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NIECH WAS TO ZASTANOWI. 
^ niedzielę 2.jgo kwietnia 

jedna z grup związkowych 
w Chicago obchodziła io-cio 
i ecie swojego istnienia. Jest 
to Towarzystwo “Miecz 
Kościuszki”, grupa (>70 Z. X. 
P. złożona z młodych, dziel- 
nych pracowników związko- 
wych, którzy po dziesięciu 
latach uczciwej pracy złoży- 
li egzamin i dowiedli cytra- 
mi. co garść ludzi związa- 
nych węzłem braterstwa 
zdziałać może. 

Uroczystość te jubileuszo- 
wą grupa 670 zakończyła 
bankietem, na którym sekre- 
tarz finansowy odczytał 
sprawozdanie z dziesięciole- 
tniej działalności Towarzy- 
stwa i grupy. 

A były to cyfry nader cie- 
kawe! Towarzystwo to 

przyjęło w ciągu' tociu lat 
J2f) członków, z czego dotąd 
znajduje się 15J członków. 

Ogólny dochód finansowy 
wynosił w tern dziesięciole- 
ciu$28,343.65. 

Z tego wypłacono na po- 
grzeby po zmarłych człon- 
kach $626.00. 

Na wsparcia w chorobie 
człomkoni $1,615. 

Na ubogich $141.00. 
Na sprawy religijne 

$65.00. 
Na oświatę$i6i.oo. 
Na a-scsmerny do Związku 

i inne bieżące wydatki wy- 
płacono ogółem $24,917. 

W kasie więc Towarzy- 
stwa pozostaje jeszcze zna- 
czna sumka pieniędzy na 

bieżące potrzeby, co dobrze 
świadczy o zabiegliwości za- 

rządu i wszystkich człon- 
ków. 

T pomyśleć teraz, że jedna 
tylko grupa związkowa w 

ciągu dziesięciu lat miała o- 

brotu $28,343.65; a weźmy 
teraz obrót finansowy prze- 
szło r,600 grup związkowych 
i to pierwszych grup, które 
należą do Związku od po- 
czątku czyli od 33ch lat prze- 
szło, a obrót ten pieniężny 
pójdzie w miliony dolarów. 

Związek Narodowy Polski 
jako całość wypłacił około 
pięć milionów dolarów jako 
pośmiertne po zmarłych 
członkach; wydał 3 ćwierci 
miliona dolarów na cele o- 
ś wiat owe i na wsparcie 
członków będących w nie- 
szczęściu; zebrał dziesiątki 
tysięcy dolarów na Wrześ- 
nię. powodzian w Galicy i, 
głodnych w Królestwie i 
wiele innych spraw ogól- 
nych. 

f > Irm wszyscy wiemy! A- 
'<* mało się zastanawiamy 
nad tern ile poza Związkiem 
lako całością poszczególne 
iręo grupy złożyły pieniędzy 
na cele oświatowe, religijne 

ile na wsparcie dla swoich 
chorych członków, ile nn ró- 
*ne sprawy narodowe i na I 
wsparcie dla swoich Iłraci 
w Ojczyźnie. Gdyby to 

wszystko obliczyć, to poza 
Związkiem jako całością po- 
szczególne grupy razem wy- 
dały olbrzymią sumę na ró- 
żne dobro cele. 

To robi organJzacya! 
Gdybyśmy nic byli zwią- 

zani w Towarzystwa i gru- 
py, lecz szli luzem, nic było- 
by z nas wielkiego pożytku 
dla naszego społeczeństwa. 
Złączeni węzłem braterstwa 
robimy wiele, tak na polu 
narodowetn jak i dla wspar- 
cia naszych braci w potrze- 
bie, a zrobić możemy jeszcze 
więcej, gdy Związek zamiast 
105,000 — pół miliona człon- 
ków liczyć będzie. Jedna tyl- 
ko grupa związkowa daje 
nam przykład ile zdziałać 
może ciało zorganizowane, 
dążące w jednym kierunku, 
a weźmy całą masę związko- 
wą ile ona zdziałała dla na- 

szego wspólnego dobra. 
Smutek więc ogarnia 

człowieka, gdy się pomyśli 
ile to takie polskie (?) 
“Dwory” foresterskie, Ko- 
lumbii so w, Woodmenów, 
Machabcuszów i inne tracą 
pieniędzy na wspieranie ob- 
conarodowców, gdyby mo- 

gli tym groszem popierać 
swoich. 

