DZIENNIK CHICAGOSKI
lamo polityczne, poświecone Interesom P o la k i■*
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Półn.

Wychodzi codziennie z •wyjątkiem nie
dziel i świąt uroczystych

KOPIA TYKIETTJ 1 6 tei WAR.DY.

(X) DEMOCRATIC. (7) REPOBLICAN.

Za ogłoszenia i za artykuły pod na
główkiem „n ad esłan e" Redakcya Dzien
nika Chicagoskiego nie bierze odpowie
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dzialności.
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ForAssessor,

I DENNIS CONSIDINE.

rocznie.......... ....................... $3.00;
m iesięczn ie......................... $0.25;
Cena pojedynczego numeru lc.

For Assessor,

F

[“I AEG UST J. KOWALSKI

[1

ADAM

Ks. J. Radziejowski, Prezes.
Ob. W. Jendrzejek, kasyer.
Ob. B. Klarkowski, sekretarz.
Ks. Fr. Gordon, zarządca.

W szelkie listy i korespondencye
uprasza się przesyłać pod adresem:

;Dziennik Chieagoski

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

Rev. Fr. Gordon
141 a 143 W . D m sion Street
Chicago, U l.

n

FRANK J. NIEHOFF.

1-----1

278 Learitt Str.

For
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Superrisor,

ForSupen-isor,

□ FRANK J - NIEHOFF.

821 W . Adam Str.

278 Leavit Str.
'

For Town Clerk,

JO H N T H O R E N .

514 S. Wood Str.

[ J

147 Laughton Str.

For Alderman,

For

Alderman,

PETER J ELLERT.

F I JOHN SCHWERIN.

L J

482 N . Ashland Ave.

L J

f i PETER J. ELLERT.

276 N. Ashland Ave.

Dawniej pono mieszkała
Muza poezyi na wyżynach
Parnasu, w pałacu kryształo
wym, wśród czarujących won
nych gajów, śpiewu ptasząt,
miłeeo zefiru i rozkosznego
szmeru kryształowych poto
ków. Karmiła się ambrozyą i
piła złotą czarą nektor z ka
sty lskich źródeł.—
Dziś ta Dama w xVmeryce,
a szczególnie wUhicago, stra
sznie skapcaniała i na psy
zeszła.
Parnas zamieniła na brudne
poddasza, gaje na błotniste
ulice, sama zaś błyszczy poety ckiemi łachmauami. Co ona je,
nie wiem, bo to pewnie zależy
od dochodu netto z jej poety
cznych dzieł; ale że miasto ze
źródeł kastylskich,czerpie swój
nektar / brudnej i cuchnącej
Chicagówki, to więcej niż
pewno.
Ot wszystko się tu ryczałtem
demokratyzuje, więc i paui
Muza; do tej sytuacyi akornodować się musi. Prąd czasu,
postęp cywilizacyi, wymogi
oświeconego wieku i t. d. po
rywa i Muzy w swoje szeregi.
No, „de gustibus non est.....
ale nie dokończę, boby mnie
znów który z ulubieńców chicagoskiej Muzy posądził, że
..łacinę mam może ną spodniach
lub bótach, ale nie w głowie.
Jedenz naszych chicagoskich
ulubieńców Muzy, ukończył
już jeden cykl swych natchnio
nych dzieł. Zapowiedział więc
drukiem uwiecznić swoje nie
śmiertelne dzieło. Ale będąc
przy poetyckim kunszcie zara
zem wielkim patryotą polskim,
zatem połowę czystego docho
du z tego dzieła ofiaruje wspa
niałomyślnie i „z bezgranicznej
miłości ojczyzny," (jakto? kie
dy połówka dochodu ją ogra
niczyła p. z.) na pomnik dla
Tadeusza Kościuszki. Drugą
zaś połówkę zastrzegł sobie na
dalsze natchnienie, na ambrozyę, chieagoski nektarji parę
bótów!
.
Nie ma to, jak być poetą w
Ameryce. Honor, pieniądze,
bóty i zelówki sypią się, jak z
rogu obfitości.
Nadmienić nawiasem muszę,
że Muza chicagoska zrobi rewolucyę w całej poezyi naszej.
*
*
*
^
P. Szymon, nasz nieśmiertel
ny wieszcz, zapowiedział w
odezwie do narodu dwa rodzaje
swej poezyi: poezyepolityczne,
i poezye postępowe. Co na to
powie ś. p. Cegielski, autor
„Nauki Poezyi” — trudno od
gadnąć, bo w jego dziele podo
bnych rodzajów poezyi nie ma.
A le co tam! Cegielski to obskurant, zacofaniec, nieuk.
Nowy świat, nowe życie, nowa
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ForAlderman,

f j JOHN J. DAHLMANN.

