w ręku; trzeba otoczyć wszystkie
przedmioty leciutką niebieskawą mgłą, któ

tury i dzięki swemu wonnemu czarowi
narzuca umysłowi, najbardziej nawet wzbu
rzonemu, pewien stan specjalnej równo
wagi, z której łatwo przerzucić się w m a
rzenie.
Tej nocy miałem zamiar pisać i wiel
ką ochotę nic nie robić. Innemi słowy,
była to noc dziwnie podobna do wszyst
kich poprzednich i owocem jej byłaby napewno nieskalanie biała ćwiartka papieru
i popielniczka pełna trupów, gdyby nagły
odgłos dzwonka nie wyrwał mię z tej bez
czynności. Podniosłem głowę. Przekona
łem się, że w piątek, dnia 9-go czerwca,
nikogo nie oczekiwałem o tak późnej go
dzinie, ale ponieważ drugi raz i zupełnie
wyraźnie zadźwięczał dzwonek, poszedłem
odsunąć zasuwkę.
Otworzywszy drzwi, ujrzałem przed
sobą kobietę. Była ona otulona w długi
piaskowy płaszcz—miał on wygląd podróż
nego okrycia, ale był przetykany kosztownemi ozdobami, jak ubranie balowe. U
szyi był ściągnięty sutym jedwabnym boa.,
z którego wyłaniała się główka brunetki
o włosach pomalowanych na jasno blond.
Twarz była młoda, zmysłowaj trochę szy

usta bardzo
czerwone.
— Proszę, pozwól mi przejść—rzekła,
schylając główkę na ramię.
Usunąłem się ze zdziwieniem, właści
wym mężczyźnie, który o godzinie, prze
znaczonej do przyjmowania najserdeczniej
szych przyjaciółek, widzi u siebie kobietę,
nie wzbudzającą w nim żadnych wspom
nień i mówiącą mu odrazu „ty“.
— Moja kochana— rzekłem nieśmia
ło, wszedłszy za nią do pokoiku—moja ko
chana, nie miej mi za złe—owszem, poznaję cię doskonale, ale fatalność jakaś
nie pozwala mi narazie przypomnieć sobie,
jakie jest twe imię? Lucynka? czy może
Lola?
Uśmiechnęła się pobłażliwie i bez sło
wa zrzuciła płaszcz. Miała na sobie suk
nię koloru morskiej toni, przybraną wspaniałemi haftowanemi irysami, których ło
dygi biegły w górę, aż do wycięcia kwa
dratowego, odsłaniającego całe piersi. Na
każdym ramieniu miała przepaskę kształ
tu złotego węża z oczyma szmaragdowemi.
Dwa sznury wielkich pereł błyszczały na
ciemnej skórze pięknej, zaokrąglonej szyi.
D. c. n.
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Na widowni politycznej-

Uwolnienie Klemensowskiego.

Z całej Polski.

W sobotę ad w. przys. Korwin-Piotrow
ski wyjednał u sędziego pokoju 8 rewiru m.
Warszawy, u którego w swoim czasie ukon
stytuowała się rada familijna w sprawie p.
Klemensowskiego, postanowienie, którego mocą
wskazane zostało:
1) Natychmiastowe uwolnienie p. Kle
mensowskiego z lecznicy d-ra Stefana w Wrzesinie pod Pruszkowem, gdzie osadzony został
przez p. Wielowieyskiego po wywiezieniu go z
hotelu „Viktorjau — i oddanie pod opiekę żo
ny jego, p. Agnieszki Klemensowskiej.
2) Natychmiastowe przedstawienie i zło
żenie do depozytu sędziego pokoju 8 rewiru
przez wyżej wspomnianego p. Jana Wielowiey
skiego pieniędzy, papierów wartościowych, kwi
tów depozytowych, jednym słowem wszystkie
go, zabranego przezeń p. Klemensowskiemu w
chwili osadzenia go w Wrzesinie.
3) Wzbronienie temuż p. Wielowieyskie
mu dokonywania jakichkolwiekbądź ozynności
w charakterze głównego opiekuna p. Klemen
sowskiego
W ten sposób decyzja ta sędziego pokoju
znosi wszystkie skutki tyle fatalnej dla p. Kle
mensowskiego uchwały rady familijnej i dzię
ki zabiegom swego obrońcy, p. Kłem, odzys
kuje najdroższy skarb, jaki być pioże dla każj
dego człowieka — swą utraconą przed paru
tygodniami wolność osobistą.
Od chwili tyle brutalnego, jak i niezwy
kłego faktu uprowadzenia p. Klemensowskiego
pismo nasze stanęło po stronie tego, któregośmy uważali za pokrzywdzonego. Szybkiego i
efektownego sukcesu w sympatycznej sprawie
obrony pp. Klemensowskich i ich dzieci szczerze
winszujemy ich obrońcy.

