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SZKOŁA Z. N. P. 

Jedną z najważniejszych 
instytucyj. jakie Związek 
Narodowy Polski powołał 
do życia na wychodżtwie, 
bezsprzecznie jest Kolegium, 
czyli Wyższa Szkoła Zwią- 
zkowa w Cambridge Springs 
Pa., która wspaniale się roz- 
v i ia i rokuje jaknajlepsze 
nadzieje na przyszłość. To 
:ez sz. Cenzor Raikoczy w 

‘wem orędziu przedsejmo- 
wem tak się wyraża o tej 
szkole: 

“Kolegium Z. N. P. stoi 
już dziś na fundamencie 
trwałym i niewzruszonym. 
Dzięki utworzeniuu ściślej- 
szej Rady Szkolnej, kontro- 
lującej wszelkie jej interesy, 
rozwój Kolegium jest zape- 
wniony. Składki przeznaczo- 
ne na utrzymanie nietylko 
wystarczają, ale w ostatnim 
roku z przewidzianego bud- 
żetu wydatków zostało nam 

przeszło $10,000.00. Obecnie 
po raz pierwszy 10 uczniów 
ukończyło szkołę i są chlubą, 
Związku Narodowego Pol- 
skiego. Gdyby każda z Gmin 
uważała za obowiązek do- 
starczania. Kolegium choćby 
jednego ucznia swoim kosz- 
tem, to wkrótce mielibyśmy 
w każdej osadzie polskiej lu- 
dzi zdolnych do zajęcia sta- 
nowisk wybitnych tak w 

handlu i przemyśle, jak i w 

polityce krajowej.” 
Nic dziwnego że sz. Cen- 

zor Rakoczy z entuzyazmem 
pisze o tej Szkole, boć to je- 
go dziecię umiłowane, które 
wraz z innymi wybitnymi 
związkowcami z Pennsyha- 
nii hodował i strzegł jak oka 
w głowie. 

On to wraz z tak starymi 
i za<shiżonymi związkowcami 
jak Jan Śliwiński z Price- 
burga, Pa.. Jan Kucki z Xan- 
ticoke. Pa.. Roman Abczyń- 
.'ki z Pittsburga, Pa. i kilku 
innymi rzucił projekt ufun- 
dowania Wyższej Szkoły i 
ci to szermierze niestrudze- 
nie szturmowali do kilku 
Sejmów o fundusze na zbu- 
dowanie takiej Szkoły, aż 
ejos ich znalazł posłuch u o- 

g»>łu związkowego i Sejmy 
o pod a t k owa ły *c z łon kó w 

Związku kilku centami mie- 
sięcznie na ten cel. a po kil- 
ku latach Szkoła została za- 

kupiona i otwarta i zaczyna 
iuż wydawać bb*gic owoce. 

To też słusznie cieszy »ię 
rmzor, cieszą się inni zało- 

cielo i opiekunowie tej 
vzkołv, a z nrmi cieszyć się 
'•^winien całv cnrół związko- 
wy. żeśmy dokonali tak 
ciel kiego dzieła, k»tore istot- 

nie ch’luł>ę 7.wiąizkowi przy- 
”,,sd. a całemu naszemu spo- 
•c/.cństwu pożytek. Trudno 

• ięc zrozumieć. że znajdują 
ię między nami jednostki, 
fóre są wmgo usipo*srtbionc 

do tej jedynej w swoim ro- 

dzaju trczelni polskiej naro- 

dowej i starają się jej nawet 

*zkf>dzić. krzycząc na całe 
gardło przy każdej okazy i. 
że S/koła związkowa nie zy- 
ki, a utraty przynosi. A któ- 

raż to szkoła w świecie przy- 
nosi zyski? Przecież Szkoła. 
’o nie salun. skład z obu- 
wiem. czy wiktuałami, z któ- 
rych zyski się ciągnie. Srko-, 

ła to nie zwykły biznes, ale 
świątynia wiedzy, z której 
wychodzą ludzie światli, sta- 

nowiący bogactwo każdego 
nanxlu. 

Kto złflofoył wiedzę — ten 

zdobył majątek. 
Pieniądz powinien służyć 

do zdobycia wiedzy. a zaś i 
wieklza daje posiadającemu 
ją majątek i zaszczyty, na 

czem również korzysta cały 
naród. Im więcej światłe są 
narody, tern są bogasze, za- 

sobniejsze i pewniejsze sie- 
bie. 

