
Wieści z Ojczyzny. 

POLACY POD ZABOREM 
ROSYJSKIM. 

"Rusk. Wiedom." zamieściły, a j 
inne pisma rosyjskie przedruko- 
wały następujący adres młodzie- 

ży polskiej, podany uniwersyte- 
towi moskiewskiemu za pośredni- 
ctwem prof. Timiriazjewa: 

"Grupa młodzieży polskiej po- 

syła swój adres wielkiemu uni- 

wersytetowi moskiewskiemu, któ- 

ry- od czasu upadku polskiego 
narodu jest jednem z tych nie- 

wielu miejsc, gdzie wypoczywało 
zmęczone i zbolałe serce polskie. 
Tam znajdowało się ono ukoje- 
nie w tym duchu nieograniczonej 
tolerancyi, który był dalekim od 

wszelkiego doktrynerstwa poli- 
tycznego. 

Szczere oddanie się nauce, nie 

odciągnęło jednak sług jej od 

spraw życia, którego pomyślność 
jest jednym z celów wszelkiej 
wiedzy. 

Niechże i w przyszłości uni- 

wersytet moskiewski stoi na stra- 

ży dobrze zrozumianych intere- 

sów narodu rosyjskiego, niech 

prowadzi go do tego przeświad- 
czenia, że drogą pokojowego 
zbliżenia z narodem polskim, dro- 

gą zaspokojenia jego żądań zasa- 

dniczych i prawnych, Rosya wej- 
dzie w bliższą i silniejszą łącz- 
ność z narodem, który w nie- 

szczęściu swojem -był dostatecz- 

nie silny, ażeby się odrodzić, a w 

szczęściu znajdzie jeszcze tfięcej 
mocy, ażeby być szczerym i 

wiernym przyjacielem odrodzone- 
go narodu rosyjskiego". (Adres 
ma około ioo podpisów)'. 

* 

Ministeryum oświaty zawiado- 
miło kuratora warszawskiego o- 

kręgu naukowego, że po rozpa1- 
trzeniu sprawy -dopuszczenia o- 

sób świeckich do wykładu reli- 

gii w szkołach początkowych, u- 

znano w zasadzie, że nadanie pra- 
wa wykładania religii nauczycie- 
lom świeckim, którzy sami nie są 
dostatecznie utrwaleni w wierze, 
może wnieść do szkoły niestałość 

pojęć religijnych, oddalić osoby 
duchowne od Mu i zmniejszyć 
ich oddziaływanie na powierzoną 
im owczarnię. Zadaniem szkoły 
początkowej jest utrwalać w na- 

rodzie pojęcia religijno moralne, 
stanowiące podstawę życia. Wy- 
kład religii w sokołach początko- 
wych powinien przeto zajmować 
pierwsze miejsce, i polecony zo- 

stał duchowieństwu parafialne- 
mu1, bo jeżeli osoba duchowna 
ma kierować życiem parafii, to 

naturalnym rzeczy porządkiem 
do niej należy nauka religii. Oso- 
by świeckie do wykładu religii 
w szkołach początkowych 
nie będą dopuszczane. Z obowią- 
zku dziennikarskiego przytacza- 
my powyższy cyrkularz,ponieważ 
niedawno omawiano w społeczeń- 
stwie sprawę szerszego udziału 

księży w szkole ludowej. 

W "Prawdzie" Al. Świętocho- 
wski zastanawia się nad artykuła- 
mi, jakie pojawiły się w prasie 
naszej, o języku polskim, jako 
wykładowym. Stwierdziwszy na- 

iwność tych działczy, co chcą zła- 
mać język polski w jego ojczy- 
źnie, pomimo, że nie udało im się 
to z językami najsłabszych w Ro- 

syi plemionków, — sądzi autor, 
że oczekiwana przez nas reforma 

nieprędko nastąpi, gdyż jest zale- 

żna od ogólnych reform państwo- 
wych. 

