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Nocka jasna..
Mróz na dworze
Pod stopami chrzęści śnieg...
Puk... puk!., w okno
Wyjdź, niebożę!
Czekam, zdaje mi się wiek..
Nocka jasna....
Równa droga
Wiedzie, by na świata skraj...
Puk... puk... w okno
Nie bądź sroga
Tchnieniem swym się ogrzać daj!
Nocka jasna..
Blask miesiąca
Nie wystudzi uczuć nam...
Puk., puk . w okno
• Nie bądź drżąca —
Ja Szustowa koniak mani-

Po zamachu w Serajewie.
gram, będąc obdarzonym niesłychaną energją, która mogła mu być pomocną w zre
alizowaniu zamierzeń, zmarły arcyksiążę
był zdecydowanym zwolennikiem przebuTragiczna śmierć austrjackiego na budowy ustroju państwowego w Austji.
stępcy tronu, arcyksięcia Franciszka F er Przedewszystkim dążył całą siłą do po
dynanda jest tak potężnym zdarzeniem zyskania sobie sympatji narodów słowiań
politycznym, że znaczenie jego i wypły skich, wchodzących w skład wielojęzycz
wające zeń skutki dla monarchji habsbur nej monarchji habsburskiej, aby dualistyskiej, jako też dla całej Europy bardzo cznne państwo z uprzywilejowanymi na
trudno jest na razie określić. Siła tego rodami: niemieckim i węgierskim przeciosu jest tak druzgocąca, że może do kszałcić na tryalistyczne, a nawet fedefundamentów wstrząsnąć całym państwem ralistyczne, w którym narody słowiańskie
austro węgierskim.
zostałyby zrównouprawniono z narodami
Arcyksiąże Franciszek-Ferdynand nie obecnie dzierżącemi hegemonję w państ
był tylko zwykłym następcą tronu, który wie. Niewątpliwie, przebudowa państwa
oczekiwał śmierci sędziwego monarchy na tych podstawach i tym samym zrów
Franciszka-Józefa,—była to wybitna indy nanie wszystkich ludów w monarcji przy
widualność, na której pokładano ogromne czyniło by się do stworzenia potężnej no
nadzieje, jako na człowieku, powołanym wej Austrji, o której m arzjł zamordowa
do wskrzeszenia dawnej sławy, imienia ny arcyksiążę. Jakiż niewysłowiony tra 
Habsburgów i zdolnym do odegrania og gizm zawiera w sobie fakt, że arcyksiążę
romnej roli w procesie odrodzenia Austrji. padł od kuli słowiańskiej!
Ostrze jego planów politycznych skie-,
Zmarły arcyksiążę już od jakiegoś
czasu był właściwym sternikiem austrjac- rowane było przeciwko Rosji, w której
kiej nawy państwowej, w jego ręce po widział niebezpieczną współzawodniczkę
woli, lecz stale przechodziła najwyższa na terenie południowo-słowiańskim, to też
władza kierownicza. Człowiek ten obda przychylnym okiem patrzył na ruch ukra
rzony niesłychanie silną wolą, wybitnym iński "w Galicji Wschodniej, który jest sui
talentem strategicznym i ambicją, cze generis forpocztą, przyczyniającą się do
kał tylko chwili aby pochwycić w rozbudzenia ruchu ukraińskiego w Rosji
swe silne i władcze dłonie berło ce i zaszczepienia na Ukrainie rosyjskiej
sarskie.
sympatji austrofilskich. Z tych samych
Stugębna fama głosiła o bardzo am przyczyn moralnie popierał Franciszekbitnych i daleko idących planach zamor Ferdynand tendencje i zamierzenia anty
dowanego arcy księcia. Zdawał on sobie rosyjskie w Polsce austrjackiej.
doskonale sprawę z sytuacji, jaka się w yt
Wszystkie te sympatje i poparcia
worzyła po wojnie bałkańskiej. Mając z miały swe źródło w agresywnej polityce
góry wytknięty i dobrze obmyślony pro- zamordowanego arcyksięcia względem Ro

