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Piękna pogoda dzisiaj po południa, wieczorem 
ł w Sobotą. W dalszym ciągu chłodno dzisiaj, 
lecz cieplej jutro. Lekki północny wiatr dzisiaj, a 

świeży zachodni jutro. 
O 

KALENRARZYK. 

Jutro, 27 maja: św. Magdaleny de 

Pazzis. 
w 

o 

PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 

Chicago, 26 maja. 
Wedle wiadomości z Peters- 

burga, zamierzył p. Witte, jako 
prezes rosyjskiego komitetu mi- 

nistrów, wznowić sprawę języko- 
wych ustępstw w Królestwie 
Polskiem. Potwierdzenie tej wia- 

domości znajdujemy w dzienni- 
kach berlińskich, które w obszer- 

nych telegramach z Petersburga 
traktują tę rzecz jako niezawod- 

ną i naturalnie ubolewają nad 

miękkością rosyjskiego rządu. 
Sądząc z tych doniesień, będą 
wykładane po polsku te przed- 
mioty, które są potrzebne do o- 

gólnego wykształcenia umysłu, 
ale zbyteczne dla urzędników 
państwowych, jak naprzykład 
polska historya, literatura i et- 

nografia, dalej geografia ogólna, 
kosmografia it. d. 
Takie "ustępstwo" ma być 
zrobione zarówno w szkołach 

średnich, jak na uniwersytecie. 
Nadto rząd zamierza zezwolić 
na zakładanie czysto polskich 
gimnazjów prywatnych, którym 
jednak nie chce przyznać prawa 
publiczności. Aby tedy ucznio- 
wie tych gimnazyów mogli prze- 
chodzić na uniwersytet i na nim 

korzystać z wykładów wyłącznie 
pofekich, proponuje p. Witte po- 
zwolić prywatnym docentom na 

wykłady] po polsku wszystkich 
przedmiotów. Przy takiem urzą- 
dzeniu istniałyby obok siebie dwa 

rodzaje szkół: jedne przeważnie 
rosyjskie, drugie czysto polskie; 
pierwsze — dla wszystkich, dla 

tych, którzy nie mogą drogo pła- 
cić za naukę, dbają o ulgi' w słu- 

żbie wojskowej i myślą o karye- 
rze urzędniczej. lub pokrewnej z 

nią, jak np. profesorska; drugie 
— dla wyjątków taić uposażo- 

nych majątkowo, że w dalszem 

życiu mogą się obejść bez pań- 
stwa. Ponieważ takich wyjątków 
zawsze jest mało., a dotychczas o- 

ne także unikały szkół rządo- 
wych; przeto w gruncie rzeczy 

zapowiedziane rozszerzenie re- 

formy szkolnej ma jeno o tyle 
społeczne znaczenie, o ile pol- 
skie wykłady będą dopuszczone 
do szkół rządowych. Dążności do 

rosyanizowania za pomocą za- 

kładów naukowych rząd się nie 

wyrzeka, a to jest najważniejsze 
w tej sprawie. Na całym świecie 

są zwolennicy szkolnego utrak- 
wizmu i są jego przeciwnicy, lecz 

ci, którzy przemawiają za nim, 
dodają jako warunek konieczny, 
iż oba języki wykładowe po- 

winny być krajowe, jednakowo 
przyjęte przez samo społeczeń- 

stwo. Tego warunku nie ma w 
' 

Królestwie, zatem w niem utrak- 
wizm traci swe usprawiedliwie- 
nie społeczne i może istnieć tyl- 
ko jako dążność rosyanizaitorska. 

P. Witte proponuje podobno 
także jakieś zmiany na korzyść 
języka polskiego w administracyi 
i sądownictwie. Wspomniano o 

tem w depeszy tylko ogólnikowo, 
więc nie wiemy, co to ma być; 
sądząc jednak z zapowiedzianego 
rozszerzenia reformy szkolnej, 
przypuszczamy, że będzie to tak- 

że mniej, niż połowiczność. Mo- 

żna zrozumieć wielbicieli pań- 
stwa, którzy chcą jednego języ- 
ka w administracyi, chociaż to 

służy nie państwu, lecz biurokra- 
cyi, ale niepodobna zrozumieć, po 

Co ma być język państwowy w 

sądach, jeżeli one mają służyć 
wyłącznie społeczeństwu. 

