
Z życia Polaków w Ameryce. 
Z PERU, ILL. y « 

(Korespofidencya "Dziennika Chica- 

go s kiego"). 
Peru, III., 15 maja 1905. 

Dzień wczorajszy był unoczystym 
dla tutejszej Polonii, albowiem odby- 
ła się ceremonia położenia kamienia 

Węgielnego pod wspaniały gmach szko- 

ły tutejszej parafialnej. 
Od południa prawie gromadziły się 

różne towarzystwa biorące udział w 

uroczystości i w czasie oznaczonym 

pomaszerowały ku miejscu, gdzie bu- 

dynek ma stanąć, gdzie o godz. 5 roz- 

poczęły się ceremonie.Reprezentowane 
były następujące towarzystwa z obu 

miast: 
Z Peru: Polskie Towarzystwa: św. 

Walentego, Najśw. Maryi Panny, św. 

Kazimierzajlycerze św. Floryana,św. 
Barbary i św. Stanisława K. — Nie- 

mieckie: św. Józefa, Z. K. Leśniczych, 
św Henryka i Kasyno św. Józefa. 

Z La Salle: Z. K. L. Dwór św A- 

lojzego nr. 761; św. Józefa, św. Bar- 

bary nr. 3 i 7, św. Marcina i Bractwo 

św. Józefa. 
Towarzystwa z Peru przybyły na 

miejsce po pochodzie po głównych u- 

licach miasta przy dźwiękach bandy 

Halma, która świetnie się popisała 
1 bandy Białego Orła, cokolwiek 

wprawdzie nielicznej, ale także wcale 

dobrej-» 
Ceremonie rozpoczęły się od pieśni, 

modlitwy odśpiewanej przez Chór św. 

Walentego pod dyrekcyą p. Ed. Osso- 

wskiego. który rzeczywiście popisał 
się znakomicie. Potem proboszcz. 
Wiel. ka. Truszyński wyliczył doku- 

menta i artykuły pomieszczone w ka- 

mieniu; było między nimi kilka sta- 

rożytnych monet, garstka ziemi z 

Polaki, świeże gazety i różne inne 

dokumenta.. 

Następnie wszyscy uklękli by od' 

mówić modlitwę pod przewodnict- 
wem sędziwego, 78 letniego misyona- 

r*a k8. Romualda Magotta, najstar- 
s z ego może polskiego kapłana w tym 
kraju, a potem Wiel. ks. P. Rhode, 

proboszcz kościoła św. Michała z 

South Chicago i jeden z najlepszych 
przyjaciół proboszcza tutejszego, wy- 

głosił przemowę stosowna. 

Obecnymi na ceremonii byli nastę- 
pujący duchowni: Przew. ks. Keat- 

ing;. "Wielebni: ks. A. Magott z Wis- 

consin, ks. S. Naturski z Minnesoty; 
ks. P. Rhode r So. Chicago, ks. Włatf; 
Bobkiewicz" z Rutland, 111., ks. A. 

Rupprecht, O. S. D. z Peru, III., ks. 

Hougin O. S. B. z kolegium St. Bede'sr 
ks. Ambrose O. S. B. z Ladd, 111., ks. 

J. J. Schmidt z Wenona, ks. J. F. Pcv- 

wers ze Spring Valley; ks. F. Wo- 

łajtys ze Spring Valley, ks. W. M. 

Murtaugh z Sheffield, 111.; ks. M. Fo- 

ley z Geneseo, 111.; ks. P. Schidy z 

TJtica, nt; ks. Edwards z La Salle. 111., 
ks. Depta z La Salle, 111.; ks. Justus 

Pastoraf z niemieckiego kościoła w 

Ottawa, 111., ks. John Quinn z Ottawa, 
111. ł ks. Podgórski z La Salle, 111. 

Z MILWAUKEE, WIS. 

