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Pierwsze zebranie miesięczne 
•mitetu Lokalnego nr. 30 P. R. 
w Little Falls, Minn, po Sej- 

lie w Chicago, odbyło się w tu- 

**Mszej parafii św. Wojciecha, w 

ieu/ielę, d. IGgo sierpnia po Nie- 

r.norach, wedle następującego 

pograniu : 

\) Orkiestra: Marsz Związku 

Uodzieży Polskiej (F. Przybył· 
fi). 

I i') Przemówienie Wiel. ks. Pro- 

oszcza. 

4) Odczyt o Mieczysławie I, 
Bolesława Knutt. 

5) Orkiestra: Wiązanka polska 
R. Hensla). 
6) Deklamacya: „Chwałę Bo— 

^a" — wygłosiła Antonina Knutt. 

?) Śpiew: Ujrzałem raz... (Kra- 
lizeraj. 

| 8) Odczyt: „Jak Helenka ojca 

'kochała", Elżbiety Ryngwelskiej. 
9) Śpiew: „O Władzco świata" 

(Moniuszki). 
10) Mowa Adama Trafara. 

11) Śpiew wspólny: „Boże coś 

Polskę". 
Wszyscy zebrani okazywali 

wielkie zadowolenie z przebiegu 
wieczorku i byli podniesieni na 

duchu pięknemi mowami i odczy- 
tami, a w niejednem sercu obu- 

dziło się mocne postanowienie, by 
dla Ojczyzny oddać w razie po- 

trzeby mienie i życie. Zajęto się 
również zebraniem funduszu na 

skarb narodowy. Dotychczas ze- 

braliśmy $14. a w przyszłym mie- 

siącu wyślemy nasz roczny po- 
datek wedle uchwały Sejmu P. 

R. N. 

Regularne zebrania miesięczne, 
na których mamy się pouczać, w 

jaki sposób mamy służyć ukocha- 

nej Ojczyźnie, odbywać się będą 
w trzecią niedzielę każdego mie- 

siąca po nieszporach. Zaprasza się 

Dbywateii mieszkających wokoło j 
Little Fais, by jak najliczniej 

przybywali na te zebrania, z któ- 

rych następne odbędzie się d. 2n 

września br. 

Stanisław Borek, 

sekretarz K. L. nr. oU P.R.N. 

Z Kollegium św. 
Wojciecha. 

Niniejszem zawiadamiam, że 

Kollegium św. Wojciecha, będzie 
otwarte z początkiem przyszłego 
roku szkolnego. Dziś już przyj- 
muje się zapisy kandydatów do 

klasy wstępnej, pierwszej i dru- 

giej. Po bliższe informacye nale- 

ży zgłosić się do zarządu szkolne- 

go. 
^ 

. 

Rev. Joseph Gogolewski, 
St. Adalbert's College, 

129 Crne Street, 

Schenectady, 'N. Y. 

(Ogł.). 

Biuro Klerka Powiato- 
wego Cook Powia- 

tu, Illinois. 
Stan llliuois ) 

Powiat Cook » 

Wedlu? żądań sekcvi 34 Praw o- 

kreślającycb Prawybory w Illinois, ja 
niniejszem poświadzam, że kolor pa- 

pieru używanego dla 
balotów prawy- 

borczvch przeróżnych partyi w Prawy- 
borach jakie sie odbędą w Powiecie 
Cook w środę, dnia 9 września, 1914 

roku, ustanowione są jak następuje: 

OtMfcratyuu ptrtya Mury 

Mpullikafclu partyi giaiy 

SKyalisfyczaa partya Blada roznry 

Pr$gru)w. partya Dla spot. sprawltlliwoicl) Zełty 

Poświadczając powyższe, przy- 
łożyłem mój własnoręczny podpis 
i pieczęć Powiatu Cook w tym 
•Jó dniu sierpnia, 1914 roku. 

Robert M. Szueitzer, 
Klerk Powiatowy. 
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Oświadczenie Niemieckiego 
Biura Prasy. 

Powiadają, że Polacy Prusaków Owacyjnie Przyjęli. 

Początek rewolucyi w Królestwie i in- 

nych częściach państwa rosyjskiego. 

Okrucieństwa Niemieckie. 

Niemcy bombami z Zeppelinów mordują dzieci i kobiety. 