Setki tysięcy dolarów' tra- 

cą nasi w obcych organ iza- 
cyach, zamiast łączyć się w 

swoje i popierać się wzajem- 
nie. 

Wstępujcie więc rodacy do 
.Związku Narodowego Pol- 
skiego i pracujcie tak rzetel- 
nie dla niego jak pracuje gru- 
pa óyota. 

DAWNIEJ A DZIŚ. 
Xic pamiętają tego młod- 

si Z. X. P. Członkowie, o 

czem dzisiaj wypadło nam 
słów parę powiedzieć, nie 
pamiętają boć to nie za ich 
czasów bywało »ale z tego 
nie wynika, aby o tern nie 
powiedzieć tym, którzy o 

tern nigdy nic wiedzieli, a 

przypomnieć tej^ części zwią- 
zkowców, która o tern za- 

pomniała. 
P»ył czas, w którym nale- 

żeć do Związku znaczyło na- 

razić się na klątwy, co jak 
grom z ambon padały. 

Pył czas, w którym za 

Związkowcem kamieniem 
na ulicy ciskano — lub no- 

żem go kaleczono tylko dla 
tego, że był Związkowcem. 

I czas był, w którym nie 
wstępowali do Związku o- 

bawiając się by ich nie prze- 
śladowano, nie czerniono i 
nie dźgano nożami. 

W owym czasie Związek 
\ar. Pol. małą był organ iza- 
cyjką a pod sztandarem 
Związku gromadzili się tyl- 
ko ci. którzy odczuwając po- 
trzebę organizacyi narodo- 
wej nie zważali na ciernie, 
po których stąpając budowa- 
li Związek z nakładem kosz- 
tów, sił i trudów łożonych o- 

koło dzieła niezmiernej dla 
wychodźtwa wagi. 

Związek rósł, wzmagał się 
\ve wpływy, gromadził pod 
swoim sztandarem zastępy 
Ludu, który nic chcąc tonąć 
w międzynarodowem morzu 

do Związku wstępował. 

Szły lata szły — a Zwią- 
zek ró.sł i urósł. 

Szły lata — szły a ze 
wzrostem Związku wyrasta- 
ła także liczl>;i jego przeciw- 
ników. co jak zgłodniałe 
wilki na cześć organizacji 
nastawali. 

Szły lata — szły. Związek 
umiał odpierać napady tych 
co z hasłem :“Hajże na Zwią- 
zek nie wahali się wojować 
podhechtywaniem jednych 
przeciw drugim, sianiem nie- 
nawiści. czernieniem Zwią- 
zku w oczach wychodźtwa i 
odsądzaniem od czci praco- 
wników, co z zaparciem się 
siebie samych dla organiza- 
cyi pracowali. 

Szły lata — szły i dzień 
dzisiejszy przyszedł, w któ- 
rym wrogowie Związku, o 

którzy organizacji zawsze 

szkodzili, płaszcz przj-jaciół 
Ludu Związkowego przvw- 
dziawszj*, w łonie organiza- 
cji zamieszki wszczynają. 

()ni, ktorzj’ z wrogami 
Ludu polskiego przv jed- 
li jni zasiadają stole. 

Oni, którzj* orła polskiego 
gęsią nazywali pomiatając 
Polską przy każdej sposob- 
ności. 

Oni, którzy naród przed 
tronem obcych potęg na ko- 
lana rzucali. 

