
SERBIA. 
Królestwo serbskie, kraj do 

niedawna jeszcze niewielki, bo 

mało wiksz v c<ł Galicy i, przez 

szczęśliwe dla siebie dwie wojny i 

bałkańskie, podwoiło się co do ro-j 
* zmiarów, kiedy bowiem przed 
temi wojnami liczyła Serbia tyl- 
ko 48,·»03 km. kwadratowych, po 

wojnie otrzymała 42,000 kilome- 

trów. 

Gorzej przedstawiał się nowo 

zdobyty kraj pod względem zalu- 
dnienia, miał bowiem zaledwo 

przeszło milion ludności, kiedy 
na obszarze królestwa serbskiego 

żyło 2,£57,000 mieszkańców. Po- 

nieważ stosunki panujące w no- 

wo-zdobytvch ziemiach nie są je- 
szcze normalne, nie można odli- 

czyć jakie zasiłki w ludziach Ser- 

bia ze swej zdcbyczy wyciągnąc 
może. 

Wyjąwszy równiny Sawy i Mo- 

rawy. cały kraj jest górzysty.W 
górach tych, należących do róż- 

nych systemów górskich, znaj- 

dują sie obficie rudy i ciepłe źró- 

dła. Serce Serbii jest tak zwana 

„Szumadija", to jest kraj leśny, 

leżący między wschodnio-serbs— 
kiemi górami, odgraniczony od 

gór dolinami obu Moraw. 

Jest to kraj górzysty o łagod- 
nych pochyłościach, porosły gę- 
sto dąbrowami i lasami bukowy- 
mi, wznoszący się w okolicy Ru- 
dnika do wysokości 1169 m. po- 
nad morze. 

Szerokie urodzajne doliny połu- 
dniowej i połączonej Morawy cią- 
gną się przez całą Szumadije, 

tworząc w ten sposób nie tylko 
kulturalne ognisko, ale i główną, 

wielką żyłę komunikacyjną, któ- 

rą od najdawniejszych czasów ai 

po dzisiejsze szły wojska i gdzie 
Ac rozgrywały główne bitwy; 

z&sje się, że i podczas tej wojny 
Szumadija będzie boiskiem wal- 

' 

czącyęh armii. 
Zwolna, pnąc się w górę, Dez wię 

kszych trudności i wyniosłości 
terenu, prawie nieustannie wśród 

szerokich, żyznych, urodzajnych 
pól, prowadzi tędy wielka droga 
handlowa z Austro-Węgier do 

Turcyi przez Białogród i Nisz.W 

Niszu droga ta rozgałęzia się; je- 

den gościniec wschodni, prowa- 
dzi w górę Ninawy przez Pirot 

do Zofii i Rumelii, zaś drugi 

przez Wanię i Skophe do Saloni- 

ki. Wzdłuż tych dróg idą też te- 

raz koleje. 
Rzeki serbskie, wyjąwszy Sawę 

i Dunaj, nie są spławne. 
Klimat w górach jest ostry, na 

nizinach umiarkowany. Wyjąw- 

szy doliny Sawy i Dunaju 

gdzie czasami panuje malarya. 

jest klimat zdrowy. Deszcz pada 
we wszystkich porach roku. Nie 

ma tu wiec susz letnich, charak- 

terystycznych dla krajów nad- 

śródziemnomorskich, a właści- 

wych już tak Bułgaryi, jak i Ma- 

cedonii. Mimo niezbyt staranne; 

gospodarki, która też wpłynęła u- 

jemnie na klimat, lasy są jeszcze 

geste i bujne i zajmują trzydzie- 
ści pięć procent całego kraju. Ro- 
ślinność jest -obfita i zbliża się w 

swym charakterze do roślinności 

ziem, leżących nad morzem Sród- 
ziemnem. 