Skutki polityczne.
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sji. Parł on całą siłą do wojny z tym
państwem, już oddawna stojąc na czele
ąustjackiej partji wojennej, a dążenie to
doszło do szczytu podczas niedawnych
wojen Bałkańskich. Lecz wszystkie te za
miary kruszyły się o inną wolę cesa
rza Franciszka-Józefa.
Mordercza kula ucznia Princica, za
którym stał zorganizowany spisek, powa
liła naczelnego budowniczego i promotora
tych ambitnych zamierzeń ekspansywnych,
lecz wątpliwą jest rzeczą, czy zarysowała
samą budowlę. Idee, których wyrazicielem
był Franciszek Ferdynand, żyją i żyć będą.
Należy przyznać, że z chwilą jego śmier
ci, idee te utraciły potężnego swego ob
rońcę, lecz jego tragiczny zgon może być
tylko jeszcze jednym przekonywującym
dowodem i impulsem\do ich urzeczywist
nienia.
W wielkiej mierze będzie to oczywi
ście zależne od nowego następcy tronu
austrjackiego, arcyksięcia Karola Franci
szka Józefa, młodego, 26 letniego oficera.
Młodzian ten jest dzisiaj równaniem z
wieloma niewiadomemi, więc a priori nie
można nic rzec o jego zdolnościach, za
miarach i dążeniach. Stał on dotąd zu
pełnie w cieniu, przygnieciony wybitną
indywidualnością Franciszka Ferdynanda,
aż tu nagle, siłą faktów, zbliża się ten
młodzian do tronu Habsburgów. Cesarz
Franciszek Józef jest zbyt stary, sterany
i przygnębiony nieszczęściami, któro wali
ły się nań zawsząd przez cale życie, aby
potrafił przelać na swego przyszłego na
stępcę chociaż część swego doświadczenia
państwowego, znajomości ludzi i zdolno
ści zręcznego lawirowania w chaosie
przeciwstawiających się sobie wzajemnie
dążeń państwowych, programów politycz
nych i żądań narodowych. Więc możliwą
jest rzeczą, że przyszły młody monarcha
austjacki dostanie się pod wpływy kamaryli, od której zależne będą dalsze losy
nie tylko dążeń i celów zamordowanego
następcy tronu, ale i monarchji habsbur
skiej.
Bardzo ciekawym i znamiennym objawem w całym splocie skutków, zwią
zanych z tragiczną śmiercią arcyksięcia
Franciszka Ferdynanda, jest zachowanie
się rosyjskiej prasy, która ze względu na
dzielące ją różnice przekonań, zgadza się
na jedno, że tragedja serajewska da Ro
sji możność odetchnięcia z uczuciem ulgi.
Przekonanie to wypowiedziane w spo
sób dyskretny, ale wyraźny, świadczy, że
śmierć Franciszka Ferdynanda w skut
kach swych będzie miała dla Rosji bar
dzo znamienne znaczenie. Zmora wojny
z Austrją jeśli nie otrzymała w Seraje-
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wie ciosu śmiertelnego, to w każdym
bądź razie na pewien przeciąg czasu zo
stała obezwładniona. Przekonanie to jest
pierwszym skutkiem tragedji serajewskiej
i należy przyznać, że nie pozbawione jest
ono słuszności, bo zanim umrze Franci
szek Józef i nabierze męskości i siły in 
dywidualność obecnego następcy tronu,
dużo wody upłynie w Dunaju i Newie.
Z. R — icz.

Na widowni politycznejBezpośrednie skutki zamachu.

K u K J E k L U.B ł L S K i.

wolweru do gienerała Wereszanina, ówczesne
go naczelnika rządu bośniackiego. Wereszanin wyszedł bez szwanku, sprawca zamachu
popełnił samobójstwo.
Opozycyjny nastrój Serbów prawosław
nych był nietylko echem propagandy wielkoserbskiej, która po aneksji wzmogła się znacz
nie. Sam charakter autonomji krajowej, jaką
otrzymała Bośnja i Hercegowina, był tego ro
dzaju, że budzić musiał ciągły ferment wśród
prawosławnej ludności kraju? Konstytucja nie
nadawała sejmowi bośniackiemu praw ustawo
dawczych w takim zakresie, jak w innych kra
jach koronnych. Uchwały sejmowe zyskiwały
moc obowiązującą dopiero po zatwierdzeniu
ich przez parlament austrjacki i węgierski. Z
Wiednia jednak i Budapesztu Serbowie prawo
sławni nie spodziewali się niczego dobrego dla
siebie.
Polak Biliński, mianowany wspólnym
ministrem skarbu i wielkorządcą Bośnji i Her
cegowiny starał się w miarę możności wygła
dzić różnice wyznaniowe i rozwiać nieufność
ludnośei prawosławnej, wobec jednak prądu idącego z Wiednia, a jeszcze bardziej z Buda
pesztu. nie wiele mógł zdziałać w tym kierun
ku. Jawne protegowanie Serbów katolików
zwiększało coraz bardziej niezadowolenie Ser
bów prawosławnych, podsycane przez agien
tów z sąsiedniej Serbji, którzy w ostatnich
zwłaszcza miesiącach, zasypywali formalnie
kraj odezwami i pismami ulotnemi, podburząjąc ludność prawosławną do nieposłuszeństwa
i buntu.
Zamach w Serajewie zaostrzył, oczywiście
jeszcze bardziej stosunki wyznaniowe w Bośnji.
Ludność katolicka odpowiedziała nań odrucho
wo programem prawosławnych rodaków swo
ich. Obowiązkiem rządu jest nienawiść tę, o
której stłumieniu mówić w warunkach dzisiej
szych, rzecz prosta, trudno, skierować na wła
ściwą drogę i nie pozwolić dawać jej ujścia w
mordach i pogromach. Cały świat cywilizo
wany potępił z całą stanowczością zamach w
Serajewie, znajdzie jednak słowa bardziej jesz
cze stanowczego potępienia dla rządu anstrjac
kiego, o ile nie powstrzyma rozlewu krwi
bratniej.