Szkoły budują państwa, 
budują, stany, powiaty, gmi- 
ny i miasta, a ogół podatki 
na nie płaci. W Ojczyźnie 
naszej przymusowo płacić 
musieliśmy podatki na szko- 
ły rosyjskie i niemieckie, 
gdzie dziatwie naszej znie- 
prawiano i zabijano ducha 
rusycyt izmem i gennanłz- 
mem, a protestować nawet 

przeciw temu nie mogliśmy 
i podatki dość wysokie trze- 
ba było płacić w milczeniu. 

Płacimy także podatki i na 

szkoły publiczne w Amery- 
ce, gdzie dziatwa nasza też 
po polsku uczyć się nie mo- 

że, a jednak na to nie sarka- 
my ; ale gdy przyjdzie nam 

zapłacić kilka centów miesię- 
cznie na szkołę czysto pol- 
ską i do tego wyższą, z któ- 
rej wyjdą ludzie światli i po- 
żyteczni naszemu narodowi, 
natenczas niektórzy sarkają 
na ten mały podatek i prze- 
ciw szkodę występują. Na 
szczęście mało takich w na- 

zym Związku, bo olbrzymia 
większość jest za Utrzyma- 
niem Szkoły Związkowej i 
kilku centów' miesięcznie ża- 
den Polak dbający o przy- 
szłość naszego wychodź twa 

j w Ameryce nie poskąpi. 
W ostatnim roku Szkoła 

i Związkowa nietylko pokryła 
swojie wydatki z podatków 
jakie związkowcy na nią pła- 
cą oraz z dochodów jakie da- 
je tanna, ale nawet zaoszczę- 
dzono około trzynaście tysię- 
cy dolarów, które mogą być 
użyte bądź to na spłacenie 
części długu ciążącego na 

szkole, bądź tez na założenie 
Instytutu rzemieślniczego 
przy tej Szkole, ku czemu po- 
czynione juz zostały pierw- 
sze kroki. Na Iinstytut rze- 

mieślniczy w szkole związ- 
kowej jest dosyć miejsca i 
położenie zupełnie $ię ku te- 
mu nadaje. (»dy tę szczęśli- 
wą mysil opublikowały pi 
sina związkowe, wnet zgło- 
siło się kilkudziesięciu na- 

szych rodaków którzy acz- 

kolwiek są juz zaw'odnw’vmi 
rzemieślnikami z Europy, 
jednakże me znając prakty- 
ki wedle tutejszego systemu 
rzemieślniczego i nie znając 
języka, albo nic mogą pra- 
cować w swoim zawodzie, 
lub tez są uważani za pod- 

! rzędniejs/e siły i nie tak trak- 
towani jak tutejsi zawodow- 
cy choć może niektórzy z 

naszych -»ą od nich zręcz- 
niejsi i lepsi. 

\asi więc rzemieślnicy 
zwłaszcza z Europy w In- 
stytucie rzemieślniczym pod 
kierunkiem uzdolnionych, 
fachowych instruktorów 

nauczą się systemu amery- 
kańskiego w różnych zawo- 

dach, a przez to prędzej do- 
staną pracę i wyższą zapła- 
tę. Koszt kursu w tvm In- 
stytucie rzemieślniczym bę- 
dzie stosunkowo bardzo ii%n 
łv. na który się może zdobyć 
nawet najbiedniejszy rze- 
mieślnik 

Przytem oprócz wyuczę- j nia się systematycznie rze-, 
miosła, nieuniiejący mówić 
|H> angielskim, może się tam 

nauczyć angielskiego, gdyż 
pewne godziny w tygodniu 
będą poświęcone nauce języ- 
ka angielskiego. 

1 ak samo młodzi adepci I 
zawodów rozmaitych oprócz 
innych nauk w Kolegium,) 
mogą się uczyć rzemiosła, 
jakie wybiorą, co im ułatwi 
walkę o byt. Nam dziś po- 
trzeba fachowców do rozwo- 

ju własnego przemysłu i 
handlu nietylko tu. ale i w 

Polsce, która po wojnie po- 
trzebować będzie takich sił i 
może je stąd czerpać będzie. 

