
Z życia Polaków w Ameryce. 
UWAGI NA CZASIE. 

"Dziennik Milwaucki" ukazał się w 

'.biegłą sobotę na 24 stronach, i za- 

wiera wiele zajmujących 1 pięknie nću 

r.isinych artykułów z okazyi uroczy- 

stości odsłonięcia pomnika Kościuszki 
w grodzie śmietankowym. 

W miejsce artykułu wstępnego, 

znajdujemy w tym numerze "D. M." 

następujący artykuł p. t. "Kilka uwag 

okolicznościowych": 
W tym samym czasie już trzeci z 

rzjdu wznosimy pomnik naszemu bo- 

haterowi w aukmanie, a czwarty ma 

niebawem atanąó w 9amej stolicy 

kraju! 
Odsłonięcie naszego pomnika ma w 

6obio coś niebywałego, coś co uprzy- 

tonjni, co uwieczni po wszystkie cza- 

sy ten fakt w dziejach naszej emlgrar 

cvi jedyny, że pierwszy Arcybiskup 

polski, jaki zawitał do naszych brze- 

gów, uczestniczył w tej uroczystości. 
Jakież to osobliwe zrządzenie Opatrz- 

ności, że właśnie przedstawiciel Ko- 

ścioła katolickiego, bierze udział, po- 

wiedzmy więcej. stanowi niemal wy- 

łączny punkt atrakcji przy tak rzad- 

kiej, czysto narodowej uroczystości! 
Jakżeż to bardzo odpowiada naszemu 

usposobieniu, naszej .wiekowej prze- 

szłości historycznej, gdzie zawsze 

Wiara z narodowością łącznie naprzód 
poetępowała stanowiąc jedność niero- 

zerwalną. Tak, "Bóg i Ojczyzna" —to 

hasło, które Piastów i Jagiellonów 
prowadziło na z.wycięskie pola walki, 
które i w najsmutniejszej epoce roz_ 

biorowej nas ożywiało, które wreszcie 

po dokonanej zbrodni nam otuchę i 

nadzieję lepszej przyszłości w zbola- 

łe serca wlewa! Wytrwanie pod tym 
sztandarem może nas jedynie moral- 

nie i politycznie zbawić — jedynie "w 

tym znaku zwyciężymy"! 
Rośnie więc i raduej się serce każ- 

dego prawego syna naszej nieszcześli- 
wesi Ojczyzny, na widok namacalnych 
owoców naszego patryotyzmu. Pomnik 
ten to niezbity dowód naszejj żywotności 
narodoTej, naszych wzniosłych idea- 

łów. które nam przyświecają i nas o- 

żywiają nawet wśród obcych, nawet 
na tułaczce i wychodztwie naszem. 

I gdyby to był tylko jakiś sporady- 
czny objaw, jakiś przemijający objaw 
naszej solidarności ale mamy ich 

krocie! Niemasz bowiem ani jednej 
uroczystości narodowej, ani jednego 
obchodu pamiątkowego z naszych 
dziejów któregobyśmy ożywieni tym 

samym szlachetnym zapałem, jak naj- 
okazalej rok rocznie nie obchodzili, 
bez względu na osobiste lub partyjne 
przekonania. Dojrzewamy, pojmujemy 
już, że iak życie nasze fizyczne po- 
trzebuje pokarmu, tak też polityczne 
1 narodowe musi się odżywiać pokar- 
mem wzniosłych ideałów i wszechwła- 

dnych uczuć patryctycznych. 
To toż dla samoobrony łączymy się 

w liczne stowarzyszenia i kółka ko- 
ścielno narodowe, aby módz tem 

skuteczniej przeciwdziałać strasznemu 

niebezpieczeństwu utracenia wiary i 

narodowości. I młodzież się skupia 
pod naszem okiem w podobneż orga- 

nizacye. aby znów kiedyś następnym 
pokoleniom przekazywała te same nie- 
śmiertelne ideały, te same narodowe 
cc^.e i pragnienia. 

