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u do katedry w Rcskilde, pcd Kopenha 
jrą, We śrcdę d 24bm odbyło s;ę uro 

jte^yate złożeaia zwłck w grobowcach 
królów duńskich, w obecności tłumów 
ładu i licznych przedstawicieli różnych 
europejskich 'domów panujących. 

WATYKAN - Ojciec św. wydał ency
klikę, potępiającą uchwałę oddzielenia ko
ścioła od państwa, powziętą przez : rząd 
francuski,, na tej zasadzie, że czyni ona 
kcścioły zależny mi od świeckich urzędni
ków państwowych. 

W ub. niedzielę papież mianował bi
skupami 19tu księży francuskich. 

INDYE ZACHODNIE. -Trzęsienie 
aiemi zrządziło straszliwe spusztosEenia 
w angielskich Indyach zachodnich i w 
Kclumbii. Po trzęsieniu j ziemi olbrzy
mia fah podniosła się na morzu i zalała 
wybrzeża. Wszystkie miasta na wybrze
żu Kolumbii na przestrzeni dwustu mil 
zostały zniszczone. Mnóstwo ludzi po* 
•tradało życie. 

PERSYA.—Szach perski zaprowadził 
reformę w sądownictwie, w duchu bar
dzo lioeralnym. 

Idinister handlu Said ed Dowheh zo
stał aresztowany i skazary na wygna 
nie, jako przywódca rewtlucyi. 

SERBIA.—W Starej Serbii pod ws^ą 
)Gbdopek doszła do krwawego starcia 
woj fik tureckich z serbskimi. Serbowie 
choć mniej liczni, r.dc.ł .li Turków ode
przeć. vV starciu zginęło 40 Turków i 18 
Serbów. 

JAPONIA—Parlament uchwalił, że 
długi zaciągnięte za granicą na kossta 
wojny ($911 000,000) mają być spłacone 
do roku 1939, a długi zaciągnięte w kra 
lu ($287,500,00) -do r. 1942. 

MAROKO —Pretendent do tronu, Bu 
Hamara, skupia siły i zamierza ponownie 
uderzyć na wojska sułtana Gubernator 
Raisull jest z nim w zmowie. 

CZARNOGORA.— Książę tutejszy sa 
warł przymierze tajne z Włochami i z 
Niemcami przeciw Austryi. 

GRECYA.—Niżazą izbę parlamentu 
Bról rozwiązał. Nowe wybory odbędą 

•ię d. 8 kwietnia. 

Z OSAD POLSKICH 
Chicago, 111. 

-Tatejszy komitet ratunkowy Polek 
wysłał na ręce M. Konopnickiej $2,000 
na głodnych w Królestwie-

—Fabryka kulochronnych pancerzy 
K. Znglenia została przeniesiona z 
South Bend, Ind., do Chicago. 

—J. Wichert, k óry wrzucił swoje 
v^^f^ks^czr e dziecko do rzeki z mestu 
flfjfy Webster Ave, został skazany ca 15 
lat więzienia-

—Czysty dochód z koncertu urządzo 
nego w "Auditorium" na głodnych w 
KróU stwta wynosi podług ostatnich 
obliczeń $2.200. 

—Parafianie z Town of Lake wnieśli 
pretest przeciwko nauce religii po an
gielsku. Ksiądz PypJaez, bojąc się as bu 
rżeń, odwołał swój rozkaz i rsbecnie 
diiec! uczą się jak dawniej po polsku. 

—W stakwni w S t. Chicago, skutkiem 
eksp?ozyi dynamitu został rozsrarpany 
rf bwtnik Jan Bara, Polek, dwaj zaś 
inni L. Kachelski i M Galiński, ule
gli silnym pokaleczeniom. 

—Wydawca miesięcznika" Gospod ari", 
p. Stefan Napierslski, wniósł skargę 
pr*eciw drukarzowi C. F. Pettkoskiemu 
o $5,000 odszkodowania za to, że mu ni 
gdy na czas niewy drukował nuix er u 
miesięcznika. 

