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Twinty fourth Ye«r No. 110. 

TUESDAY, APRIL 12, 1914. 

KALENDARZYK. 

Jutro, 13 maja: Sw. Serwacego b. 

RUCH PAROWCÓW. 

PRZYBYŁY: Nowy York: George 

Washington, Président Lincoln. San 

Francisco: Luz Błanca, San Jose. 

San Pedro: Robert Dollar. Montreal: 

Andania. Monmouth. Liverpool: Teu- 

tonie. Cherbourg: Kaiser Wilhelm II. 

Dover; Vaderland. Yokohama: Chi- 

na, Mina Brea, Sado Maru. Montevi- 

deo: Ramses. Punta Arena·: Santa 

Catalina. Brema: Prini Friedrich 

Wilhelm. Libawa: Russla. Antofoga- 

sta: Tymeric. Colombo: Merionetn- 

shire. Glasgow: Caledonia. Teneriffa: 
Kentra. Pondi cherry: Talthybius. 

Suez: Teucer. Lizbona: Roma. Bo- 

ston: Marquette, Cretic. Quebec: Sco- 

tian. Letitia. Halifax: Uranium. 

ODESZŁY: Nowy York: Chicago. 
Brema: Bremen. Libawa: Dwinsk. 

Londyn: Monmouthshire. Santos: 

Musician. Yokohama: Altmark. Nea- 

pol: Verona. Horta: Germania. 

UWAGI. 
„Podwórka parafialne." 

Jak Filip z Konopi wyrwał się 
znowu organ dzienny „Polski w 
zmniejszeniu" z niedorzecznym 
artykułem antykatolickim, w któ- 
rym drwi z pożytecznej pracy w 
polskich parafiach, szyderczo 
wyrażając się słowy „podwórka 
parafialne" w toku swej bezsen- 
sownej argumentacyi. 

Dla pouczenia owego redakto- 

ra, który swą pisaniną wykazuje, 
że niema on żadnego zgoła poję- 
cia o polskich parafiach, bo za- 

pewne sam do żadnej nie nale- 

ży, chcemy tu zaznaczyć, iż wła- 
śnie polskie parafie są podwaliną 
wychodźtwa polskiego w Ame- 

ryce, gdyż Polaków łączą i orga- 

nizują. Polskie szkoły parafialne 
są zaś głównym rozsadnikiem o- 
światy wśród polskiej dziatwy, 
jikotcż jedyną ostoją przeciw a- 

merykanizacyi. Wiadomem jest 
również, że polski handel i prze- 

mysł kwitnie coraz bardziej dzię- 
ki właśnie parafiom, które utwa- 

rzają dzielnice polskie dla kupie- 
ctwa przez skupianie polskich 
rodzin wokoło kościoła i szkoły. 
Każdy np. agent realnościowy, 
katolik lub nie-katolik, przyzna 

otwarcie, że budowa polskiego 
kościoła i szkoły czyli organizo- 
wane polskiej parafii jest jedy- 
nym szybkim i skutecznym środ- 
kiem do ogólnego rozwinięcia da- 

nej dzielnicy. A skoro taka para- 
fia powstanie, natychmiast przy- 
stępnie się do zakładania rozmai- 

tych Towarzystw i klubów, w 

czem i sam Związek w tyle nie 

pozostaje,wysyłając swych przed- 
stawicieli z poleceniem zorgani- 
zowania w tej lub owej parafii — 

albo „podwórku parafialnym", 
jak oni drwiąco się wyrażają — 

grupy związkowej. Nie gdziein- 
dziej jak tylko w parafiach czy 

„podwórkach parafialnych" za- 

kładają Polki nasze Towarzy- 
stwa Dobroczynności, ażeby sie- 

roty i starców, oraz głodnych i 

chorych otoczyć opieką, pomódz 
im w potrzebie, przyodziać i na- 

karmić, lub też ostatnie chwile 

iv*ia osłodzić. A co do życia to- 

warzyskiego w polskich para- 

fiach, to jedynie tylko członek 

lub członkini tejże parafii możel 

mieć należyte wyobrażenie o sze* 
rokiej działalności tam rozwinię- 
tej. Na samem Stanisławowie ist- 
nieje 70 Towarzystw parafial- 
nych, samodzielnych lub też na- 
leżących do rozmaitych organi- 
zacyj, a na sąsiedniem Trój co wie 
jest 60 Towarzystw dla męż- 
czyzn, młodzieńców, niewiast, 
dziewcząt i dziatwy. 