SPRAWA WILKERSON'A. 

Chicagoski prokurator rządowy stanie przed komitetem senatowym. 

PRZED WOJNĄ. 
Now York, 27 sierpnia. — U- , 

rzędowe biuro prasy marynarki 
niemieckiej przez kapitana Boye- 
da, bawiącego obecnie w Nowym 

Yorku, wydało wczoraj oświad- 

czenie, w którem wyraźnie zarzu- 

ca się Anglii, że ta przed wojną 
jui porozumiała się z Francyą i 

Rosyą, choć temu przeczyli am- 

basadorowie angielscy w różnych 

krajach. 
W oświadczeniu, ze Niemcy 

walczą o sprawę cywilizacyi a 

przeciw barbarzyństwu Rosyi, 

Niemcy utrzymują, że: 

— Polacy pod zaborem rosyjs- 
kim otwartym entuzyazmem po- 

witali żołnierzy niemieckich i 

dobrowolnie dostarczali im wszy- 

stkiego najlepszego. W Polsce, 

w Finlandyi, na Kaukazie i na 

Ukrainie powstawały rewolucye. 

Wszystkie narody austryackie, i 

szczególnie Polacy i Czesi oświad 

czyli w demonstracyach, że po- 

mszczą straszny mord dokonany 

na osobie następcy tronu austrya- 

ckiego. 
We Francy i i Belgii Niemców 

traktowano tak, że wprost temu 

wierzyć nie można. Napędzano 
ich z Paryża i Antwerpii. W wi-s 

lu wypadkach zabrano im pienią- 
dze i bilety kolejowe. Zostawiono 

ich potem bez najmnieszej prote- 

kcyi na łasce motłochów. 

W Belgii traktowano Niemców 

gorzej niż barbarzyńcy.. Każdy 
skład niemiecki został zburzony. 

Prawie wszystkich Niemcjv ob- 

rabowano. Tych, którzy starali 

się uciec, zamordowano, 
ich'ubra- 

nia z ciał zdarto. 

We Francyi i Belgii miesz- 

kańcy atakowali i zabijali małt 

oddziały żołnierzy, lekarzy i ran- 

nych z'ukrycia. Niemieckiego 
kon 

sula w Marsylii Francuzi napadli 
i obili niemiłosiernie. 

Tak utrzymuje agent niemiec- 
ki. 

KOLIZYA OKRĘTÓW NA 

PACYFIKU. 

Seattle, Wash., 27 sierpnia. — 

W kolizyj okrętów na Pacyfiku 
w pobliżu Seattle zginęło 11-cie 

osób, a brak jeszcze czterech. O- 

kręt pasażerski Admirał Samp- 

son zderzył się z kanadyjskim o- 

krętem Princess Victoria wczo- 

raj rano o godzinie 6:30 w gęstej 
mgle i dymie i pożarów leśnych. 
Okręt Sampson poszedł na dno 

morza. Rozbitków przywiózł o- 

krt Victoria. 
Z poznanych trupów ośmiu na- 

leżało do załogi, a trzech było pa- 
sażerów. 

Po kolizyi okręt Victoria na 

pokład wzi^ł tych, którzy mogli 
I 

zdążyć, gdy okręty były jeszcze 
blisko siebie. Okręt Victoria pę- 
dząc dość szybko przeciął Samp- 
sona prawie do połowy. Woda 

natychmiast zalała wszystkie 
kompartamenta i parowiec szedł 
na dno bardzo szybko.' 

Kapitan zatopionego okrętu. 
Moore, kwatermistrz -Marquist i 

telegrafista Tecker zostali na po- 
kładzie tonącego okrętu do osta- 

tniej cli wili. Chcieli po wyratowa- 

niu wszystkich innych pasażerów 
spuścić łódź na wodę, ale było już 
za późno i wszyscy trzej utonęli. 

Kompania okrętowa, do której 
okręt Sampson należał wniosła 

już skargę o odszkodowanie w 

sumie $(>70,000. 

WILKERSON WEZWANY 

DO WASZYNGTONU. 

