
Z życia Polaków w Ameryce. 
WRAŻENIA Z PODRÓŻY PO 

POLSKICH OSADACH W 

STANACH ZJEDNOCZO- 
NYCH. 

Dla "Dziennika Chicagoskiego" 
spisał 

Ignacy Kowalski. 

(Ciąg dalszy.) 
Czas i obowiązek nagliły mię 

W dalszą drogę. Pożegnałem go- 

ścinnego proboszcza, podzięko- 
wałem za przyjęcie jemu i jego 
starej a poczciwej matce i dalej 
do 

Mt. Pleasant. 

W drodze tamdotąd przedsta- 
wiają się oczom te same widoki. 

Widzi się góry, pozbawione la- 

sów, węgle i węgle, i górników 
z lampami na czapkach i "pela- 
mi" przez ramię zawieszonymi. 
Osacla polska liczy 500 rodzin, 
do szkoły uczęszcza 220 dzieci. 

Obowiązki duszpasterskie speł- 
nia tu Wiel. ks. Alex. Siwiec. Te 

same tu stosunki, jak i po innych 
parafiach, lecz .praktykujący ka- 

tolicy żyją tu w zgodzie i jedno- 
ści, a o ich ofiarności pochlebnie 
świadczy piękny murowany ko- 

ściół i inne zabudowania para- 
fialne, oraz ich własne a czyste 
domki. 

Johnston. 
Głośne to miasto z częstych 

powodzi, wielce mię zaciekawiło, 
lecz na wstępie nie mogłem za- 

spokoić mej ciekawości, bo po- 

ciąg nasz tak się opóźnił, że przy- 

jechałem już wieczorem. Udałem 

się zaraz do hotelu i dopiero na 

drugi dzień rano, wyruszyłem do 

Wiel. iks. B. Dembińskiego, lecz 

nie zastałem go w domu. Nie 

mogąc z rana spotkać w żadnym 
"hotelu" gadatliwych patryotów 
i od nich dowiedzieć się bliższych 
o życiu Polonii szczegółów^ wró- 

ciłem do miasta, aby je przed o- 

•dejściem pociągu dobrze obej- 
rzeć. 

Ze wszystkiego, widzenia go- 
dnego, najwięcej podziwiać na- 

leży śmiałość i odwagę tych, któ- 

rzy pomimo kapryśnej często 
rzeki, stawiają nad jej brzegami 
swoje domki i fabryki. Z nadej- 
ściem nagłej odwilży lub gwał- 
townych deszczów, rzeka wzbiera 
szybko i występuje ze swego ko- 

ryta, otoczonego z obu stron 

wysokiemi a stromemi górami, 
które łakomstwo handlarzy po- 

zbawiło lasów. Lecz zdaje się, że 

mieszkańcy oswoili się z kapry- 
sami rzeki i zapominają o grożą- 
cem im niebezpieczeństwie. 

Zamieszkali tu Polacy rozpo- 
częli przed paru laty budowę no- 

wego kościoła, lecz z braku fun- 

duszów, skończono tylko "base- 

ment", pokryto go dachem i tam 

odprawiają się tymczasowo na- 

bożeństwa. 
Nie mogąc się dowiedzieć, ile 

rodzin do parafii należy, czy jest 
szkoła i ile do niej uczęszcza 
dzieci i jakie tu panują pomię- 
dzy Polonią stosunki, pożegna- 
łem miasto i przez Altona i Har- 

risburg- wyiechałem do 

Philadelphii. 
Kiedy mijałem te okolice, 

miejscami urocze, przyszedł mi 

na myśl Pułaski i Kościuszko. Tu 
w tej okolicy oni walczyli za 

wolność, którą tak gorąco po- 
kochali. Żaden z nich nie przy- 

puszczał, że kiedyś w tych go- 
rsach ziomkowie ich niewolnicze 
prace spełniać będą, że tu roz- 

brzmiewać będzie mowa polska 
i echem odbijać się będzie pieśń 
polska. 

