
Wieści z Ojczyzny. 

WIADOMOŚCI Z KRÓLE- 
STWA. 

"Słowo polskie" otrzymuje na- 

stępujące wiadomości z Króle- 

stwa: 

Zgodzimy się chętnie z bojowni- 
kami prawosławia u nas, że ukaz 

tolerancyjny z 30 kwietnia, ode- 
brał prawosławiu w Polsce głó- 
wną jego podporę — przymus. 
Współczujemy popom w ciężkiej 
dla nich chwili oglądania powsze- 
chnej ucieczki owieczek, które 

dawały przez tyle lat tyle docho- 

du. Ale niemożemy uznać nikcze- 

mnej taktyki: "ochraniaczy" pra- 
wosławia wobec kościoła katoli- 

ckiego, w którym nieszczęsne o- 

fiary tyranii cerkwi szukają teraz 

przytułku. 
Każdy dzień przynosi nam z tej 

taktyki jakiś przyczynek. Dziś 
chełmskie bractwo Bogarodzicy 
rzuci między lud odezwę, pełną 
obelg na katolicyzm, jutro głowa 
dyecezyi prawosławnej arch. 
Hieronim roześle z Warszawy 
list pasterski po całej linii z o- 

strzeżeniem przed fałszami nauki 
katolickiej, pojutrze anonimowe 

towarzystwo "Obrony narodu ru- 

skiego przed księżmi i lachami" 
już bez żadnego wstydu wypisze 
o Polsce i duchowieństwie kato- 
lickim rzeczy pachnące śmietni- 

kiem. 
Ta odrobina wolności, jaką zy- 

skał nasz kościół wskutek praw 
kwietniowych, przyprawia tutej- 
sze koła prawosławne wprost o 

napady wściekłości. Z Warsz^ 
wy, z Białej, z Grodna, z Nie- 
świeża, z Mińska, z Wilna i Bó§ 
wie, z ilu jeszcze okolic, pisma 
petersburskie są zasypywane a- 

larmującemi wieściami o całko- 
witym upadku cerkwi w Polsce, 
o, wszechwładzy i zuchwalstwie 
katolików, którzy ośmielają się 
— okropność — urządzać proce- 
sye katolickie po ulicach Wilna! 
To też w Kownie gubernator już 
wydał biskupowi nakaz, aby si| 
nie ważył celebrować procesyi w 

■dniu Bożego Ciała, ęntuzyazm, 
zupełnie przecież naturalny, z ja- 
kim witano od lat 40 niewidzia- 

nych biskupów naszych w czasie 

objazdu przez nich dyecezyi — 

dodał tylko oliwy do tego ognia 
wściekłości. 

Rzeczywiście, jak te "roiasz- 

czyszki" śmią witać swych bisku- 

pów kwiatami, świątecznym tłu- 

mem wiernych, banderyą wło- 
ścian. Czy można zezwolić, aby 
w skazanych na żer prawosławiu 
Podlasiu i Litwie, katolicyzm u- 

żywał sposobów zewnętrznej o- 

kazalości, albo nawet — o zgrozo 
— samorzutnego przepychu. Stąd 
posłuchanie u cara archiereja Hie- 
ronima, stąd koniiśya hr. Igna- 
tiewa do ochrony prawosławia, 
stąd poufne rozporządzenia ad- 

ministracyi, aby postępy katoli- 

cyzmu, ile się da, zahamować. 
Na terenie Królestwa Polskie- 

go pierwszym namacalnym obja- 
wem tej akcyi hamującej jest 
kontrybucya iooo rb., którą obło- 

żono p. Dziewickiego z Chojna, 
za udział w banderyi włościań- 

skiej. Rzecz ciakawa: kontrybu- 
cyę wyznaczył na mieszkańca 

pow. chełmskiego w lubielskiem, 
gubernator siedlecki (!). Rząd, 
zatem czuwa. Ale nie próżnują i 
organizacye prywatne. Mam wła- 
śnie przed sobą proklamacyę 
(polską), rozrzucaną teraz w 

wielkiej ilości po wsiach unickich 
w siedleckiem, wydaną przez gru- 
pę wpfywowych "ochranitielej" 
prawosławia. Proklamacya posia- 
da właściwość niezbyt częstą na- 

wet u Moskali, mianowicie sfał- 

szowany podpis "Towarzystwa 
opieki nad unitami"; przytacza- 
my ten charakterystyczny doku- 
ment w dokładnym odpisie. 