Wystawą higjeny miast. Rada warsz. *Towarzysta higienicznego uchwaliła urządzić najjjesieni r. b. „wystawę higjeny miast, domówji
mieszkań14.
Cel wystawy tej jest trojaki: przedsta
wienia ważniejszych danych, dotyczących no
W sobotę rozpoczęły się obrady sejmu
woczesnych zadań gospodarki miejskiej w dzie
gallC;ŚaklpeosO
iedzenie przybyli wszyscy posło
dzinie zdrowotności (sprawa w chwili bieżącej
szczególniej doniosła), zebrać pewien fundusz,
wie, z wyjątkiem paru przedstawicieli pra
niezbędny na budowę gmachu i i naugurować
W1C,Y'Z biskupów rusińskich stawili się: metro
tam gmach przy ulicy Karowej, który ma być
wykończony w lecie roku bieżącego.
polita Szeptycki, Chomyszyn i Czechowicz. Bis
Przemysł krajowy znajdzie tu pole do po
kupi polscy przybyli po południu.
pisania się wyrobami w zakresie zaopatrzenia
Posiedzenie zagaił marszałek Gołuchoww wodę, kanalizacji, wentylacji i ogrzewania
ski dłuższym przemówieniem, w którym wspom
domów, oczyszczania “odpadków, urządzenia,
niał o zmarłym ministrze Zaleskim.
.
umeblowania i oczyszczenia mieszkań i t. p.
Następnie przystąpiono do załatwienia
Zapis dla lekarzy. Onegdaj uregulowano
formalności, wyboru władz sejmowych, odczy
rejentalnie zapis Bronisławy Antoniny z Gra
tano interpelację, i wnioski, poczym wzięto pod
bowskich doktorowej Sieragowskiej na rzecz
obrady projekt reformy wyborczej.
Warsz. T a lekarskiego. Z legatu w sumie 50
Do głosu zapisało się kilkunastu posłow.
tys. rb., obciążonego dożywociem, procenty
Pierwszy przemawiał moskalofil Marków.
przeznaczone są dla lekarzy Polaków, pracują
Mówił z początku po rusińsku, a następnie po
cych na polu historycznym.
rosyjsku, występując gorąco przeciw projekto
Panama węglowa. W składach kolejowych
wi reformy wyborczej w obecnej jego redak
węglowych na st. Warszawa Kowelska, żan
cji _ Gdy Marków oświadczył, wskutek zwró
darmerja kolejowa rozpoczęła dochodzenia w
cenia mu uwagi, że przez cały czas będzie
kwestji stałych malwersacji, jakich dopuszczali
' mówił w języku tych, którzy wydali na świat
Puszkina, rusini zaprotestowali, domagając się,
się fiinkcjonarjusze kolejowi przy wydawaniu
węgla. Sprawa powstała na skutek skargi je 
aby marszałek odebrał Markowowi głos.
dnego z usuniętych urzędników, że ładunek
Gołuchowski zażądał od Markowa, aby
wagonu Nr. 317,632 -900 pud. węgla odnoto
mówił w języku regulaminowym, to jest po
wano fikcyjnie jako złożony w składzie w
polsku lub po rusińsku, ponieważ jednak mów
sztabie Nr. 3—faktycznie zaś wagon usunięto
ca do uwagi się nie zastosował, przeto odebra
na linje boczne.
no mu głos.
Żółte niebezpieczeństwo. „Warsz. Myśl44 za
Wystąpił następnie poseł German, a wresz
cie Stapiński, który postawił wniosek czteroznacza, że i przybyli w ostatnich czasach do
przymiotnikowego prawa do sejmu. Domagał
Warszawy w większej liczbie Chińczycy są roznosicielami ospy. Chińczycy ci przyjechali z