Przez Instytut rzemieślni- 
czy znaczenie Wyższej Szko- 
ły Związkowej znacznie <ię 
podniesie, gdyż służyć bę- 
dzie ona naszemu wychodź- 
twu wszechstronnie. 

Szkoła Związkowa wiel- 
kich rzeczy może dokazać w 

przyszłość*. lecz to od na< 

samych zależy — od naszej 
dobrej woli, szczerych chęci 
i zrozumienia, że taka msty- 
tucya naukowa bezwarunko- 
wo jest nam potrzebna. 

Słusznie też sz. Cenzor 
odnosi się w orędziu do Gmin 
związkowych. ażeby one 

wzięły tę sprawę do serca i 
popierały Szkołę Związko- 
wy moralnie i materyalnie. 
choćby przez dostarczanie 
Szkole tej choćby jednego 
studenta swoim kosztem, co 

z pewnością każda Gmina 
choćby nieliczna zrobić mo- 

że. byle dobre chęci były po 
ternu. 

A Instytut rzemieślniczy 
chyba na brak kształcących 
się zawodowo narzekać ni- 
gdy nie będzie i z czasem 

przyniesie znaczne korzyści 
naszemu wychodźt wu i >1 
sce całej. 

Xie zwalczać przeto, ale 
popierać całą duszą Kole- 
gium Związkowe należy. 

BALTIMORE. MD. 

fSrupa 238 Z. ,N. P. w myśl na- 

szego Szanowncito Mistrza Pade- 
rewskiego. na posiedzeniu odbv- 
tern dnia 20 czerwca rb. w hali 
ob. W Urbańskiego. 410 S. Hond 
ul., uehwaliła ofiarę dla głodnych 

J Braci i Sióstr w Królcstwic Pol- 
akiem, to jest taka : f hoeiaż jedno- 
dzienny zarobek zarobiony w dniu 
15 lipca rh. przez Brać nasza zwią- 

zkowy. przynieść te zarobione pie- 

niądze na posiedzenie, które się 
odbędzie w niedzielę 1# lipca o 

godzinie 2 popołudniu w hali po- 

wyżej wymienionej. Pieniądze ki- 
/fje-go ofiarodawcy będą do księgi 
pamiątkowej zapisane. 

Także braci o liczniejsze zbie- 
ranie się na posiedzenia w obe- 

jmy "h tak ważnych czasach ni- 
niejazem sic zaprasza. 

Za sekretarza prot. 
J. Dobie*z 

Nie nffintł czoła poczciwego 
^>rzed majątkom, ani przed tytu- 
łem,. ant przed urodzeniem. b»» 

cza« pogaństwa. w których kWe 
i kamienic czczono, minęły: ale 

'*cby1 czoło •przed za«hięa. ho w 

zasłudze jest obecny Duch Bo/y. 
ii błogosławieństwo jego na cię 
'zstąpi. 

GŁOS O KOLEGIUM 
ZW. NAR. POL 

Sekretarz Rady Szkolnej, 
koni. R. S. Ahezyński z PitKhur- > 

Ka. pisze o Kolegium Związku- J 
wem. eo następuj*: 

Szanowni Panowie! 

Dziękuję uprzejmie za list z dn. 
&ł-go l». m.. który dziś otrzyma 
łem i który daje mi sposobność 
wyjaśnię Gminie Nr. 3 i wogólc 
reprezentacyi Gmin XV Okręgu 
sprawę Szkoły Związkowej., a 

zwłaszcza nowoutworzonego jej 
działu, to jest Instytutu Rze- 
mieślniczego. 

Wolałbym zaiste stanaó osobi- 
ście na tein zebraniu i dać wszyst- 
kim delegatom możność interpelo- 
wania mnie. a wtedy mógłbym da- 
leko dokładniej rzecz całą wyjaś- 
nić — serdecznie też dziękuję za 

zaproszenie mnie na to zgroma- 
dzenie; niestety brak czasu i zna- 

czne koszta, jakie wycieczka taka 
pociągnęłaby za aobą, uie pozwa- 
lają mi osobiście do Szanownych 
Panów i Braci przemówić. 

Korzystam więc z danego mi za- 

proszenia wyjaśnienia sprawy wy- 
kładów i strony budżetu na pi- 
śmie. 

