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PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 

Chicago 27 maja. 
Wytwarza się w Rosyi stronni- 

ctwo przciwników wszelkich zgo- 
ła reform. Materyału na obóz ta- 

ki było bardzo dużo między czy- 
nownictwem, agentami jego i 

temi sferami, którym dobrze si£ 
powodziło przy samowładzy biu- 

rokracyi, ais ten materyał nie był 
tv w 'kir dv (jednolitej orgam- 

z^cyi, w ostatnich zaś czasach 

był przerażony burzliwym na- 

strojem ogółu. Tylko gdzie nie- 

gdzie, jak w Baku, w Kursku, w 

Jałcie, Symferopolu i Supatoryi 
grupy "ochraniaczy" starego po- 
rządku zorganizowały na własną 
rękę t. zw. "czarne bandy", albo 

też — jak inni je nazywają — 

"Brygady chuliganów" i puściły 
je na inteligencyę, jako na tę spo- 
łeczną warstwę, która najsilniej 
reklamuje konieczność reform. 

Dopiero teraz ci "ochraniacze"' 
zaczęli się organizować w jeden 
karny zastęp 1 rozesłali do zwo- 

lenników reform odezwę, pełną 
pogróżek terorystycznych. Oto 
brzmienie jej, według dzienników 
rosyjskich. 

"Wrogowie ojczyzny! Wasze 
zbrodnie wyczerpały cierpliwość 

^rosyjskiego narodu. Tak długo 
wrzeszczeliście: "Organizujmy 
się! organizujmy!" że nareszcie 
i my obrońcy prawnego porządku 
postanowiliśmy takie się zorga- 
nizować. Na wasze podłe prokla- 
macye będziemy odtąd odpowia- 
dali naszemi proklamacyami; na 

* 
wasze nikczemne groźby — na- 

szemi groźbami; wy macie bom- 

by — my także będziemy je mie- 

li. Wy jesteście potomkami anar- 

chicznego związku "Czornyj Pe- 
redieł" my odtąd tworzymy "Bia- 

łyj Peredieł". który z wami po- 
stąpi, jak wy z państwem. Po- 

stawiliście robotników przed lu- 
fami obrażonych, znieważonych, 
aplwapych muzyków ż®łnierzy. 
Muźyki żołnierze strzelali i 

krew się polała, — krew niewin- 
na. Woła ona do nas o pomstę i 
niechże zemsta was dotknie * 

naszej ręki, jeżeli zbyt słaba wła- 
dza nie mogła was poskromić, 
Zjednoczeni w imię naszej wznio- 

słej icfci, oświadczamy wam, ni- 

kczemnicy i tchórze, że będziemy 
w razie potrzeby nawet bomba- 
mi rozpędzali wasze,świętokradz- 

I kie zgromadzenia, a tępili tych, 
którzy układają rezolucye, hań- 

j biące rosyjskie imię". 
\ Pod tym terorys tycznym świ- 
i stkiem znaj-duje się podpis: Za- 

rząd tajnego stowarzyszenia te- 

I rorystów..- jkanaerwatywn]^, Bie- 

-1 

Prasa rosyjska daje w swych 
artykułach do zrozumienia, że o- 

wo stowarzyszenie składa się. z 

"'zasłużonych agentów tajnej po- 
licyi" z wszelkich wyzyskiwa- 
czy narodu, ze szpiegów zamordo- 
wanego pułkownika żan-darmskie- 
go Sudiejkina, z policyjnych pu- 
blicystów, w rodzaju redaktora 

MMbskIpvskrc.h Wjtedomosti" 
Gringmutha i innych podobnych 
osobistości. Prasa nie lekceważy 
teroryzmu tych "ochraniaczy" 
czynowniczej samowładzy, ow- 

szem obawia się, aby oni nie wy- 
wołali rzezi. W proteście przeciw 
związkowi Białego Pierediełu 

czytamy: "Podczas gdy rewolu- 

cyoniści agitują tylko w małych 
kółkach i już dlatego mały wpływ 
wywierają, panowie "ochrania- 
cze", korzystając ze swych nieja- 
ko oficyalnych stanowisk, zachę- 
cają do gwałtów najniższe war- 

stwy społeczne; niepodobna więc 
wątpić o tem, że ich propaganda 
jeżeli będzie się rozwijała bez 