"Wyrazem zaś publicznym tych po. 
trzeb jest dziś już dobrze zorganizo- 
wana 1 normalnie funkcyonująca pra- 
sa polska. Prócz ogólnego zadania na. 

szych czasopism — celów wspólnych 
każdej prasie — mamy jeszcze i spe- 

cyalne: sumiennego powiadomianla 
wychodźców o każdym ruchu gnębi- 
cłelt naszej Ojczyzny i podtrzymywa- 
nia łączności duchowej z braćmi za- 

morskimi. Każdy cios nowy, każdy* 
wysiłek, jako też z drugiej strony ka- 

żdy nowy akt gnębiclelski, każda no- 

wa rana zadana naszemu schorzałemu 

organizmowi społecznemu, odbija się 
potężnem echem na wolnej zielni Ko- 
lumba: płaczemy z płaczącemi, radu- 

jemy się z radującymi! 
Prawdziwe przecież życie* społeczne 

potrzebuje zakładów wychowawczych, 
rozsadników naszych szczytnych idea- 
łów i szlachetnych celów. Każdej nor- 

malnie się rozwijającej społeczności 
potrzeba wykształconych przedstawi- 
cieli wobec własnych rodaków i wo- 

bec obcych, potrzeba inteligentnych 
przewodników 1 umiejętnych kiero- 

wników opinii publicznej. I o tem nie 
zapominamy, czyniąc iście herkuleso. 
we wysili; aby jaz istniejąc© zakła- 
dy utrwalić lub wznosić nowe w mia- 
rę środków materyalnych. A ponie- 
waż stanowimy społeczeństwo czysto 
katolickie, więc i o własne postarali- 
śmy się seminaryum duchowne, skąd 
maią wychodzić przyszli kapłani-pa- 
tryoci, którzyby nas rozumieli i zara- 
dzali skutecznie naszym potrzebom. 

Ileż przytem liczy nasza emigracya 
szlachetnych jednostek — nawet po- 

między młodszymi — ożywionych naj- 
lepszą chęcią pracowania dla dobrą 
ogółu, poświęcających s.we zdolności 
służbie sponiewieranego wychodżtwa 
polskiego. Mamy więc wszelkie dane 
prawidłowego rozwija-, i skutecznego 
zwalczania zapędów: cudzoziemetenia 
nas w tym gościnnym krąju, mamy 
i rękojmię, żq na.w<3t po ąetkach lat 
Polakami pozostać możemy. 

Czy Jfliliuli Bili ■mu f * 1MT 

pii .w najbliższej przyszłości sig wy- 

narodowimy?.... Pytanie to trwogą j 

przejmuje nieodrodnego syna Polski. 
Jeżeli bowiem w teoryi łatwo wyka- 
zać, że płonne są. obawy tych pesymi- 
stów, co za.wsze występują z pobudką 
trwogi, to smutne doświadczenie co- 

dzienne nawet i tych, co różowe snu- 

ją. nadzieje przyszłości, w skrajnych 
potrafi przerobić pesymistów, jeżeli 
się tylko sumienniej zechcemy zasta- 

nowić nad nieklamiącą rzeczywisto 
ścią. Nie **Idzę wcale żadnej przesad 

dy w słowach tego kapłana, który mi 

niedawno powiedział, że daje w ko- 

ściele umyślnie napisy polskie, iżby 
nasza potomność, gdy Już np.wet o 

swych polskich nazwiskach zapomni, 
przynajmniej wiedziała, że polskie 
wydało ich plemię. 

Nie w porę byłyby dziś treny jeremia- 
szowe, wykazywanie krok za krokiem, 
jak nasi współcześni zapominają, po- 

wiedzmy szczerze, częstkroć gardzą 1 

naigrawają się z Polaków i z polskich 
obyczajów i niepomni na fakt, że oni 

sami, że ich synowie i matki, do tegoż 
należę, narodu! Bolesne to bardzo, ale 

niestety prawdziwe! JeżeJi dziś życie 
patryotyczne podtrzymują w wielkiej 
mierze wyłącznie przybysz© z Ojczy- 
zny, to cóż się stanie z naszem wy- 
chodżtwem, gdy ten napływ — coraz 

bardziej obostrzany i krępowany — 

zupełnie ustanie? Dziś jeszcze prawdę 
głosimy, śpiewając: "Jeszcze Polska 

nie zginęła póki my żyjemy" ale sko- 

ro starsi przeniosą się do wieczności, 
skoro już nas nie będzie, jak się wte- 

dy będzie nasza narodowość przedsta- 
wiała? Odpowiedź da każdemu co- 

dzienne życie nasze! Daj Boże, by się 
moje złoworogio przeczucie nigdy nie 

ziściło! 

Obyśmy się więc tak zawsze sku- 

piali. jak jutro pod cieniem naszego 

nieśmiertelnego Tadeusza Kościuszki! 

Oby wszystkie odcienie naszych orga- 

nizacji tak za.wsze zgodnie w życiu 
kroczyły, jak jutro w zwartych szere- 

gach podążą. Oby tak zawsze i wszę- 

dzie brzmiał nasz Śliczny język polski 
w rodzinach i prywatnych stosunkach, 
jak jutro popłynie z trybuny mówców! 

