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UWAGI 
W ostatnich czasach bliski 

v. schód Europy, czyli półwysep 
bałkański — nowego przysparza 

kłopotu. 
Od wieka ten wrący kipiątkiem 

antagonizmów nacyonalnych i 

partyjnych kocioł bałkański, — 
ten nieustannie burzący się groi- 
nie gejzer, co pewien przeciąg 
czasu całą Europę wstrząsający 
swymi wybuchami, który tak 

niedawno dopiero przeraził świat 
dwu najkrwawszemi po rosyjsko- 
japońskiej wojnami czasów naj- 
nowszych ..'w to w,ęc Bai- 

kan szumi nową jjrcźba trzeciej 
wojny, ciężką chmurą wiszącej 
nad narodami i państwami stare- 

go świata, zażegnywanej jeszcze 
i odpędzanej z wysiłkiem oUite- 

cznym dyplomacyi mocarstw 

wszystkich, ale złowróżbnej nie- 

pewnością i oczekiwaniem tcgc 

najstraszniejszego zła, — nie- 

znanego, nieobliczalnego, skąd 

kiedy spadnie i co sprawi... 
+ 

Zawierucha aAańska, bunt w 

świeżo utworzonem księstewku 
tem, bunt żywiołowy, w gruncie 
rzeczy uzasadniony, bo będący 
wyrazem niechęci óśmiu dziesią- 

tych ludności przeciwko władcy 
narzuconemu od mocarstw, a 

obcemu rodem, mową, wyzna- 

niem — słowem wszystkiem 
bunt ten będzie musiał pr-^lzej 
czy później doprowadzić do zwy- 

cięstwa narodu i przeprowadzę 
nia jego woli. To jednak wewnę- 
trzna tylko sprawa Albanii ; waż 

niejsze ze względu na komplika- 

cye z interesami innych państw 
bałkańskich — są kłopoty albań- 
skie pograniczne — na południt 
z Grecyą o Epir, na północy 2 

Czarnogórą i Serbią o Skodar 

okręg tego miasta. Walki albań 

skie, ciągłe ruchy i rozruchy te 

ludności niespokojnej, dziś jesz 
cze w całem-tego słowa znacze- 

niu średniowiecznej, do żadnych 
karbów ni jarzm państwowość 
nowoczesnej z jej wielostronny- 

mi ciężarami nienawykłej — 

wszystko to gwałtownie zagraża 

pokojow i i bezpieczeństwu sąsia- 
dów bałkańskich Albanii, którzj 

dwu niedawnych wojnach — nic 

mogą: muszą pogotowia zbrojne 
a silne trzymać na swych pogra- 
niczach przeciwko partyzantom 

albańskim; podobnie niepożąda- 
ne są niepokoje albańskie mocar- 

stwom, które radeby w Albanii 
znaleźć zyskowny a łatwy rynek 

zbytów — niewyzyskany dotąd 
prawie zupełnie, a nie mogą, nad- 

to zaś ze słuszną obawą patrz* 
na ów niepokój w Albanii, jako 
na możliwy zaczątek poważniej- 
szych i rozleglejszych hieznasek 

i walk. Albania więc to pierwsza 

przyczyna owych obaw i trosk na 

Bałkanie. 

Druga — jeszcze poważniejsza: 

jest nią rywalizacya — na wszy- 
stkich polach Grecyi z Turcyą — 

rywalizacya, która już doprowa- 
dziła do pogróżek wojennych i 

ultimatów, może chwilowo zała- 

godzonych, ale nie uleczonych 
trwale — bynajmniej. Grecya, w 

dwójnasób po ostatnich wojnach 

zwiększona terytoryalnie, odży- 
wa po wiekach niewoli i bezczy- 
nu — odżywa pod każdym wzglę- 

j dem: dziś to jeden z najbardziej 
handlowych narodów świata ;pod- 
nosi śmiałe polityczne ambicye 
i szybko do ich realizacyi dąży; 
flota jej jest pierwszą 

— rzec mo- 

żna — wśród państw drugiego 

rzędu, ostatnio wydatnie zwięk- 
szona góruje nad turecką. Taka 

polityka Grecyi zmusza sułtanat 
do zbrojeń intensywnych i re- 

form nowoczesnych, a wszech- 

stronnych całego życia społecz- 

nego i narodowego Turków. 

