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Niemiecka gospodarka w Królestwie 
Wieści, jakie nas docho-| 

dzą z ziem polskich świeżo 
przez Niemców zagarniętych) 
siłą zbrojną, nie są wcale dla i 

nas niespodzianką. Znamy 
ich tak doskonale na wskroś, 
że niespodzianki, nawet naj- 
bardziej bo*lesnej zrobić nam 
oni już nie potrafią; wiedzie- 
liśmy też naprzód, jaką bę- 
dzie ich gospodarka w Kró- 
lestwie Polskiem i nie omyli- 
liśmy się ani na jotę. Naiw- 
nym byłby ten, ktoby przy- 
puszczał choć na chwilę, że 

Niemcy osłonią ten kraj ja- 
kąś opieką, pośpieszą mu z 

pomocą, postarają się zapro- 
wadzić tam porządek, zechcą 
przez rozumne urządzenia u- 

lżyć nieco doli nieszczęśli- 
wych jego mieszkańców, tak 
strasznie wojną dotkniętych 
nie z własnej winy. To wszy- 
stko n;e leży bynajmniej w 

zwyczaju Niemców i nie u- 

czyniliby oni tego z pewnoś- 
cią nawet w daleko korzyst- 
niejszych warunkach, gdyby 
sami znajdowali się w jak- 
naj'lepszej sytuacyi finanso- 
wej i ekonomicznej. 

Tak jednak nie jest ideale. 
Niemcy sami są bardzo za- 

grożeni i muszą walczyć o 

byt rozpaczliwie. Zaprowa- 
dzają oni wprawdzie w zaję- 
tym kraju porządki, ale swo- 

je pruskie, którymi tak się 
bardzo szczycą, a które cały 
świat wyśmiewa i których 
lud polski nigdy nie zrozu- 
mie. Dotychczas jeszcze nie 
usiłują oni tych porządków 
narzucić brutalną siłą, gdyż 
obawiają się rozruchów i spi- 
sków poza swą własną linią 
bojową; bądźmy jednak pe- 
wni, że gdyby im się udało 
zadać Rosyi decydującą klę-i 
skę i usadowić na stałe w 

Królestwie, bylibyśmy świad 
kami i ofiarami czynów bru- 
talnych, jakich oddawna nie 
pamiętają dzieje Europy. 
Niemcy są Niemcami i pozo- 
staną nimi na zawsze, nawet 

pod pokryw*ką najwyszukań- 
szej kultury. 

t/becme mają oni nć>z na 

gardle. Wszystko, co głosił 
rząd berliński o niesłychanie 
obfitych rbiorach w Niem- 
czech, okazało się nieprawdą, 
gdyż jak wiadomo przecie 
każdemu, Niemcy ani w po- 
łowie swojem rolnictwem 
nie potrafią pokryć zapotrze- 
bowania środków żywności. 
CTrociażłby nawet obniżono 
porcye żywności do połowy, 
to jeszcze na nic się to nie 
przyda, gdyż kilkumilionowa 
armia robi w budżecie żyw- 
nościowym wyłom ogromny, 
żrąc wiele, a nie pracując 
wcale nic. Zresztą żniwa tak- 
że były całkiem nieświetne, a 
to wskutek posuchy. Dopo- 
mogły one tylko chwilowo. 

Zaledwie dwa miesiące mi-! 
ięły od żniw i zbiorów, a już 
ząd niemiecki widzi się zmu 

<zouym robić nowe zarzą- 
lżenia głodowe, ustanawiać 
przymusowe posty, jakich 
nie było jeszcze w tym kraju. 
W ostatnich tygodniach, a 

raczej w dwóch ostatnich 
miesiącach coś się stało, col 
musi każdemu wpaść pod u- 

wngę; nic jtfż nie słychać te- 
raz o blokadzie Anglii przez 
niemieckie łodzie podwodne, 
nie nie donoszą o zatapianiu 

okrętów przez Niemców, — 

przeciwnie zaś nadchodzą wieści o zatapianiu okrętów 
niemieckich przez submary- 
ny angielskie i to na morzu 