Bezpośrednim następstwem zamachu serajewskiego był, trwający i dotąd, pogrom Ser
bów w Serajewie i w innych miejscowościach
Bośnji. Otwarły się szeroko upusty waśni re
ligijnej, nurtującej dawno już ludność Bośnji
i Hercegowiny i czerpiącej źródło swoje w s y 
stemie rządzenia, stosowanym w okupowanych
krajach.
Według danych spisu ludności z 1910 r.,
ludność Bośni i Hercegowiny wynosi 1,895 ty
sięcy, z czego 824 tysiące przypada na prawo
sławnych Serbów, co wynosi 44 procent. Li
czba muzułmanów wynosi 32 proc., Serbów-katolików zaś 23 procent. Rząd austrjacki usi
łował zawsze oprzeć się na katolikach, a więc
na najmniej licznej części ludności. Temu też
przypisać należy, że w swoim czasie jedni tyl
ko katolicy, przyjęli Z zadowoleniem anekcję
Bośnji i Hercegowiny. Ludność muzułmańska,
najwpływowsza ze względu na swój dobrobyt
ekonomiczny, protestowała przeciwko ostate
cznemu oderwaniu jej od Turcji, Serbowie pra
wosławni ciążyli więcej ku królestwu serbskie
mu, aniżeli ku Austro-Węgrom.
Rząd austrjacki, pragnąc uspokoić ludność
opracował wkrótee po okupacji specjalną kon
stytucję dla Bośni i Hercegowiny. Utworzony
został sejm bośniacki z 72 posłami z wyboru
i 20 mianowanemi. System wyborów kurjalny, co sprawia, że skład sejmu daleki jest od
demokratycznego. Wyznania po szczególne rep
rezentowane są proporcjonalnie: prawosławni
mają 31 mandatów, muzułmanie 27 i katoli
cy 16.
Zniesienie stanu mieszczańskiego. Ministerjum spraw wewnętrznych zamierzawnieść pro
Rachuby sejmu, że utworzenie sejmu u
sopokoi ludność, nie ziściły się. Prawosławni jekt zniesienia stanu mieszczańskiego. Osoby,
Serbowie, przy pierwszych zaraz wyborach w należące do tego stanu, będą przypisane do
1910 r. oddali głosy swoje na radykałów serb miast lub wsi, stosownie do ostatniegojmiejsca
skich. Otwarcie sejmu zaznaczyło się aktem ich pobytu, przyczym zachowają wszystkie do
terrorystycznym: student Zeranicz strzelił z re tychczasowe prawa i przywileje. Wszelkie spra-
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PRZYG O D Y
ARTURA GORDONA PYMA.
Upłynęło już sześć dni jak nie.kosz
towaliśmy żadnego jadła ani napoju, z wy
jątkiem butelki Porto, i widocznym było,
że nie wytrzymamy już długo, jeżeli nie
wynajdziemy czegokolwiek. Nie widzia
łem nigdy i nie chciałbym już widzieć
istot ludzkich tak wyniszczonych jak P e 
ters i August. Gdybym ich spotkał gdzie
kolwiek na ziemi w obecnym stanie, nigdybym się nie domyślił, żem kiedykol
wiek ich znał. Twarze przybrały zupeł
nie odmienny wyraz. Zaledwie mogłem
sobie wytłumaczyć, że to są ci sami ludze,
w towarzystwie których znajdowałem się
przed kilku dniami. Parker, chociaż ogro
mnie wymizerowany i tak słaby, że nie
mógł głowy podnieść do góry, nie był je
szcze w takim stanie, jak tamci dwaj.
Znosił cierpienia bardzo spokojnie, nie skar
żąc się nigdy i starając się wzbudzić w
nas i/adzieję wszelkiemi sposobami, na ja

