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Położenie na Węgrzech prze- 
chodzi w stadyum groźne, a zna- 

wcy stosunków węgierskich są- 

dzą, iż następstwa obecnego sta- 

nu rzeczy są nieobliczalne i mogą 

wywołać i najniebezpieczniejsze 
zawikłania, wstrząsnąć podwali- 
ny monarchii habsburskiej. Oby- 
dwie sporne strony: korona i 

węgierska większość parlamen- 
tarna, za którą jutro już może 

stanąć nawet liberalne stronni- 
ctwo, podpora wszystkich dotych- 
czasowych rządów na Węgrzech, 
zajęły negacyjne stanowisko: wę- 

gierska koalieya oświadcza sta- 

nowczo, że nie ustąpi ani na włos 
od swoich żądań wojskowych, 
korona zaś ze swej strony obwic~ 
ściła, że w sprawie wojskowej 
żadnych nie poczyni ustępstw, 
nawet najmniejszych. Z tego wy- 
nikiem będzie zw. "ex lex" stan, 

czyli mimo konstytucyi, niekon- 

stytucyjne rządy na Węgrzech, 
zapowiedziane już nawet pod u- 

tartą nazwą gabinetu urzędni- 
czego. W Austryi nic to nowego, 
lecz w Węgrzech od czasu ugody 
z r. 18Ó7 rzecz niebywała, równa- 

jąca się zamachowi stanu. — 

Trzeba też mieć na uwadze ogro- 
mną różnicę, zachodzącą między 
austryackiemi a węgierskiemi 
stronnictwami politycznemi, po- 
między węgierskim i austryackim 
parlamentem pod względem tem- 

peramentu, energii i konsekwen- 

cyi. Węgrzy nie uchylą głowy 
przed Koerberami, ani Gautscha- 
mi, lecz bez ogródki ogłoszą ich 

rządy za nielegalne, przystępując 
zaraz do wyciągnięcia prakty- 
cznych z tego następstw. Feje- 
vary im nie zaimponuje bynaj- 
mniej, a zaiste nie trzeba być 
wcale prorokiem politycznym, aby 
przewidzieć, że w najkrótszym 
czasie okaże on się całkiem bez- 

silnym wobec stanowczej, czyn- 

nej — opozycyi — prawie całego 
narodu. Pozostawałyby bagnety. 
Wątpić atoli należy, czy sędziwy 
monarcha zdecyduje się na użycie 
najostateczniejszego środka,czego 
następstwa mogłyby być zarówno 
straszne jak hazardowne. 

Przypuszczenie takie musi się 
wydawać nieprawdopodabnem, a 

jednak jest ono logicznem nastę- 
pstwem powołąnią generała. Fe^ 
jervarego do utworzenia "gabine- 
tu urzędniczego" wobec dzisiej- 
szego stanu rzeczy na Węgrzech, 

Cóż się więc ?>}c.05 * 

Jedni rokują* żg spasci- 
bcm przeciągnie śi^ załatwienie 

przesilenia węgierskiego do jesie- 
ni. Znaczyłoby to, że albo jedna 
albo druga stfona ustąpiłaby zj 

swego Wręcz negacyjnego stano- 

wiska, Za tcm przypuszczeniem 
jednak, sądząc z dotychczaso- 
wych objawów, nic nie przema- 
wia. Nadzieja więc, na takiem 
przypuszczeniu oparta, jest płon- 
ną. Drudzy ruszają ramionami, 
pocieszając się fatalistycznem: 
jakoś to będzie. Lecz to nie jest 
żadnym argumentem. 