"We wtorek wieczorem odbyło się w 

sali Kościuszki specyalne posiedzenie 
komitetu urządzającego odsłonięcie 
pomnika Kościuszki. Celem posiedze- 
nia było odebranie i wydanie ofert na 

"bary" przy parku Kościuszki w dniu 

odsłonięcia. Oferty na trzy "bary" na- 

desłali następujący: Józef Czerwiński 
ł August Pajkowski, (do spółki) na 

"barę" na 5tej avenue blizko Grant u- 

licy, 30c na dojarze; Emil Czarnecki 
na "barę" na 5tej arenue, blizko Be- 
cher ulicy, 35c na dolarze; Jakób In- 

da na "barę" przy 2giej avenue pomię- 
dzy Becher i Grant ulicą. 35c na dola- 

rze od czystego zysku. Oprócz tych 
nądesłał także ofertę Maiksner, szyn- 

karz z miasta po 35c na dolarze. 
Po przeczytaniu ofert dyrektor Ba- 

naszytiski stawił wniosek, aby wszy- 

stkie trzy "bary" wydać pierwszym 
trzem oferentom po 30c na dolarze. 

Przyjęto. Każdy z nich musi złożyć w 

ręce komitetu po $100 pofęczenia. 
komitet uchwalił także, aby oferenci 

używali na swoich "barach" "cash 

register". 
Emil Czarnecki, mający być głów- 

nym marszałkiem w wymarszu, prze- 
dłożył komitetowi sprawozdanie z do- 
tychczasowej czynności. Powiedział, 
że obrał sobie w każdej parafii po je- 
dnym marszałku i po dwóch podmar- 
szałków. 

Komitet uchwali także, aby w par- 
ku w dniu odsłonięcia pozwolić na 

inne gry, Jak wygrywki na laski, koło 

szczęścia itd. Do tego obrano komi- 

tet, który się składa z dyrektorów 
Banaszyńskiego, Grutzy i Rozmaryno- 
wskiego. Do tego komitetu mają się 
fgloeić oferenci, którzyby życzyli so- 

bie Jaką grę w parku zaprowadzić. Za 
miejsca mają płacić ogółem a nie za 

procentem. 
Obrano komitet do udekorowania 

hali, w skład którego wchodzą, dyr. 
Smukowski, Gurda i Górski. 

Uchwalono polecić dyrekcyi, aby na 

wiecaór w dniu odsłonięcia zaprosić 
jnówców do sali Kościuszki oraz chó- 

pj śpiewackie. Mają być wygłoszone 
tezy mowy — dwie polskie a jedna 

angi#lAą^ .v ._. 

Kompanii "'światła eł^tryeśnego o- ] 
fląrujo aa ten wi«ęaór Jedea tak swa- 

ny "Arch light". Komitet uchwalił, a- 

by światło to zaprowadzić przy wje- 
ździe do parku na 3ciej avenue. Uch- 

walono także, aby na bramie powie- 
szono cztery obrazy: — Kościuszki, 
Pułaskiego, Waszyngtona i Roosevel- 
ta. 

Uchwalono zagodzić orkiestrę z 16 

muzykantów dla dywizyi dzieci dla 

tego, że News i Journal kapele odmó- 

wiły z powodu nie należenia do unii. 

Przy końcu uchwalono, aby wszyst- 
kie towarzystwa narodowe, czyli te, 
które nie należą, do żadnej organiza- 
cyi,stanowiły w wymarszu osobną dy- 
wizyę. Towarzystwa te są: Paderew- 

skiego, Kraszewskiego, Dąbrowskiego, 
Głowackiego, Dwór Katolickich Leś- 

niczych św. Stanisława i inne. Towa- 

rzystwa te mają sobie także zagodzić 
osobną muzyk?. 

POLSKA MŁODZIEŻ W DETROIT. 

Jak się bawią, młodzieńcy polscy 
w Detroit, świadczy następujący list 

napisany do tamtejszego "Dziennika 
Polskiego": 
Szan. Panie Redaktorze! 

Czytając pilnie "Dziennik Polski", 
znajduję w nim czasami rzeczy myl- 
nie przedstawione. Nie sądzę, by po- 
chodziły one z umyślnego przekręce- 
nia, lecz ze złej informacyi. 