sie on dalej, aby wniosek ten, łącznie z całym
projektem odesłano do komisji sądowej, któMoskwy, skąd zmuszeni byli uciekać, ponieważ
okazało się, iż są rozsadnikami tej strasznej
raby załatwiła go w ciągu 10 dni.
Wniosek Stapińskiego upadł.
epidemji.
Sejm uchwalił całą reformę wyborczą w 3
Zajęcze skórki. Mało wartościowa, |bo za
Ogłoszono wyrok'w ostatecznej formie w ledwie 10 — 12 Jgroszy płacona 15 lat temu
czytaniach en bloc.
Jedynie Stapiński i Bosak (obaj ludowcy) sprawie Ronikiera.
skórka zajęcza, dziś w handlu podwórzowym
doszła do ceny 55 — 60 kop. Zwiększenie po
głosowali przeciwko.
Z tego wyroku widać, że:
Biskupi obu obrządków manifestacyjnie
1) Izba podziela w zupełności motywy wy pytu na futro z szaraka wywołał postęp w farroku Sądu Okręgowego, który skazał R. na 15 biarstwie kuśnierkim, dający możność latwogłosowali za projektem reformy.
go przerabiania skórek tych na... „foki44, „skunlat katorgi.
*
2) nie wierzy świadkom, którzy ustalają ksy44 i tp.
_________
„alibi* Ronikiera w Lublinie.
3) nie podziela tezy, przeprowadzonej przez
adw. przys. Makowskiego w jego apelacji, że
Ronikier miał mieszkanie dla likwidacji jakiejś
Z Petersburga donoszą, że obecny prezes miłostki,
4) odrzuca ekspertyzy grafologiczne wo
Rady ministrów, Goremykin, przewodniczyć
„Klub kawalerów44, komedja Michała Bałuckiego.
zacznie na posiedzeniach Rady w przyszłym bec ich sprzeczności: jedni biegli uznali, że list
Z wielką obawą szedłem w niedzielę do
tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu przewo był pisany przez Ronikiera, drudzy,’ że był pi
teatru:
trzecia premjera w ciągu 8 dni; czwar
sany
przez
Stasia,
dniczył Charitonow.
5) krytykuje wszelkie posądzania o zbro ta—„Lekarz na rozdrożu44 w przygotowaniu; cią
Nowy minister skarbu, Bark, w prywat
nych rozmowach mówił, że otrzymał ciężki dnię osób,’ które żadnego interesu w zbrodni głe próby, dwa przedstawienia w sobotę i dwa
spadek. Stopniowo ma zmienić wszystkich wybit mieć nie mogły: Sawicza, Borkowskiego. Więc w niedzielę, i to wszystko na barkach tych sa
mych ludzi. Nic więc dziwnego, że wątpiłem
kowskiego,
.
niejszych funkcjonarjuszów swego, zarządil.
6) wierzy, ze chłopiec był moralnie czysty, —nie w talent, chęci i zapał do sztuki, ale w
Pisma podają również szczegóły dotyczą
że nigdy nie był w pokojach Ronikiera, lecz, siły fizyczne artystów.
ce dymisji Kokowcewa.
To co zobaczyłem — olbniło mnie i zaim*
"Między innemi piszą, że Kokowcewowi, że go zwabiono, by zamordować,
7) uznaje, że Ronikier zamordował Stasia ponowało. Takiej gry, takiej werwy, takiego
ofiarowywano, łącznie z dymisją, prezent pie
niężny w sumie 300,000 rb. Kokowcew jed  własnoręcznie rękojeścią od rewolweru. Pier dokładnego opracowania nie spotyka się nawet
nak odmówił, oświadczając, iż w ciągu dzie wotnie miał R. zamiar zastrzelić chłopca, lecz na stołecznych scenach, u artystów dobrze wy