Zupełnie poza t. zw. „podwór- 
kami parafialnemi" stoją nielicz- 

ne stosunkowo' jednostki (choć 
nieraz i hałaśliwe i w niektórych 
organizacyach rej wodzące), ja- 
koteż koła socyalistyczne. Te za- 
wsze do wspólnej akcyi lub ma- 
niiestacyi wnoszą ferment, niepo- 
rozumienia, zaburzenia i rozdwo- 

jenie, jak tylokrotne i tyloletnie 
doświadczenie nas pouczyło. 

Nie dziw więc, że Polska Rada 

Narodowa, szukając oparcia wy- 
łącznie w parafiach czy „podwór- 
kach parafialnych", rozwijając 
swą działalność w tych parafiach 
i dla tych parafij, przez te para- 
fie (c*y „podwórka parafialne") 
dla całego społeczeństwa polskie- 
go w Ameryce, usiłując wszyst- 
kie bez wyjątku te parafie czy 

„podwórka parafialne" pociągnąć 
do wspólnej wielkiej akcyi, do 

zorganizowanej, systematycznej, 
skutecznej i łącznej służby Oj- 
czyźnie — nie potrzebuje dbać i 

też nie dba o garstki poza para- 
fiami czy „podwórkami parafial- 
nemi" stojące. 

4· 

Nowy Polski Sędzia. 
Od zeszłej soboty zajmuje 

krzesło w chicagoskim sądzie 

municypalnym młody a zdolny 

prawnik polski, Edmund K. Jare- 
cki. Ludzie, znający dobrze sę- 

dziego Jareckiego, zgodnie już 
przepowiadają, iż nowy polski 
sędzia godnie sprawować bę- 
dzie ten zaszczytny urząd, a Po- 

lonia tutejsza z dumą o nim wspo 
minąć będzie. 
•W Chicago mamy obecnie 

trzech polskich sędziów, a mia- 

nowicie: sędziego municypalnego 
Józefa S. La Buy z Kantowa (17 ta 

warda), sędziego Sądu Spadko- 
wego Ignacego F. Dankowskiego 
z Wojciechowa (lita warda) i 

sędziego municypalnego Edmun- 
da K. Jareckiego z Maryanowa 
(16ta warda). Świadczy to jak 
najdobitniej, że partya demokra- 

tyczna Polaków uznaje jako ży- 
wioł silny i wpływowy, który 
trzeba skaptować, więc dlatego z 
dniem każdym rośnie potęga pol- 
ska w polityce miejskiej, stano- 

wej i krajowej. 
W bieżącym roku, na początku 

jesieni, odbyć się mają prawybo- 
ry powiatowe i stanowe. Kandy- 
dować będą napewno dwaj pol- 
scy sędziowie, I. F. Dankowski i 

. K. Jarecki, bo termin ich u- 

pływa. Politycy powinni dopilno- 
wać, by nietylko Dankowski i Ja- 
recki zostali przez odnośne frak- 

cye indorsowani, ale baczyć rów- 
nież muszą na to, by nominacye 
na inne wyższe urzędy dostały 
się koniecznie Polakom. Nietylko 
obóz Hearst'a i Harrison'a, ale 

także Dunne-O'Connell i Roger 
Sullivan liczyć się muszą z pol- 
skimi wyborcami, gdyż liczebna 
siła Polaków w obywatelstwie 
chicagfoskiem stale rośnie. 

Wybierzmy starannie kandyda- 
tów zdolnych, którzy wstydu 
nam nie przyniosą, a potem soli- 
darnie swoich popierajmy! 

•f» 

Pogotowie Wojenne. 
Sekretarz Wojny, Lindley M. 

