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ŚPIĄCE WOJSKO. 

(Dalszy ciąg.) 
Tak szli długo w milczeniu na prze- 

mian to się rozszerzającym, to znów 

zwężającym kurytarzem, cisza pano_ 

.wała niezmierna, tylko utykiwany 
chód Prokopa i Zdzisława zdradzał ta- 

jemnicę podziemia. 
Wreszcie doszli do jakiejś obszernej 

przestrzeni, oblanej blaskiem jakby 
świtającej zorzy szarej. Tu spostrze- 

gli w jednej ze ścian wchód po ka- 

iniennycia, raczej naturalnych, jak rę- 

ką ciosanych schodach, prowadzących 
na dół do ciężkiej płyty kamiennej, u 

której wisiał krzyż podobny onemu 

ka pasem. Mn!?h pociągnął mocno za 

knyż, skutkiem czego ciężka kamien- 

na płyta usunęła się w tajemniczy spo- 

Bćb w boczną ścianę. 
Wpro.wadzonym przedstawił się olś- 

niewający, dziwny, tajemniczy widok, 

którego się tu nigdy nie spodziewali 
mimo najróżnoroćłniejszego domyśla- 
na się podczas tajemniczego przej- 
ścia podziemnego. 

Przy pierwszym rzucie oka rozto- 

czyła się przed nimi nader rozległa 
Sala, wykuta szorstko w olbrzymiej 
jednolitej skale, ściany jej szorstkie, 

Jakby z pierwszego ciosane, nie po- 

siadały żadnych okien, prócz w tylnej 
ścianie znajdującej się, również ta- 

jemniczej płyty z takim samym co u 

poprzednich, lecz ze złotym krzyżem. 
U sufitu nie było również okien, mi- 

mo to całą tę dziwną, przestrzeń wy- 

pełniał jakiś świetlny eter, jakby za- 

ranna zorza wesoło wschodzącego 
słońca, przedzierającego się magicznie 
przez wszystkie skalne ściany, sufit i 

podłogę jeśli ją tak koniecznie kto 

chce nazwać. Lecz jeszcze ciekawszy 

widok zajęła ich oczy sama treść tej 
sali. 

Prokop z paniczem znaleźli się tu 

tak nagle, tak niepojęcie, jakby ujęci 
czarnoksięską mocą, przeniesieni do 

zaczarowanego pałacu, że nie mogli 

jeszcze przyjść do siebie, że nie mogli 
sobie tego uprzytomnić czy to sen, czy 

na jawie, przywołując sobie na pa- 

mięć każdy moment od czasu dziwne- 

go się zamknięcia groty. Nie śmieli 

ust otworzyć pierwsi, aby zapytać, 
gdyż pustelnik milczał uporczywio. 
Na podłodze szarzały liczne gromady, 
Jakby trupów, czy toż śpiących posta- 
ci różnorodnego wojska. Mnich, kła.- 

dąc palec na ustach, szepnął cicho: 

"pst!" — i poprowadził zdumionych 
wzdłuż szeregów śpiących. 

Wprawdziet nie było słychać oddy- 
chania sennego lecz widok owych 
spokojnych jakby do snu ułożonych 
twarzy przedstawiał zmysłom biwaku- 

jący obóz we śnie pogrążonych pol- 
skich rycerzy. 

Byli tam młodzi, starzy, duży i ma- 

li, o .wygolonych twarzach, lub znów 

z wielkimi jak wiechy zwieszającymi 
się wąsami, w siermięgach, płócian- 
kach, w krakuskach, konfederatkach, 
trzymając w rękach to całe, to poła- 
mane kosy, nieco jakby od krwi nadr- 

dza,wione zapewne to dopiero co u- 

śpiona straż polna, gotowa każdej 
chwili do bitwy. Dalej leżało w mun- 

durach wojsko polskich strasznych u- 

lanów i huzarya w niebieskich i bia- 

łych uniformach z czerwonymi roga. 

tywkami, trzymając* rękojeści wy- 

szczerbionych szabel. Tu i ówdzie roz- 

kręcone armaty na połamanych lawe- 

tach, to pewno reduta, niektóre z nich 

Jeszcze zupełniej całe ze zwieszający- 
mi się przez ich ciemnoślniące jak u 

wieloryba lontami gotowe do odpale- 
nia. "Wśród nich gromady artyleryi w 

szarych mundurach, niektórzy z nich 

jakby drzemali oparłszy głowy o roz- 

rzucone lawety, albo lufy armatnie. 