—Ks. Stefanowicz z parafii litewskiej 
aa I8-tej ulicy, wyjednał w sądzie wyż 
«sym przeć-wko nieprzychylnej mu gru
pie parafian zakaz, tak iż żaden z nfch 
nie będzie miał prawa wstępu na wła 
•ność kościelną, 

—W piątek d. 16 bm. powieszono w 

f iicaaro dwóch morderców. Jednym 
ich był Jchn Mieller (alias Downarc-

wicz) Polak, skazany na śmierć za za 
mordowanie żony i dwojga dzieci. Utrzy 
mywał on do OBtatniej chwili, te jest 
niewinny. Lekarze przypuszczają, że był 
on w chwili czynu w napadzie szału%i 
zupełnie nie zdawał sobie sprawy i tego 
ec robi. 

Buffalo, N. V. 
—Bolesław Polecki skazany został na 

•6 dci więzienia za podbicie oka żonie 
oodczas czułej sceny małżeńskiej. 

—Dr. Fronczak wygłosił odczyt r»a te
mat: "Polska, i jej lud" ra posiedzeniu 
towarzystwa nauk przyrodniczych. 

—Wszystkie tutejsze parafie, z wyjąt 
kiem największej śgi. Stanisława, poda 
ją swym parafiom drukowane spra
wozdania z obrotów finansami w roku 
ubiegłym. Z sprawozdań tych okazuje 
się, że Polacy buffaloscy złożyli na miej 
•cowe kościoły sumę przeszło ćwierć mi
liona dolarów w formie składek niedziel
nych, świątecznych i składek po domach. 
Drugie zaś tyle zebrali proboszczowie w 
formie opłat od wynajmu siedzeń i wstę
pnego, t. z. 10 centowego, które muszą 
płacić wszyscy nie mający siedzenia, a 
chcący zostać na mszy św. 

Rochester, Mass. 
—Konstanty Michałowski mocował się 

te swym współ lokatorem Janem Drze
wieckim. Nagle patrzy,—a tu niema 
dziesięciu dolarów, które pned chwilą 
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wie kwotę $16. czyli razem $44.40 ode
słano na ręce skarbnika komitetu rewo
lucyjnego Dra Zajączkowskiego. 

Jtst to z rzędu druga zabawa urządzo
na orzez to Towarzystwo, zorganizowane 
barJzo niedawno bo w lipcu rz. 

W dniu 21 lutego br. urządza Tow. 
trzecią zabawę i przedstawienie amator
skie na cele Towarzystwa. Odegranym 
zostanie melodramat * Sierota." Wszys
tkie Towarzystwa proszone są o wystą
pienie incorpore. Wstęp i la Towarzystw 
bezpłatny. /». Hieyniewi. i 

Seozepao Świątek. Michał Nlslołek Tadeusa Goud* r owak i 
J»c Jordan. AndizeJ Uadała. 

Jóifef Maślak. Katarzyna Mle taczek. Józef MlJ*ł. 

miał w kieszeni. Duł znać połicyi: Drze
wieckiego artsztowaao. 

—Ośmiu ciłonków polskiego klubu 
Ledge sida zawarło związki małżeńskie 
w jednym dniu: wieczorem w klubie by 
ła huczna zabawa i pijatyka Około po 
dżiny lOej na sali znalazło się kilku nie 
proszonych gośsi: Litwinów. Między ni
mi i Polakami powstała kłótnia i wnet 
doszło do takiej bójki, ze butelki, s'ołki 
i noże bs?b w robocie Przy&zła pol icy a i 
wyprosiła z sali uczestników. Z ofiar 
bójki jeden Litwin Józef Babbett, czy 
też Bait z pn. 9 Mbxwell st, ma przebi
te nożem jedno oko, a drugie skaleczo
ne, tak ze prawdopodobnie zaniewidzi 
a awóeh Polaków (brana Piotr i Marcin 
Buski) en dość silnie ale nie niebezpie
cznie pokłóci nożami, oraz mają porozbi 
jane głów) i nosy. Trzy wymienio 
ne wyżej ofiary bójki aresztowano— 
jak również Litwina Milanowskiego 