Słyszymy dość często takie 

zdanie: Gdyby to, co rząd teraz 

daje, dał dawniej, społeczeństwo 
przyjęłoby z wdzięcznością i za- 

dowoleniem. Natomiast dziś, po 

tylu wstrząśnieniach i smutkach 
z powodu żniwai śmierci w Man- 

dżuryi,poprzestać na tem nie mo- 

że. Otóż jesteśmy przekonani, że 

ono na tem nigdy by. nie poprze- 
stało. Niezaprzeczenie,każda nie- 

spodzianka cieszy, ale radość z 

ćwierć środków nigdy nie jest 
trwała. Wkrótce ujrzanoby ich 

niedostateczność. Tylko zupełne, 
całkiem szczere przyznanie spo- 
łeczeństwu tego, co mu istotnie 

potrzebne dlo normalnego życia 
i do czego ono ma wszelkie pra- 
wo bez ujmy dla państwa, może 

trwale zadowolić żywy i sprag- l 

niony życia naród. 

Jak robactwo po deszczu, tak I 

po każdym carskim ukazie wyła- 
żą na wierzch półśrodki rządu ro- 

syjskiego. Weźmy naprzykład u- 

kajz o swobodzie religijnej. Zda- 

wałoby się, że jest on ogromnie 
jasny i że nie pozwala na żadne 

czynownicze wykręty: każdy o- 

bywatel ma prawo wyznawać ta- 

ką chrześcijańską religię, do ja- 
kiej czuje skłonność. Zatem unici 

mogą wrócić do unii, — to rzecz 

jasna. Warszawscy jej tajni wy- 

znawcy, zapisani jako prawo-ła- 
wni, już udali się do rządu o 

zwrócenie im sprawosła wionę j 
świątyni. Rząd jeszcze milczy, 
ale prasa rosyjska już tę sprawę 
roztrząsa: uznać unię, wytępio- 
ną przez oara.t, czy też lepiej nie 

uznać? Jeżeli 'się jej nie uzna, to 

"oporni" i "chwiejni" przejdą na 

katolicyzm. Polacy zdobędą ra- 

zem ze sto tysięcy osób, a pra- 

wosławie, zatem i rosyanizm ty- 
leż ich straci. Strata może być na- 

wet większa, bo kto wie, czy 

wszyscy roaiasiacy w uwuic 

tysięcy nie porzucą świeżego pra- 

wosławia, wbitego w nich kolba- 

mi. Szkoda takiego rozsadnika 

wschodniej Cerkwi w Króle- 
stwie! Lecz z drugiej strony, je- 
żeli uznać istnienie unii, to kto 

wie, czy nie przypomni jej sobie 
lud w grodzieńskiem, mińskiem, 
na Wołyniu i Podolu, sprawom Ja- 

wiony kolbami w r. i837ym.Star- 
cy pamiętają jeszcze te czasy i 

papom1 się opłacają, a chodzą do 

kościoła; młodzi już Wyznają 
prawosławie, ale przecież czują, 
że świątynia katolicka, to jakby 
■swoja. Niechże unia będzie przy- 
wrócona, uznana za jedno z wy- 
znań chrześcijańskich, to może 

bardzo prędko ogarnąć oały swój 
dawny obszar, a prawosławie eie 
cofnie aż ku brzegom Dniepru i 

/ Dźwiny Zachodniej. I oto z tych 
rozmyślań wysnuwa rosyjska 
prasa wniosek, że niech lepiej nie- 
dawni unici przejdą ntai katoli- 

cyzm, a unia nie powinna być u- 

znana za jedno z chrześcijańskich 
wyznań. 

o 

Z sali koncertowej. 
"Gdybym ja była ptaszkiem z tego 

gaju—" śpiewa cudnej urody kon* 

certantka. 
"Ach! gdybym ja był kotem!,..." 

kończy półgłosem rozmarzony konku- 

rent do Jej ręki. 

— Rzg.d moskiewski oczekuje, aż 

się admirał floty rozbestwi nad Ja- 

pończykami i całą flotę japońską za- 

topi. Potem wszy9tkio dziś pozornie 
przyznawane ulgi w sprawie języka 
polskiego będą znów unieważnione, a- 

le pozostanie jeszcze wolność nalepia- 
nia rosyjskich znaczków pocztowych 
na listy — językiem polskim! Taki 

dowcip krąży po Warszawie. 

UWAGI. 

