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uropejskiej. aby wszyscy uwa która biskupom i księżom nie
żali się za braci i synów jednej bezpieczną nie jest — ale lu 
dowi naszemu może wykrzywić
Matki Polski.
Po kazaniu na zakończenie pojęcia — i uapędzić ich w ma
uroczystośći udzielonem zosta tnią przebiegłych bezwyzna
--'
■
ło obecnym uroczyste błogo niowców i socyalistów.
Uroczyste poświęcenie ko sławieństwo.
Że podobne zdanie jest fał
ścioła polskiego na
Oprócz wyżej wymienionych szywe; że mija się całkiem z
32-giej ulicy.
księży byli obecni również prawdą i zasadami teologii,
Wiel. ks. ks. V. Zaleski, F. M. i że służy tylko do zamydlenia
Wczoraj odbyło się uroczy Wojtalewicz, Józef Małecki, oczu prostaczkom, każdy uzna,
ste poświęcenie nowej i swspa- Fr. Kroll i Jan Piochowski.
ktokolwiek ma jakie takie
niałej świątyni polskiej, ko
wyobrażenie
o zasadach moral
Następne Towarzystwa wy
ścioła Najśw. Maryi Panny od stępowały: Z Town of Lakę, ności Kościoła katolickiego, i
Nieustającej Pomocy na połu Tow. św. Stanisława Kostki 0 reskryptach i rozporządze
dniowo-zachodniej stronie mia (m łod.) Ułani św. Michała A r niach tak Papieży, jako i B i
sta, którego proboszczem jest chanioła ;Tow. św. Józefa ;Tow. skupów*.
Zanim jednak fałsz tego
W id . ks. Stanisław Nawrocki. św. Wawrzyńca z 17 ulicy;
Prawie wszystkie Polskie Tow. św. Wojciecha B. i M .; zdania teologów od Związku
katolickie Towarzystwa zapro Tow*. Serca Najśw. Maryi P.; „z woli narodu44, odpowiednieszone były do wzięcia współ Tow. Rycerzy św*. Kazimierza; mi udowodnimy argumentami
udziału w tej wielkiej uroczy Tow. Najś. Imienia Jezus; 1 rozporządzeniami liajwyższej
stości. Lecz niestety, zła po Bractwo św. Dominika; Tow. katolickiej duchownej zwierz
goda {x> większej części była Krakusów św. Grzegorza ;Tow. chności, musimy przedewszyprzyczyną, że ceremonia nie św. Kazimierza; Tow*. Króla stkiem objaśnić etymologicznie
byłą tak świetną i tak imponu Bolesława Wielkiego; Brać pewne wyrażenia, i oznaczyć
jącą, jaką by bez wątpienia two św*. Stanisława Kostki; ich właściwe znaczenie.
Szczególnie objaśnić musi
była w razie przeciwnym. — Tow. św. Józefa w ChicagoII).
Pomimo tego 26 Towarzystw z 3 2 ej:T o w . Króla Batorego, my, co właściwie znaczą wyra
wystąpiło z kapelami. Ulice Krakusy, Ułani, św. Jaua Kau- zy: „pozwolone", nie poz wo
Main, Laurel, 31 sza i 32ga tego, św*. Szczepana; Tow*. św*. łane"; „zakazane” i eks■komu
tak były zapełnione widzami, Franciszka Ksaw., Najśw. Ma nikowane'1'.
Zakazane, a tein samem nie
że z wielką trudnością przejść ryi Panny od nieustającej po
pozwoloue
jest to wszystko, co
było można.
mocy, i św. Józefa.
0 godz, 3ej po południu na
Now*y ten kościół, którego przez jakiekolwiek prawo, czy
deszły Towarzystwa z Town podobiznę podajemy u góry, f to Boskie, czy ludzkie zakazaof Lakę i 1Tej ulicy. Istotnie j e s t n a d z w y c z a j w s p a n i a ły . [ nem zostało.
Ponieważ nahi tu właściwie
podziwiania godny był widok
Styl, w którym jest budo- j
marszałków, którzy na dziel Wany, jest przejściowy z Bi- chodzi o towarzystwa przez
nych rumakach pięknie przy zatyńskiego do Romańskiego. władzę kościelną zakazane,
branych, jechali na czele wszy
N a zewnątrz kościół jest śmiało więc twierdzimy, że każ
stkich Towarzystw. Piękne imponujący swoim ogromem; de towarzystwa jest zakazakapele wykonywały marsze wewnątrz zaś jest prawie za nem jeżeli ze strony władzy
stosowne do tej uroczystości. równo szeroki jak długi. kościelnej zakazanem zostało.