Cleveland, O. 
—Powrócił ze "starego kraju" ka Wi

ktor Scyrocki, prób* *zcs parafii Najśw 
Serca Jezus Parafianie powitali go z 
wielką radością-

—Młody chłopak Karol Koryto, aresz
towany został pod zarzutem sfałszowa 
nia czeka na $2.000. Zepsuty ten malec 
był już 12 razy zamykany sa rozmaite 
przestępstwa 

—Jan Kropski, podczas bójki w salo
nie Wiktora Nagórki, otrzymał tak silne 
uderzenie kijem bilardowym w głowę, że 
pękła mu czaszka w kilku miejscach. Po-
licya aresztowała Tomasza Witkowskie
go i Karola Czaplickiego pod zarzutem 
napaści i obicia. 

Webster, Mass. 
—Aleksandra Starczak miała narze

czonego; ślub miał się odbyć w tych 
dniach. Lecz zaszła. ni( przewidzi ana 
przr szkoda: narzeczony podczas nieobe
cności St»rczakówny wziął z je1 sypialni 
wszystkie pieniądze, jakie dziewczyaa 
uskładała sobie na posag, i ulotnił się z 
m'asta. O svojem nieszczęściu Starcsa-
kówns dała znać policyi. 

miarom wytoczenia tej kompanii procesu 
o $10,000 ods*k.^dawania. Podobno firma 
Brooksa proponuje ugodę za $3 000 

Brooklyn, N. 1 
—W mieszkaniu p. Janowskich z pn. 

132 Dupont ul. wybuchł wskutek prze
wrócenia się lampy pożar Pani Jano
wska, tęlącarrsy tern w pow*jnym sta
nie tak s!ę poparzyła, że w parę godrin 
po wypadku zmarła M«*2 jej itiy ciężko 
poparzony w szpitalu. 

Baltimore, Md. 
- Prezesem spółki "Kuryra Cod*ien° 

nego" jest obecnie ob Tomasz Jarzębo
wski. a zarządcą Luevan Snlonczyk. Po
przedni wydawca p Bautro przestał na-
leżtć do spółki. 

Ureenbarg, Pa. 
—Sąd tutejsiy rozpatruje sprawę księ

dza polsko-katolickiego W. A. Młynar
czyka, oskarżonego o kryminalny napad 
na mężatkę. Ks. Młynarczyk wypiera się 
zupełnie winy, i nazywa to oskarżenie 
"haniebnem oszczerstwem." Był on swe
go czasu w Detour, Mich., gdzie także 
nie najlepiej o nim mówią. 

Westfield, Hass. 
— Wacław Perzanowski, Adam Kisiel 

i Tony Smith będą odpowiadać przed eą 
dem za pobicie Antoniego Perzanowskie 
go, skoro tytko ten ostatni wyzdrowie >e 
na tyle, że będzie mógł opuścić szpital. 
Wacław Perzanowski jest tymczasowo 
wypuszczony za poręką; Smith sied»i w 
więzieniu w Springfield. 

Plymouth, Pa. 
—Zona Jana Piotrowskiego, agenta 

maizyn do szycia, zabrawszy wszystkie 
oszczędności w sumie $450, wyjechała 
niewiadomo dokąd Zrozpaczony małżo
nek, zwrócił ?ię o pomoc w poszukiwa
niach do policy!. 

Dunkirk, N. i. 
- See far, Ra:e!ski, pokaleczony i«szłe 

go w ku w paidziern'ku przy pracy w fa
bryce lokomotyw Brooksa, nosi się z ta-

KQRESPQNDENCYE 
L PATKRSON, N. J. 

