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Wychodzi codziennie z wyjątkiem nie
dziel i świąt uroczystych
Za ogłoszenia i za artykuły pod na
główkiem „nadesłane*4Redakcya Dzien
nika Chicagoskiego nie bierze odpowie
dzialności.
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miesiącznic.................... $0.25;
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Spółka Nakład. Wydawn. Pol9k.
w Chicago, Illinois.
Ks. J. Radziejewski, Prezes.
Ob. W. Jendrzejek, kasyer.
Ob. B. Klarkowski, sekretarz.
Ks. Fr. Gordon, zarządca.
Stanisław Szwaj kart, redaktor.

Wszelkie listy i korespondencje
uprasza się przesyłać pod adresem:

Dziennik Chicagoski

141 k 143 W. Division st, Chicago, 111.
Wszelkie przesyłki pieniężne na
leży posyłać do zarządcy pod adre
sem:

Rev. Fr. Gordon
141 a 143 W . Division Street
Chicago, U l.

A rcybisku p g n ieźu ień sk o -

poznański.
Wieść, iż Ks. Dr. prałat
FlorvaD Stablewski z Wrześni
otrzymał nominacją na Arcy
biskupa gnieźnieńsko poznań
skiego z całą pewnością po
wtarzają (lzieuniki w kraju,
tak polskie, jakoteż katolickie
niemieckie.
Notninacya ta
budzi wszędzie zadowolenie, w
kołach polskich zaś radość
niezmierna, tein bardziej, iż
zachodziły poważne obawy, że
rząd niemiecki nie dopuści,
ażeby Polak był nominowa
nym.
O uominacyi tej wyraża się
„Czas“ krakowski w sposób
następujący:
Z radosnem uczuciem bie
rzemy dziś pióro do ręki.
W ostatnich dziesiątkach
lat dziennikarz polski same
tylko zapisuje klęski, prześla
dowania w sprawach kościel
nych i sprawach narodowych z
Wielkopolski, czy ztamtąd,
gdzie ucisk o wiele cięższy.
Księga Joba i psalmy pokutne
stoją ciągle przed nami otwo
rem.
Dziś zapisujemy fakt donio
sły i radosny, który bodajby
naznaczył, że w dziejach na
szej niedoli odwraca się karta.
Te Deum wraz z hymnem
Ecce Sacerdos Magnus roz
brzmi niebawem w sklepie
niach dwóch najstarszych ka
tedr polskich — tam, gdzie
była kolebka wiary i gdzie
grób pierwszego Polski apo
stoła.
Wdowią miały postać te
dwie stolice arcybiskupie.
Nie zagoiły się dotąd rany po
więzieniu i wygnauiu pierw
szego księcia kościoła, po roz
proszeniu duchowieństwa
i
ciężkich próbach wiernego lu
du. Komu znane są szczegóły
układów, jakie przeprowadzał
ten, który wielką przeciw Ko
ściołowi i jego Głowie podniósł
walkę, ten wie, że konieczność
zawieszenia broni, konieczność
nawet drogi do Kanossy przed
upadkiem z tarpejskiej skały,
nie wstrzymała tego tytana od
dążności, aby dla Wielkopol
ski zachować wyjątek, aby
gwałcić tam dalej sumienia i
uczucia ludu, gdzie nowa mia
ła powstać walka o posiadanie
ziemi.
Nominacya
arcybiskupa
Dindera
była niemal wa
runkiem dla Stolicy Apo
stolskiej przywrócenia wzglę
dnego
pokoju religijnego,