Dlatego dziwić się nie można, 
iż znowu zaczynają obiegać po- 
głoski o adbykadyi cesarza, które- 

go wiek podeszły wymaga spoko- 
ju i spoczynku. W uzupełnieniu 
pogłoski opowiadają dalej, iż by- 
ła chwila, w której sędziwy mo- 

narcha skłaniał się do ustępstw 
w sprawie wojskowej i już.,., 
już miał być powołany do steru 

rządu na Węgrzech gabinet An- 

drassy Kossuth. Ponieważ jed- 
nak węgierska sprawa wojskowa 
uważana jest za dynastyczną, ce- 

sarz pragnął wprzódy zasięgnąć 
zdania wybitnych członków swo- 

jego domu, a zwłaszcza następcy 
tronu. Odbyła się tedy poufna ra- 

da rodzinna, na której prawie 
wszys cy arcyksiążęta orzekli, że 

Węgrom nie można w sprawie 
wojskowej żadnego zrobić ustęp- 
stwa, gdyż byłoby ono równozna- 
czne z rozbiciem monarchii i za- 

chwianiem zupełnem mocarstwo- 

wego jej stanowiska. Cesarz 

miał się na to zgodzić, mówiąc; 
— Dobrze — będę się trzymał 

"status quo" dopóki mi sił star- 

czy. Jak długo wytrzymam, po- 
\rn-7t* CIA 

Ci, co to opowiadają, dają za- 

pewnienie o prawdziwości tej 
wersyi, którą powtarzam dla jej 
znamienności. 

Wobec chaosu i ? dnia na dzieu 
coraz większego zamieszania ni 

Węgrzech, nie można się dziwii 
pogłoskom, które stan rzeczy bez 

wyjścia logicznie usprawiedliwia- 
ją, albo raczej tlómaczą, 

UWAGI. 

Pan Stanisław Osada w spo, 
sób prawdziwie koleżański pro- 
stuje naszą uwagę z dnia 13 czer- 

wca, "że Towarzystwo Bratniej 
Pomocy w Zurichu ulega kon- 

troli tych samych osób, których 
wpływom ulega tutejszy Zwią- 
zek Narodowy". Tę uwagę dołą- 
czyliśmy do wiadomości, że 

wspomniane Towarzystwo Bra- 

tniej Pomocy zostało opanowane 
przez socyalistów, którzy na zjeź- 
dzie "Związku Postępowej Mło- 

dzieży Polskiej" rozprawiali albo 

żargonem żydowskim, albo po 
moskiewsku. 

* 

Pan Osada nie przeczy tej wia- 
domości, informuje nas tylko, że 

w Zurichu istnieje "polska mło^ 

dzież narodowa", która tworzy 
odrębne "stronnictwo". Owa mło- 

dzież narodowa potępia jak naj- 
bardziej stanowczo całą akcyę 
Towarzystwa Bratniej Pomocy i 

Związku Postępowej Młodzieży 
Polskiej, a po bezskutecznych 
protestach wycofała się ze Związ- 
ku Postępowej Młodzieży i stano- 

wi obecnie osobną frakcyę, której 
organem jest "Teka". Otóż Zwią- 
zek Narodowy solidaryzuje się z 

kierunkiem tej właśnie frakcyi 
Młodzieży w Zurichu, której or- 

ganem jest "Teka". Ta frakeya 
nosi obecnie nazwę "Związku 
Młodzieży Polskiej" i trzyma się 
zasad stronnictwa demokratycz- 
no narodowego, jak nas in- 

formuje pan Osada. 
* 

Bardzo pięknie, lecz o ile toma 

się przyczynić do zmiany nasze- 

go sądu, że Związek Narodowy 
ulega kontroli tych samych osób, 
którym ulega zurichskie Towa- 

rzystwo Bratniej Tornocy i Zwią- 
i zek Postępowej Młodzieży Pol- 
i skiej. Związek Narodowy szedł 

zawsze tą samą drogą, którą 
i szedł związek zurichskiej mło- 

dzieży. Stronił od obozu konser- 

watywnego; otwierał szeroko 
wrota nietylko socyalistom i bez- 

wyznaniowcom, lecz nadto "nie- 

zależnym" ; wyznawał zasady 
wszechpolaków, a jak obecnie 

powiada p. Osada, trzyma się za- 

sad stronnictwa demokratyczno^ 
narodowego. Jednym z głównych 

.orgąnów ugo stronnictwa / jest j 
kralępwską, "Nowa Reformat Cq i 

to za gazeta? j J 

Kiedy w Warszawie zaburze- 
nia wywołali socyaliści, kiedy za- 

częto tam wołać po ulicach 

"precz z caratem", "niech żyje 
Polska", a za żydami z czerwo- 

nym sztandarem poszli złodzieje, 
podpalacze, nożownicy i rabusie, 
szerząc .postrach, zniszczenie i 

