
Z życia Polaków w Ameryce. 
WRAŻENIA Z PODRÓŻY PO 

POLSKICH OSADACH W 
STANACH ZJEDNOCZO- 

NYCH. 

l)la "Dziennika Chicagoskiego" 
spisał 

Ignacy Kowalski. 

(Dokończenie). 
Czy się wynaradawiamy? 

Pytanie powyższe było i jest 
ustawicznie przedmiotem artyku- 
łów gazeciarskich, a zwłaszcza 

.często i obszernie omawiają je 
"Dziennik Chicagoski" i "Polak 
w Ameryce". 

Co do mnie, to mogę na mocy 

mych spostrzeżeń, jakie w czte- 

romiesięcznej podróży swojej po 
koloniach polskich zrobiłem, po- 

wiedzeć, że podlegamy wynara- 
dawianiu się, a twierdzenie swo- 

je opieram na niczem nie dają- 
cych się zbić faktach. Są one na- 

stępujące : 
1. Nadzwyczaj anormalny sto- 

sunek liczby dzieci uczęszczają- 
cych do szkół parafialnych do li- 

czby rodzin należących do parafii. 
2. Wyłączne używanie języka 

angielskiego we wszelkich okoli- 
cznościach życia codziennego 
przez młodzież naszą. 

3. Brak inteligentnej a posia- 
dającej wyższe wykształcenie 
młodzieży. 

4. Zwiększający się procc::t 
małżeństw mięszanych i 

5. Brak ogólnego poczucia w 

spełnianiu obowiązków wzglę- 
dem prasy polskiej, polskich wyż- 
szych naukowych zakładów i in- 

nych instytucyj. Opłakany sto- 

sunek liczby dzieci w szkołach 
parafialnych pozbawia nas stale 

znacznego procentu przyszłych 
przedstawicieli naszego społe- 
czeństwa, a używanie w mowie 

potocznej języka angielskiego i 

posługiwanie się gazetami angiel- 
skiemi wywołuje zupełny zanik 

polskiego poczucia, a z nim kom- 

pletne zobojętnienie na sprawy 
narodowe. 

Matki tu urodzone rozmawiają 
w domach z dziećmi i mężami po 
angielsku; zwyczaje i obyczaje 
polskie z domów takich zostały 
zupełnie wyrugowane a miejsca 
ich zajęły amerykańskie "surprise 
parties" i bale z tańcami amery- 
kańskimi. 

Kto winien, że istnieją tak o- 

płakane stosunki? Czy może zno- 

wu księża? Być może, że tu i 
owdzie ksiądz zaniedbał swoich 

obowiązków, może sam ksiądz 
dał zgorszenie i tłumił w sercach 
młodzieży uczucia polsko naro- 

dowe, albo nie umiał rozniecić o- 

gnia miłości Ojczyzny, ale te wy- 

padki, o ile wiem, do wyjątko- 
wych zaliczyć należy. Ogółu ka- 

płanów potępiać nie należy, bo 

czynią oni, co mogą. Utrzymują 
śzkoły parafialne, żakładają to- 

warzystwa, urządzają obchody 
narodowych pamiątek i sami w 

nich biorą udział, lecz czyż mogą 
zakazać uczęszczać do szkół bez- 

wyznaniowych dzieciom rodzi- 

ców obojętnych w rzeczach wia- 

ry? Czy mogą za kołnierz cią- 
gnąć niechcących chodzić do ko- 
ścioła i brać udziału w obcho- 
dach? Nie! Tu kraj wolny, usłu- 

żnych Niemców i Ajryszów w ka- 

żdej kolonii nie brak, więc w da- 

nym razie do nich o pomoc udać 

się można.... 

Fatalne stosunki szkolne też 

nie zawisły od księży ale od je- 
szcze fajniejszych warunków 
materialnych, w jakich nasze pol- 
skie parafie się znajdują. W wie- 
lu miejscach trudno o utrzyma- 
nie dla księdza, a cóż dopiero 
szkoły. W innych osadach zaś ro- 

dzice nie życzą sobie wcale szko- 

ły parafialnej, bo mają publicznrj 
— bezpłatną. Patryoci zaś niena- 
widzą szkół parafialnych i choćby 
tam robiono z ich dzieci filozo- 
fów, to nie poszlą do niej swoich 

dzieci, bo tam' uczą Siostry, za- 

konnice i często ukazuje się na 

egzaminacyi "czarny duch" w 

postaci miejscowego proboszcza 
lub-księdza wikarego. I tak zna- 

czny procent dzieci polskch koń- 

cąy. szkół/ publiczne bezwyzna- 

niowe, pracuje następnie pomię- 
dzy Amerykanami, unika pol- 
skich towarzystw i przechodzi na 

stronę tych, z którymi się zrósł, 
i porzuca gniazdo rodzinne na 

zawsze. 