W sposób nieprzyzwoity, — 

jaki rzadko, tylko za obecnej rc- 

-dakcyi napotyka się w łamach 

"Zgody", — sekretarz Wydziału 
Oświaty Z. N. P. odpowiada na 

zarzuty, temu Wydziałowi zro- 

bione w naszem czasopiśmie w 

ubiegłym tygodniu. Gniew bywa 
złym doradzcą, a pan sekretarz 
widocznie w bardzo gniewliwem 
usposobieniu pisał swój artykuł. 

Mniejsza już, że w swoim arty- 
kuliku, który pan sekretarz sam 

tytułuje: "tendencyjne kłam- 

stwa"', udaje tenże, iż nie wie nic 

o tem, że każda niemal parafijka, 
choćby najmniejsza, posiada swe 

biblioteczki ciągle powiększane, 
często od czasów, kiedy jeszcze o 

"W. O." Z. N. P. nikomu się me 

śniło, i że z biblioteczek tych (co 
prawda zawierających "tylko" ar- 

| cydzieła największych naszych | 
I prawdziwych poetów i pisarzy, a 

nie zanieczyszczonych przebrzyd- 
łemi romansidłami lub broszura- I 
mi socyalistycznemi i im podob- 
nemi) korzystają razem miliony, 
a nie jeden dziesiątek tysięcy lu- 

dzi. Mniejsza, że udaje iż liczba 

500 wydaje mu się większą od li- I 
czby 1,500. Mniejsza, że wspomi- I 

1 nająć o jakichś faktach tyczących 
się abituryentów kolegium ś\v. I 

I Stanisława w Chicago, świadomie 

popełnia przekroczenie zwane I 
I "criminal libel" w kodeksach te- I 

go kraju. Mniejsza też, że przypi- I 

suje wybryki urwiszów stronią- I 

cych od szkół parafialnych, nau- I 
kom w tych szkołach parafial- 
nych udzielanym. Mniejsza wre- I 
sznie, że skruszywszy kopię w o- I 
bronie "niezależnych", zowie 

"morituri" tych, którzy wolą 
trzymać się jedynie prawdziwej 
wiary, której podobni mu szyder- J 
cy od chwili jej pierwszego krzt- I 
wienia się zapowiadali zagładę i I 

wymarcie. 
Ale zaperzywszy się w swyc,h 

dowodzeniach, pan sekretarz szj- I 

mnego Wydziału Oświaty, w or- 

ganie Z. N. P., powtarza w swym I 

gniewie publicznie przestrogę, 
czy rozkaz, który my, wszyscy I 

| dziennikarze, a z pewnością tata- I 
że i redaktor "Zgody", nieraz sły- 
szeć musimy ze strony krewkich 

poczciwców nie mających naj- 
mniejszego pojęcia o dziennikar- 

stwie i jego zadaniach. Dobrze, 
że mamy raz sposobność wszyst- I 

kim takim ludziom razem odpo- 
wiedzieć na wybuchy ich gniewu, 
pochodzące zazwyczaj swoją dro- 

gą z braku oświaty, którego u se- I 
kretarza "W. O." nie spodziewa- I 
liśmy się znaleźć. 

* 

Mimochodem przeto tylko po- 
| dawszy powyżej treść "tenden- 

cyjnych kłamstw" podpisanych 
nazwiskiem pana sekretarza W. 

O. i me siląc się bynajmniej na 

ich odparcie, zwłaszcza iż jedne 
po drugich samobójczą giną 
śmiercią, podamy tu parę uwag 

ogólnych przeznaczonych dla nie- 

licznych już może, ale dość hała- 

śliwych niektórych ludzi jeszcze 
nieuświadomionych pod tym 
względem, bo większość tutej- 
szego wychodźtwa na szczęście 
dzięki dobroczynnemu wpływowi 
lepszej części naszej .prasy, już 
dziś takiego uświadomienia nic 

potrzebuje. Uczynimy to oczywi- 
ście w sposób najprzystępniejszy 
do zrozumienia nawet dla tak ma- 

ło obeznanych z tą sprawą, jak 
jest widocznie pan sekretarz "W. 
O." Z. N. P. 