kie tylko mógł się zdobyć. Co się tyczy
mnie, to pomimo, że chorowałem na po
czątku podróży i że byłem zawsze wątłej
budowy, cierpiałem mniej niż którykol
wiek z nich; wychudłem mniej i zacho
wałem w zadziwiającym stopniu władze
umysłowe. Tymczasem tamci byli zupeł
nie przybici, zdawało się, że wpadli w ro
dzaj jakiegoś zdziecinnienia; uśmiechali
się głupowato jak idjoci i gadali niedo
rzeczności. Chwilami jednak, bardzo rap
townie powracała im przytomność i nagle
rozumieli jasno nasze położenie; zrywali
się wtedy na równe nogi, jakby pchnięci
chwilowym napadem energji, i mówili o
tej kwestji w sposób zupełnie roztropny,
lecz pełen największej rozpaczy. Być mo
że także, że moi koledzy mieli o swoim
stanie takie wyobrażenie, jakie ja miałem
o sobie, i że bezwiednie popełniałem te sa
me dziwactwa i niedorzeczności co oni;—
jest to rzecz, której niepodobna mi spra
wdzić
Około południa Parker oświadczył, że
widzi ziemię po lewej stronie okrętu i za
ledwie zdołałem go wstrzymać, aby nie
rzucił się wpław ku niej. Peters i Au
gust nie zwrócili uwagi na to, co mówił;
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wy instytucji mieszczańskich obejmą władze
samorządów miejskich.
Nie będzie katastrof. Specjalna komisja te
chniczna, pod przewodnictwem wice ministra
komunikacji inż. Ł. Serukina, ukończyła szereg
prób wynalazku inż. Zielenaja polegającego na
tym, że przed każdym pociągiem, na dowolnej
przestrzeni biegnie naprzód specjalny wagonik
elektryczny, który automatycznie sprawdza stan
linji i sygnalizuje o nim na parowozie. W ra
zie jakiegokolwiek uszkodzenia, lub przeszkody,
trafia na nią sam wagonik, rozbija się, lecz
jednocześnie zatrzymuje pociąg, idący za nim,
bez pomocy maszynisty, hamulcami powietrznemi. Próby przedsięwzięte przy stosowaniu roz
maitych okolicznościowych wypadków, dały
wyniki tak pomyślne, że inż' Serukin zaapro
bował wprowadzenie wynalazku, wyznaczył osobną komisję dodatkową.
Kara za niepunktualność. Ministerjum komu
nikacji ponownie pozwoliło zarządom kolejo
wym powierzać zamówienia swoje fabrykom
zagranicznym na pilne części zapasowe, jako
to: osie, koła, bandaże parowozów i wagonów,
wobec tego, iż ustawiczne chybianie term i
nów przez fabryki miejscowe naraża koleje na
straty.
Tynkowanie domów. Senat na jednym z ostatnich posiedzeń rozstrzygał zasadniczo spra
wę zawczesnego tynkowania domów, wyjaśnia
jąc, że prócz grzywny właściciel nieruchomoś
ci obowiązany jest odbijać tynk z domu.
Według przepisów obowiązujących, nie
wolno w jednym roku budować i tynkować
murów, powinny one schnąć i dopiero na dru
gi rok wolno jest mury tynkować. Przepisy te
prawie nigdy nie są przestrzegane przez właś
cicieli nieruchomości. Przyjętym zwyczajem
zwykle bezzwłocznie po postawieniu murów,
tynkować je i dom staje się mieszkalnym. Poli
cja stale sporządzała protokuły i pociącała wła
ścicieli domów do odpowiedzialności z art. 66
i 68 Ust. kar. Zanim sprawa przeszła przez
wszystkie instancje, upływa rok, mury wys
chły, i właściciel domu, powołując się na to, że
obecnie dom jego nie przedstawia niebezpie
czeństwa dla zdrodwia publicznego, uzyski
wał zwykle wyrok w postaci 10 do 50 rubli
grzywny. O odbijaniu tynku po upływie roku,
a nieraz i więcej od chwili wystawienia mu
rów, nie było mowy. Obecnie Senat wyjaśnił,
że bez względu na czas, w jakim sprawa prze
dzie przez wszystkie instacje, właściciel domu
obowiązany jest tynk odbić. Wyrok ten zapadł
w sprawie małżonków Frejdenlich. Senat po
wołuje się w wyroku na 195 art. Ust.. Budów.,
oraz'poprzednie wyroki Senatu z 1890 r. nr. 3,
1897 r. nr. 50 i 1903 r nr. 7.

zdawali się być pogrążeni w jakimś po
nurym rozmyślaniu. Patrząc w kierunku
wskazanym, nie dostrzegłem żadnego śla
du wybrzeża, wiedziałem zresztą zbyt do
brze jak daleko znajdujemy się od wszel
kiej ziemi, by dać wiarę nadziei tego ro
dzaju. Dużo jednak czasu minęło, zanim
przekonałem Parkera, że się pomylił. Wy
lał tedy potok łez, płacząc jak dziecko z
krzykiem i szlochaniem przez dwie czy trzy
godziny, wreszcie zmęczony i wyczerpany
swoją rozpaczą, usnął.
Peters i August zrobili kilka bezsku
tecznych usiłowań, chcąc przełknąć ka
wałek skóry. Radziłem im żuć ją i wy
pluwać, ale zbyt byli osłabieni, aby mogli
usłuchać mojej rady. Ja sam nie prze
stawałem prawie gryźć skóry i sprawiało
mi to pewną ulgę, lecz głównie cierpia
łem z powodu braku wody, i zaledwie
mogłem się powstrzymać od picia wody
morskiej, przypominając sobie okropne
skutki, jakie stąd wynikły dla osób znaj
dujących się w tym samym co my położe
niu. Dzień cały miał upłynąć w ten spo
sób, gdy nagle spostrzegłem na wschodzie
żagiel po lewej stronie naszego okrętu.
D. c. n.
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JÓZEF CHAMBERLAIN*
Jeden z najwybitniejszych mężów stanu.
Joe Chamberlain, do niedawna jeszcze czynny
polityk, zmarł w tych dniach w 78 roku życia.
Urodzony w r. 1836 w Londynie, tam koń
czył uniwersytet. Prowadził przez czas jakiś
fabrykę wyrobów żelaznych w Birmingham,
poczym oddał się polityce i wycofał z handlu.
W roku 1876; wybrany został do Izby Gmia:
w r. 1880 objął w gabinecie Gladstone’a tekę
ministra handlu. W 1885 wybrany ponownie
do izby, wrócił w roku 1886 do nowego gabinotu Gladstone’a, ale, będąc przeciwnikiem ir
landzkiej polityki rządu, wystąpił po kilku ty
godniach i razem z Randolphem Churchillem
zorganizował nawet stronnictwo „unjonistyczne“, do walki z Gladstronem. W gabinecie
Salisburego był ministerm kolonji. Wtedy to
rozwinął swój program polityki imperjalistycznej. Mowy jego p. t.: „Speeches on the Irish
'Question“, wyszły w Londynie 1891 r.
Od kilku lat trawiony chorobą, wycofy
wał się powoli z życia politycznego a pod ko
niec roku ubiegłego zrzekł się ostatecznie
wszelkich godności publicznych.
Pozostawił po sobie pamięć polityka bys
trego, stanowczego, pełnego energji, a równo
cześnie prawego i nieskazitelnego.