Bałtyckiem, a masowo. 
Jestto rzecz nader poważ- 

na. Jedyna droga na Bałtyk 
prowadzi przez szerokie ka- 
nały Skagerrak i Seategat, o- 
raz przez wąskie cieśnn.y po- 
między Szwecyą a półwy- 
sipem duńskim, mianowicie 
Sund, Wielki i Mały Bełt. 
VVszystkich trzech strzegli 
Niemcy jak oka w głowie, a 

jednak angielskie łodzie się 
przedarły przez nie, jak to 
sami Niemcy przyznają i 
częścią uwijają się po morzu 
duńskiem naprzeciw Kilonii, 
gdzie zaszpuntowana stoi 
flota bojowa niemiecka, czę- 
ścią rozprószyły się po Bał- 
tyku i polują na niemieckie1 
okręty. Niemcy są jaknajzu- 
pełniej odcięci od nadbałtyc- 
kich państw neutralnych, 
którędy jeszcze mogli nieco 
żywności przemycić i głód 
zagraża im nie na żarty. 

Wtych tarapatach radzili 
sobie oni jak mogli. Ogoło- 
cili ze zboża austryackie Wę- 
gry i dziś kraj ten sam cierpi 
niedostatek; zarekwirowali 
co się dało z Belgii, obdarli 
też i całą Polskę, zdając te 
kraje na pastwę głodu. Na 
dobitek zrobilli jeszcze na 
Polsce dobry interes, bo ku-i 
powali tam po narzuconej 
cenie maksymalnej o połowę 
niższej, aniżeli ta, po jakiej, 
Sprzedawali żywność tę w ! 
Niemczech. To wszystko je-! dnak nie na wiele się zdało; 
krzywdą naszą ani się rząd' niemiecki nie zbogacił, ani 
Niemcy nie najedli. Pod 
wpływem groźnych przeczuć 
zrodził się plan ataku na Ser- 
bię, plan rozpaczliwy a dla 
Niemców zupełnie niepoży- 
teczny. Gdyby bowiem udał 
się nawet, tedy niewieleby 
im pomógł, bo otwarcie dro- 
gi z głodnych Niemiec przez 
głodną Serbię i Bułgaryę do 
głodnej Turcyi nikomu na 
nic przydać się nie może, a 
Mała Azya i pustynie piasz- 
czyste także Niemiec nie na- 

karmią. 
Najprawdopodobniejszem 

jest. że Niemcy wykonali ten 
ruch w przeczuciu czegoś 
niedobrego, że wytężyli osta- 
tnie siły, aby zagrozić Anglii 
w Turcyi i Egipcie, a pod 
wpływem tej groźby uzyskać 
pokój, zanim głód ich do za- 
warcia pokoju upokarzające- 
go zmusi. Ale jeśli droga do 
Turcyi tak prędko się nie o- 

tworzy, jeśli na terenie Ser- 
bii i Bułgaryi znów utworzą 
się dwie linie walczące i zma- 

gać się będą całymi miesiąca- 
mi, wówczas pogłoski o po- 
koju mogą się sprawdzić 
"bardzo łatwo, ale w ten spo- 
sr'4>. że Niemcy poproszą o 

pokój pod każdymi, nawet 

najcięższymi warunkami. — 

Wfibec tego, co zagraża na- 

szym rodakom na ziemiach 
polskich, powinniśmy sobie 
życzyć, aby ta chwila nade- 
szła jaknajprędzej. 

W ziemiach polskich nie- 
dostatek ogromny, poprostu 
nędza bezgraniczna. Na mię- 
so pozwolić sobie mogą tyl- 
ko ludzie majętni reszta al- 

bo żywi się kaszą jałową, al- 
bo ziemniakami, również ja- 
łowymi, bo tłuszczów i oma- 
sty również niema. Miliony 
suszą dzień w dzień, jak w 
wielki piątek, o kawie, her- 
bacie i chlebie razowym, nie- 
smacznym. Ale ta kawa, her- 
bata i cukier też drogie, cza- 
sem i tego marnego posiłku 
braknie. 