rozlew krwi, cała prasa polska, 
nie wyłączając "Słowa Polskie- 

go", organu wszechpolaków, za- 

protestowała uroczyście przeciw 
postępowaniu socyalistów, jako 
niezgodnemu z interesami polskie- 
go narodu, żądnego reform na 

które zgadzał się rząd rosyjski. 
Kto do tego protestu nie przyłą- 
czył się, która gazeta — nie mó- 

wiąc o ścierkach socyalistycz- 
nych— nie ogłosiła go nawet w 

swoich szpaltach? Oto "Refor- 
ma", organ stronnictwa "demo- 

kratyczno narodowego". Dla 

czego? Ponieważ — jak udowo- 

dniło "Polskie Słowo" — "Re- 
forma" musiała się liczyć z wpły- 
wami krakowskich socyalistów. 

* 

W grę wyrazów nie lubimy si* 

bawić i wszystko nam jedno, czy 

Związek Narodowy wyznaje obe- 

cnie zasady wszechpolskie lub- 

stronnictwa demokratyczno na- 

rodowego. Nie zmienia to faktu, 
że zwołując zjazd przedstawicie- 
li i redaktorów, zapowiada, że 

trzeba się porozumieć, jakie sta- 

nowisko przyjąć wobec faktu, że 

w Europie zanosi się na "odbu- 
dowanie Polski", Które pismo po- 
ważne w Królestwie, Galicyi lub 

Poznańskiem wypowiedziało ta- 

ką brednię, opóźniającą dla Polski 

chwilę nastania ery reform cał- 
kiem na równi ze strajkami dzie- 

ci szkolnych, z okrzykami "precz 
z caratem", z wywieszaniem 
czerwonego sztandaru i urządza- 
niem bezrobocia, które przypra- 
wia o ruinę polski handel i prze- 

mysł. 
* 

Prawda, że dzisiejsza "Zgoda" 1 

protestuje energicznie przeciw 
kontroli Związku Narodowego 
przez socyalistów i niezależnych, 
lecz "Zgoda" jeszcze nie stanowi 

Związku. Nie wzięli żydzi, socy- 
..aliści i niezależni przewagi na sej- 
mie ostatnim, wezmą ją na sej- 
mie przyszłym lub za dwa lata. 

Jak ze Związku Postępowej Mło- 

dzieży w Zurichu, powstał zwią- 
zek żydowsko socyalistyczny, 
zmuszając frakcyę prawdziwych 
Polaków do przybrania skromnej 
nazwy Związku Młodzieży Pol- 

skiej, tak i w Związku Narodo- 

wym ostoi się frakcya wszechpo- 
laków, demokratów, a nawet bez 

wątpienia i Polaków katolików, 
lecz stronnictwem, wodzącem rej 
w tej naszej organizacyi zostaną 
czciciele "bundu" z pod sztanda- 
rów żydowskich, socyalistycz- 
nych i niezależnych, 

* 

Milo nam wszakże zaznaczyć, 
że list p. Stanisława Osady po- 
zwala przypuszczać, że on swoją 
osobą nie przyczyni się do tego 
przewrotu. Trzyma się on zasad 
stronnictwa demokratyczno * na- 

rodowego, co nie przeszkadza mu 

sprzyjać wszechpólakorn, Główni 
przewodnicy tych dwóch stron- 

nictw wyrzekli się już niejednego 
błędu, który popełnili i ich dzia- 
łalność z cząsem wejść może na 

dobre tory. Nikt od nikogo wy- 
magać nie może nieomylności. 
To też życzymy tak jemu jak dzi- 

siejszym prowodyrom Związku 
Narodowego, ażeby ze swej or- 

ganizacyi nie zrobili tego, co się 
zrobiło w Zurichu ze Związku 
Postępowej Młodzieży. Skwituje- 
my jak najchętniej z nazwy pro- 
roka, jeżeli nasza przepowiednia 
o przyszłości Związku Narodo- 
wego się nie sprawdzi. 