wielkiej tradycyi swych po
przedników, zdoła, on zjedno
czyć
znów i umocnić ca
łą swą owczarnię. Nowy Ar
cypasterz połączy nadto po
parcie Stolicy świętej z zaufa
niem młodego monarchy, atem
samem zdoła usunąć ostatnie
Na drugą taką próbę nie zawady, stawiane zupełnej
chciała Stolica św. wystawiać swobodzie życia kościelnego.
Lubo braknie na ławach
ludności wielkopolskiej. Prze
dłużały się układy o wybór polskich jednego z najświe
następcy ś. p. arcybiskupa tniejszych mówców i najdziel
Dindera. Nowy w tem do niejszych szermierzy, znajdzie
wód, że w Rzymie nie lekce kraj cały punkt zjednoczenia i
ważą uczuć uarodowych, że myśl przewodnią tak w rze
w obec największych potęg nie czach duchownych, jak i w po
zaniedbują troski i opieki nad trzebach świeckich u swego
narodami w upadku i niedoli. Arcypasterza — następcy da
Lecz jeśli z głęboką wdzię wnych Prymasów.
cznością zwracamy dziś myśl
Formalna nominącya Ks.
najpierw ku tej wielkiej po
prałata Dra Stablewskiego na
staci Następcy Piotrowego,
Arcybiskupa gnieźnieńsko-poktóry staje rozjemczo między
znańskiego, nastąpi dopiero po
narodami, podobnie jak głosi
tak zw. kanonicznym procesie
słowa pokoju i miłości wobec
i to prawdopodobnie dopiero |
waśni i burz społecznych, jeśli
krótko przed otwarciem przy
przedewszystkiem stanowisku
szłego konsystorza (14 Gru
Stolicy św. zawdzięczamy wy
dnia b. r.), poczem obie kapi
bór nowego arcypasterza, no
tuły otrzymają urzędowe za
minacya z drugiej strony jest
wiadomienie z Rzymu.
wymownym dowodem zmiany
Po nomiuacyi i prekonizacyi
usposobień i kierunku w naj
wyższych sferach w Berlinie nastąpi prawdopodobnie nie
bawem konsekracya i introni
wobec poddanych polskich.
Można było przewidywać, iż zacja.
■■■
•
wakans jeszcze się przedłuży,
Z Górnego Slązka.
lub że rokowania zakończą się
Lud ślązki jest jakoby pla
wyborem bezbarwnym, choćby
gami egipskiemi doświadczany.
kandydata o polskiem nazwi
Niektóre plagi pochodzą od
sku.
własnych braci. Wiadomo jak
Krwią i tradycyą rodową, grasowali na Slązku Przy niświetnością umysłu, potęgą czyńscy, mianowicie Stanisław.
wymowy, wyznawstwem jako Dziś plagą jest drukarz Czerkapłan, a walką pełną męstwa niejewski w Bytomiu, wyda
w
życiu
parlarnentarnem, jący „Gwiazdę1*. Gazeta i re
ksiądz prałat Stablewski, dziś daktor „z pod ciemnej gwiaz
nominat Arcybiskup gnieź dy”. Gazeta i redaktor stara
nieńsko poznański, jest jedną ją się wszelkiemi sposobami
z najwybitniejszych, najznako o to, aby podkopać wpływ i
mitszych postaci w kraju. Jest znaczenie „Katolika”. W każ
on ozdobą kleru, a siłą pierw dym prawie numerze napada
szorzędną w życiu obywatel „Gwiazda” na „Katolika”, na
skiem i w życiu parlamentar- jego redaktorów, na wydaw
nem. W Kole polskiem trzy ców, napaści są osobiste, pod
mając wysoko sztandar godno suwające brudue iutencye,
ści kraju i mężnie stając w przedmiotowej podstawy pole
obronie swobód religijnych i miki nie ma żadnej, dla tego
praw narodowy cli, był on zwo prowadzona ze strony „Gwiaz
lennikiem zmiany w metodzie dy” w sposób niski, brzydki,
działania. Powołanie tego mę nieszlachetuy. „Katolik” na
ża parlamentarnego na pierw turalnie zachowuje formy przy-'
sze dostojeństwu kościelne, zwoitości. Redaktorzy „Ka
jest dowodem i rękojmią, że tolika” doprowadzili skutkiem
ten nowy kierunek działania długoletniej pracy do tego, że
dodatniego rokuje dla kraju i się ukonstytuował „związek ro
narodowości polskiej i pod botników”, liczący 7000 człon
innymi względami zmiauę sy ków. Do zarządu, składające
stemu. Monarcha, który z ław go się z robotników, dostał się
opozycyi parlamentarnej po jeden i drugi niegodny, swoje
wołuje męża o wybitnym cha zyski mający na celu. Trzeba
rakterze na wysoką kościelną było te elementa wykluczyć.
godność, daje piękny dowód „Gwiazda” przyjęła malkon
wyższego umysłu, który Die tentów, służy im do tego, aby
szuka mierności, ale dąży o bałamucić i rozdwajać robotni
twarcie i śmiało do tolerancyi ków, aby podburzać i niszczyć.
religijnej i narodowej.
Niestety sprawa się udaje, zły
Niech wolno nam będzie tak siew wydaje owoce, związek
tłómaczyć wybór X. Stable- liczy teraz dwa tysiące człon
wskiego na stolicę arcybisku ków, — a gorsze jeszcze zde
pią. Więc z otuchą zwracamy moralizowanie ducha pomiędzy
się w stronę, zkąd dochodziły robotnikami. — Działają w
nas ciągle echa klęsk: Ten, „Gwiaździe” jeszcze inne poktóry obejmuje spuściznę Du kątne ciemne żywioły, a wszyst
ninów' i Ledóchowskich, oby ko na szkodę ludu. Z czasem
znalazł pomyślniejsze warunki niezawodnie i ta brudna robo
działauia.
W sferze kościel ta upadnie, jak upadły poprze
nej nowy Arcypasterz zdoła dnie, lecz wiele złego się przez
zagoić rany i zapełnić próżnie, to robi, postęp dobrego wstrzy
jakie po sobie jeszcze zostawił many, do innych trudności
kulturkampf. Otoczy go po przyłączają się trudności z wła
wolność i zaufanie duchowień snego obozu. Kiedyż przy
stwa, otoczy udział > obywatel najmniej sami sobie szkodzić
stwa, które w tej dzielnicy od nie będziemy, kiedy w spra
da wrna odznacza się siłą kato wach publicznych przynaj
lickich zasad, — o.oczy go mniej będziemy się rządzili
miłość wypróbowanego w wier miłością Boga i bliźniego a
ności ludu.
Na podstawie przyzwoitością!
niezbęduego po tak
cięż
kich zapasach. Uszanowanie i
powolność, z jaką ludność
wielkopolska przyjęła pasterza
obcej narodowości, była bole
sną, ale chlubną próbą karno
ści religijnej w społeczeństwie
wielkopolskiem.