Przeciwuie zaś wszystkie
Gdy jedna kapela ustała, druga Sklepienie stanowią trzy ko
zaczynała i zdawało się, że puły i szerokie poboczne łuki towarzystwa są dozwolone i nie
każda następna gra lepiej. Po pełnego koła. Przy odpowie zakazane, jeżeli żadne prawo
przejściu z Laurel na 32-gą . dniej malaturze, której do wy pozytywne zwierzchności d u 
ulicę Towarzystwa, jedDo po kończenia potrzeba, można chownej wstępu katolikom doń
nie zabroniło.
drugiem wchodziły do nowej zrobić piękną całość.
Słow*a zaś: „ekskomuniko
świątyni Pańskiej drzwiami po
Słowem jest to najwięcej
lewej stronie, a wychodziły po imponujący kościół wT całym wane*1 i „zakazane“ — czyli
prawej. Po przejściu wszy Chicago. Dotąd koszta jego ekskomunika i zakaz, bardzo
stkich Towarzystw, wyszedł budowy przenoszą$100,000. — odrębne mają znaczenie.
Towarzystwa ekskomunikocelebrant, Wiel. ks. Dowling, Najważniejszą zaś rzeczą jest,
wane
jest tern samem zakaza
wikaryusz generalny, w asy że jest zbudowany akustycznie,
stencji W iel. ks. ks. Jana R a mówić w nim i śpiewać bardzo ne, lecz zakazane, nie jest je
dzieje wskiego, Hayez, Winc. lekko, a głos piękhie się roz szcze ekskomunikowanem.
Każde Towarzystwo ekskoBarzyńskiego i Urbana B a chodzi.
munikowane przez wyższą
♦ «»♦ »
■ —
szkiewicza, z plebanii, aby
poświęcić nowy kościół.
Jakie Towarzystwa Ko władzę duchowną, podpada
pod klątwę kościelną i wyłąO godz. 4ej rozpoczęły się
ściół Św. potępia?
czonem jest ze wspólności i ob
solenne nieszpory. Wiel. ks.
Już to trzeci rok jak świec cowania reszty wiernych kato
Dowling celebrował a ks. Jan
Radziejewski i ks. Hayer słu cy doktorowie teologii od lików.
Ekskomunika, czyli klątwa,
żyli jako dyakon isub-dyakon. Związku N. P. i jego urzędo
jest
pozytywną karą kościelną.
W czasie nieszporów wygłosił wego „*z woli narodu” organu,
kazanie Wiel. ks. L rban Rasz- • „Z^ody” usiłują udowodnić, Klątwa, to sankcya kościelne
kiewicz. Wymowny kaznodzie wmówić i przekonać swój „na go prawa.
Kościół katolicki, jako pań
ja krótko a treściwie mówił ród”, że katolikom w o I d o do
stwo
doskonałe, ale duchowne,
najprzód o ofiarach Starego wszystkich towarzystw i loż,
Testamentu a potem o ofiarach prócz loż masońskich, wstępo nie ma na występki i zbrodnie
kar fizycznych — ma tylko
Nowego. Szczególnie zwracał wać i z niemi się łączyć.
Nie raz nawet w tym orga karę duchowną, a tą jest eks
uwagę na ofiarę Mszy św., jak
.^potrzebną i jak skuteczną jest nie „z woli narodu” pisar\o, a komunika, czyli klątwa.
Eskomunika może być t. z.
dja wszystkich; jak każdy po nawet Konsilium Baltimorskie
winien uczęszczać na tę ofiarę III podchwytnie przytaczano, „latae santentiae44, to jest jeżeli
i starać się o ile możności pra aby w ten „naród” wmówić, że kościół ogłosi, że ten lub po
cą i modlitwą wspierać dom Biskupi, którzyby katolikom dobny spełniony występny
pański. Nadmienił także, że do pewnych towarzystw lub czyn, pociąga za sobą przez to
n ik t nie zubożeje z tego co da loż wstępować zabronili, prze samo „ipso facto44—ekskomu
^
na kościół, ale przeciwnie Bóg kroczyliby granicę swych bi nikę.