Przy tej sposobności pozwolę 
sobie zwrócić uwagę czytelników 
na stosunki pomiędzy dwoma po- 
bratymczymi narodami — Pola- 
kami i Litwinami. 

Usposobienie jednych ku dru- 

gim nie jest ani przyjacielskie a- 

ni braterskie. Nie należy poru- 
szać umarłych, więc nie chcę 
wchodzić we właściwe przyczy- 
ny rozluźnienia węzłów brater- 
skich. -Przecież Litwa dobrowlnie 

złączyła się z Polską i bez przy- 
musu przyjęła kulturę polską. 
Języka polskiego nikt im nie na- 

rzucał, a używaniu litewskiego 
nikt się nie sprzeciwiał. Połącze- 
nie nastąpiło dobrowolnie, a w 

pożyciu zawsze byliśmy braćmi 
i jako bracia żyliśmy w zgodzie, 
która dziś, zwłaszcza w Pennsyl- 
vanii zaczyna przybierać cechy 
cichej nienawiści. Nie dość, że 

wrogowie nas rozłączyli i niena- 

wiść sieją, ale my sami dokłada- 

my rąk do tego, aby węzłami 
świętej miłości bratniej złączone 
narody, rozerwać i rzucić na pa- 
stwę nieprzyjacielowi. Szkoda, 
mówię, szkoda, że stosunki te tak 

się tam rozźluźniły, bo gdyby te 

wi-zly były ściślejsze, Polacy i 

Lit wir. i dużoby zyskali. W wie- 
lu miejscach mogliby wspólnie 
zająć wszystkie pozycye urzędo- 
we, a w wielu innych rozstrzyga- 
liby o wyborze urzędników. 

Brak polskich lekarzy. 
Licznie zamieszkana przez Po- 

laków Pennsylvania cierpi mię- 
dzy innemi na brak polskich le- 

karzy. Chorzy muszą uciekać sie 

po radę i pomoc do obcych, bar- 

dzo często z tłumaczem, lu<b z da- 
leka sprowadzać lekarza polskie- 
go, któremu za wizytę płacić mu- 

szą po $15 i więcej. Jest w Penn- 

sylvanii dużo ładnych i ludnych 
miasteczek, gdzie lekarz Polak 

znalazłby donośną praktykę i do- 

robićby się mógł mająteczku, bo 

górnicy często chorują, a dobrze 

płacą. 
* 

Na tem kończę swoje uwagi, w 

których starałem się podnieść z 

uznaniem to, co na nie zasługuje, 
a wytknąć wady i braki w celu 

ich naprawy. Nikt interesowany 
nie może też mieć do mnie żalu, 
bo jeżeli więcej w uwagach swo- 

ich wskazywałem na złe strony, 
aniżeli podnosiłem dobre, to czy- 
niłem to jedynie z tej racyi, że 

dobro nie potrzebuje naprawy i 

samo się chwali, podczas kiedy 
zło wymaga naprawy. Doktor 
tnie wrzód, nie zważając na to, 

czy chory syka i z bólu zęby za- 

ciska. 

Pisząc niniejsze-, nie miałem 

nikogo osobiście na myśli, więc 
nie do poszczególnych osób i o- 

sad odnoszą się moje spostrzeże- 
na, ale w ogóle, odnoszą się do 

istniejących tam stosunków, o 

których bardzo często w uryw- 

czych artykułach rozpisują się 
nasze polskie gazety. 

Wielebnym księżom, którzy w 

mej podróży z iście staropolską 
mię podejmowali gościnnością i w 

interesie szczerze popierali, skła- 
dam na tej drodze również szcze- 

re — Bóg zapłać —i życzę wy- 
trwałości w spełnianiu ich nader 

trudnych obowiązków duszpa- 
sterskich. 

Ig, K. 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta' 

Dobrze wykonu- 
je wszelkie pra- 
ce podług najno- 
wszego systemu 

po n&jQi282ycn cenacn. 