"Do chłopów unitów. 
W ostatniej odezwie nakazywa- 

liśmy Wam nie słu-chać popów; 
nie posyłać dzieci do szkół cer- 

kiewnych i rządowych, bo tam 

dzieci nasze przerabiają na prawo- 
sławie ; porzucić na wiarę katoli- 

cką. A teraz, kiedy wy już zapi- 
saliście się na katolicką wiarę, to 

jesteście prawdziwi katolicy, 

więc wymagamy od was i naka- 

zujemy : 
1.) Dowiedzieliśmy się nape- 

wno, że moskale żadnej cerkwi 
na kościoły nie oddadzą, to po- 
winniście robić dobrowolnie dla 
swoich panów obywateli po 3 
dni w tydzień, póki życie wasze- 

go bo panowie nasi za to pracują 
na Ojczyźnie i dla was zbudują 
kościoły. 

2.) Powinniście spełniać ko- 
ścielne przykazania: swoim księ- 
żom powinniście dawać dziesię- 
cinne, płacić za śluby 25 rubli, za 

chrzty po 5 rubli, za pogrzeby po 
50 rubli, i to powinniście spełniać 
z chęcią, ponieważ wiecie, że na- 

si księża małe pobierają pensye. 

3.) Pamiętajcie, żeście się zapi- 
sali i przysięgli w kościele nietyl- 
ko na to, co sę tyczy świętej wia- 

ry katolickiej, no (1) i na co in- 

ne, co będą wymagać stosunki, 
bo już jesteście katolicy i Pola- 

cy. 
A jeżeli kto z was nie posłucha 

tej naszejrady, to taki łajdak ru- 

sin precz od śiwiętego kościoba, 
niech nie spaskudzi wiernych i 

pobożnych katolików. Amen. 

Towarzystwo opieki nad Uni- 
tami. 

Proklamacyę niniejszą odbito 
na maszynie w drukarni chełm- 

skiego bractwa Bogarodzicy, a 

więc za zgodą rządu. Chłopi przy- 
jęli bajanie o pańszczyźnie pra- 

wosławnych oszustów śmiechem 
i gromadą cisną się do kościołów. 
Niestety, kościołów, a jeszcze 
bardziej księży na Unii brak o- 

kropny. Dosyć powiedzieć, że na 

cały powiat bialski jest trzech 

księży, wyraźnie trzech, którzy 
mają obsłużyć potrzeby religijne 
20 tysięcy dawnych i 50 tysięcy 
świeżych katolików! To też spra- 
wa otwarcia kościołów i sprowa- 
dzenia paru na każdy powiat u- 

nicki (choćby czasowo) księży, 
stanowi tam bolączkę obecnej 
chwili. Lud szturmuje bez wyt- 
chnienia u biskupa lubelskiego o 

księży, u generał-gubernatora 
w Warszawie o otwarcie niektó- 

rych, samowolnie niegdyś' poza- 
mykanych przez władzę kościo- 
łów. Parę kościołów już otwarto 

np. w Sławatyczach pod Białą. 
W sprawie księży, ich postępo- 

waniu teraz, właśnie teraz, na li- 
nii, byłoby parę słów wcale gorz- 
kich do powiedzenia, ale poco 
rzucać groch w ścianę, wszak z 

kleru galicyjskiego i tak nikt na 

unię nie przyjedzie. Praca misyo- 
narska — to nie ich sprawa. A 

tymczasem dziesiątki tysięcy 
dzieci kościoła katolickiego, jak i 

przedtem, żyje bez spowiedzi,bez 
opieki religijnej wśród! urągań 
prawosławnej kanalii. 