Oni, którzy hasła głoszą 
wzniosłe, by wolne mieć rę- 
ce w gospodarce, która jed- 
nem łupicstwem była i jest 
ludu ciemnego. 

Oni, którzy krwią serdecz- 
ną,żwirem i łzami tętniące o- 

fiary chłopskie rzucają bez 
rachunku na pisma zwalcza- 
jące Związek. 

Oni, którzy ścicrpieli, by 
Związek zgrają szpiegów 
moskiewskich nazywano. 

Oni, którzy każdej insty- 
tucyi Związku wedle swych 
sił najlepszych szkodzić 
chcieli... dzisiaj przyjaciół 

1 woich Siostro i Bracie 
Związkowcze udając, burzą 
Cię przeciw tym, którzy 
wiernie ideałom Związku 
służyli. 

Różnicowanie się jest rze- 

czą dobrą, dla organizacyi 
nawet potrzebną, ale wtedy 
jeżeli różne mający poglądy 
strony dobrą wolą kierowa- 
ni na korzyść organizacyi 
pracują. Nie nia tej dobrej 
woli w tych. którzy dzisiaj 
do organizacyi wnoszą nie- 
nawiść, którzy podżegają 
jednych przeciw drugim, bv 
w zamąconej kadzi łatwiej 
ryby łowić. 

Szły lata — szły — w cią- 
gu których Ty Siostro, Ty 
Bracie myślałeś o tem w ja- 
krby sposób szeregi Związ- 
kowe powiększać i organiza- 
cyę budować i dzień dzisiej- 
szy przyszedł, w którym za- 

stanowić się musisz co dalej 
czynić masz, by to co uko- 
chałeś, co za dobre dla siebie, 
Braci, Ludu i Narodu całego 
uznałeś przed napaścią koa- 
licyi bez — i międzynaro- 
dówki bronić. 

Zastanów się nad tem dzi- 
siaj — pomyśl o -tem i po- 
stanów tak, aby Tobie i dzie- 
ciom Twoim z tern było do- 
brze. * 

Wyjaśnienie w sprawie oszustwa popełnionego 
przez Franciszka Szulca. 

W celu sprostcfwauia rozmai- 
tych wersyi puszczanych w kurs 
przez wrogów Związku, a szcze- 

golnie przez wrogów związkowej 
instytucyi szkolnej w Cambridge 
Springs, Pa., w sprawie oszustwa 

popełnionego przez byłego nau- 

czyciela Szkoły Związkowej. 
Franciszka S/.ulca. Komitet Pe- 
dagogiczny i Komitet Pu lżeto- 
wy Rady Szkolnej, z okazyi po- 
siedzenia swego odbytego w gma- 
chu szkolnym dnia jó kwietnia 1:. 
r. szczegółowo zbadał sprawy i 
niniejszeni podaje do wia<lom<*ci 
ogołu następujące wyjaśnienie: 

W październiku roku zeszłego 
zawakowała jedna posada nauczy- 
ciela w szkole, na którą zgłosił 
się do rektora Franciszek Szulc, 
podający o sobie następujące iu- 
f< >rmacyc: 

“Mam łat J9. jestem Polakiem, 
wyznania Rzymsko Katolickie- 
go. żonatym i ojcem jednego dzie- 
cka. F.gzamin dojrzałości zdałem 
w 1907 r.. w gimnazyum św. An- 
ny w Krakowie. W tymże roku 
zapisałem się na wydział prawno- 
polityczny w Uniwersytecie Ja- 
giellońskim w Krakowie, a w r. 