Obyśmy nie przestali tylko na uczu- 

ciowych wykrzyknikach i chwilowem 

rozczuleniu, ale rzeczywiście czuli w 

sercach naszych ten żar prawdziwej 
miłości Ojczyzny, który wciąż na u- 

stach mamy! Obyśmy się uczyli od te- 

go, któremu pomnik wznosimy, wy. 

trwałej pracy, zgody, jedności i innych 
cnót obywatelskich — a wtedy jeszcze 
długo rozbrzmiewać będzie polska 
mowa i w najodleglejszych zakątkach 
naszej przybranej Ojczyzny! 

Ks. B. E. Góral. 

Z DETROIT, MICH. 

O sprawach parafii św. Jadwigi, do- 

nosi "Dziennik Polski" z ubiegłego 
piątku: 

Stosując si? do rozkazu biskupa, 
ks. Jan Mueiler, proboszcz parafii św. 

Jadwigi, przylepił .wczoraj wieczorem 

na drzwiacłi zamkniętego kościoła e- 

dykt biskupi, ekskomunikujący pięciu 
członków parafialnego komitetu za 

nie oddanie książek parafialnych. 
W dokumencie tym wymienione są 

nazwiska komitetowych i zaznaczono, 
że także zostanie ekskomunikowany 
każdy parafianin, który wymienionym 
będzie pomagał ł z nimi współdziałał. 

Zaledwie list pasterski został umie- 
szczony, zaledwie ten .i ów mógł go 
przeczytać — jest bowiem ogłcc/zony 
po angielsku, gdy zebrali się urwisze 
i z psoty pocięli takowy nożami. 

List został przylepiony o godzinie 6. 
a w pół godziny już nikt nie mógł 
przeczytać takowego, tak został zni- 

szczony. 
Około godz. 7 przed kościołem ze- 

brało się około 200 osób różnego wie- 

ku i rodzaju i poczęto dyskusowaó 
nad sprawą. Tu i owdzie słyszano 
głosy: 'Niech już lepiej biskup nas 

wszystkich ekskomunikuje. Przyrzekł 
nam kilkakrotnie dać innego księdza, 
a nie dał". 

Dysputowano z- powagą, bez unie- 
sienia, boz hałasu. Zebrani zachowy- 
wali się przyzwoicie,, atoli ze stacyi 
Vinewood nadszedł porucznik Cuddy. 
z tuzinem policyantów i rozkazał ze- 

branym się rozejść. Rozeszli się spo- 

kojnie. 
Oddział policyi widząc że niema co 

robić — a spodziewał się, żei będzie 
miał sposobność do odznaczenia się— 
zawrócił do domu. Na placu pozostało 
tylko dwóch policyantów. 

Niepodoba się niektórym, że ks. 
Mueiler mieszka pod zamkniętym ko- 

ściołem. Przeszedł on .wozoraj dwa 
czy trzy razy przez zebrane tłumy, a.- 

le go nie molestowano. Znaleźli się i 

tacy co twierdzą, iż uczynił to dla 

prowokacyi. Nie zwracano na niego 
uwagi. 

Ks. Mueiler ma nadzieję,, że porzą- 

dek wnet zostanie przywrócony. Pa- 

rafianie ząś- trzymają z komitetem, a 

komitot polegając na tem powiada, żo 
uczyni to, co mu parafianie podyktują. 

Podobno w przyszłą niodzielę zosta- 
nie zwołany wielki m&s§-i»ityng, na 

którym sprawa ta zostanie bliżej o. 

mówiona. -. ;• 

Argumentują parafianie, żę ani bi- 
skup ani proboszcz nio może zała- 

zsmto* -WW m&am/ćb 
611 koniecznie potrzeba, złożą im du- 

plikaty książek, ale oryginał u siebie 

zatrzymają. 
Męcący wodę już się kręcę, z propo- 

zycyą budo,wy niezależnego kościoła,7 

ale propozycja bywa ze wstrętem od- 

rzucana. Agitatorzy nie znajduję tu 

gruntu dla siebie. 
Biskup Foley na pytania reprezen- 

tanta prasy oświadcza, że nie wiele 

ma do powiedzenia. Kościół pozostaw, 
nie zamknięty, aż zapanuje porządek- r 

Wezoraj także podobne listy, jaki 
przylepiono na drzwiach, zostały ro- 

zesłane do komitetowych. Niebawem 

ad,wokat w imieniu biskupa zażąda 
sądownie książek parafialnych. 