Chciwość ukarana.

Przebiegłej, ale przytem i
wesołej sztuczki dokazał jakiś
oszust w Como we Włoszech.
Sprawdza się tu dosłownie
przysłowie: „wodził go za nos.”
Wysiadł tam w pierwszorzę
dnym hotelu przystojny męż
czyzna, elegancko ubrany. Jak
to wszędzie po małych mia
stach, tak i tu wszyscy o niczem innem nie mówili, jak o
owym nieznajomym przybyszu.
Kiedy też w następnym dniu
przybył do kawiarni, zaraz go
otoczyło grono poważnych o
bywateli i nuże mu się przed
stawiać i badać go. Nieznajo
my przedstawił się im jako
agent jednej z angielskich firm,
które — nosy skupują. Oby
watele zrobili duże oczy, boć
to im się wydawało nieprawdopodobnem. Kiedy im jednak
agent oświadczył, że samo się
przez się rozumie, iż żywym
no3Ów nie odcina, tylko umar
łym, wszyscy uwierzyli. Agent
zaczął ich przytem* namawiać,
żeby zdecydowali się na ucię
cie swoich nosów po śmierci,
za co im firma za życia dobrze
zapłaci. Obywatele po dłuż
szym namyśle zgodzili się na
to, zwłaszcza, że agent przy
obiecał im, że firma im dobrze
zapłaci. Kiedy przyszło do
zgody, agent oświadczył, że
zanim przystąpi do wypłaty,
każdy musi podpisać rewers,
że zapłaci 5 franków kary, je
śliby chciał po ugodzie odstą
pić od zamiaru pozbycia się
nosa. I na to wszyscy się
zgodzili.
Agent wyjął po tem oświad
czeniu z tajemniczego pudełka,
które przywiózł ze sobą, pie
czątkę i lampę spirytusową.
Obywatele patrzą, pytając się,
co to ma znaczyć. Na to im
oświadcza agent, że przecież
musi mieć dowód, że nos kupił
i dla tego musi każdemu na
nosie pieczątkę wypalić.
Można sobie wyobrazić miny
tych, którzy mieli pieczątkę
dostać. Oczywiście, że na to
przystać się nie odważyli i
chcieli odstąpić od układu. Je
dnakże rewers na 5 franków
był prawomocny i chcąc nie
chcąc, każdy musiał zręczne
mu oszustowi 5 frauków' za
płacić.