Polaków spotkać tu można 

wszędzie. Pracują w olbrzymich 
fajbrykach w Htairrisburgu i w 

Ąltonie, pracują prawie wszędzie, 
gdzie za, pracę znajdują chleb 
dla siebie i swoich. Od czegóż 
bowiem kraj wolny? Pułaski w j 
walce o wolność poniósł chwale- 
bną śmierć na polu walki, więc 
słuszną jest rzeczą, że z tej wol- 
ności korzystają jego potomko- 
wie. Ale niestety! Gdyby Pułas- 
ki bvł przeczuwał, że z wolno- 

me będziemy/ umieli 

korzystać, że wolności tej uży- 
wać będziemy na naszą zgubę, 
że burdami 1 zaburzeniami ko- 

śłcielnemi wstyd i hańbę całemu 

społeczeństwu przynosić będzie- 
my, byłby się może namyślał, 
czy ma tu przybyć lub nie... Lo- 
tem błyskawicy przeleciały my- 

śli moje do ziemi ojczystej, gdzie 
w srogiej niewoli pogrążeni bra- 

cia nasi, ustawiczną walkę to- 

czyć muszą o wolność słowa, pra- 

sy i wyznania i znowu stanął mi 

przed' oczyma duszy obraz wol- 

ności amerykańskiej, która, za- 

miast nas tu jednoczyć, do wspól- 
nej zachęcać pracy, podnosić mo- 

ralnie i materyalnie — rozdwaja 
i waśni i tak zatopiony w tych 
myślach, przybyłem do Philadel- 
phii. 

Miasta chyba opisywać nie po- 
trzebuję. Znane ono jest każde- 

mu szkolnemu dziecku. Jest pię- 
kne, czyste, ruchliwe, ma liczny 
zastęp bogatej i biednej szlachty 
egipskiej a jeszcze więcej natrę- 
tów. wyrywających przybyszom 
kuferki z rąk i ofiarujących swą 

gotowość do zaniesienia bagażów 
tam — gdzie pieprz rośnie. Po- 

licyanci traktują natrętów pałka- 
mi, lecz ci widocznie do tego 
przywykli, bo odpędzeni od jed- 
nego, biegną do drugiego podró- 
żnego i te same złodziejskie ro- 

bią oferty. 
Największą parafią polską za- 

rządza; Wiel. ks. Dr. J. Biela, lecz 
że był obłożnie chorym, nie mo- 

głem się z nim widzieć. Kościół 

p. w. ś\v. Stanisława, otoczony 

ze wszech stron Włochami i ży- 
dami, jest piękny i wewnątrz czy- 

sty, plebania, sądząc z zewnętrz- 
nego widoku, wygodna. 

Wspaniałe zabudowania para- 
fialne posiada parafia św. Waw- 

rzyńca. Wszystkie budynki wy- 
stawione z czerwonego ciosanego 
kamienia więcej wyglądają na 

rezydencyę arcybiskupią, aniżeli 

na parafię polską. Założycielem 
tej parafii był ks. Emil Katain, 
Przed 23 Laty parafia ta była pun- 
ktem zbornym zamieszkałych po 
wszystkich stronach miasta Po-, 
laków. Dziś stosunki się zmieni- 

ły. Pozostał wprawdzie kościół i 
inne zabudowania, ale w sąsiedz- 
twie ich nie miesz;ka ani jednał 
polska rodzina. Z biegiem czasu 

powstały inne parafie polskie, a 

ta, mając $13,000 długu a tylko 
550 rodzin, nie może podołać cię- 
żarom i jak mnie zapewniano, 
po otwarciu nowotworzącej się 
polskiej parafii w sąsiedztwie 
przejdzie w ręce Ajryszów. 

Do -szkoły uczęszcza obecnie 

500 dzieci, lecz wkrótce liczba ta 

się zmniejszy, bo nowa parafia, 
którą biskup polecił tworzyć ks. 
M. Monkowskiemu, odbierze sta- 

rej przeszło 200 rodzin. Wiel. ks. 
G. Kraus ubolewa nad tem, lecz 

zaradzić koniecznym zmianom 
nip może. 