Chętnie niejeden z nas za- 

pakowałby kilka szynek i 
kiełbas, kilka puszek konser- 
wów mięsnych, aby posłać 
swoim do kraju; ale nie prze- 
puszczą tego Anglia i Fran- 
cy3* gdyż te rzeczy są pod 
kontrolą rządów im wrogich. 
Wolno jednak przesyłać wie- 
le rzeczy, tam bardzo dro- 
gich, mianowicie kawę, her- 
batę, ryż, przeróżne suche 
grocerye, mleko kondenso- 
wane, a przedewszystkiem o- 

buwie, które tam dosięga 
szalonych cen. Poczta pa- 
kunkowa daje chętnie obja- 
śnienia i wskazówki, spodzie 
wać się więc należy, że wielu 
skorzysta z tej sposobności, 
aby zamiast niezbyt pożyte- 
cznych tam pieniędzy wysłać 
swoim do kraju coś niecoś do 
zjedzenia i odziania się, aby 
ci biedacy w same święta nie 
cierpieli nędzy. 

Pomału, a zro- 

zumimy się. 
PHILADELPHIA, PA. 

W naszym grodzie “miłości 
bratniej" musi być wszystko do- 
brze: ten, co nic nierobi, ten co 
dużo robi i ten co zawsze szko- 
dzi, nazywamy, że dobrze robi. 
Mamy nawet ludzi takich, że tnię- 
Jzy Polakami nosi polskie nazwi- 
sko, gdy zaś wejdzie w grono A- 
merykanow ma inne nazwisko. 

I. Paderewski objeżdża cały 
świat o jednem nazwisku i ujmy 
mu nierobi, że jest Polakiem i tak, 
jak jutrzenka na obłokach cudo- 
wnie wschodzi tak nasza gwia- 
zda Polski promienie swe rzuca i 
budzi każdego w kim jest ludz- 
kość, że Narodowi Polskiemu 
dzieje się krzywda i woła o ratu- 
nek dla niej Czy Doktór chemik 
ma się za coś więcej, że kryje swe 

własne nazwisko dlatego, że jest 
Polskie? 

Cieszyłoby Polonię, ze ma Po- 
laków wykstzalconych, by ich re- 

prezentowali, ale nie tak naprzy- 
kład, jak Dr. S........ miał mowę na 

wiecu K.O.N., a wiedzą o tem tyl- 
ko Polacy. Gdyby się dostało na 

szpalty prasy amerykańskiej, nie- 
wiedzianoby, kto to jest, bo po- 
między Amerykanami uchodzi za 

“Stanislaus’*. Jakież zasługi dla 
nas Polaków zostawili tu na zie- 
mi amerykańskiej Kościuszko i 
Pułaski, że nie zmienili swych na- 

zwisk i swego pochodzenia, tem 
nie zmazanie zostawili wychodż- 
twu Polskiemu w testamencie, że 
tu się lała krew Polska o wolność 
tego kraju, w którym z tej wol. 
ności powinniśmy korzystać i być 
dumnymi, że aię jest Polakiem. 

Kryć się z nazwiskiem i zmie- 
niać w lot charakter równa się 
fachowi, że można koloryzować i 
według domieszek Zdziwiło każ- 
dego. że ten Pan niedawno swą 
mową prowadził słuchaczy z 

Niemcami na Warszawę, że za- 

siądzie Sass na tronie jako król 
Polski po zdobyciu Warszawy 
przez Niemców. Dziś po zdoby- 
ciu Warszawy i niedotrzymanych 
marzeń, gdzie Warszawie w miej- 
sce wolności zaczyna się jeszcze 
gorsza niewola, zwątpił Dr. Sz. i 
każe w Niemców niewierzyć, ho 
nic Połsce nie dadza ałe każe wie- 

rzyć we własne «ły. Ale też mó- 
wił o zaniku zmysłu politycznego 
wśród naszego społeczeństwa i o 
braku wyrobienia krytycznego. 

Polityki już dosyć było; przele- 
ciała jak przez młyńskie koło. 
Krytyk i napaści było dosyć, a te- 
raz nadeszła chwila nie koloryzo- 
wać. ale pracować, by dać pomoc 
Polsce. Pisząc powyższe nie z nie- 
nawiści do nikogo, bo wiem, że 
tak wielki jak i mały zbłądzić mo- 

że, ale gdy wie, że zbłądził, powi- 
nien zejść na właściwą drogę. 

Antom Pomysł. 