1910 przeniosłem się na ten sam 

wydział w Uniwersytecie we 

Lwowie, i rzez ca y czas studyow 
moich tak gintna. yalnych. jak i 
uniwersyteckich utrzymywałem 
się wyłącznie z udzielania lekcy i 
i nabrałem tak znacznej rutym, 
że w r. 1900 byłem w stanic przy- 
gotować jednego ucznia prywa- 
tystę do egzaminu dojrzałości ze 

wszystkich przedmiotów. Nadzie- 
ja lepszej przyszłości skłoniła 
mnie lo emigrowania do Stanów 
Zjednoczonych. 1’raca fizyczna, 
którą mi los narzucił przez dwu- 
letni pobyt w Ameryce nic przer- 
wała moich studyów, gdyż za- 

wsze znalazłem cza- do odwiedza- 
nia bibliotek i muzeów, tak, że nici 
uroniłem nabytej wiedzy, a może 
nawet pewne gałęzie tejże pogłę- 
biłem. Na tej podstawie, oraz na 

l>odstawie długoletniej praktyki 
pedagogicznej ośmielam się pro- 
sić S. Rektora o łaskawe danie mi 
możności powrócenia do “fachu ', 
który wszedł mi "in sacrem et 

sanguinem” i z którym zżyłem się 
od dziecka. Na zapytanie, jakie 
przedmioty mógłbym wykładać, 
pozwalam sobe zaznaczyć, że we- 

dług mojej dziewięcioletniej ob- 

serwacji — najlepiej nadawałbym 
się do wykładania języków klasy- 
cznych. języka i literatury pol- 
skiej i niemieckiej, historyi po- 
wszechnej, geografii, historyi na- 

turalnej i prop. filozofii. Specyal- 
nogo kursu teoretycznego nie 
przechodziłem .sądzę jednak, że 
brak ten zastąpi moja długoletnia 
praktyka pedagogiczna. 

*‘VV załączeniu pozwalam sobie 
przepłać kilka moich dokumentów. 
Na razie proszę o to bardzo u- 

przejmie — niechaj wystarczy 
panu Hektorowi opinia pana Ol- 
sze wskiego, co do wartości mojej 
osoby, której to przydługi, sądzę 
nie zechce mi Pan (>lszewski r*1- 
mówić. 'Polecając się łaskawym 
względom etc. etc. 

Franciszek Szulc, 

443 Forest ave., Buffalo, N. Y.” 
Na list ten Szan. Hektor Piąt- 

kowski, będąc w potrzebie nauczy- 
ciela zwrócił się p. Leona 
Olszewskiego, byłego sekretarza 
Cenzora A. Schreibcra z prośbą 
o dalsze informacye. który też po- 
lecił Franciszka Szulca gorąco, 
jako wy bornego, zdolnego o skro- 
mnych wymaganiach kandydata 
na nauczyciela. 

Zresztą dowiedział «ię Sz. Hek- 
tor i od innvch ludzi, którzy zna- 

li I-rancis/.ka S/u^ca z kraju i tu 
w Ameryce, że na tymże nie cią- 
żyły żadne plamy, j że jest odpo- 
wiednim na nauczyciela, wiyc też 
^angażował go w październiku 
r. z. 

It. Szulc p<> objęciu posady na- 

uczyciela języka niemieckiego i 
polskiego w Szkole Związkowej, 
pełnił obowiązki swe pilnie, gorli- 
wie. ku ogólnemu zadowoleniu, a 

w obejściu był uprzejmy, grzecz- 
ny i miły. 

Tak się rzeczy miały aż do sa- 

mych świąt W ielkauocnych i ni- 
komu ani przez mysi nie przesz- 
ło, ze Szulc robi coś złego poza 
obow iązkowemi godzinami swych 
czynn« iści nauczycielskich. 

W cdług relacyi zdanej przez 
Zarządcę Szkoły ob. M. II. Sty- 
czyńskiego przed Komitetem Ra- 
dy Szkolnej rzecz się miała dalej, 
jak następuje: 

"W piątek. 10 kwietnia przybył 
do biura administracyi Kolegium 
miejscowy szef po Ikry i /. zapyta- 
niem czy Uranium Corresponden- 
ce Scbool ma jaką łączność z Ko- 
legium Z. X. H. — Na odpowiedź, 
że nie znamy takiej firmy i że po- 
dobna firma, o ile istnieje, nie ma 