Garrison, zaprowadził minionego 
lata nowość w dziedzinie wojsko- 
wości amerykańskiej : pozakłada- 
no dzięki jego inicyatywie obozy 
dla ćwiczeń wojskowych, polega- 
jące na tern, że alumnus szkoły 
wyższej otrzymuje przez pięć ty- 
godni kurs wojenny pod dyrek- 
tywą oficerów z armii regularnej 
Stanów Zjednoczonych, a za to 

płaci tylko $17.50. W roku ubie- 

głym rząd prowadził dwa takie o- 
bozy, a w bieżącym roku będzie 
ich 4 lub 5. Prezydenci kollegiów 
i wybitni urzędnicy kraju, włą- 

czając prezydenta Wilson'a, 

chwalą bez ogródek te wojskowe 
obozy i radzą liczbę tychże po- 
większyć. 
Podobny kurs instruktorski, na 

wypadek wojny w Polsce zakłada 
obecnie Polska Rada Narodowa, 

powołując do życia Polskich 

Skautów. Malców ćwiczą ludzie 

ze wszech miar do tej pracy kom- 

petentni, po części dawni żołnie- 
rze, a po części specyalnie w tym 
kierunku wykształceni. Będąc 
skautem, chłopiec polski nauczy 
się karności, przyzwyczai się do 

mozolnej pracy i nabierze nieco 

wiedzy wojskowej, mogącej przy- 
dać mu się gdy podrośnie i w 

razie wojny zostanie powołany 
do służby czynnej. 
W każdej polskiej parafii po- 

winni być zorganizowani Skauci 
— jeden lub więcej oddziałów 

— 

by malców od wyrządzania ko- 

muś psoty nieco uchronić, a u- 

mysł chłopczyka zaprzątnąć poży- 
teczną pracą. Koszt uniformu dla 

skauta jest stosunkowo bardzo 

niski, przeto i rodzina uboga mo- 

że na ten zbytek sobie pozwolić. 
+ 

Kapłani ąotowi iść 
na wojnę. 

Źe i księża katoliccy są w kraju 
tutejszym prawdziwymi (a nie 

blaszanymi) patryotami, niech 

posłuży niedowiarkom na do- 

wód lista kapłanów katolickich,, 

którzy ofiarowali prezydentowi 
Wilson'owi swe usługi we woj- 
nie mexykańsko - amerykańskiej. 

Bader, X. Albert J., dawniejszy 

kapelan armii amerykańskiej, o- 

becnie przebywający na kuracyi 
w Mt. Ciemens, Mich. Służył 011 

we wojsku tutejszem przez czter- 
naście lat. 

Colbert, X. William, z Winne- 

bago, Minn., który brał udział we 

wojnie hiszpańsko - amerykań- 

skiej, a później służył na Filipi- 
nach i potem w Alasce. 

Gomez, X. Francisco Vasquez, 
z Brooklyn, . Y. Urodził on się 
w Hiszpanii, ale jest obecnie oby- 
watelem Stanów Zjednoczonych. 
Mówi płynnie po hiszpańsku i po 

angielsku, więc byłby bardzo po- 

żyteczny we wojnie z Mexykiem. 

Harvey, X. James ., z dyece- 

zyi Erie, pochodzący z Crossing- 
ville, Pa. 

•ranicKi, , l>cuh, jjyj 

z miejscowości Christopher, 111. 

Peterson, X. Teodor, z Katoli- 

ckiego Uniwersytetu. Służył 
on 

we wojsku niemieckiem. 

Ryan, X. Hugli, student na U- 

niwersytecie Katolickim ; pocho- 
dzi 7 dyecezyi Xatchez, .Miss. 

Sherman, X. Thomas Ewing, 

T. J., syn generała Sherman'a, 

bohatera wojny domowej. Młody 

X. Sherman służył w armii pod- 
czas wojny z Hiszpanią. 

Sherman, X. William P., po- 

chodzący z Freeland, Pa. 

Bardzo uprzejmie prezydent 
Wilson przyjął te oferty od ka- 

płanów katolickich, każdemu ka- 

zał podziękować za okazany pa- 
tryotyzm i obiecał ich wezwać 

jeżeli wybuchnie prawdziwa woj- 
na z Mexykiem. 
Duchowieństwu za to cześć! 

NGTATEGZKI. | 
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Wczoraj i dzisiaj rano w kochanem 

„Czyliagowie" dzwoniono.... zębam: 

ł palono w piecach jak za 
dobrych, 

zimowych czasów. 