Philadelphia słynie nietylko z 

dzielnych patryotów amerykań- 
skich, ale i polskich. Tych ostat- 

nich tu bardzo wiele, a co drugi 
to lepszy. Jeden z. nich, zostaw- 

szy prawie równocześnie mężem 
i ojcem bogatej żony i matki, 
wsiatdł gwałtownie na konika pa- 

tryotycznego i ogłosił zdumionym 
Amerykanom, że jest generałem 
woj-sk polskich, że ma trzy kor- 

pusy wojska i że gotów jest na 

każde zawołanie ruszyć przez 

Alaskę na Moskala. Pokazywano 
mi odnośny artykuł w jednej z fi- 

ladelfijskich gazet ang. Pusty 
śmiech mnie brał, kiedy czytałem 
te przechwałki narwańca, który 
nie wie, jak nas tem ośmiesza w 

obec cudzoziemców i pogarsza 
położenie naszych braci w Nliem- 
czech. Niedaleko Philadelphii 
jest liczna kolonia polska w 

Briceburg. 
Liczy ona 700 rodzin, a do 

szkoły uczęszcza 350 dzieci, któr 
re uczą siostry Felicyanki. Para- 
fia zorganizowaną została przez 
obecnego księdza proboszcza, M. 

Kopytkiewicza w roku 1892, a w 

roku 1899 wybudowali Polacy 
wspaniały murowany kościół o 

"wysokich wieżach, dominujących 
nad całą okolicą. Stary kościół 
zamieniono na szkołę i mieszka- 
nie dla Sióstr. W kościele wszy- 

stko nowe, ołtarze rzeźbione w 

gotyckim stylu, sprowadzone 
wraz z figurami z "kraju," im- 

ponująco się przedstawiają.Wiel- 
ki ołtarz zdobi olbrzymia figura 
św. Jana, wedle obrazu artysty 
Żukotyńskiego. Wartość para- 
fialna przechodzi sumę $90,000, 
a zobowiązań jest tylko na $13,- 
000, o które proboszcza głowa 
nie boli, bo jak powiada, ma w 

parafii ofiarnych ludzi, i regular- 
nie płacących swoje podatki. Z 

wszystkiego, com tam widział, 
odniosłem rzeczywiście jaknaj- 
lepsze wrażenie o ofiarności pa- 
rafian i o rządnej -ręce gorliwe- 
go proboszcza. 

Na jednem z przedmieść Phi- 

ladelphii, zwanem 

Manayunk, 
jest również polska 'kolonia i pa- 
rafia. Od (pięciu lat jest tu pro- 
boszczem Wiel. ks. B. Tomiak. 

Praktykuj ących katolików ma 

parafia 413 rodzin, nie praktyku- 
jących jest dużo, lecz tych nie 

zdołał ksiądz policzyć. Żyją oni 
sami dla siebie i na swój sposób 
chwalą Pana Boga. 

Skromny kościółek upiększył 
i powiększył ks. T. praktyczne- 
mi zmianami i otoczył pięknym 
ogródkiem. Do szkółki parafial- 
nej uczęszcza 140 dzieci pod kie- 
rownictwem Sióst Franciszkanek. 

Rozstawszy się z proboszczem, 
wróciłem do Philad., a ztąd wy- 
ruszyłem na promie do 

Camden. 

•Miasteczko iezyi w stanie i\ew 

Jersey i jest miejscem wyciecz>ko- 
wem dla Filadelfijczyków. Polacy 
zamieszkują osobną dzielnicę, 
złożoną z 300 rodzin. Z powodu 
zajęć parafialnych nie mógł mi 

Wiel. ks-. M. Tarnowski więcej 
0 parafii podać szczegółów. Ko- 
ściółek mają Polacy ładny, z 

czerwonego kamienia i własną 
szkółkę, a. pracują po fabrykach 
1 dokach. Większa część posiada 
własne, ładne domki. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
-- o 

WIEC UNIT6W. 
na Podlasiu. 

(Korespondencya.) 
Warszawa, dnia 2 maja. 