Z Żelechowa w gub. Siedlec- 
kiej donoszą: 

Mieszczanie żelechowscy zło- 

żyli następujące podanie naczel- 
nikowi siedleckiej Dyrekcyi Mau- 

kowej: 
"Jaśnie Wielmożny Panie I My 

niżej podpisani obywatele miasta 

Żelechowa, zebrani w dniu 20 

maja 1905 postanowiliśmy: uzna- 

jąc, że wykład wszystkich przed- 
miotów w języku rosyjskim, ja- 
ko obcym, jest w najwyższym 
stopniu szkodliwym dla rozwoju 
umysłowego naszych dzieci i u- 

trudnia im naukę, od dnia dzisiej- 
szego dzieci swych do żelechow- 
skich szkół miejskich początko- 
wych męskiej i żeń 
nie będziemy,jak ró 

[skiej, posyłać 
j.vnież nie bę- 

dziemy opłacali skłkdki szkolnej 
do czasu zadośćucz 

nym naszym żądań 
dzenia w szkołach n 

du wszystkich przedmiotów w ję- 

nienia słusz- 
om zaprowa- 

(iszycli wykła- 

ojczystym. O 

zaszczyt za- 
zyku polskim, jako 
powyższem mamy 
wiadomić Jaśnie Wielmożnego 
Pana i uprzejmie prosimy o za- 

komunikowanie naszych żądań 
J. E. panu kuratorowi warszaw- 

skiego okręgu naukowego". Po- 

danie powyższe zaopatrzone było 
podpisami wszystkich prawie o- 

bywateli katblików w ilości o- 

koło 150 i było wynikiem długich 
ro?praw nad potrzebami ffek 4ni- 

ctwa miejscowego. 

Na podanie nadeszła następu- 
jąca odpowiedź w języku rosyj- 
skimi 

Do... 

Przesyłając załączone podanie 
do magistratu miasta Żelechowa 

upraszam doręczyć takowe za po- 
kwitowaniem osobom, 
które je podpisały, ró- 
wnocześnie komuniku- 
jąc im, źe treść podanego papie- 
iu jest dla mnie niewiadomą, bo- 
wiem w kancelaryi nie posiada- 
my urzędowego tłomacza, a nad- 
to z mocy istniejących prawno- 
państwowych rozporządzeń kore- 

spondencya z Zarządem dyrek- 
cyi naukowej winna być prowa- 
dzoną wyłącznie w języku ro- 

syjskim. 
Pokwitowanie przedstawić mi 

w raporcie. Siedlce 20 maja (sta- 
rego stylu) 1905. Naczelnik sie- 

dleckiej dyrekcyi okręgowej Wa- 
siljew". 

Na tem korespondencya nasza 

z p. naczelnikiem na razie skoń- 

czyła się. 

Korespondent "Nowej Refor- 

my" donosi, że jakiś ofiarodawca 
złożył w redakcyi "Kuryera War- 

szawskiego" 100,000 rubli na pry- 
watne szkoły polskie w Królest- 
wie. Ofiarodawca — ze sfer niea- 

rystokratyczn}rch — nie życzy so- 

bie być wymienionym. 
Na zebraniu członków Stow. 

techników uchwalono upamiętać 
dzień otwarcia nowego gmachu 
stowarzyszenia przez otworzenie 
własnej szkoły wzorowej p. n. 

"Szkoła Stowarzyszenia techni- 
ków imienia Stanisława Staszi- 
ca" z językiem wykładowym pol- 
skim. Zadeklarowane zapisy na 

tę szkołę dały już 45000 rubli. Na 
razie projektowane jest otwarcie 
trzech pierwszych klas dla 120 u- 

czniów. Starania u władz właści- 

wych o koncesyę mają być 
wszczęte niebawem aby szkoła 

mogła być otworzona w dniu 8 
września,docent uniwersytetu pe- 
tersburskiego adwokat przysię- 
gły Bronisław Bouffałł i nauczy- 
ciel szkoły komercyjnej p. Wa- 
cław Kłoss otrzymali z okręgu 
naukowego pozwolenie na otwar 

cie szkół prywatnych 3 klasowych 
z klasą przygotowawczą bez 

praw, z wykładem w języku pol- 
skim. Otwarcie szkół tych nastą- 
pi od dnia 1 września br. Wresz- 
cie dodać jeszcze należy, że jak 
wyjaśnił kurator Szwarc jednemu 
z redaktorów "Gazety Polskiej", 
w istniejących szkołach prywa- 
tnych wszystkie przedmioty, z 

wyjątkiem historycznych i fizy- 
ko matematycznych wykładane 
w języku polskim." 