606 West 18- ul., ubai»kuV5 
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ZA MAŁY PIERŚCIONEK. 

Z podań o królowej Jadwidze. 
Cisza \yieczorna zaległa jua 

dziedziniec zamkowy na Wawelu 
gdy przez bramy w grubych mu- 

rach obronnych przesuwała się 
cicho w stronę miasta jakaś że- 
braczka. Paru strażników zwróci' 
ło wprwdzie uwagę, iż nikt ni? 
widział jej wprzódy, wchodzącej 
do komnat królewskich, więc 
rzecz dziwna, jakim sposobem ta 

kobieta powraca teraz z zamku 

do Krakowa, lecz w chwin, gdy 
na skutek takich podejrzeń, za- 

trzymali ją- żołnierze w ostatniej 
bramie, nagle wysunęła się z porl 
łachmanów biała ręka, migając 
czemś błyszezącem tuż przed 
zdziwionemi oczyma straży —• tak 

że zaraz wszyscy w milczeniu u- 

stąpili z uszanowaniem, niby nie 

przed dziadówką, a dostojną ja- 
ką osobą dworską... 

Tymczasem tajemnicza żebra- 

czka spiesznie zeszła z góry i po- 
dąż>sła na krańce miasta, snując 
się śmiało w zmierzchu po wąziu- 
tkich zaułkach, jak gdyby drogi 
te nie były jej obce. 

Jakkolwiek jednak często mu- 

siała odwiedzać tę ubogą dzielni- 

cę, mimo to nikt tutaj nie znał 
widocznie staruchy, skoro żaden 

z rzadkich zresztą przechodniów 
nie zagadnął jej nawet, lubo na 

owe czasy dawne, kie- 

dy się to działo, 
znali się w Kazimierzowym gro- 
dzie i mieszkańcy wszyscy ; 

wśród dziadów także łatwo poz- 
nawali każdego, choćby się ta 

zjawił na nowo po długiej włó- 
czędze w okolicach Krakowa. 

Kto wie, czy z tego- właśnie 

zadowoloną nie była nasza żebra- 

czka, iż nikt się nią nie zajmuje, 
Dość, że twarz kryjąc pod kaptur 
dziadowski, mijała dom za dom-; 
kiem tak pośpiesznie, jak gdyby 
nie miała jeszcze lat starych, w 

których człowiekowi już nie 

wstyd żyć z jałmużny... 
Wreszcie weszła w uliczkę cie- 

mną i zupełnie pustą, gdzie za 

chwilę zastukała do jakichś drzwi 

nizkic.h i "zniknęła za niemi na 

czas dłuższy. 
Kiedy zaś w godzinę później 

wychodziła ztamtąd, wyprowa- 
dziło ją do bramy kilkoro ludzi 

wynędzniałych;, którym musiała 

ta żebraczka tajemnicza dużo u- 

czynić dobrego, skoro wszyscy 
żegnali ją wdzięcznem wołaniem: 

— Bóg wam zapłać stokrotnie, 
dobra kobiecino! 

A zaledwie znalazła się śama 
na dworze, poczęła szybkim ikro- 

kiem wśród późnego zmroku, tą 
samą drogą, którą tu przyszła, 
powracać — jak gdyby znowu w 

stronę Wawelu. Naraz przystanę- 
ła nagle; doleciały ją bowiem wy- 
raźne jęki. 

Przez chwilę nadsłuchiwała, 
poczem w jakiś ciemny zaułek 

wcisnęła się po cichu i przy 
drzwiczkach, wiszących nad o- 

tworem do zatęchłej piwnicy, sta- 

nęła znowu, słuch natężając... 
Kiedy z jękami mieszać się za- 

czął i płacz żałosny dzieci, żebra- 
czka weszła w głąb... 

Chłód wilgotny owionął przy- 
byłą. Utykała co krok na czemś 
po ciemku. Lecz nie zatrzymała 
się aż na progu malutkiej izdeb- 

ki, tak nędznej, w jakiej nigdy je- 
szcze nie postała jej noga, lubo 

często dziwna ta niewiasta za- 

chodziła do ludzi bardzo ubogich. 
Na odrobinie słomy leżała tu 

•ciężko chora matka kilkorga 
dziatek, które przy niej kwiliły z 

głodu, drżąc z zimna, prawie ni- 
czem nie przyodziane. Najstar- 
sza zaś córka dwunastoletnia 
dziewczyna bezradnie załamywa- 
ła ręce, nie mogąc pomódz uko- 

chanej matce. 
Do niej to właśnie,dowiedziaw- 

szy się na wstępie, co się tu dzie- 

je, zwróciła się żebraczka, mó- 

wiąc : 
— Niedaleko ztąd do zamku, 

więc spiesz się. dziecko, pobieg- 
nij na Wawel, gdzie znajdziesz 
ratunek i dla matki chorej i dla 

biednego rodzeństwa... 
— A gdzieżby mnie tam straż 

wpuściła na zamek po nocy!... 
— Bądź spokojna o to... 