W tych dniach odbył się na 

Podlasiu wspaniały imponujący a 

jedyny w swym rodzaju wiec. W 
Królestwie, gdzie najmniejsze 
zebranie szpiegowane bywa przez 

szpiclów Ochrany, tam w Króle- 
stwie zebrało się z górą 5000 na- 

rodu na wiec, o którym ani poli- 
cya ani duchowieństwo nic. nie 

wiedziało, 
Nazwę miejscowości muszę za- 

chować w tajemnicy. 
W nocy już chyłkiem poczęły 

sunąć to gromadki większe i 

mniejsze, to pojedyncze jednost- 
ki lasami i dróżkami na oznaczo- 

ne miejsce. Najliczniej reprezen- 
towane były powiaty Bialski, Ra- 

dzyński, Konstantynowski i Wło- 
dawski, dalsze zastąpione były 
przez licznych delegatów ludno- 
ści w promieniu 15 mil. Z miej- 
scowości, gdzie się wiec odbywał 
wszyscy meszkańcy przybyli na 

zgromadzenie. 
O godzinie 8 z rana, w uroczym 

lesie pod gołem niebem rozpoczę- 
ło się uroczyste nabożeństwo. Fo 
nabożeństwie delegaci różnych or- 

ganizacyi naród wy ch : Towarzy- 
stwa Opieki nad Unitami, Towa- 

rzystwa Oświaty Narodowej, re- 

daktor "Polaka", przedłożyli 
sprawozdanie z działalności i zda- 

li sprawę z obecnego stanu kwe- 
styi relgijnej, względnie toleran- 

cyi religijnej w Rosyi, następnie 
wzywali, aby lud unicki koniecz- 
nie przechodził na katolicyzm i 

aby gminy oświadczyły się za ję- 
zykiem polskim jako urzędowym, 
aby wysyłano żądania zakładania 
szkół polskich w miejsce cerkie- 

wnych itd. 
Wśród zebranych unitów pano- 

wał niesłyszany entuzyazm. Spra- 
gnieni oświaty i pociechy w cię- 
żkiej kilkodziesięcłoletnej walce 
z caratem o wiarę i język,w mów- 
ców jak w proroków nowe im gło- 
szących objawienie, wsłuchiwali 
się zebrani Unici. 

Wiec zakończyli zebrani okrzy- 
kiem na cześć Papieża i Polski, 

Jutro rozpocznie się drugi tydzień Wielkiej Sprzedaży Zapasu Fabrycznych Okazów 

Damskich Ubrań, Sukien i Surdutów 
po tej niebywale niskiej cenie 

50 CENTÓW NA DOLARZE. 
ETKI FAMILII W CHICAGO SKORZYSTAJĄ Z TEJ WIELKIEJ 8PKZEDAŹY W TYM OSTATNIM 

| tygodniu. Setki familii zaoszczędzą sobie połowę kredytu na swoich ubraniach. Jest to bezwątplenla najwię- 
ksze taniośclowe wydarzenie w historyi miasta Chicago. 

Wspaniałe Ubrania, Suknie i Surdu- 
ty dla Dam i Dziewcząt. 

Wybór jest tak olbrzymi, że nie możemy podać tu dokładnego jego opisu, tyle tylko 
powiedzieć możemy, że je9t tak wielki, że z pewnością znajdziecie w nim to, czego po- 
żądacie, i że akurat połowę zaoszczędzicie sobie na każdym przedmiocie ubraniowym u 

n^b zakupionym, 

Warunki: $1,00 TYGODNIOWO. 
Zaopatrzcie przy tej sposobności całą waszą familię, płacąc nam za towary według 

tego jak wam najdogoduiej, w ratach po $1,00 na tydzień. 
Dajemy kredyt każdemu. Jeżeli, wasze dochody są małe to potrzebujecie wsparcia 

kredytowego. Większość prucujących za myto potrzebuje kredytu. My chętnie kredyt 
wnm damy. Możecie sobie wybrać co wam się podoba a za ubranie odpłacać możecie 

podczas kiedy je nosicie. 

Skład Otwarty Późno Dziś Wieczór. 
* czasie. 

AUS 
Męzkie Ubrania, Specyalnie. 