* 

Dnia 30 z. m. w Warszawie na 

ulicy Nowomiejskiej jakiś wyro- 
stek ugodził 78 lat liczącego I- 

gnącego Badowskiego, właścicie- 
la kamienicy i prezesa instytu- 
cyi jałmużniczej, nożem w bok, 
poczem zbiegł. Badowski, przy- 
wieziony do domu, zmarł naza- j 
jutrz, nie odzyskawszy przyto- 
mności. Całą tę sprawę pokrywa 
mrok tajemnicy. Badowski bo- 
wiem, człowiek zamożny, nie 
miał z nikim zatargów ani niepo- 
rozumień; chęć rabunku na lud- 
nej ulicy o zmroku jest również 
wyłączona. Badowski był już 
dwa razy napadany: raz przed 

| dwoma laty oblano go kwasem 

j siarczanym, a drugi raz przed 
j rokiem otrzymał cios w głowę 
| kastetem z czego wnosićby mo- 

żna że ktośl godził stale na życie 
starca. 

o 

"BILET DO NIEBA". 

„Monitor", "Kuryer Lwow- 
ski" i "Naprzód" doniosły przed 
niedawnym czasem, że 00. Je- 
zuici wydają i sprzedają jakieś 
"Bilety do nieba" i "ogłupiają w 

ten sposób lud, zamiast szerzyć 
zdrową myśl religijną i tępić za- 

bobon". 
Ponieważ pisma te kilkakro- 

tnie do tej samej wracały sprawy 
i istotnie w szerokich masach za- 

częto je najrozmaiciej komento- 
wać i najrozmaitsze z niej wy- 
ciągać wnioski, mogące nieko- 

rzystnie wpłynąć na religijne u- 

czucie ludu, udał się jeden ze 

współpracowników "Gazety Na- 

rodowej" do O. Sopucha T. J., 
superiora lwowskiego domu 00. 

Jezuitów, z prośbą o wyjaśnię- 
nie. 

Na zapytanie, dlaczego na te 
wystąpienia Ojcowie Jezuici nie 
reagowali, odpowiedział ks. So- 
puch: 

— Zanadto już wiele było po-, 
dobnych wystąpień i ostrze ich 
zanadto już jest stępione, abyś-- 
my przy naszych pracach mieli 
ochotę i czas odpovviadać na ka- 
żdą zaczepkę. Zresztą dzisiejsze 
ustawodawstwo, jak to nieda- 
wno temu sam kierownik mini' 
sterstwa sprawiedliwości przy- 
znał, nie daje dostatecznej obro- 

ny przeciw oszczercom i kalum- 
niatorom. Każde oszczerstwo 
drukiem rozszerzane idzie przed 
ławą przysięgłych, a tu proces 
zależnym jest od przypadkowe- 
go składu tej ławy, ciągnie się 
miesiącami, w czasie których 
zło, nabrawszy rozgłosu, szerzy 
się tem bardziej, a ostatecznie 
kończy się zazwyczaj oświadcze- 
niem przyciśniętego do muru re- 

daktora, iż ....nie miał zamiaru 
obrazić. 

— Czy jednak Ojcu Superioro- 
wi znane są owe "Bilety do nie- 
ba?" 

— Słyszałem że takie "Bile* 

ty", jak zresztą rozmaite drobne 

wydawnictwa kramarzy, nie o- 

patrzone nawet aprobatą władzy 
kościelnej, niestety istnieją i by- 
wają sprzedawane po kramach, 
przeciw czemu niejednokrotnie 
na misyach ludowych księża na- 

szego zakonu występowali. Oso- 
biście jednak takiego "Biletu do 
nieba" o których piszą owe 

dzienniki, na Oczy nie widziałem. 
Pozwalam nawet panu oświad- 

czyć publicznie, że zakon 00. 
Jezuitów ani nie wydawał, ani 
nie rozpowszechniał, ani nie 

sprzedawał żadnych "Biletów do 
nieba", oraz, że tak napadnięty 
O. Wróblewski T. J., jak my 

wszyscy, dowiedzieliśmy się o 

tych listach dopiero po rewela- 

cyach Monitora i Kuryera. A 

dowiedzieliśmy się od ludzi, któ- 

rzy po przeczytaniu tych pism, 
zgłaszali się do nas z chęcią ku- 

pna "Biletu do nieba". Artykuły 
więc, które pana do mnie spro- 
wadziły, są niczem więcej, jak 
napaścią na gładkiej drodze. 