Jeszcze dalej, jakby rezerwa, z niena- 

ruszoną jeszcze bronią palną i sieczną 
w nowych mundurach. Każdą taką 
gromadę oddzielała wyszarzała, po- 

szczepiona, już wyblakłego czerwone- 

go i białego koloru chorągiew, odsła- 

niając w swych fałdach niezupełnego 
orła polskiego z pogonią litewską. 

Tak przeszli w milczeniu i oczaro- 

waniu, postępując jak najciszej jakby 
w wojskowym lazarecie .wobec maje- 
statu śmierci i dotarli do drugiego 
końca tajemniczego obozu, gdzie się 
lm zrobiło w oczach jakoś widniej. 

Tu zdziwienie ich wzrosło jeszcze 
więcej. Na pochyłej niskiej skale, jak- 
by na jakiemś nieznacznem podwyż- 
szeniu, spoczywała średniej wielkości 

po3tać w białej, bielszej od innych, 
lnianej siermiędze o czerwonych wy- 

łogach, przepasana czerwono _ 
złota- 

wy szarfą. Na bladej, genialnej, wygo- 

lonej twarzy, zmarszczonej jakąś tro- 

ską, biły jednak promienie jakiejś 
pomyślnej przyszłości. Pewno to wódz 
/yH/i-sM 

"Lewa ręka jego służyła mu za wez* 

głowie, z prawej zwieszał się lekko- 

ku podłodze błyszczący tu 1 ówdzie 
tfsco rdzą kropko.wany pałasz. Nle- 

bteska kraJtuśka, bramowana błałyta 

jb^-ankieitt, t pawiem plflrkiem, spo- 

c^ wała tua. t>bok głowy, jakby zrzu- 

ęófia nerwowym rucbem śpiącego. 
: ^Inich z jeszcze większą, jak do- 

tychczas uroczystą powagą wskazał 

ńtśmo pdtfefcft, a nie kosturem jak 
przedtean ł ohclal cos powiedzieć, lecz 

nagle przeszkodził mu Prokop, cicho 

wykrzykując z wzruszę-, 

niem ł rozczuleni*! Żt ?\ 
< TTT 

— Ojcze, staruszku, — dyć to nasz 

Kościuszko, nagi' ukbćMfay'- Kościu- 

szko! 
Tak to ™ 

wjąpzał mzilęh potakując jpowfc to 

wasz bohater, ,wasz naczelnik. ten tu 

śp! i czeka ze swoje# wojskiem na 

boią pobudkę, lcca tegd Stara ńłe wol- 
no wiedzicC kiedy Wszechmogący ka- 

że zatrąbić hejnał wojenny nad Jego | 
głową. — MC\wi?c to, podszedł uroczy, 

ście ku wezgłowiu naczelnika, wyjął z 

i pod jego ramienia proporzec, owinięty 
w czerwono białą chorągiew. Roz.wi- 

j nął ją szybkim ruchem przed oczyma, 

wyciągającego do Kościuszki ręce 

Prokopa i Zdzisława, a z ruchem jego 
ręki zaszeliściła i zawisła na proporca 
wielka obozowa chorągiew na której 
zajaśniał przecudny obraz Matki BO- j 
skiej Częstochowskiej, a wokoło Jej j 
oblicza dwanaście błyszczących 
gwiazd, pośród których wił się napis; 