Szczyt głupoty. 
W każdym kraju trafiają się 

jednostki posiadające spryt do te 

go stopnia, że za pomocą rozma- 

itych uczciwych i nieuczciwych 
kotnbinacyi dorabiają się mająt- 
ków. Lecz Ameryka pod tym 
względem trzyma pierwszeń- 
stwo. I u jeżeli się znajdzie jaki 
“sprzyciarz" to w krótkim cza- 
sie dorabia się jeżeli nie milio- 
nów to przynajmniej tysięcy. / 
drugiej znów strony tutejszy o- 

gół, (a zwłaszcza d rodowici A- 
merykanie) uważa siebie, za 

wyższych od przybyszów ze sta 
rego kraju, lecz niestety czasami 

dają oni sami dowód swojej wy- 
ższości, że śmiała mogą zasługi- 
wać 'na miano Dardanelskdch 
kłapouchów. Jako dowód niech 
posłuży następujący fakt: 

■Przed dwoma mniej więcej mir 
sińcami przybył do Omaha pe- 
wien jegomość pod przybranem 
nazwiskiem “Billy Sunday” któ- 
ry zaczął głosić, że jest “Aposto- 
łem, Prorokiem a nawet wysła- 
nikiem Bożym, lub wspołbogiem, 
ponieważ w 2,000-ym roku Chry- 
stus ma powtórnie zejść na ten 
świat więc on Billy Sunday przy- 
słany jest przez /Boga ażeby o- 

czyścił świat z grzechu i wszel- 
kich nieprawości na przyjście 
Chrystusa. 

Początkowo chciał ów Billy 
Sunday wykładać swoje zasady 
religijne w szkołach publicznych, 
lecz władze szkolne nato nie ze- 

zwoliły. Więc on pobudował w 

śródmieściu prowizoryczny ko- 
ściół a raczej olbrzymią szopę na j 
13.000 ludzi i w tej to szopie przez 

sześć tygodni nawracał ludzi. 

Treścią jego nauki były wyjąt 
ki z biblii, zakazywał także pi- 
jaństwa i wszelkich złych wy- 
stępków; agitował także za zu- 

pełnem skasowaniem salonów, 
czyli właściwie nic nowego on 
nie mówił, lecz powtarzał to, co 

każda religia a zwłaszcza katoli- 
cka nakazuje, i naucza. Lecz co 

najdziwniejsze; oto przez cale 
sześć tygodni od rana do wieczo- 
ra miał pełno budzi, a w niedzie- 
lę trudno było dostać miejsce ta- 
ki był natłok. IWięc co to za pu- 
bliczność go tak licznie odwłe* 
dzała? Czy bałwochwalcy, któ-* 
rzy w swem życiu żadnej nauki 
chrześcijańskiej nie słyszeli, czy > 

też skończeni głujicy? 
A dlaczego? Oto dlatego: jak 

sam ów Billy Sunday twierdził, 
ze jest on współbogiem czy wy- 
słannikiem Bożym więc ci kultu- 
ralni Amerykanie poszli na jego 
nauki jak ćmy w ogień. Lecz je- 
żeli ktoś trzeźwo myślący przy- 
jrzał się bliżej jego naukom o- 

raz jego życiu, to doszedł do prze 
konania, że to co on mówi, a to 
co czyni, to wcale jedno zdru- 
giem nie stosuje się. 

A więc przedewszystkiem gdy- 
by on rzeczywiście był jakimś wy [ 
słannikiem Bożym to najwpierw 
■powinien sam żyć bez żony bo 
wszak święci nie dhaja o rozko- 

szc tego świata a żyją natchnie- 
ni duchem Bożym. 

lymczasem Billy Sunday żyje 
z żoną i mieszkał przez czas swe- 

go apostolstwa w Omaha w 

pierwszorzędnym hotelu wraz z 

całą swoją świtą przyboczną. 
Głównym zaś jego celem było 

jak najwięcej wydusić pieniędzy 
ze swoich słuchaczy, bo to jest 
wielką przeszkodą do zbawienia 
duszy. Ale jemu jako świętemu 
to bardzo jest potrzebna mamo- 

na. Ponieważ w obecnych czasach 
święci muszą mieszkać w pa- 

łacach, zajadać różne przysmaki 
i popijać najlepszem winem nie 
tak jak dawniej święci żyli boso. 
obdarto i mieszkali w jask.niacn 
lub lepiankach a całe swe życie 
poświęcali na chwałę bożą. 