* 

Każde czasopismo, t. j. każda 

gazeta, czy to codzienna, czy ty- 
godniowa, jeżeli jako tako chcc 

wypełnić swoje zadanie, podaje 
najrozmaitsze wiadomości o wy- 
darzeniach w różnych częściach 
świata, a szczególniej o wydarze- 
niach najwięcej interesujących 
jej właśnie czytelników, — a za- 

tem z kraju w którym oni miesz- 

kają lub z którego pochodzą. O- 

prócz tego gazeta ma obowiązek 
dawać swym czytelnikom wyją- 
śnienia naukowe, np. z dziedziny 
geografii, historyi, etnografii i in- 

nych nauk, by wszystkie przez 
nią podawane wiadomości o il* 
możności dla wszystkich stawał;/ 
się zrozumiałem!. Nakonieę gaze- 
ta wydaje swoję opinią o różnych 
tych -wydarzeniach stosownie do 

kierunku, ja-ki ona reprezentuje i 

podaie si£e zapatrywania na ró- 

żne kwestye bieżące społeczna, 
polityczne, obyczajowe i t. p. 

Wypełnia zatem gazeta dobrze 

redagowana, a przynajmniej wy- 
pełniać powinna,potrójny obowią- 
zek : kronikarski, dydaktyczny 
(pouczający) i etyczny (umoral- 
niający) lub tylko (zamiast tego 
ostatniego niekiedy) propagator- 
ski, t. j. szerzący pewne idee i za- 

patrywania. 
* 

Ludzie mało oświeceni nie ro- 

zumieją tego zazwyczaj dobrze, 
a przeć,ież chcąc czytać gazety, 
rozumieć to powinni. Nie rozu- 

miejąc zaś tego dobrze, często 
gniewają się na gazetę, skoro ta 

którykolwiek z powyżej poda- 
nych obowiązków wypełnia nie 

po ich myśli. 
Wyjaśnimy to na przykładach. 

* 

Oto np. zdarza się, że gazeU 
doniesie z kronikarskiego swego 
obowiązku o takiem prostem wy- 
darzeniu : "pan X., przybywszy 
w stanie podchmielonym na zgro- 
madzenie, ciągle rwał się do gło- 
su i prawił niedorzeczności, tak, 
że przerywał bieg obrad i z tru- 

dnością zdołano go uspokoić." 
Można się założyć o trzy prze- 

ciw jednemu, że redaktor takiej 
gazety nazajutrz po podaniu tej 
wiadomości, otrzyma albo list a- 

nonimowy, albo wizytę owego pa- 
na X., który poda mu szereg na- 

uk, w jaki sposób ma być redago- 
waną gazeta, co w niej ma się u- 

mieszczać, a c.o pomijać, i zakoń- 

czy przestrogą lub radą taką: "je- 
żelim się upił, to za moje wła- 
sne pieniądze, a ty nie wtykaj no- 

sa, gdzieś nie dał grosza!" 
Ale podobne rezultaty niekiedy 

przynoszą także wiadomości po- 
dane o wydarzeniach całkiem in- 

nych. Kiedy my i inne nasze cza- 

sopisma ciągle podawaliśmy w 

gazecie wiadomości o tern, jak 
Japończycy trzepali skórę Moska- 

lom, otrzymywaliśmy'wszyscy li- 

sty anonimowe (rozumie się o l 

jakichś moskalofilów) zarzucają- 
ce nam, jakobyśmy zmyślali te 

wiadomości i z ostrzeżeniami, 
byśmy "nie. wtykali nosa, gdzie- 
śmy nie dali grosza". W ogóle 
wszelka wiadomość z kronikar- 

skiego obowiązku podana, wywo- 
łuje podobne śmieszne protesty i 

ostrzeżenia ze strony ludzi zbyt 
mało oświeconych i nie zdających 
sobie sprawy z tego, jakie obo- 

wiązki ma gazeta. 

To samo, choć rzadziej, tyczy 
się działu dydaktycznego gazety. 
Losu podobnego doznają np. cza- 

sem nasze artykuły, choć zaczer- 

pnięte z innych wiele,e poważnyci 
czasopism, p. t. "przegląd polity- 
ki międzynarodowej". Raz poda- 
liśmy artykuł dowodzący niemo- 
żliwości skonstruowania "perpe- 
tuum mobile" i opisujący, jak to 

niektórzy z nauką nieobeznani, 
często i mienie tracili i w obłąka- 
nie wpadali zajmując się takim 

wynalazkiem. Dostaliśmy też — 

nie wiemy dotychczas od kogo, 
ale zapewne od jakegoś takiego 
"wynalazcy", — pieprzny list a- 

nonimowy, w którym autor nam 

dowodził, że głupcami jesteśmy i 
że jeśli on traci pieniądze, to 

swoje własne, a my nie mamy 

prawa "wtykać nosa, gdzieśmy 
nie dali grosza". 