Królowo Korony Polskiej! — módl 

się za nami! 
Pod jej zaś popiersiem zdawał się 

trzepotać biały orzeł na czerwoaeia 

polu obok litewskiej pogoni. 
Jakby różczką czarodziejską dot- 

knięci, Prokop i Zdzisław uczuli na 

ten widok jakieś nowe życic w tę- 
tnach, jycies które zdawało się przej- 
mować nietylko ich serca, lecz także 

szeleszcząco falującą chorągiew, w 

pośród której fal niejako pływało ha- 

sło, cała treść tej ogólnej tajemnicy: 
"Jeszcze Polska nie zginęła, ale zmar: 

twychwstanie 
Gdy Kościuszko .w sercach itldu ź 

swem męstwem powstanie! 
wybite wielkimi, złotymi literami na 

białej wstędze pieszczotliwie muska- 

jącej oblicze to obrazu Królowoj- Pol- 

skiej, to siwego starca, trzymającego 
ten drogi skarb w trzęsącej się od 

niezwykłego jemu wzruszenia ręce. 

Prokopowi polały się łzy strumie- 

niem, jakąś silą party ugiął kolana, u- 

klął i wyciągnął dłonie do obrazu Ma- 

tki Boskiej. Za jego przykładem po. 

szedł Zdzisław# ciężko wzdychając. 
Wysoki starzec o białych włosach i 

długiej brodzie trzymał chorągiew, 
stojąc jak posąg, tylko z twarzy bił 

mu nadziemski blask radości i bło- 

giej nadziei, oblicze obrazu Królowej 
Polski przewijało się raz poraź wśród 

fal szeleszczącej chorągwi. 
Nastała chwila niepojętej uroczy- 

stości. Prokop szlochał jak dziecko, 
przeplatając szlochanie błagalną mo- 

dlitwą — 

— Maryo! — Opiekunko nasza, Ty 
Królowo naszej nieszczęśliwej Polski, 
Ty tutaj przy Twoim i naszym gene- 

rale. Ty pilnujesz naszych skarbów, 

toś Ty prawdziwa nasza Królowa Po- 

tężna, bo Ty i nas nie opuszczasz, Ma- 

ryo! tu Twoje wojsko śpi i nasze, ono 

z Tobą czu.wa nad nieszczęśliwą Pol- 

ską, widzę i wierzę, że Ty masz za- 

miar przywrócić nam dawną .wol- 
ność, ale kiedy? ale kiedy? Maryo! 
błagam Cię skróć dni naszej niedoli. 
0 Matko Boga, Tyś tyle razy wydzie- 
rała ze szpon nieprzyjacielskich po_ 

ruczoną Tobie z woli Bożej i z woli 

narodu Polskę, Ty ją i teraz wyratu- 
jesz, — Maryo! błagaj Swego Syna za 

nami., bo my dla grzechów naszych 
nie godni .wysłuchania. 

— Wiara w tę Królową was nigdy 
nie zawiedzie, — przerwał mnich uro- 

czystym głosem i umilkł, potrząsając 
chorągwią. 

— O Królowo niebios! — szlochał 

dalej Prokop, Tyś w Częstocho.wie po- 

kazała, że Polska Ci na seęcu leży, że 
nie chcesz jej zagłady, Tyś wonczas 

wlała otuchę w upadający naród, Tyś 
kierowała mieczem Królów polskich, 
broniących wiarę i Kościół Twego Sy- 

na, Tyś .wspomagała Sobieskiego pod 
[Wiedniem, on tylko wiarą i ufnością 
w Ciebie, o Pani, gromił pohańców. 
Tobie za to cześć okazywał, oddając 
łupy wojenne ku Twojej chwale. Ma- 

ryo! Tyś sobie obrała ten naród od- 

dawna za Swój, a my Ciebie za Pa- 

nią, bo niemaż narodu, któryby posia- 
dał tak piękny wojenny hymn, jako 
nasi rycerze, opiewając w nim Twoją 
możność, o Pani, — w pieśni "Boga 
Rodzico, Dziewico, Bogiem wsła.wio- 
na Maryo!" Zapewne że sprawy pol- 
skie były zawsze sprawami sprawiedli- 
wymi, skoro Tyś .w boju pomagała. 