W niedzielę 8. stycznia miała miejsce 
w kościele tutejszym polskim bijatyka 
na pięście. R&eez przedstawia się jak 
następuje: Ponieważ tutejszy,proboszcz 
daje bardzo niewystarczające wiadomo
ści o wszystkiem co dotyczy funduszów 
parafialnych, postanowili paraf ianie wy
brać ze swego łona komitet, któryby za
jął się zbieraniem składek i pokrywa
niem z tych pieniędzy długów 1 procen 
tów, poprzestając jedynie na wypłaca
niu księdzu proboszczowi Wi*rzeń3kie 
mu pensyi tygodniowej. I rzeczywiście 
w niedziel* 28 Btyczniarozp«>czął komitet 
ten kolektę w kościele. Jednak powiado 
miony zapewne przez kogoś ł poprzednio 
ksiądz, wynajął konstabia i kazał mu 
kokktować. Oburzeni tem parafianie 
rzucili się na niefortunnego kolektora i 
poturbowawszy go, wyrzucili z kościoła. 
Rezultatem tego było aresztowanie 6 pa 
rafian; wypuszceono ich na wolność po 
złożeniu kaucyi. Jak sprawa sie skończy 
trudno przewidcieć. Parafianie są bar
dzo oburzeni na proboszcza i żałują, że 
wybudowany za drogie pieniądze kościół 
ocdaliwręce biskupa. Teraz ks. Wie-
rseński mówi: "Jeżeli się to chamstwo 
nie i spokoi, to ks. biskup kościół sprze
da, a oni nie?h sobie inny budują. Ale 
będą wyklęci.''—Pomiędzy aresztowany
mi znajduje się ob. S. Lenczewski, Lu-
pienski, Krzemieński i Seydłowki. - Ob. 
Krzemieński wykupił warant na konsta
bia, który jest pod kaucyą $1000. 

M. Gołembiewnki. 

'L ADAMS, HASS. 
Coraz to nowe kłopoty i ciężary s ada-

ją na parafię polską w Adanu. Mass. 
Nie iawno trzy osoby zaskarżyły k t. Ko-
pytkiiwiczai bistupa Beavensa o od 
szkodowanie * kwocie łącznej 1,'UOOO za 
pokaleczenia ocnieaione przy zab Oia-
niu siij platformy przy poświeceniu 
kamienia węgielnego pod kcś^iół polski 
d 2 jaź Izicruika 19J4 r. —Obecnie zno 
wu budowniczy Wood skarży tych sa 
"VCH o zapłacenie należnej m i kwoty 

$20 000. Ks Kopytkił wicz uważa to je
dnak za rztcz czysto osobisty, b » nic pa 
rafianom o t m nie wspemin*. Nakazał 
»ytk.> pt.wfórae ( fiary na kościół wy no 
szące x>$25 Oburzenie parafian jest o 
erro^ne. Dnia 28 zm. zwołali do bali r,b. 
Mijała zgromadzenie, na którem po krót-
kiem lecz debitnem wyjaśnieniu sytua 
cyi przaz (b. Situcifskie^o achwaloi* 
wnitść prośbę do arcybiskupa, aby i:s; 
nął ks. Kopytkiewicł.a, równocześa e zaś 
obowiązano się składać po 10 centów ty
godniowo, aby w razie usunięcia ks. Ko
py kiewicxa pieniądze te przcfuiotyć na 
spłatę długów ciążących na kościele, w 
razie zaś, gdyby biskup nie usunął ks. 
Kopytkiem i cza, mają one być przezna
czone na budowę nowego kościoła naro
dowego. Przemawiali Jeszcze ob. Wiśnió
wek', Łagorski i innł, poczem obrano ko-
mitetparafialny z 12 tu członków 

We czwartek d. 8 bnr. odbył się bał 
połączonych towarzystw, anłanowicie 
Tow. Ryc. św Michała Arch., Tow. Ka 
oela Kościuszki, i 34go oddz. Związku 
Młodzieży Polskiej. Dochód przeenaczo 
no na wspomożenie żon i dzieci obywa
teli uwięzionych przez intrygi ks. Ko 
pytkiewicza. 