Serbia wraz z Czarnogórą, jak 
w wojnach bałkańskich, tak i te- 

raz, będzie solidaryzować sic z 

swoim wschodnim sąsiadem, wci- 

nając się trzema nieregularnemi 
ścianami wielkiego czworoboku 

w kraje koronne monarchii Habs- 

burskiej. Wskutek tego powstajs 
ogromnie długa, jak na obszar 

Serbii, linia graniczna, sięgająca 
od Spizzy nad Adryatykiem w o- 

kolicę Trabinje (w Hercogowi— 
|nie) na południowym zachodzie, 
na zachodzie wyzębiona linia, 

sięgająca od Trebinie na znacz- 

nym obszarze wzdłuż lub w po- 
bliżu rzeki Driny aż pod Mitrowi- 

c, a stąd wzdłuż Sawy i Dunaju 
aż do granicy rumuńskiej pod Or- 

szową. 

Z tej bardzo długiej linii gra- 

nicznej jednak tylko część półno- 
cna oddzialająca Serbię od Sła- 

wonii ł Węgier, przedstawia te- 

ren dogodny 'do operacyi wojen- 
nych na wielką skalę, pomimo ko 
nieczności przeprawienia wojsk 

przez szerokie rzeki. Z tej też 

strony prowadzą najważniejsze ; 

najwygodniejsze drogi w głąb 
Serbii, pozwalające zarówno na 

szybki pochód wojsk zaczepnych, 
jak i na łatwy dowóz materyałów 
wojennych i żywności. 

Granica zachodnia prowadzi 
przez stosunkowo wysokie, 'a 

strome góry, przecięte rzeką Dri- 
ną, pozbawione szerokich dróg i 

środków komunikacyjnych. Jedy- 
nie w pobliżu granicy czarnogór- 

skiej wiedzie z tej strony z Bośni 
do Serbii kolej z Serajewa ku 

miejscowościom Vadiste i Uvac. 

skąd możuaby wzdłuż małego 

dopływu Driny, a następnie do- 

pływem Morawy serbskiej, Die- 
fina, wtargnąć do dawnego San- 
dżakn nowobazarskiego. 

Z tych szczegółów wynika, że 

poważny atak z widokami szyb- 

kiego wyzyskania przewagi i zmn 

szenia armii serbskiej już w cza- 

sie najbliższym do decydującej 
rozprawy, może nastąpić tylko z 

północy, w kierunku na Biało- 

gród i w kierunku na Pożarowe: 

nad dolną Morawą, skąd w ciągu 
nie wielu dni koncentrycznym · 

marszem można posunąć się pod ! 

główną pozycyę obronną w pół- 
nocnej części Serbii, Kraguje— 
wac. 

Kraj, przez który prowdza te 
dwie Wielkie drogi, należy do sto- 

sunkowo najłatwiej dostępnych 
w Serbii z powodu niewielkiej 

wysokości szerokich pagórków, 
chociaż bardzo wielkie w tych o· 

kolicach lasy, utrudniając reko- 

nesanse, mogą pochód utrudniać. 
Z drugiej strony ten kraj, stano- 

wiący niejako dolinę pomiędzy 

pasmami gór wysokich, wschód- 

nio-sersbkich, na wschodzie od 

serbsko-bośniackich na zachodzie 

i położony między Morawą serbs- 

ką a dolną zjednoczoną Morawą, 

jest najludniejszym, najurodzaj- 
niejszym i najbogatszym obsza- 

rem w Serbii, niejako sercem go- 

spodarczem i kulturalnem całego 

kraju. 