Sama ankieta i ogłoszenie pro- 
gramu nauk w Instytucie Rze- 
mieślniczy m dostatecznie \vyja> 
nia sprawę otwitrcia -tej szkoły, 
lecz dodam tu jeszcze, że /. otrzy- 
manych już aplikacyi (choć żale- 
dwie parę tygodni upłynęło od o- 

głoszeuia ankiety Rada Szkolna 

przekonana jest o potrzebie tego 
rodzaju szkoły. 

Kładę nacisk, że rozwój naszej 
Szkoły w kierunku dostępnym jak 
najszerszym masom ludu polskie- 
go na wychodziwie leży głównie 
w zamiarach Rady Szkolnej. 

Otwarcie Instytutu Rzemieśl- 
niczego jest to krok w kierunku 
polepszenia bytu materyalnego 
tym. którzy z nauki rzemiosła ze- 

chcą korzystać. 
Różne Gminy i Grupy nadesłały 

już do Rady Szkolnej listy wyra- 
żające zachętę ł aprobatę kierun- 
ku rozwoju Szkoły w zakresu* 
w\'kształeenia średniego i rze- 

mieślniczego. 
Rada Szkolna zapewnić też mo- 

że Brać Związkową. ż.e wszystko 
en się oheenie w Cambridge 
Spring* robi. nie obciąży budże- 
tu związkowego ani jednym do- 
datkowym centem. 

Rada Szkolna w ostatnim dwu- 
leciu uregulowała uprawy gospo- 
darcze Szkoły .jak najpomyślniej 
i nietylko, że dochody Szkoły wy- 
atarczyły zupełne na pokrycie 
rozchodu, t. j. jej utrzymania, alej 
Kada Szkolna będzie w etanie wy- 
kazać na Sejmie XXI. że w rokn 
ostatnim, dzięki dalszemu a sta- 
łemu rozwojowi gospodarstwa 
rolnego i prsychown w inwenta- 
rzu na farmie — potrafiliśmy za-1 

oszczędzić w budżecie kilkanaście 
tysięcy dolarów, 

lUda Szkolna nie zamierza więc 
wcale obciążyć Braci Związkowej 
jakimikolwiek ciężarami, gdyż 
posiada ona obecnie w awein roz- 

porządzeniu fundu*/*- na utrzy- 
manie i dalszy rozwój Szkoły. 

Na Hwem ostatniem posiedze- 
niu dnia ló-go maja r. h. Kada 
Szkolna preliminowała z oszczęd- 
ności swych trzy tysięoe dolarów 
na rospoozęoae Instytutu Rsenueśl- 
niczego, z czego zrobione będę za- 

kupna potrzebnych maszyn i u- 

rzadzeń klas. warsztatów i pokoi! 
dla ucz-ii-terminaterów. 

Nadto Rada Szkolna zamierza 

prowadzić Instytut Rzemieślniczy j 
jako propozycyę czysto biznesn-1 
wę. Instytut rozpoczęty będzie 
tylko kursem dis metalowców 
“Machimsts stwi tool makers"— 

przyjętych będzie mazimnm 40 

uczni terminatorów, którzy pła- 
cić *»•*<Im po $25.00 miesięcznie, to 

jest $1.000 miesięcznie, a wzglę- 
•lnie *10.000 rocznie. 

Kwota ta nielylko wystarczył 
iih iitr/yiuauie czterdziestu uczni 
i opłatę m>truktorów. lecz powin- 
na duć w pierwszym roku nad- 
wyżkę to jest zwrot (choćby czę- 
śeiowy tylko) kosztów urządze- 
nia. 

Następnie, uczniowie Instytutu 
imitować będą maszyny i narzę- 
dzia. które Instytut może sprze- 
dawać i stąd otwarte jest nawet 
ź»ódło dochodu dla tępo Instytu- 
tu. 

Obawy zatem Szan. Braci Zwią- 
zkowych. że Rada Szkolna robi 
jakieś niepraktyczne ekspery- 
menta — są płonne. 

Aplikacye napływają dość do- 
larze i Rada Szkolna z pewnością 
znajdzie 40 odpowiednich ucznt- 

terminatorów i otworzy Instytut 
z calem zapewnieniem mu powo- 
dzenia. Dalsze kursa Instytutu o- 

twarte będą w miarę napływu a- 

plikacyi i rozwoju całego planu. 
Kur* techniczny przy naszej 

.Szkole Wyższej również otwar- 

tym będzie przy podwyższonej o- 

płacic. aby nie narażać Szkoły' 
Związkowej na obciążanie bu- 
dżetu. 