— A co Ojciec Superior mówi 

o tych "Biletach do nieba". 
— Ponieważ żadnego z nich 

nie czytałem, nie mogę o ich tre- 

ści i tendencyi wydawać żadne- 

go sądu. Jeśli są zaopatrzone a- 

probatą władzy kościelnej, która 
na każdem wydawnictwie religij- 
nem musi się znajdować, nie po- 
winne być rozszerzane i poleca- 
ne, chociażby nawet wydane by- 
ły w dobrych zamiarach. 

— Więc pod żadnym warun- 

kiem Ojciec Superior przeciw 
nim reagować nie zamierza? 

— I owszem. Mogę to uczynić, 
ale w inny sposób. Wzywani ni- 

niejszem redakeye Monitora i 

Kuryera lwowskiego, aby do 7 I 

•sierpnia udowodniły, iż zakon 

nasz, lub w ogóle którykolwiek z 

członków naszego zakonu druko- 

wał, rozpowszechniał lub sprze- 
dawał "Bilety do nieba" i oświad- 

czam, że w razie złożenia takie- 

go dowodu,, który dla tych re-j 
dakcyj powinien być przecież ła- 

twym, boć nie przypuszczam, a- 

by bez powodów w ręku z po- 
dobnemi rewelacyami występo- 
wały, złożę natychmiast pięćset 
koron na rzecz głodnych i ran- 

nych w Królestwie na ręce admi- 

nistracyi Gazety Narodowej. 
Pójdę nawet tak daleko, że sąd 
nad złożyć się mającymi przez 
redakeye Monitora i Kuryera do- 

wodami, przed który naturalnie 

wezwany być muszę, pozosta- 
wiam ludziom, wybranym przez 
te redakeye. Jeżeli jednak redak- 

eye te dowodów takich nie 

przedłożyły, nie będę żądał od 

nich postąpienie pod sąd wszyst- 
kich ludzi dobrej woli i wiary. 

o 

GRÓi? WIELKIEGO HETMA- 
NA. 

Za inieyatywą starosty żółkie- 

wskiego. p. Szumlańskiego i kon- 
serwatora dra Czołowskiego, wy- 

konującego uchwałę grona kon- 

serwatorów Galicyi wschodniej, I 

postanowiono otworzyć groby 
pod kościołem farnym w Żółkwi, j 
zbadać ich stan, przedewszyst- I 

kiem zaśl szczątkom hetmana St. 

Żółkowskiego sprawić uroczysty 
pogrzeb i nową trumnę miedzia- 
ną. Od dawna bowiem było wia- 
dome, że groby rodzinne bohate- 
ra z pod Cecory znajdują się w 

największym nieporządku. X. 
Sadok Barącz podał w "Pamiąt- 
kach miasta Żółkwi", ze jeszcze 
w r. 1819 było w podziemiach ko- 

ścioła t żółkiewskiego siedm tru- 
! mien. Kości hetmana butwiały w 

trumnie drewnianej, gdyż "later- 

cynową" trumnę, na której w 

płaskorzeźbie wyobrażone były 
czyny wojenne Żółkiewskiego I 

j klęska cecorska, po zaborze sre- 

ber przez rząd austryacki w cza* 

sie wojen napoleońskich, przeto* 
piło bractwo kościelne na lichta- 
rze i piszczałki do organów. Przy 
tej sposobności złupiono w bru- 

talny sposób grób hetmana. Sam 
X. Barącz widział u proboszcza 
żółkiewskiego w pierwszej poło- 
wie XIX wieku, ks. Mikołajewi- 
cza, szkaplerz, zdarty z piersi het- 

mana, obrączkę złotą i inne 

przedmioty, które znalazły się w 

grobie po poprzedniej jeszcze łu- 

pieży, dokonanej przy końcu 
XVIII wieku. Szkaplerz ten znaj- 
duje się i obecnie w kościele. 