Ułatwia to w wysokim stopniu 

aprowizacyę posuwającej się na- 

przód armii, a z drugiej strony 

uprawnia do przypuszczenia, że 

Serbia tej bogatej dzielnicy nie 

odda bez prótty stanowczego opo- 
ru, a wskutek tego walki na wiel- 

ką skalę rozpoczną sie bardzo ' 

szybko na drodze do Kragujewa- 
cu, i dopiero w jego okolicach doi- 

dzie do ostateczności, rozstrzyga- 

jącej rozprawy. 
Stolica Serbii, Białogród, zwa- 

ny po serbsku „Belograd" czy 

„Biały ogród", po turecki Dar-ul- 

Dzidad („Miejsce świętej woj- 

ny"), po węgiersku Xandor-Fejer 
var, znany byf już w rzymskich 
czasach pod nazwą „Sindiginum" 
i należał do prowincyi, . zwanej 
górną Moezyą ; Singindunum by- 
ło miastem garnizonowem, stałą 
kwaterą jednej legii. 'W wiekach 
średnich zwało się to miasto „Al- 

ba graecea" (Grecki biały ogród). 
Od siódmego do dziewiątego 

wieku należał Białogród do Awa- 

rów, w dziesiątym wieku do Buł- 

garów, a w jedenastym i dwu- 

nastym wieku był znów pod pa- 
nowaniem bizantyjskich cesa- 

rzów i w 1241 do 43 roku ucier- 

piał znacznie od napadów Mon- 

gołów. 
W czternastym wieku stał się 

Białogród siedzibą Serbów. Jako 

węgierska twierdza graniczna 
— 

od 1433 r. — po wielu długich i 

upartych oblężeniach, przeszeoł 
19 sierpnia 1521 r. w ręce Tur- 

ków, nad którymi panował wtedy 

Sulejman ligi; książę Emanuel 

bawarski odebrał Turkom tę 

twierdzę na krótki czas w 1688 r., 

a powtórnie przeszedł Białogród 
w ręce niemieckie po wielkiem 

zwycięstwie nad Turkami, które 
w 1717 roku odniósł książę Euge- 

niusz Sabaudzki na czele 40 ty- 

sięcy żołnierzy nad trzy razy sil- 

niejszą armią turecką. Ale już w»: 

wrześniu 179^ roku, ]>o zawarci j 

pokoju w Białogrodzie, miasto 

znowu dostało sit- pod panowanie 
tureckie. W reku.1789 jeszcze ra>. 

zdobyte przez wojska austryac- 
kie pod dowództwem słynnego 
generała Laudona. Tak tedy po- 
łożenie Białogrodu generałom au- 

stryackim może dobrze być zna- 

ne, bo wojska austryackie niera>: 

już biły się pod murami tego mia- 
sta Po powstaniu serbskiem Bia· 

łogród stał sie stolicą nowo-zało- 
żonego księstwa serbskiego; 
twierdza jednak wciąż była w ra- 
kach Turków. W roku 186*3 ko- 

mendant garnizonu tureckiego 
· 

zbombardował miasto w obronie 

tureckiej kolonii, aż wreszcie w r. 

1S67 uzyskano w drodze dyplo- 
matycznej "usunięcie załogi turec- 

kiej. 

Białogród leży bezpośrednio j 
przy ujściu Sawy, szerokiej w 

: 

tern miejscu na czterysta metrów 
do Dunaju, szerokiego na me 

trów siedmset pięćdziesiąt, in 

prawym brzegu obu tych rzek, 

przy linii kolejowej Białogród- 
Nisz (vl4 kim.) łączącej się z wę- 
gierską linią kolei państwowej Bu · 

dapeszt-Terestopol-Zemuń. 
Bialogród nia wodociągi, tram-j 

waje i elektryczno oświetlenia, 

dzieli się zas na twierdzę i mia- 

sto. Między miastem a twierdzą 

leży park miejski Kali megdan. 

. Twierdza dzieli się na dwie 

części. Górna twierdza położona 

jest na grzbiecie wzgórza, spada- 
jącego łagodnie ku Dunajowi, a 

stromo ku Sawie, ma stare szań- 

ce z rowami murami i bastyon; 
znajdują się tain też koszary pie- 

choty, gmach komendy, zarządu 
wojskowego, szpital wojskowy, 
kazamaty na 500 więźniów, ko- 

ściół, wreszcie grobowiec uduszo- 

nego tu w 108:3 r ku wielkiego 

wezyra, Kara Mustafy. Dolna 

twierdza panuje nad obu rzeka- 

mi, jest w niej stara wieża, war- 

sztaty wojskowe, magazyny i ko 

ściół św. Rozalii. 