— Ale oziębła wiara w sercach wa- 

szych, przerwał surowo mnich — i 

Bóg spuścił karę za wasze grzechy 
jako na naród Izraelski, ilekroć tenże 

odstąpił od Boga. Dziś błagania wasza 

z trudnością dochodzą do tronu 

Wszechwładcy, bo w przeszkodzie 
stoją liczne grzechy wielkiej liczby 
braci waszych, pogrążonych w niedo- 

wiarstwie, bezbożności, w lubieżności 
1 zbytkach — przejęci przewrotnymi 
zasadami socyalistycznymi od- 

rywają serce od Boga i 

prawdziwej wiary, a przewracają poję- 
cia chrześcijańskie, gniją w opiesza. 
łości i lenistwie, pychą i dumą na- 

dęci, przesyceni zazdrością i niezgodą. 

Ojcze! — przerwai Prokop, *** 

wy buntujecie Matkę Boską przeciw 
nam, jużeśmy wycierpieli za grzecliy 
nasze1! 

— Za mało, za mało! — cierpicie 
ale z musu, nie z potfdaniom się naj- 
wyższej woli Bożej, dlatego tracicie 

zasługę cierpienia — odparł mnich. 

(Dokończenie następl). 

o 

— O zgonie rodaka naszogo w Val- 
paraiso w Ameryce Południowej do- 

wiadujemy się z pisma chorwackiego 
"Sloboda", które wychodzi w Ahtofa- 
gasta w Chili. "Sloboda" donosi, że u- 

marl tam ś. p. Waligórski, pochodzą- 
cyi i żabom pruskiego, który przezna- 
czył w fcGtamencie 40,000 dolarów na 

Cele patjfyotyczne w Księstwie Po- 
znańskiem i po tysiąc dolarów^ dlft 

Wrfeh pH^a&eycii 
rzekomo w tejże dzielnicy. 

I życia Piłatów w Ameryce. 
Z DETROIT, MICH. 

Poniedziałkowy "Dziennik Polski" 

donosi: 
Wczoraj w hali przy Junction ave. 

odbyło się wielkie zebranie parafian 
św. Jadwigi, aby zastanowić się nad 

Wypadkami coraz wyżed się piętrzą- 
cymi. 

Pomimo spieki zgromadziło się o- 

koło 700 osób. przypuszczano, że po 

przedyskutowaniu sprawy, po zasta- 

nowieniu się 1 rozważeniu następstw, 
opamiętają się ludziska i zwrócą z 

krętej drogi, aie gdzie tam — sprawy 

zaczły za daieko, niezadowolenia 

sprc.wadzilo zatwardziałą determina- 

cy. 
Wyklęty komitet z pluciu chciał 

zrezygnować wczoraj i dalsze sprawy 

pozostawię? parafianom, ale ci propo- 

zycyę odrzucili i oznajmili komiteto- 

wi, że musi pozostać, jośll nie chco 

narazić się. 
Przeszło C00 członków — niemal ca- 

ła parafia — dało komitetowi wotum 

zaufania i jednogłośnie uchwaliło 
trwać w dalszym uporze. 

Zebranio) odbyło się w porządku, 
bez hałasu, bez krzyków i wyrzutów. 
Stawił się na nie i ks. Jan Muollcr, 
ale po chwili opuścił jo. Jedoń tylko 
członek trzymnjgcy za ks. Muellercm 

zrezygnował, a w jego mleiJsco obra- 

no L. Flar.za. 

Najprostszy sposób wybrnięcia z 

tej afery parafianie widzą w zamiano- 

waniu nowego proboszcza. Uparli się 
oni i powiadają, że tak długo póki ks. 