i... odpowiednio wyposażonych.
sięciu lat strzegł skarbu państwa od maczania sprężyna w rewolwerze pękła, wobec czego R. poczętych
Wyśmienita
komedja Bałuckiego odegrazabił
"go
rękojeścią
rewolweru,
w nim rąk osób niezasłużonych, i obecnie,
na
została
tak,
jak
na to zasługuje i choć pu
8)
Ronikier
miał
motyw
do
zbrodni.
Mo
ustępując z posterunku, nie uważa się za upra
wnionego moralnie od dotknięcia grosza skar tywem tym była chęć zysku. Zysk ten R. w i bliczność lubelska dobrze ją zna, napewno me
dział: 1) w zwiększeniu części swej żony, 2) w żałuje, że jeszcze raz zobaczyła na scenie czyn •
bowego.
Piszą także, iż intrygi hr. Wittego prze usunięciu niepełnoletniego dziecka, które stało nvch członków „Klubu kawalerów .
Bo każdy z nich był skończonym typem,
jego teściowi na przeszkodzie do podziału ma
ciw hr. Kokowcewowi rozpoczęły się od grud
bardzo
oryginalnie pojętym i konsekwentnie
nia r. ub„ kiedy hr. Witte zwrócił się do b. jątków między dzieci, , . , ,
9) Ronikier był w dzień zbrodni bezspor przeprowadzonym. Więc pyszny w ruchach i
premjera z prośbą o wystaranie się dla niego
mimice Wygodnicki w interpretacji p. Justianie w Warszawie.
o 200,000 rb, zapomogi.
na
rywalizował z szastającym się, kochliwym,
Przechodząc
do
osoby
Zawadzkiego,
Izba
Hr. Kokowcew wystarał się dla ustępują
cych trzech swych wice-ministrów o znaczną uznaje, że Ronikier nie mógł mordować bez u- zwinnym, nadskakującym damom Motylińskim,
którego doskonale zagrał p. Boroński, i zabaw
działu Zawadzkiego. Zawadzki kłamał pierwo
emeryturę.
nym, estetycznie karykaturalnym Nieśmiałowtnie
w
interesie
Ronikiera,
mówiąc,
że
uczeń
Źródła dobrze poinformowane twierdzą, iż
pomimo sprzecznych pogłosek, p. Kasso ustąpi sam wynajmował pokoje, później dopiero zaczął skim, bez zarzutu przedstawionym przez p.
ze stanowiska ministra oświaty. Urzędowo zwalać’ winę na Ronikiera i poznał go w wy Łuczaka. Ten tercet wywoływał bezustanku
wybuchy śm iechu— przyczyni każdy z uczest
dziale śledczym.
ma być o tym wiadome za dni kilka.
ników jego posługiwał się innemi środkami i
Wobec
danych
powyższych.
Izba
skazuje
Podobno niektórzy wybitni dygnitarze z
efektami scenicznemi, bez uciekauia się do szar
Ronikiera
na
11
lat
katorgi,
Zawadzkiego
zaś
prawicy, czynili wszelkie usiłowania, aby utrzy
ży i płaskich konceptów.
mać Kassa na stanowisku, lecz starania ich na 10 lat katorgi.
Miłą niespodziankę sprawił widzom pan
Oskarżeni
mają
2
tygodnie
czasu
na
kanie odniosły skutku.
Mówią ogólnie, iż w wytworzonej obec SaC)QPrzy odczytywaniu wyroku były obecne: Borowski, zwykle poważny wykonawca ról
koturnowych i patetycznych, przez wyborne
nie atmosferze politycznej, możliwe są wszel
przedstawienie
prędkiego, popędliwego, zmien
żona
i
matka
Ronikiera.
kie niespodzianki.
nego Piorunowicza. Odrazu od wyjścia w l