Na zajętych, odebranych Turcy i 

terytoryach rywalizacya owa 

przerodziła się w prześladowanie 
Turków otwarte, którem ci od- 

płacają się pięknem za nadobne z 

nawiązką w krajach Azyi mniej- 

szej. gdzie się roi od Greków i 

kolonii — czysto greckich niele- 

dwie, będących też nieukrywa- 
nym przedmiotem pożądania dla 

Greków. N'a razie Turcya zlękła 
się wojny trzeciej, którą jej Gre- 

cya otwarcie pogroziła i ustąpiła 
na całej linii: przestano pędzić 
Greków z Małej Azyi, przycichły 
proiesty tureckie przeciwko iku- 

pacyi greckiej wysp przy wy 

brzeżach mało-azyatyckich, któ- 
re Grecy trzymają od czasów 

wojny ostatniej, szachując w 

najpoważniejszy sposób tureckie 

Dardanelle; oddano niby mocar- 
stwom do rozpatrzenia tę kwe 

styę, ale raczej spodziewać się 

można, że ich już Grecya ni·» od- 

da. Narazie, chwilowo m?żna u- 

ważać waśń za załatwioną, a e nu 

jak długo? Zapewne nie na dale- 
kie lata obliczać można prowizo- 

ryum układu spraw greko · ture 

ckich, czego zresztą nikt z p:>li 

tyków obu państw w mowie be 

dących, ukrywać nie myśli, ow- 

szem mówi się o wojnie greko - 

tureckiej, jako o konieczności 

nieuniknionej i wszelkie przygo- 
towania czyni się po temu, by do 

tej przyszłej rozprawy być jak 

najlepiej .przysposobionym. Gre- 

cy budują flotę, mnożą skarb, ład 

zaprowadzają w zdobytych świe- 

żo prowincyach, fortyiikują tam 

miasta, wogóle nader sprawnie 
się biorą do rzeczy; Turcy i 

— 

trudniej : ta od początków musi 

zaczynać i zaczyna też — dowo- 

dem np. wprowadzenie Skauta dc 
szkół tureckich, podniesienie o- 

światy ludowej, poprawia stano- 

wiska społecznego kobiet, refor- 

ma armii, sprawiedliwości wy- 

miaru itp. Raz przynajmniej woj- 
na i jej przyspasabianie przyczy- 
ni się do podniesienia narodu i 

wskrzeszenia go nieledwie z ago- 

nii do nowoczesnego życia... 
•f* 

Trzecia sprawa — ostatnia 
— 

najgroźniejsza ze wszystkich: tc 

zaostrzony do ostateczności an- 

tagonizm serbsko - austryacki : 

Od lat kilku trwająca niechęć po- 

między Serbią, tern do niedawn* 

państewkiem bałkańskiem, dzi: 
' przyzwoicie rozległem państwem 
w dwakroć zwiększonem w o 

statnich wojnach, a mocarstwem 

wprawdzie najsłabszera z nio· 

carstw, ale b«jdź co bądź dostate- 
cznem do zmierzenia się z Ser 

bią... na to przyszło Austryi... 

niechęć ta więc zamieniła sif 
wskutek niedawnej afery w Sera· 

jewie w groźną, zaciekłą niena- 

wiść plemienną, skomplikowaną i 

komplikującą się coraz gorzej i 

groźniej. W Austryi winią Ser- 

bią otwarcie o zbronię serajew- 

ską, nadto głoszą jawnie, że po· 

j^za Serbią 
stoi — Rosya, która 

kftch, a do nasłania skrytobójców 
posuwała się już niejednokrotnie, 
a mistrzem jest w osnuwaniu in- 