WIADOMOŚCI MIEJSCOWE.

sposób następująoy: „Podziwialiśmy
wczoraj najwspanialszy utwór naj
większego włoskiego kompozytora,
którego najgłówniejszą tytułową
partyą objął najznakomitszy bez
wątpienia artysta — śpiewak i arty
sta — tragik, pan Jan de Reszke.
Obsada innych ról byłaby wcale do
brą, gdyby w obec kreacyi niezró
wnanej pana Reszke nie musiała się
wydać słabą i mierną....” — Najwię
ksze wrażenie uczynił duet z Desdemoną w akcie pierwszym, duet z Jagiem w drugim akcie, znakomita
akcja w akcie trzecim i wreszcie naj
bardziej wzruszająca i najpotężniej
sza wywołująca wrażenie scena osta
tnia. Kto nie miał sposobności być
wczoraj w Auditorium, niechaj weź
mie do ręki którąkolwiek z dzisiej
szych gazet, a przekona się, że nie
unosimy się ani stronniczością, ani
też cienia przesady w* tem nie ma, co
o naszym rodaku z dumą piszemy.

Z rady miejskiej.
Wczoraj prezydował alderman
Sexton.
Alderman Brookman wniósł wpro
wadzenie 8-godzinnego systemu pra
cy do biór miejskich. Bióra te mają
być otwarte od pół do dziewiątej ra
no do 5tej popołudniu. Wniosek
przekazano komitetowi sprawiedli
wości. Ponieważ teraz przez 6 go
dzin pracuje około 800 urzędników,
przeto przy 8 godzinnym systemie
wystarczyłoby 600 urzędników, co
znaczy dla miasta oszczędność $240,
000 rocznie.
Mer założył swe veto na uchwałę
zaszłotygodniową w sprawie budowa
nia kanału ściekowego murowanego
dla Lakę View. Sądzi bowiem, że
takiego kanału nie można budować
pierwiej, nim główny kanał systemu
ściekowego jest wybudowany.
Aid. Eiesfeldt wniósł zmianę na
zwy „Goose Island** pewnego obsza
ru pomiędzy rzeką a kanałem Ogden
na „Ogden Island.“ Życzyli sobie
tego niektórzy obywatele. Ale inni
mieszkańcy przesłali pisemny protest,
bo z tego wynikłyby dla nich niepo
trzebne koszta, bo trzebaby we wszy
stkich dokumentach n^zwę tę zmie
niać. Wniosek przekazano komite
towi ulic dzielnicy północnej.
Eisfeldta wniosek, by właściciele
domów budujący chodniki przedtem
postarali się zawsze o koncesją, by
miasto mogło tym sposobem wyró
wnać wszystkie chodniki, przekazano
komitetowi sprawiedliwości.
Rzecznik korporacyjny wedle u
chwały wczoraj przyjętej ma zażądać
od- dyrekcyi kolei ulicznej strony za
chodniej, by wagony na linii Taylor
Str. co 3 minuty kursowaył.
Postanowiono także zabronić wy
dawania koncesyj do budowy gma
chów wyższych niż 10 piętrowe do
czasu, dopóki komitet odnośny nie
ogłosi rezultatu swych narad.
Ze sprawozdania burmistrza nade
słanego do Rady miejskiej, okazuje
się, że dnia Igo czerwca w domu
karnym (Bridewell) znajdowało się
953 więźniów.