Tow. Rycerzy ś». Michała Archanioła 
na rocznem zgromadzeniu obrało nastę-
pujący zarząd: Grzegorz Wiśniowski, 
prezes; Władysław Dz'ok, wice-prezes; 
St. Doktor, sek. prot.; Jan Balicki, sekr. 
fin.; Michał Lorzenskl, kasy er;- Józef 
Dv dowieź, Marcin Klupa i Jan Siara, 
opiekunowie kasy; Wojciech Przystaś i 
Jan Żarek, opiekunowie chorych; Jan 
Misiaszek oiźwierny. 

Dnia 25 zm. 3ity oddz. Związku Mło 
dzieży Polskiej urządził wieczorek tafś-
c ijący w połączeniu z przedstawieniem a 
matorskiem Odegrano komedyę "Herod 
baba." F. Fortuno 

Z PASSAIC, N. J. 
Na dochód funduszu rew< lucyjnego,. 

odbyło się tu dnia 13 stycznia br. przed
stawienie amatorskie, urządzone stara
niem Kółka Dramatycznego, "Echo." 
Dzięki ssczerej pracy członków, przed
stawienie udało się wybornie. Sala była 
szczelnie wypełniona publicznością, któ 
ra gorąco oklaskiwała grę amatorów. Po 
przedstawieniu przemówił do publiczno
ści dr. Peter, poczem zrobiono kolektę 
na rewolucyę, kto*ą zajęły się pp. Lo-
durgiel i Czaplicka Dochód z przestawie
nia w kwocie $27 50 i ukolektowaną su
mę $7 92. czyli razem $35,24 wręczono 
do rąk ob. A. Dębskiego. 

iV. Grzyhomaki. 

Z NORWICH, CONN. 
Odbyło się tu u nas poświęcenie nowe

go koś ioła pohkiego. Kościół przedsta
wia się bare so ładnie zewnętrznie, a gu
stownie i majestatycznie wewnątrz. Tak 
więc mamy teraz kościół swój, polski — 
a zawdzięczamy to nas&emu ks. probo
szczowi J. Aaabotowi, ponieważ jego to 
staraniami kościół ten został wybudowa
ny. Dod&ć należy, te Tow. Króla Sobie
skiego pod opieką św. J%na Chrzciciela 
przyczyniło się w dużym stopniu do u-
piększenia wewnętrznego tej świątyni, 
ofiarując piękne kamienne stacye. 

J. Orzechowski, 

Z PASSAIC, N. J. 
Tow. "Biały Orzeł" w Passaie. N. J., 

urządziło dnia 30 grudnia z. r. przedsta
wienie amatorskie i bal na ruch rewolu
cyjny w Polsce. Odegrano sztukę w 3eh 
aktach: "Głodowe dni Polaków walczą 
cych o wolność" oryginalnie napisaną 
przez prezesa Tow. "Biały Orzeł," ob. 
Gregorkśewicza. Czysty docfcćdzzaoawy 
w sumie $28.40 i skolektowaną na zaba

L CLEVELAND, O. 
Jan Kurowski zamieszkały na Baxter 

ave. został we fabryce "Amer. Steel and 
Wire Co." pochwycony przez rozpalony 
dr^t, który owinął Bię dokoła niego jak 
wąż i silnie go poparzył i pokaleczył. 
Słaba jest nadzieja utrzymania go przy 
życiu. 

Pani Aleksandra Schmidt wniosła 
skargę o rozwód przeciw mężowi swemu 
Józefowi Schmidt. Jako powód podaje 
fakt, że m^ż namówił ją, aby zapisała 
mu trzecią część swego majątku, a gdy 
to uczyniła, opuścił ją. 

Włocha, nazwiskiem J. Leaidonne a-
resztowano za^kradzież łopaty wartości 
75c. Przy rewizyi znaleziono przy nim 
$1.300, zaszyte w koszuli. 