482 N . Ashland Ave.

587 Milwaukee Ave.

t^e^sente?Hne^of Austin A^enue^^herwUe^Iscribed

the north-gast ąuarter of Sectiontwenty nine (29); the north b ^ o f

poezya, prozą i wierszem.
Prozą można tam czytać poe
tyczne postne kazania do uży
tku zacofanych i brzydkich
księży. Pisze je w natchnieniu
jakiś „poezyjny“ kapłan, który
ze skromności literackiej ukry
wa przed ubóstwiającą go anar
chistyczną publicznością, swoje
sławne nazwisko. Zdaje się,
że ten pseudo-kapłau zrefor
muje cały kościół i społeczeń
stwo prócz. . . . siebie!
Poezya zaś wierszami w
przedostatnim numerze Szan.
N. Źyciajjest arcyklasyczną.
Przecie za taką uznało je N.
Życie, a N. Życie, ten wyskok
geniuszów, na wierszach „się
zua!
Znajdujemy tam wrymowp,nv po rymarsku łachman ubra
ny w anarchistyczne dogmata,
warte Spissa‘a i kolegów jego,
okraszony dla
zaostrzenia
smaku, strasznemi • bluźnierstwami na Chrystusa Pana.
Rymuje tam ten poetyczny
rymarz, że P. Jezus łamał
post — łamał szabas, łamał
przykazanie i t. d .; że Aposto
łowie byli robotnikami, a ich
następcy to same pasibrzuchy.
Tak jest — Apostołowie byli
robotnikami i dali się za swych
braci, za wiarę, zamordować —
tymczasem robotniki a la N.
Życie dynamitem mordują
swych braci. Każdy człowiek
na tym świecie, pracujący w
swym. zawodzie rzetelnie na
chleb swój powszedni, jest ro
botnikiem. - Tylko ci wszyscy
nowocześni apostołowie, którzy
ze wstrętem do pracy, chcą
używać — toj są te socyalne
trutnie, pasażyty — ta brzydka
jemioła obcym żyjąca sokiem.
Nowe Życie nazywa tę poezyą wzniosłą, dziełem wznio
słego ducha, wzniosłej wyobra
źni i wzniosłych tendencyi.
Może być; ale Yoltaire, który
przecie do spowiedzi nie cho
dził a z Chrystusa pana szydził,
jednak kiedyś powiedział: „Le
cochon n’est jamais sublime."
Ale jak to ładnie przetłóraaczyć, aby nie raziło wzniosłych
uszu poetów od N. Życia. Ot
powiem: „Bezrogi nigdy nie
wzniosłe.44
.
*
*
Projekt pomnika Kościuszki
w Chicago strasznie płodny.
Zrodził on nam więcej proje
któw, niż patryarcha Jakób
synów, których podziwialiśmy
niedawno na scenie w „Dzie
ciach Izraela" p. Zahajkiewicza.
Ja sam nawet zrodziłem
jeden projekt. Posypało się
innych projektów, jak gradu.
Na mój tam wiele nie rachuję,
bo wiem, że bodaj, jeden, z tych
wszystkich przyjdzie w tym
wieku do skutku. Ale nie za
wadzi choć o niektóryoh wspo
mnieć na dowód naszej wro-
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KRONIKA
PONIEDZIAŁKOW A.

AUGUST J. KOWALSKI
617 Noble Str.

For Town Clerk,

f i

1

ForCollector,

J- C‘ McGILL-

For Town Clerk,
M O R T B IE R J . S C A N L A N .

12 Selden Str.'

662 Superior Str.

For Supervisor,

Spółka Nakład. Wydawn. Polsk.
w Chicago, Illinois.