<> 

Za to węglarze byli weseli jak 

szczygły na dojrzałych słonecznikach 

i śpiewali sobie: ·· 

— Kup węgle, w piecu pal, 

Węglarzom centy daj! 

I piosnką z serca chwal 

Zimowy, chłodny maj! 

o o o 

W dodatku do zimna mamy w Chi- 

cago grafty, rabunki, zabójstwa, sa- 

mobójstwa itd. Jedyna pociecha, ze 

nie mamy tu jeszcze trzęsień,"a 

ziemi i kochanej Etny, która na Sy- 

cylii ogniem zieje, niszczy cale wio- 

ski i miasta i zabija ludzi. 

•C v * 

Wicecenzor napisał list do swego 

przyjaciela, że do tej pory nie mogli 

„ambasadorowie" związkowi porozu- 

mieć się z „K. T.", bo tych panów 

nigdy nie można zastać w domu. 

(Ładn© świadectwo dla „Tymczasow- 

ców*. — Co „K. O. N." na to?) 
+ <> 

Rada miejska raczyła się wreszcie 

zająć rabusiami a także tymi, którzy 

broń sprzedawają, jako też tymi, 

którzy ją noszą. Policya otrzymała 

surowe rozkazy — a 100 wybranych 

poszukuje rabusiów, którzy noszą 

rewolwery, lub inną broń. (Jak dłu- 

go to potrwa — zanim ten cały zapał 

ostygnie?) 
<V 

Burza nawiedziła Stan Wisconsin i 

sprawiła szkody na $1.000,000. Kilka 

osób straciło życie a farmera Posta 

i czteroletniego Fredericksona zabił 

piorun. 
^ 

Huerta jest skłonny do zgody, ale 

gdy podpije szampana, to krzyczy i 

zaklina się, że zginie walcząc, (Jest 

więcej takich, którzy wtedy są od- 

ważni, gdy im szumi w głowie.) 

Hindusi mówią: 
Zrób dziś, co jutro zrobić masz, 

· 

pamiętaj zawsze o tem, 

wstydem nie spłoni ci się twarz, 

zrób dziś, co jutro zrobić masz... 

<> 

Największy bowiem w tem błąd nasz, 

iż wszystko ma być potem — 

zrób dziś, co jutro zrobić masz, 

pamiętaj zawsze o tern. 

* 

W Paryżu jest 11 doktorów Pola- 

ków i 1 doktorka Polka. 

W Polecę liczą: Warszawa 872,-78 

mieszkańców, Łódź 408,330, Lwów 

206,113. Wilno 184,482, Poznań 156,· 

681, Kraków 151,886, Sosnowice 80,* 

710, Częstochowa 68,525, Bytom 67,- 

718, Lublin 65,870, Przemyśl 54,078, 

Brześć Litewski 53,224, Grodno 50,· 

207, Kalisz 46,-798, Toruń 46.627, Bę. 

dzin 45,716, Kołomyja 43,676. 
« 

Ze wszystkich polskich gazet naj- 

więcej prenumeratorów ma „Gazeta 

Grudziądzka", wychodząca w Grudzią- 

dzu. Urzędownie przez notafyusza 

stwierdzono, że w marcu drukowała 

się w ilości 128,258 egzemplarzy. 

(Hm! Nawet ,.Ds. Ch." brakuje do 

tej liczby kilku egzemplarzy!) 

— Czy twoja żona jest tego prze- 

konania, żc ty jesteś najlepszym 

człowiekiem na świecie? 
— Ta jakże? Nawet żądać tego, 

nie mogę, bo przecie ja jestem jej., 

drugim mężem. 
<r 

Na 1,000 lat przed Chrystusem Iz- 

raelici nazywali Boga „El" i wierzy- 

li, że jest jeden; — zaś Babilończy- 

cy i Assyrejczycy nazywali najgłów- 

niejsze swe bóstwo „Ilu", Arabowie 

„Allach", Syryjczycy „Alloho".(Z po- 

wyższych nazw można wnioskować, 

iż one pochodzą od jednego słowa, 

które oznaczało jedno Bóstwo, lecz 

z czasem te słowa zostały prze- 

kręcone i także pojęcie w jednego 

Boga u wielu ludów zostało zatraco- 

cone z czasem, lecz nazwa głównego 
bóstwa została.) 