Może,
być ekskomuni
takiemu błogosławić będzie i skupich atrybucyi, a księża, a
odda mu wszystko z stokrot szczególnie polscy, którzyby ka ferendae sententiae, tj. po
nym procentem. W końcu za podobne zakazy głosili, powin pełniony występny czyn, do
chęcał wszystkich do zgody i ni być od swych władz ducho piero po osądzeniu przez odpo
jedności: aby wszyscy podali wnych ukarani i od obowią wiednią duchowną władzę, mo
że być ogłoszonym, że pociąg
sobie ręce i nie byli nieprzyja zków zasuspendowani.
Jest to teologia teologów nął za sobą karę ekskomunikaciółmi dla tego że jeden jest z
związkowych
„z woli narodu“, cyi.
tej, a drugi innej prowincyi e.
iartŁ'":
‘Ojfcfe
ćjU
.
i*
Wszelkie przesyłki pieniężne na
leży posyłać do zarządcy pod adre
sem:
. Rev. F r. Gordon
141 a 143 W. Division Street
Chicago, U l.

Może wreszcie człowiek lub te inaczej osądza, nie zna ich.
towarzystwo nominalnie, po Spodziewam się, że nie stanę
imieniu—być ekskomunikowa- odosobnionym w tern zebraniu,
ne—lub też tylko, virtualster jeżeli otwarcie wyznam:
t. j. objęte w ekskomunikę oże mnie polityka rządu wo
gólnem prawem.
bec Polaków głęboko oburzyła
Są jeduak towarzystwa, któ i obraziła. Do inteligencyi ga
re, choć nie ekskomunikowane binetu, który się na Polakach
i nominalnie nie zakazane, u  opiera, nie mogę mieć zaufa
znała władza duchowna za nia. Uważam sobie za patry„niebezpieczne". Co zaś jest otyczny obowiązek
wobec
niebezpiecznem. jest już tern króla i ojczyzny, temu rządowi
samem mniej więcej zakaza robić opozycyą wszelkiemi
nem. Cokolwiek jest niebez środkami prawnemi.
piecznem,- dla wiary i obycza
„Nie omylę się twierdząc, że
jów, to już samem prawem na polityka polska rządu większość
tury, ze względu na wielkość mieszkańców niemieckich Prus
niebezpieczeństwa, zakazanem Zachodnich napełniła obawą i
być musi.
bólem.
Polityka ta ledwo
Pewne złe towarzystwa są rozpoczęte zdobycze, wynika
imiennie ekskomunikowane, jące z ciężkiej pracy ( ! ) osta
inne znów, choć po imieniu nie tnich lat dziesięciu, zniszczy i
nazwane, i imiennie nie eksko wywróci na n ic ...
Wolność
munikowane, lecz ze względu sumienia i jedność pogardliwie
swych zasad i praktyk, objęte rzucają o ziemię, a miasto nich
być mogą w granice ogólnego stawiają „rządy popów i roz
prawa i przez to być „virtoa- dwojenie” (Zwiespalt).
citer44 ekskomunikowane.
T ak mówił mówca, wedle
Podobnie pewne towarzy którego jedność (E inheit) pa
stwo może nie być nominalnie nuje, gdy Niemiec Polaka
ekskomunikowanem, atoli nie uprzątnie i sam jego miejsce
jest ono przez to dozwolonem, zajmie; rozdwojeniem jest,
owszem może być nominalnie skoro potęga niemiecka słabe
zakazanem.
mu żywiołowi polskiemu naj
Na koniec pewne towarzy drobniejszą zechce oddać spra
stwo może nie być aui eksko wiedliwość.
munikowane, ani nawet wy
Ci jeszcze agitować nie prze
raźcie zakazane, lecz tylko za stali przeciwko polskości. Pan
„niebezpieczne“ , uznane, z Plehu uniósł się jeszcze do
przyczyny że mieści w swych takiej tyrady: „Nie polskie,
zasadach i praktykach, albo nie jezuickie, ale niemieckie
też w pewnej liczbie złych i państwo powstało przed 21
przewrotnych członków, nie laty wśród huku dział, dlatego
bezpieczeństwo dla dusz innych dumni jesteśmy jako Niemcy i
człouków.
wiernie stoimy przy państwie i
Na mocy tych objaśnień cesarzu.”
twierdzimy co następuje:
Ile wśród huku działpolskiej
„Wielkim jest błęde^i mnie krwi się przelało, jest oczywi
manie i opinia, że tylko loże ście dla p. Plehna obojętnem.
czysto masońskie są ekskomu- I to my, wobec takich obja
nikowane a przez to samo, ja  wów, mamy porzucić obawy i
ko klątwą obłożone, wzbronio nieufności?!
ne są katolikom.