Z całej Polski.
Konfiskata broszur. Z rozporządzenia inspe
ktora do spraw prasowych, w zakładzie intro
ligatorskim Holcmana przy ul. Cegielnianej w
Warszawie policja skonfiskowała 5,000egzemp
larzy broszur p, t. „Zbiór pieśni nabożnych",
wydanych nakładem T. Opieczyńskiego w
Łodzi.
Konfiskata. Nr. 182 z dnia 3 lipca gazety
„Przegląd Codzienny" został z rozporządzenia
komitetu do spraw prasowych skonfiskowany
za artykuł wstępny.
Nieprawdziwa wiadomość. „Goniec Częstocho
wski" pisze, iż podana w dziennikach wiado
mość o zamknięciu szkoły filologicznej polskiej
w Częstochowie jest nieprawdziwa. Zarząd o
kręgu szkolnego warszawskiego ostatecznie za
decydował, że szkoła ta (t. zw. gimnazjum I-e)
istnieć będzie nadal pod kierunkiem dyrektora
p. Gustawa Kośmińskiego.
Przeniesienie Bibljoteki Publicznej. Komitet
Towarzystwa Bibljoteki Publicznej w Warsza
wie zawiadamia, że Bibljoteka z dniem 1 go
lipca roku bieżącego przeniesioną została do
gmachu własnego przy ul. Koszykowej Nr. 26,
i do czasu zupełnego uporządkowania Bibljote
ki, kancelarja i biuro Towarzystwa czynne bę
dą codziennie od godziny l l rano do godziny
1 ej pp. oprócz niedziel i świąt.
Zamek zbaraski. Zamek zbaraski, otoczony
aureolą wspomnień bohaterskiej obrony J. Wiśniowieckiego, należy do najcenniejszych za
bytków wojennego polskiego budownictwa.
Wzniósł go na początku XVII w. architekt
holenderski Henryk t . Poene. Budowa zamku
przypomina cytadelę, a raczej piętrowy pałac,
ufortyfikowany w czworobok wysokim, oszkarpowanym murem i czterema bastjonami. Sy
stematyczny, dobrze obmyślany plan i staran
ne wykonanie wyróżniają zamek korzystnie od
innych naszych zamków i czynią go godnym
szczególniejszej pieczołowitości.
Od wielu lat stoi zamek opustoszały, lecz
w ogólnych zarysach zachował się stosunko
wo dobrze. Mury zamku zewnętrzne nienaru
szone, wewnątrz z końcem trzeciego dziesiąt
ka zeszłego wieku silnie wzmocnione i popra
wione przez Bema, późniejszego gienerała, któ
ry wówczas był tam dyrektorem cukrowni. Z
właściwych fortyfikacji, opasujących czworo
bokiem zabudowania zamkowe, jako tak zwa
ny mur wewnętrzny, otoczony wspaniałą fosą,
jest niemal wszystko zachowane, choć pewne
części zaczynają się powoli rozsypywać. Mur
północny i narożnik północno-zachodni są w
stanie najzupełniej dobrym. Brama wjazdowa
i facjatka jest jeszczę obecnie zamieszkana. W
samym głównym budynku wewnętrznym znaj
dowała się dawniej fabryka cukru; obecnie jest
użyty w parterze na skład słomy i siana i in
ne gospodarcze cele. W stanie nejlepszym
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znajduje się połowa budynku tylnego, przy
pierającego do muru fortecznego, tak, że z
pierwszego piętra można przejść wprost na
ten mur około 5 metrów szeroki.
Sprawę restauracji zamku zbaraskiego po
ruszyło jeszcze w r. 1897 grono konserwato
rów Galicji wschodniej, a ówczesny właściciel
Zbaraża, d r Tadeusz Niemętowski, w miarę
środków starał się o zachowanie tej pamiątki
historycznej. Obecnie właścicielami zbaraża są
Jawetzowie, którzy o konserwację zamku ma
ło się troszczą.
W r. 1913 Towarzystwo szkoły ludowej
w Zbarażu podjęło projekt zakupna zamku
przez kraj przy pomocy skarbu państwa i umieszczenia w nim zakładu naukowego. Obec
nie Tow. szkoły ludowej poruszyło znowu tę
sprawę w namiestnictwie, poparła je komisja
konserwatorów we Lwowie oraz komisja cen
tralna w Wiednia. Dojście do skutku tranzakcji zawisłe jest obecnie od decyzji ministe
rjum oświaty i uchwały Sejmu, w przypusz
czeniu, że właściciele zamku zbaraskiego, któ
ry jest dla nich jedynie ciężarem, nie ’ będą
przy sprzedaży stawiali zbyt wygórowanych
warunków.
Ze statystyki Poznania. Rocznik statysty
czny m. Poznania za rok od kwietnia 1913 do
kwietnia 1914 zawiera między innemi następu
jące dane:
Związków małżeńskich zawarto w tym r
1072. Według narodowości było polskich ślu
bów 600, niemieckich 417, mieszanych 62. Dzie
ci urodziło się żywych 5044, chłopców 2 626
dziewcząt 2,418; ślubnych 4,265, nieślubnych
779. Według narodowości było polskich dzieci
2,825, niemieckich 1,307. Przeciętna liczba
dzieci małżeństw polskich wynosiła 4,18, nie
mieckich 2,74. Małżeństw mających po 10 dzie
ci, było 60 polskich, a tylko 3 niemieckie, po
12 dzieci 26 polskich, a 8 niemieckich, po 13
dzieci 19 polskich, a 2 niemieckie, po 14 dzie
ci 10 polskich, a 1 niemieckie, po 15 dzieci 5
polskich, po 16 dzieci 2 polskie, po 17 dzieci 4
polskie, a i niemieckie; 18 dzieci miało jedno
polskie małżeństwo.
Zatwierdzenie

budżetu.