* 

Ale najczęściej podobne nauki, 
rady i przestrogi wywołują nasze 

własne uwagi i artykuły wyraża- 
jące naSze czy to przychylne czy 

nieprzychylne zdanie o różnych 
kwestyach obyczajowych, społe- 
cznych, religijnych, narodowych 
i politycznych. Podczas gdy każ- 

dy człowiek oświecony rozumie 
doskonale, iż naszym obowiąz- 
kiem jest omawiać wszelkie ta- 

kie kwestye z naszego oczywiście 
stanowiska i bez względu na to, 

czy inni z tego samego stanowi- 
ska na to się zapatrują, i czy ma- 

ją takie samo zapatrywanie na tę 
kwestyą, czy przeciwne, — ludzie 
mało oświeceni nie umieją lub nie 

•chcą tego zrozumieć. 
Tu już najczęściej spotykamy 

się z prostac.kiem zastosowaniem 

przysłowia: "nie wtykaj nosa, 

gdzieś nie dał grosza", lub "nie 

opiekuj się tym lub owym, bo 011 

się bez twojej opieki obejdzie". 
— a wszyscy redaktorzy pism po- 
ważniejszych zapewne pod tym 
względem to samo, co i my, mają 
doświadczenie. 

» X. *.i3~ 

Rzadziej napotyka się taki 

sposób wyrażenia swego gniewu 
w prasie, boć przecież wydawcy-' 
i redaktorzy wiedzą doskonale, 
że tak jak oni, tak i mający wręc2 

przeciwne zapatrywania, mają o- 

bowiązek wyrażanie swej opinii o 

wszystkiem, co zwraca ich uwa- 

gę, i to opinią albo przychylny 
albo nieprzychylną wedle stano- 

wiska lub zapatrywania, jakie 
reprezentują. Tylko w braku ar- 

gumentów w polemice lub wyra- 
żaniu zapatrywań przeciwnych, 
ukazuje się jeszcze w niektórych 
gazetach nędznie redagowanych 
tego rodzaju załatwianie się z 

kwestyą. Jeżeli zaś jaki mniej o- 

świecony człowiek poda do powa- 
żnej gazety artykuł zapełniony 
tego rodzaju niedorzecznościami, 
to szanujący się redaktor artyku-. 
łu nie pomieszcza, lub, w razie o- 

statecznej konieczności, pomiesz- 
cza go pod nagłówkiem "nade- 

słane", ażeby ze siebie zrzucx 

odpowiedzialność za to, że go po- 
mieścił. 

* 

'Źe pan sekretarz "W. O." Z. N. 

P. nie rozumie tej tak prostej i 

tak powszechnie znanej wszyst- 
kim ludziom oświeconym rzeczy, 

to ostatecznie nic tak bardzo dzi- 

wnego, bo — jeszcze dużo ludzi 

jest na świecie,którzy jej nie rozu- 

mieją. Może nasze powyższe u- 

wagi, w bardzo przystępny spo- 
sób podane, przyczynią się do jej 
wrytłómaczenia nawet najmniej 
oświeconym pod tym względem. 
Ale że redaktor "Zgody" pomie- 
ścił artykuł w jego oryginalnej 
formie bez żadnej restrykcyi, to 

trochę nas dziwi.... 

-o- 

Z PODRÓŻY 
Najprzew. ks. Arcybiskupa 

Symona. 
"Polak w Amery-ce" (ze śro- 

dy) dnosi: 

"Jak to już donosiliśmy po- 

przednio, Najprzew. ks. Arcybi- 
skup Simon udał się zeszłego pią- 
tku- z Nowego Yorku do Wa- 

shingtonu, aby przedstawić się 
papiezkiemu delegatowi Msgrowi 
Falconio i przedłożyć mu potrze- 
bne papiery. Po przybyciu do 

Washingtonu, w towarzystwie 
ks. kardynała Gibon-sa z Balti- 

more, udał się do Apostolskiej 
Delegacyi i zabawił tam kilka 

godzin. Msgr. Falconio przyjmo- 
wał go bardzo gościnnie i serde- 

cznie. W sobotę tj. dnia 20 maja 
br. wieczorem,ks. Arcybiskup Sy- 
•mon udał isię do Baltimore, a w 

niedzielę celebrował sumę w pol- 
skim kościele Matki Boskiej Ró- 

żańcowej i wygłosił bardzo pię- 
kne i budujące kazanie. Na nabo- 

żeństwo do kościoła Matki Bo- 

skiej Różańcowej przybyło tak- 

ie wiele niezależnych, których 
słowo Boże, wygłoszone przez 

pierwszego polskiego arcybisku- 
pa, jaki stanął na amerykańskiej 
ziemi, wzruszyło do głębi. 