Wypadek na wystawie bydła.
Jan Reszke jako Otello.
Pomiędzy znawcami i lubownika’roi muzyki w Chicago jedno już te
raz tylko daje się słyszeć zdanie, że
tak znakomitego artysty śpiewaka,
który zarazem jest tak nieporówna
nym artystą tragikiem, jak Jan Re
szke, miasto Chicago dotychczas nie
miało sposobności podziwiać. Pra
wdziwy pod tym względem entuzyazra panuje w kołach muzycznych
tutejszych, a krytyka, która po
czątkowo wątpliwie, nieśmiało, chło
dno wyraża się o wielkich zdolno
ściach naszego rodaka, dziś zgodnie
i bez restrykcji stawia go najwyżej
ponad wszystkimi żyjącymi artysta
mi. Wczorajszą jego kreacyą „Otel
la Yerdi’ego porównuje z kreacyami
najlepszych artystów operowych i
największych tragików, przedstawi
cieli szekspirowskiej tragedyi: sta
wiają go ponad wszystkich. Chicago
widziało w operze „Otello** artystę
pierwszorzędnego, Tamagna.
Ale
Jan Reszke tak przyćmił sławę Ta
magna, że każdy, kto obydwu wi
dział w tej operze, wie o tem, że Ta
magna ani porównać nie można z na
szym artystą. Yerdi, kompozytor
opery, ledwie mógł marzyć, ażeby
taki przedstawiciel znalazł się dla
najwspanialszego jego utworu.
Krótki wyciąg z recenzyj w dzi
siejszych angielskich i niemieckich
porannych

dziennikach,

'

brzmi

w

’W czasie skakania koni o nagrodę
na wystawie bydła w Sobotę wieczo
rem wydarzył się wypadek, który
przeraził straszliwie 6,000 widzów
tam zgromadzonych. Irlandzyk Tim
Blong jechał na koniu Roseberry,
ażeby przeskoczyć przez baryerę wy
soką 7 stóp 3J cali. Górna część
bary ery tak jest urządzoną, że poda
je się, jeśli skok się nie uda. Cztery
razy skok się nie udał, Blong spró
bował po raz piąty. W tedy koń
skoczywszy, porwał za sobą całą ba
ryerę i upadł po drugiej stronie are
ny na swojego jeźdźca. Rozległ
się okrzyk straszliwy. George E.
Pepper, właściciel konia i trzech do
ktorów pospieszyli na miejsce wy
padku i dobyli nieszczęśliwego, któ
ry zupełnie początkowo był nieprzy
tomnym, ale nakoniec po długich
staraniach doktorów otworzył eczy.
Jak się zdaje, będzie go można wy
leczyć; głównie ucierpiało jego lewe
ramię, już dawniej raz zwichnięte.

Drobne notatki.
— Wczoraj odbyły się oględziny
sądowe nad zwłokami Stanisława
Zmicb, o którego śmierć wczoraj do
nosiliśmy. Oględziny odbyły się w
domu rodziców zmarłego, 552 Dickspn
Str., dokąd zwłoki zabitego na życze
nie rodziców przewieziono z trupiarni
Rlanera. Ojciec zmarłego pod przy
sięgą zeznał, że chłopak zgodził się

do roboty biórowej i do roznoszenia •
pakunków, a nie do powożenia; woź
nica zaś Jod Guyon objaśnił, jakim
sposobem przyszło do tego, że Żmicb
sam w Sobotę powoził. Werdykt
brzmiał: śmierć przez nieszczęśliwy
przypadek, Pogrzeb Stanisława Żmicha odbył się dziś rano.
— Alojzy Jeszka spadł w otwór
elewatora w Domu Sierot przy Dirision str. przez nieostrożność i mocno
się potłukł w plecy.. Zawieziono go
do szpitala św. Elżbiety.
— Frank Bona i Józef Rubiński
został wczoraj przez sędziego Sevenson oddany pod sąd kryminalny pod
k a u c ją po $500 za włamanie się do