trygami naiwnych, których do 

swoich planów za narzędzia uży- 
wa. Austrya i Rosya stoją 

przeciwnych stronach — jako 
dwa wrogi: wojna między niemi 

jest tylko kwestyą czasu, lecz, że 

za Austryą stoi trójprzymierze, a 

sprzymierzeniec francuski daleko 
i zaabsorbowany być może dy- 
wersyą niemiecką, przeto Rosya 
rozgląda się za sprzymierzeńca- 
mi na najbliższym froncie Au- 

stryi: znalazła zgoła niepośled- 
nich w Rumunii i w Serbii...· 

Oba te państwa bałkańskie mo- 

gą na południowem pograniczu 
Austryi wystawić z górą milion 

wojska i zmuszą Austryę do in- 

tensywnej a utrudnionej kampa- 
nii w tych stronach — na Bałka- 

nie, tymczasem Rosya bdzi o 

wiele swobodniejsza i pewniejsza 
siebie na północy, w Królestwie 
Polskiem.. * 

* 

Taką jest konfiguracya polity- 
czna bieżącej chwili, która — ła- 

tana i naciągana z biedą i trudno- 

ścią zapowiada pełną grozy 

prawdziwą już i nieuchronną 

wojnę europejską. Kiedy do niej 

przyjdzie, to jeszcze nie wiacie 

mo: ostatnio padły w Austryi t 

miarodajnych ust — słowa, po- 
wtorzone przez telegramy 
świata całego, że najdalej w dwa 

lata Austryę wojna z Rosyą cze- 
ka i dłużej tego odwlec nie podo- 
bna; nawet szkodliwe te zwłoki 
__ bo niemi tylko wrzód wzbiera, 

ludy upadają pod brzemieniem 

zbrojeń, gdy zaś wojna się roze- 

gra, to i przesileiye minie, a lżej- 
sze czasy nastaną... Xarazie Ro- 

sya przestrzega przed wojną: z 

racyi tragicznego zgonu następcy 
tronu Austryi, znanego jako prze- 
ciwnika Rosyi, politycy rosyjscy 
radzą Austryi, by zmieniła sy- 

stem polityki i powróciła do są- 
siedzkich dobrych stosunkow t 

Rosyą, mając do tego właśnie w 

zgonie arcyksięcia następcy tro- 

nu podatną okazyę. Czy Austrya, 
wycieńczona, zbiedzotia, odłużo- 

na i ludów swych własnych nie- 

pewna 
— pójdzie za tą radą i u- 

korzy się przed Rosyą, nie wia- 

domo : przyszłość to niedaleka o- 

każe; jak też ułożą się stosunki 

serbsko - austryackie ujrzymy 
wnet. 

Z obu stron czynią starania za- 

pobiegawcze. by uchylić najgor- 
sze.alc na Bałkanie grzmi groźnie, 

grzmi wojną, a z którego bądz 
końca owa burza — wojna wybu- 

chnie, zawsze źle — zawsze to tu- 

czą grozi całej nieledwie Euro- 

pie. 

Z CHICOPEE, MASS. 

Teodor Miller .allas Stanisław Dzie 

wońskl, został aresztowany za oszu- 

stwo. Dziewoński był agentem od ga- 

zet, a przytem obiecywał znaleźć po- 

płatną robotę na farmach i brał za- 

datki od kandydatów na wyjazd na 

Westy po dolarze. Ktoś o nim do- 

niósł policyi, która go zaraz areszto- 

wała. Okazało się, że żadnej pracy 

dać nie mógł, a chodziło mu głównie 

o wyłudzenie zadatku. Aresztowany 

będzie sądzony o oszustwo. 

Z GARDNER, MASS. 

Antoni Just, który ranił Wandę 

Rakowską, a sam chciał popełnić sa- 

mobójstwo wyzdrowiał. Jest on trzy- 

many w więzieniu, do dnia osądzenia 

sprawy. Okazuje się, że chcąc się że- 

nić z Wandą, rodzicom jej nic o tra 
> nie mówił Powodem strzelaniny by- 

ło, że Just dowiedział się, że inny ka- 

waler umizga się do Wandy. Sprawa 

będzie sądzoną w jesieni. 