Prezydent

miasta

Warszawy otrzymał wiadomość, że budżet miejski na r 1914 został zatwierdzony w całości
przez ministerjum spraw wewnętrznych i nie
bawem nadejdzie.
Koleje Nadwiślańskie i.,, elewator. Minister
jum komunikacji dla potrzeb ładunków zbożo
wych, skierowywanych z linji kolejowych, a
w ich rzędzie i Nadwiślańskich do portu w Libawię, terminowo postanowiło zbudować tam
elewator.Ządany kredyt w wysokości 1,645,000 r.
rada ministrów zadecydowała w celu skorzysta
nia z bieżącego sezonu budowlanego, asygnować natychmiast z funduszów zapasowych i
swobodnych resztek eksploatacyjnych zaintere
sowanych kolei. Na koleje Nadwiślańskie z
resztek tych przypada do wniesienia suma udziałowa 400,000 rb. Oprócz kolei Nadwiślań
skich koszty budowy obciążają ^Koleje Połud
niowe, Południowo-Zachodnie i kolej SamaroZłatoustowską.

Z naszych stron.
Teatr Popularny. Dziś po raz czwarty doskonałai pełna humoru farsa „Hiszpańska mu
cha
Zakończy Kabaret, na który złożą się
monologi, śpiewy, kuplety i tańce, z udziałem
całego towarzystwa.
Nieodżałowanemu prof. Romualdowi Stepowskie-

mu. (Wspomnienie). Młodzież lubelska poniosła
stratę niepowetowaną. Zmarł oto dn. i lipca
b. r. w Warszawie, skutkiem fatalnego wypad
ku, Romuald Stępowski, nauczyciel szkół lubel
skich — człowiek wielkiego umysłu i dobrego
serca.
Romuald Stępowski życie swe poświęcił
niewdzięcznemu nieraz zawodowi nauczyciel
skiemu i jako najlepszy profesor, nadługo po
zostanie w pamięci uczniów, których całe sze
regi wykształcił. Posiadając duże wykształce
nie, jako siewca, wiedzy ziarna złote’ zasiewał
w umysły młodociane... Rozniecał szlachetne
pierwiastki w uczniach swych, wskazywał przy
kłady godne podziwu i naśladowania. Kochał
nas jak ojciec, za cele wzniosłe, ku którym rwa
się młode dusze...
"

8.
Dziś więc w sercach naszych żal, — żal
serdeczny, bo utraciliśmy najlepszego nauczy*
cielą.
Gdy nie mogliśmy zebrać się gromadnie
nad otwartą mogiłą zasłużonego profesora, nie
chaj te słowa, nieudolnym piórem moim skre
ślone, wyrażą cień bodaj tych uczuć wdzięcz
ności, co w sercach uczniów jego niegasnącym
nigdy ogniem płoną.
Były uczeń W. Z .
Z Tow. Krajoznawczego.
Lokal Oddziału
lub. Tow. Kraj, został przeniesiony i od l lipca
mieścić się będzie przy ul. Kapucyńskiej Na 7
(Resursa Kupiecka). W czasie wakacyjnym lo
kal będzie otwarty tylko 3 razy tygodniowo
od 6—7 po poł. we wtorki, czwartki i soboty.
Teatr lubelski w Chełmie. W środę dn. 8
i czwartek 9 b. m. projektowane są dwa przed
stawienia lubelskiego zespołu teatralnego w
Chełmie.
Sprawa Klemensowskiego. Sprawa o ubez
własnowolnienie Józefa Klemensowskiego, obywatela ziemskiego z gub. Lubelskiej,'po zwol
nieniu ?go z sanatorjum przeszła w fazę spo
kojniejszą, wyrażającą się w szeregu kroków,
prawnych, przedsiębranych przez Klemensow
skiego i jego żonę z jednej strony, radę zaś
familijną z drugiej.
Jak wiadomo, dnia 20 marca r. b. warsz.
sąd okręgowy uchylił postanowienie rady fa
milijnej, zwołanej w grudniu r. z. przed sędzią
poKoju m. Warszawy, ze wszystkimi skutkami,
a więc i w punktach, w których] rada familyna uchwaliła osadzić Klemensowskiego w sa
natorjum i przedsięwziąć kroki w celu uniewa
żnienia małżeństwa Klemensowskiego.
Rada familijna tej decyiyi sądu 'okręgo
wego nie zaskarżyła.
Natomiast dnia 14 kwietnia r. b. zwoła
no radę familijną u sędziego pokoju w Puła
wach, w którym to rewirze położone są dobra
p. Klemensowskiego; tam obrano na opiekuna
głównego, już nie p. Jana Wielowiejskiego,
który przez radę w Warszawie powołany został
na to stanowisko, lecz p. Adama Wielowiej
skiego, ad w. przys. z Siedlec, brata pierwsze
go. Ten wybór głównego opiekuna nie zapad!
jednogłośnie; żona Klemensowskiego domaga
ła się. aby jej oddać opiekę nad mężem; sę
dzia pokoju m. Puław, uważał żądanie to za
słuszne i prawne, i w tym sensie wystosował
swą opinję przeciwną głosom członków rady
familijnej.
1 ta nowa uchwała rady familijnej zaskar
żona została przez p. Klemensowską do sądu
okręgowego w Lublinie; petentka skarży się,
że rada familijna przedwcześnie została zwo
łana, gdyż decyzja izby, orzekająca ubezwłas'nowolnienie, nie uprawomocniła się jeszcze;
pozatym żąda ewentualnie oddania jej opieki
nad mężem.
Skarga ta dotychczas nie znalazła się
na wokandzie sądu okręgowego w Lublinie.
Decyzja izby, orzekająca ubezwłasnowol
nienie p. Klemensowskiego, zaskarżona zosta
ła w tych dniach do senatu; jedną skargę ka
sacyjną wniósł adw. przys. Władysław Rytel
w imieniu Agnieszki Klemensowskiej, drugą—
adw. przys. Gołęberski w imieniu samego
Klemensowskiego.
Co do funduszów i kwitów depozytowych
zabranych p. Klemensowskiemu, podczas osadzeuia go w senatorjum, znajdują się one w
depozycie pełnomocnika, p. Jana Wielowiej
skiego, pierwszego opiekuna głównego p. K.