\_ J JAMES 0 ’CONNELL.

For Collector,

617 Noble Str.

(~)«« « watst

For Assessor,

228 Indiana Str.

For Collector
1— 1
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EDW ARD J. DWYER.

810 Fulton Str.

PRZEDPŁATA W YSOSI:

w «a *

dobrze bardzo pod względem
literackim się prezentuje, po
daje autor z Detroit coś trzy,
czy cztery projekty. Chce on,
aby naród, jako pomnik Ko
ściuszce, usypał w Chicago
kopiec, jak w Krakowie, lu b .
też urządził światową wystawę
z wszystkiego co się tyczyło
życia naszego bochatera. Ko
piec mówi on, to rzecz łatwa.
Ja też tak mówię. Na kupno
dziesięciu lub więcej akrów
gruntu w Chicago wystarczy
głupie dwa kroć sto tysięcy
dolarów — a to przecie łatwo
zebrać! Samo sypanie, to fra
szka. Milion polaków w Ame
ryce.
Niech tylko każdy
taczkę ziemi przywiezie, a ko
piec stanie wyższy, niż wieża
Eiffel’ą w Paryżu. Projekt
piękny i może być jeszcze
przed wystawą światową ko
piec usypany. Ja się zobowią
zuje do dwóch taczek. Tylko
j autor zapomniał z kąd ziemię
brać będziemy, boć dołów ko
pać w Chicago nie wolno!
Co do ^światowej wystawy z
pamiątek po Kościuszce — to
na to zgodzić się nie mogę.
Jestem nieprzyjaeielam konkurencyi, więc niechciałbym, aby
ta wystawa zaćmiła muzeum
starożytności i posążków imie
nia Kałusowskiego, które już
tak pięknie, wiedzą kaligrafii
objęte, w narodowym organie
opisano. Umarłymi żywych
mitrężyć *— to się nie godzi.
Te wszystkie projekty mają
swoje piękne strony, ale naj
piękniejszym projektem jest
projekt podany w „Wolnem
polskiem Słowie44 w Paryżu.
Nie mniej ni więcej, radzi
tam wielki patryota Wincenty
Żurawski, aby na uczczenie
tych wielkich stuletnich rocz
nic, zebrać ze wszystkich woj
skowych polskich towarzystw,
w Ameryce’ dziesięć tysięcy
polskiego żołnierza i dalej
przez Alaskę i cieśninę Behringa do Kamczatki. Tam armia
polska pod dowództwem H et
mana Wiel. kor. p. Franciszka
z Minneapęlis wyląduje w
Ochocku lub Władywostoku i
odpocznie. Z tąmtąd dalsze
strategiczne operacje ku Ura
lowi w połączeniu z powsta
niem na Sybirze. I tak dalej,
dalej z wyciężko aż do Peters
burga i Warszawy. Że Polskę
zrobią — o tern chyba zdrajca
wątpić może.
O pieniądze nie trudno, boć
przecie już trzy skarby naro
dowe posiadamy. Każdy żoł
nierz przecie się na drogę zaprowientuje. Żony i dzieci
wojaków zostaną pod opieką
i administracyą Związku N. P.
Śliczna perspektywa dla patryotów w miejscu. Wyżywie
nie armii zrekwiruje się po
drodze kontrybucyą.

wiechami ze słomy wygodny i
bezpieczny trakt przez Alaskę.
Panowie! dalej na massmeeting; przyjmijcie ten pro
jekt en bloc i dalej do Kam
czatki, a Polska wyprzedzi
wystawę światową w Chicago!
*
*
*
Powiadają, że do pieczeni
zajęczej trzeba koniecznie za
jąca. Otóż to tak samo z wybo
rami jutro. Do przeprowadzę
nia naszego rodaka p. Augusta
Kowalskiego na kolektora

sprzedany jest po 4 kop. za
funt, funt zaś mąki kukury
dzowej po 3 i pół.
— „Kuryer Warszawski44
rozpoczął drukować w odcinku
pośmiertną powieść J. I. Kra
szewskiego p. t. „Przybłęda44.
Inżynier p. Huss rozpoczął
pertraktacye o budowę linii
tramwajowej od szosy ^belwederskiej przez bliższą drogę
fdo Wierzbna. Linia ta należeć będzie do Towarzystwa
kolei wilanowskiej.