Dla utrwalenia tych panów w 

dążeniach do dobrego, które nie 

na tern polega, ażeby odmawiać 
brania udziału w przyjęciu arcy- 
biskupa Symona, kiedy przy ta- 

kich uroczystościach, jak poświę- 
cenie pomnika Kościuszki, po- 
zwala się w dywizyi związkowej 
stanowić osobne sekcye grupom 
socyalistów i niezależnych, przy- 
taczamy ustęp listu ka. biskupi 
Soleckiego z Przemyśla, który to 

list jeden z naszych rodaków '4 

Galicyi przechowuje dotychczas 
jak: relikwią ^ 

''Rozdwojenie w narodzie pol- 
skim w Ameryce znane nam jest 

ńi bardzo nas boli. Tó"kakol zasTa- 

ny przez wroga dusz ludzkich, na 

roli Bożej. Ludzie zaślepieni du- 

mą, niekarni i niesforni winni te- 
mu nieszczęściu. Oni lud do szy- 
zmy ciągną, bo kto się odłącza 
dobrowolnie od prawowitych, 
przez Ojca. świętego ustanowio- 

nych Biskupów, staje się szyz- 
matykiem. A jak wasi zbłąkani 
księża imię polskie podają na po- 
śmiewisko i urąganie obcym! A 

jakie życie niejeden z- nich pro- 
wadzi 1 

Ks. Kozłowski nie jest bisku- 

pem takim, jak inni biskupi, pra- 
wdziwie katoliccy, bo nie jest u- 

stanowionym ani mianowanym 
przez Ojca świętego. Jest on sa- 

mozwańcem. ... 
* 

Reszty słów ks. biskupa So- 

leckiego przytaczać nie będziemy, 
ażeby nie narażać się na zarzut 

p. Osady, że odbiegliśmy zanadto 

od przedmiotu. Notujemy z przy- 
jemnością, że p. Osada i dzisiej- 
sza redakeya organu Związku Na- 

rodowego przestali sympatyzo- 
wać ze Związkiem Postępowej 
Młodzieży i przyłączyli się do 

stronnictwa Związku Młodzieży 
Polskiej. Może z czasem nastanie 

nowa metamorfoza i panowie od 

| Związku zaczną sympatyzować 
z młodzieżą polsko katolicką. 

o 

List marynarza tlcty Kożest- 

wieńskiego. 
"Wilenskij Wiestnik" zamie- 

szcza list pewnego marynarza z 

pancernika "Imperator Aleksan- 

der III", który w ostatniej bitwie 

morskiej zatonął. Przytaczamy 
wyjątki z tego listu, wysłanego 12 

kwietnia 1905 r., w czasie, gdy 
flota bałtycka płynęła przez Mo- 

rze Chińskie. 
"Oto już dwadzieścia sześć dni 

mija od chwili, kiedyśmy 'wypły- 
nęli z Madagaskaru. Kiedy i do- 

kąd dopłyniemy, niewiadomo. 

| Przypuszczaliśmy, że odpoczy- 
wać będziemy w zatoce koło Sai- 

gonu, obecnie jednak widocznem 

jest, że admirał zdecydował się 

jak najprędzej dostać się do Wła- 

dywostoku. Trzecia eskadra znaj- 
duje się AV znacznej odległości 
(list wysłany przed połączeniem 
się Rożestwieńskiego z Neboga- 
towem) i oczekiwać jej nie bo- 

dziemy. Korzystając z tego, żc 

flota japońska pozostała znacznie 
w tyle, pilnując nas koło Borneo, 
admirał Rożestwieński postano- 
wił płynąć dalej naprzód. We- 

dług pogłosek, <w cieśninie Malak- 
ka znajdowało się 5 japońskich 
łodzi podwodnych; dlaczego nie 

wykonały one na nas ataku, nie- 
wiadomo. Powiadają, że celem 

głównym Japończyków będzie, a- 

by atakiem torpedowców znisz- 

czyć nam kilka naszych statków, 
a później stoczyć bój otwarty. Z 

tego powodu eczekiwaliśmy całą 
noc na 13 kwietnia ataku torpe- 
dowców, ale, jak widzicie, przy- 

