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Pmmi 4t*»«u«sa7 ,.«■«»« Mu»lm Jawi na. 

Scena przedstawia okolicę pu- 
stą, lesistą — noc — tłum ludu 
zgromadzony na polanie, co chwi- 
la nowe postacie się wyłaniają _ 

niewidoczne prawic, w czarne 

płaszcze spowite). 
Głos pierwszy: 

Cisza — liście grają melodyę ta- 

jemną. 
Głos drugi: 
Jęk słychać, jak z pod ziemi... 
Głos trzeci: 
To <krew woła przelana... 
Głos pierwszy: 
Ojców naszych. 

Głos drugi: 
Przelana na darmo. 

Głosy: 
Biada! Biada! Biada! • 

Głos pierwszy: 
Tej nocy ma się zrodzić cud — 

cud nie wyśniony... cud w zie- 
mi pogrzebiony. 

Głosy: 
Dzwony! Dzwony! Dzwony! 

Głos pierwszy: 
Słyszycie, puhacz gdzieś w oddali 
huka. 
Głos drugi: 
Komuś na zgon... 

Głos trzeci: 
hloże na poczęcie. 

Głosy i. 
Lecz huka, huka, huka. 

Głosy a. 

Biada! Biada! Biada! 
Starzec: 

O. patrzcie! Gwiazda z nieba spa- 
dla, ognistym znakiem przeraziła 
ciemnie — ktoś umarł... 

Głosy: 
Lub umiera... 

(p. ch.) 
Głos pierwszy: 

Ilu nas bracia? 

Głosy: 
Miliony —■„ miliony! 

Głos pierwszy: 
Wszyscy gotowi? 

Głosy: 
Gotowi na zgon... 

Głos drugi: 
Lub zwycięstwo! 

Głos trzeci: 
Co dawno wróżone. 

Głos pierwszy: 
Znów gwiazda spadła. 

Starzec: 
Dla drugiego bytu. 

Głosy: 
Czekać świtu! czekać świtu 1 

Głos (za sceną): 
Kto to nadchodzi? 

Głos (za sceną):. 
Brat. 

Głos (za sceną): 
A godło? 

Głos (za sceną): 
Wiara! 

Głos (za sceną):. 
Wejdź! czołem bracie — pozdro- 
wienie życia. 

Głosy: 
Witamy bracie — pójdź, siądź do 

biesiady. 
Głos pierwszy: 

Pst... posłuchajcie, las grać za- 

czyna ; melodya cicha z oddali 
dochodzi... coraz głośniejsza, 
cud się pewnie ziści. 

Głos drugi: 
Melodya znana, jak nasz ból 

wiekowy za stratą kraju, za stra- 

tą wolności. Pamiętam, matka 

moja ją nuciła, kiedy trzech bra 
ci zabrali w sołdaty — wszyscy 
polegli... pod kulą Japońca... 

Głos pierwszy: 
*W obronie cara! 

(milczenie) 
Starzec: 

Ja znów, gdy chwilę przypomnę 
okropną — na cytadeli zabili mi 

syna, a on konając tę melodyę 
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nucił — czuję, jak krew się w 

żyłach moich ścina i chciałbym 
wrogu tę krew w twarz tak rzu 

cić, by mu jak ogień przepaliła 
ciało. 

Głos pierwszy: 
Przy tej mekłdyi wielu braci pa- 
dło, lecz krew zrodziła teraz 
plon obfity — godzina zemsty 
wkrótce już uderzy i piorunami 
porazi ciemięzcę. 

Ksiądz: 
Módlcie się bracia, a nie przekli- 
najcie, wszak Chrystus skonał, 
błogosław iąc z krzyża. Słowo się 
ciałem oto żywem stało, więc z 

czystem sercem zaczynajmy 
sprawę. 

Głos drugi: 
Światła wokoło migocą tajem- 
ne... 

Głos pierwszy: 
To tych poległych nadchodzą 
miliony i Chrobry śpiące swe za- 

stępy wiedzie, do tego boju na 

zgon — na zwycięstwo. 
Głos drugi: 

A las gra ciągle, coraz głośniej— 
dziczej... las sam się modli... 