W trumnacn, o Kiorycii wspo- 

mina iks, Baracz, spoczywały 
zwłoki: i) Stanisława Żółkiew- 
skiego, kanclerza i hetmana w. 

kor., zmarłego 6 października 
1620; 2) syna jego Jana Żółkiew- 

skiego, starosty hrubieszowskie- 
go, zmarłego 26 kwietnia 1623; j 

3) Reginy z Herburtów Żółkiew- 

skiej, żony Stanisława, zmarłej 
6 listopada 1626; 4) Zofii z Żół- 
kiewskich Daniłowiczowej, zmar- 

łej 13 września 1634; 5) Stanisła- 
wa Daniłowicza, starosty kor- 

suńskiego, zmarłego w r. 1640 i 

6) Jakóba Sobieskiego (ojca kró- 
la w r. 1648 i 7) Krzysztofa Żół- 

kiewskiego, zmarłego w r. 1640. 
Otwarcie grobów odbyło się 

przed kilku dniami w obecnośici 

całej komisyi. O poszukiwaniach 
podaje p. Franciszek Jaworski w 

Kuryerze lwowskim, że miały o- 

ne przebieg następujący: 
W prezbiteryum, obok nagrob- 

ku Jakóba Sobieskiego, podnie- 
siono część płyty kamiennej, kry- 
jącej wejście do krypty, która — 

jak skonstatowano — jest około 

7 metrów długa, przeszło 4 m. 

szeroka, beczkowo sklepiona. Za- 

raz na pierwszy rzut oka skon- 

statowano, że w krypcie znajdu- 
je się sze/ić do ośmiu trumien, w 

większej czjści zbutwiałych i w 

okropnym, wprost wszelkim opi- 
som urągającym, stanie. Zgroza 
ogarnęła obecnych na widok te- 

go barbarzyńskiego spustoszenia. 
Wszystkie ozdoby i wartościowe 

przedmioty zabrane, trumny po- 
rozbijane i poobdzierane ze 

wszystkiego. W kątach całe sto- 

sy kośici, połamanych szczątek, 
resztki sukien i obicia trumien. 

Kryptę całą w takim jej stanie 

odfotografowano. 
Dnia 25go b. m. przystąpiono 

w dalszym ciągu do szczegółowe- 
go zbadania trumien. Tylko na je- 
dnej z nich znalazł się napis wy- 

bity metalowymi gwoździami, z 

jednej strony "Zofia", z drugiej 
zaś strony monogram Chrystusa 
i rok 1731. Napis ten, a zwłaszcza 

data, są zupełnie zagadkowe. 
Przypuszczać należy chyba, że 

trumna ta kryje zwłoki Zofii Da- 

niłowiczowej, które Jakób Sobie- 

ski umieścił w roku 1731 w nowej 
trumnie. Badanie trumien odby- 
wało się w sposób protokolarny, 
własnoręcznie przez fizyka powia- 
towego, poczem zawartość każ- 

dej trumny wraz z resztkami ko- 

ści umieszczono w osobnych, w 

tym celu przygotowanych skrzyn- 
kach drewnianych. 

Najwięcej uwagi poświęcono 
odszukaniu trumny hetmana Żół- 

kiewskiego, ale nie zdołano skon- 

statować na pewne, która z nich 

kryje szczątki hetmańskie. Przy- 
puszczalnie tylko domyślać się 
można, że mianowicie trziecia 
trumna, ze stojących na ślrodku, 
kryje drogie polskiemu sercu 

zwłoki. Jest to trumna wyżłobio- 
na w kłodzie drzewa miękkiego 
(prawdopodobnie z modrzewia), 
oblana smołą, obita czarnem su- 

knem, które znowu obite było 
skórą. W trumnie tej znajduje Się 
szkielet zupełnie zbutwiały i re- 

sztki ubrania męskiego. W okoli- 

cy głowy znaleziono rodzaj my- 

cki, czy piuski t czerwonego je- 

dwabiu, pocnoazącej jawy % poo* 
szycl^ htehnu. iPtawdopodobiert- 
stwo, źe ta trumna właśnie lcryj%- 
szczątki Żółkiewskiego, polega W 

jej odrębnej budowie i zabezpie- 
czeniu, które wskazuje, że zwłoki 
przewieziono skądś z daleka, a 

więc może z pól cecorskięh. 
W obydwu stosach pod ścianą 

znaleziono resztki dwu lub wię- 
cej trumien, połamanych i splą- 
drowanych doszczętnie, Wszyst- 
kie te resztki zwalone są na kupę, 
a obdarte z ozdób metalowych 
i t. p. Większość szkieletów zbu- 
twiała tak dalece, że zamieniła 
się w proch wapienny. Znalezio- 

no wreszcie dwa żupany, zacho- 
wane prawie w całości i w clość 

dobrym stanie. 
W ten sposób przeszukano 

sześć widocznych trumien, które 
zrobione były przeważnie z mięk- 
kiego drzewa, obitego aksamitem, 

Barwy szat znalezionych są prze- 
ważnie ponsowe lub brunatne, 

Wobec tak opłakanego stanu gro- 
bowca, stwierdzenie, czyje szczą' 
tki zawierają się w poszczegól- 
nych trumnach, okazało się wręca 
niemożliwe. 