puszczenia nasze się nie spraw- 
dziły. Niektórzy nawet z pomię- 
dzy nas żałują, że napróźno szy- 
kowali się do boju, przyczem, w 

oczekiwaniu walki, odprawiono 
uroczyste nabożeństwo, a mate- 

racami i siennikami przykryto 
słabsze miejsca na pancerniKU w 

celu zabezpieczenia go od pocis- 
ków i od łamów pocisków (!).. 
Z nadzwyczajną bacznością zwra- 

camy uwagę na horyzont. Krążo- 
wniki wywiadowcze wysyłane są 
na wszystkie strony. W ciągu no- 

cy połowa marynarzy śpi w kaju- 
tach, druga połowa zaś przy ma- 

szynach i działach. Przez Ocean 

Indyjski przepłynęliśmy dosko- 

nale. Węgiel ładowaliśmy na peł- 
nem morzu. Niedługo Wielkanoc, 
może będziemy już świętować we 

Władywostoku, jeżeli nąs do te- 

go czasu Japończycy nie wypra- 
wią na tamten świat. Od konsu- 

la dowiedzieliśmy się, że Kuro- 

patkin jest. już usunięty. Wierzy*- 
my w naszego admirała i w z wy. 

cięztwo. Czy się jednak spraw- 

dzą nasze przeczucia?" 
Dzisiaj, kiedy pancernik "Im- 

perator Aleksander III" zatonął 
rzeczywistość zaprzeczyła w zu- 

pełności przypuszczeniom bied-' 

nego marynarza, który bagdaj 
spoczął już na dnie morza. 

ł-r» --O 

Najlepsze m^jsce do kupowa- 
nia tapet, farb, olejów itp. jest u 

KASPRA BUTKIEWICZA, 
705 Noble ulica. Cęby bardso 
Drzvsteone. x 

:SKIE RODZINY. 

(Niby humoreska.) 
W dniu 6 maja st. st. obchodzo- 

no w- całej Rosyi uroczyście ro- 

cznicę urodzin cara Mikołaja II. 

Nazajutrz zamieścił urzędowy i 
"Prawitelstw. Wiestnik" relacyę I 
z uroczystych obchodów, na pod- 
stawie sprawozdań urzędowych. 
Nasze dzienniki, które dość skwa- 

pliwie przedrukowują od pewne- 
go czasu urzędowe pisma rosyj- 
skie, zapewne tylko przez nie- 

chęć do Mikołaja nie powtórzyły 
tego sprawozdania, które jednak 
jest bardzo ciekawe, jak się zre- 

sztą czytelnicy sami o tem prze- 

konają. Opiewa ono: 

''Dzień 'wczorajszy urodzin Im- 

peratora Samodzierzcy obcho- 
dzono na wszystkich obszarach 
carstwa w sposób nader uroczy- 

sty i w podniosłym nastroju. 
Oprócz nabożeństw i obchodów 
oficyalnych, o których piszemy 
na innem miejscu, urządzono w 

stolicy oraz w wielu miastach gu- 
bernialnych i prowincyonalnycii 
nadprogramowe uroczystości, w 

których wzięły udział także czyn- 
niki posądzane dotąd, jak się oka- 

zuje niesłusznie, o brak ducha 

patryotycznego i usposobienie 
niezbyt lojalne. Na szczególne 
podniesienie zasługuje, że n, p. 
w samym Petersburgu musiano 
skonsygnować całą policyę i 4 

pułkj pogotowia wojskowego w 

przewidywaniu nadmiernych wy- 
buchów uczuć lojalnych; nie- 

mniej z tego samego powodu po- 
zamykano sklepy już o 6 godz. 
wieczorem, gdyż gorętsi patryoci 
cncieli brzękiem szyb wystawo- 
W) ch manifestować swoje uczu- 

cia. O tej porze pozamykano też 

'Yestorany" i "traktiry" (szynki), 
ażeby nie potęgować już i tak 

nazbyt podniosłego nastroju, 
Doniesienia z miast gubernial- 

nych brzmią nader entuzyastycz- 
nie, Gdzie to tylko ze względów 
na stosunki lokalne było możliwe, 
starano się nawet prześcignąć 
stolicę w zapale lojalizmu. Nie 