A. Dem paki z pn. 78 Pulman Ave. zo 
stał niebezpiecznie poparzony przy pracy 
przez wyb ich pary, spowodowany pęk 
nieciem rury. Odwieziono go do szpitala 
"Charity" 

W Bandowaki. 

Z EXETER, N. H. 
W Dover. N. H , wtargnęło dwósb o-

pryszków do fabry ci obuwia Corge and 
Co., a rozładziW3zy kasę dynamitem, za
brali 20 dolarów Brebrnych. Czeków, któ 
rych było na kilka tysięcy, ni© ruszyli. 
Policya urządziła pog iń za nimi, i kaza 
ła zatrzymać w New Market Junctioi 
pociąg, który poprzednio wyruszył z Do
ver. Konduktor tego pociągu poznawszy 
obu p oszukiwanych, :bciał ich areszto
wać, ci jednak rewt lwera ni zmusili 
wszystkich pasażerów do nieruchomeg< 
liedzenia na swych miejscach. Pewien 
Włoch przestraszony począł uciekać. Ra
busie posłali za nim pięć strzałów i rani
li go śmiertelnie. Przybyła policya aresz 
towała złoczyńców. Zostali (desłani do 
Portsmouth, N.fcH. 

W. Szustakiewio* 

Z chromych członków 
i krzyżów 

zniknie wszeliie uczucie bólu, szty
wności i &łubgści po kilku naturciaoh 

Dra Richtera 

Stały to w wielu krajach środek 
domowy przeciw Reumatyzmowi, 
Bólowi w liodracb, Postrzałowi, 
Neuralgii, 7>ólowi Bzyji, w piersiach, 
głowy i zębów. 

Do rial yi ia wo wszystkich aptekach; 
butelka po 25 i 50 ctw. 

F.flJ. Richter & CD., 
215 Pearl Street, 

New York. 
Piszcie po brosaurkę 

„Dlaczego P*' 

Z H01ST0N, M ASS. 
Staraniem "Kółka dramaty :znego" a 

East Cambridge, Masa., odbiło się tu 
dnia 12 lutego przedstawienie teatralne 
połączone z tabawą, taneczną. O iegranc 
korne iyę w trzech aktach pt.: "Ja ci Pan 
taki kram." Art} śni wykonali powierzo
ne role rupełn'e zadawalająco. Po przed
stawieniu baw iono się do ęóźna w no!.Do
chód. o 'zezr.a zony na ruch rewolucyj
ny, będłie niestety niewielk), gdyż pu 
biica IOŚĆ niezbyt licznie wypełniła salę 

J, Nifchai)^ 

Z KIIEKYAIJE, PA. 
Dnia 2() stycznia zabity został w tutej 

szej kopalni lOio iotni chłopak, Stawiań-
ski Rodzina pozostała bez żadnycli środ 
ków t trzy mania, gdyż ojciec przed dwa 
ma laty uległ rówaież wypadkowi w ko 
palni i obecnie jest zi pełnie niezdolnym 
do pracy. W. Z<jlhmcA% 

GŁOSY CZYTELNIKÓW. 
tjm hrdiltmf ismlrNirriiU WNtcIkl* k<ir*«pM <1encj(< nam undrNiuno o wmoUlrh a|irnnarh lokAlnjth M) ocólnjrh, IIH(UIJ nl.«HohiN)oJ. het mrslędu n» to, «»y r» łUkcja rół.nl kię n zu|uttr)»aiiUcli i koreN|iond<<nt«m. ccj W le poilxipU. ZaNtrieRam; «.ohU> jnlmik prawo •kraranta, |*m» rablan'a I (Nl>nranl» na<Uyłanjeb nam korMpdRilfiMri). 

Wychodźtwo na wyspę Kubę. 
Ponieważ w gazetach często zjawiaj?, 

się opisy, listy z wyspy Kuby, przeto 
tiwsżam sobie za obowiązek napisać kil
ka słów o owej tak zachwalanej Kubie,. 
0 tym raju na ziemi. 