(Z oddali słychać mclodyę 
“Boże coś Polskę” — zrazu ci-' 
cho, później głośniej — wkońcu 
jak huragan potężną, gdy “On’’ 
się zjawia). 

Głos trzeci: 
Te łzawe tony duszę moją mę- 
czą, jak nasza dola — nigdy nie 
zgłębione. 

Głos starca: 
Czekałem lata i chowałem wnu- 

ki, by zobaczyli godzinę świta- 
nia — a oto dzisiaj Bóg sam do 
nas mówi, że te modlitwy są już 
wysłuchane. 

Głos czwarty: 
Mojego ojca zawarłem źrenice, 
którym kartacze odebrały świa- 
tło; konając mówił: Synu mój 
kochany, ja nie zobaczę, lecz od- 
czuję w grobie. 

Głos pierwszy: 
Tyle boleści i tyle rozpaczy, coś- 

my do dzisiaj wycierpieli bracia, 
żaden z narodów jeszcze nie 

przechodził. 
Głosy: 

Widocznie Pan Bóg nas zapom- 
niał w niebie! 

Ksiądz: 
Nie bluźnić bracia — Bóg nas tak 
doświadczał, czyśmy gotowi już 
do odrodzenia i teraz oto cudem 
nam się zjawia, mówiąc, że mę- 
ki dość na odkupienie. Trzy dni 
do zgonu — wieczność zaś dla 

życia, krzyżowe znamię na nas 

się sprawdziło — po zgonie oto 

idzie zmartwychwstanie. 
Głosy: 

Chwała! Chwała! Chwała! 

(Z oddali słychać zegary bi- 

jące północ). 
Głos pierwszy: 

Cyt — czas się zbliża i on się po- 
jawi, dwunastą teraz wybiły ze- 

gary. 
Głos drugi: 

Cichość okropna wokoło... 
Głos trzeci: 

Tylko las gra. 
Głos pierwszy: 

Piorun przeleciał przez jasne la- 
zury, piorun zagłady... 

Głosy: 
A niebo bez chmury. 

Głos drugi: 
I puhacz zamilkł. 

Głosy: 
Cicho! Cicho! Cicho! 

(Nagle straszny wiatr się zry- 
wa — błyskawice przecinają nie- 
bo — szum, trzask łamanych ga- 
łęzi i drzew miesza się z melodyą 
lasu i głosami ludu). 

Głosy: 
Przebóg! to koniec! Boże nt^o- 
ściwy! Katuj nas Panie! 

Głos dziecka: 
Mamo! mamo! mamo! 

(Tłum chyli się cały w trwo 
dze — orkan coraz potężniejszy, 
głosy zdają się być tłumione. Ję- 
ki, westchnienia naokół; nagle ryk 
grzmotu — jasność ogromna — 

na środku polany pojawia się 
"On". Ubrany czarno, w długim 
szerokim płaszczu, stoi bez ni 

chu, ręce na piersiach złożone — 

tłum prawie martwy ze zgroży). 
On; 

Witajcie bracia 1 Otom jest tu z 

wami. 

Głosy; 
[Chwał# Ci — chwała. 

On: 

Wieczysty ból, wiekowy ból bez 

kofan. 

Wieczysty tal, tęsknota blasków 
słońca. 

Wieczysty żar urodzłł gw iazdę 
i wschodu... 

Wolność narodu! Wolność naro- 

du... 
Ból co już przeszedł — był zna- 

kiem wolności, 
Krew przelewana o pomstę wo- 

łała, 
Popioły wstały * swej dawnej 

nicości 
I obróciły się w mistyczne ciała. 

I Krew, której imię, dawne boha- 
tery. 

Choć w obcych krajach tak dłu- 
go tłumiona, 

Powstała jako mistyczne litery 
I dzisiaj woła — nieofa wróg po- J 

dły skona. 
Jam dla was mściciel, przez Bo-1 

ga zesłany, 
Zrodzony z matki, co Polski nie 

znała. 
Ojca mojego herb był pozłacany ! 
Krwią, co za wolność w obczy- j 

źnie się lała. 
Młodości mojej nie pamiętani 

wcale, 
Mroki ją skryły przed mcmi o- j 

czyma, 
Męzkość uczułem, gdym ramię 

w zapale 
Ćwiczył do miecza, co się ognia 

ima. 
I dziś przed wami. Boży szer- j 

mierz stoję, 
Z potęgą gromu, zguby i znisz- j 

czenia, * 

Wojenną surmę do koncertu 

stroję, j 

Do walki wielkiej i do odrodzę- i 
nia. 