przeszkód, doprowadzi do naj- 
mniej spodziewanych, a najbar- 
dziej groźnych wydarzeń, zwłasz- 

cza, że armią "ochraniaczy" są 

chuligany". 
i-ecz KtOZ IO są Cnuugany ; jlcwv 

w Rosyi nazywają ludzi zupełnie 
znieprawionych, upadłych na 

najniższy stopień ludzkiego ist- 

nienia, ostatnią hołotę, która ży- 
je w norach, pod mostami, w ster- 

tach słomy, nawet w kanałach 

miejskich, czasami najmuje się 
do dźwigania -ciężarów, do innych 
wstrętnych robót, częściej krad- 

nie, a zawsze pije. Z policyą ży- 
ją chuligany na przyjacielskiejsto- 
pie, bo obie strony wiedzą, że 

gdy przyjdzie między niemi do 

walki, to będzie ona straszna, 

natomiast przy wzajemnej pobła- 
żliwości mogą obok siebie istnieć 
i nawet świadczyć sobie usługi. 
Chuligany mają własną starszyz- 
nę, rodzaj rady, której naczelnik 

nazywa się starostą. Z nim zawie- 
ra policya wszelkie układy, gdy 
trzeba urządzić bicie żydów lui> 

coś podobnego. Naturalnie w du- 

żyęh miastach duże też bandy 
chuliganów, w miasteczkach i po 
wsiach wcale ich nie ma, ale kie- 

dy potrzeba, to wędrują oni na 

wskazane im miejsce i wtedy 
tworzą tak zwane "czarne seci- 

ny". Podobno takie właśnie ban- 

dy, delegowane z różnych stron, 

wywołały parę dni temu rozbija- 
nie sklepów żydowskich w Bia- 

łymstoku i Mjńsku, a następnie 
krwawe wypadki w Żytomierzu. 

Niebezpodstawnie tedy obawia 

się prasa rosyjska, że "ochrania- 
cze", zorgnizowani w terorysty- 
czny związek, mogą poszczuć 
chuliganów na inteligencyę. 

Jakież jest jednak dziwne poło- 
żenie ofieyalnej władzy i jaka jej 
rola! Naród rozpadł,się na trzy 

obozy: są więc rewolucyjni socy- 

aliści, którzy rzucaniem bomb dy- 
namitowych i skrytobóczemi mor- 

dami domagają się konstytucyi 
takiej, jak np. szwajcarska, albo 

angielska; są umiarkowani, któ- 

rzy na zjazdach i w rewolucyach 
przemawiają za przeobrażeniem 
Rosyi w państwo europejskie; są 

wreszcifc teroryści biali, którzy 
jak tamci socyalistyczni grożą 
bombami i mordami owym umiar- 

kowanym; — wszyscy się biorą 
za czuby, jedni drugich chwyta- 
ją za gardła, ci wołają': "będzie 
rewolucya"! — tamci im odpowia- 
dają: "przypomniemy wam rzeź 

Pugaczewa"! A na rząd nikt nie 

zważa, niczego odeń nie spodzie- 
wa się, wszyscy przechodzą nad 

nim do porządku dziennego. I to 

jest ten rząd, który tak długo,tak 
strasznie, wszystkich trzymał 
knutem w niewolniczem posłu- 
szeństwie! Lecz prawda, że nie 

ma nic straszniejszego nad bunt 

niewolników. 

SPECYALNE CENY NA 

DZIEŃ WIEŃCZENIA GRO- 
BÓW 

koleją "Nickel Platę." Bilety 
sprzedawane będą 2$go i 30go 
Maja, do miejscowości w obrębie 
150 mil od naszego miasta. Wró- 
cić trzeba najpóźniej 3Igo Maja, 
Cena biletów kolejowych zniżona 
dio polowy. Chicagoska stacya 
mieści się przy rogu Van Buren 
ł La Salle ulic, na okręgu kolei 

górnej. Miejskie ofisa biletowe 

znaj-dują się pn. iii Adams ul. i 
w hotelu Auditorium Annex. Te- 
lefon Central 2057. x 

uwagiT 
W "Dzienniku Poznańskim'' 

czytamy o misyi JE. ks. Arcybi- 
skupa Symona: 

"Gaz. Nar." dowiaduje-się, że 

najprzew. ks. Franciszek Albin 

Symon, Arcybiskup attalijski, b. 

biskup płocki, otrzymał za poby- 
tu w Rzymie (na posłuchaniu u 

Ojca Św.* 2Ągo marca) polecenie 
udania się w charakterze delega- 
ta papieskiego do Stanów Zje- 
dnoczonych. Odpowiednie papie- 
ry uwierzytelniające wystawili 
ks. Arcybiskupowi: sekretarz sta- 

nu kardynał Don. Merry del Val 
i prefekt Propagandy, kardynał 
Gotti. 