Uchwalenie reformy wyborczej
do sejmu galicyjskiego.

Motywy wyroku w sprawie Ronikiera

ZMIANY W RZĄDZIE.

Ze sceny i estrady.

C O D Z IE N N Y

4.
akoie wMął on doskonałe, szalenie szybkie te m 
po i poprowadził tak grę do końca. Świetnie
też poszła nam iętna scena pojednania z żoną.
Na tle tych pierw szorzędnych kreacji
bladziej w ypadły postacie Sobieniow skiego (p.
W ybranow ski) i W ładysław a Topolnickiego (p.
D urzyński), ale bynajm niej całości nie psuły.
W rolach kobiecych ryw alizow ały o pal
mę pierw szeństw a pp. Sw ierczew ska i Zieliń
ska. Do św ietnej gry p. Swierczewskiej ju ż
jeste śm y przyzw yczajeni, a jednak nie można
było się pow strzym ać od now ych pochwał i za
chw ytów . W łożyła ona tyle naturalnego wdzięku,
tyle nieporównanego uroku w rolę Jadw igi
O chotnickiej, iż wcale się nie dziwimy, że z
tak ą łatw ością przyszło jej rozbicie klubu k a
walerów . Za surow ą apostrofę, zwróconą do
rodzaju m ęskiego, znajdującego się na w idow 
ni, została obdarzona hucznemi oklaskam i, a
najgłośniej naturalnie bili brawo sami stro 
fowani.
P. Zielińska ładnym wyglądem i dosko
nałą grą podbiła sobie widzów. Nadzwyczajne
obycie się ze sceną pozwala jej w każdej n ie
mal roli czuć się swobodnie, a naiw ną M ary
nię odtw orzyła w prost koncertowo; dąsała się
i cieszyła, gniew ała i szozebiotała, jak praw 
dziwy podlotek.
P. Karska w roli Pelagji D ziurdziulińskiej
pragnącej w szystkich sw atać, była zupełnie
dobra. Należałoby tylko może prędzej mówić,
więcej krzątać się, jed n y m słowem zamiast p o 
ważnej m atrony zrobić gadatliw ą kum oszkę —
ożywiłoby to drugi akt, nieco m onotonny. Ob
sady dopełniły pp. N aw rocka (Mirska), Nerom
ska (bufetow a), K iedrzyński i Rolicz (kelnerzy).
Na zakończenie należy podkreślić sta ra n 
ne i doskonałe w yreżyserow anie sztuki przez p.
Łuczaka, staw iającego na tym polu pierwsze k ro 
ki. Sceny zbiorowe szły spraw nie i szybko, sy 
tuacje były dobrze obm yślone, a całość w y
padła, ja k to ju ż zaznaczyłem na początku,
w prost bez zarzutu, Sztuka pow inna by się cie
szyć dużym powodzeniem, gdyby nie karnaw ał
i kino... nawal.
W. G.

K S IĘ G A R N IA

Gebethnera i W olffa
w Lublinie
pośredniczy w prenumeracie
pism krajowych i zagranicz
nych po cenach redakcyjnych-

Z naszych stron.
Teatr Wielki. Dziś powtórzenie doskonałej
swojskiej kom edji Michała Bałuckiego „Klub
kawalerów**, która na prem jerze wywoływała
salw y śmiechu.
We środę przedstaw ienie po cenach po
pularnych św ietna tragi-farsa kołtuńska „Mo
ralność pani Dulskiej** z doskonałym Zbysz
kiem — p. Borońskim.
We czw artek benefis p. A dam a Miłoszy,
św ietna sztuka Bernard*. Shaw ‘a „Lekarz na
rozdrożu** nie w ątpliw ie wypełni salę do o sta 
tniego miejsca.
A rtyści dokładają wszelkich starań , aby
u tw ó r głośnego pisarza w ypadł jaknajlepiej.
B enefisant gra je d n ą z głów nych ról, nadto w
części koncertow ej w ykona „W alc nocy** scena
natrojow a z życia apasza paryskiego w więzie
n iu H. Zbierzchow skiego we własnej in scen i
zacji.
Przedstaw ienie zapow iada się bardzo in te 
resująco'

k

U R JE R L U B E L S K I.'

X 39.