Z PITTSFIELD, MASS. 

Na torze kolejowym znaleziono 

człowieka zemdlałego z uciętą nogą. 

Zawieziono go do szpitala, gdzie nie 

przychodząc do przytomności, umarł. 

Polacy, którzy go po śmierci widzieli, 

powiedzieli, że jest to Mikołaj Tepo 

z ullęy Eagle nr. 62. Pracował on w 

fabryce Taconic, a niedawno przybył 
z Webster, gdzie zdaje się ma krew- 

nych. 

Z NORTHAMPTON, MASS. 

Józef Krukowski, Ignacy Kuczyń- 

ski i Bolesław Kocoł — podali do se- 

kretarza stanowego o zatwierdzenie 

ustawy kooperacyjnej. Zakładają o- 

ni bowiem tu z kapitałem $15,000 

sklep z ubraniem i obuwiem. 

Z GREENFIELD, MASS. 

Stefan Davis (?) 1 Franciszek E- 

warski byli aresztowani za pobicie 

Ant. Muszkiewicza i Jana Kombrow. 

skiego. Bójka miał miejsce na ulicy. 

Sąd Ewarskiego od odpowiedzialności 
uwolnił, a Stefana Davipa skazał na 

IFfc, i,,·, — 

NA MARGINESIE 

O czem? 

O czemżeby, jak nie naszych 
zjazdach wciąż jeszcze! 
Takie to bogate, takie przebo- 

gate w szczegóły tematy... Nie 

pisać o nich — Oczywista —* 

krzywda społeczna! 
Piszmy więc... 
Ale — żeśmy już dość wiele pi- 

sali o zjeździe P. R. N., jako że 

to przecie był zjazd „nasz" tj. 

„Dziennika Chicagoskiego'' i 

Zmartwychwstańców, przeto—-by 
nas o stroność i niesprawiedliwość 
nie pomieniano — napiszemy dziś 
conieco o tym drugim zjeździe K. 
O. N. od K.S.S.N. vel K.T. i ja- 
kich tam wszystkich innych jesz- 
cze liter alfabetu. 

Tylko... hm — tego, co tu pi- 
sać? 
Bo — faktycznie tak mało zjazd 

ów zrobił, tak zresztą niewiele 

miał do roboty — poza „wyhaf- 
towaniem" wszystkich, co nie 

nim byli, tak mało wreszcie ma 

już on wogóle do czynienia w spo* 
łeczeństwie polsko-amerykań— 
skiem, że nie wiemy — przyzna- 

jein z rumieńcem na skromnerrt 

obliczu, nie wiemy, skąd, o czem 

zacząć, od początku, czy końca?.. 
Poradźcie nam! Sami nie wie- 

cie?...· 
Ha — no, to sobie sami jakoś 

radzić musimy: taki nasz los, 

przywykliśmy już do niego. 
Otóż—państwo moi — ponie- 

waż wszyscy razem nie wiemy, co 

rzec i pisać o K. U. N. od K.S.S.N. 
vel K.T. — na punkcie ilości liter 

nie kładzie się tamy dobroczynno- 
ści — nie wiemy, ponieważ trud- 

no wypośrodkować, co to szanow- 
ne bezgłowe ciało robiło i robi, a 

jaszcze trudniej, co robić będzie 
— 

przeto szukajmy cierpliwie, j « 

kiejś przystojnej funkcyi, którą— 

byśmy omawianą instytucyę 
szwanku dla jej przewodniego \V 

narodzie stanowiska, . nieszkodli- 

wie zatrudnić mogli. Poodsuwali 

się od niej wszyscy, co wiedziei 

coś» lub po najdłuższem doww 

dywaniu, jak 2.N.P., dowiedzieli 
się czegoś lepiej późno niż ni- 

gdy ; wszelkie cele, nie mające d i 

czynienia z kiwawą wojną i td 

niebyłe j;tlcą, fle tą największą 
europejską wojną, powyi^uodł 
zjazd ostatni z zadań i prac swej 

i'istytucyi, oświatę kopnięto tak, 
że ze stulonym pod siebie ogonem 
uciekła, wszelkie kwestye polsko- 
amerykańskie zwymyślano i wy- 

klęto, — cóż tedy, cóż im tedy po- 
zostało ? 