Sklep Artystyczny
<Józefa Radomskiego
gmach Hotelu Europejskiego.
-----------, ------------------

jedyny w Lublinie hurt, skład

obić papierowych
warszawskiego Tow. Akcyjn.
„J. Franaszek“ .
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Rozmaitości.

Ostatnie wiadomości.

Wieża Babel w New-Yorku.

ZNAMIENNE POSŁUCHANIE.
Wiedeń. Cesarz przyjął wczoraj na cało
godzinnym posłuchnniu szefa sztabu gieneralnego, Hoetzendorfa. Na dzisiaj wezwany jest
do cesarza minister wojny, gienerał Krobatin.
B E Z W O JN Y .
Bndapeszt. Wysoce półurzędowy „Budapesti Hirlop" utrzymuje, że niema żadnego po
wodu do obawiania się wybuchu wojny mię
dzy Austrją a Serbją. Dopiero po zakończeniu
śledztwa w sprawie zamachu serajewskiego
rozpocznie się wymiana not dyplomatycznych
między Wiedniem a Biaiogrodem, wszelako
bez pobrzęku szabel. Monarchja austro-wę
gierska potrafi zachować powagę i zapewnić
sobie poszanowanie, bez chęci wywoływania
wojny.
RABUNKI MIRYDYT0W.
Durazzo. Mirydyci nadal dokonywują w
mieście rabunków. Oficer holenderski Pabijus
oświcdczył, że oficerowie nie są w możności
zapobiedz ucieczkom mirydytów i usunąć z
pośród nich tych, którzv są szkodliwi dla obro
ny miasta.
JESZCZE 2 - 3 DNI.
Paryż. „Echo de Paris" twierdzi, że ks.
Wied w ciągu 2—3 ani najbliższych opuści
Durazzo i uda się na okręt austrjacki.
NASTĘPCA HUERTY.
Waszyngton. W drodze urzędowej donoszą
z Meksyku, że następcą-Huerty jutro wybrany
będzie Pedro Laskurain, Huerta zaś zajmie
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dawne stanowisko naczelnika sztabu i otrzy
ma mianowanie zagranicę zapewne do Fran
cji.
DEMONSTRACJE W GALICJI.
Lwów. Demonstracje przeciwniemieckie
ponowiły się. Studenci znowu powybijali szy
by w kilku sklepach niemieckich. W Prze
myślu demonstracje przybrały groźne rozmia
ry. Policja była zmuszona dobyć broni. Aresz
towano 20 studentów.
BURZE.
Rzym. Onegdaj cale Włochy nawiedziła
straszna burza, połączona z gradem i oberwa
niem się chmury. Straty olbrzymie. Mnóstwo
osób zabitych przez pioruny.
Wenecja. Podczas strasznej burzy wczo
rajszej piorun uderzy! w gondolę, wiozącą kil
ka osób, i zabił wszystkich podróżnych.