Chłopcy, którzy się zapiszą na 

kurs techniczny w naazej Szkole 
Wy zszej. płacić będą $150.00, nie- 

1 związkowcy, a związkowcy $125.00 
i rocznie. 

Pierwsza garstka abituryen- 
tów dziesięciu) iua otwartą dro- 
gę i może wstępować bez egzami- 
nów do Szkół Wyższych, jak na- 

przykład na kursa kolegialne 
j»r/y rniwersytecie Michigańskim 
w Ann Arhor i inne, zwłaszcza 
Peiiiigylvaiua. o ezem już Rada 
Szkolna otrzymała oficyalne za- 

wiadomienie. 
Sądzę przeto, że obecna Rada 

Szkolna pracowała umiejętnie i 
go>liwi»* nad rozwojem Szkoły 
/wiązkowej i mara niepłonną na- 

dzieję, z** zakład nasz w niedale- 
kiej przyszłości oznaczony będzie 
poważną marką na mapie nauko- 
wej tego kraju. Trzeba tylko, aby 
S/hij. Bracia Związkowi apliko- 
wali mniej bezpodstawnej i nie- 
uzasadnionej żadnymi faktami 

| krytyki.' a więcej dawali raufa- 
nia. poparcia, zachęty i agitacyi 
zakładowi, który im zaszcz>’t i 

‘chlubę wobec całej Ameryki a na- 

wet Ku ropy przynieść może. 
Amerykanie zwykli mawiać o 

dobrych przedsięwzięciach : “If 
Iron can’t boost, don’t knock”, 
to jest. jeśli ktoś nie ma chęci pb- 
pierać dobrej sprawy, nieeh przy- 
najmniej takowej nie utrąca. 

lT na* widać wprn*t przeciwna 
zasada panuje, gdyż wszystkim 
sit wydaje, że nie potrzeba Szko- 
ły- popierać, za Szkołą agitować, 
rozwijać i budować — wystarczy 
zwalczać i krytykować, a dzieło! 
wielkie, jeśli jakimś cudem nie u-1 

padnie, musi z teifn odnieść ko-1 
rzyśei. 

Mam nadzieje, że Gminy nasze, 

jak zwykle patryotyezne i oży- 
wione najlepszemi dla rozwoju 
Szkoły chęciami, przyjmą wyja- 
śnienie moje w dobrej wierze i 
nie pozwolą nikomu niepowołane- 
mu przedstawiać spraw szkol- 
nych w ujemnem świetle. Zapew 
niain zh4. że Rada Szkolna z naj- 
większą satysfakcyą udzieli 
wszelkich informaeyi, jakiehby 
'»ol*;e Szanowne Gminy życzyć 
moizły w drodze urzędowej, lub1 
też przez zaproszenie wszystkich 
Szanownych Posłów na Sejm XXI 
(które Rsda Szkolna już omówi- 
ła!. aby raczyli w drodze do 
Schenectady zbiorowo wstąpić do 
Cambridge Springi, Pa., a tam sią 
sami naocznie przekonać, jak sią 
Szkoła roewija. 

E. S. Abczyfiski, 

Sprawozdanie finansowe 
Kolegium Z. N. P. w Cambridge Springs, Pa. 

ZA MIESIĄC MAJ 1915. 

Dochody: 
Saldo w gotówce z dniem 30 kwiet* 

,,iłl 19*5 13,331.10 
Opłaty uczniów za szkołę. 510.20 

za pranie 26.00 
tf 99 za książki szkolne. 100.80 
». 99 za lekcye muzyki.. 20.80 
99 ,9 za wizyty lekarskie 7.00 
„ nauczycieli za wikt. 82.00 

gości za wikt i noclegi 33.00 
Zw. Nar. Pol. z podatków i składek , 4.000.00 
Członkowie Klubu Przyjąć. Szk. Zw. 7 Q0 
Za sprzedane z farmy warzywa. 

gołębic i t. p. 39.54 
Różne drobne. o.OO 
Za sprzedane w bazarze towary ... 70.00 

Razem $18,429.44 
DOCHODY PRZEJŚCIOWE 

Opłaty uczniów na drobne. 38.20 
Gotówka w kasie podręcz, zarządcy 100.00 1 38.20 

Ogólna suma dochodów 
ROZCHODY: 

Rozchody Pozostałość 
w maju. budź z kwict. 