Miasto rozpda się na -siedm 

obwodów, czyli „kwartów". Bia- 

łogród jest rczydencyą króla i 

siedzibą najwyższych władz 

państwa: rezyduje tu też arcybi- 
skup, prefekt z sześciu podprefe- 
ktami, komendant forteczny i dy- 

wizyjny, wreszcie przedstawicie- 
le mocarstw. Tu jest też serbska 

Akademia nauk (zał. w 188(j r.), 
Tow. Naukowe (zał. w 1812 r.), 
Biblioteka narodowa (100,000 to- 

mów), Muzeum narodowe z wie- 

lu serbskiemi i węgierskiemi sta- 

rożytnościami i teatr narodowy. 

Oprócz Sokoła i Związków strze- 

leckich, są tu jeszcze inne stowa- 

rzyszenia a także jedna loża wol- 

nomularska. 

WAGA TOWARÓW. 
Od dość dawna już zaprowa--| 

dzono u nas sposób mierzenia 

prawie wszystkich towarów spo- 
żywczych. 
Dawniej mierzono owoce, pło- 

dy rolnicze itd. na litry, niecki i 

szefie, dziś kupuje się wszystkie 
te rzeczy na wagę. Jeżeli chodzi 
o towar sam, który odbieramy w 

koszyki, torby itp.,'to nie flmy 
przy rzetelnej wadze krzywdy.Co 
innego jest, jeżeli otrzymujemy 
towary albo zaraz w kramie za- 

wijane, jak masło, cukier kawę. 
Wtenczas zwykle towar ważą ra- 
zem z opakowaniem, zwykle pa- 
pierem, albo tekturą. 
Rozumie się, że kupcy używają 

do opakowania papieru do^ć cię- 
żkiego, do masła np. biorą papie* 
podwójny — dla wygody publi- 
czności a— własnego zysku, boć 

przecież papier nie tak drog: jak 
masło ; a zresztą, co nam po pa- 

pierze. Zwraca się na to uwagę 

kupcowi, to odpowie, że przecież 

papier także nie za darmo. 
Prawda! Ale my zawsze mairy 

krzywdę, bo nie dostajemy speł- 
na żądanej wagi, za co musimy 

pełne płacić pieniądze. Najwięcej 
odczuwa się to przy odbiorze ma- 

łych ilości, jak się lo ,\\.OA\zkn· 
nem życiu dzieje. 
Te niedomagania, gnębią nie- 

tvlko nas. Dzieje się to i w in- 

nych państwach. Lecz tak tam, 

jak i tu starają się o naprawę 
stosunków. 

Początek, jak we wielu innych 

społecznych sprawach, zrobiła 

Francya. 

Przy ministcryum franc 11 s kie 

istnieje wydział, który ̂ wie-sr 
„służbą walki z naduż^^niijSJW 
handlu'', l ej oto służbte (lano"do 

. . 

rozstrzygnięcia następującą kwe- 

st ve : 
- L % 

Czy wolno kupcowi sprzedawać 

dany artykuł na wagę brutta, 
to 

jest z opakowaniem? Czy raczej 

pod wyrażeniem funt herbaty, 

kawy, cukru, masła i innych wi- 

ktuałów rozumieć należy funt net- 

to, tj. bez opakowania? 
Władza rozstrzygnęła sprawę 

w sposób najbardziej stanowczy: 
— Xie wolno — odpowiedział:! 