"Przed odjazdem do Ameryki 
udał się mons. Symon do Polski, 
aby się tam widzieć ze swym sę- 

dziwym ojcem \ z nim się poże- 
gnać. Obecnie przybył ks. Arcy- 
biskup ponownie do Rzymu i po 
posłuchaniu u Ojca Św., uda się 
ii bm. do Neapolu, gdzie 18 bm. 

wsiądzie na okręt i pojedzie do 

Ameryki. W Nowym Yorku sta- 

nie mons. Symon we wtorek 30 

maja br. (Jak wiadomo, przybył 
znacznie wcześniej. — Przyp. 
"D. C."). 

"Ojciec Św., żegnając ks. Arcy- 
biskupa i udzielając mu błogosła- 
wieństwa apostolskiego na po- 

dróż. polecał jego szczególniej- 
szej opiece Polaków amerykań- 
skich, którzy i na obczyźnie są 

tak wierni Kościołowi Św. i swej 
Ojczyźnie. Ks. Arcybiskup Sy- 
mon, jako delegat apostolski, po- 
siada obszerne prawa i przywile- 

Jak się dowiadujemy z najlep- 
szego źródła. JE. ks. Arcybiskup 
Symon przybędzie do Chicago d. 

29 czerwca b. r. 

"Wesoła wojna", tocząca się 
we Filadelfii, o 'której od kilku 
dni telegramy ciekawe przynoszą 
wiadomości, pouczającą jest ró~ 

wnocześnie dla obywateli każde- 

go większego miasta w Stanach 

Zjednoczonych, a i w ogóle dla 

wszystkich obywateli kraju* 
Prowadzi ją, wyrósłszy w jed- 

nej chwili na bohatera, z "ma- 

szyną" republikańską burmistrz 

miasta, który do niedawna jesz- 
cze uchodził za grzesznika tak 

zatwardziałego, że duchowień- 
stwo tamtejsze uważało za stoso- 

wne zarządzać publi- 
czne modły o jego na- 

wrócenie. Czy modlitwy te isto- 

tnie miały wpływ na niego, czy 

też opinia publiczna przeciw nie- 
mu skierowana lepsze jego zbu- 

dziła instynkta, trudno odgad- 
nąć: faktem jest, że burmistrz 
Weaver z taką energią wypowie- 
dział i prowadzi walkę z najbez- 
wstydniejszymi rabusiami polity- 
cznymi, iż obecnie z całego kraju 
(a także od burmistrza chicago- 
skiego, p. Dunne), otrzymuje li- 

sty ze szczeremi powinszowania- 
mi. 

* 

Pan Weaver zamierzą korzy- 
stać ze swej władzy, ażeby doko- 
nać tego, czego ani mieszkańcy 
Filadelfii, ani ludność stanu 

nie dokonały, a mianowicie, aby 
zdruzgotać republikańską "orga- 
nizacyą" i na początek zręcznie 
się wziął do rzeczy. Najprzód te- 

dy usunął z urzędów dwóch naj- 
potężniejszych i naj wpływów- 
szych "bossów", a kiedy ci posta- 
rali się o zakaz sądowy, on w są- 

dzie wyższym stanowym pozy- 
skał zawieszenie zakazu i przy 

pomocy policyantów napędził ich 
z biur jaflc prostych intruzów. Za- 

mierza postąpić w taki sam spo- 
sób ze wszystkimi urzędnikami, 
którzy mieli udział czynny lub 

pośredni w najbezwstydniej- 
szym publicznym wyzysku, tak 

zwanym "gas steal" (kradzieży 
gazowej), a jeśli będzie potrzeba, 
to chce także na cztery wiatry 
rozpędzić cały orszak czy wojsko 
przez tych "bossów" wymusztro- 
wane. 