"Oczekiwanie zamierzonych 
skutków w polityce od zasadnych 
i dobrze umotywowanych wywo- 
dów logicznych i etycznych nale- 
ży do najczęstszych i najnaiwniej- 
szych złudzeń. Niepoprawnym 
marzycielom ciągle się zdaje, że 

jeśli przytoczą odpowiednie arty- J 
kuły prawne, mają sprawę wy- 
graną. Jest to iluzya czysto pale- 
strancka. Polityka bowiem — w 

na.truze swojej przemysł i han- 
del — zna tylko jeden argument 
przekonywający — interes. Po 
za nim szkoda trudzić wzywa- 

! 

nieui na świadectwo bogów, mą- 
dijąsh i zacnych Indii. ffe. 

woływać się na prawodawców i 
na wyroki bezstronnych sę- 
dziów. 

"Jeśli wolno być prorokiem, 
przepowiadam, że jeżyk polski 
wróci do szkoły i do tych insty- 
tucyi, w których dawniej przeby- 
wał a został usunięty. Ale nie 

wprowadzą go żadne memoryały, 
podania, noty, dokładne zapiski i 

tym podobne kwiaty, hodowane 
na starych, zachwaszczonych za- 

gonach". 
o ■ 

TEGOROCZNE ŚWIĘTA 
WIELKANOCNE W .WAR- 

SZAWIE. 

Skończyły się święta i "orgie" 
wielkanocne. 

Do porzucenia tych orgij wzy- 
wano .publicznie i — z mocy dru- 

kowanego słowa! — orgii nie by- 
ło. 

A nie było dlatego, że nikomu 

się ich wyprawiać nie śniło. 

Minęły bowiem już dawno i 

niepowrotnie czasy sławnych tri- 
umwirów łęczyckich, co to we 

trzech zasiadłszy przy kominku, 
w ciągu jednego wieczora wypi- 
jali beczkę wina; nie pozostawił 
też po sobie następcy ów wojewo- 
da pułtuski,co to skaTżył się on- 

gi przed matką "Pustelnika z 

Krakowskiego Przedmieścia", że 

dla wieku podeszłego i osłabione- 

go zdrowia mógł na raz jeden 
zjadać zaledwie kopę święconych 
jajek. 

Zwężyły się nasze gajrofa,SKur- 
czyły, żołądki i kieszenie. Orgie 
wielkanocne są już dziś bajką o 

żelaznym wieku. 
Wspomniany Pustelnik' z Kra- 

kowskiego Przedmieścia, który 
przed 80 laty pisywał feljetony w 

"Gazecie Warszawskiej", zazna-- 

czał już wówczas, iż "święcone 
dzisiejszych czasów jest daleko 

skromniej urządzane co do obję- 
tości od' dawnych zastawne sto- 

ły, pod których ciężarem u- 

ginały się aż belki pałacu". 
To samo my dziś powtórzyć 

możemy w odniesieniu do cza- 

sów, w których żył Pustelnik. 
Opisywał on święcone u pań- 

stwa Koronieckich. "Na samym 

środku stołów spoczywał ogrom- 

ny dzik, ubity w puszczy Kozie- 

nieckieij, ustrojony lasem buk- 

szpanowych gałązek. Stały nie- 

przerwanym ciągiem rzędy ciast, 
cukrów, paisztetów i tortów, ro- 

boty Szymańskiego (sławny cu- 

kiernik warszawski między 1820 

—1830 r.), z wieżami i kopufemi 
na wierzchu, te architektury 
rzymskiej, inne gotyckiej przed- 
stawiając wzory". Dalej Pustel- 
nik opisuje placki, wspomina o 

gatunkach win wszelkiego ro- 

dzaju. 
Gdzie dziś spotykamy coś po- 

dobnego? 
Jeszcze przed laty 30, a choć- 

by 20, nawet w domach średniej 
zamożności, święcone było obfite 
— spożywano je przez cały ty- 
dzień aż do przewodniej niedzieli. 
I do buteleczek więcej zaglądano. 
Można powiedzieć, że ku wieczo- 

rowi, zwłaszcza w pierwsze trzy 
dni, rzpdko który mężczyzna nie 

był " w dobrym humorze", a wie- 
lu było w humorach aż nadto do- 

skonałych. To też późnym wie- 
czorem spotykałeś po ulicach całe 

gromady ludzi "wesołych", gło- 
śno rozmawiających, śpiewają- 
cych, całujących się siarczyście 
znadmiarem rozczulenia, a bardzo 
często usiłujących bezskuteznie 
utrzymać fizyczną równowagę. 