Billy Sunday przez szesć ty- 
godni zebrał w Omaha około 
dwudziestu tysięcy dolarów. A 
drugie tyle albo i więcej zapłacił 
prasie miejscowej a zwłaszcza je- 
dnej gazecie “Omaha Bee” która 
przez szesć tygodni codziennie p 
sała o nim i jego naukach, poza- 
tem agenci, którzy chodzili jpo 
fabrykach i agitowali a raczej za- 

praszali na nauki jego też za dar- 
mo tego nie rob«li. 

A więc rezultat z tego jest taki, 
że ów Billy' Sunday posiada 
spryt nielada skoro tak kultural- 
ny naród jak Amerykanie, w prze- 
ciągu sześć tygodni złożyli mu o- 
koło sześćdziesiąt tysięcy doi. 
Czy nie zasługują oni na miano 
Dardanelskich klapouchów? 

P. Niewiarowski 

NEWMARKET, N. R 
Ukazała się szumna oderwą w 

Telegramie Godzien, do Polonii w 

Newmarket, ze odbędzie się w 
dniu 24 października, 1915 r. Wiec 
w celu zorganizowania lokalnego 
K. O. N. pod egidą tutejszego 
Od. Z. M. P., na którym to wiecu 
będzie przemawiał ob. Mazur z 

(New Yorku, redaktor Tel. Co- 
dziennego. 

Rzeczywiście w oznaczonym 
dniu i czasie zebrała się licznie tu- 

tejsza polonia, ażeby usłyszeć 
tak sławnego "Mesyasza” o któ- 
rym to dość głośno ł szeroko sły- 
chać w tym kraju. Wiedziony cie- 
kawością. znalazłem się w gronie 
ciekawych; jak też wygląda tak 
sławna osobistość. No i rzeczywi- 
ście mężczyzna dość okazały, w 

mowie artysta biegły, żeby i sa- 

mego dyabła przegadał i w kozi 
róg zapędził. Po zagajeniu wiem 
rozpoczął swą mowę agitacyjną 
na rzecz K. O. N. żeby wszyscy 
doń należeli i pieniądze składali 
na legiony, których jest już 75 ty- 
sięcy. którzy dzielnie moskali bi- 
ją ; w czambuł potępił tych wszy- 
stkich, którzy za Legionami nie 
trzymają. Począł wychwalać 7. 
M P., ażeby doń wstępowali, 
gdyż on jeden tylko tna racyę by- 
tu i którzy pójdą Moskali bić. 

Wiedząc, że w Newmarket ist- 
nieje Grupa Zw N. P. jako też i 
Sokół Pot., trzebaby pojechać 
czerwonym zwyczajem na Związ- 
ku, a nuż, czyby się nie dało co 

zaszkodzić w oczach ogółu tutej- 
szym Związkowcom i Sokołom, a 

skaptować do Z. M. P.. który bar- 
dzo licho stoi i ledwie robi boka- 
mi. Ale się biedak przerachował; 
nie wiedział czem tu są związko- 
wcy. że sobie po nosie prać nic 
dadzą, wiedząc czem Mazur pach- 
nie Nirdopatrzył się. że sala prze- 
pełniona jest Związkowcami i So- 
kołami. którzy mu mogą taki ba- 
sarunek sprawić, że w niebie bę- 
dzie słychać. Pojechał trochę na 

Paderewskim i na Kochańskiej 
(na sali czuć niepokój). Więc pan 
Mazur zaczyna: "Prezes Związku 
ZyehHVwW w Chicago jeat cz.ło- 

wiekiem ilym i nie powinien stać 
na czele”. Gdy tylko te słowa wy- 
mówił, Chryste Panie, jak się też 
to na sali nie uczynił huk, hałas, 
to aż ściany drżały. Trzeba było 
widzieć te groźne twarze, te pię- 
ści zwrócone ku estradzie, to 1 
najodważniejszego tchórz obleci. 