żadnej łączności z Kolegium, po- 
licyant pokazał dwa li>ty pisane 
na maszynie poprawną j»olszczy- 
zną i odbite na mimeograiie pier- 
wszy z dnia 14 lutego, zawiada- 
miający. że odbiorca wciągnięty 
zo>tał na listę mającej się odbyć 
rozgrywki iortepianów w general- 
nym ofisie Kompanii w Toronto, 
a drugi dodatkowy Kgo kwietnia 
i oznajmiający, że szczęśliwy od- 
biorca ma numer wygrywający i 
skoro przyśle S7.00 natychmiast 
otrzyma frachtem wygrany for- 
tepian. prosząc, aby mu opowie- 
dzieć tresc tychże. IY> przećzyta- 
uiu owych listów zauważyłem, 
że kryje się tu oszustwo sprytnie 
obmyślane, liczące na łatwowier- 
ność naiwnych adresatów. Po- 
nieważ w listach tych podano ad- 
reś skrzynki pocztowej No. 552. 
oświadczyłem polieyantowi, aby 
udał się do pocztmistrza tam 

dowiedział się kto jest abonentem 
owej skrzynki — ewentualnie na 

tej drodze przyłapał oszusta. 

Równocześnie powiedziałem po- 
lieyantowi. zc podam zaraz do 
gazet ostrzeżenie przed oszustem 
— by Polacy, którzy otrzymali 
podobne listy nie dali się nacią- 
gać oszustowi. 

Policjant na to mi oświadczył. 
ł»y na razie nic ogła-zać żadnego 
ostrzeżenia w gazetach, hy przez 
to nie spłoszyć przedwcześnie pta- 
szka, dodając, że skoro przepro- 
wadzi śledztw^ la im znać o rezul 
tacie, i że dopiero wówczas bę- 
dzie mo/na ogłosić ostrzeżenie.— 
Powyższa rozmowa z policjantem 
toczyła się w obecności dwóch 
świadków. Po rozmowie z poli- 
cjantem poleciłem klerkowi biu- 
ra, który chodzi codziennie na 

pocztę, aby dowiedział się, kto 
zaangażował skrzynkę pocztową 
No. 552. Otrzymałem odpowiedź, 
że urzędnik pocztowy odmowił 
mu wyjaśnienia, twierdząc, że 

poczcie nie wolno ujawniać na- 

zwiska prywatnego. 
W kilka dni później, bo dopie- 

ro w sobotę 18 kwietnia otrzyma- 
łem zapytanie od jednego związ- 
kowca czy prawdą jest, ze w Cam- 
bridge Springs, Pa. istnieje jakaś 
"Correspondence School", która 
obiecuje wysłać fortepian po na- 

desłaniu $7 — na opłacenie frach- 
tu, przesjdając równocześnie na 

moje ręce list otrzymany od po- 
wyższej firmy. Internowanemu 
odpisałem, ze cały list zakrawa 

na grube oszustwo, żeby żad- 
nych pieniędzy nie wysyłał i że 
władze policyjne i pocztowe pro- 
wadzą w tej sprawie śledztwo i 
że ogłoszę w pismach związko- 
wych ostrzeżenia, by ludzie nic 
dali się brać na kawał. Zaznaczyć 
tu muszę, że w ową sobotę prof. 
brane. Szulc zrezygnował z posa- 
dy, wyjeżdżając, jak mówił 
przez Buffalo do Pittsburga, nie 
budząc żadnego podejrzenia 
przeciwko sobie. Aż tu w ponie- 
działek 20 b. m. popołudniu zja- 
wił się w biurze naszem inspek- 
tor pocztowy w towarzystwie 
miejscowego poczlmistrza, py- 
tając czy Fr. Szulc jest obecny w 

s/kole. gdyż oszustem rozsyłają- 
cym losy na fortepiany jest nic 
kto innvv jak tylko Franc. Szulc. 
Inspektorowi pocztowemu udzie- 
lił Rektor Szkoły dalszych szcze- 

gółowych informacja. To wszyst- 
ko, co wiem o **przedsiębiorstwie” 
pana Franc. Szulca."’ 