podatków , nie w ystarczy sam

sos z meetingów, mówek i
politycznych gadek, ale trzeba
koniecznie zająca — t. j. wię
kszości głosów!
Rodacy! za kilkanaście go
dzin staniem przed wyborczą
urną. Stańcie tam w solidarno
ści, jak na polaków przystaje.
Podły ten polak, nie wart
polskiego imienia, któryby
głos swój zfrymarczył. Przy
urnie zapomnijmy zaścianko
wych nieporozumień, gniewów
i swarów; ale razem polacy,
razem wiara, jak jeden mąż,
niech każdy zrobi w wielkim
kółku krzyżyk i głosuje cały
demokratyczny tykiet. Zoba
czycie, że będzie sos i pieczeń
zajęcza — bo nasz godny
rodak p. August Kowalski
wyjdzie zwycięzko z urny. —
------- ----------------

Nowiny z Polski.
---------- :

POLACTW*CHICAGO.
Organizacyapatryotyczna. Admi
nistracja Organizacji patryotyczncj
ma dzisiaj w poniedziałek o g. £8ej
posiedzenie.
Kółko Dramatyczne Org. patr. ma
dzisiaj lekcją śpiewu.

Toicarzyslico Dobroczynnośoi Dzi
siaj, w Poniedziałek, d. 4 kwietnia
wieczorem, odbędzie się posiedzenie
Djrektorów Towarzjstwa. Posiedze
nie to bardzo ważne g d jż bądzie ono
pierwszem posiedzenim całego zarzą
du po ostatecznem przjjęciu konstytycji, i na uiem udzielone być mają
instrukeye dla urzędników, których
zadaniem jest załatwiać sprawy bie
żące. Prośimy, ażeby wszyscy Dyre
ktorowie bez wyjątku byli obecni.
Posiedzenie towarzystwa Śgo Ja
cka odbędzie się jutro o godzinie 48
wieczorem w miejscu zwykłych posie
dzeń.
Skupniewicz, prez.

\

*

»

. .

Dziś o godzinie 7mej wieczorem
odbędzie się posiedzenie “Klubu Pu-;
ławskiego”, na które zaprasza się
wszystkich członków i tych którzy by
mieli zatpiardo klubu wstąpić.
Z szacunkiem Sektetarz klubu.

Warszawa.
Stefan Szolć-Rógoziński za
myśla w jesieni rb. opuścić
kraj i przenieść się na stałe $o
Egiptu, wstąpić do służby ke
dywa Abbasa i objąć' stanowi
t v.
~ r
. ■
sko wojskowo-administracyjne
S. p. Józef Niemczewski
w' egipskim Sudanie.
•
Dzisiaj odbył się uroczyście po
— Na post będziemy tu mie grzeb ś. p. Józefa Niemczewskiego,
li znowu trupę rosyjską, która jednego z najdawniejszych polskich
niemało obciąży i tak skąpy osadników w Chicago, który ubiegłe
go Piątku wieczorem umarł we wie
budżet naszego teatru, boć wi
ku blisko 56 lat. Dla braku miejsca
dowiska te się nie opłacą zbio dłuższą zmiankę o zmarłym odkłada
rem z rozprzedanych biletów. my do jutrzejszego numeru.
Tą rażą nie zjeżdża już trupa
Korespondencja.
prywatnego
przedsiębiorcy
Od pana Józefa Kramer w Chica
Korsza z Moskwy, leCz artyści go 818 W. 17 str. odebr&liśny nastę
.
petersburskich teatrów cesar pujące doniesienie:
Tow. Św. Wojciecha B. M. No I
skich. Przedstawienia rozpo
obrało sobie na rocznem posiedzeniu
częły się dnia 6go z. m:, a bę dnia 0go Marca br. nowy zarząd na
dzie ich dwanaście podzielo rok bieżący.
Stanisław Andrysiak, prezyd., Manych na trzy abonamenty, z
oiej Piątkowski, wice-prezyd., Fran
których dla pierwszego wyzna ciszek Herek, sekret, prot., Franci
czono przedstawienia ponie szek Pawłowski, sekr. finans., W oj
ciech Kuczewski, kasyer, Franciszek
działkowe, dla drugiego śro Czerwiński, Jan Zieliński, Jakób
dowe i dla trzeciego piątkowe. Bniert, radni ;'Alexander Piątkowski,
Stanisław Perz, Maciej Andrysiak,
Szereg widowisk rozpocznie marszałkowie;
Franciszek Urbański,
nieabonamentowe przedstawie Jan Kroplewski, Teofil Gawrych, honie komedyi Ostrowskiego i
* Wszelkie listy proszę nadsyłać pod
Sołowjewa „Małżeństwo Bie- adresem: Franc Herek. Chicago 917
ługina44. Jak po inne lata, W . 18 str.
Józef Kramer.
tak i teraz będą musiały przy
— ■«»>—
najmniej dzienniki polskie zda Na pomnik Kościuszki.
wać sprawę ż przedstawień, pa
złożyli składki następujący
które Warszawa nie uczęszcza,
.ofiarodawcy •,
a sprawozdań nawet nie cieka
Z przeniesienia. . . . . . $ 580.62
wa.
— Od pewnego czasu nie 314. M. Durski, Chicago 10.00
815. Józefa Durska . , . . . 5 . 0 0
którzy piekarze w Warszawie