On, który gwiazdom słał misty-1 
czne drogi, 

Co słońca gasił, zrzucał i zapalał, < 

Powiedzie hufce ze mną wraz na 

wrogi, 
I będzie w prochu zwyciężonych 

kajał. 
Powstańcie bracia, niebo znak już i 

dało, 
Oręże w dłonie, runą dumne tro-! 

«y. 
Pisane słowo ciałem się już sta-; 

L ■ to--- 
Słuchajcie oto... 

(*W tej chwili odzywają się 
zwolna głosy zaklętych dzwo-1 
nów — jęk ich raelodyi dobywa 
się z pod ziemi — zrazu cichy, 
coraz głośniejszy, przy końcu 

sceny potężny, metaliczny, pełen 
tryumfu i chwały). 

Głoay: 
Dzwony! Dzwony! Dzwony| 

On: 
Hej! wieszczno stary! zaśpiewaj 

nam nadzieję 
Zamrocznych czasów, co dziś w 

baśń przechodzą 
Tajemnic pełną, jak świata ko- 

leje. 
Dość jeszcze czasn, nim się Chro- 

bry stawi, 
I Obudź uczucia, wiej męstwo do i 

duszy, 
Niech się wraz z zorzą cała zaja- i 

skraw i, 
Niech rzuci pęta wczorajszej ka-1 

tuszy 
1 żądzą czynu cała się zapali. 

(Z tłumu wychyla się postać 
starca, z lirą złotą w ręku; dwóch 
młodzieńców przynosi tmi pień— 
on siada i gra tęskną mistyczną 
przygrywkę, przy której mówić 
zaczyna). 

Limik: 
Za dawnych czasów — hej, 
Pośród' tych dumnych kniej 
Stał kościół cichy, mały, 
Wokoło szumiał las, 
Sędziwy jako czas, 
A wichry w nim szalały. 
Spokojny, cichy lud 
Czcił kościół, jako cud, 
Z odległych bieżał stron, 
Gdy niedzielny bił dzwon. 
Niósł troski swe i radości, 
Nadzieje lepszej przyszłości 
Do ołtarza stóp w pokorze — 

11 tak lata przeleciały, 
Lata chwały i spokoju, 
Lata pracy, trudów, znoju 
Dla świetlanej niebios chwały. 
Niezbadane drogi Boże... 
Przyszły klęski, przyszły wojny, 
Przyszły groźne na kraj cały, 
Dzieje krwawo zapisały, 
Ugnębiły lud spokojny. 
Wroga dzikie szły zastępy, 
Jak żarłoczne żeru sępy, 
Siejąc trwogę, strach — 

Pokonana króla siła 

Kraj odbiegła, zostawiła 

Walący się gmach. 
Szedł wróg dumny, kraj zabie- 

rał, 
Palił, niszczył, poniewierał, 

i Kędy spojrzał gruz — ruina, 
ratunki znikąd niema. 

Już kraj cały w jego ręku, 
Już kraj cały pełen jęku. 

Żałobą pokryty... 
Lato zbiegło, idzie zima. 
A pociechy żadnej niema, 
Żadne słońca świty. 
1 przez ciemny b<“>r 
Idzie ogień z gór... 
Przed kościoła próg 
Tłum się garnie i ucieka. 
Trwoga śmiercią lica zwleka, 
Idzie, idzie wróg! 
Ksiądz sędziwy, co już lat 
Przeżył wiele i znał świat. 
Kazał bić we dzwon; 
W oła dziatki swoje mnożne, 
Woła ciche i pobożne, 
Na ofiarny zgon. 
Bracia, mówił, czas przychodzi. 
Niech się każdy z Bogiem godzi, 
Bo to koniec już; 
Nie poddamy mu kościoła, 
Póki Bóg nas nie powoła, 
Albo Anioł Stróż. 
Powciągali na mur działa, 
Cały kościół żarem pała 
Na ostatni bój. 
A wróg mury już osacza. 
Groźne wieże w krąg otacza, 
Zbliża się jak zbój. 
Pierwsze działo zahuczało, 
Setki z piersi żyć wygnało. 
Lecz czy dosyć kul? 
Chwilę tylko się bronili, 
Wroga parę set ubili, 
Górze pogan król! 
Każe kościół brać przemocą, 
Szable w słońcu się migocą — 