Jedną z takich wiadomości, to no- 

tatka o "Polish American Club" w 

numerze poniedziałkowym. Powie- 

dziano, iż z okazyi obchodu konsty- 
tucyi Sgo maja "Club" urządził kon- 

cert i zabawę. Wygląda to tak, jakby 
"Club" urządził obchód majowy, bo 

nawet wielu ludzi, którzy tam nie by- 

li, tak sobie to tłomaczy. Będąc nao- 

cznym świadkiem i mając w ręku pro- 

gram, widzę od góry do dołu tylko 
angielskie utwory. 

Wprawdzie Polacy występują, z por 

pisami, ale śpiewy tylko w języku 
angielskim. Kto urządza obchód na- 

rodowy, przystraja halę w barwy na- 

rodu, a na owym koncercie hala przy- 

braną była czysto po amerykańsku. 
Nie jestem zapaleńcem. ale też to 

smutny objaw tak szybkiego wynaro- 
dowienia się. — 

W tymże samym numerzo powta- 
rza Szan.. Redaktor artykuł z "Polaka 
w Ameryce" p. t. "O wynarodowieniu" 
a czytając uważnie, widzę że jest ra- 

cja. Nasza polonia detroicka idzie* za 

innemi, i u nas obywatele, którzy po- 

winni świecić' przykładem wytrwania 
na oślep pędzą ku zgubie* popierając 
osobiście dążenia "Polish American 
Clubu". 

Zaciekawił mnie ten Club bardzo, 
to też chciałem się dowiedzieć, kto 
tam należy, no i przekonałem się,iż 
prócz młodzieży,liczy wielu obyw. po- 
ważnych których nazwisk na razie 

nie chcę wymienić, bo może sami 

przyjdą do przekonania i porzucą To- 

warzystwo dążące szybkim krokiem 
ku wynarodowieniu. Są tam nawet ta- 

cy, którzy występują w Gminie zwią- 
zkowej z mowami o utrzymaniu ducha 

narodowego i języka, a równocześnie 
należą do "Clubu"' o wprost przeciw- 
nych ideach. 

Wielu z nich zapytywani, dlaczego 
to robią, odpowiadają, że wstąpili dla 

interesu, bo w tym "Clubie" ludzie 

maję. pieniądze i poprą ich składy i 

zakłady lub też galerye. śmieszna to 

obrona, naiwniejszy jeszcze "Polish 
American Club", że przyjmuje na 

członków ludzi czychających na ich 
zarobek, że kilkunastu młodych ludzi 
nie czuje już po polsku, że dobrowol- 
nie wyrzeka się wiary i uczuć i krwi 

ojców i dziadów swoich, to takie wy- 

jątki trafiają się, lecz że ludzie po- 
ważni i poważani im dopomagają, to 

wstyd i hańba. 

Nietylko "Dziennik" pisał o obcho- 

dzie, ale także angielskie gazety, a to 

Już źle, że obywatele ci bałamucą o- 

pinię publiczną. 
Był obchód konstytucyi 3go maja 

na stroifie zachodniej w hali Kudrona.. 
lecz nie w hali Harmonia. Tam czczo- 

no pamiątki nieśmiertelnej konstytu- 
cyi, a tu wśród inteligentniejszej Po- 

lonii na wschodniej stronie zabijał je 
"Polish American Club". 

Chciałem tylko sprostować, a rozpi- 
sałem się wiele i może Redaktor nie 

zechce mi wydrukować, ale chciałbym 
jeszcze wspomnieć o przedstawieniu 
ruchomych obrazów. Między innymi 
przedstawiano "3Mo,rdc<rstwo McKin-1 

leya" 1, o zgrozo! publiczność z ra- 

dości klaskała. 

To, co powinno pójść na zatracenie, 
z tego co narodowi polskiemu hańbę 
przynosi, z tego cieszyła się publika 
zgromadzona na "obchodzie" u "Po- 
lish American Club". 