> o· 

Zdaje się, że ze wszystkich kobiet 

na świecie najwięcej wydaje na sie- 

bie pani Blake z Nowego Yorku. Pła- 

ci ona za same stroje rocznie $1,000,- 

000. (Tej będzie ciepło, gdy przyjdzie 

zdawać rachunek.) 
· 

O· 

Najwyższą, górą. w Stanach Zjedno- 
czonych jest góra MeKinley w Ala- 

sce, wysokość jej wynosi 20,309 stóp. 

> 

Najwyższą, górą na całej kuli ziem- 

skiej jest góra Everest w Azyi, w 

paśmie gór himalajskich; wysokość 

jej wynosi 29.124 stóp. 
<! 

Najmniejszą książeczkę w świecie 

wydrukowano we Włoszech. Nie jest 

ona większą od paznogcia dorosłego 

mężczyzny. Długość jej wynosi trzy 

piąte części cala, a szerokość jednę 

czwartą część cala; zawiera 208 

stronic, po dziewięć rzędzików na 

każdej stronicy. Książeczka ta zawie- 

ra kopię listu wynalazcy zegarów wa- 

hadłowych pisanego do pani Chri- 

stine w Lorraine, w roku 161S. 

* * „ 

żona szkockiego rybaka, wszedł- 

szy do tramwaju, ujrzała, jak jej się 

zdawało, znajomą. Ustroiwszy twarz 

w wesoły uśmiech, odezwała się: 
— O, to pani! Nie poznałam pa- 

nią! 
— Tak, to ja — odpowiada zacze- 

piona — A kto pani jesteś? 

żona rybaka przypatrzyła się lepiej 

pytającej i poznała, że się pomyliła, 

więc rzekła: 
— Przepraszam, ale to nie pani! 
— Nie — odpowiedziała nieznajo- 

ma — my obie nie jesteśmy... panie. 

Długość ludzkiego życia przeciętnie 
wynosi około 33 lat. — Umiera jed- 

na czwarta część ludzi przed skoń- 

czonym szóstym rokiem życia, poło- 

wa zaś przed -tym, a tylko jedna 

osoba na sto dosięga 66 lat życia. 
<> 

W Mississippi, podczas ślubu, gdy 

żcna wymawia „miłość, wierność i 

posłuszeństwo" — odezwał się błagal- 

nie pan młody: „Niech ona to ze 

3 razy powtórzy, aby zapamiętała, bo 

ja już raz byłem żonaty". 
A J. 

Człowiek, który błądzi, nie robi nic 

orygnalnego. 

Niektórzy ludzie posługują się 

grzecznością wtedy, gdy nie mają 

pod ręką kija. 

<«· 

Same Stany Zjednoczone bez wysp, 

liczą, blisko 99,000,000 mieszkańców. 

o 

Chicago ma obecnie ludności 2,- 

392,325, podczas gdy w roku 1910 — 

2,185.283. New York zaś liczy 5,333, 

573 mieszkańców, co oznacza przy- 

rost pól miliona ludności w czasie 

od 1910-1914. 

o o o 

Philadelphie posiada obecnie 1,- 

657,810 mieszkańców, Cleveland 639,- 

431, St. Louis 734,667, Detroit 537,- 

G50, Milwaukee 417,054, Indianapolis 

259,413. 

Stan Illinois ma 5,986,781 miesz- 

kańców. a Stan New York 9,899,761. 

O O w 

Snem duma, która w piersi ponad 

wszystko stawa, 
Snem zachcenie, 

Cicha, lecz najpiękniejszej młodej 

duszy sława — 

Poświęcenie. 
Mieczysław Romanowski. 
O 

„Tydzień czyszczenia" skończył się 

ale departament wzywa, aby ten ty- 

dzień przedłużyć na rok — a teraz 

zająć się przedewssystkiem ogródka- 
mi. 