Słychać tylko było: “Precz a 

nim !** "Za łeb go i po schodach!" 
"Nie damy hańbić Związku takie- 
mu żydowskiemu parobkowi" 

Malutka zgraja czerwonych od 
Z. M. P. poczęta się zrazu ciskać 
i grozić wyrzuceniem za drzwi, 
no, ale się pomiarkowali w jed- 
nej chwili, że oni to właśnie mo- 

gą wylecieć nie na nogach, ale na 

głowach. 
Uspokoili się i siedzieli cicho 

jak trusie. A pan Mazur I Zbladł 
jak ściana, poczęły mu aię łydki 
trząść ze strachu. A no panie Ma- 
zur na przyszłość będzie ostroż- 
niejszy i żebyś był jakie słówko 
niebaczne więcej wymówił, zdrów 
byś był niewyszedł. Szczęście, że 
ci język kołem stanął. Oberwało 
by się i twoim strzelcom porząd- 
nie. Po uspokojeniu się na sali, 
gdy i pan Mazur ochłonął ze stra- 
chu kończył swą mowę, ale jako 
juz łagodny baranek, nie jako 
lew srogi. Ale o czem miał mó- 
wić? 

O Związek nie śmiał już potrą- 
cić, na temat inny nie był przygo- 
towany, to też plótł koszałki o- 

pałki jak Piekarski na mękach, 
wzbudzając wesołość na sali, a 

rozmaitych epitetów mu nieszczę- 
dzono i widział, że tylko na 

śmiech i szyderstwo się wysta- 
wił. Pokazało się, jaką to sympa- 
tyą się cieszy pan Mazur. Gdy 
wezwał hid, aby dał kolektę na K. 
O. to nikt ani centa nie dał, 
tylko sami ze Z. M. P., 1 gdy po- 
prosił. ażeby się zapisali na człon- 
ków do K. O. X., tak samo oprócz 
członków Z. M. P. nikt się nie za- 

pisał. Oj żeby sobie wszędzie lud 
tak postąpił z tą szajką burzycie- 
li, to wnet pozbylibyśmy się war- 

cholstwa między naszem wycho- 
dźtwem; nie mieliby czerwoni 
prowodyrzy gruntu pod nogami a 

wtenczas by musieli się'jąć uczci- 
wej pracy. 

Gdy przewodniczący oznajmił, 
że kto chce, może interpelować 
pana glazura w jakiej sprawie, a 

pan “mufca” da odpowiedź. Więc 
niżej podpisany zainterpelował 
pana redaktora z jakiego powodu 
pan Mazur tylko o Moskalach i o 

ich okrucieństwach nam mówił, a 

ani wspomniał o Niemcach i Au- 
stryakach, tak, jakby oni wcale 
nie istnieli; i dla czego "wypisywał 
hymny na cześć Niemców i Au- 
stryaków, że jak Niemcy Warsza- 
wę odbiorą, to zaraz wolność Pol- 
sce ogłoszą 1 zaraz sejm będzie 
zw-ołany do Warszawy, a to już 
tak długo jest, ani o wolności nic 
nie słychać, ani o Sejmie. Dla cze- 

go tak lud bałamucił? 
1 dziw uuu dziwy, jaką pan re- 

daktor dał odpowiedź! Zaparł si; 
w oczy przed całym ogoiem, że 
on zwolennikiem Austryaka ani 
Niemca nie był, że on w gazecie 
tak nie pisał i dalej tak mówił, 
(co mogło wpłynąć na to?j że on 

nie wierzy ani Niemcom ani Au- 
stryi, gdyż i oni dyabła warci; że 
na Austryę nie można liczyć, 
gdyż ona nic nie znaczy, gdyż ona 

jest tylko parobkiem u Prusaka; 
że święcie w to wierzy, że alianci 
tę wojnę wygrają, gdyż Niemcy 
choć teraz jeszcze są górą. ale się 
wyczerpać muszą, gdyż są do o- 

koła otoczeni, a wtedy na kon- 
gresie europejskim możemy się 
spodziewać wolnej Polski ale nie 
od Niemców i od Austryi. 