I to już należy do przeszłości. 
Nie wiem, czy wypadkowo mi 

się zdarzyło przebywać przez oba 
dni świąt w towarzystwie sa- 

mych członków bractwa wstrze- 

mięźliwości, czy również wypad- 
kowo chodziłem po samych anti- 

alkoholicznych ulicach, ale gdy- 
byim był powołany do złożenia 

pod przysięgą świadectwa o sta- 

nie trzeźwości moich współoby- 
wateli podczas świąt wielkanoc- 

ny ch,musiałbyhi wydać o nich 
roajpochlebniejssą opinię. Nie 

zdarzy]® mi bowiem widzieli 

ani "zmęczonych", ani ^trąco- 
nych", ani "wstawionych", ani 

"zalanych", ani "już gotowych , 

pomimo, że w każdy dzień po- 
wszedni, dzięki otwartym knaj- 
pom, można w porze wieczornej 
spotkać ludzi będących w je- 

dnym z tych stanów dążenia ku 

•zapomnieniu o troskach i bolach 

życiowych. Jednem słowem, ode- 

brałem wrażenie, że święta wie 

kanocne, poświęcone poprzednio 
kultowi Bachusa, stają się coraz 

więcej dniami przeznaczonemi | 
dla składania ofiar bóstwu trzeź- 

wości. 
# 

Nie znaczy to bynajmniej, a y 

usłuchano wezwań do zupełnego 
zerwania z tradycyą. Hasło: 

precz ze święconem! nie przyjęło 
się, jak każda przesada. Ludzie, 
majacy chwile wolne od 

# 
pracy, 

zawłsze z nich korzystali i korzy- 
stać będą, aby zebrać się w Wołku 

rodzinnem, odwiedzić przyjaciół i 
znajomych. Święta dają ku temu 

niezwykłą sposobność, bo 
robocie" podczas nich jest zupeł- 
ne. A że zebrania towrzystkie 
nie mogą się °t>yć bez Pewn>.ch 
wydatków, więc i święcone ko- 

sztuje. Kosztuje jak każdy obiad 

.proszony, każda kolacya, jak ka- 

żde imieniny, każdy wieczorek 

karnawałowy. Kosztuje jednyci 
może nieco więcej, za to drugich 
znaczniej mniej. Większe np. 

"przyjęcie" lub większa za a 

wa" w domach zamożniejszych 
wymaga znaczniejszych wydat- 
ków. Więc zachowanie tej tra- 

dycyi, w dzisiejszych jej rozmia- 

rach, nie grozi ani bankructwem 

kraju, ani ruiną rodzin. 
I dobrze ®ię stało, żeśmy nie 

posłuchali sentymentalnych na- 

woływań. Mieliśmy parę dni cie- 

czniejszych, a i to dobre na 

dzisiejsze czasy bardzo zimn , 

niezbyt spokojne i aż nadto kło 

liwe. 
Były więc i święta takie same, 

jak przed rokiem, jak przed dwo- | 
ma i trzema laty, tylko przybyto | 
im sporo powagi. Banalne roz- 

mowy, flirty, ploteczki zrzekły 
się w części swych praw na rzecz 

dyskusyi o sprawach publicznyc i, I 

o potrzebach ogółu. Ale ta"no- j 
wość" chyba nie zaszkodziła tra- , 

dycyi, owszem podniosła ją i 

Bzlachetniła. Oby przechowała 
=ię do przyszłych świąt wielkano- 

cnych i znalazła dla siebie szersze 

pole, _ oby była echem zdwojo- 
nej pracy publicznej i uzyskania 
lepszych dla niej warunków. 