\Tł_> ^ *> 

ic wiccic; 

Szukajcie, a znajdziecie : 

Myślę, szukam, węszę, tropię; 
— jest ! mara go ! 

Będzia miał biuro stręczeń nasz 

kochany K.O.N. p. o. K.S.S.N. 

vulgo . T.; będzie miał końce - 

syonowane pośrednictwo i zastęp- 

stwo generalne z nieograniczoną 
poręką do wyszukiwania posad 1 

zejęć odpowiednich dla wsryst-- 
k;ch swoich generałów, ambasa - 

dorów, skarbników, sekretarz/, 
oraz wszelkich innydli czcigod- 

nych indywiduów bez tek, a z a- 

petytem na teki. Kto tylko więc z 

szanownych obrońców ojczyzny, 

jeżdżących z przejęciem na drew- 

nianych konikach przedmiejskiego 
karuzelu i pobrzękujących szabel- 
kami na postrach bab starych i ba- 

chorów, chodzących z chorągiew- 
kami po zaułkach — kto tych 

domowego howu 'herosów „po- 

mniejszonych", którym po kilku- 

nastu bombkach piwonii śnią się 
bomby wojenne, — kto z nich nie 

będzie miał, chwilowo — od roku 

np. posady, ten niech tylko wstą- 
pi do K.O.N. z opuszczeniem in- 
nych czterech liter, a zaraz go 

tam zrobią sekretarzem, albo 

skarbnikiem bez „bondu", albo go 

poślą na ambasadora gdzieś do 

Kopyczyniec, czy do Ryczywoła i 

wnet ci będzie — kawałeczek Oj- 
czyzny uratowany. 

* 

· 

Nie wierzycie? 
Ależ tak, ależ tak. Poczytaj- 

cie w protokołach ostatniego zja- 
zdu z sali Walsha : toż to tam się 

rozchodziło wszystkim matado- 

rom z pod znaku „czterech liter" 

głównie o to, czy kto ma „zaję- 
cie", czy nie i do tego stosowano, 

jaki mu mandat powierzyć. Toć 
to wiemy, że różni dentyści z 

końcem i bez — już tam się prze· 
sekretarzowali przez najcięższe 

czasy, kiedy „zajęcia" nie było, 
toć tam skarbnik o wojowniczem 
już samem nazwisku Szmermela 

dla tego tylko wziął rozbrat z ka- 

są 
— choć z największym serca 

bólem, bo — powiada 
— „K.O.N. 

jeść mu nie da, a on me żonę i 

ECHA STRASZNEGO POŻARU! 
W SALEM, MASS. 

(Skreślił „Kronikarz lgnie," sprawozdawca bostońskiej „Gwiazdy Wschody".) 

Wszyscy wiecie o pożarze w Salem. 
Otóż dziś moi drodży zaczynam od 

tego, żeby was wszystkich, namawiać, 
ażeby każden s was ubiezpieczył swój 
dom i swoje mienie. Niech z nieszczę 

ścia w Salem, każden. z was weźmie 

sobie pod uwagę, że jeśli się mógł 
zdobyć na kupno domów i gruntów, 

to powinien na to się zdobyć, ażeby 

takowe ubezpieczyć. Ci co domów 

własnyob nie mają, a mieszkania tyl- 

ko najmują powinni rzeczy swoje u- 

bezpieczyć. Pożar to rzecz trudna do 

przewidzenia, a jak mówi przysłowie, 
strzeżonego, Pan Bóg strzeże. 

