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KOLEGIUM Z. N. P. 
Na innem miejscu podaje- 

!ii\ wesołą dla Związkow- 
i"\\ wiadomość, że naresz- 
ce udało sie Radzie Szkol- 
ni'i z łona Z. X. P. uzyskać 
"charter dla Kolegium 
/wiązkowego w Cambridge 
>prmgs, Pa., o który to 
"charter” czyniono starania 

1 samego początku założe- 
nia Kolegium. Trudności w 

wydostaniu teg0 “charteru” 
hyły wielkie, gdyż Wydział 
szkolnictwa stanu Pennsyl- 
vania stawiał różne na razie 
niemożliwe do wykonania 
w arunki. 

żądano od Związku zupeł- 
nego przeistoczenia Kole- 
gium, aby ono odpowiadało 
warunkom na jakich istnie- 
ją inne Kolegia amerykań- 
skie. Chwalono wprawdzie 
-y■itein w naszej szkole, gdv 
\ontisya stanowa na miejscu 
zbadała prowadzenie szko- 
ły. ale “charteru” odmawia- 
li" na zasadzie, że Kolegium 
nie stoi na stopniu wymaga- 
nym przepisami. 

.\ic chciano tez uznać na- 

zwy Polish National Al- 
liance College, bo to się pa- 
nom z komisyi stanowej wy- 
dawało zbyt polskie, a go- 
dzono się na nazwę Kościu- 
szko College. Pułaski Col- 
lege lub coś podobnego. Jed- 
nak po usilnych i energicz- 
nych staraniach nowej Rady 
Szkolnej związkowej, uzy- 
skano "charter" na Kole- 
gniin i przytem zatrzymano 
nazwę Polish National Al- 
liance College (Kolegium 
Związku Narodowego Pol- 
skiego). Zresztą sprawę tę 
szczegółowo wyjaśnia sekre- 
tarz związkowej Rady Szkol- 
nej p. R. Abczyński, którego 
raport zamieszczamy na 4-ej 
stronie niniejszego numeru i 
radzimy czytelnikom prze- 
czytanie go uważnie. 

Od siebie dodać musimy, 
że Kolegium związkowe sta- 

nęło na stopniu, na jakim ie 
mieć chcieliśmy i ze wszech 
miar zasługuje na poparcie! 
naszego ogółu. nietylko 
związkowego, ale i poza 

Związkiem stojącego. 
()becna wojna w Europie 

zaabsorbowała umysły na- 

szego wychodżtwa' i prasy 
polskiej do tego stopnia, że 
na razie o Kolegium zapom- 
niano, j zeszło ono na drugi 
plan. \aszem zdaniem jed- 
nak wojna w Europie nie po- 
winna bynajmniej przeszka- 
dzać rozwojowi Kolegium 
związkowego, gdyż jest ono 

naszą potrzebą na wychodź- 
cie bez względu jak się 
wojna w Europie skończy. ; 
Ofiarność na potrzeby Oj- 
czyzny jest wprawdzie pier- 
wsza i konieczna, ale poza tą 
ofiarnością grosz się znaleść 
może i na Kolegium, jak się 
znajduje często na rzeczy 
niepotrzebne — rzeczy zby- 
tku, bez którychby się obejść 
zupełnie można. 

Kolegium związkowe je- 
dyne tego rodzaju w Ame- 
ryce, to chluba nasza i po- 
trzeba. Rozwija się ono nor- 
malnie i udoskonala z każ- 
dym rokiem, a za lat kilka, 
mamy nadzieję, prześcignie 
inne tego rodzaju instytucye 
w Ameryce. Potrzebuje ono 

jednak ofiarności naszej, do- 
póki nie będzie mogło się 
prowadzić własnemi siłami. 
Ludzie fachowi, obznajo- 
niieni z pedagogią, którzy 
zwiedzali to Kolegium, ba- 
dali system nauk i egzami- 
nowali studentów, jednozgo- 
dnie przyznają, że Kolegium 
stoi na wysokości swojego 
zadania i Związek szczycić 
się niem nio/.e. 

Obowiązkiem przeto Bra-1 
ci Związkowców ic^t pod-1 
trzymywać tę instytucyę tak 
morał iie jak i finansowo, a-l 
bv z każdym rokiem lepiej j 
>ie rozwijała i udoskonalała. I 
Posiadając “charter” ma Ko-' 
legium podstawy prawne i 
nic mu ze strony rządu nie 
zagraża. Od nas teraz jedy- 
nie zależy, aby Kolegium 
miało odpowiednią liczbę 
studentów i nieniądze nie- 
zbędne na utrzymanie tak 
pożytecznej dla naszego wy- 
chodżtwa instytucyi. 