_ 

K. Bartoszewicz. 

Ks. B. L. Miller, misyonarz, 
poleca Tonłk KOBOLO jako Jedynie 
najskuteczniejsze lekarstwo na choro, 
by powstałe z zaziębienia, Jak: katar 
żołądka, choroby płuc, nerek, zatwar- 
dzenie^ brak apetytu, niestrawność; 
usuwa stanowcza wszelkie choroby po- 
wstałe z nieczystej krwi, ponieważ ta- 
kowa gruntownie odświeża 1 pomna- 
ża, daje swobodny umysł, chęć i siłę 
do pracy. Butelka tego lekarstwa ko- 

sztuje $1.00, .a .nabyć je można we 

wszystkich aptekach, lub' u Kobolo 
Tonie Medicine Co. 826 Milwaukee 
ave. Chicago, 111. 

Coal Center, Pa. — Szan. Panie J. 
L. Smith. Pańskie lekarstwo Kobolo 
znacznie ulżyło mi w chorobie, ale już 
mi się kończy /Proszę o przysłanie ml 
Jeszcze za $5.00 tego samego lekar- 
stwa Kobolo Tonie, na co posyłam "mo- 
ney order". Z uszanowaniem, J. Bła- 
żewicz, Box 13. 

Milwaukee Ave. 
State Bank, 

HilwanŁee Ay«. i Carpenter ni. 

Płaci procent kwartal- 
nie ua oszczędnościach 
f dostarcza bezpie- 
czne alokowania dla 
ludzi rozporządzają- 
cych małymi kapita- 
łami. 

Pożyczki na własność realną na nlzkł 

Srocent 1 bez komisowego. 
Fasz powiększony skarbiec ochronny 

(Si«foty Depoait Yaultt) stanowi doda- 
tkową wygodę dla naszej klienteli. 

Bttnk otwarty od 
9t»J rano do ornej 
wieczorem w fo- 
Bledziałki. 
Bank otwarty od 

9Lej ruo do I2tej 
w Soboty. 
Bank otwarty od 

Ctr3 r&no do Scifj 
p\ południa w lo- 
nt cci. 

r r 

; Skarbiec otwar- 
ty od 9tei rano eto j 
Smal wieczorem 

I w Poniedziałki. 
Wtorki, Czwartki 

'i Soboty. 
!Jlrart(ec otwar- 

ty od Otej rano do j 
«f.ęj wieczorem w 

i At ody i Jtt*hL 

>*- x\ ^ 
Dr. Welntraub, 

Wiedeński Specyallsta. 

.CHORZT- 
BADZCIE WYLECZENI 

Czy jesteście zniechęceni dlatego że nie możecie odzy- 
■kać awe atracone zdrowiał Czy wydaliście wiele dolarów na 

medycyny t doktorów? Czy cierpicie s dnia na dzień bez 
doznania ulgi T Jeżeli tak, to przyjdźcie do innie a ja wam 

pokażą jak mog<j 

K5T* Leczyć «rns abyście zostali wy leezenl. 

W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mqżezyzn i 

kobiet uznanych za nieuleczalnych przez Innych doktorów, 
aniżeli jakikolwiek inny spccyallsta w Chicago. W moim o- 

flgie umieszczone aa najnowsze i najlepHze aparaty elektry- 
czne i chemiczne. Wezyatko co pieniądz kupić może, 1 co 

zostało uznanem jakó korzystne tutaj i w Ei/fople dia lecze- 

nia chorych ludzi, można widzieć w moin» oflsie, a ja z mej 
x 

pozostali wyleczeni w krótkim ężas&. 
Jeżeli ci« 

poufną naradę; 
yleczyć was abyście 

raka i wtedy już 
»«?B.ib.°Vr"~ przestraszającą cnoruuą, mvi» r.»v>j« ■>,—4 

wszjeticie inne choroby razem w/.iąte, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazki 
uzy-Uzolinoireco. Jedna próba pokaże wam jak teijo dokonać można. System Jest pokrze- 
piony, czujocie eią rozweselonymi, oddychacie lepiej, kaszel uatąpuje, i po czasie jesteście 
zupełnie wyleczeni. 