Ma zaś władzę odpowiednią, 
gdyż właśnie ta "maszyna" po- 
starała się o skoncentrowanie ca- 

łej władzy w rękach burmistrza, 

ażeby za jego pośrednictwem, — 

bo przecież burmistrz zawsze by- 
wał jej narzędziem, — kierować 
ruchami urzędniczego wojska li- 

czącego jakich 20,000 głów! Ka- 

żdy sługa miasta, od prostego 
zamiatacza ulic, aż w górę <io na- 

czelników departamentów, za- 

wdzięcza ąwą posadę tej "organi- 
zacyi" i musi nietylko dostarczać 
funduszów do kampanij politycz- 
nych przez maszynę prowadzo- 
nych, ale także zjednywać dla 

niej głosy w swojem kole znajo- 
mych i przyjaciół. Ponieważ je- 
dnakowoż głównodowodzącym 
tego wojska jest jeszcze zawsze 

sam burmistrz, przeto może on 

stać się niebezpiecznym dla *'or- 

ganizacyi", jeżeli przeciwko niej 
się zwróci. 

* 

Warto zaczerpnąć z tego nau- 

kę wszędzie, gdzie istnieją podo 
bne warunki, albo przynajmniej 
jakaś analogia. 

Opinia publiczna, 'której glosy 
odbijały się jak groch o ścianę, o 

zuchwałą i bezwzględną radę 

miejską i rozgałęzioną szeroko 

maszynę republikańską, dopięła 
przecież celu, kiedy przypuściła 
szturm do jednostki odpowie- 
dzialnej za postępowanie tej ca- 

łej szajki. 
Okazuje się, że ogół, ludność 

miasta lub kraju, może większy 
wpływ wywrzeć na rządy, jeżeli 
władza koncentruje się w jednem 
ręku, lub w rękach niewielu je- 
dnostek, aniżeli wtedy, gdy wła- 

dza taka rozstrzelona jest w licz- 

nych rękach ludzi ambitnych a 

niesumiennych. Lepiej jest mieć 
mało urzędów wybieralnych i 

wię/kszą władzę składać w ręce 
niewielu osób obieralnych. Gdy- 
by "pomocnicy" burmistrza Fila- 
delfii tak sarno jak on, przez ogół 
byli obieralnymi, to on nie mógł- 
by ich składać z urzędu. A gdyby 
podnosił się hałas przeciw złej 
gospodarce, to burmistrz uspra- 
wiedliwiałby się zupełnym bra- 

kiem władzy i jeden z rabusiów 

spędzałby odpowiedzialność z 

siebie na drugiego, tak, że niepo- 
dobna byłoby przyjść z tem do 
ładu. 

Ponieważ jednak właśnie w Fi- 

ladelfii "burmistrz ma w swojem 
ręku całą władzę wykonawczą 
skupioną, przeto można skutecz- 

nie jego samego pociągnąć do od- 

powiedzialności i moralnie go 
zmusić do bronienia interesów o- 

gółu. Skoro do niego się szturm 

przypuści, i skoro on nie ma na 

kogo złożyć odpowiedzialności, 
to można wreszcie osiągnąć re- 

zultat pomyślny i zniewolić go 
do pełnienia obowiązku. Jeżeli 
zaś ludność obiera dziesiątki lub 
setku urzędników, których nazwi- 
ska zapomina poprostu nazajutrz 
po wyborach, to wytwarz maszy- 

nę, z którą sobie potem trudno 

dać radę. 

Maszyny te. czy "organizacye"' 
wszędzie prawie funkcyonują w 

sposób podobny, chociaż może 

nie wszędzie tak zuchwale i bez- 

wstydnie. jak to si£ działo we Fi- 

ladelfii. Od czasu skazania na- 

czelnika "Tammany",Tweeda,nie 
kradną one wprost z kasy publi- 
cznej, tylko o wiele zgrabniej bio- 

rą się do dzieła. Oto pobierają 
haracz od wszystkich ludzi lub 

ikorporacyj starających się czy to 

o dostawy, czy o przywileje jakie, 
czy o urzędy. We Filadelfii na- 

dano przywilej na lat 75 pewnej 
kompanii, która się zobowiązała 
za to zapłacić ryczałtową sumę 

tylko $25,000,000, podczas gdy 
inna kompania obowiązała się 
dzielić czystymi zyskami z mia- 

stem, a przy tem obniżyć cenę 

gazu dla konsumentów. Rozumie 

się że pierwsza z tych kompanij 
"organizacyi" przyrzekła znacz- 

ny udział w zyskach, podczas 
gdy druga przyrzekała "tylko"ko- 
rzyści miejskiej .kasie i konsu- 
mentom. I rozumie się, że "orga- 
nizacya" dała pierwszeństwo 
pierwszej z tych kompanij, a że 

ma ślepe narzędzia w członkach 

rady miejskiej, przeto ta ostatnia 
wolała sprzeciwić się wyraźnej 
woli ogółu, aniżeli woli "organi- 
zacyi", która chwilowo większą 
miała władzę, niż ogół. 