Oto koniec, kres. 
Lecą mury, lecą ściany, 
Drży wkrąg kościół murowany, 
Wściekł się z piekieł bies. 
Niema rady, jeszcze chwila, 
Mur zewnętrzny się pochyla, 
Już, już padnie wzdłuż. 
Resztki siły wytężają, 
Starszych w rade pozywają, 
Młódź niech strzeże kruż. 
Zeszli wszyscy się w kościele, 
Dziakł śmiertelne modły miele. 
Ksiądz na stopniach stał. 
Bracia, woła, niema drogi, 
Niema wyjścia, los nas srogi 
Na zagładę dał. 
Wystrzelaue wszystkie działa, 
Darmo serce ogniem pała, 
Darmo trud i znój. 
Oto teraz z woli nieba 
'Wszystkim zginąć nam potrzeba, 
To ostatni bój. 
Jedna rada nam zostaje, 
Zanim wpadną wrogów zgraje, 
Podciąć wielki dzwon. 
Dość potężna jego siła, 
Żeby kościół rozburzyła, 
Nam zesłała zgon. 
Przyjmujecie zgon mocarny. 
Ptzyjmujecie zgon ofiarny, 
Który zsyła Bóg 
■Kościół będzie wyzwolony. 
Honor będzie ocalony, 
Upokorzon wróg. 
Cicho było w krąg w kościele. 
Dziad śmiertelnemodły miel% 
A ksiądz podniósł dłoń. 
Zatem zgoda, bracia mili? 
Czyście wszyscy się zgodzili? 
Złóżcie tutaj broń. 
Każdy z braci dłoń otworzył, 
Każdy oręż swój położył, 
Z jękiem padł na głaz. 
Ksiądz na wieżę wolno wchodzi, 
Rzewnem okiem wkoło wodzi, 
śmierci zada raz. 
Cisza była uroczysta. 
Chwilę, a ofiara czysta 
Dopełni się już. 
Ksiądz do dzwonu się przybliżył, 
Siwą głowę z żalem zniżył, 
W ręku błysnął nóż. 
Nagle z niebios grom uderzył, 
Wróg się cofnął i uwierzył, 
Źe się spełnił cud. 
Kościół zatrząsł się w postawie, 
Gruz rozsypał się po trawie, 
Kryjąc wierny lud. 
Dzwon urwany od łożyska 
Leci na dół, wkrąg się ciska, 
Lamie belki, trzaska mury, 
Świszczą wolne z pętów sznury. 
Wieża pada rozwalona. 
Nawa chyli się zmiażdżona... 
Aż o ziemię z hukiem runął. 
Kamień grobów się usunął 
I pochłonął kcdciół cały. 
Wróg w popłochu uciekł trwc- 

żny. , 

Wlokąc z sobą zastęp mnożny, 
Pozbawiony chwały. 
Noc zapadła nad ruiną, 
Noc spokojna, gwiazdy płyną 
Po bezchmurnej toni — 

Głos tajemny z lasu żpiewa, 
Z rosą się na pola zlewa, 
Poiród kwiatów dzwoni. 
Czasu siła przeleciała, 
Lecz legenda ocalała, 
2e się stanie cud’: 

Gdy Ojczyzna braci zwoła, 
Gdy pod wodzą archanioła 

Pójdzie walczyć lud. 
Las da hasło na wyprawę, 
Las pobłogosławi sprawę, 
Las sam zagra ton; 
I pod ziemią zasypany, 
Choć przez lata zapomniany... 

Odezwie się dzwon. 
(Tłum pochyla głowy z poko- 

r*b długą chwilę panuje grobowe 
milczenie, przerywane tylko mia- 
rowym głosem dzwonów, miesza 
ją cym się z tajemniczym szme- 
rem lasu). 