Waszyngton, 27 sierpnia. — 

Prokurator związkowy w Chi- 

cago, James Wilkerson został 

wczoraj wezwany przez komitet 

senatowy w stolicy i ma człon- 

kom tegoż powiedzieć w jaki spo- 
sób przedstawiciele wielkich kor- 

poracyi wytężyli wszystkie swo- 

je siły, by go z urzędu usunąć. 
Z powodu najrozmaitszych za- 

rzutów komitet senatowy wprost 
nie będzie rozpatrywał nominacyi 
McReynoldsa "a członka najwyż- 
szego trybunału, dopóki sprawa 
Wilkersona nie zostanie należy- 
cie wyjaśniona. Senator Xorris /. 

Xebracki, który rozpoczął walkę 
przeciw Mc Reynoldsowi, jest w 

domu złożony ciężką chorobą. 
Senat czeka na jego wyzdrowie- 
nie i dopiero wtenczas sprawę 

McReynoldsa załatwi. 
Ale i nieprzyjaciele Wilkerso- 

na nie zasypiają gruszek w popie- 
le i przygotowują się do walki. 
W ilkerson powiedział, że przed- 
stawiciele wielkich korporacyi 
zmusili go do rezygnacyi. Sena- 
tor Lewis skierował natychmiast 

zarzuty przeciw W ilkersonowi i 

te będzie się starał senatowi 

przedstawić. 
STANY ZJEDNOCZONE MO- 

GĄ WSTRZYMAĆ WOJNĘ. 

New York, 27 sierpnia. — Sta- 

ny Zjednoczone mogą wstrzymać 
obecną wojnę europejską, jeśli 
tylko przestan;i wysyłać Europie 

artykuły spożywcze wszelkiego 
rodzaju. Tak przynajmniej wy- 

kazało śledztwo prowadzone 
przez prokuratora Whitmana, 

który ściga tych, którzy podnieśli 

ceny artykułów spożywczych. 
James Ward Warner, prezes 

firmy New York Produce Ex- 

change i Jerzy Zabrzyński, ma- 

nażer młynów w mieście Minnea- 

polis, obaj powiedzieli, że wojna 
musi się wkrótce skończyć. Za- 

brzyński powiedział, że Stany 

Zjednoczone mogą natychmiast 
otrzymać gotówkę od Francyi, 

Anglii i Grecyi za wszystkie za- 

pasy mąki i to przed wysyłką 

tejże do Europy. 
Wojna europejska nietylko 

musiałaby się sko!czyć, jak po- 
wiadają powyżsi, ale i ceny arty- 

kułów spożywczych w Stanach 

Zjednoczonych znacznie spadły- 
by na cenie. Powyżsi są zdania, 

że Stany Zjednoczone powinny 
stanowczo przestać zasilania Eu- 

ropy w obecnych czasach artyku- 
łami pożywczymi. 

OBURZENIE AMERY- 

KANÓW. 

Waszyngton, 27 sierpnia. — 

Mordy .jakich na niewinnych oso- 
bach przez swe Zeppeliny dopu- 
szczają się Niemcy oburzyły A- 

merykanów do najwyższego sto- 

pnia. Bomby z powietrznych o- 

krętów zabijają ludzi niewinnych, 
przeważnie kobiety i dzieci. Do 

Waszyngtonu nadszedł wczoraj 

protest Belgii przeciw okrucień- 
stwom Niemców. Poseł amery- 

kański w Antwerpii osobiście za- 

protestował przeciw bombardo- 

waniu miasta przez okręty po- 

wietrzne. 

Stany Zjednoczone, przez rząd 
swój, nie nio^ się 11a fazie wmie- 
szać do tej sinawy. 
NIEMIECKA WYSPA ZA- 

BRANA. 
I 

Waszyngton, 27 sierpnia. ..— 

Departament wojny otrzymał 

wczoraj wiadomość, że wyspa 1 

Yap, w grupie wysp Caroline, w | 

pobliżu Guam, została zabrana 

władzom niemieckim przez An- 

glików. 
Pogłoski tej nic można było 

sprawdzić wczoraj. Na wyspie 

tej znajduje się potężna stacya 

telegrafu iskrowego i o tę chodzi 

AngHi. Na wyspie tej znajduje 

się także stacya kablowa. Niektó- 

rzy przypuszczają, że Japończy- 
cy Niemcom tę wyspę zabrali. 

DECYZYA SENATU. 