2,484.00 T. Pcnsyc nauczycieli 1,196.00 
II. Ruci. mości szkolne. 
III. Wydatki bieżące szkolne .... 

IV. PENSYB 
a. Adrainistracyi. 
b. Służby domowej 
e. Maszynistów 
d. Służby kuchni i jadalni ... 

e. Służby pralni 
f. Służby i robotników farmy.. 
g. Rzemieślników 

V. NIER.. RUCHOM. I MELIORACYE 
a. Administraeyi. 
b. Domu szkolnego i gruntów 
celom szkolnym służących (za- 
datek na zakupno gruntu)... 

c. Maszyneryi 
d. Kuchni i jadalni .. 
e. Pralni. 
f. Fanny.. 

YT. WYDATKI BIEŻĄCE 
a. Administraeyi. 
b. Domu szkolnego 
c. Maszyueryi. 
d. Kuchni i jadalni 
e. Pralni .. 
f. Farmy... 

VII. WYDATKI SPECYAIAT5 

167.64 

185.00 
75.00 

295.00 
186.50 
113.00 
301.11 
70.50 

100.00 

19.71 
536.69 

82.36 
1.063.42 

.75 
70.57 

831.59 
566.86 

605.00 
225.00 

1.121.00 
927.00 
387.30 

1.044.00 
682.64 

13.1; 

228.92 
2.686.76 

777.75 
14,222.95 

114.18 
158.48 

$18,567.64 

Dalsza 
prelim. 

1.288.00 
831.59 
392.22 

420.00 
4^0.00 
826 00 
740.50 
274.89 
742.89 
612.14 

73.17 

209.21 
2.150.07 

693.39 
13,159.53 

113.43 
87.91 

a. Premia za tibezp. od oynia.. 
b. Procenta od długów ...... 

e. Spłaty dłngów 
d. Posiedzenia Komiari Szkoln. 
e. Kaszta prawnicze 
f. Nieprzewidzianie. 
Zakupione książki szkolne ... 

Zakupione towary do bazaru.. 
Nauczyciel, za lekcye muzyki 
Lekarzowi za wizyty. 
Wsparcie dla Klubu Atletyczn. 

.'198.30 

75.00 
.39 

10.00 
22.80 
18.75 
25.00 

1.000.00 
612.52 
241.95 
152.97 

1.000.00 
214.13 
241.95 

77.97 

Razom 
ROZCHODY PRZEJŚCIOWE 

Zwrot drobnych uczniom ">0.00 
Zwrot depozytu uczniom 10.00 
Za przyb. dla KI. Atlet. 21.48 
Gotówka w kazić podręcz. 100.00 

$5,013.58 

181.48 

Ogólna auma rozchodów $5.195.06 
ZESTAWIENIE 

Suma dochodów w maju .$18.567.64 
Suma rozchodów w maju 5,195.06 

Saldo z dniem 31 maja 1915 .. 

K. Bobrzecki. 
Buchalter, 

$13,372.58 
M. B. Stęczyr.ski 

Zarzadra. 

ATAK NA TRYBST. 

Rzym. 5 lipca. letnicy włoscy 
wykonali wczoraj nader udały a- 

tak na arsenał austryacki w Try- 
fścif i wyrzęnkiN tam znaczne 

szkody. l’od ostaną nocy balon 
włoski szybował nad miastem, a 

załoga rzuciła moc lx*nb. mie- 

rząc w arsenał j fabrykę arminioyi 
tamże. Bab*n wrócił cało. unik- 

nąwszy wszelkich pocidtow, jakie 
w stronę jego mierzyła artylerya 
austryacka. 

0 

ZWYCIĘSTWO CZARNOGÓR- 
CÓW. 

Londyn. 8-go lipca. _ Depesza 
zCetymi donosi, ze sztab czar- 

nogórski wydał raport, który mó- 
s»vi o świeżych zwycięstwach 
wojsk rznrnog.rrwktch nad Au- 
stryakami w pobliżu Grabowo. W 
raporcie tym zaprzecza także ko* 
menda wojsk czarnogórskich po- 
głoskom. rozsiewanym z Wiednia, 
że wojaka czarnogórskie poniosły 
klęwkę pod Trebmie. 