Na takie dictum słysząc pana 
Mazura, aż zdumienie ogarnęło. 
I trzeba było widzieć głupią minę 
i nosy na kwintę spuszczone o 
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ca Józefa. Po takiej mowie: No, 
no, panie Mazur I Kfcoby się spo- 
dziewał takiej mowy wziąwszy 
początek pod uwagę. 

Tylloo szkoda, bo na ostatka 
przy odchodnem powiedziałeś 
pan, źe już więcej do Newmarket 
się nie pokażesz; to samo i paa 
Ząbek powiedział i zaprzysiągł 
s!ę, źe więcej Newmarket na o* 

czy nie chce widzieć. 
Stanisław Orzechowską 

członek Grupy 
Boa 55, 

CŁEYELAND, 0. 
Sprawozdanie z uroczystości ag 

letniej rocznicy jubileuaau, z*, 
razem poświęcenia aztandam 
grupy 739 Zw. N. P. Tow. K» 
dama Mickiewicza w Cl ero* 
land, Ohio odbytego w aiedśs* 
lę dnia aąrgo Października 
X9*S f. 

(W dzielnicy PoznaA)* 

Początek Jubileuszu rozpo* 
czął się o godzinie 8 rano. Towa- 
rzystwo zebrało się na hali pa* 
rafialnej i parami w odznakach 
wyruszyło do kościoła na mszę 
św. Po nabożeństwie z powro- 
tem na halę i po omówieniu nie- 
których apraw <Tow. rozeszło się 
do domu. 

Następnie o godzinie 2:30 po- 
południu wszyscy członkowie o- 

czekiwali dalszego przebiegu ju- 
bileuszu, więc ustawiwszy' się p:i- 
raml ze sztandarem wyruszyli do 
kościoła św. Kazimierza wraz z 

towarzystwami Króla Stefana P.a 
torego, Gr. 759 Z: N. P. i Sw. Ka- 
zimierza, Gr. 242 Z. N. P. 

Proboszcz ks. Ruszkowski do* 
konał poświęcenia sztandaru i za* 

razem wygłosił kazanie stosowno 
do uroczystości, wyjaśniając zna* 
czenle sztandaru. 

Pb ukończeniu ceremonii I006* 
cielnej przy dźwiękach kapeli 
wszyscy udali się na halę. 

Po krótkiej przerwie oh. Pism 
ciszek Sumowśkł krótklem praw* 
mówieniem otworzył więc I ppww* 
lał na przewodniczącego oh. Fraij 
ciszka Manewicza, a na sekreta* 
rza niżej podpisanego. Wlec ikła* 
dał się z mów { śpiewu. 

x. Kapela Młodzieży Polskie) 
zagrała “Bukiet kwiatów." 

a. Mowa ob. St. Lewandow* 
skiego. Szanowny mówca Mkfa* 
niał do ofiarności na rzecz glo* 
dnych, za co publiczność nil 
szczędziła oklasków. 

3. Śpiew chóru Wanda. "Roba* 
czki Świętojańskie 1 Walczyli 
Majowy. ( 

4- Mowa Red. ob., Zielińskie* 
go. Szanowny mówca przebiegi 
niektóre punkta z poezyi Mickie* 
wieża i wyjaśnił co one znaczy 
co publiczność z wielką uwagą 
słuchała tak pouczającej mowy 
za co mówcę często oklaskiwała 1 
widać było na twarzach zadowo* 
lenie. 

5. Śpiew chóru Moniuszko, 
"Prawdziwa miłość i Dumka." 

Poza programem przemówił w 

krótkich słowach prezes Gminy 
*0. F. lx>jkiewicz i prezes Grupy 
75*. W. Skowroński. 

Na ostatku wszyscy wraz z 

muzyką odśpiewali Bo*e coś Pol- 
skę. *V\ szystkim mówcom i 
śpiewakom i wogóle całej publi- 
czności najserdeczniej dziękuje- 
my. chrzestnym, którzy nam swe) 
usługi nie odmówili { swą ofiarą 
nam dopomogli na opłacenie po* 
niesionych kosztów. W końcfl 
dziękujemy za ofiarą na raeca gfo 
dnych w Polsee. Zebrane było, 
$17.45. Staropolskie Góg zapłać! 

Antoni Pawiowłd. 