Elegancko odrobione męzkie ubrania, z czarnego Clay lub Tybetu, z nader piękną podszewkq, jedwabiem A A r 

szyte, o szerokich, atletycznych ramionach, z surdutami o frontHch kształt swój zachowujących, ?. najplę- U II H 

kniejszego i najtrwalszego gatunku materyi, specyalnie sprzedawane po Vi V II 

913 Milwaukee Ave., pomiędzy Paulina ul. i Ashland Ave. 

ślubując, że zażądają solidarnie 

wliczenia ich do grona wyznaw- 
ców wiary katolickiej i że w tein 

swojem postanowieniu pozostaną 
niezmienieni, nieustraszeni żad- 

nym gwałtem i bezprawiem. Wy- 
trwają, jak wytrwali, mimo tylu 
lat niedoli. 

Po skończonym wiecu ■sześć- 
set osób przystąpiło natychmiast 
do katolickiego kościoła, w tem 

ioo osób, które od lat przymuso- 
wo stały przy prawosławiu. 

Wśród śpieJwów religijnych i 

narodowych jak przyszli tak się 
rozeszli chyłkiem. 

WTiec ten, z niezmiernym spry- 
tem i ogromnym nakładem sił 

zorganizowany i przeprowadzony 
wywarł na zebranyc,h nieztarte 

wrażenie. Rozejdą się Unici wie- 

cownicy do swoich sadyb, tam 

głosić będą słowa, które na wie- 

cu usłyszeli, a siła i odporność 
twardego ludu zwiększy się je- 
szcze i spotęguje. 

Uczestnik. 
— o 

Tragedya dwóch biednych sióstr. 

Wypadek rzadkiej tragiki wy- 

darzył się, jak pisze "Dz. Beri"., 
w Rixdorfie pod Berlinem, gdzie 
niezamężne przyrodne siostry Ro- 

zalia Liesetzki i Marya Gruschka 
(pierwotnie nazywały się niewą- 
tpliwie Lisiecka i Gruszka) za- 

mieszkiwały skromny pokoik. U- 

trzymywały się z szycia. Od kil- 

ku miesięcy szło im bardzo licho, 
zarabiały mało, a do tego przysz- 
ła choroba i chociaż czasami noce l 

spędziły przy szyciu, nie zdołały 
sobie mimo nader skromnego ży- j 

cia, środków utrzymania wypra- 
cować. Musiały zatem towary 

■ ■ «- ! 
brac na cuug i nie mugty zapiać 

miesięcznej dzierżawy. W końcu 

zagrożono biednym siostrom ko- 

mornikiem sądowym i egzekucyą, 
jeśli do pewnego dnia nie zapłacą 
długu 30 m. Oznajmienie to wpro- 
wadziło je w ogromną rozpacz; 
starały się wszelkiemi siłami o o- 

we 30 marek, ale daremnie. Zroz- 

paczone oczekiwały więc z nie- 

wymownym strac.hem dnia, w któ- 

rym komornik miał się zjawić w 

ich pokoiku. We wtorek ukazał 

się ten postrach dla nich i biedne 

siostry, zupełnie złamane, przy- 

patrywały się, jak komornik pie- 
czętował tych kilka skromnych 
drobnostek i pamiątek, które im 

dawniejsze lepsze przypominały 
czasy. Po jego wyjściu zostawały 

przez dłuższy czas w głębokiera 
milczeniu, potem zaczęły biegać 
po pokoju i niezrozumiale, bez 

związku i treści do siebie rozma- 

wiać. Przybiegli sąsiedzi stwier- 

dzili, że siostry dostały pomię- 
szanie zmysłów; zawołano poli- 
cyę ł lekarza, który biedne obł^r 
kane kazał przewieźć do lazaretu. 

^ Jeżeli chcecie zobaczyć najpiękniejszy i najmodniejszy wybór 
kapeluszy damskich, wtenczas przyjdźcie do 

M. DROZDOWICZA, 
500 Milwaukee Ave., naprzeciwko Elston Ave. 

Wybór jego składa się z 33000 kapelu- 
szy, Po co chodzić po innych sztoracb i 
czns marnować, kiedy dostać monecie od 
rnzu co chcecie i to po tych 6amych ce- 

nach, jakie te mało sztory mnie płacić 
mu6zą, Jak każdemu wiadomo, mam 

największy burtowuy skład kapeluszy 
damskicii w Ameryce. U mnio stale pra- 
cuje od 50 do CO ludzi. Przyjdźcie wcze- 

śnie a unikniecie natłoku. Sprzedaję 
mudne damskie kapelusze po $2.50 za 

które w Innych Eztoracliiądają $0 00. la- 
ne kapelusze damskie sprzedaję stósua- 
kcwo tanio. 