"W niedzielę wieczorem i na- 

stępnego dnia ks. Arcybiskup Si- 

mon zwiedzał i inne -kośicioły. i 

p.arafie polskie. Zapał Polaków w 

Baltimore, z powodu przybycia i 

obecności polskiego Arcybiskupa, 
nie miał granic. 

"W poniedziałek dnia 22 maja 
b. r. ks. arcybiskup udJał się do 

Wilmington, Del., gdzie wczoraj 
bardzo uroczyście przyjmowała 
go tamtejsza Polonia. Z Wil- 

mington ks. arcybiskup Simon 

powróci do Baltimore, a ztamtąd 
uda się do Filadelfii, Pa., a nastę- 

pnie do Scranton, Pa. Prawdopo- 
dobnie w dniu 30 maja b. r. ks. 

arcybiskup Simon poświęci pol- 
ski kościół w Plymouth, Pa., a 

ztamtąd przybędzie do naszego 

miasta Buffalo. 
"W naszem miesicie ks. arcyDi- 

skup Simon, papiezki delegat, sta- 

nie we czwartek, w dniu Igo czer- 

wca, albo co jeszcze jest prawdo- 
podobniej szem, w sobotę wieczo- 

rem dnia 3go czerwca i tutaj do- 

piero ułoży dalszy program swej 
podróży. 

"Jest spodziewanem, że w 

Buffalo, jako środowisku Polonii 

na. wschodnie, papiezki delegat 
ks. arcybiskup Simon, zatrzyma 
się dłuższy czas. Oto wszystko, 
co nam wiadomo jest z podróży 
naszego dostojnego ziomka, k*. 

hrcyhkskupa Simona, zwiedzają- 
cego osady polskie w Stanach 

Zjednoczonych". 

'*•*.*> Z DETROIT,*MKJW. 
/'Dziennik Polaki" ze $rody donos!: 

Gażety ańąleisiia przepełnione! 
kolumnowymi opisami zajść para|i|l- 
nych na Jadwigowie. Reporterzy nie 
przebierali w słowach, jak nie prze- 
bierali ci, którzy ich informowali. 

Dopiero z gazet angielskich dowia- 

dujemy się, że powodem nieporozu- 
mień Jest to, iż ks. Mueller, proboszcz 
parafii św. Jadwigi, jest urodzony pod 
zaborem pruskim, a parafianie pocho- 
dzą. przaważnie z Galicyi. (!) Wyga- 
da to tak, jakoby pomiędzy Polakami 
ze wszystkich trzech zaborów pano- 

wała śmiertelna nienawiść — tego 
dzięki Bogu między nami niema. 

O wzmagających się niesnaskach 
w parafii św. Jadwigi wszystkim wia- 

domo, ale że to hlstorya stara, powta- 
rzająca się od czasu do czasu i zaw- 

sze kręcąca się w koło Jednej i toj 
samej osi, nie uważaliśmy za stoso- 
wne rozpisywać się o niej. 

O drażliwych sprawach piszemy 
tylko wtedy, gdy widzimy, że opubli- 
kowanie ich może przynieść jakiśkol- 
wiek pożytek Jednej lub drugiej stro- 

nie, a wtedy nie stronimy od niczego, 
chociażby na nas i ciosy spaść miały. 

Wyjątek stanowi kronika wiado- 
mośclowa. Do wiadomości także zali- 
czamy to o czem w trzech szpalto- 
wych kolumnach rozpisują się dzienni- 
ki angielskie. 

Donoszą one — o czem Już prawie 
wszystkim wiadomo — że ka. Mueller 
zmuszony był przeprowadzić, się do 

szkoły. Uczynił to w zeszłym tygo- 
dniu. Komitet parafialny pewnego 
dnia oświadczył mu, że nie będzie pła- 
cił dzierżawy, ani pensy! Jego. 