Nie mając Hic lepszego do roboty 

pojechałem do Salem i tam chodziłem 

pomiędzy ludźmi wywiadując się 

szczegółów pożaru. Byli tacy z po- 

między naszych, rodaków, którzy mie 

li jakieś ubezpieczenie na swoich do- 

mach naprzykład jeden na ulicy 

Ward, ale tak małe, że po opłaceniu 
morgeczu, nietylko, że mu się nic nie 

zostanie kapitału na odbudowanie do- 

mu, ale jeszcze długów na locie zo- 

stanie $500. Takich ponoć wypad- 

ków jest więcej jak jeden. 
Jak zwykle bywa tak i w Salem- 

skiem nieszczęściu, że ludzi najbar- 

dziej poszkodowanych i najwięcej 

wspafcia potrzebujących trzeba wy- 
szukiwać. Ci saś, którzy chociaż w 

ogniu stracili, ale mieli w banku zao- 

szczędzony grosz, niektórzy i wcale 

przyzwoite kwoty pieniędzy, to ci sa- 
mi pierwsi o wsparcie prosili. 

Zapominając tem, że tysiące lu- 

dzi zostało bez dachu i chleba, 1 że 

choć wielka jest ofiarność na wspar- 

cie dla pogorzelców, to wobec wiel- 

kiej ich ilości ciężko obdzielić wszy- 

stkich, nawet tych co bez niczego zo- 

stali, a niema co mówić, że im wystar 

czy na pomoc dla tycji, co po kilkaset 
a nieraz i kilka tysięcy mają. 

Dzięki staraniom ks. Czubka, tylko 

17 rodzin polskich, jeszcze nie dosta- 
ło mebli i łóżek, ale i te wkrótce do- 

staną. 

Prawdziwa bieda się zacznie jak 

przestaną, dawać pogorzelcom jedze- 

nie. Do tej pory około 5000 osób, sta- 

le jadło dostaje. 
Z opowiadania ludzi okazuje się, 

że ks. Czubek powiesił na szkole pol- 
skiej obraz św. Agaty i takiż obraz 

powiesił na swojej realności pan Ko- 

tarski. 

Francuzi, co widzieli ks. Czubka 

klęczącego na ulicy i modlącego się 
— mówią, że polska dzielnica i reszta 
miasta zawdzięcza jemu ,a raczej je. 

ny zaś taką mermeladą papusio- 
watą zja2d pozwolił... iść na stro- 
nę temu agentowi patryotyzmti 
w rielestecie i szyfkartach, i tyl- 
ko się temu „Dziennik Ludowy" 
wstydał mocno.... 
No, a toć przecie krzepki jesz- 

cze i jary prefesur Babieradzki, 
honorowy drużynowy na koniku z 

biegunami, także na zjeździe do- 
stał „zaopatrzenie": starzec ów 

przenamiętny, politykiem jest 
tak zajadłym, że nawet kiedy się 
w łóżko kładzie, to powstanie 
prorokuje, albo przynajmniej woj- 
nę europejską ! — Niestety szano- 

wnego proroka coraz częściej już 
zawody w tym względzie spoty- 
kają, choć zagląda z zamiłowa- 

niem do historyi... Ten to naj- 
większy polityk Polski w zmniej- 
szeniu, gdy we własnej branży 
prorokiem go nie uznali, został za- 

mianowany posłem od K.O.N. do 
K.S.S.N. vel K.T.S.N. (proszę do- 

dawać litery, jakie się komu podo- 
bają, za to się ihausaresztu nie do- 
stanie od austryackich oficerów, 

komenderujących polskiem woj- 
skiem w Galicyi). Stało się to dla 

tego jedynie, że Zsiebieradzki pan 
powiedział był na zjeździe, iż od 
roku nie może znaleźć pracy, sto- 

sownej do jego genialnych zdol- 
ności — no i zjazd mu zaraz u— 

piekł przyjemną synekurkę, bo 

go do Europci wytenteguje, co 

nawet w wieku pana S. na żołą- 
deczek posłuży, a może nawet ja- 
kie powstanie jeszcze gdzie spo- 
woduje, z czego obie strony bę- 

dą zadowolone;... bo opowiadają 

pocichuteńku, że byliby w K.O.N, 

kontenci, żeby się starego Haba- 
kuka pozbyli, by mieć spokój z 

nim raz na zawsze.... 