Dalej w imieniu Komitetu Ra- 
dy Szkolnej udał się do miejsco- 
wego pocztmistrza p. Eckels, pro- 
fesor St. Zwierzchowski z Uni- 
wersytetu Ann Arbor, członek 
tejże Rady, któremu poc^tmistrz 
oświadczył, co następuje: 

“Frank Szulc, angażując 
skrzynkę pocztową Nr. 55J przed 
stawił się, że jest profesorem w 

Kolegium Związkowem, a jedno- 
cześnie na swoją rękę prowadzi 
Correspondence School, to jest 
ina studentów, którzy za pewną 
opłatą pobierają od niego lekcye 
drogą listowną. W taki sam spo- 
sób Szulc otworzył sobie konto w 

Springs Nat’l Banku, gdzie depo- 
nował napływające pieniądze. — 

Pocztmistrz Eckels, który otrzy- 
mał zapytania o charakterze Cor- 
respondence School, widząc, że 
to jest oszustwo obliczone na na- 

ciąganie łatwowiernych przez po- 
cztę, oddał tę sprawę inspekto- 
rom pocztowym, z których jeden 
przybył do Cambridge Springs 
zogo kwietnia — za późno jednak- 
że. gdyż Frank Szulc wyjechał z 

Cambridge już 18 kwietnia. 

Niżej podpisani członkowie Ra- 
dy Szkolnej po stwierdzeniu tych 
wszystkich faktów przeszli nad 
całą powyższą sprawą do porząd- 
ku dziennego, gdyż trudno jest 
wymagać ducha proroczego od 
Rektora, który p. Szulca zaanga- 
żował po wyczerpaniu wszelkich 
środków, jakie ostrożność zaleca 
i po dokładnem zbadaniu aplika- 
cyi kandydata. W wypadku tym 
tak Rektor, jak i cała instytucya 
szkolna, jakkolwiek nic ponosi 
strat finasowych, w opinii padła 
ofiarą nieuczciwości człowieka, 
który puścił się na śłizkie ścież- 
ki humbugu z przyczyn jemu sa- 

memu tylk*n wiadomych moty- 
wem których, widocznie była żą- 
dza szybkiego zbogacenia się. 

Członkowie Rady Szkolnej nic 
mogą tu pominąć dania wyrazu^ 
swemu oburzeniu na traktowanie 
całej >mutncj sprawy przez "Dz.' 
Chicagoski”, który w wydaniu, 
swem z dnia 25 kwietnia pozwalaj 
sobie na rozmaite docinki pod a-l 
dresem Zarządcy szkoły oh. M .B., 
Styczyńskiego, że tenże wiedział,! 
ze oszust ów,to nauczyciel w Szko j 
le związkowej i umyślnie ten fakt 
zataił, aby nic narazić się na 

krytykę. Dalej "Dziennik Chica- 
goski" rozmyślnie fałszuje tytuł 
notatki i datę, podając, że zaczerp- 
nął wiadomości z pisma “Cam- 
bridge Springs Enterprise’ z dnia 
U) kwietnia, podczas, gdy pismo 
to w niedzielę nie wychodzi, tyl- 
ko we wtorki i piątki, a notatka 
o szwindlu Szulca ukazała się w 

tern piśmie we wtorek dnia 2Igtr 
kwietnia t. j. na drugi Jzień po 
zdemaskowaniu przez inspektora 
pocztowego tożsamości Szulca z 

generalnym managerem Uraniun 
Correspomlence School.“ Zarząd- 
ca Stęezyński nie wiedział nic o 
szwindlu Szulca, gdyż kontrola 
nad nauczycielami nie wchodzi \y 
zakres jego obowiązków. Zresztą 
Szulc umiał uniknąć tej kontroli 
i był na tyle czujnym, że umknął, 
skoro tylko władze pocztowe I 
szkolne wpadły na trop całego 
szwidlu. 