Dowód na to mamy w świe
żych dekretach Konsilium jrlenarflegoIII—w Baltimore, któ
O ziemi i o gwiazdach.
re mówią:
Napisał I g *. M ic h n ik o w s k i .
1)
Wszystkie dekreta i konstytucye rzymskich Papieży
I. Ziemia je st kulą.
przeciw wszelkim przez Stolicę
Stojemy na brzegu morskim
Apostolską potępionym towa
rzystwom, a szczególnie w oczekując przybycia okrętu,
B ulli: „ Constitutio Apostoli- który nam wiezie przyjaciół i
cae Sedis“ w myśl Rzymskich krewnych z Europy. W biórze
Papieży, zatrzymują nadal ca telegrafu podmorskiego(cable)
dowiedzieliśmy się niemal go
łą swoją obowiązującą siłę.
2) Że Masoni,Węglarże(Car- dziny, o której okręt ten na
bonari) i irlandcy Fenianie są dejdzie, a że pogoda piękna1
nominalnie ekskomunikowani. więc możemy się spodziewać,
3) Wszystkie inne towarzy że nie długo nam czekać wy
stwa, choć nominalnie eksko pada. Długie chwile czekania
muniką nie dotknięte, ależ na skracamy sobie rozmową o
tury swej i swych zgubnych starej ojczyźnie, w tern daleko
tendencyi do powyższych po na morzu spostrzegamy jakiś
dobne—t. j. wszystkie te które punkt. To chorągiew wywie
przeciw Kościołowi i prawowi szona na maszcie najwyższym
temu państwu tajemnie nurtu pokazała się na najdalszym
punkcie naszego horyzontu, tj.
ją i agitują „machinantur“.
4) Wiernych więc, a szcze tam gdzie wzrok nasz najdalej
gólnie młodzież ma się się po sięga. Później widać kawałek
uczać, ostrzegać i napominać, wierzchni masztu ;|kawałekjten
aby nie przystępowali do to staje się coraz dłuższym, ale
warzystw, które władza du okrętu jeszcze nie widać. W re
chowna—Biskupi, uznają za szcie po długiem czekaniu
niebezpieczne, ze względu na widać wierzchni brzeg okrętu,
moralność, wiarę i zbawienie a nakoniec stoi przed oczami
naszemi cały majestatyczny
duszy.
C. D. N .
parowiec, jak gdyby się wynu
---- --------rzył z wód oceanu. Cóż to za
krywało przed wzrokiem na
szym cały maszt i okręt, wów
czas gdy widzieliśmy tylko
Z Prus Zachodnich.
Na wielkiem zebraniu w chorągiew? Powierzchnia mo
Grudziądzu wolno konserwa rza, która jest wypukłą, choć
tywny właściciel dóbr Plehu z nam się zdaje być płaszczyzną
Josephsdorf, tak się wyraził, równą jak powierzchnia podłogi
omawiając nowe prawo szkol lub stołu.
Gdyby bowiem powierzchnia
ne:
,,Dla naszej prowincyi (P rus morza była równą, widzieliby
Zachodnich) prawo to waży śmy od razu cały maszt i cały
podwójnie, albowiem stosując okręt, choćby nam się zdawał
się do nowego postępowania małym. Wielkość widzianego
rządu wobec życzeń Polaków, przedmiotu zależy bowiem od
prawo to w niebezpieczny spo kąta widzenia. K ąt widzenia
sób poprze polonizacyą i od- zaś jest utworzonym przez dwa
niemczenie naszej [prowincyi. promienie słoneczne, które
Polacy i Kościół rzymski to przechodzą przez wierzchołek i
mają do siebie podobieństwo, stopę, (podstawę) widzianego
że za całą rękę chwytają, skoro przedmiotu, a przecinają się w
im się palec poda. K to potęgi źrenicy naszego oka.

FEŁJETON.

Nowiny z Polski.

Nakreślmy n. p. linią 8 cali
długą na papierze, nazwijmy
jeden jej koniec (p u n k t) A,
drugi B , przez punkt B wy
kreślmy pod kątem prostym,
jaki n. p. tworzy róg karty w
książce, linią 8 cali długą, i
wystawmy sobie, że w punkcie
8 dolnej linii znajduje się oko,
to linie nakreślone od A i od
B do punktu 8 stanowić będą
w tym punkcie kąt A 8 B,
nazwany punktem widzenia.
Jeżeli z punktu 8 przeniesie się
oko do punktu 6, oddalonego
od B sześć cali, to kąt widze
nia w punkcie 6, tj. kąt A 6 B
utworzony przez promienie A
6 i B 6 będzie więcej otwarty
tj. większy niż w punkcie 8.