No widzicie więc widzicie: nie 

tak źle z wojowniczą połową alfa- 

betu, czyli z naszym K.O.N. sko- 
ro bądź co bądź myśli o tem, by 
zasłużonym w narodzie obmyślać 
łaskawy chlebuś z konfiturkami i 

coś im dać jeszcze w kieszonkę 
na tabaczkę.... 
Bawcieże się dziateczki, baw- 

cie dalej grzecznie: koniczkami, 
szabelkami, pokrzykujcie na o- 

chotę, pobrzękujcie ostrogami : 

ma z was Polska, gaudium i mają 

sąsiedzi... Bawcie się grzeczny 

go modlitwom ocalenie. Bo staia 
tnę 

rzecz nieprzewidziana; wiatr, który 

dął w kierunku polskiej dzielnicy, 

zmienił się i zaczął Wlać w stronę 

morza. 

Widząc to, wielu Francuzów pytilo 
co to za świętego, obraz i dowiedżiaw- 

sdy się, że to św. Agat, w pafę dni 

po pożarze przychodzili do pana Ko- 

tarskfegó 1 do ks. Caubk, proszc, 

ażeby im obraz' tej świtęój sprowa- 

dzili. 
Ci Francuzi mówią, że tylko wsta- 

wieniu tej Świętej Pohfcy zawdzięcza- 

ją swoje ocalenie. 
W tén śposób umożliwił straży og- 

niowej ratunek. 
Na chlubę Pólaków w Salem, trze- 

ba to powiedzieć, że uraWdzlwle po 
bratersku ponieśli z ofiarami rozsza- 

lałego żywiołu. Towarzystwo św. Jó- 
zefa otworzyło swój dom dla wszyst- 

kich szukających schronienia, Inni 

obywatele w miarę możności dawali 

schronienie dotkniętym nieszczęś- 

ciem. 

Tak choć blisko 153 rodzin pol- 

skich straciło mienie w ogniu, wszy- 

scy znaleźli dach i życzliwa opiekuń- 

cza bratnia dłoń. Ani jednej polskiej 
lOdziny niema w namiotach w par 

ku; jest wprawdzie jedna rodzina 

polska w namiocie na Salem Wlllow. 

Ale ta rodzina temu sama winna. Jak 

się dobrze działo, to głowa rodziny 

ob wymyślał na Pana Boga, 

zaraz-po póiarze, kiedy stracił całe 

mietiie tak bluźnił, że zgorszył tem 

nawet swoich największych przyja- 

ciół, także ludzi, którzy w Boga wie- 

rzyć nje chcieli, tak, ze i ci go pA7- 

HON. JOHN FITZGERALD 

były mayor Bostonu, któremu 

szkoła i dzielnica polska za 

wdzięczą ratunek. 

jąć nie chcieli, do Polaków katoli- 

ków zaś zfabrakło mu odwagi iść. 

Ponoć teraz już i jemu światło 

prawdy zaczyna świtać i jest nadzie- 

ja, że w nieszczęściu znajdzie szczęś- 

cie, bo nawróci· elę do Boga. 

Zresztą Tow. św. Józefa nie robiło 

żadnych przeszkód i nie pytało się 

kto w ich domu szuka schronienia, 

najlepszym tego dowodem, że jak nie- 

które rodziny z sali ów. Józefa prze- 

niosły się do innych domów, to cała 

podłoga sali była zasypana bezboż- 

nymi świetkąmi. 
Dużo osób, co miało za co wyje- 

chać z Salem, już wyjechało szukać 

gdzieindziej roboty. 
Kolonia Irancuska, która liczyła 

około 6,0(i mieszkańców zupełnemu 

uległa zniszczeniu· Może jakie 20 ro- 

dzin nie ucierpiało od ognia. Pro- 

boszcz nowo zbudowanego kościoła 

pod wezwaniem św. Józefa, a który 

się spalił ,dla poratowania zdrowia 

pojechał na usilne naleganie swoich 

parafian, a którzy mu nawet złożyli 

pieniądze na drogę do Szwajcaryi. W 

dzień pożaru tylko co do Genewy 

ALEKSANDER KOLASKI 

który swoim automobilem wy- 

wiózł przeszło 50 rodzin i 

odznaczył się w ratowa- 
niu ^zielnicy polskiej. 