bez ogródek. Xie wolno nawet pi- 

sać na op* *o*v*niu : funt brutto, 

w czem tara (to jest waga opa- 
kowania) tyle a tyle funtów. Nie 

wolno dla tego, że nie każdy po- 
słaniec lub służąca oryentuje sic 
w tak nawet prostym, jak odej- 
mowanie, działaniu arytmetycz— 

nem. Jeżeli na opakowaniu znaj- 

duje się napis: funt, to musi to 

być funt netto, to jest funt same- 

go produktu. 
Dziś już gosposie francuskie nie 

mogą mieć wątpliwości co do o- 
bowinzku odważania artykułów 
spożywczych i usuwania papieru, 
etykiety, sznurków, a nawet o- 

brazków i innych niespodzianek 
wagi, która powinna być najrze- 
telniejszą wagą netto. 

Niechby i nasz rząd, interesu- 

jący się tak bardzo sprawami po 
litycznemi, towarzyskicmi i ścią- 

ganiem coraz większych ceł 
' 

po 

datków, zwrócił swoją uwagę n? 

sprawę dotyczącą tak dotkliw 

kieszeń naszych gospodyń, a tetr 

samem naszych. 

Na Wadawowie 

„DZIENNIK CHICAGOSKI' 

można nabyć w następuiącycł 
miejscach: Fiałkowski, 3400 

Lawndale ave., Slapiński, 364 

Bćlmont ave. . ^ 

Codziennie można naby 
„DZIENNIK CHICAGOSKI" 
nr. 207 Willard ave., u W. Zię-ina 

S ARTYLERYA NIEMIECKA W POCHODZIE . S 

Dnia 18-go października r. 1913, został 
odsłonięty najwspanialszy pomnik w świecie 

Ljipslci F^omrtik 
Ku pamięci "Bitwy narodów" 

w której, przed stu laty, armie całej Europy 
złączyły się przeciw Napoleonowi Wielkiemu. 
Jest to pomnik Osdibistej Wolności, wielkiego 
narodu. Amerykańska konstytucya 'Stanów 
Zjednoczonych zapewniła na zawsze Wolność 
Osobisty. Opierając się na konstytucyi Stanów 
Zjedn. Anheuser-Busch, warzył Budweiser, 
w browarze założonym przed 57-miu laty. Dziś 
sprzedaje się najwięcej tego butelkowanego piwa we 
wszystkich Stanach, wszystkim narodowościom i wszę- 
dzie cywilizowani mężczyźni go używają codziennie. 
fTrpo gatunek, czystość, słodycz i wyłączny 
kwiat cli mielił z Saaz, uczyniły go naturalnym na- 

pojem Amerykanów. Sprzeda* Budweisera przewyż- 
sza sprzedaż innych piw o kilka milionów butelek. 

Butelkowane tylko wmiojscu wyrobu. ANHEUSER-BUSCH St. LOUIS 
A 

: 

'.Pokrywamy dachy papie; I 
^ 

J J rem, żwirem 1 

łupkiem. Oblewamy smołą płas- 
kie dachy, zawieszamy rynny i 

upiększamy domy wieżyczkami i 

^gzymsami różnego stylu. Wszel- 

akie roboty wchodzące w zakres 

Ę/dekoratorsko-blacharski wykonu- 
jemy szybko, dobrze i tanio. 
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I Baczność 
GrosernijJ| | 

Donosimy Szanownym Grosernikom, iż j 

JEDYNY POLSKI DOM ! 
KOMISOWY m 

jest na RANDOLPH ulicy, pod numerem 845. 

Dostarczamy świeżego masła, jaj i serów; 

= także kartofli, jabłek, winogron, pomarańcz, 
I groszku i wszystkiego, co Polacy tylko sobie 

S życzą. 
Jednocześnie donosimy grosernikom, 

którzy nie mają konia, że dowozimy im wszy- 

| stko do domów, po najtańszych cenach. 

Telefon Monroe 4514. 

— Właściciele —* 

J. Aniel, Jr 
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