W punktach 4 cale i 2 cale od
dalonych od B na tej samej
linii kąt widzenia A 4 B będzie
więks/.y niż kąt A 6 B, kąt
widzenia A 2 B będzie większy
niż kąt A 4 B.

POLACY V CHICAGO.

Dzieci Izraela.
Hala polaka przy ulicy Bradley
wczoraj była zapełnioną. Jeżeli zwa
żymy, że są to ostatnie dnie karnawa
łu, że wczoraj właśnie, jako w osta
tnią Niedzielę zapust, dużo było za
baw różnych zapowiedzianych, a mię
dzy niemi jakaś maskarada na połu
dniowej stronie i koncert związku
śpiewaków,—że nadto mityng ważny
polityczny zgromadził wiele osób,—
że wreszcie na przedstawieniu w hali
polskiej ani zabawa huczna ani weso
łość wielka nie nęciła, podczas gdy
w kilku innych miejscach tańce wa
biły do siebie, i że nakoniec przedsta
wienie „Dzieci Izraela” powtarzano
wczoraj, —to musimy przyznać, że po
wodzenie niezmierne wczorajsze
przynosi zaszczyt tak autorowi dra
matu i kółku dramatycznemu, jak i
naszej Publiczności: Tysiące osób
wolało widzieć to poważne, piękne i
wspaniałe przedstawienie, aniżeli hu
cznej oddać się zabawie w ostatnią
Niedzielę zapust: widać, że i sztuka
tego warta i publiczność nasza w
większej części przenosi poważną i
Kąt A 8 B ma 45 stopni
piękną rozrywkę duchową nad hała
śliwą zabawę. Widzieliśmy między
“ A 6 B ma 53 stopnie
publicznością
wiele osób nawet ta
“ A 4 B ma 63 stopnie
kich, o których przypuszczaliśmy na
“ A 2 B ma 76 stopni
pewno, że pójdą na koucert śpiewa
K ąt A B 2 t. j. kąt prosty ków albo na maskaradę, także gości
ma 90 stopni.
ze strony południowo-zachodniej i z
Widzimy więc, że im bliższe okolic parku Humbolta, którzy nie
oko przedmiotu widzianego, zrazili się nawet uciążliwą, błotną,
szkaradną wczoraj drogą daleką po
lnb przedmiot widziany tliż- śród mgły i mżącego deszczyku od
szy jest oka, tein kąt widzenia ulewy nieznośniejszego: i zdaje nam
jest większy.
się że skonstatowanie tego faktu wię
Człowiek idący ku nam, a cej znaczy, aniżeli powtórzenie po
będący daleko od nas na rów chwał i uznania, jakie mieliśmy spo
sobność wyrazić, kiedy sztukę „Dzie
nem polu zdaje nam się być ci Izraela” przedstawiono po raz pie
małym. Im więcej do nas się rwszy .
•
•
zbliża, tym większym nam się
Obsada ról była mniej więcej ta
zdaje, bo i kąt widzenia w sama, co pierwszym razem. Z głów
naszein oku z jego przybliże niejszych ról tylko role Putyfarowej,
jej powiernicy, starego Jakóba i Dy
niem zawsze się powiększa.
ny w innych spoczęły rękach. Nowi
Na równej płaszczyźnie, jaką amatorzy w tych rolach równie do
jest n. p. pole, widzimy przed brze się przedstawili jak dawni i po
miot przybliżający się do nas dziwiać trzeba, że młodziutkie „Kół
n. p. człowieka od razu całego; ko” rozporządza tylu siłami dobremi.
również widzimy przedmiot na Bohaterem wieczora, oczywiście był
równinie, do którego my się znowu pomiędzy amatorami pan W.
J. Jóźwiakowski w roli Józefa i jak
przybliżamy n. p. drzewo, od
dawniej porywał i serca wszystkich
razu cały, choć z początku wy sobie jednał. Pragnęlibyśmy — ale
daje nam się małym, a potem brak miejsca nie możemy podnieść
zasługi wielu innych amatorów; wspo
coraz większym.
minamy tylko, że pan Grabowski ze
Gdyby więc morze było pła swego trudnego zadania—musiał bo
szczyzną równą, widzielibyśmy wiem objąć rolę Jakóba, którą pierw
od razu cały okręt z masztami, szym razem sam autor odgrywał —
ale że go nie widzimy, więc wywiązał się bardzo dobrze.