4· ł 4· 

Od 1-go stycznia wydano 9,835 

Huerta w arcymiłem położeniu. 
(Klisza dziennika ,,Des Moines Register and Leader,") 

Jl / / 

„lajsensów"—a z jej liczby 1,950 mał- 

żeństw podało się o rozwód lub o u- 

nieważnienie małżeństwa. 

o 

W sobotę w sądzie wyższym 1 ob- 

wodowym było tylko 60 spraw o roz- 

wody. (Na jeden dzień to chyba 

dość!) 
< ^ 

W ten sam dzień wałęsające się 

po ulicach psy (bez kagańców) poką- 

sały 7 osób; między tem czworo 

dzieci. Gdy pies dziecko ukąsił, to 

dopiero wtedy uwiadomiona policya 

dostrzegła, że pies niema kagańca i 

zastrzeliła go. (W czas?) 
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Senat uchwalił, aby więcej nasion 

za darmo nie rozsyłać. (A tego roku 

dostałeś jeszcze nasiona od swego 

kongresmana?) 

Wł. Felipiha zapłacił za maszynę 

wyrzucającą ze siebie papierowe 2 

dolarówki $320. Gdy spryciarze za- 

brawszy pieniądze, ulotnili się, Feli- 

piha wziął się do roboty i kręcił kor- 

bą tak, że aż krwawy pot wystąpił 
mu na czoło, ale maszyna wyrzuci- 

ła tylko dwa papierki a potem nic. 

(Mądry ten pan Felipiha?) 
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Poseł Vollmer z Iowa, przemawia- 

jąc w Washingtonie wyraził się: 

„Chciałbym, aby Meiksyk był w pie- 

kle, a nie piekło w Meksyku!" 

Chyli się drzewo, gdy owoc dojrzewa, 

Spuszcza się chmura, gdy deszczem 

zacięży; 
Toż i szlachetny w górę się nie pręży, 

Bywa pokornym im godniejszym by- 

wa. 
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Pastuszek kóz z Kościelnej Wsi uj- 

rzał po raz pierwszy w życiu „karetę 

bez koni" (automobil) i tak się tera 

przejął, że na.pieał taki wiersz: 

„O rety, o rety, o rety! 

Wklzieliśta bez kuni karety? 

Przyjechało tu państwo bogate, 

Jendruś, Wojtek wyleciał psed chatę, 

Co ci było uciechy, o rety! 

Kuzdyn psyjrzyć się chciał tej kare- 

ty. j 
O la Boga! nas dziedzic pękaty, 

Co z honorom dziedzickom zyniaty, 

Nie ma jesce powozu bez kuni jak 
( 

uni! 

Takci stangryt, jak usiad bez bata, 

Jak ci wsiadła dziedzicka bogata, 

Pikną pani w swej całej osobie! 

Tak ci wóz ten, jak beknie raz sobie, 

Tak bez kuni rusył on z kopyta! 

O la Boga! coś to za kryta? 
To te państwo miastowe, o rety! 
Takie majom dyabelskie karety, 

To już w mieście kuni im nie trzeba? 

Czy tys wjadom tyra wozem do nie- 

ba?". 

Na Ból Gardła 

spróbuj Antisepolu Severy. Pan 
Jurko .Borowski z Mechanics- 

vil'e, Y., pisze do nas co na- 

stępuje: „Bolało mnie gardło i 

Severy Antisepsol pomógł mi 

bardzo skutecznie". 

Inni piszą w podobnym sensie 

zaznaczajac, ze Severy Antisep- 
sol jest wybornym preparatem na 

obrzęk dziąseł, na oddech przy- 

jemny, do przemywania ran i 

skaleczeń jako środek antysep- 

tyczny, a także przeciwko zapal- 
nemu stanowi skóry i po gole- 
niu. Sróbuj go. Cena 25 centów 

u któregokolwiek aptekarza. Żą- 
daj Severa's Antisepsol i nic in- 

nego wziąć nie chciej. Gdybyś nie 

mógł otrzymać, obstaluj wprost 
od W. F. Severa Co., Cedar Ra- 

pide, Iowa. 

Albania w stadyum 
przeistoczenia. 