Jest to największy wynalazek bieżącego stulecia, l tylko 
ju sam w Chicago mam maszynę do wyrabiania tego ę«zn. 

.»/ 
Nle Pozw'61cie aby wam ktoś powiedział £e dla was niema pomocy. Wyleczyłem Melo 

którym przeznaczono śmierć. 
Choróbr niewiast— ból w plecach, opadanie macicy, białe apławy, nleregularność i bol»- 

ćcl w bokach leczę bez operacyi na zawsze. 
»prcjraJne i Prynntue Choroby M«*czyzn leczą szybko i sekretnie. Nienaturalne wymioty, 

bolesne i cząste puszczenie uryny, utrata mązkości, są dolegliwości które prędko ustąpują 
mojem leczeniem. 

Ws*j8tme Chroniczne Choroby, bez wzglądu na to czy są zastarzałe lub uporczywe, wy- 
leczą bezpiecznie i na zawsze. 

PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU. 
GODZINY OPISOWE; Codziennie od 9 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, Śro- 
dy 11'iątki od 0 rano do Vi<J-tej wieczorem. W Niedzielą od 10-rano do 12 w południe. 

. WEINTRAUB, 
Jedyny Polski Specyalista w Chicago, 

195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL. 
Wchód na Wabash Ave. Weźcie elewator na 5łe piętro. 

THE OLD WAY 

Żądajcie od swego grosernlka funt ^ 

I ŚLIWKOWYCH 
PMBEŁ THC NŁW WAY I 

i'e powidła zroDione są z aojrzaiyca oregonsKicn bhwck, w& 

dobrych jak importowane, cukrzone i gotowe do użytku. 

Lamon-Gohl Sybup Co. 
23 W-RanJoMi St. CfflOAGO, ZŁA. 

KRÓLOWA NIEBIOS 
LEGENDY O MATCE BOSKIEJ 

ZEBRANE PliZEZ 

Maryana Gawalewicza 

Z 20 ILLUSTHACYAMI. WYKONANEB1I 

PliZEZ 

Piotra Stachiewicza. 

Wydanie trzecie przejrzane 
i uzupełnione. 

CENA $3.75. 

NABYĆ MOŻNA W 

Adtn. Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Division St., 

CHICAGO, ILL. 

FILOTEA ^ 
CZYLI 

DROGA DO ŻYCIA P0D0ŻNEG0 
NAPISANA PRZEZ 

ŚW. FRANCISZKA SALEZYUSZA 

Biskupa i Książęcia Genewskiego, Założyciela Zakonu 
Nawiedzenia Najśw. M. Panny. 

Cena 50c. 

DO NABYCIA W ADMINI9TIIACYI 

L DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, A 
141-143 W. Dirislon St., CHICAGO. i 

Doktorzy Polscy 
W CHICAGO. 

Dr. IHaria Dowiatt, 
728 W. 18ta Ulica, 

m Telefon 7083 Canal, 

Telefon Monroe 885. 

DR. F. KALACINSKI, 
688 Noble Ulica, 

róg Bradley. 
GODZ. OFISOWE: 

Do 10 rano. Od 1 do 8 po 
pot ł od 7 do 8 wlecz. CHICAGO, 

KLINIKA CninUROICZNA, ( Wtorki 1 Pi%. 
819 Vf. Harrlton Str. \ tkl o 9 rano. 

Dr. W. A. Kuflewski, 
PoHjlOlt CO HTM SUS MEMORIAŁ HLT)(7. 

103 State St. róg Washington. Godziny: 10 do II 
przed pol. Tel. Central 3018.—Auto 3617. 

TM W. lB(a ULICA. Godziny: 2 do 4 po poł. 1 
7 do 9 wieczorem. Tel. Canal 7?. CHICAGO. 