Na x;a!e ich usprawiedliwienie mo- 

żna tylko odpowiedzieć: "Panie! od- 

puść im, bo nie wiedzą co czynią", a- 

le w pracy nad poprawą i wycięciem 
tego raka' z naszej Polonii zaprzestać 
nie można. 

o —- 

Między przyjaciółkami. 
— Wyobraź sobie, że mój narzeczo- 

ny zachorował i doktór stwierdził. o- 

trucie v. 5 
— Nie powinnaś go była tyle cało- 

wać... J 

Niech Hartman Umebluje Wam Mieszkanie. 

es; WARUNKI KREDYTOWE KSI"4 
U Hartmana wybierzecie to czego chcecie a wtedy my słuchamy gdy wj dyktujecie nam warunki kredytowe — gdy powiadacie nam co Btosownem będzie 
dla waszej dogodności i co od nas wymaganym będzie. Ta nowość sprawiła że Hartman posiada najpopularniejszą instytucyę kredytową w całym 
kraju. Zawsze pokładuliśmy największe zaufanie w robotniku 1 nie popełniliśmy błędu. Otwarte Wieczorami. 

Łóżko, Sprężyny 
i Materac, Kom- 

pletne, 89.75. 

ITai-tniann Sppcynloa Doekonaie zro- 

Oferta mi Gotownlnie. pi°"nełr(|oa,!oiaI 
rowau-go ciemno-dąbowejro wykończenia, ma 
obczerne i wieikio szuflady; pięknej formy 
francuzkie lustra o rzniętych brzegach osa- 
dzon- w rzeźbionej oprawie. Ta a rń 

gotowalnia jest robiona pod na- I || .0 U 
nzytn nadx«rera, więc j«-et nnjl. B B | 
konetrukeyi i wykończenia tylko I V 

Warunki: $1 gotówką i 50c tjgodnoiTO. 

Ilnrtmana Ofcrtft lin Koninie- Ten garnitur skłtida s1q /. Łóżka, Sprężyn i Alut-rnca. 
i»n T A>i-n Łfifcka en akurat jak obrazek,masywne.grube ozdobiona 
1110 Komuill.lCJJlie tozuo. g ójnie,emulowane w najpopularniejszych ko-n 7 r 
loriich i komhinacynch kolorów. — Sprq2yny pą najtrwalszej k-Mistrukcyl, robione z IJ / u 

najl. etali — Materac jeat •/. naszego własnego wyrobu, y. rai'} » kim wierzchem i bardzo 
Wj godny, pokryty grubą wsypką.orzegl tasiemką obszyte. Cały garn. w ten tydzień za w 

Warunki Kreiljtone: Si golonką i óOc tjgodniowo. 

Otwarto Wieczorami. 

JŁwawttf 
* V 

Hartlimnn Sanitarna Stalowa Ma extra mocną stalową oprawą, pokryta bardzo dobrym 
I)uvptinnrf *infu I I <t^L n materyałem, przymocowana na obu końcach 

euł)ort SOIU 1 ŁJZkO. eialowomi sprężynami, wielkie poręcze na tn.t- -f 7 C 

hoń_ wykończone, które stanowią podstawki do stóp i głowy gdy łóżko jest otwarto. #* | O 
Te Davenport Sofy eą niezrównanej konstrukcyi i wyglądają jakby wytrwały na 

zawsze, specyaluie po 

Warunki Kredytowe: $1 gotówka i 25c tygodniowo. 
I — 

łlartmnnn JSpoernlnn >'°«r 
Oferta »« Wdikl. SlftltólSS: 
Onrt) ma wyłączny deseń Hartraana; "yylą- 
da jak obrazek, jest cały robiony •/. płąlcnej 
trzciny rQcnie przetkanrj: ruflowany pura- 
uoiik; śliczne wyścielanie; kola a en 
obciągnięte extra grubą gumą, I *1 »*1 II 
zielono emaliowane, ilartmana I i 
apecyui. eona przez cały tydzień I Łm 

Warunki: 1.23 gotówką! 60c tjfodniowo. 