szczędzono kosztów na nadzwy- 

czajne illuminacye i podpalano 
całe fabryki, warsztaty, sklepy, 
a świętująca publiczność zabiera- 
ła z nich co lepszego na pamiątkę 
uroczystej rocznicy. Rzecz oczy- 
wista, że przy tak powszcchnem 
podnieceniu nie mogło się obyć 
bez wypadków; ofiarami ich na 

szczęście padli tylko sami stójko- 
wi i tajni agenci policyjni, którzy 
próbowali powstrzymać zapał u- 

niesionych tłumów. \V Tambo- 
wie połamano kości 6 policyan- 
tów, w Moskwie zasztyletowano 
trzech, jednego powieszono, a 

siedmiu zlynchowano pałkami, 
jako zdrajców stanu. W Ekatery- 
nosławiu, Kałudze, Tomsku, Sa- 

ratowie, a nawet w Tyflisie ni 

Kaukazie rzucano na cześć naj- 
dostojniejszego Solenizanta bom- 

by eksplodujące na ulicach miast; 
efekta akustyczne i świetlne 

wszędzie były imponujące i tylko 
nieszczęśliwemu zbiegowi okoli- 
czności przypisać należy, iż pod- 
czas tych uroczystych fajerwer- 
ków bądź gubernatorowie, bądź 
policmajstry ponieśli albo śmierć 
na miejscu, albo bardzo ciężkie 
obrażenia. 

Najwspanialej obchodzono u- 

rodziny monarsze w kopalniach 
nafty Baku, gdzie entuzyaści pod- 
palili 150 szybów naftowych, po. 

rozbijali cysterny, napełnione ro- 

p;j i również zapalili, tak że okoli- 
ca przedstawiała widok płonącego 
morza. Tylko fatalnemu wypad- 
kowi przypisać należy, iż w płoną- 
cej ropie ugotowało się żywcem 
kilku urzędników i żołnierzy po- 

licyjnych. 
Wreszcie donoszą, że w wielu 

miastach musiano nadmiernie 

egzaltowanych patryotów przyjąć 
na pewien czas na koszt państwa 
do specyalnych zakładów na u- 

trzymanie, poęzcm w należytem 
i uznaniu ich lojalizmu otrzymają 
| dożywotnie honorowe stanowiska 

| w głębi Syberyi lub na Sachali- 

j nie, pod warunkiem wszakże, je- 
żeli te okolice po skończonej woj- 
nie jeszcze do imperyum ruskie- 

go należeć będą". 
Q- 

Na ulicy. 
— Dol;g,d tak spieszysz panie Pio- 

trze? 
— Jestem proszony do Jana na *1* 

ran© biadanie. I 
r-i Jedli na Riwna, to pllnfh, 

f go — nie Py 8 ty gnie, 

Nabożeństwa — bez duchow- 
« nych. .1 

i W niektórych pismach krako- 
wskich pojawiają się od czasu 

do -czasu niejasne doniesienia o 

"demonltrajcyach patryotycz- 
nych" w kościołach łódzkich. 
Wieści te nie pozwalały się zo« 

ryentować w charakterze onych 
demonstracyi. Wreszcie nadeszła 

wiadomość, że wskutek nich — 

nabożeństwa majowe przestano 
odprawiać, a w ślad za tern dru- 

ga, doniesiona przez "Goniec 
łódzki" treści następującej: 

"Wczoraj we wszystkich ko- 

ściołach łódzkich odprawiano na- 

bożeństwa majowe o zwykłej po- 
rze, bez udziału duchowieństwa. 
We wszystkich świątyniach pa- 
nował porządek wzorowy." 