Oficyalna proklamacya księ- 
stwa, czy nawet królestwa albań- 

skiego, nie stworzyła nowego 

państwa i wiele jeszcze upłynie 
wody, zanim Albania skonsolidu- 

je się i w wyznaczonych sobie 

przez mocarstwa europejskie gra- 
nicach żyć zacznie samodzielnie, 

państwowem życiem. Przypatrz- 

my się bodaj pobieżnie objawom 
przesilenia, przez jakie Albartia 

obecnie przechodzi. 
Powstanie Epirotów dziś już 

wprawdzie na pozór uspokoiło 
się, powstańcy jednak cofnęli się 
i skoncentrowali w Bigliście, 
gdzie obejmie nad nimi dowódz- 
two major Contos, który w tym 
celu„wystąpił" czy też „zdezerto- 
wał" z armii greckiej. Również 

od strony Kastorii przygotowuje' 
się nowy zamach na Koricę, nie- 

wiadomo więc jeszcze, jak bę- 
dzie z wykonaniem nowej uchwa- 

ły mocarstw w sprawie południo- 
wej granicy. 
Od północy wpadli Czarnogór- 

cy, za'brali wprawdzie przyznane 
im już przez bukareszteńską kon- 

ferencyę szczepy Hoti i Gruda, 
ale rozdrażnili szczep Kastratów 

i wymordowali mnóstwo Albań- 

czyków, u siebie zaś urządzają 

przeciw nim bojkot handlowy. A 
chociaż Czarnogórcy zabrali tyl- 
ko to, co się im należało, jednak 
przyszło im to zbyt łatwo, co do- 

wodzi, że nowe, niezależne pań- 
stwo albańskie niema tej siły, co 

dawne zalezne, które po kongre- 
sie berlińskim w r. 1878 potrafiło 
w swoim ręku zatrzymać przyz- 
nane wówczas Serbii miasta Gu- 

sinje i Płowa nawet pomimo de- 

monstracyj flotowych. Wogóle 
Albańczycy tracą teraz coraz bar- 

dziej tę reputacyę, jaką się przed- 
tem cieszyli, jako dobrzy żołnie- 
rze. Wprawdzie dosyć dzielnie 

spisali się pod Koricą, ale to jest 
sukces przemijający. Dawniej np. 
gromili oni i wyrzynali Serbów, 
dziś Serbowie bardzo łatwo stłu- 

mili odruchy powstańcze Albań- 

czyków, pojawiające się na zie- 

miach, przyznanych Serbom. To 

też na polu organizacyi militar- 

nej musi zdać Albania egzamin 

przedewszystkiem, jej ludność 

musi pokazać, czy zdolna jest 

przystosować sic do nowych me- 

tod prowadzenia wojny, które już 
przyswoiły sobie wszystkie na- 

rody bałkańskie, czy też po daw- 
nemu jej wojsko pozostanie bez- 
ładnem zbiorowiskiem band kla- 

nowych. Z dawnych służalców 

Turcyi muszą się Albańczycy 
przeistoczyć na własnych panów, 
estto nielada zadanie pedago- 
giczne. 
Karność jest. w Albanii niezna- 

ną. Oto świeżo miał pewien kores 

pondent wiedeński rozmowę ze 

znanym przywódcą band, Issą 

Roljetinacem, wracającym z Ser- 

bii do Skutari. Issa oświadczył: 
„Cała praca mojego życia będzie 
wytężona teraz ku temu, aby ode- 

brać Serbii Kossowo." Na zapy- 

tanie, co myśli o powstaniu epi- 
rockiem, odparł: „To, co się 

dzieje na południu Albanii, nic 

mnie nie obchodzi" i jeszcze na 

pożegnanie zawołał: „Do widze- 
nia w Kossowie!" Oto typowy 

patryota albański. Nic go nie ob- 

chodzi ani książę, ani Essad pa- 
sza, on będzie sobie na własną 

rękę organizował beznadziejne 

powstanie w Kossowem. 
Ks. Wied, który jako były ofi- 

cer pruski zna się na organizacyi 
wojskowej, czuje doskonale te 

braki, zarządza konskrypcye, 

sprowadza instruktorów, robi na 
razie ustępstwa różnym kondotie- 
rom albańskim, byle skleić jakie 
takie porządne wojsko, na które- 

go''czele mógłby ewentualnie sam 

rozstrzygnąć wojnę z Epirotami, 
bez narażenia się na kompromita- 
cyę, którąby tronem przypłacić 
musiał. 