Waszyngton, 27 sierpnia. — 

Zwolennicy kary więziennej za 

przestępstwa praw trustowych 
odnieśli wczoraj zwycięstwo w 

senacie Stanów Zjednoczonych i 

ich poprawka zostanie do prawa 
wcielona. W szelkie przeto prze- 

stępstwa tego rodzaju będą kara- 

ne więzieniem. 

Religijny środek ziemi. 

Francuski uczony i profesor w 
College de France, S. Loth, ogło- 
sił niedawno ciekawy przyczynek 
do badań kultury staroceltyckiej. 

Między innemi twierdzi profesor 
Loth, iż druidzi uważali wzgórze 
Ushnagli w Irlandyi za tak z w. 

„Omphalos", czyli mistyczny 
środek ziemi, jaki Grecy mieli w j 
Delfach. W Cshnagh znajduje | 

się również granitowy słup, który 
prof. Loth poczytuje za kamień 

druidów, będący w czasach cel- 

tyckich miejscem licznych piel- 

grzymek. Co rok pierwszego dnia 

maja obchodzono tu uroczyste 

święto. Ten granitowy słup był 
podobno postawiony w wieku 12- 

tym i dokładnie oznacza środek 

Irlandyi. Badania prof. Lotha po- 
twierdzają zatem przypuszczenie 
niemieckiego badacza starożyt- 
ności, który utrzymuje, iż prawie 
wszystkie narody i religie miały 

swoje miejsce poświęcone, ucho- 

dzące za środki ziemi, czyli tak 

zw. „Omphalos." 

Kto wzgardzi mową ojczystą, 
to tak jakly wzgardził rodzonym 
ojcem i matką. 

1 

Arcyksipa Zyta. 
Życie jest brutalne. Le roi esl 

mort, viva le roi! To okrutne ha- 

sło rządzi światem. Zaledwie zło- 

żono zwłoki, zamordowanej w si- 

le wieku ks. Hohenberg, już o- 

czy zwracają się ku żonie obec- 

nego następcy tronu. Arcyksięż- 
na Zyta jest przyszłą cesarzową 
austryacką. Dotychczas szeroka 

publiczność wiedziała o niej bar- 
dzo mało, albowiem młodziutka 

arcyksiężna mimo, że była pierw- 

szą damą na dworze wiedeńskim, 

nie ukazywała się na nim. Jesz- 
cze jako młoda panienka zwykła 

była mawiać,, że wyjdzie tylko z 

miłości i że pierwsze lata małżeń- 
stwa poświęci wyłącznie rodzi- 
nie. Oba życzenia ziściły się. Zna- 
ła swego przyszłego męża od dzie- 
ciństwa, będąc z nim spokrewnio- 
ną. Bawili się razem w domu ar- 

cyksiężnej Maryi Teresy, babki 

ircyksięcia Karola, a ciotki księ- 
żniczki Zyty. W kilka lat potem 

już jako dorośli, spotkali się pod- 
:zas polowania na bażanty w po- 
siadłości arcyksiężncj Maryi Te- 

esy.w St. Jacob, w Styryi. Nikt 

lic zwrócił uwagi na ich wzaje- 

nną do siebie skłonność. Dopie- 
Y) latem }909;roku. ̂ <lrv-księżni- 
'zka Zyta towarzyszyła swej ku- 

zynce arcyksiężncj Maryi Anun- 

yacye do Franzensbadu, zauwa- 

żono, że arcyksiążę Karol bardzo 

rzęsto je tam odwiedzał podczas 
curacyi. Następnej zimy. spoty- 

cając księżniczkę Zytę na balach 

iworskich, okazywał jej wielkie 

zainteresowanie. Xa wiosnę 3911 
*oku udał się z matką, arcyksięż- 

lą Maryą Józefą do ślicznej re- 

ydencyi księstwa .Parmy, Piano- 

we i tam prosił o rękę ich córki. 

Arcyksiężna Zyta urodziła się 
w maju 1892 roku, więc ma obec- 

nie lat 22. prowadziła w domu ży- 
cie skromne, pracowite, otoczone 

>eerdeczną troską macierzyńską, 
w rodzinie, obdarzonej 19-cior— 

giem dzieci. Uczyła się dużo; jej 

» łllMlH 

ojciec, nieżyjący już ks. Parmy, 
człowiek niepospolicie wykształ- 
cony, pragnął, by nietylko jego 

synowie, ale i jego córki posiada- 

ły rozległa i gruntowną wiedzę. 