„Wieczór pieśni**. Dzisiaj pod tak ą nazwą
urządza Lub. Tow. Muzyczne wieczornicę na
której po raz o statni w |Lublinie w ystąpi pA leksandra Szafrańska. Już sam a ta okolicz.
ność w ystarczy, aby sala koncertow a zapełniła
S A M 0 R Z Ą D.
się po brzegi. Pozatym w ystąpią chóry męzPetersburg. (W.A.T.) Dzienniki dzisiejsze
ki i m ieszany Tow arzystw a, które dzięki usil donoszą, że pierwsze posiedzenie kom isji p o je 
nej pracy dyrektora Strzyżykow skiego zrobiły
dnawczej w spraw ie sam orządu dla K rólestw a
znaczne postępy.
Polskiego wyznaczone zostało na czwartek n a d 
Z Tow. Krajoznawczego. W niedzielę od chodzący. W związku z tym , grupa praw icy
było się ogólne doroczne zebranie Lubelskiego Rady państw a odbyła przy udziale Durnowa,
Oddziału Tow arzystw a Krajoznawczego, na k tó  Hurki i Stiszyńskiego naradę, na której zasta
re przybyło 30 osób. Świadczy to o małym za naw iano się nad tym m aksim um ustępstw , ja
interesow aniu się członków sprawam i Towa
kie praw ica w spraw ie tej poczynić może W y
rzystw a. Podobne wrażenie odniosło się z od niki narady trzym ane są w najściślejszej t*a
czytanego spraw ozdania z działalności, które jem nicy. Na prezesa kom isji pojednawczej w y 
podam y w jed n y m z następnych num erów . Po suw ana je s t kan d y d atu ra Durnowa.
zatw ierdzeniu spraw ozdania kasow ego i przy
BEZROBOCIE W GALICJI.
jęciu kilku wniosków przystępiono do wybo
Lwów. (W.A.T.) Wczoraj odbyła się pod
rów zarządu, które dały w ynik następujący:
przewodnictwem Głąbińskiego konferencja po
prezes—A ntoni hr. Rostworowskij, członkowie: słów m iasta Lwowa z udziałem prezydjum za
pp. Kunicka. Skaw ińska, P uternicki, dr. S k i rządu m iejskiego w spraw ie bezrobocia. U chw a
biński i prof Uziem bło.
lono przedsięwziąć niezwłocznie kroki w kie
Towarzystwo rozwoju przemysłu, rzemiosł i han ru n k u uzyskania pomocy od rządu centralnego.
dlu. Dow iadujem y się z „Ziemi Lubelskiej**, że W tym celu konferencja w tych dniach w yjeż
w ubiegłą niedzielę odbyło się organizacyjne dża w komplecie do Wiednia.
zebranie L ubelskiego Oddziału Tow. rozw oju
NOWI MINISTROWIE
przem ysłu, rzemiosł i handlu. Zebranie zagaił
Wiedeń. (W.A.T.) Dzienniki donoszą, że
p. St. Śliwiński, na przewodniczącego powoła
skom pletow anie gaoinetu nastąpi przed p ier
no p. L. Przapow skiego, który zaprosił do pre
wszym posiedzeniem parlam entu. M inistrem dla
zydjum ks. J. W ładzińskiego i P lorentynę J a
worowską, a na sekretarza p. Gajewskiego. P. Galicji zostać ma w m yśl uchw ał lw ow skich
D. Śliwicki odczytał i kom entow ał ustaw ę, a prezes Koła polskiego dr. Leo. K andydat |na
p. Kryński om aw iał program działalności To m inistra skarbu został ju ż również 'upatrzony,
w arzystw a Nad program em wywiązała się na razie jednak nazwisko jeg o trzym ane je s t w
dyskusja, w której wzięli udział pp. St. Ś li taiem nicy.SAMOBÓJSTWO MINISTRA.
wiński, D. Śliwicki, Podgórski, W. Moritz, T.
Nowy Jork. (W.A.T.) A m erykański m inister
Piotrow ski. Kryński i Bańkow ski. W obec p a 
spraw
iedliw ości Jo h n Rennedy, na którym od
ragrafu u staw y , że prezydjum oddziałów mia
dłuższego
czasu ciążyła oskarżenie o przekup
nowane je s t przez Zarząd Główny, zapropo
now ano ponow ny w ybór dotychczasow ego pre stwo, popełnił wczoraj sam obójstw o w Buzydjum , złożonego z pp. St. Śliw ińskiego, Iren y falo.
Sliwickiej, Zwinogrodzkiego i Rostworowskie
go; sprzeciwił się tem u p. Matecz. Po wypo
wiedzeniu się w tej spraw ie pp. T. Piotrow 
skiego, T. Ciśw ickiego i Bańkow skiego d o ty c h 
czasowe prezydjum zostało w ybrane przez aklam ację. Do kom isji kontroli powołano pp.