ZMIERZCH HABSBURGÓW. 
Niejeden z tych. którzy midi 

wątpliwy zaszczyt być poddany- 
mi austryackimi i podziwiać 
bln>k korony Habsburgów, z któ- 
rych “tronem złączon jest na wie- 
ki \uMryi los”, pokręci może z 

niedowierzaniem głową, gdy mu 

tu w republikańskiej Ameryce 
-kre-iimy krytyczny szkic tej dy- 
nasty i. uchylając tajemniczej za- 

łony prywatnego życia tych ‘‘•po- 
.) azańców boskich” i ich kamary- 
i dworskiej, stojących ponad 

«v em i krytyką opinii swych 
p •ddanych. 

’> u iawno w jednrm z codzien- 
ny tu-m amerykańskich w Chi- 
cag" ukazał się szkic historyczny 

'■'kij ■ Matnich Habsburgów, o- 

orty na nowszych historycznych 
zapi-kach i rewelacyach, w któ- 
rym autor, Herbert Caxton, taką 
daje charakterystykę tej rodziny 
1 '■ \;a. cj: “Zr wszystkich rodów 
pa l acych w Europie Hab«bur- 
Rf*« ie -a najstarszym i najbar- 
dziej zdegenerowanym. W źao- 

nyn' innym królewskim rodzic 
nie -na i nic było tylu lunatyków, 
niat dków*. ułomnych, idyotów, 
niemoralnych mężczyzn i kobiet.” 

“Austrya” — jak mówi histo* 

ryk Krones. — to jest Austrya. 
różnorodne żywioły, skojarzone 
łącznikiem dynastyi i wspólnych 
interesów”. W jaki s«j>osób jrrzez 
tak długi cza- utrzymywał się ten 
absurd państwowy, to je-t dla hi- 
storyków* zagadką ; przez siedem 
wieków zaś na jego tronie trzy- 
irta sję dynasty a llab-fnirgów, po- 
mimo, że nic wryidał ona ani jed- 
nego genialnego władcy, pomimo 

I klęsk, strat i <ęromnych hłędów* 
politycznych. Zdaje się jednak, 
że teraz fdiża się ostatni akt tej 
tragedyi, jaką było panowanie 
krlku ostatnich Habsburgów i 
ród ten zniknie z li-ty panują- 
cych rodzin na zawsze. 

Jedną z najciekawszych posta- 
ci był Jozef 11. już z tego w zglę- 
du. że odcinał -ię ostro od swoich 
poprzedników i następców, ludzi 

opr<**z absolutywtycznyrh dążeń, 
żadnej ja-no określonej polityki 
nie posiadających. Wielbiciel 
Fryderyka W ielkiego. mason i 

wróg klerykalizmu, dążył on do 
nadania monarchii jednolitego 
charakteru, a usiłował dokonać 

tej niemożliwości pr/c/ centrali- 
zowanie władzy we Wiedniu, za- 

cieranie różnic językowych, reli- 

gijtiych i narodowych. Józefińska 
era. pamiętna w Galicyi. zazna- 

czyła >ię germanizacją szkół, ko- 
kmizacyą kraju jwzez Niemców i 
ograniczeniem dochodów para- 
fialnych przez “ju»a stolae**. O 
jego demokratycznych wystę- 
kach krążą pocieszne anekdoty. 
panował wśród wewnętrznej roz- 

terki. wywołanej -porem z pa- 
pieżem i duchowieństwem. po 
którego stronie stała matka. Ma- 

^ 
rva Tercja. a zmarł śmiercią na- i 
głą. o której spowodowanie nie- i 

którzy jKtsądzają Jezuitów. 
Brat jego i następca, Leopold! 

II otrzymał po nim w spadku re-1 
wolucyę w Niedcrlandach i na, 
W ęgrzech, równocześnie zaś we 

Francji już rozbłyskała łuna 
Wielkiej Rewolucyi. na której tle 
wschodziła gwiazda Napoleona. 
Leopold, zagrzebany |k> uszy w 

tradycyjnym absolutyzmie, nic 
zrozumiał wcale doniosłości tej 
dziejowej chwili. 