( Na chrzcinach u‘pp, Toma
szewskich -w Town of Lakę
skolektował p. Wład. Stranc
od następujących osób):
321. F. Tomaszewski Cbic.10
322. Pelagia „
„.-10
323. Autoni Sakowski „ . . 5 0
324. Józef Sakowski
. 10
325. Władysław Stranc
.25
326. Pelagia Stranc
„--25
327. Alfons Stranc
. .5
328. Stefan Stranc
. .5
329. Anna Małkiewicz
.10
330. And. N ow aczew ski,,.. 10
331. Fr. Nowaczewska
. .5
332. Wład. Stołecki
„ . . .5
333. Jan Stolecki
„..10
334. Augusta Stołecka „ . . . 5
335. Mar. Stołecka
„ . . .5
330. Anna Wenta
„ . . .5
337. Franciszek Wenta „ . . .5
338. Jan Wenta
„ ...5
339. J. Włoszczyński „ . . . 5
340. J. Książkowski
„ ...5
Za pośrednictwem pana Ig .
W . Chlebowskiego w New
W awerly, Texas:
341. W bny ks. Teodor Jaroń,
New Wawerly 1.00
342. I. W . Chlebowski,,.. 1.00
343. Wal. Bukowski „ ..1 .0 0
344. W . Ciemnaczołowski. 25
345. Stanisław „
„ . . . 25
340. Józ. Bylenowski „ . . . 2 5
347. M. Nowakowski
. .2 5
348. Jakób Słotowski „ . . .2 5
349. Fr. Chlebowski „ . . .2 5
350. And. Klaszyński Chic. 50
351. Mar. Klaszyński „ . . . 1 0
352. Pewna osoba
. .2 5
353. Waw. Kozubski „ . . .50
354. Józef Szczerba
. .5 0
(Członkowie tow. E. Taczano
wskiego w Auburn złożyli na
ręce p. J. Gutkowskiago):
355. J. Gutkowski, Auburn 50
356. Michał Butka
„...50
357. Maks. Rosiński „ .. .50
358. Marya Butka
„...50
359. Józefa Rosińska „ . ..10
360. Jan Popowski
„. ..15
301. Marya Popowska „ . . . 1 0
362. Kon. Ryszkiewicz „.. .25
363. T. Chtnleiewski „. ..25
364. Long. Gutkowski
..15