* 

Tę władzę zamierza obecnie 

zdruzgotać burmistrz Weaver. 

Czyli i o ile mu się to uda, okaże 

rezultat. Jeżeli mu się zaś to uda, 
to ludność Filadelfii powinna się 
przynajmniej zawstydzić, iż tak 

długo znosiła jarzmo, które tak 

łatwo ostatecznie było zrzucić 

przy — urnach wyborczych. Bi- 

czowano ją, ale bicz kręciła sama 

na siebie; teraz potrzebuje wyba-1 
wiciela. w którego roli występuje j 
właśnie burmistrz Weaver. Ka- 

żdy prawy człowiek życzy mu 

powodzenia. 
* 

Trzeba przyznać, że w Chicago 
od dłuższego już czasu znacznie 
lepsze panują stosunki. Udowo- 
dniły to na nowo ostatnie wybo- 
ry, w czasie których naród nie- 

tylko obrał znaczną większością 
burmistrzem przedstawiciela ha- 

seł przez ogół ten obranych, ale 
nadto bez względu na wszelkie 
maszyny, obrał rzecznikiem mia- 
sta przedstawiciela partyi prze- 

ciwnej dlatego, iż zasługiwał on 

swoim rekordem na powszechne 
zaufanie, a nam Polakom wielce 

jest przyjemnie, że tym właśnie 
mężem godnym zaufania, był Po- 

lak, Jan F. Smulski. 
Trzeba też przyznać, że od sze- 

regu lat w coraz to znaczniejszej 
większości rada miejska składa 

się z ludzi uczciwych i nie lekce- 

ważących ani opinii.ani woli ogó- 
łu. Dużo przyczyniły się do tak 

pomyślnych stosunków różne or- 

ganizacye obywatelskie, uświada- 

miające ludność w zdrowym' kie-v 
runku. 

Ale "maszyn" pewnych polity- 
cznych i ich działania jeszcze nie 

wszędzie pozbyliśmy się tutaj, a 

że wywierają one wptyw i niekie- 

dy umieją "zastraszać" nawet lu- 
dzi nieposzlakowanego charakte- 
ru i skądinąd wielce energicz- 
nych, mieliśmy także dowodów 
kilka w ciągu ostatniej kampanii 
miejskiej. Nikt z pewnością nie 

zapomniał, że w ciągu tej kampa- 
nii nawet naszemu obecnemu 

burmistrzowi raz powinęła się 
noga przez wpływ jednej z takich 

maszynek, i nikomu nie tajno, że 

za wpływem takich maszynek z 

tej lub owej części miasta jesz- 
cze do rady miejskiej dostały się. 
na szczęście już nieliczne, "szare 

wilki", pobiwszy uczciwych kan- 

dydatów. Na szczęście, wpływy 
ich coraz są już mniejsze, przy- 
najmniej o ile to dotyczy całego 
ogółu miasta, 

■o 

Stare lekarstwo. — Między le- 

karstwami, używanemi przez na- 

sze matki i babki, mamy kilka 

takich, które były używane już 
przed 50, a nawet przed 75 laty. 
Mamy jednakże jedno lekarstwo, 
które się wyróżnia między wszy- 

stkiemi i którego urzędowe re- 

kordy udowadniają, że było ono 

w ciągiem użyciu przeszło sto 

lat. Jest ono znane jako Dra Pio- 

tra Gomozo i jest przyrządzane 
obecnie tak samo, jak w pierw- 
szych dniach, z czystyc.h, dobie- 