Syn jego, Franciszek II, figura 
niedołężna i trzymająca się bab- 
skiego fartuszka, nic był dla Na- j 
poleona żadnym przeciwnikiem. 
Po szeregu klę-k. których koroną 
bj-ła bitwyi p<»d W agram i zajęcie 
W icdtiia przez Francuzów, utra- 

ci! on dziedziczne prawo do Al- \ 
zacj i i Lotaryngii, obok innych 
rozległych tery tory ów. jak Nic- 
derlandj’. królestwo Wenecji i 
inne. Na dobitek zaś musiał się 
zgodzić, gdy zwycięski parwe- 
niusz. “petit corporal" Bonaparte 
zażądał jego córki za żonę. która | 
miała zasiąść na tronie francus- 
kim świeżo zbrj-zganym krwią 
ciotki Franciszka IF. Maryi An- 
toniny. Dopiero krwawe Water- 
łoo pozwoliło mu nieco odetchnąć. 

Wewnętrzne rządy tego Habs- 
burga byłj- wprost haniebne. U 
ich steru -tanął Metternich. “Mii- 
rawiew Austrya". ł<nr nad łotra- 
nu. przewrotny, bezwzględny ty- 
ran. Absolutyzm święcił tryumfy, 
orgia despotyzmu rozpasała się 
nad całem państwem; zapełniły 
-ię więzienia wolnomyślicielami, 
szubienice skrzypiały gęsto, 
zgnieciono wolność słowa i prasy, 
ograniczono uniwersytety i szko- 
ły. Przed szpiegami Metternicha 
nikt nie był bezpiecznym, gdyż 
człowiek ten sterroryzował 
wszelkie sądy i władze. Wśród ) 

tego wszystkiego Franciszek u- 

służnic podpisywał drugi rozbiór 
Polski, choć nic przytem nie ko- 

rzystał. Zmarł w r. 1835, a na 

tronie zasiadł najstarszy syn, 
Ferdynand I. obejmując w spad- 
ku przygnębione państwo i krwa- 
wego łotra Metternicha. Rządy 
tego Habsburga, chwiejnego i o- 

graniczonego niedołęgi były jesz- 
cze haniebniejsze niż ojcowskie. 
Pamiętne wymordowanie szlach- 

ty galicyjskiej w r. 1840-tym i za- 

garnięcie Wolnego Księstwa 
Krakow skiego pozostaną na zaw-1 
s/.c płatną w tej i tak brudnej hi- ^ 

storyi Austryi i domu Habsbur- 

gów. Tymczasem szła w iosna lu-j 
dów, bwł/.ąc wolnościowe aspira- 
cye. Węgry chwyciły za broń 

przeciw despocie, a w końcu ze- 

rwał się i sam Wiedeń w r. 1848; 
Ferdynand musiał zrezygnować, 
a zły duch Austryi, Mctternich. 
umknął z kraju. Niestety, jego 
metoda rządzertta pozo-tała. 

Ng tronie zasiadł siostrzeniec 

Ferdynanda, ośmnastoletni Fran- 
cis/ck Józef. Ho dzrś dzierżący 
berło Au*iryi. 

Ostatni akt historycznej trape- 
Hyi rozfK»c7ął się burzliwie i mo- 

że się zakończyć upadkiem, -/mie- 

ceniem Hycla «tyi llabsburjjów 
przez fHierną zawieruchę dziejo- 
wą. Zanim śmierć obecnie panu- 

jącej starca zdejmie konwen- 

cjonalną pieczęć dyskrecji z u*t 

krytycznej hi story i. mu^ńny za- 

dowolnić się rewelacjami naucz- 

nych świadków icgo sześódziesię- 
cio szcścio letniego panowa- 
nia. 