Przeczytawszy ogłoszenie reklamujące 
Kubę jako znakimite miejsce do stwo 
rżenia osady polskiej, uległem pokusie 
1 wybrałem się zbadać naocznie tę epra 
wę. Już na pierwszy rznt oka, gdy wy 
siadłem z pociągu w Hawanie, pozna 
łem, że bieda musi tam być okropna, 
bo ledwo opędzić się można rozmaitym 
natrętom, którzy stają się wprost nie
znośnymi ze swoją natarczywością, 
aby tvlko parę groszy zarobić. -Wkońcu 
wsiadłem do wagonu kolejowego, gdzie 
mogłem rzeczywiście czuć się zupełnie 
bezpiecznym peniewaź pociąg strzeżony 
był przez wojako mające nabitą broń nu 
ram eniu. Po długiej, a niewygodnej 
podróży dostałem się wresrcie na miej 
see, jednakże z wirIkiem zdzi wieniem za
miast polskiej kolonii znalazłem... Zyda 
Rad nie rad zacząłem wypytywać go « 
tę tysiąc akrową kclonię polską, tak cza 
rującą i przecudowną według opisów re 
klaniowych. I oto dowiedziałem s'ę, że 
w kolonii tel mieszka tylko, jeden ko 
loniata, że jeśli mam chęć kupić to mogę 
zapłacić zaraz, ale papiery i dokumentv 
własności dostanę później. Na takie di
ctum, nie namyślając się ćługo, zwróci
łem tam zkąd przyjechałem dziwiąc się 
tylno rłej woli owego samotnego koloni
sty Polaka, który widiąc, że go okpiono, 
nietylko nie przestrzegł innych, al* 
jeszcze pisze to co mu każą, nie bacząc, 
że narazi swoich na niepotrzebną stratę 
czasu i koszta. Dlatego ostrzegam wszy 
stkich mających zamiar osiedlić się "w 
raju na Kubie" aby rozważyli te kilka 
moich słów, nim wybiorą się w podróż. 
Westflelt, N.Y. M< Degorski 

W sprawie Sokółek polskich w Passaie. 
J. 

Płacz i narzekania nastały w obozif 
Sokółek polskich w Passaic, N. J.. po 
przeczytaniu listów ogłoszonych w A-
meryee-Echu" w sprawie pieniędzy ze
branych na rewolucyę a wvdanvch na za-
kupno konstyumów sokolskich. Teraz nie 
pora płakać, tylko jeśli jesteście do
brem i Polkami, to powinnyście zebrać 
między sobą kwotę należącą się re
wolucji i wraa z wykazem dochodu 1 
rozchodu z pikniku urządzonego w ma
ju 1905 odesłać do skarbnika Komi
tetu Rewolucyjnego, czyli uczynić to, 
co obiecałyście, koiektując pieniądce za 
ogłoszenia na programach i kiedy za
praszałyście inne Towarzystwa do 
wzięcia udziału. Jeśli tak postąpicie, 
to wszyscy staną po waszej stronie 
i tem łatwiej uwierzą waszemu tło-
meczeniu, źe wasz naczelnie, czy też 
instruktor działał bez waszej wiedzy I 
woli.—Tłomaczenie wasze, że pieniądze 
te odeślecie, ale wówcza? "kiedy to bę
dzie dla was możliwem" jest conaj-
mniej zupełnie nie na miejscu, gdyż po
winnyście zrozt mieć, że publiczność 
składając do rąk waszych ofiarę, była 
pewną, źe dojdzie ona do właściwego 
celt; obecnie więc po reku blisko od 
owego pikniku ma publiczność prawo 
wymagać jakiegoś dokładniejszego wy 
Jaśnienia w tej sprawie. 

M. Frtybyłouaki* 

OD WYDAWNICTWA. 
Wszystkie Kalendarze aa rak 1906 

zostały wyczerpane, prosimy więc nie 
przysyłać do nas zamówień na takowe. 

Wydawnictwo "Ameryki-Eelia*" 