Nawiązując do tej notatki, 
"Dziennik dla wszystkich," ko- 

mentuje zajścia w Łodzi: 
juz sam począteK zuiauza ab- 

solutną ignorancyę "Gońca łódz- 
kiego" w rzeczach kultu katolic- 

kiego. Żadne nabożeństwo "bez 

udziału duchowieństwa" nie mo- 

że się w kościele katolickim od- 

prawiać. Dowolne, a raczej sa- 

mowolne śpiewacie pic»ini nie 

jest nabożeństwem, a jak w da- 

nym wypadku było parodyą i 

profanacyą Domu Bożego. Oto 

autentyczny, zgodny z rzeczywi- 
stością opis tej profanacyi i rze- 

komego "wzorowego porządku." 
"Po zawieszeniu z rozporzą- 

dzenia najdostojniejszego Arcy- 
pasterza nabożeństw majowych, 
schodzą się około godziny 7 wie- 

czorem ludzie, 'których dawniej 
nikt nigdy w kościele nic widy- 
wał. Wyrostki w bluzach o mi- 
nach buńczucznych, młode ko- 

biety, zazwyczaj od południa wy- 

sypiające się, a później spaceru- 

jące po ogrodach publicznych; 
dorośli mężczyźni, błąkający si; 
po lasach okolicznych i obmyśla- 
jący różne nocne wyprawy; wro 

szcie garść robotników i t. zw. 

inteligcjicyi, poprzedn,'io rzadko, 
albo i wcale do kościoła niezagią- 
dającej — oto komplet "odpra- 
wiających" — wedle "Gońca" — 

majowe nabożeństwa. Komplet 
ten, przez półtorej do dwóch go- 
dzin śpiewa różne pieśni, przewa- 
żnie przez Kościół nieaprobowa- 
ne,a nawet z gruntu niekatolicki) 

profanujące Dom Boży. Wielu z 

tej publiczności po odśpiewaniu 
kilku strofek wychodzi z kościo- 

ła, niby z sali koncertowej, 11:1 

papierosa. Nie zadając sobie fa- 

tygi przejścia za ogrodzenie 
cmentarza, panowie ci tuż przy 
drzwiach kościelnych puszczają 
kłęby dymu, prowadząc ożywio- 
ną, głośną rozmowę. Tak było 
w dniach 19 i 20 maja u św. 

Krzyża ktoś, zamiast organów, 
próbował akompaniować gwiz- 
daniem, a jakaś ulicznica w ko- 

ściele Wniebowzięcia Najświęt- 
szej Maryi Panny (dnia 21 maja) 
stanęła na ławcc i wywijała ręką 
niby kapelmistrz batutą! 

Kiedy ktoś z wierzących kato- 

lików, przypadkowo zabłąka- 
nych, widząc podobną parodye, 
chce wyjść, grupa wyrostków, 
we drzwiach kościelnych wysta- 
jąca, nie puszcza, posuwając si~ 

do gwałtu. Duchowieństwo pod- 
czas tego wszystkiego nie może 

spełniać funkcyj religijnych! Na 

prośbę służby kościelnej (w dn. 

20 maja u św. Krzyża) o chwilo- 
we zaprzestanie śpiewów wobec 

ślubu,* aranżerowie odpowiedzie- 
li groźbą. Kapłanów, potępiają- 
cych podobną profanacyę, spoty- 
kają zelżywe słowa, listy anoni- 
mowe z pogróżkami. Kapłanowi 
u 5w. Józefa banda młokosów 

zagroziła puszczeniem ''kuli w 

łeb" itp. Takie to są u nas nabór 
żeństwa majowe, "odprawiane 
(sic) bez udziału duchowień- 
stwa" i taki na nich — według 
''Gońca łódzkiego" panuje wzct 

rowy porządek," 
o 

$31.35 do Asbury Park, N. J., 
$21.35 

i z powrotem, koleją "Nickel 
Platę." Te bilety upoważniają 
pasażerów do jazdy prze? mia- 
sto New York. Dnie sprzedaży: 
29go i 30go Czerwca, orax Igo i 

2go Lipca. Przez depozytowanie 
tykietu wrócić mo^na najpóźniej 
31 go Sierpnia, b. r.. Chicago, Chi- 

cągoskie ofisa biletowe, ,Hi A- 
dims ul. i. w hotelu Auditorium 
Afrwex. Stacya, róg,, La Salle i 

V^n Buren ulic* trzy okręgu kolei 
górnej., * 