Jaki obrót przybierze ta sprawa, 
nie można się jeszcze domyślić. Nie- 

którzy parafianie radzą, ugodę z bi- 

skupem, ale biBkup oświadcza, że nie 

odstąpi od swego rozporządzenia. 
— Helena Dcrowska, 5-letnia córe- 

czka Andrzeja Darowsklego, zam. pn. 
G55 przy Harper avenue, zmarła wsku- 

tek zażycia trucizny. 
Dziewczynka bowięc się, znalazła 

w domu buteleczkę z karbolowym 
kwasem, a nie wiellząc, że to truci- 
zna, wypiła całą zawartość tejże. 

— Smutny wypadek zdarzył się na 

Chene ulicy niedaleko Warren. Mały 
Wachowiak mogęcy mieć lat 9, idąc 
za przykładem swych rówieśników, 

począł czepiać się przejeżdżających 
tramwajów. Atoli zręczność mu nio 

dopisała, upadł pod kola i został nie- 

bezpiecznie pokaleczony. 
Nieprzytomnego malca podniesiono 

z bruku, złożono na ambulans i adwie, 
ziono do szitala Grace. 

Powierzchowne oględziny nie wiele 

wykazały. Chłopak nawet krwią nie 

broczył, leżał bezwładny, jakby zabi- 

ty. Zachodzi obawa„ że otrzymał poka- 
leczenia wewnętrzną które mogą stać 
się dlań fatalnemi. 

Liczni widzowie byli świadkami te- 

go wypadku. Dano znać ojcu chłopca, 
Wojciechowi Wachowiak, zam. pn. 

107G przy Dubois ulicy. Przybył z żo- 

ną. Matka chciała chłopca wziąść do 

domu, ale widzgc groźny stan dziecka, 
rodzice zgodzili się na odwiezienie go 

do szpitala. 
—■— fi. 

OD WYDZIAŁU WYKONAWCZEGO. 

Poniżej podajemy sprawozdanie z 

obrotu funduszów naszego Domu E- 

migracyjnego św. Józefa w New Ybr. 
ku (St. Jcseph's Home, 117 Broad st., 
near South Ferry, Ne.w York City), za 

miesiąc kwiecletń i maj. zestawione 

przez Zarządcę tej Instytucyi Wgo ks. 
L. Kwaśniewskiego. 

SPRAWOZDANIE. 
Dochód w kwietniu 1905. 

Pozostało z marca $92S.55 
Zebrano w Domu Em. 805.50 

$1,734.05 
Rozchód w kwietniu. 

W korzennym sklepio $43.02 
Mlelco i masło 20.59 

Chleb G8.1G 

Mięso 14.25 

Węglo 11.20 

Gaz 14.70 

Telefon 5.00 

Słegel Cooper (varia) 54.98 

Pensye Wiel. sióstr (za 4) G6.77 

Pensye Wiel. Sióstr (za 4) 
Pensya Agentów 115?m) 
Dodano agentom 8.Ó0 
Reperacy© £.#5 

430.42 

Schody 875.00 

(Wydatki na Ellis Island 14.41 

Wydatki nadzwyczajne 38.00 

$1,357.83 
Zestawienie: 

Dochód $1,734.05 
Rozchód 1,357.83 

Pozostaje $376.22 
Od Wydziału; 370.67 

"Razem $746.89 

Na Dezerterów otrzymałem: 
Od Wydz. Wykonawczego $160.86 
Od par. św. Wojciecha, Pittsb. 50.00 

$216.86 
Dochód w maju. 

Przez Stowarzyszenie księży świec- 
kich na wschodzie: 

Ks. Dr. W. Nawrocki, Brook- 

lyn $25.00 
Ks. F. Czarnecki 17.00 

Ks. Przybylski, Westfield, Mass. 10.00 
Ks. P. Reding, Northampton, 

Mass. 15.00 

•$67.00 
Z Domu Emigracyjnego 626.38 
Zostało z kwietnia 746.85 

Dochód $1,440.23 
Rozchód 843.74 

$596.49 
Rozchód w maju. 

Procent od $15,000.00 $375.00 
W korzennym sklepie 36.60 
Chleb 88.82 
Mleko i masło 30.86 
Mięso S4.82 
Gaz 12.90 ! 
Mydło 4.50 
Cerata -i iEBfc raeczy — 0.70 
Telefon 8.05 
Pensya Sióstr. 83.34 j 
Pensya Agent^jw 115.00 
Wyłożono biednemu na drogę 50.00; 

i i| WW 
Ellis Island ij 13.05^. 
Wydatki na42<wy<^no_,.-;,:; 

J.- 
; » T *•" —" /' 1843.74 

W kwietniu było 
Przyjezdnych , 1257 ,j 
Odjezdnych 9 

12G6 
W maju było 

Przyjetednych 8G3 

Odjezdnych 12 

875 

Dług ciążący na zakładzie 
Mortgage $15.000.00 
Nota w Lincoln Banku 19,000.00 

$34,000.00 

Przy sposobności tej dcnosi nam lis. 