I\»łuchajmy, co oaynt władcy 
pi-zc historyk Stced: “żaden a 

nowożytnych monarchów nic 
przeżył tylu przewrotów i nie 
przeszedł tak okrutnych prób. 
Młodzieniec, dość liberalnie wy- 
chowany. wstąpiwszy w r. 1S4S 
na tron, zastał państwo w rown- 

Itrcyi i nauczył się nieufności ku 
ki •nstytucyonalizmowi, liberali- 
zmowi i wszelkim innym formom 
postępowych dążeń politycznych; 
absolutny władca doprowadzo- 
nym został przez sit* wypadków 
i reakcyjnych doradców tło prze- 
konania. żc armia, kościół, połi- 
cya i biurokracya ~ą jedynymi pc- 
wnymi filarami tronu.” Rzeczy- 
wiście też wszystkie tradycyjne 
wady dynastyi znalazły wyraz w 

t\ni człowieku: despotyczne aspi- 
racyc. które mu nigdy nie pozwo- 
liły j>>g««Izić -ię -zezerze z ideą 
konstytucyjną, obłudna bigotc- 
rya. zmierzająca do oparcia abso- 

lutyzmu na włjdywacb ducho- 
wieństwa. terrory/' rwanie wolno- 

ściowych prądów jmstrachem żoł- 

dackiej armii, przede w szystkiem 
zaś egoistyczne przekonanie, żc 
intere- dyna-tyi jest równoważ- 
nym lub wyższym nad interes X 
dobro ludów — oto główne rysy 
je»go charakteru, które na całem 
jego panowaniu wycisły wyraźne 
piętno. 

Rządy TozjKH-zął ten “dobrotli- 
wy monarcha” od strumienia re- 

wolucyi węgierskiej w sposób go- 
dny swoich poprzedników i bc- 

styalskiego Mettemicha. czego j 
dowodem jest. że nawet sułtan [ 
przeciw temu protestował. Ryła j 
to formalna rzeź; Węgry pławiły ; 
się we krwi najznakomitszych 
swych rodzin, szubienice, kule. J 
haęncty i kije były w ciągłej ro- 

ł>ocic. Krwawa "hycną Brescyi”, 
przeklętej pamięci Heynau roz- 

puszczał po Węgrzech hordy zbó- 

jeckich pandurów i krnackich żoł- i 

daków. którzy swój pochód na 

ziemi Ar pada znaczyli rabunkiem.1 
gwałtem i mordem. \Vreszcie o-i 
statni rozpaczliwy wysiłek Ma- 
diarów zgniiósł Franciszek Józef i 

przy pomocy krwawego cara. i 
J00.000 muzyków Paszkiewicza. 
Ale krew psiała nieubłaganą nie- 
nawiść, a przekleństwo rozpaczo- 
ncj matki, hr. Karolci. rzucenie 

na Habsburgów w chwili, gdy 
jej syn padł p<d kulami pandu- 
r<nv na placu egzelcucyi. poczęło 
się sprawdzać ze ścisłością, zdol- 
ną najzatward/ia1s«ego sceptyka 
przekonać o istnieniu wyższej, 
karzącej Siły. Szedł zmierzch dy- 
nasty!. 

Róg Habsburgów we wszyst- 
kich swych liniach nosił zarodki 
dogcneracyi umysłowej, wydając 
cały zastęp lunatyków, matołków 

niebezpiecznych fanatyków reli- 

gijnych i w inny sposób umysło- 
wo nienormalnych waryatów. lub 

niedołęgów. Nic brakło ich w li- 
nii hiszpańskiej, portugalskiej, na 

tronie bawarskim też zasiadali 
szaleńcy z linii habshursko-wittcl 
bachskicj. 

W łastiie z domu bawarskiego 
pochodziła cesarzowa Klżbieta, 
•/‘►na Franciszka Józefa. Pomija- 
jąc dziedziczną a normalność u- 

mysłową. jaka na obydwóch tych 
liniach ciążyła, małżeństwo to 

było jaktiajbardziej niedobrane. 
f>n milczący. skryty, samolubny. 

|i ograniczony. ona młoda, przy- 
stojna. rwąca się tło życia, wrażeń 
uciech i sportu. Wiedeński dwór 
ze "Wojem skąj^twem. bigoteryą. 
archaiczną cercmonialnością j za- 

ściankowemi pojęciami był dla 

niej więzieniem, mąż osobą obcą 
zt*p*łnie, a teściowa wrogiem. 
Wnet też cesarzowa zerwała te 

więzy i rzuciła się w wir wesołe- 

Ko życia. Dalekie podróże pełne 
romantycznych przygód, dzikie 
jazdy konne i steeple chase, to 

wszystko miało jej wypełnić pró- 
żnię życia. W ślad za nią zaś pę- 
dziła zgraja szpiegów dworskich, 
podpatrująca każdy jej krok. 
W śród grona wielbicieli pięknej, 
nieszczęśliwej cesarzowej, znaj- 
dujemy młodego Battyany’ego, 
którego ojciec przypłacił życiem 
rewolueyę węgierską, /as powier- 
nica cesarzowej, hrabina Larish o- 

powiada o jej zwierzeniach, że 

arc^książę Kudołt nie był podo- 
bno sonem cesarza. Ostatnie lata 

spędzała cesarzowa przeważnie 
na wyspie Korfu w towarzystwie 
swego ulubionego Greka i tam 

też dosięgną! ją śmiertelny cios 

mordercy Luce hen i ego. którego 
tendencyjnie ogłoszono za anar- 

chistę. a który był tylko wynaję- 
tetn narzędziem. 