Przy tych słowach żebraczka 
zdjęła z białej, drobnej swej ręki 
błyszczący pierścień z brylantem 
i wsunęła go na palec dziewczy- 
nie. 

— Ten pierścień otworzy ci 
jmgdiie bramy, Spieę; się tylke, 

bo widzę, jak cierpi twoja mat- 
ka... Strażnikom każesz się 
zaprowadzić do lekarza króla-' 

•żwej... 
.1 

-r- Dobrze — szepnęło dziecko 
.olśnione. 

— Opowiesz mu wszystko, cze- 

go wam tu. brak w domu i co jest 
matce — poczem poprosisz go. 
'żeby tutaj zaraz przybył ze służ- 

•bą i z lekarstwami... Dodasz je- 
szcze, że przysłała cię osoba, od 
której masz na palcu pierścień.. 
No, biegnij żywol Ja tu zaś zaj- 
mię się twoją matką.. 

Nie upłynęła godzina, gdy z 

zamku nadjechała kareta, budząc 
mieszkańców -cichych zaułków. 

Wysiadło z niej przy latarniach 
kilkoro ludzi,których prosta dzie-. 
weczka poprowadziła w głąb. pi- 
wnicy do swej chorej matki. 

Jakaż, tu radość za- 

panowała za chwilę, gdy przybyli, 
mówiąc do żebraczki w-łachma- 
nach, nazywali ją wśród ukło- 
nów "Najjaśniejszą Panią". 
: -Przyodziano ciepło i ładnie 
■wszystkie dzieci, gdy tymczasem 
doktor królewski uleczył chorą 
matkę, przeniesioną, przez dwor- 

ską służbę na czyste i wygodne 
posłanie. 

Późno w nocy miano opuszczać 
przybytek nędzy — zamieniony 
naraz w schludne mieszkanie za- 

sobne, gdy w tem okazało się, że 

złoty pierścień nie da się zdjąć z 

palca dziewczyny. Użyto wszel- 
kich sposobów, lecz wszystko na- 

,próżno. 
Widocznie palce królowej były 

znacznie cieńsze, niż u spracowa- 
nych rąk córki ubogiej wyrobni- 
cy i chociaż pierścionek dał się 
wcisnąć na jej palec, to jednak 
zdjąć go nie można było żadną 
miarą. Wtedy królowa w przebra- 
niu dziadówki zbliżyła się do za- 

płakanej dziewczyny, mówiąc ła- 

godnie : 
— Zostaw sobie, dziecko ten 

pierścień, na pamiątkę, dzisiejszej 
nocy... Niechże on i nadal —jak 
tego wieczora na zamku otwiera 

wszystkie drzwi przed tobą w 

życiu... Bądźcie zdrowi, moi lu- 

dzie, niech was Bóg nie opusz- 
cza I 

Po tych słowach szlachetnej 
małżonki Jagiełły, rozległy się 
dokoła okrzyki licznych sąsiadów 
którzy pozrywali się nocą na od- 

głos dworskiej karety i zbiegli 
pytać się — co zaszło: 

— Niech żyje dobra pani na- 

sza! Niech żyje królowa Jadwi- 
ga!... 

Kazimierz Kalinowski. 
o 

Wspomnienie historyczne. 
Dnia 8 maja 1765 roku, a za- 

I tem przed 140 laty, w kościele 

misyonarskim św. Krzyża w 

Warszawie wobec majestatu kró- 

lewskiego i licznego grona do- 

stojników duchownych i dygni- 
tarzy państwa polskiego odbyła 
się wspaniała uroczystość, o któ- 

rej przez" długi czas cała Warsza- 
wa z zachwytem mówiła. W dniu 
tym król Stanisław August, za- 

siadłszy na umyślnie wzniesio- 

nym tronie, po raz pierwszy wy- 

branym mężom rozdawał oznaki 
w przededniu ustanowionego or- 

deru św. Stanisława, biskupa i 

męczennika. 
Ozdoba orderowa składała się 

wówczas z dwóch oznak: 1) 
krzyża złotego, zawieszonego na 

I wiązaniu wstęgi morowej, ponso- 
wej, z białym szlaczkiem, prze- 
pasanej przez prawe ramię na le- 

wy bok, i 2) gwiazdy, na lewym 
boku do sukni przyszytej. Krzyż 

I większych rozmiarów, ośmioroż- 

ny, czerwoną emalią powleczony, 
I w środku tarczy, otoczonej wień- 

I cem laurowym, zielonym, wize- 

I runek emaliowany św. Stanisła- 

wa, po bokach litery S. S. (San- 
I ctus Stanislaus), między ramio- 

I nami krzyża cztery orły polskie, 
I na ostrych jego końcach kulki 

złote. Na stronie odwrotnej krzy- 
I ża, na tarczy okrągłej, również 

biało emaliowanej, w takimże 

[ wieńcu, inicyały królewskie S. A. 