On: 
I oto teraz bracia wybiła godzi- 
na, godzina długo wyczekiwana 
przez lud biedny i uciemiężony. 
W szyacysniy gotowi i czekamy 
świtu, a gdy słońce wzejdzie, noc 

nas już nigdy' nie pokryje. Xiech 
Bogu ladzie chwała za dzień ten 
wielki i cudowności pełny. 

Głosy: 
Chwała! Chwała! Chwała! 

Starzec: 
Cyt, las znów grać rozpoczyna. 

On: 
Chrobry się zbliża, z odwiecznych 
pieczar wywiódł już hufce orę- 
żne i idzie na wroga, jak burza 
rozhukana, gromów i błyskawic 
pełna. 

('Burza się zrywa.-gromy i bły- 
skawice — w oddali tentent koni 
słychać). 

Głos pierwszy: 
Niebo blednie, fioletowe’ smugi 
je przecinają. 

Głos drugi: 
Czuć zapach żywiczny. 

Głos trzeci: 

Gwiazdy bledną. 
Głos pierwszy: 

Potężne hufce muszą nadcho- 
dzić, bo aż ziemia drży... 

Głos drugi: 
Głos mieczy słychać... 

Głos trzeci: 
I pieśń dochodzi... 

(Z oddali słychać chór śpiewa- 
jący "Boga Rodzico”). 

Głos pierwszy: 
Pieśń nabożna. 

Głos drugi: 
Z przed wieków’. 

On: 
I oto bracia wszystko się spełni- 
ła. co dawniej wieszcze nam prze- 
powiedzieli, to dziś oto żywe po- 
•przed nami staje. Dłoń więc do 
dłoni, ipan czy chłop od pługa, 
wszyscyśmy równi w tej wiel- 
kiej godzinie, bo wszyscy życie 
stawiamy w ofierze. Oto już 
władca z przód1 wieków przed 
nami, jemu oddajmy rząd tej 
wielkiej sprawy. 

(Las się rozsuwa, Chrobry z 

całym zastępem rycerzy wjeżdża 
na scenę). 

Chrobry: 
Sława Ci panie! 
Przez Boga wskazanie 
Przed tobą oto stoimy. 
Wiedź nas w bój święty, 
Dziwny, niepojęty. 
Wroga złamiemy, zgnębimy. 
Czekalim długo chwili zmar- 

twychwstania, 
Z sercem pokornem, ulegli, 
Noc jeszcze światy żałobą zasła- 

nia, 
Wnukowie nasi polegli. 
Krwawe ofiary wróg piekłu skła- 

dał, 
Na jęki nawet nie rważał, 
Ojców zabijał, a dzieci smagał, 
Honor narodu spotwarzał. 
Myśmy na wszystko patrzeć mu- 

sieli, 
Kara za grzech nasz przedwiecz- 

ny, 
Jaskini strzegli boscy anieli, 
Kdzewiał mój miecz obosieczny. 
I wszystkie bole mego narodu 
Myśmy przeżyli stokrotnie. 
Czekając słońca przyszłości 

wschodu, 
Gotowi w bój iść ochotnie. 
Aż oto dzisiaj Bóg nas wyzwolił 
Od klątwy strasznej za winy, 
Wiedź nas do boju, gdy On ze- 

zwolił, 
W iedź nas — my korne twe §y- 

ny. 
On: 

Zachowaj Chrobry buławę — o- 

na tobie lepiej niż mnie przystoi. 
Jam cichy zesłaniec, co pieśnią 
zapala serca, nie mieczem woju- 
je, jam przyszedł obudzić ducha, 
nie walczyć, jam przyszortł ze- 

brać to, co dzisiejsze i tobie w 

rząd dać, jam naród zapalił do 
walki, ty go wiedź, bo we mnie si- 
ła, w tobie zaś moc. Ja będę z 

wami do końca, byście dłoń moją 
na duszach waszych czuli, lecz 

ty będziesz dłonią mojej dłoni— 
jam rząd — ty moc. 

Chrobry: 
Jak każesz, tak się stanie. 