Telefon Canal 1157. 

Dr. E. F. Napieralskl, 
Lekarz 1 Chirurg. 

Rezydencya 1 ofla 
• 682 W. 18-fa Ulica • 

potn. Aablanrf 1 Paulina Ul. CHICAGO, 

Dr. S. R. Pietrowicz, 
Lekarz 1 Chirurg. 

P.er.ydencya: 470 W. »1V1SJ0N ULICA, 
Tel. Went 68W. Ofl»: K5> Milwaukee Are. Gndn 
Ofl*.: Od 1 do 2 i od 7 do 9 wiec*. Tel. Monroe b9S. 

Offi: 1«5 W. Blnrkhnwk t>tr.. ró«; Holt Ave. 
Oodz. Oliaowe: Od 8 do I) rano. TH. Monroe 842. 

Telefon 1CS1 Ualsted. 

Dr. fl. Pietrzykowski, 
638 Milwaukee Aveiiue, 

rńg Center Aro. 

noMINT^;T,yj";r,i»i^. chicago. 

DR. W. J. SIEMINOWICZ, 
SpecyalUta w chorobach kobie- 
cych, dziecięcych 1 akuszeryl 

719 MILWAUKEE ATENUE. 
GODZINY 0FI80WE: od godziny fl rano 

do 0 wieczorem. 

TELEFON 1652 MONROE. 

rtL. TlHDS COS. 

Dr. M. J. Stupnicki, 
3121 S. Morgan St. 

Oodzlny Ofleowe: 
Od 10 do 12 w południe, fliifflirn fTl 
i od 5 do 8 po poludulu. *Qr tn,caS°» 

Dr. fl. Szwajkari, 
Ofls 1 miea/.karaio: 

(;.)M X. Ashlnuil Arc. 
llóg Blackhawk ul. 

Tcl. Monroe 10S9. 
Ood/.lny: 

Do 10 pr/.fd poludn., 
1 po 0 wieczorem. 

W Szpitalu Nazarpfanek o 10 przed pot. 

Tfl. w mietzkaniu 484.1fonroe. 

Dr. J1 TRAW, Lekarz i Chirurg 
Ofle i mieszkanie: OODZ1NY: 

m noble vi. | Kóe Intttbam Ul. i od tt~8 wieczorem, 

CHICAGO, ILŁ. 

T. Z. Xelowski, M. D. 
były lekarz w Szpitalu Nazaretanek. 

Mieszkanie: Ofla: 

5M H, Roehell Si, 709 Uilwthi hn 
Ttl. Seeley 4045. Tel. ■ooroo 1*77. 

OODZ1NY: Od 4-5 1 od 7-0 wiec*. 

Baczność Rodacy! 
Ja wam zawszę radzą iść do ewogo a przekona 

cie filą, że najtaniej możecie kupić 

KARTY OKRĘTOWE HSSSf^m 
J. PIOTROWSKIEGO, 

414 Milwaukee Avcnoe, albo 
8121 S. Morgan ni. rr Aptece. 

Jestem przekonany że wam uczciwie uslnfcŁ, 
Sam ludzi odstawiam na kolej, a wiąc przychodź 
cle, bo jeszcze 14 

TANIE KARTY OKRĘTOWE 
W tym tygodniu odchodzą bardzo do- 

bre okręta do BREM EN, HAMBURGA. I 
ROTTERDAM. 

Moje biuro jest otwarto od 8 rano do 8 
wlecz. W Niedzielę od 10 do 4 po poł. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

NA ŚLUB I to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych Jest za- 

jęta przygotowywaniem się 
do te] uroczystości, jeżeli za 

tanie pieniądze można dostuć 
drukowanych tyle, ile po- 
trzeba. bez pracy i kłopotu? 
Przyjdźcie do drukarni 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

a poka*«my wam rozmaite 
bardzo gustowne gatunki 
papieru na zaproszenfa do 
wyboru. Na tądaole reda* 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 
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OBa otwarty co wlo- 
ctór do godz. 8m«J- 

— 