Kwaśniewski,ż© z upłatą dawnych dłu. 

gów wiele ma kłopotów i trudności, 
obecnie jednak ma nadzieję, że wszy- 

stko to da się pomału wypłacić, zwła- 

szcza, że w kasach zaczyna już pozo- 
stawać zwyżka po opędzeniu bieżących 
wydatków, którą będzie można użyć 
na pokrycie długów. Ofiar — jakie 
nadchodzę, do Domu Emigracyjnego z 

przeznaczeniem na dezerterów, używa 
ks. Zarządca dla nich wyłącznie, oraz 

wykupuje im bilety do dalszej podró- 
ży na miejsca zarobku, gdy sami nie 

mają za co tam jechać. 

Obywatel R. Wiśliński z Berlina, 
Wis., przesłał na ręce Sekretarza 

Wydziału naszego kwotę $4.40, jako 
podatek Federacyjny od Bractwa św. 

Stanisława Kostki w tejże miejscowt> 
ści. Odbiór powyżej kwoty niniejszem 
kwitujemy z serdecznem podziękowa- 
niem. 

Z poważaniem 
Wydział Wykonawczy. 

Chicago, 17 czerwca 1905. 
o 

Z WILKESBARRE, PA. 

— W ubiegły czwartek stracił życie 
skutkiem oderwania się odłamu węgla 
w kopalni Stanton górnik Mateusz 

Sobiński. 
— W kopalni Red Ash górnik Jan 

Buk nie odfczekał należycie czasu po 

założeniu naboju, przybliżył się do te- 

go miejsca, gdy nagle nastąpił wybuch 
i nieszczęśliwego życia pozbawił. 

— W kopalni w Midvale górnik Jan 

Fries zbliżył się zabardzo do miejsca, 
gdzie nabój był założony; przy wy- 

buchu oderwała się od sklepienia wiel* 
ka bryła węgla i zabiła go na miejscu. 

— W kopalni w Coal Ridge zabity 
został odpadłym z góry odłamem wę„ 

gla górnik Jan Fietz. Pogrzobem za- 

jęło się tow. Czerwonego Krzyża 
(Red Cross), do którego zmarły na- 

leżał; rodzina dostała też od tow. 

zapomogę. 
— W poniedziałek wieczór odebra- 

ła sobie życie niejaka Marya Picho- 

łowska, przy S. Welles str. zamiesz- 

kała, żona krawca zatrudnionego w 

firmiei Simon Long's Sons. 
— Na miejscu wycieczki par. N. M. 

P. w Harvey's Lake, odbędzie się dnia 
22 b. m. gra ,w piłkę (Base Bali), w 

której wezmą udział Dobosze i tow. 

św. Alojzego. 

Z NANTICOKE, PA. 

Zdarzył się tutaj oburzający fakt 

zasługujący na publiczne napiętnowa- 
nie. Dwóch Polaków weszło do spółki, 
czy też jeden robił u drugiego, mniej- 
sza z tem, gdyż nie rozchodzi się tyle 
o to, co o kwestyę, który z nich zo.wi- 
nił, gdy się wkrótce rozeszli, — chce- 

my tylko rzucić światło na postępowa- 
nie jednego z tych panów. Otóż polecił 
on wydrukować cyrkularze podpisane 
imieniem jego przeciwnika i takowe 

pomiędzy publicznością rozdawał; 
trorśfi cyrkularzy była stekiem Kolum? 

nij i brudów, jakie nieświadomie ów 

napadnięty miał w ewem imieniu roz- 

puszczać. Fakt to tak haniebny, iż sam 

za siebie mówi. Na domiar wszystkie- 
go, ów obstalowujący w cudzem imie- 

niu uwłaczające podpisanemu cyrku- 
larze, umieścił oprócz w polskim, 
treść i w angielskim języku. Ładne 

Amerykanie o Polakach pojęcie mieć 

będą. Jegomość ów powinien się spo- 
tkać z pogardą ze strony każdego uca- 

ciwfigo człowieka. 
— W sobotę w nocy zmarł po dłu- 

gich cierpieniach znany powszechnie 
obywatel p. Władysław Oborski, rzeż- 

nik. Pozostawił żonę I troje dzieci. 