Podczas tego cesarz pinnimo 
swej zewnętrznej onotliwości i 

bogobojtiości również nic zasypiał 
gruszek w popiele, g^ly o spódni- 
czkę się rozchodziło, a weseli w ie- 

deńczycy mogą wiele opowie- 
dzieć o jego występach na tra- 

gikomicznej scenie Amora. Je- 
dną z wielu i najwytrwalszą po- 

cieszycielką “nieszczęśliwego mo- 

narchy” była pani Kattic Sohratt 

artystka teatru an der Wien. żo- 

na podrzędnego urzędniczka, któ- 

rą cesarzowi podstawiła sama Kl- 

żłńeta. aby się go pozbyć. IV>pu- 
larnie cesarz nazywał się u wie- 

deńczyków* “Herr Scbratt”. — 

Na tein tle rozwijała się dalsza 

tragenya nieszczęść, szaleństw i 
skandalów. Niefortunny pomysł 
pozbycia się z A u itry i brata cesa- 

rza. arcyksięcia Maksymiliana 
przez osadzenie go na tronie Me- 
ksyku. skończył się rozstrzela- 
niem tegoż przez meksykańskich 
rewolucyonistów. Żona jego — 

Charlnta belgijska — i>opadla w 

nieuleczalne «4»łąkamie. 
Kr<>l bawarski Ludwig Il-gi 

skończył jako t’uryat. a jego nie- 
doszła narzeczona, siostra cesa- 

rzowej Elżbiety, «po ekscentrycz- 
nych wybrykach i skandalach mi- 

łosnych do-tała się do domu wa- 

ryatów, w końcu zaś zginęła pod- 
czas |M>żaru w Paryżu. 

Mściwa dłoń łosu sięgała po dal- 
sze ofiary z najbliższego otocze- 

nia cesarza. Arcyksiężniczka Elż- 
bieta spłonęła, zapaliwszy na so- 

bie suknię papierosem. Arcyksią- 
żę W łady-ław zginął od przypad- 
kowego strzału na 'polowaniu. 

Nadchodziła kolei na jedynaka, 
następcę tronu Rudolfa. 

— Około tej postaci osnuto całą 
tajemniczą, legendarną historyę. 
Odziedziczywszy po matce głów- 
ne rysy charakteru: wrażliwość, 
marzycielstwo i popęd do ro- 

mantycznych przygód, był on 

skraj nem przeciwieństwem koro- 
nowanego ojca. W polityce pmpa- 
gował on kierunek antipruski. 
nienawidząc z całe; duszy Wil- 
helma II i Bismarcka, za co mu 

ci odpłacali równą tniarką. Popy- 
chany żyłką literacką, wyrażał on 

we własmym organie “Schwarc 
tinrl (»elb swoje ujemne zapatry- 
wania na politykę ojca. który dał 
się uwikła** Bismarck* wi wc woj- 
nę w r. iflfrfi i naraził «ię na klę- 
skę; w tym też ^rpanic przetrze- 
pał Rudolf Europę przed zbytnim 
wzm«tem potępi Ffonenzollcr- 
nów. czem sobie kopał prób 
Wówczas bowiem po całej u|M>ko- 
rzonej Atrstryi krążyli szpiedzy 
Bismarcka. oblcpali tron i *Kvór 
wiedeński jep>* dyplomatyczni a- 

penci. usiłując [Hipobnąć tę mo- 

narchię w zupełną polityczną zale- 
żność od Niemiec, ęo, jak wiado- 
mo. udało się im w zupełności. 
Im też przypisują ustmięcic re 

świata przeciwnika prusofilskiej 
polityki, znienawidzonego przez 

nioli Rudolfa. 
Ożeniony ze Stefanią, księżni- 

czką belgijską, której nigdy nie 
kochał, arcyksiążę poszedł za 

przykładem innych Habsburgów, 
puszczając wodze hulaszczym i 
seksualnym popędom. W pogoni 
za zabawą i spódniczką nic omi- 
jał także C.alicyi. gdzie jak dys- 
kretne wieści nio>ą, zapożyczał 
>ię grubo u 'polskich magnatów i 
uwodził ich córki. O dwór nie 
dbał wcale; często przemocą po 
całonocnej hulance wyciągano go 
z łóżku i prowadzono na dworskie 
lub kościelne ceremonie. 