Całkiem Dębo-J'* w/orek, wyłączny de- 
xvv Ił roildiia seii UartmuDtt, ł-idnie wy- 
"* oWowuny.ozdobony śru- 
bom! rzeźbieniami; śliczne szuflady u wie- 
Tzcbu, jedna wewnątrz wykładzina a a a 

do sr-brnych naczyń; cxira dużo V® ■■ J 
I iąk. f rrny frunc., lustro szlifo- M * 

wane, pod każdym w/gl. niezrńw. Sm U 
Maiunki: $2.ó0 gotówką i 6t>o ty rodnio* o. 

%\ i 963 Milwaukee Avenue, róg Paulina Ulicy. 
Główny Skład i 223, 225, 227 i 229 Wabash Ayenue. 

Hartmnna Wilton robion* podług na- 

Aksamitne Dywanj, 
dawane tylko prze* składy rUrtmana; najlep- 
szego gatunku, wzory są nowe i stanowczo 
ładne, Icolory spodobają slą aa YE 
najwybredniejszym; trzeba ta I Ua / U 
dywany widrieć, aby Je nal»> # II 
fcycie oszacować. Cena mm w 
Warnnkl: $2.50 grotówką I 80c tygodniowo. 

Saitlzg wielki wybór damskiej płócien- 
ni bielizny spodniej znajduje siĘ u 

WM. LEDERER & CO., 
firma która wykupiła 

526-532 MILWAUKEE AVE., róg Centre Ave. 

Damskie nocne koszule. Damskie staniki na gorset (corset 
covers\ Damskie majtki. Damskie spódniki 

w dobrym stanie, taniej niż 50C NA DOLARZE. 
Damskie spódniki, zrobione z dobrego płótna, trzy rzędy wstawek, a 

koronką upiększone, szeroka falbaua, miały być sprzedawane po / U O 
§1.25; wyprzedaż na Sobotę | U U 
Damskie nocne koszule, zrobiono z dobrego płótna, A a 

z rufelką u szyi; na wyprzedaż / U P 
w Sobotę £ UU 
Damskie majtki, zrobione z dobrego płóciennego perkalu, ubierane ^ |" 
wstawką i koronką, mają szeroką ruflę, regularna cena 50c, / 1 P 
na wyprzedaż w Sobotę £, v U 
Damskie staniki (corset covers), zrobione z dobrego płótna, z peł- f f| 
nym francuzkim przodkiem, zakładki i rufie, warte 40c, I U O 
nu wyprzedaż w Sobutę | U U 

Przyjdźcie i zobaczcie nasza wystawę płóciennej spodniej bieli- 

zny. Jesteśmy pewni że zaoszczędzimy wam sporo pieniędzy. 

VARICOCELE 
HYDROCELE 

(rozszerzenie tyl) 
Żadnego cięcia ani b61n 

Chcą wyleczyć każdego mąźćzyzną cierpiącego na Varicocele. Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
żenie l£rwi, Osłabienie Nerwowe, Ilydrocele, albo Choroby Miądzykrocza. 

Tą korzystną ofertą robimy dla wszystkich fych, którzy wydali ewoj# piec i ad ze dla 
wyleczenia sią bez skutku, oprócz tego. aby udowodnić wszystkim tym, którzy pyli le- 
czeni przez tuzin lub wiącej innych doktorów lecz bez ekutko, *• ju mam Jedyny sposób 
za pomocą którego Was raz na zawsze wyleczą. 

Nie płaćcie za niewyleczeuie tylko za tryloczenie. 
Dolegliwości żołądka, wątroby i nerek, cboć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wyleczy. 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicą, 
broncbitis lub suchoty stano- 

wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechi- 
wanie Oialinowego Gaza. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą waa szybko 1 raz 
na zawsze i to zupełnie -krotnie. 

PORADA DARMO. 

Wylewam ca stale 

Sp^cyłlist* 
Chorób Kobiet 

1 Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, b61 w plecach 
białe upławy, wyleczone na sta- 

łe moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
i choroby skórne, Jako to: kro- 
ety, wrzody, utrata włosów itd. 

Ja wasz wr leczę raz na 
zawBze- 

1IÓWIĘ PO POLSKU. 