f’an Stęczyński działał bez ża- 
dnych postronnych względów i z 
takim pośpiechem, jak sprawa się, 
wyjaśniała i należy tu przypisać^ 
tylko złej i niegodziwej woli re-. 

dakcyi Dziennika Chicagoskiego*. 
ze uciekając się do pospolitych 
fałszerstw stara sic wmieszać wi 
tę aferę osobę p. Stęczyńskiego 1 
całą instytucyę szkoły związko- 
wej. 

Należy tu także zaznaczyć, a 

cały szwindel nie trwał kilka mie- 
sięcy, jak twierdzi “Dziennik Chi- 
cagoski”, ale tylko dni kilka. Mia- 
nowicie Szulc rozesłał listy z 

żądaniem nadesłania $7.00 na prze 
syłkę fortepianów pod datą dnia 
8go_kwietnia, a dnia i8go kwiet- 
niania już się ulotnił. Wszystkie 
pieniądze, jakie mu nadesłano 
wpłynęły jedynie między 8-mym 
a 18-tym kwietnia. 

Komitet Rady Szkolnej Z. N. P, 
K. Żychliński prezes. 
St. J. Z Wierzchowski 
Dr. W. Statkiewicz. 
R, S. Abczyński, sekr. 

Do powyższego sprawozdania, 
które lepiej niż dziesięć artyku- 
łów wyjaśnia sprawę i demaskuje 
tych, co w sposób niski i nikczem- 
ny usiłowali podkopać godność, 
honor, a zarazem i byt Kolegium 
Związkowego, polskiej instytucji 
oświatowej w Stanach Zjednoczo- 
nych. dołączyć wypada ustęp, jaki 
czytamy w buftaloskim “Dzienni- 
ku dla W szystkich” z dnia 23gQ 
kwietnia 1914. 

Ustęp ten brzmi: 

“Gdy do Buffalo przybył ks, 
J. Rodzaj, proboszcz w Elmira^. 
N. Y., i odwiedziwszy redakcyę 
obydwóch pism oraz kilku wy- 
bitnych obywateli, przedstawiał 
wszędzie swego szkolnego kole- 
gę p. Franciszka Szulca, skoń- 
czonego prawnika, a nawet, c i* 
le się nie mylimy, doktora praw 
jednego z uniwersytetów gali- 
cyjskich, prosząc dla niego o 

pracę. Pan Franciszek Szulc 
miał być dotychczas w St. Lo- 
uis, Mo., gdzie ciężko pracował 
w fabryce szewskiej i chciał do- 
stać jakąś odpowiedniejszą pra- 
cę. Na razie pracy inteligentnej 
trudno było dostać, więc za pro- 
tekcyą councilmana Dorasewi. 
cza otrzymał zajęcie w kompa 
nii tramwajowej i pracował tan 

przez pewien czas. W tym cza- 

sie zaznajomił się z ob. Fr. Ol- 
szewskim. który dał mu nawet 

przez pewien czas agenturę, a 

następnie wyrobił mu posadę 
nauczyciela w Kolegium Zwią- 
zków em. 

Tam, o ile wiemy, spełniał p. 
F. Szulc obowiązki dobrze. Cc 
go popchnęło do przestępstwa, 
trudno na razie sądzić”. 
Szkoła przyjęła profesora na 

skutek pmtekcyi p. Olszewskiego, 
który znowu polegał całkiem słu- 
sznie na rekomcndacyi ks. Rodzą- 
ja. 

Wiec cóż na to "Dziennik Chi- 
cagoski” powie i jego sążniste na 

pierwszej stronie Extrrrrraaaaal 

Doświadczenie kosztuje drogo 
a w dodatku zwykle przychodzi.* 
za późno. 

Są na święcie ludzie, którzy o- 

trzymują pochwały za to, czego 
me zcobih. 