domu pod nrem 15 Front str. i kra
dzież złotego zegarka, harmoniki i
skrzypiec.
— Sędziowie sądu wyższego (Su
perior Court) obrali wczoraj prezesa.
Wedle ustawy, prezesem ma być teo
wyznaczony, którego termin urzędo
wania kończy się najprędzej. Że zaś
u sędziów Shepard,Hawes, Hutchiason i Anthony równocześnie termin
urzędowania się kończy, przeto trze
ba było wybrać pomiędzy nimi. O
brany został sędzia Ilawes.
— Wilka wielkiego wczoraj zła
pali „łapacze psów” po długiem ści
ganiu od Indiana Ave. i 25 ulicy aż
do brzegu jeziora na Lakę Ave.
Jakim sposobem wilk ten dostał się
do miasta, niewiadomo.
— Dziś wieczorem odbędzie ^ię
w} bór prezydenta okręgowej organizacyi demokratycznej. Dwóch głó
wnie ubiega się o ten urząd: skar
bnik okręgowy Charles Ken i pobity
jego przeciwnik Bogle Urząd sekre
tarza z pewnością otrzyma James
Strain.

POLACY WCHICAGO.
Parafia Śgo Stanisława Kostki.
Loterya fantowa czyli „Fair”
parafialny.
Baczność!
.
We Środę popołudniu, d. 25 b. m.
sierotki polskie z ochronki na Dirision ulicy są zaproszone na Fair, aby
się także jak inne dzieci szkolne za
bawić mogły. Otóż zapraszamy na
ten czas wszystkie Szanowne Dobro
dziejki sierotek polskich, aby raczyły
przybyć na halę i zająć się zabawie
niem sierotek.
To wszystko co się we Środę zaro
bi na „Fairze”, jest przeznaczonym
na zakupienie ciepłego odzienia sie
rotkom, a szczególniej tym, które do
szkoły uczęszczają.
Ma się rozumieć, że popołudniu
będzie to raczej zabawa dla sierotek
urządzona. Ale wieczorem spodzie
wamy się licznego współudziału
parafian i parafianek, a spodziewamy
się go śmiało, znając serca polskie i
chrześcijańskie tych, do których się
odzywamy.
Pamiętajcie, że cały „Fair” został
przeznaczony na zebranie funduszów
na dokończenie wież kościoła. Do
tychczas pokazuje się, że parafianie
kościoła Śgo Stanisława Kostki po
dzielili się na trzy partye:
.
lsza, która nie chce dokończenia
wież, bo się na „Fairze” ani razu nie
pokazała;
2ga partya chce wysokich i dosko
nałych wież przy kościele śgo Stani
sława K. na Noble i Ingraham uli
cach, bo się pilnie stara o powodze
nie ,.Fairu”;
*
3cia zaś partya myśli pewnie o
bardzo maluczkich wieżach, albo
może o jednej tylko, bo się mało do
tego przykłada, aby „Fair” się do
brze udał.
Która z tych partyi zwyoięży, to
zobaczymy.
Niektóre Towarzystwa ledwie się
pokazały na „Fairze”, ale w takiej
liczbie, że trzeba myśleć, iż mają da
leko więcej członków chorych, jak
zdrowych. . . .
Nie wydajemy jednak do^d ża
dnego B ą d u , bo jeszcze „Fair” nie
zakończony.
Leoz co się tyczy Środy, to doohód
tego dnia nie jest przeznaczony na
wieże, tylko ua sprawienie zimowego
odzienia dla biednych polskich sie
rotek.
Więo spodziewamy się, że na ten
wieczór we Środę d. 25 b. m. wszyst
kie partye bez różnioy raczą się po
kazać na „Fairze” i zechce wziąć
udział w tej szlachetnej sprawie.