MICKEL & PITZELE 
WIOSENNE I LETNIE UBRANIA. 

WASZ ŁATWY W 

KREDYT (SM KUPOWANIU, 

DOBRY. W PŁACENIU. 

MICKEL dis PITZELE, 
SIEDM WIELKICH SKŁADÓW: 

717-721 Sfllwaukee Ave., r6g Noble ul. 
ISóS-1660 Milwaukee Av«nne.t blisko 

Armitage Ave. 
4824 Ashland Are., blisko 4SmeJ ulicy., 
co tylko pr/epiwiditooy z do. 4726-4737 

Ashland Ave., blisko 47mej ul. 

293 E. D:v1b1' d ul., blizno Cljbourn Ave. 
276-'.TB E. North Ave., blisko L*rr«b«e ul. 
767-769 S. Hal-ted ul., blizko 19tej al. 
2443-2413 Wentworth Arenne, 

blisko 25tfJ ullo.r 

VAR1C0CELE 
HYDROCELE 

(rozszerzenie tył) 
Żadnego cięci* tal bóla 

:zyć każdego mężczyzną cierpiącego na Varicocele, Strykttirą, Zaraźliwa Zaka- 
ło iwrwi, Osłabienie Nerwowe, Ilydrocele, albo Cborobv Mlądzykroczą. 
Tą korzystną ofertą robimy diu wazysUieh tych, kiór/.y wydali swoje piepiadze dla 

wyleczenia elą baz sjcutku, oprócz tego, aby udowodnić wsjystkim tym, *tór/y»yli Le- 
czeni przez tuzin lub więcej innych doktorów lecz bez skutku, te ja mam Jedyny sposób 
za pomocą którego Was raa as zawsze wyleczą. 

Niepjtpdcle za nlewyleczenie tyMco zn wyleczenia 
Doleellnofcl tołądics, wątroby i nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wylsazą. 

Chcą wyleczyć każde 
2eaie Krwi 

PŁUCA. 
Którzy cierpią na dychawicę, 
bronchitis lub suchoty stano- 
wczo wylecz* podług mo}«j naj- 
nowsze) metody przez wdechi- 
wąsie OuUoowego Oaza. 

PRYWATITE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczę was srybko 1 rąx 
»a zawsze i to zupefcie sekretnie. 

PORADA DARMO. 

I ffyiemm n stale 

Sp*cralist« 
Chorób Kobiet 

i M^tczjzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie maciny, Ml w plwac* 
białe uplawy, wyleczone na sta- 

łe moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
i choroby ekóroe, Jako to: kro- 
atj, wrzody, utrata wlo*6w iuL 

Ja waaz w leczę raz n» 
zawaze- 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

DR. L. E. ZINS. 247 TT* jnaauon aireeij luj apuguuiuu, 

r——- rwro^r—zzj ŁJ ł~il t O A G"VJ| 
GODZ. GKISOU Jj: ud 830 rano do Otpj wlec*. W Nfedz. od Mej rano de 7m»j niecz. 

M. IDZIKOWSKI, 
784 Milwaukee Ave. 

Pierwszorzędny 
Zakład 

Krawiecki. 
Zaopatrzony znacznym zapasem jak najświeższych, najmodniejszych wiosennych maroryi, wy• 
konuje wszelkie ubrsnia m^zkie najdokładniej. ... 

Ceny bardzo przystępne.—Wykończenie nadzwycztj etaranof. 

PASY NA RUPTURĘ 
UUfcu- u polów* ceny kupfć wprort 
fabryki. Z»«to«ow»nle ł ibadjml; prx« 

c ^»j<iośwUdcMdB/.ycli b»n<Ja±y»m dam 
ł naciczyrn Joat bezphtot. PrzM^o BO.&O tłdor 
Mplonych ioitujnerfiw opwpjto bom^ c»6t# ptiy- 

HOTTINGEB TEU8S FACTOBf 