Ostatni raz widziano go żywego 
jak w towarzystwie swej kochan- 
ki W eczery, jej stryja Baltazzi. 
swego kuzyna Filipa Kob-urga i 
towarzysza hulanek lir. liogosa 
odjeżdżał do swego myśliwskiego 
zameczku Mcycrlmg. Xa drugi 
dzień znaleziono tam trzy ofiary: 
Baltazzi’ego ze śmiertelną raną 
od kuli w piersi. trui>a Weczery 
z przestrzeloncm >erccm i zwło- 
ki Rudolfa, skłute sztyletem, zbi- 
te straszliwie z czaszką rozwalo- 

ną. pchlą odłamków butelki. 
Św iadkowie, czy też sprawcy zni- 
kli gdzieś nez śladu, a urzęd >wnie 

ogłoszono, żc miało miejsce sa- 

mobójstwo z miłości. 
Dzieło jedni przypisują agentom 

Bismarcka i Wilhelma, drudzy 
partyi dwoi >kiej we W iedniu, o 

ile prawdziwem jest opowiadanie 
hrabiny I.arish, żc arc>k>iążę za- 

mierzał oderwać sympatyzujące z 

nim Węgry «>d monarchii habs- 

burskiej i koronować się ich kró- 
lem. — 

Potem przypada śmierć cesarzo- 

wej z ręki najemnego mordercy, 
równie tajemnicza i straszna, jak 
cała historya dymastyi Habsbur- 
gów 

Mniej tragicznie zakończyła mc 

karyera arcyk-ięcia Jana Salwa- 
tora. który zniecierpiany' przez 
dwór wiedeński. błąkał się po (»a- 

licyi rozgoryczony, krytykując ar- 

mię i ipolitykę cesarza. az wresz- 

cie zrzekł się praw do tronu i 

pod -nazwiskiem Jana Ortlia w to- 

warze st wie bałetnicy Steubcl 

zemknął do Ameryki, gdzie zginął 
bez śladu. 

Rrat ce>arza Karol Ludwik, 

gruby brutal, obijał swą żonę za 

miłostki z szambelun-em. Z dwóch 
jego synów arcyksiążę Otto zdra- 
dzał odziedziczonego po ojcu bzi- 
ka. żyjąc skandalicznie. Czę>to w 

|)odpitym stanie był postrachem 
wiedeńczyków. LMubioną jego za- 

bawa było szarżowanie konno po- 
grzebów na czele swych kolegów 
hulanki, rozpraszanie konduktu i 
skakanie koniem przez trumnę 
nieboszczyka. albo wcłuslzonie 
do (pierwszorzędnych restauracyi 
w łwitach. czajce i przy szabli tyl- 
ko, prowadząc pod (pachę dwie 
podochcrcone nimi} z półświatka, 
w kostyumach prababki Ewy. 
Szacunek dla panującej głowy ro- 

du okazywał ywzez smarowanie 

jego biustu gotowanym szpina- 
kiem. zaś żonie do sypialni spro- 
wadzał w*ród nocy gromadę pija- 
nych oficerów i bezcześcił ją w 

ieh oczach. Skończył na delirium 
i skutki rozpusty. 