Lot przez Mont Blanc.
T. Piotrow skiego, Helenę Koporską, Teofila
Lotnik
szw ajcarski, A genor Parm elin, do
Ciświckiego, Wacł. Moritza i inż. K. Podgór
konał
nowego
rekordu — przelotu przez Montskiego. •
blanc. Parm elin w yruszył o 1 i pół popołndNowe Towarzystwo Akcyjne. • U k o n sty tu o w a dniu z lotniska Collex Bossy pod Genewą. P a r 
ło się ju ż „A kcyjne Tow arzystw o Fabryki W ag m elin wzniósł się odrazu na 600 m etrów i w krót
W. Hess w Lublinie*; na pierw szym zebraniu ce zniknął z oczu widzom. O trzeciej ukazał
w ybrano Zarząd, do którego weszli pp. Wil się na wysokości 1,000 m etrów po drugiej stro 
helm H ess (starszy), W ilhelm Hess (młodszy) nie Mont Blanc, nad A ostrą. Parm elin miał
i Ja n Markowicz; kandydatem na dyrektora w łaściwie skończyć lot w Turynie, z powodu
je s t p. W alery W ęgrzecki. Do kom isji rew i jed n a k m gły wylądował pod A ostrą. Mówił,
zyjnej w ybrano p. K lem ensa Borowskiego, A u  że w drodze wycierpiał wiele od zimna, wogóle
g u sta N tweta, Karola Hessa, H enryka Kioka i jed n a k przybył w dobrym stanie na miejsce.
E rn esta Szolca.
Lot przez Alpy zawsze kusił lotników.
Legalizacja stowarzyszeń w Chełmszczyżnie- Gdy w r. 1910 zapowiedziano lot przez Simplon
ibernator chełm ski złożył m inistrow i spraw (2,100 m etrów), zgłosiło się wielu współzawo
iw nętrznych w niosek o konieczności zm iany
dników . Jeden z n ich —Peruw ianin Chavez —
ibu legalizacji tow arzystw i zw iązków w tej
dopiął celu, zapłacił je d n a k swój try u m f życiem.
bernji. Obecnie w gubernji chełm skiej i s - Rodak jego, Bielovucie, dokonał potym ju ż te 
ii© około 40 stow arzyszeń polskich, zalegali • go przelotu pom yślnie. O statnim rekordem
wanych przez lubelską kom isję gubernjalną. alpejskim był lot przez J u n g fra u (4,200 metrów)
idto istnieje tam kilkanaście oddziałów roz- Szwajcara Bidera w m aju roku ubiegłego. R e
ch tow arzystw ,! zalegalizowanych w Warsza- kord ten pobił obecnie Parmelin.
e. W edług projektu g u b e rn a to ra chełm skie
nie należy zezwalać na tw orzenie w powie>nej mu gu b ern ji tow arzystw specjalnie wyaniow ych i polskich. Tego rodzaju orgam za:je pow inny być m ieszane, przyczyni zarzhtow arzystw pow inny składać się z k at liw i z praw osław nych. Do w szystkich towafstw powinny być przytym zastosow ane
zepisy o używ aniu języka rosyjskiego, jak
poszukuje zajęcia w godzinach wieczoro
, to ina w kraju zachodnim ; istniejące od wych. Specjalność: buchalteria i kores
lały pow inny poddać się nowej legalizacji
zez kom isję chełm ską. Komisjom gubernjal- pondencja w języku polskim, rosyjskim
m w pozostałych gubernjach K rólestw a Pol- i niemieckim. Przyjmie zarząd domem,
iego powinno być polecone, aby me zatwier- ewentualnie za mieszkanie z pewną dopłatą.
ały ustaw stow arzyszeń z działalnością na
bernję chełm ską. Tego rodzaju środki powin
j^ontekcja damska. Niecała 12. Garszyńska.
być rów nież stosow ane do tow arzystw droego k red y tu oraz Kółek rolniczych.

Ostatnie wiadomości.

• Rozmaitości.

Handlowiec

wychnwaniec zagr. Akademii Handlowej

ata Cukiernia,

dobrze prosperująca do sprzedania za
w warszawie.

M raz. Sowia 4, przy targu

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: W arszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbowa 8.— Dom Handlowy L. i EMetzl
dc C-o, ul. Marszałkowska JNś 130 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, ul. Marszałkowska J\f? 120
Redaktor i wydawca Dr. Mieczysław Biernacki.

Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lublinie.