£ ZINS 247 W" Madison Street, róg Sangamon, 

GODZ. OFISOV\ E: Od 3:30 rano do Bf^J wieer. W Nledz. od 9tej rano do 7maJ wlecz. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 
Zaopatrzony znacznym zapasem juk najświeższych, najmodniejszych wiosenny eh materyi, wy- 
konuje wszelkie nbrania mąakie najdokladoiej. 

Ceny bardzo przystępne.—Wykończenie nadzwyczaj staranne. 

-.-.'i,gęj f. 

Ogłaszajcie się w Dzienniku Chicagoskim. 

594 i 596 BLUE ISLAND AVE. 

Nasze Nadzwyczajne Powodzenie 
jest przekonywującym dowodem że gatunki i ceny skaładu HOME 
CLOTHINGr CO., są niezrównane, 

Odzież której połączone zalety są 
modny fason i nizkie ceny. 

Przez staranne studyowanla gustu mężczyzn 1 chłopców każdego wieku 

jesteśmy w stanie ofiarować odzież, którą możemy rekomendować i która wy- 

pełni naszą obietnicę absolutnego zadowolenia odbiorcy, \asze ceny są niższe 
aniżeli gdzieindziej, ponieważ dajemy więcej za tę samą kwotę pieniędzy — 

modniejszy fason, lepszy gatunek materyału i lepsze wykończenie. 

Letnie ubrania dla Mężczyzn. 
Sakowe ubranie, pojedyńcze albo dubeltowe w pier- £ n A 
siach —skrojone podług najnowszej mody, robione 

° 

przez firmę Hart, Schaffer & Marx, po cenach 

Dla Młodzieńców 

*3 .50 do 
liczących 15 do 20 lat ofiarujemy bardzo piękny 
wybór ubrań najnowszego kroju, pojedyńcze al- 

bo dubeltowe w pieraiach; ceny od 

Obecnie wystawiliśmy największy i najładniejszy zapas 
ubrań wycieczkowych (outlng suits) kiedykolwiek ze- do 
brany w naszem mieście, po cenach 

Spodnie wycieczkowe (outing pants) od S 1.50^° $4 

*15 
$15 

Kwatera na obrania, do Pier- 

wszej Komunii św. i zakoń- 
ezenia roku szkolnego. 

Piłka i pałka (baseball & bat) 
darmo z każdem chłopięcym 
ubraniem. 

A. PR O MIJŚfSKIj Zarządca. 

DA CV U A DIIDT1IDC można teraz «a połową ceny kupić wproit 

rflul HA filii I iinr Z'abryki. Zastosowanie 1 zbad-uil przez 
najdoświadczeńezj'ch bandożyetAwdla datn 

v»",,"'no Przeszło C0.0:0 zado- 

Polscy klercy na 

usluji Polaków. 

1 mężczyzn'jost bozpłutne." Przeszło" Ł0.(K0 zado- 

wolonych iostumerów obecnie noizą naaze pasv. 

HOTTINGER TltUSS FACTOKY 
465 MII,VTAUKKK AYENUK, rój; Chicłipo Aventie., Ole J°"c'PHn 7^wi^'orer» 

Otwarto codziennie od 9tej rano do 8tej wieczorem. W niedzielą od Ptej rano do 7mej j 

AI^IPDMA jedyny polski kowal w Chicago, 
• znaj§cy swój fach. 

Wjrnbia nowo yfozj ciężarów e, expres<me i wozy dla blznesmanów. J 

Przyjmuje Bta- 
re wory przy 
zakupnie no- 
wych 1 daj® od- 
powiednio u- 

atąpatwo w za- 

mian, za gotó- 
wką 1 c b na 

mieslączne wy- 
płaty. 

109—111 
W. Division St. 

Meat Market* 
T» *Ti"7 

Przyjmuje re- 

peracye wszel- 
kie przy wo- 
zach fachu ko- 
walskiopo,fcoło- 

• dziojskioco i la- 
klernlclwa. Od- 
etawia prędko 1 
po umiarkowa- 
nej cenie. 