Krat jego Franciszek Ferdynand 
zginał jako tronu "d 

bomby i kuli spiskowców w Se- 
rajewie. Był niep<pu.annm dla 

swej bigoteryi i despotycznych 
przekonań i niewiele sobie po nim 

obiecywano, a d/ieci jego z mor- 

gantyczncgo małżeństwa z hra- 

bianką Chotek nie mają prawa do 
tronu. • 

Na wzmiankę zasługuje m tak- 
że księżna l.uiza saksońska i jej 
brat Lec^łołd Ferdynand. pocho- 
dzący z małżeństwa Habsburga z 

księżną Bourbon. dwóch umysło- 
wo obciążonych domów. Szaleń- 
stwa Luizy na dw«.wze saksońskim 

budziły niesmak u najbardziej 
pobłażliwych, a jej skandaliczne 
miłostki z nauczycielem własnych 
jej dzieci, później zaś ucieczka i 
małżeństwo z włoskim pianisty 
Tosettrm zrobiło ją niemożliwą 
w żadtiem towarzystwie. Opusz- 
czona przez pianistę i ścigana 
przez wierzycieli, schroniła się do 
brata, który tymczasem zrzekł się 
praw do tronu habsburskiego i 
jako Hugo Woeltling ożenił się z 

aktorką Adamowiczówną. Habs- 
burski bzik ujawnił się i u tegtf 
potomka w ten sposób, ż< posta- 
nowił wrócić do .pierwotnego ży- 
cia i wraz zc swą małżonką i sio* 
>trą Luizą nago skakali po drzes 
wach, karmiąc się orzechami. 

Ostatnią, lecz bardzo nikłą na» 

dzieją dynastyi habsburskiej jest 
obecny następca tronu, Karol 
Franciszek Józef. Marna to na- 

dzieja na dalszą produkcyę panu- 
jącej linii; sam arcyksiążę jest 
bow iem wnukiem niepoczytalnego 
Karola Ludwika i synem oczy- 
wistego szaleńca i degenerata 
Ottona, zaś żoną tego młodego 
następcy tnmu jest księżna Zyta 
dc Botirbon-Parma. jedna z dwa* 
dziesciorga rodzeństwa, z których 
t\lk<> dwoje: ona i jej brat przv- 
rodni posiadają jaką taką nor- 
malność umysł. wą. reszta zaś, to 
wszystko matołki. liti> szaleńcy. 
Z tego małżeństwa ma wyjść dal- 
szy szereg władców Au-tryi. je- 
żeli przedtem — co najprawdopo- 
dobniejsze, wypadki dziejowe nie 
zarządzą inaczej. Idzie zmierzch 
dynastyi Habsburgów, a wraz z 

nią może i monarchii austryackiej, 
tego anachronizmu ]>olityczno 
państwowego. Najmniej powodu 
do żalu po tej katastrofie będzie- 
my mieli nĄ, FV»lacy. 
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Zawiadamiam wszystkich człon- 
ków. którzy nic byli na posiedze- 
niu. dnia 15-go listopada b. r. 
iż hy!o uchwalone, ażeby na ro- 

cznem posiedzeniu dnia 20-go 
grudnia b. r. każdy uiścił się ze 

swego długu miesięcznego, oraz 

ci, co winni &ą za mundury Soko- 
le. ażeby każdy zapłacił za swój 
mundur. 

Członkowie, którzy się nie ui- 
szczą ze swych długów, nie będą 
mieli prawa do głosowania na u- 

rzędników Towarzystwa na rok 
1915. Z powodu, że w tym roku 
potrzeba będzie spłacić niektóre 

długi Towarzystwa, przeto upra- 
sza się członków o zastosowanie 

się do powyższej uchwały Towa- 

rzystwa i pospłacać swe długi., 
Członkowie, którzy nie mogą za- 

płacić za swoje mundury, mają je 
oddać napowró* do Towarzystwa 
tj. do sali posiedzeń i wręczyć je 
gospodarzowi sali Michałowi 
Szyrmińskicmu i to przed posie- 
dzeniem grudniowem. 

Sala otwarta o godzinie 7-ej w 

każdy wtorek, piątek i niedzielę. 
Podaję to ogłoszenie z rozkazu 
członków, którzy byli na posie- 
dzeniu dnia 15-go listopada b. r. 

Woje. Makówka sekr. fin. 

ASHLEY, PA 
Zawiadamiam członków C?rupy 

408, że posiedzenie roczne odbę- 
Idzie się dnia jry-K" grudnia b. r. 

Początek o godzinie ^-ej po poł. 
w hali Tow. Biały Orzeł. Każdy 
czK-»nek ma być obecny na rocz- 

nem posiedzeniu, w przeciwnym 
'razie podpada karze i dolara. 

Ant. Pucyłowiłri, 
■ ■ —■ t 

Dobre porównanie. 
— Po ty tak podskakujesz, gdy 

automobil zatnpbi? 
— Bo ja przed automobilem to 

mam taki respekt, jak przed wście 
kły ni psem! 