ranych ziół leczniczych, korzeni i 

kory, według pierwotnej formuły 
starego Dra Piotra Fahrney, któ- 

ry sprzedawał to lekarstwo mie- 

szkańcom w okolicy gór Blue 

Ridge w Pennsylvania w roku 

1780. 
To słynne wypróbowane le- 

karstwo odświeża płyn życia i 

przynosi z niem zdrowie do wszy- 

stkich części, gdzie dochodzi 
krew. Wynajduje ono i niszczy 
nieczystości i trujące pierwiastki, 
tworzące się w systemie. Wyle- 
czyło ono tysiące wypadków, u- 

znanych za beznadziejne przez le- 

karzy, gdzie zwyczajne lekarstwa 

nie pomogły. Żaden chory bez 

względu na to, jak krytyczną lub 

zastarzałą jest jego choroba, nie 

powinien wątpić o wyleczeniu. 
Niechaj cierpiąc.y czerpie nadzie- 

ję z biblijnego zdania: "Krew jest I 

życiem" i niechaj pamięta, że do- I 

brą, czystą krew, oznaczającą 
zdrowie, siłę i żywotność, można 

łatwo osiągnąć za pomocą uży- 
wania naturalnego lekarstwa, 

Dra Piotra Gomozo. Nie można 

go nabyć w aptekach jak inne le- 

karstwa, lecz wprost od miejsco- 
wych agentów. Adres: Dr. Peter 

Fahrney, 112—114 So. Hoyne av., 

Chicago, 111. 

— o— 

Wielka Wyprzedaż Meblu 

Z powodu wycofania się z in- 

teresu począwszy od dnia 25 Ma- 

ja rb. przez trzy dni w tygodniu 
to jest każdy poniedziałek, czwar- 

tek i sobotę obecnie wyprze- 
dawać cały zapas mebli, pieców 
itp. (rzeczy, po cenie niżej ko- 

sztu. 

29 na. C13 Milwaukee ave. 

2 PODRdŻY 
JE. KS. ARCYBISKUPA 8YMONA. 

"Kuryer Ohioski" otrzymał nastę- 
pującą korespondencyę o podróży JE. 
ks. Arcyb. Symona: 

New York, 20 maja. — Spieszę 
przesłić dalsze szczegóły z podróży! 
pobytu kilkudniowego Arcybiskupa 
Symona. Pierwsze cztery dni podróży 
morskiej Arcybiskup chorował mo- 

cno, lecz przy ostatku przyszedł zu- \ 
pełnie do siebie 1 z upragnieniem o- 

czekiwał brzegów Ameryki. 
Parowiec Doutschland przybył do 

portu bardzo późno. Zebrani księża 
polscy i kilkunastu świeckich wyje- 
chało na powitanie do dolnej zatoki 

parowcem Izabella, lecz z powodu 
późnej pory, bo było Już około godzi- 
ny 9, Arcybiskup Symon nie mógł się 
zaraz przesiąść na Izabellę i dopiero 
znalazł się wśród swoich, gdy olbrzy- 
mi Deutschland stanął u swego doku 
w rzece Hudson. 

Skoro tylko Arcybiskup Symon 
wszedł na pokład Izabelli, otoczyło go 

kołem polskie duchowieństwo. Z mo- 

wą, bardzo piękną, powitalną, wystąpił 
ks. Truszyński, prezes Fejderacyi, a 

Arcybiskup odpowiedział rzewnie, 
serdecznie, zaznaczając, że podróż Je- 

go sankcyonowaną jest przez Ojca 
świętego. 

Następnie odbyło się kolejne pre- 

zentowanie polskich kapłanów, z któ- 
rych każdy podchodził, przyklękał i 

całował w pierścień. Niejednemu z 

polskich księiy łza zabłysła w oku, 
gdy po wielu latach obcowania z in- 
nonarodowcami znowu się znalazł wo- 

bec polskiego Arcybiskupa. 
Tymczasem Izabella dążyła szybko 

do brzegu i wszyscy zgromadzeni u- 

dali się do hotelu Manhattan na ban- 
kiet przygotowany. 

Podczas bankietu przemówił ks. dr. 
Barabasz z Baltimore, a Arcybiskup 
Symon odpowiadał. 

W piątek Arcybiskup Symon był w 

Waszyngtonie, gdzie złożył wizytę 
nuncyuszowi papieskiemu Msgr. Fal- 
conio który o przyjeździe delegata 
polskiego został zawiadamiony przez 
sekretarza stanu Watykanu i ze swo- 

jej strony ma powiadomić amerykań- 
skich biskunów. 