Właściciel dom sprzedał 1 ks. Muel- 
ler zmuszony był szukać Innego 
schroniska, a że parafia nie dostar- 
czyła mu pomieszkania, więc wprowa- 
dził się do szkoły 1 tam zamieszkał w 

pokojach dla Sióstr nauczycielek 
przeznaczonych, a nie w kościede, Jak 
angielskie gazety donoszą. 

Rozdział komitetu parafialnego z 

proboszczem staje się coraz większy. 
Doszło do tego, że komitet zabrał pro- 
boszczowi wszystkie książki 1 począł 
sam rozporządzać finansami. 

Z tego powodu ks. Mueller uczynił 
wzmiankę na ambonie, która nleje- 
dnych — Jak sami twierdzą — dot- 
knęła do żywego. Podniesiono znowu 
stare zarzuty, dodano nowe 1 rozpo- 
częła się ta sama hlstorya, która rzad- 
ko kiedy komuś na korzyść wychodzi. 

Ks. Mueller wszystko przyjmuje z 

rezygnacyą. Twierdzi on, że tak długo 
póki znajduje się na stanowisku przez 
biskupa mu powierzonem, wytrwać 
musi 1 ma nadzieję, że wytrwa. Jeśli 
biskup rozporządzi inaczej, to Inna 
sprawa — pójdzie bez szemrania. 

Komitetowi zapejwnlają, że nieba- 
wem udadzą się do biskupa 1 zażądają 
stanowczo załatwienia tej sprawy raz 

na zawsze. 

Biskup Foley pytany przez reporte- 
rów, co zamierza uczynić, odrzekł, że 
nic nie postanowił, bo mu o niczem 
w ostatnich czasach Jeszcze nie do- 
niesiono. O pierwszych zamieszkach 
wie, ale mniemał, że znowu wszystko 
się uspokoiło. 

Tego jednak można być pewnym, że 

biskup nie uwzględni żadnych zarzu- 
tów nieuzasadnionych, dowodami nie 

popartych. 
-o 

Wystawa Nelsona. 

W tych dniach otwarto w lon- 
dyńskiej "Royal United Service 
Institution" wystawę relikwij po 
Nelsonie, a to z powodu setnej ro- 

cznicy bitwy pod Trafalgareni 
21 października 1805 roku, w któ- 

rej Nelson poległ. Zgromadzono 
wszystkie autentyczne pamiątki 
po słynnym admirale, znajdująca 
się na zamku Windsor, w "Green- 
wrc.li Hospital" i w ręku prywat- 
nem. Największe zainteresowanie 
budzi mundur, który Nelson miał 
na sobie podczas bitwy. Pod pra- 

wą epoletą jest otwór, zrobiona 

przez śmiercionośną kulę. Oglą- 
dany też jest z pietyzmem pałasz, 
który wypadł mu z odciętej ręki 
w bitwie przy Teneryfie. Wysti- 
wa zawiera wszystkie ordery, od- 

znaczenia, szpady honorowe Nel- 

sona, raz całą jego koresponden- 
cyę, jego dziennik i testament. 

Na środku głównej sali przytwier- 
dzono wielki maszt okrętu "Vi- 

ctory", przebity również kulą. 
O 1 

Tajemnica w groble. 
Z cenną, tajemnicą zmarł w amery- 

kańsklem miasteczku Takoma, miesz- 

kaniec tamtejszy John Smith, a zmarł 

właśnie w tej chwlU, gdy miał zaspo- 

koić ciekawość swoich przyjaciół. Od 

szeiregu lat, corocznie o tej samej po- 

rze znikał on tajemniczo z Takoma na 

czas jakiś 1 stale powracał z nadej- 
ściem zimy, przynosząc z sobą zaw- 

sze zapas złotego plasku, wartości 

kilku tysięcy dolarów. Wszelkie wy- 

pytywania się go o źródło, wszelklo 

badania i podpatrywania, były bezo- 

wocną Przed kilku dniami, gdy 
Smith zasłabł poważnie, zawołał do 

siebie swego serdecznego przyjaciela, 
aby mu powierzyć tajemnicę. Powie- 

dział mu, że enalazł złoto w górach 
Cascade, a mtąnowicie.. władnie w 

chwili,p gdy miał yjjtfliealfi miejaoer 

wo^fl, smarł. 