(Stanislaus Augustus). Gwiazd* 
srebrna z ośmiu pęków promieni 

I złożona, w środku wieniec lauro- 

wy, zielony, w nim okrąg srebr- 

ny z dewizą orderu "Praemiando 
incitat'' (Nagradzając zachęca), 
w środku tarcza z monogramem 
królewskim S. A. R. 

!.. (Stanisław Aupgtu/Rex). 

Familijny Plan Kredytowy 
Straus'a Plan Kredytowy zaspokaja potrzeby całej familii. 

Mówimy do was:—"Kupujcie u nas na kredyt wszystką odzież, 
tak dla was jak i dla każdego członka waszej familii, a płacić za 

nią możecie gdy pieniądze zarabiacie, po 

Jl" TYGODNIOWO. 
Czy może być coś łatwiejszego? A wtedy 

gdy okaże się dla was trudnem płacić nam 

dolara oo tydzień, my z naszej strony chę- 
tnie wam pomożemy, przedłużając czas wy- 
płaty. Żaden inny skład w Chicago nie po- 
mógł tak wielu familiom z umiarkowanym 
dochodem do noszenia pięknej 1 trwałej o- 

dzieży jak nasza słynna instytncya. Mamy 
największy i najkompletniejszy familijny 
skład odzieży w Chicago, 1 sprzedajemy nasz 

towar na bardzo łatwe wypłaty po tych sa- 

mych cenpch, kióre płacić trzeba w składach 

sprzedających za gotówkę—tylko 81.1)0 ty- 
godniowo. 

Skłnd otwarty jutro, tj. w Sobotę 
wieczorem aż do godz. lOtej. 

specyaina orerta 
na Damskie Ubrania. 
Damskie cj-sto-wełnlane ubrania, robione 
e najpiąkniej8Z\ch 1 specyalnie dobranych 
matervałów; stanowczo najlepsza podaże- 
wka: ładnie obszyte idoskonałego wykoń- 
czenia. Fasony tych ubrań przedstawiają 
najmodniejsze i najlepszekrea- £f A Ar 
cyn na wiosną i lato. Sa rze-.\l|l 
czywiate taniości po *piv»7v 

Specyalna oferta 
na Męzkie Ubrania. 

Męskie stanowczo ezyftto-nełnlano obr»* 
nia, robione ze znakomitych worsteds I 
kaszmirów, ładnie szyte; szerokie ramio- 
na, fronty formą zatrzymujące, najlepsze- 
go untunnu pod6zewka,regularne ^ 

— 

g 15.00 ubrania po tej szczególnie 
nizklej cenie 

913 MILWAUKEE AYENUE, HaS:;.1"" 
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Jeżeli chcecie zobaczył najpiękniejszy i najmodniejszy toyb&r 
hajpeluszy damskich, wtenczas przyjdźcie do 

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

Wybór jego składa się z 33000 kapciu- 
ezy. Po co chodzić po innych sztorach l 
czas marnować, kiedy dostać moiccle od 1 

rnzu co chcecie i to po tych 6amych ce- i 

nacb, jakie te małe sztury ninio płacić i 
muszą. Jak każdemu wiadomo, mam ^ 
największy hurtowny skład kapeluszy « 

damskich w Ameryce. U mnie stale pra- 
ctije od 60 do 00 ludzi. 1'rzyjdźcio wcze- ] 
śnie a unikniecie natłoku. Sprzedaję t 

modne damskie kapelusze po $2.50 za x 

ktćre w innych sztorach żądają $0.00. In- ^ 
ne kapelusze damskiu sprzedaj*} stóiua- « 

kowo tanio. ' 

WYSZŁA Z DKUEU 

KSIĄŻECZKA POD TYTUŁEM: 

MANUAŁU 
DO UŻYTKU 

MINISTBANTÓW, 
zawierający także porządek życia. Książe- 

czka ta Jest oprawna w czarne płócienne bar- 
dzo trwałe okładki. Cena egzemplarza lOc. 
Zamawiającym w większej Ilości odstępuje 
się odpowiedni rabat. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CKICAGOSKIEGO, 
141-143 W. Dlvislon St., CHICAGO. 

NOWY 

Brewiarzyk Tercyarski 
T7Ł0202TT PRZBZ 

O. Xi. K. 

Cena |1.50. fln przesyłkę lOe ex»ra. 

Do nabycia w 

administracji Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Dlvis;«nSt. CHICAGO. 