W niedzieHę Arc. Symon odprawi 
pontyfikalne nabożeństwo w polskim 
kościele w Baltimore. 

Dalsze szczegóły i marszruty podró- 
ży jeszcze nie zdecydowane. 

Zdaje się, że Arcybiskup wróci do 
New Yorku, gdzie obiecał odprawić 
mszę św. w kaplicy św. Jóezfa ł z 

New Yorku uda się w dalszą podróż. 
W Buffalo szykujg. wielkie przyję- 

cie. Te same nowiny nadcliodzą. z in- 

nych miast. 
W przyjęciu Arcybiskupa Symona 

oprócz wczoraj wymienionych księży 
brali udział między innymi: 

Księża: Kołodziej z Vermont; 
Duczmal z Rliode Island; Umiński z 

Massachusetts; Supiński z New Jer- 

sey; Zindyus z Nefw Jersey; Dr. Ml- 
sicki z Brooklyn; Gulcz z Delaware; 
Nowak z New York; Kwiatkowski z 

New Jersey; Basiński z Massachu- 

setts; Kopytklewicz z Massachusetts; 
Monkiewicz z Pennsylvania; Macie- 
jewski z Penn.; Czarnetcki z New Jer- 

sey; Krauze z Pennsylvania; Dutkie- 
wicz z Penn.; Iwanowski.-z Pennsyl- 
vanla; J. Zieliński z New Jersey; 
Rengorowicz z New Jersey; Musiał 
z Connecticut; Łuczycki z Connecti- 

cut; Żółtowski z Pennsylvania; Ant. 
Smełsz z Penn.; Andrzej Smełsz z 

Penn.; Głogowski z Penn.; Tarnowski 
z Penn; Suplickl z Ohio; Żmijewski z 

Michigan; Klejna z New York; Chle- 
bowski z New Jeir6ey; Wysleckl z 

New Jersey; Zychowicz z Penn; Maś- 
nlcki z New Jersey; Józef Zieliński z 

New Jersey: Morris z Massachusetts; 
Becker z Connecticut; Łozowski z 

Connecticut; Ad. Nowicki z Penn; 
Wierzyński z New Jersey; Górzyński 
z Pennsylvania; Klonowski z Penn; 
Szpotańłki z Penn; Kwiatkowski z 

New Jersey; Alachniewicz z Penn; 
Waszke z Penn; E. Ansion; Fnig, 
Szwider z New York; Węgrzynowski. 

Ze świeckich: Seifried, L. Górski, 
Sullński, Szwenk, Wazeter i puł. 
Smoliński. 

o 

Dr. W. S. Schrayer. 
zawiadamia swoich pacyentów, 
że obecnie mieszka pod nr. 44.I 
Noble ul., i jak dawniej tak i te- 

raz jest gotowym do udzielania 
pomocy lekarskiej i chirurgicz- 
nej. x 

o 

BACZNOŚĆ! 
Kto się chce gustownie i do- 

brze ubrać, ten niech idzie do 

braci Zieleźińskich, 720 Milwau- 1 

l:ee ave., którzy odebrali ogrom- 
' 

ny zapas tutejszych i zagranicz- 
nych materyałów. x 

o 

Ładny odpoczynek. 
— Co to za krzyki? 
— A nic, to tylko gospodarz bije 

swego syna, który przyjechał ze szkól 
na odpoczynek. 

o 

Najlepsze .miejsce do kupowa- 
nia tapet, farb, olejów itp. jest u 

KASPRA BUTKIEWICZA, 

705 Noble ulica. Ceny bardzo 
orzystepne. x 

Prawdziwe słowa wielkiego 
poety. 

"Każdy od siebie niechaj roz- 

pocznie i najpierw własne zape- 
wni szczęście, a; wonczas napra- 

wdę szczęście ogółu nastąpi." Tak 
słusznie mówi sławny niemiecki 
poeta Goethe. Pierwszy warunek 

do osiągnięcia szczęścia każdej 
osoby jest zupełne zdrowie. Lecz 

ci nie są zdrowi i dlatego także 

nie są szczęśliwi, (których krew 

znajduje się w stanie nieczystym. 
Czy chcecie być zdrowymi i 

szczęśliwymi? Jeżeli tak, to mu- 

sicie używać Severy Czyściciela 
Krwi, o którym Pe.n J. Uchytil z 

Dickinison, N. D. mówi co nastę- 

puje. "Moja żona miała bolący ję- 
zyk i bolące usta. Stosownie do 

Piańskiej porady, zaczęła używać 
ten Czyściciel Krwi, i zanim 

skończyła dwie butelki tego le- 

karstwa, wrzody znikły. Jest ona 

teraz tak zdrowa jak nigdy 
przedtem. Przyjmij moje najser- 
deczniejsze dzięki." Severy Czy- 
ściciel Krwi oczyszcza krew, u- 