On: Daj znakf 
(Chrobry wznosi miecz — trę- 

bacze zaczynają grać, tłum gru- 
puje się, rycerstwo rusza przo- 
dem, śpiewając "Boga Rodzico". 

f»łosy dzwonów potężnie biją — 

przy poćhodzie zasłona powoli 
spada). Koniec. 
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* " " 

_ 

VK,TOB---OOŁPMBIA 

NAZWISKO____ 
ADBB8 —_ 

Minneipolis, Minn. 
Walne zebranie Polaków w Min- 

nea polis, Minn. 

Za staraniem Gminy Z. N. P. 
został urządzony ogólny wiec w 

celu wyjaśnienia obecnego kata- 
klizmu na ziemiach polskich i o 

położeniu i niedoli naszych braci 
w Ojczyźnie. 

Wiec zagaił ob. S. Szczech, któ- 
ry po przemówieniu kilku słów, 
powołał ob. Michała Rakowskie- 
skiego na przewodniczącego. Sz. 
przewodniczący w krótkich sło- 
wach wyjaśnił zebranym cel wie- 
cu, poczem zaprosił wszystkich 
mówców i prezesów na estradę, o- 
raz sekretarza Gminy na sekreta- 
rza wiecu. Program był jak na- 

stępuje: 1) Śpiew. 2) Mowa miej- 
scowego ks. proboszcza A. Kryje- 
wskiego. Ks. Kryjewski w swej 
mowie zaznaczył, że bez względu 
na partye i odłamy powinniśmy 
wszyscy pracować zgodnie jako 
jeden Naród Polski, i nieść pomoc 
inateryalną naszym braciom, a 

szczególnie biednym wdowom i 
sierotom w Ojczyźnie, na końcu 
swej mowy ks. Kryjewski pierw- 
szy złożył ofiarę $5.00 na Wydział 
Niepodległościowy, za co publicz- 
ność podziękowała burzą oklas- 
ków. 3) Mowa ob. J. Szajnerta, 
który wyjaśnił powód wybuchu 
wojny europejskiej i w jakiem po- 
łożeniu my Polacy jesteśmy i co 

nam należy czynić. 4) Śpiew. O- 
fiara $10.00 R. A. Dombrowskie- 
go na Wydz. Niepodl. 5) Mowa 
p. Szajnertowej. 6) Mowa panny 
Szczubiałki. Kolekta na Wydział 
Niepodl. wyniosła $161.26. 6) Mo- 
wa adwokata Bielejewskiego. 7) 
Deklamacya ob. M. Borysa. 8) 
Mowa pani Gorczyry. Przyjęcie 
rezolucyi poniżej podanej. Dekla- 
raacya ob. Wosia, poczem przewo- 
dniczący podziękował zebranym 
za przyzwoite zachowanie się i 
wysłuchanie pięknych mów. Na 
zakończenie odśpiewano Boże coś 
Polskę i Jeszcze Polska nie zgi- 
nęła. Dodać muszę, że był to naj- 
wspanialszy wiec w Minneapolis, 
jakiego jeszcze dotychczas nie 
było. Nie mówię o licznem zebra- 
mu, lecz o nastroju ducha, co 

świadczy ofiara złożono w sumie 
$161.26, a więc daliśmy dowód, że 
jesteśmy, że współpracujemy i że 
łączymy się z niedolą naszych bra- 
ci w Ojczyźnie. Cześć Wam za to, 
drodzy Bracia i drogie Siostry. 
Niech panuje jedność i miłość 
bratnia, niech żyje zgoda pomię- 
dzy nami. Niech żyje Zw. Nar. 
Polski, który ma za hasło szerze- 

nie miłości bratniej i Ojczyzny. 
Z bratniem pozdrowieniem 

Z. Ghlebowicz, 
Sekretarz Wiecu. 

Passaie, N. J. 
> 

“Kasie galicyjskie.** 
WPassaic, N. J. mieszka parA 

tysięcy dziewcząt z Galicyi. Pralf 
cują w tutejszych fabrykach chu-si 
steczek i cygar za kilka dolarówę 
tygodniowo. 