Tron jego, oparty na takich fi- 

larach, jak Essad pasza i gabinet 
analfabetów, chwieje się zresztą 
od samego początku. Król Alfons 
rzucił mu zdaleka proroctwo: 

„Pierwszy król albański zginie, 
Albańczykami rządzić nie moż- 

na." Serbowie buntują mu lud- 

ność w powiatach nadgranicz- 

nych, a generał serbski Vasovic, 

wygłosił do Albańczyków w Dia- 

kowej taką piękną przemowę : 

„Europa stworzyła państwo wol- 
nomularzy, bezbożników bez wia- 

ry, a na czele jego postawiła czło- 
wieka, który również nie ma wia- 

ry i jada nawet węże, żółwie i 

tym podobne paskudztwa." Tę po- 
pularną mowę powtórzyli serbscy 
komendanci w Dibrze i Prizren- 

cie. 

>ymptomem jakiegoś wewnę- 

trznego wrzenia przeciw księciu 
jest utworzenie się na północy e- 
femerycznego państewka pod A- 
rfr bejem. Włóczy się tam też ja- 
kiś Hikmet, agent prowokacyjny 
Serbii i podburza ludność maho- 

metańską. To znów katolicy Ma- 

lisorzv, rozgoryczeni faworytowa 
niem Essada paszy, wczoraj gre- 
ko- dziś turkofila, chcą pójść za 

przykładem Epirotów. Xa półno- 
cy Albanii wszyscy mówią ot- 

warcie, że najlepiej byłoby, gdy- 
by Albania rozpadła się na trzy 

niezależne części. Daleko w Ro- 

syi rozlega się cyniczne nawoły- 
wanie ,,Nowego Wremienia", a- 

by Rosya objęła protektorat nad 

prawosławną ludnością Albanii 

„Niech rosyjska dyplomacya — 

pisze dziennik rosyjski — poda 
śmiało rękę Epirotom, udającym 

się pod naszą opiekę, a przyczyni 

się do pokoju w południowej Al- 
banii". A wreszcie nadejdzie je- 
szcze chwila, w której zacznie się 
realizować postulat zarówno Ser- 

bii jak Włoch: dostęp dla handlu 

serbskiego przez Albanię do A- 

dryatyku. 
Mimo to komisya graniczna 

„zaczyna przystępować" do wy- 
tyczenia granic Albanii. Zaczyna 
nie od południa, lecz od północy, 
aby zaś nie drażnić Czarnogór- 
ców, zaczyna od strony morza. 

Brzeg morski jest istotnie jedy- 
ną stałą granicą Albanii. 
A tymczasem książę Wilhelm 

na chwiejącym się tronie oddaje 

się górnolotnym marzeniom. Jak 

słychać, z najbliższego otoczenia 

księcia, zamierza on niebawem o- 

głosić manifest do ludności, wzy- 

wający do zaprzestania waśni re- 

ligijnych. Książę pragnie utwo- 

rzyć międzywyznaniowy sąd roz- 

jemczy, a nadto sąd rozstrzyga- 
nia waśni wśród rodzin i klanów, 

aby zgnieść raz na zawsze zwy- 
czaj wendetty. W tym cci u ma 

być zwołana wielka ankieta, któ- 
ra po kolei będzie obradowała w 

Durazzo, Walonie i Skutari, a o- 

besłana będzie przez kraj cały. 
Tam będą omówione środki d!a 

zupełnego uspokojenia kraju. Ks. 
sam opracowuje wszystkie pla- 

ny, sam już redaguje manifest. 

7.nane jest nawet jedno zdanie z 

tego manifestu: „Niech wszyscy 
niezadowoleni i burzyciele po- 

rządku raczej opuszczą ten kraj, 
który z woli Opatrzności i na ży- 
czenie mocarstw ma być ognis- 
kiem pokoju wewnętrznego i ze- 

wnętrznego, i niech ustąpią miej- 
sca tym. którzy gdzieindziej czu- 

ją się uciśnionymi i u nas w wol- 

nej Albanii szukają schronienia i 

z boską pomocą je też znajdą !" 

Jak zt ego widać, ks. Wilhelm 

nie lękając się proroctwa swego 
starego kolegr w Hiszpanii, chciał 

by tę swoją przybraną ojczyznę 
,dźwignąć, uszczęśliwić", chce 

tiią „cały świat zadziwić." 