przybył, otrzymawszy wieść o niesz- 

częściu kg. Rainville zaraz wyjechał 
aa powrót do Salem. W piątek z New 

Yorku przyjechał do Bostonu. Tu je- 

go oczekiwał automobil dr. Poirier, 

dwaj księża asystenci z Salem i pro- 

boszcz z Holyoke ks. Cote i wszyscy 

razem pojechali z Bostonu do Salem. 

Jak przyjechali na ulicę Lafayette i 

stanął automobil koło ruin kościoła, 

ze wzgórza widok przedstawił się 

straszny na zgliszcza. Większość mu- 

rów domów grożących upadkiem mi- 

iicya rozsadziła, tak, że sterczały tyl- 

ko mury wielkiego kościoła, a w da- 

li fabryki Naumkeag, a tak widok 

jakich 700 morgów tylko niskich 

zgliszcz. — Tam, gdzie jak wyjeż- 

dżał ks. Rainville dziesiątki tysięcy 

ludzie mieszkało, to dziś tylko zgli- 

Bzcza, wszystko wypaliło się, aż do 

ezczętu. — Widok straszny, wzrusza- 

jący — jak spojrzał na swój kościół, 

na miejsca, gdzie kiedyś stały domy 

jego parafian, ks. Rainville zawołał 

.straszne" i zemdlał; ks. Cote, który 

przyjechał z Holyoke, ażeby go po- 

cieszyć, sam tonął w łzach, zebrana 

garstka Francuzów, tonęła także we 

łzach na widok ulubionego pasterza 

omdlałego, doprowadził ich do jesz- 

cze większej rozpaczy. 

Ażeby koniec temu położyć, dr. 

Poirier odjechał do miasta i tu ks. 

Rainville ocucono. Ci co to widzieli, 

mówią, że nigdy większego nie wi- 

dzieli żalu i zawodu. 

Bo rtloi drodzy bracia, kto nie wi- 

dział zgliszcz ihiasta Salem, ten nie 

może mieć dokładnego pojęcia o wiel- 

kości nieszczęścia. 

Nae Pan Bóg dotknął, lecz więk- 

szość naszej Polonii polskiej dzięki , 

wWI Opatrzności ocalała, ażeby módz t 

swoim przyjśćz pomocą. Chyba Po- 

lonia amerykańska z innych kolonii 

poépleezy im z pomocą, ofiarując 

swój grosz i dopomoże w tem wlel- 

kiéfn nieszczęściu, a czego Wasz Kro- 

nikarz drodzy czytelnicy, znający 

polskie serca jest pewny. 

Z F A LL· RIVER, MASS. 

Policya aresztowała Jakóba Ko- 

walskiego za to, że postrzelił Annę 

Pletarę. Anna mieszkała na górze w 

domu przy ulicy Summer; Kowalski 

naprzeciwko niej na górze w domu 

przy ulicy Brady. Kiedy w oknie sie- 

działa Anha z przyjaciółką, padły 2 

strzały i jeden zranił Annę w brzuch. 

Anna jest w szpitalu 1 jest nadzieja, 

że wyjdzie. Kowalski, którego nie pó- 

dejrzywają o morderstwo, a tylko o 

wypadkowe wystrzelenie, został wy- 

puszczony na wolność za złożeniem 

$1000 kaucyi. 

Z SHIRLEV, MASS. 

Jana Nleżaka obili Michał Danisze- 

wski, Piotr Siedlłcki i Feliks Kopel. 

Nieżak był zaledwie trzy tygodnie w 

Shlrley, dokąd przyjechał z Maynard, 
ale się tym ludziom nie podobał, więc 

go napadli i obili. Na Ich nieszczę- 

ście, policya aresztowała ich, a sędzia 

aby ich oduczyć bicia, skazał każde- 

go na $25 kary. 

GUBERNATOR DAVID S. WALSH. 