W dużej sali teatru „Urania" w Wiedniu
dr. J. L. Krug mówił o New Yorku. Nie o ba
jecznym przepychu hotelów i pałaców, nie o
cudacznych ekstrawagancjach panów miljonerów, ale o nędzy ubogich dzielnic, o spelun'
kach murzyńskich i chińskich.
Dr. Krug nazywa New '‘York nowoczesną
wieżą Babel.
Cały obszar, na którym stoi miasto, na
byty był przed 200 laty za 350 koron, kiedy
dziś plac na jeden dom kosztuje kilka miljonów.
Wszystkie ludy globu ziemskiego zamie
szkują New York, a niektóre mają w nim
dzielnice ludniejsze od stolic własnej ojczyzny.
D O JF A B R Y K I
Włochów jest 600 tys., czyli więcej niż
F.
Białobrzeski
i J. Dzierżanowski w Rejowcu
w Rzymie. Nędza dzielnicy włoskiej przecho
potrzebni
dzi wszelkie wyobrażenie. Światło dzienne nie
dochodzi zgoła do wielu warsztatów, znajdu
jących się w znacznej liczbie pośrodku olbrzy
mich kamienic, a robotnik włoski pracuje tu
Zgłaszać się piśmiennie.
przy lampie wtedy, gdy nad miastem żarzy
się wspaniałe słońce.
JEST DO SPRZEDANIA MASZYNA
Policja nowojorska obchodzi te kazamaty,
w których ciężka, w złych warunkach praca
nie broni przed występkiem.
nowego syst. „VICT0RIA“. Wiadomość: ul. Czechow
ska dom Jakubowskiej w sklepiku.
W dzielnicy włoskiej dzieci padają jak
muchy, a ich rodzice—nędzarze ostatni grosz
oddają na pompę pogrzebową.
Jest do sprzedania majątek ziemski „Krzezeń*1 pow. LuWłosi mają w New Yorku własną giełdę
■* bartowskiego, obszaru 99 mórg. 7o pr. Wiadomość
u Adw. Przys. Głuchowskiego,
pracy, której gmach wznieśli kosztem miljo
nów, a gdy im zarzucić, że są tutaj cudzoziem
cami, odpowiadają na to śmiesznym gen u 
eńskim: „Kolumb!"
Dzielnica włoska okala chińską, która
wydaje się innym zupełnie światem. Podobni
do szczurów mongołowie biegają tu przez
dzień cały za interesami, dopuszczając się w
nocy niesłychanych i wstrętnych zbrodni.
Wciągają też białych do swoich palarni
Na letnisku konieczność ą jest mieć za
opium, gdzie policja często odbiera żółtym
wsze
wyborne wino francuskie „Saint
białe dziewczyny, na które szczur chiński ^og
Rapha6l“
, doskonałe przy zasłabn ęciach
romnie łasy.
żołądkowych i febrycznych Wino to jest
W krytych uliczkach chińskich można do
stać nożem w plecy lub narazić się na wbicie
środkiem przywracającym i wzm acniają
gwoździa w ciemię, więc Europejczyk stroni od
cym siły tak dla dorosłych, jak i dia dzieci.
tej dzielnicy lub udaje się do niej ze strażą.
Oryginalne
Interesujące jest nowojorskie „ghetto" za
z tym podpisem O ~ S t a w i c k i ?
mieszkane przez 1,250,000 żydów. Na przestrze
ni kilometra kwadratowego skdpia się tutaj około 320 tys. ludzi, żyjących w okropnym nie
'chlujstwie i bez cienia opieki sanitarnej.
Żyją tu wychodźcy kiszyniowscy, żyją tuła
cze z całej ziemi, a nędza daje się we znaki tym
emigrantom więcej niż gdziekolwiek.
Tu na ^chodniku przyszywa guziki prze
chodniom ukształcona żydówka, a za kilka za
robionych groszy kupuje potym bułek dla
swych siedmiorga dzieci.
Na jednej z ulic wznosi się gmach Talmudtory, a bije stamtąd ten sam “łkający
śpiew, jak w miasteczku galicyjskim.
W U R S Y N O W IE
Słowianie mają w New Yorku najlepszą,
jako pilni robotnicy, opinję, ale niemcy nie
wynaradawiają się tak szybko, jak oni, strzegąc wraz z dokumentalni (świadectwo szkoły, metryka, świadectwo powtórnego szczepie
zazdrośnie tradycji ojczystych i nie porzucając nia ospy, piśmienne zobowiązanie rodziców do regularnego wnoszenia opłaty szkolnej,
ojczystego języka.
zaświadczenie 2-ch osób wiarogodnych co do moralnego prowadzenia się kandydata i
Oczywiście, olbrzymia ta wieża Babel krótki własny życiorys) należy nadsyłać przed 15 sierpnia r. b. pod adresem: Warszawa,
jest bardzo wygodną areną zbrodni, występku skrzynka pocztowa ,N°377.
i wszelkich sztuczek złodziejskich.
Kandydaci na kurs I (w wieku lat 15 — 17) i na kurs II (od lat 16— 18) winni
Na elektrycznym stoiku kaźni śmiertelnej
stawić
się na egzamin w Ursynowie 1 września r. b. o godzinie 8 rano.
zasiadają tu piętnastoletnie wyrostki, a ośmio
letni łobuz umie kraść klejnoty wartości 10,000
Kancelarja Seminarjum wysyła na każde żądanie program i warunki przyjęcia.
koron.
Wobec tego organy śledcze i policyjne
bywają często bezsilne, ustępując pola przed
PR2ECIW
stawicielom i przedstawicielkom Armji Zba
wienia, której wielkie centrum amerykańskie
10 NAGRÓD NAJW YŻSŻYCM
dużo zawdzięcza i to pod każdym względem,
zarówno w kierunku moralności, jak w ratun
Prospekty , świadectwa urzędowe b e z p ł
kowyrn i sanitarno-lekarsKim.
Fa b r y k a CE RE ŻYTU, W a r s z a w a

KOTLARZE ŻELA ZN l
DO POŃCZOCH i TRYKOTAŻY

Mieszkacie na ietniskii.

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

Reuaktor i wydawca Dr. Mieczysław Biernacki.

Drukarnia i Lit. J

Pietrzykowskiego w Lublinie.