byłby to zaszczyt dla całej p olop ti
amerykańskiej. Niestety Bkiaaki d<vn
tychczas za skąpo nadchodzą. D oi
dzieła więc rodacy! Obce narodowo*!
ści stawiają swym bohaterom i wie|jJ
kim mężom pomniki, a przecież
den naród nie może się poszczycić, że
ma tak wielkiego męża jak Kościu
szkę. Wspóluemi siłami zbierzmy
dostateczną sumę na pomnik*
<
W imieniu Towarzystwa św. Mi*
chała Archanioła,
,
Andrzej Nowicki,.prez.,
Maciej Kukawka, sekr".
Tow. Polonia w Chicago na posie,
dzeniu dnia 2Igo marca br. uchwaliłc
urządzić wycieczkę piknikową,! k tó
rej dochód przeznacza na budowę po—|
mnifca Tadeusza Kościuszki. W ycieozka połączona z loteryą fantową ód*
będzie się dnia lOgo lipca w Reich**
Grove. W s^-stkie towarzystwa pol
skie na stronie północno zachodniej
zawiadamia się niniejszem o tem i
zarazem uprasza, aby nie urządzały w
ten sam dzień żadnych zabaw.
‘
W imiepiu towarzystwa.
Dyo^iizy Ekowski, sekr

V--------Towaryzystwo “Harmonia” w Chi
cago przez swego sekretarza p. J»
Olbińskiego donosi komitetowi budo^
wy pomnika Tadeusza Kościuszki, iż
szczerze popierać będzie projekt
wzniesienia pomnika nieśmiertelnemu
Tadeuszowi Kościuszce, i odpowie
dnią ofiarę na ten szlachetny cel
uchwali na przyszłem posiedzeniu,
kwartalnem.^. Jeżeli kto, to właśnią
Kościuszko zasłużył sobie na to, aby
Polacy w Ameryce wystawili mu pO‘
mnik.

.' 1

Ludzi wpływowych i patryotót$l
uprasza się o zbieranie składek na
pomnik. W przyszłym numerze ogło
simy listę obywateli, którzy będą u
poważnieni do przyjmowania ofiar md
ten cel.
O
dalsze choć najdrobniejsze ofia
ry uprasza w imieniu komitetu
.
Leon S zo p iu sk i,sek re ta rz fln.
559 Kable Street, Chicago U l. *
Wszystkie czasopisma polskie w
Ameryce uprasza się uprzejmie
przedruk powyższej listy ofiarodaw-"
ców.

Od grupy 145 Nanticoke:
365 J. Malikowski, Nantic. 25
366. Mar. Malikowska „ . . 25
Oiiary na Unitów
«
367. Apolonia „
* „...5
w O reiiburskiej g u b e rn i!.
368. Elżbieta „
„-.-5
369. Paweł, syn„
« ... 5
Na ręce Wieleb. ks. Fr. Gordona,
370. Rozalia „
„ ...5
przesłali:
371. St. Sakowski
„ .1.00
W iel. ks. Wal. Czyżewski C. S .O .
372. Elżbieta „
„..50
ze South Bend, Ind., przekaz na su
373. Lęon. syn,,
„ . . 25
mę *58.85 z następującym wykazem
374. Antoni Gurny
„ . . 10
składek na Unitów:
375. W . Juszkiewicz „ . .15
i Józef Kędzioski..........$ 0.75
376. Felix Grygo
„ . . 50
Stanisław L u ź ny . . . .„ 0.25
377. Jan Runkowski
„...5
Joanna Niezgodzka. . „ 0.60
^
378. Antoni Nowak
„ . .15
Franciszek Luźny. ...„ 2.10
379. P. Nowicki, Philmont 50
Józef Karćzmarek.. . „ 1.00
380. T. Kurpiński, Ukiah 1.00
Józef Szym ajski:. .
1.00
381. A. T. Landecki
Wawrz. Chełminiak~„ 1.00 .
Ń. York 1.00
Piotr S zkiełka.. ...„ .0 .5 0
382. F.Kaczorowski Chic. 1.00
Marcin Kreczmer.
1.00
383.
A. Dembski,W hellingl .00
• Stanisł. Gadacz........... 0.50
384. K. Stachowski, zegarmitrz
Józef Haziński.
1.00
Chicago 5.00
•
Stanisław Jaśkoftiak.;,' 0.75 *
385. A Szwajkart, ap,t. „ .5 0 0
Teodor Szumski-..
q-25 -•.
386. Jan Urban, Niles
1.00
.
Michał DoBski-.......... „'.1.00
Od byłego (zorganizowa
nego w r. 1887) komitetu bu
dowy pomnika Kościuszki,
przez kasjera p. F.. Bieszki z
Chicago:
.
387. Tow. Pol. Krawców
.
, , • i
Chicago 25.00
388. Tow. Gmina Polska 3.75
389. W ł. Barwik
„ ..3 .4 0
390. A. Blaszczyóski
. .50
391. Jan Manna
„ . . 1.00
392. K. Bieliński
„ ..1 .0 0
393. Emil H. Bessa „ ..1 .0 0
394.. W . Smulski
„ . . 1.00
395. Frank Smentek „ ..1 .0 0