suwa wszelką truciznę ze syrte- 
mu i czyni krew zdrową i życio- 
dajną. Leczy szkrofułę, powięk- 
szone gruczoły, przenośne wrzo- 

dy, pryszcze, tumory i wszystkie 
skórne i weneryczne choroby. 
Cena $1.00. Na sprzedaż we 

wszystkich aptekach aJbo od W. 

F. Severa Co., Cedar Rapids, 
Iowa. 

u 

Nowa jednostka siły maszyn. 

Siła konia parowego, jako je- 
dnostka do obliczania siły me- 

chanicznej maszyn, zginie wkró- 
tce z powierzchni ziemi, zastą- 

piona przez inną, racyonalniejszą 
jednostkę. Przypomnijmy sobie, 
skąd poszła nazwa siły konia? 

Ojcem jej jest jeszcze James 
Watt, głośny wynailazca maszy- 
ny parowej, który w roku 1736 
w Greenook w Szkocyi się uro- 

dził a zmarł i9go sierpnia 1819 
w Heathfield. Chcąc siłę swej 

pierwszej maszyny parowej ści- 

śle określić, porównał ją z siłą 
koni roboczych i czynił w tym 
celu próby z silnymi kbńmi pew- 

nej fabryki porteru w Londynie. 
Próby te wykazały, źe sile koni.i 

roboczego odpowiada siła, która 

jest zdolną podnieść 550 funtów 

na stopę wysokości w przeciągu 
1 sekundy. Doświadczenia, czy- 

nione przez Watta, nie były je- 
dnak d<ość liczne i dość ścisłe i 

dlatego obliczenia siły jednego 
konia wypadły w różnych kra- 

jach nieco odmiennie. Ostatecz- 
nie ustaliło się to pojęcie siły ko- 

nia parowego w następujących 
cyfrach: w Anglii 550 funtów na 

stopę w sekundzie we Francyi 
75 kilogramów na metr, w Pru- 

siech 480 funtów na stopę, w Au- 

stryi 430 funtów na stopę w se- 

kundzie itd. Uzyskano zatem cy- 

fry i miary, które w razie obli- 

czeń przedstawiały niemałe tru- 

dności, gdy przyszło je do wspól- 
nego mianownika zredukować. 

Po zaprowadzeniu miar i wag 

metrycznych w rozmaitych kra- 

jach Europy nastąpiły pewne u- 

proszczenie, gdyż przyjęto wszę- 

dzie 75 kilogram metrów jako 
wyraz siły konia parowego. Lecz 

i ta cyfra, odnosząca się do pier- 
wotnej, bardzo zmiennej i wzglę- 
dnej, żywej siły konia, nietylk-j 
nie ma żadnej naukowej warto- 

ści, lecz jedynie konwencyonal- 
ną, ale nadto nie jest jeszcze 
dość wygodną w szybkicm zesta- 

wieniu obliczeń przy wymierza- 
niu siły motorów mechanicznych. 
O wiele prościej byłoby uzyskać 
jakąś okrągłą cyfrę decymalną,np. 
10 lub ioo, czemby się opemcye 

rachunkowe przy obliczeniach si- 

ły ułatwiło. 
Otóż >vc Francyi zaprowadzają 

teraz urzędowo ioo kilogramme- 
trów, tj. siłę potrzebny do pod- 
niesienia i kilograma na ioo me- 

trów lub ioo kilogramów na i 

metr w czasie sekundy jako je- 
dnostkę do mierzenia siły i na- 

zywają tę jednostkę "Poncelet," 
od sławnego inżyniera i matema- 

tyka francuzkiego. Jest to niewą- 
tpliwie postęp pożądany i spo- 
dziewać się należy, że cały świat 

techniczny w rozmaitych kra- 

jach pożegna się niezadługo z 

"siłą konia" a zgodzi się na stu- 

kilo^ramowego "Ponceleto". < 