— Z dniem 1-ym kwietnia dr. Kra- 

jewski przeniósł swój ofis do budynku 
Szwarca róg Locust i Main str. 

— Łącząc wagony w kopalni Au- 

chincloss, Józef Grabowski, zatrudnio- 

ny tamże odniósł silne obrażenia .w ra- 

mieniu. 

Z DURYEA, PA. 

W czwartek dnia 29 b. m. ukończy 

się rok szkolny w tutejszej szkole pa- 

rafialnej, w której korzystało z nauki 

pod dzielnem kierownictwem nauczy- 

ciela p. Wywiórskiego sto kilkadzie- 

siąt dzieci i okazało znakomite po- 

stępy; oprócz polskiego, .wykładany 
tu jojst i angielski, tak iż dzieci po u, 

kończeniu szkoły parafialnej są do- 

brze przygotowane do uczęszczania do 

wyższych szkół amerykańskich. 

że urządzanie balów na korzyść pa- 

rafii nie jest bardzo dobre, mieiliśmy 
przykład niedawno temu, gdy jeden z 

organizatorów zabawy na rzecz sło- 

wackiego kościoła, będąc w stanie nie- 

trzeźwym, najechany został na śmierć 

przez tramwaj. : 
f. 

Niedawno skończyła się tutaj spo* 

wiedś wielkanocną, doktórej przystą- 
piło z górą"80#'osób, wzięli w ni$J u- 

dział hstęźa:..dr<. Kcmtfnek^OIchoękk■ 
Malarz. Baranowski Serwatko i Su- 

chocki. Parafię tutejszą od.wiedzil nle- 

dawtfP ks. pembJński z Johnatown. * 

Biurowa Howych schodów kamien- 
ny ćhw lujaclele postępuje raźnie, 1 

wecjlś kontraktu wykończone będą. na 

pierwszą, sobotę lipca. W ostatnim ty- 

godniu 'kilka rodzin ż niezależnego 
kościoła powróciło na łono wiary ka- 

tolickiej. 0 ile słyszeliśmy, proboszcz 
tutejszy, ka. J. Orłowski ze względu 
na nawał pracy i nadwątlone zdrowie, 
zamierza wyjechać na pe.wien ozas na 

odpoczynek, który mu się po 12-letnlefj 
niestrudzonej pracy dla dobra parafii 
słusznie należy; po powrocie z waka- j 
cyi, o ile zdrowie ks. Orłowskiemu do- j 
pisze, mają być podjęte prace około 

odnowienia kościoła. W jesieni zaś 

mają się odbyć misye, które obiecał u- 

świetnić swą obecnością J. E. arcybi- 
skup F. A. Symon. 

Z BALTIMORE, MD. 

— Franciszek Wołocze.wski wyto- 
czył miastu i zarządowi więzienia pro- 

ces o $5,000 odszkodowania. Wolo- 

czewski w pozwie awym twierdzi, że 

będąc .więźniem, zatrudnionym był 
przy koszykarstwie i że uszkodzony 

został ciężka na zdrowiu z powodu, iż 

stos drzewa, niestarannie ustawiony, 
spadł na niego 1 potłukł go. 

— Z polskich przedsiębiorców bu- 

dowlanych wybitne stanowisko zajęli 
pp. Zion i Lewiński. W sezonie obe- 

cnym wykończyli dwie budowle, jeden 
trzypiętrowy, drugi zaś sześćplętrowy 
budynek na ofis na narożniku Hano- 

ver i Lombard ulic. Z żalem zaznacza- 

my, że pomiędzy .wspólnikami zaszły 
nieporozumienia 1 że spółka zostanie 
rozwiązaną. 

— Ob. Makowiocki, dotknięty tak 

ciężko przed niedawnym czasem 

przez straszną śmierć swego dziecka 
pod kołami kolei ulicznej, poniósł cios 

jeszczei boleśniejszy. Od dnia tego 
strasznego, małżonka jego, ś. p. Ro- 

zalia, bolejąc nad stratą dzieciny, ni- 

gdy nie wróciła do zdrowia i oddała 

Bogu ducha we czwartek, do ostatniej 
chwili wspominając śmierć s.wego 

•dziecka. Stroskanemu małżonkowi 

zasyłamy wyrazy szczerego ubolewa- 

nia. 
— Na posiedzeniu zarządu Domu 

Emigracyjnego, odbytem w środę b. t., 
uchwalono przenieść lokal D. E. pn. 

1C23 Eastern ave., naprzeciw kościoła. 

Z LYNN, MASS. 