Jakób Knaąch. , .* .,. „ 1.00
Toman Luźny........... .. 1.00
Klemens Chudak. ...„ 1.75 *
•
jan Kowalik........... , „ 1 . 1 0 ~
-.
Maryąnna Matilszek.'.,,-1.00
>
• Prakseda Piasecka.-.-„v0.25 •Franciszka. Wódjia...,, 1.50 ...
] W alenty Kolęsiak,....,j 1.00
/
,A ntoni Smogur............ 1.0 0
Piotr Smógur.
0.5Ó
W oje. Kalczyński. ..„ 0.50 "
- Katarzyna Rudnik.
1.00
Piotr Helak.
0.50Jan Torpasiński........ „ 1 . 0 0
\yojciech Michor. . . . . 1.00
Józef Poczesny.........„ 0 .5 0
Razem.........................$ 6 6 8 .9 2
Jan D e r a n e k „ 1.00
Jan Gadacz1. .
1.00
Do szanownego Komitetu budowy
Józef
Przybysz..
.
.
.„
1.00
pomnika: — Towarzystwa św. Mi
Franciszek H ęsiński.* 0.50
chała Archanioła w parafii św. Stani
sława Kostki w Chicago na ostatniem
Franc. Kwiliński. . . . „ .0.50
swem posiedzeniu, po przeczytaniu
Kazim. K u esn el.. .
0.50
odezwy i prośby o poparcie przedsię
Konstanc. Gramza. ..„ 1.00
wziętego dzieła, jak najchętniej u
Frań. Marszałkowski.,, 1.00
chwaliło wypłacić z kasy na budowę
Prakseda Szymańska.,, 2.00
pomnika sumę 50 dolarów. Oprócz
tego wybrało zpomiędzy swych człon
Wal. K w i l i ń s k i . . . . . , , 0.50
ków komitet, który ma się zająć zbie
•Mich. Hasciszewski. J„ 1.00
raniem dalszych ofiar na cel tak pię
Jan Kamiński.,.. . . . 1 . 0 0
kny. W skład komitetu wchodzą na
Tom. Olejniczak* • •
1.00
stępujący czonkowie:pp. Piotr Łuko,
Jan Różański i Jan Popielarz. Ma . Jan Sm.uciński . . » • • > „ 0.25
my nadzieję, że uda im się zebrać
Staniał. Cybart....... .. 1 .0 0
dość pokaźną sumkę, które to pienią
Jan Laskowski. . . . >*.„ 1.00
dze wraz z uchwaloną ofiarą wręczy
Józ.' Sobieski................ 0.60
my Szan. Komitetowi. Nasze towa
rzystwo miało w ostatnich czasach • Stanisław P r ą w u t . 0. 50
Stan. Piasecki-----„ 0 .5 0
dość znaczne wydatki, lecz od udzia- ,
łu w tak patryotycznem dziele jak
Piotr. Makielski.. . . „ 0,25
wybudowanie pomnika dja najsła
Piotr Niewiadomy.. . „ 0.2 5
v
wniejszego syna Polski, który takJózef Olejniczak.. . . „ Q.20
I
gorącą miłością ukochał Ojczyznę
Kaz. Woltmna. . . . . . „ 0.10 ■ .
naszą i wolność, przelewając.. za nią
krew, —pod Żadnymwafunkieto'udu-, ‘ Jan W a l ą ó w i a k . 1. 00 M
wać się me mogliśmy. Oby nasza
Bractwo św. Jacw igi.,,10.00 t
skromna ofiara pobudziła i inne bo
Ks. W . Czyżewski
gatsze Towarzystwa do składek na
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