Badanie odbywa się w dalszym 
ciągu. W jednej z ścian krypty 
znajduje się mianowicie zamuro- 

wana framuga, wskazująca na 

możliwość istnienia dalszego je- 
szcze ciągu krypty. 

Kto dokonał tego barbarzyń- 
skiego zniszczenia grobów, trud- 

no dziś dociec, 
o 

Poznań. — "Króliki" mnożą się 
na "pociechę" panu Buelowowil 
W pruskiem statystycznem biu- 

rze państwowem zarządzono ści- 

słe dochodzenia, gdzie płodność 
jest największą? I okazało się z 

liczby urodzeń z roku 1880 do 

1901, że najpłodniejszemi pro- 
wincyami są Poznańskie, Pruty 
Zachodnie i obwód regencyjny O- 

polski. Tam zatem, gdzie ludność 

przeważnie polska jest osiadłą. 

Mniej cokolwiek rodzi się dzieci 
w Arnsberskiem i Monasterskiem. 
Najmniej w Luneburskiem i w 

Berlinie. Daje ta płodność dużo 

do myślenia — pisze "Tageblatt." 
Może wynajdzie jakikolwiek spo- 
sób na życzenie filozofa pruskie- 
go Hartmanna: "ausrotten ?" 

o 

Z RZYMU. 
Z Rzymu piszą do "Dziennika 

Poznańskiego": 
Skomplikowana kwestya pra- 

wna będzie musiała być rozstrzy- 

gniętą przez sądy włoskie. W r. 

1901 umarła tutaj pani Ottalavi, 
zapisując swój majątek, składają- 
cy się z domu w Rzymie, Stolicy 
Apost. Leon XIII nie przedsię. 
wziął był kroków celem wejścia 
w posiadanie domu, który objęli 
najbliżsi krewni zmarłej zapiso- 
dawczyni, ale Pius X w roku ze- 

szłym polecił jednemu z adwoka- 
tów kuryi, aby spadek odebrał. 
Wskutek tego spodkabiercy p.Ot- 
talavi wystąpili ze swej strony o 

nieważność testamentu na zasa- 

dzie tej, iż zapis został uczynio- 
nym na rzecz instytucyi (jedno- 
stki pewnej) nie uznanej przez 

państwo, a raczej nie upoważnio- 
ny* gdyż Stolica Apostolska nie 

przyjęła prawa gwarancyjnego, 
jaki parlament w r. 1871 wydał 
na jej rzecz. Jednocześnie spadko- 
biercy winni byli doręczyć pozew 
kardynałowi Merry del Val. W 

tym celu woźny Mancini dwa 

miesiące śledził za kardynałem 
który rzadko Watykan opuszcza 
i nareszcie dowiedziawszy się, że 

sekretarz stanu odprawi mszę 

św. w jednym z klasztorów, w 

bramie doręczył mu pozew. Kar- 

dynał nie chciał przyjąć doku- 

mentu, ale, skoro woźny oświad- 

czył, że przyprowadził dwóch 

świadków, polecił odebrać pozew 
sekretarzowi swemu. Siódmego 
sierpnia sprana będzie sądzoną. 
Kwestya teraz w tem leży,' czy 

kardynał sekretarz stanu odniesie 

się do rządu włoskiego o upoważ- 
nienie do objęcia spadku, co wo- 

bec kierunku, jaki zainicyował 
dzisi^szy papież,nie jest niemoż- 

liwem. 
Bawią tu: ks. arcybiskup Bil- 

czewski, arcybiskup Szeptycki i 

biskup kielecki Kuliński. 
o ■ 

— Jakżeż panie Tom, martwisz 

się, że nie jesteś biały, jak my? 
— No, master, T&m nie kcel 

Musiałby się codzień myć. 