Do "Wschodu" piszą.. 
Miasteczko Lynn, położone uroczo, 

liczy około 1700 dusz polskich i litew- 

skich i braci naszej coraz więcej tu 

napływa, gdyż niema tu ciężkiej pra- 

cy, jak po innych fabrykach. 
Jak wszędzie, tak i tu grzech nasz 

narodowy, nie wspierania się wzajem- 

nie, jest głó.wną, wadą., a przykładem 
żywym jest, że pomimo iż istnieją, tu 

dwa handle polskie — brać nasza za- 

miast wspierać swych ziomków, nie- 

mal omija i wyłącznie zaopatruje swe 

potrzeby z handlu żydowskiego. 
Czyż już nigdy nie przyjdziemy do 

przekonania, że żyd i innonarodowiec 

tyle o nasz naród dba, o ile mu on ko- 

rzyść przynieść możą a w szczególno- 
ści żydzi, chociażby pochodzili z ziem 

polskich, wyrzekają, się .tego i są. w 

większości dla nas wrogo usposobie- 
ni. Czyż nie wstyd i hańba to dla naa 

karmić i bogacić wrogów naszych!! 
Przejrzyjmyż nareszcie l pozbą-dźmy 
się tej .wstrętnej wady. Wspierajmy 
się wzajemnie zawsze i wszędzie, a 

wszystkim nam będzie lepiej! 
Co powiedziałem o handlach, odnosi 

się tu i do przemysłowców naszych. 

Istniejąca tu golarnia polska, zasłu- 

gująca ze wszech miar na nasze po- 

parcie, jest ró.wnleż nie popierana na* 

leżycie. Czyżby nam nie należało po- 

zostawić tych parę centów za golenie 
u swego rodaka raczej aniżeli u obce. 

go? Czy jego przybory i urządzenia 
jest gorszem od innych golarń? Z ca- 

łą, pewnością, że nie, jeśli nie lepszeta. 
— Sprawa pobudowania nowego 

kościoła i szkoły polskiej idzie żółwim 

krokiem. Rachunki pozostałe po księ- 
dzu Dudzie 1 do przejrzenia których 
wybrano komitet — dają. niemało za- 

wrotu głowy panom komitetowym i 

trudno, by kiedykolwiek z nich wy- 

brnąć mogli. Podajmyż sobie wzajeln- 
nie ręce, to z pewnością i szkoła 1 ko- 

ściół wkrótce staną,, 
— Pod tytułem "Herod Baba" opi- 

suje .tutejsza angielska gazeta naszą, 

rodaczkę p. P., zamieszkała na Rlver 

Place o pobicie żyda bednarza wrzeko- 
mo za to, że jej za prędko balię napra- 
wił 1 domagał się pieniędzy. Nieła- 
dnie się sprawuje owa pani P. 

Z EXETER BOROUGH, PA. 

Na mityngu parafialnym, jaki się 
odbył 4 b. m. poruszoną, została kwe- 

stya postarania się o stałego duszpa- 
sterza dla tej parafii. Ks. Orłowski z 

Duryei wpływa na parafian, aby sta- 

rano się pozyskać na to stanowisko 

ks. Baranowskiego a brata te- 

goż na organistę. Gdyby ks. 

Baranowski nie odmówił, to 

parafia tutejsza pod jego kierownl- 

ctwem doczekałaby się szybkiego roz- 

woju. Wkrótce rozpocznie się tutaj bu- 

dowa plebanii, a za dopełnienie wa- 

runków kontraktorowi daje poręcze- 
nie ks. Orłowski z Duryei. 

mm* O- 

Znawca. 

— Ta krowa ma 2 latał 
— Ską4 pan to poznał? 
~ Po*rogach!' 
.w-/ Ach, prawda, rzofiiywiścle, m# 

* ich dwa* 

K8. JAN BALSEWICZ 

poleca Tonilc KOBOLO jako jedynie 
najskutcczuicjszc lekarstwo na choro, 
by powstałe z zaziębienia, jak: katar 
żołędka, choroby płuc, norek, zatwar- 
dzonlo, brak apetytu, niestrawność; 
usuwa stanowczo 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 Medlcine Co. 826 Mllwaukea 
ave. Chicago, 111. 
CO AL CENTER. PA .--Sza*. PanUJ. L. Smith. 

Pailkll lekaratwo Kobolo znacznie ulżyło ml w 

chorobie, ale ju£ nil nlq kończy. Proszę o przy- 
słani* mijuzcze u 95 00 lewo ssraogo lekarstwa 
Kobolo Tonie, na co posyłam "money order". 
B uszanowaniem, J. JJtatewlcz, Box 13. 