Arcyksiężna Zyta urodziła się 
we Włoszech, pobierała nauki na 
zamku Schwarzenatt, w pobliżu 
YViener-Xeustadt. Oddano ją na- 

stępnie do klasztoru Zangberg, w 

Bawaryi, a później do opactwa 
! Benedyktynek na wyspę Wight. 
W* tein opactwie przebywają obe- 

cnie jej dwie młodsze siostry, cu- 

dnej urody ks. Adelajda i odzna- 

czająca się wesołością ks. Fran- 

ciszka — obie są zakonnicami. I 

arcyksiężna Zyta jest bardzo po- 
bożna, lecz tolerancyjna wobec 

innowierców.Lubi życie skromne 

proste, lubi naturę, kwiaty, zwie- 

rzęta. Choć nie marzyła o tronie, 

jak twierdzą ci, którzy ją znają 

blisko, potrafi zająć na niem miej- 
sce poczestne, potrafi troską o 

wydziedziczonych i nieszczęśli- 
wych zaznaczyć swe panowanie 
przy boku męża. 

Wódz wojsk rosyjskich w Prusiech, gen. Rennenkampf 

Pamiątka po Napoleonie. 

Xa wystawie w Lyonie można 

było oglądać ciekawe pamiątki 
po Napoleonie. W latach 1811—· 
1813 cesarz zamówił mnóstwo 

sprzętów, które były wykonane 
dopiero po Waterloo: nie rozpa- 
kowując nawet, rzucono je na 

strych. W kijka, lat potem, słu- 

żyły one Karolowi X. ; po r. 1830. 
łóżko cesarza i jego firanki, zdję- 
te i starannie zapakowane, uzu- 

pełniły wiązankę pamiątek pc 

Napoleonie. Co się z nimi działo 

następnie aż do roku 1907 — nie- 
wiadomo. Dopiero w tym roki 

odnaleziono je. 
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Kollegium św. Stanisława 
W Chicago, Illinois 

Zakład Wyższy Naukowy Polski 
Pod Zarządem XX. Zmartwychwstańców 

Kollegium obeimuje pięcioletni kurs klasyczny, oraz dwuletni kurs przygotowaw- 
czy. dla tych uczniów, którzy nie są jeszcze dostatecznie przygotowani do klas kolle- 

gialnych. 
Zakład posiada 3 gabinety: fizyczny, chemiczny i biologiczny, urządzone stósow- 

nie do najnowszych wymagań naukowych. 
Dla dogodności uczniów mieszkających poza Chicago, został utworzony w gmachu 

Kollegium INTERNAT, Uczniowie mieszkający w internacie, prócz opieki, mają: 
mieszkanie, wikt, pranie, nadzór i pomoc ze strony profesorów w naukach. Rocznie 

płaci się $230.00 prócz wydatków na szkolne książki. 
Uczniowie którzy nie mieszkają w internacie, płacą za naukę $5.00 miesięcznie. 

Dnia 5 października zostanie otwartym w Kollegium dwuletni KURS KUPIECKI 
— 

,, BUSINESS COURSE". Opłata wynosi $5.00 miesięcznie. 
Również dnia 16-go września w Kollegium św. Stanisława rozpoczną się LEKCYE 

WIECZORNE KURSU KUPIECKIEGO. Młodzież pragnąca poświęcić się zawodom 
praktycznym, ma najlepszą okazyę skorzystania z tej nastręczaiącej się sposobności. 
Wykłady odbywać się będą regularnie w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI 
i PIĄTKI, od godziny 7 mej do 9-tej wieczorem. Kurs obejmuje dwa półrocza. Za 
każde półrocze płaci się $25.00. 

Wpisy uczniów na rok szkolny 1914-1915 odbędą się w Kollegium Św. Stanisława 
dnia 5, 6 i 7 września. 

Nowy rok szkolny 1914-1915 rozpocznie śię uroczystem nabożeństwem dnia 9-go 
września; dnia 10 września zaczną się regularne lekcye szkolne. 

Po wszelkie informacye zgłaszać się można do Zakładu począwszy od 15 sierpnia, 
pod następującym adresem: 

Rev. L, J. Zapala, C. R., Président 
St. Stanislaus' College 

1456 W. Division Street, CHICAGO, ILLINOIS. 