Autor sztuki, pan Zabajkiewicz,
morze jest wypukłe, jak po
wierzchnia kuli. Krzywizna może być dumnym ze swego powo
dzenia: tak na swje dzieło, i na „Kół
powierzchni morza leżąca mię ko” które tak go kocha, i z takiem
dzy nami a okrętem zasłania przejęciem się pracuje, ażeby dzieło
dolna jego część, i dla tego jego dobrze się przedstawiło.

jej nie widzimy.
Może się kto zapyta, dlacze
go woda morza nie wyleje się
gdzieś tam het w powietrze?
Z dwóch przyczyn: najprzód
przyciąga ziemia wszystkie
ciała, a więc i krople wody
morskiej ku sobie; tak i ka
mień rzucony w górę spada
koniecznie na ziemię, która go
przyciąga, a nie leci w obłoki.
Ta siła przyciągania ziemi,
którą odkrył i zbadał po raz
pierwszy anglik Sir Isaak
Newton (ur. 1642, um. 1727),
jest znaczna ponieważ przycią
ga cało wolno spadające z siłą
15-tu funtów; w 2 sekundach
ciało to spadnie 60 stóp, w
3ech 135 stóp, w 10-ciu 1500
stóp. Zrozumieć więc łatwo, że
tak wielka siła nie pozwoli
kroplom wody morskiej wylać
się w powietrze. Drugą siłą
niepozwalającą wylać się wo
dzie morskiej w powietrze jest
naciskanie powietrza. Powie'
trze jakkolwiek lekkie, ma je 
dnak swój ciężar, bo słup po
wietrza mający jako podstawę
cal kwadratowy, tj. deseczkę
cal długą i cal szeroką, a wy
sokość atmosfery t. j. jak dale
ko powietrze 'sięga, waży 18$
funta Na powierzchnię ciała
dorosłego człowieka ciśnie po
wietrze atmosferyczne siłą prze
szło 25000 funtów, t. j. tyle ile
na 9 stóp kwadratowych morza.
Dla tego to woda morska przy
ciągana przez ziemię i naciska
na przez powietrze nie może
się wylać po za zięmię.
(D » W
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Komitet Oświaty Tow. Mło. Św.
Kazimierza Król. ma swyje zebranie
dziś, w poniedziałek o g. pół do 8-ej
wieczorem.
Dyrektorowie Tow. Dobroczynności
dzisiaj wieczorem mają posiedzenie
w hali biblioteki, celem ostatecznego
załatwienia wstępnych czynności To
warzystwa.
Tow. Najśw. Panny Maryi (wszy
stkie 3 numera) ma swo^e posiedze
nie miesięczne we Środę,*d. 2go mar
ca, wieczorem.
Tow. Św. Krzyża w parafii Św.
Stanisława Kostki odbędzie swoje
półroczne posiedzeeie o g. 7-mej wie
czorem w hali zwykłych posiedzeń
we Wtorek pierwszego Marca
Józef Górniak sekr. prot.
49 W. Blackhawk ulicy.
G h i c a g o 29 Lutego 1892f
Do Kontraktorów Polakich!
Niniejszem podajemy do publicz
nej wiadomości wszystkim kontrak
torom ciesielskim, że plany i koszto
rysy do budowyk ościoła Polsko-katohckiego św. Andrzeja w Sobieskie
go Parku Hammond 111., ukończone
leżą w biórze pp. O. H. Brooks & Co.,
róg La Salle i Madison Ser., Tacoina
Building, Room 803. Roboty na
wszystko oprócz roboty murarskiej
będą wydane razem i każdy z kon
t rak torów starający się o takowe zo
bowiązany jest ofertę swoją najpóź
niej do 15 go Marca, 1892 roku, w
zapieczętowanej kopercie na ręce O.
H. Brooks złożyć, które w obecności
komitetu i ks. Proboszcza otworzone
i przejrzane zostaną. Zawiadamiamy
zarazem, iż ci z kontraktorów, któ
rym wykonanie robót powyższych
powierzonem zostanie, zmuszeni są
gwaranoyą w wysokości umówionej
ceny dostarczyć. Zastrzegamy sobie
prawo odrzucenia jednej lub wszyst
kich ofert Po bliższe informacye co
do budowy upraszamy zgłaszać się /
do wyżej wymienionego bióra.
Ks. Franciszek M. Wojtalewicz,
Proboazoz parafii iw. Andrzeja w Ha
mmond, Ul.
15 m. o d.
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