W niedziele i święta uczęszczaj 
ją chętnie do kościoła. Garną się) 
chętnie do oświaty. Słowem $3 
to dziewczęta przeważnie uczcili 
we, godne nazwiska Polki. Aid! 
ze wszystkich zalet, można uwa- 
żać bodaj za największą, że tut 
na obczyźnie zachowują sw 

strój krajowy. Niestety dla te| 
przyczyny, która zasługuje ns| 
pochwałę spotyka ich prawic nk 

każdym kroku wyśmiewanie i na^ 
igrawanie przez tutejszych chłon 
paków polskich (?). Dlatego te^ 
gdy dziewczyna taka idzie przea 
miasto, to raz po raz słyszy zJ 
sobą: — Kaśka! Kasiu! od chłopy 
ców, którzy się naśmiewają ^ 
nich, dlatego, że noszą swój kra^ 
jowy strój. A przecież tego nifl( 
możemy im brać za złe. 

w ielu z tych, którzy \vvzywn 
ją owe dziewczyny skromne, czy* 
tają Dzień. Związkowy, <ila teg* 

i chciałbym wam podać do zrozu- 

mienia, że takie wyzwiska chłop- 
com polskim nie przystoją. jak 
również owym “Kasiom” nie na* 

leżą się, bo one bodaj strojem 
swym krajowym pokazują świa- 

| tu, że wszędzie można być Pola- 
kiem i Polką. Zatem nie szydzić 
z nich ale za przykład brać po- 
winniśmy. 

J. Grabczak. 

LEPSZE JAK LEKARZE. 

To jest, co mówi p. John Dra* 
hota w swoi mnastępującym li* 
ście: “Moja żona była stale cho« 
ra, lecz od czasu, kiedy zaczęUf 
używać Trinera Amerykański 
Elixir Gorzkiego Wina, ona do< 
brze się czuje i jest zupełnij 
zdrowa. Dla niej Trinera Ameryk 
kański Elixir Gorzkiego Win* 
jest lepszy jak doktorzy. Wasz Ą 
nora. Wis.”. My jesteśmy bardzoi 
wdzięczni za ten list, do którego) 
chcemy dodać, że ten prcpara* 
jest zupełnie czysty i że daje jaj 
najlepsze rezultaty przy wielct 
chorobach, które mogą być wy* 
leczone bez pomocy lekarza. WJ 
nagłych niedyspozycyach, przyj 
utracie apetytu, przy ciężarze p<9 
jedzeniu, przy osłabieniu i wy* 
padkach womitowania, ten pre* 
parat powinien być rekomendo* 
wany. Jos. Triner, ManufacttK 
r*r, 1333-1339 South Ashland a* 

ve., Chicago, 111. Używajcie Trk 
nera Lintment przy wszystkiej 
bólach muskułów i stawów. Ce* 
na 50c, przez pocztę 60c. 

as $1.00 MIESIĘCZNIE mm 

Spróbuj MiMto fonografu 3 mie- 
niące bezpłatnie 

Jeill ol« byłby dobry, odeślij go w powrotem. To 
próbo Ole bedole cl* kosztowało moi rento Tysiące naszyrfc klientów dowiodło, It oooa fononref jeot naj 
lepszy. I 

24 I SO polskich śpiewów bezpłatni*. Gwarancje 
no IB lot. Sprzedajemy taniej nlt którakolwiek Inno 
kompania, ponieważ Jesteśmy fabrykantami. 
Pl«z do na# po polsko, o my cl poślemy pięknie Ilu- 
strowany katalog bezpłatnie. 
„OYU PHOIOOUF CO. IIE att 4łk Sł. 5ept. 22 R«* Tek, 1.1 

IUII Phftftft K*n»lnrtnn (44 Załotona 18*7 r. 

LUDWIK RAUCHUT 
Rą|iUinu I Najwlfknca Palaka Patryka 
lałforwów | kaaiflftajek iM«r4w dla 

iStowrzyszeft Wojsk Polskich Bind I Kapel 
!KtacrveairaKW«saęraŁ«Ja*,"T 

*• •• *■ »•«•*. th<ti«w«fei 
I Ił^ltn. |4 N Paa lUnNf (ławrą wtulą |l M 

PlaMła M płrlw Haatrawa** iMl*(1 raUklr. 

LUDWIK RAUCHUT 
In. MNMfUla, H. 1520 N. 