Jedźcie Okrętem 
Xnjwygodniejsza, najdogodniej- 
sza ! najtańsza podróż. NAJ- 
LEPSZA OKSŁUGA DO 

GRAND RAPIDS 
PODRÓŻ $3.00. : Okręt odchodzi katdo- 

go dni* o godsiaie 7:45 wicczorcm. 

MUSKEGON, GRAND HAVEN 
PODROŻ, |1.60. i Ii45 wleet. eo dzień, 

MILWAUKEE I 
PODRÓŻ. 91. Tara I * powrotem $1.69.. 
ti3l) raao 1 0 wleeiorera kaidejo dul*. 

R. C. DAVIS, C. P. 
Przjstoń ■ stóp M chlgan Aro., Chicago. 

NickelpJah Żadnych 
nyaArofia- 
nych tfo 
na pocią- 
gach. 

"I 

Trzy Eksprees — roclriii na W«chód, w batdp 
d/leń roku Pullinanuwskie Wagony #vnialua 
pray wszystkich pociągach. Wpgony dl«Tiau.«- 
Kontynantainych Turystów opuszczają CŁicairo 
lr*y r«j<y w tygodniu 1 w* wtoriti 1 aotłoty o <:50 
po południu; w środy o 10:35 y. ran*. Z Chi- 
sago do Boatonu b»s prres^danta, Nowoo.e. 
ane Wagony Jadalne w których daje liąoblnil* 
podług 1 lano oaobowo—klubowego, a cenami • <1 
8.ic do |1.00; jakotot obsluc^ a la carte. Hezpo. 
średnia komumkacya do V'.n W»yq», Pindlay, 
Cioreland, Eri", IJiiff.lo, Ruch<> t«r, Syracum*. 
Ulnpłi mton, t-craniou, }f«w Yor<, Jloaton i 
wszelkich miejscowości wschodnich. Raty raw* 

ne onjuUsze. Murzyul-portyarzy w un formach 
ku obaludz* wszystkich pulliiian — pasatorów. 
Jaiell zamlar/.acle ud4Ć alq na Wschód, zgloś.l* 
al) "O najbil*a'ti(0 Ag-nta Biletoweco, lub pisz- 
cie do JOUN Y. CALAIIAN, Oe.,ll Agent. 

113 Adams ot., Ctilcago III. 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno-centowa karta pocztowa, i waaze 

Imię i nuzwipko i adres wyraśtiie na ni*j 
wypieane, gprowad/.l nam pocztą próbkę 
Deya Szwajcarakleco Wynalazku zasypu, 
lacego kawq(Dey's SwisBCoffeeSurrogute). 
Mnóstwo familij używają go zamiast Itu- 
wy, gdyi przy jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak diugo jak trzy funt* ka- 
wy bez togo wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, bard/.o polepszy smak, zapach i 
zdrowotność kawy. 

Steele=Wcdeles Co, Dej M'nTg. Co. 
Jedyni Agend, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. Clcrelund, Ohio. 

nauauifl^Ai* do mnie Jrtell cierpicie na Jakiy- 
Hr7Vlfl7Rlfl chorobę olca. Je»t#m 
I ■ ŁJJUfcIIIU doAnladczonym okulistą, wl<łO 
moM wam przyp»«owac oapo- 
wiedne okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebne medycyny. 
Leczą choroby uezu. oczu, 

f ardla i płuc, oraz wszelkie do- 
egliwości mążczyzn, niewiast, 

i dzieci. Eguuilnicja dirnu. 

Prot. Dr. A. Ramser, 
450 MiUrauKee iv. misko tnicn^oAT. 
Gdzie koło Godz. ofisowe:—od Otcj rano do ©trj 
i światłus1q wiecz. każdego dniu; w Niedzieli] 

obracają, od Otej rano do 3ciej po południki. 

Hrn> załołona w rokn 1878. 

AUG. BURKĘ, TEŁ* 
Obejrzy dacii darmo i pow> ile koar.t wuć 
bądzie reperacj a. — Mttteryały na dach. 

Cfl} i skłid: 10(1.104 W. Superior St. 
Telrfon Miarae 208. blizko Halstfd, Ch'ca&«. 

DR. W. 5. SCHRAYER, 
Polski Lekąrs | Chfrnrg. 

441 Noble St. Tal. Monroe 1534. 
gpecyallBU w# w$*r«tkiah cbnnbunh m«t. 
czyzri, kobiet i ćm\«d. Jęte)i waa InnJ n|» tu* 

wMyĆ nr? dom il ! prsyjić wpr-it do o£Ua. 

w 1*jCa 1 y.mi, ni. .»•**!« M-*k 