Jan Mueller pozostanio proboszczem, 
stary komitet pozostania na miejscu i 

zatrzyma książki w posiadaniu. 
Biskup sprawę książek powierzył a- 

dwokatowi, a ten sądownie zażądał 
już wydania książek. Co sąd orzeknie, 
niewiadomo. Sprawa staje się zawi- 

kłańszą, jeśli się z.waży, że za komi- 
tetem stoi cała parafia i że nie chcą 
nic innego tylko zmiany proboszcza. 

Ks. Jan Mueiior, --pasterz -jez ow_ 

czarni", nagabującym reporterom nie 

miał nic do powiedzenia. 
Wielu z parafian chciało się prze- 

nieść do parafii św. Franciszka, ale 

ks. Kieruj oświadczył, że tak długo 
póki w parafii panuję, zaburzenia on 

nikogo nie przyjmie. 
Parafianie zachowują się przykła- 

dnie i przypuszczać należy, że awan- 

tur nie będzie. Podobno pojmują oni 

swe położdaie, a edykt biskupi jasno 
sprawę tłómaczy a jednak uparli się 
i stanęli przy komitecie. 

Poniżej podajemy w tłómaczeniu 
list biskupi, rzucający ekskomunikę 
na komitetowych i ich przyjaciół w 

parafii św. Jadwigi. 
Foley DD Episcopua Detroitensis. 

Detroit 15 czerwca, 1905. 
Do Wawrzyńca Nizińskiego, Ale- 

ksandra Czarneckiego, Józefa Moro- 

niec, Stanisława Zielek i Józefa Lula. 

Po formalnem i po.wtórzonem żąda- 
niu wydania książek parafialnych ko- 

ścioła św. Jadwigi, znajdujących się 
w waszych rękach i po waszem cią- 
giem nie zastosowaniu się do żądania, 
Ja John S. Foley, biskup detroicki, 
niniejszem wydaję ekskomunikę (no- 
minatim) przeci.w powyżej wymienio- 
nym: Wawrzyńcowi Nizińskiemu, A- 

leksandrowi Czarneckiemu, Józefowi 
Moroniec, Stanisławowi Ziełek i Józe* 
fowi Lula. 

Także wszyscy ci, którzy czynną 

kooperacyą lub pomocą starają się 
wspierać lub podtrzymać wspomniane 
uparte osoby wyklęte, ulegną tej sa- 

mej karze. 
Dane w Detroit, d. 15 czerw. '05. 

% John 8. Foley, 
Biskun detrni^rl. 

Policya pilnuje kościoła dniem i 

nocą. Zbierają się wieczorem gromad- 
ki ludu, ale nie okazują żadnych 
gwałtowniejszych uniesień. 

Donosiliśmy już, że ks. arcybi. 
skup F. A. Symon, specyalny wysłan- 
nik papieski został zaproszony do De- 
troit. Zaproszenie przesłał mu biskup 
J. S. Foley. Jest on pierwszym z pra- 
łató.w amerykańskich, który naszego 
rodaka do siebie zaprosił. 

Dnia 9 maja w ważnej tej misyi Wy- 
jechali do Buffalo ks. Józef Fołta, 
proboszcz parafii Serca Maryi i ks. 

Jan Rzadkowolski, proboszcz św. J6- 
zafata i wręczyli ks. arcybiskupowi 
Symonowi zaproszenie biskupie. Arcb. 
Symon przyjął zaproszenie i przesłał 
piśmienną odpiwedź ks. P. Guto.WBkie- 
mu w tej sprawie. 

Gdy następnie arcybiskup Symon 
bawił w Toledo, niektórzy nasi księża 
wzięli udział w przyjęciu go. Ks. Sy- 
mon oznajmił wtedy, żel biskup Foley 
jest pierwszym biskupem amerykań- 
skim, który go awej dyecezyi i swych 
polskich dyecezyan zaprosił. 

Wizyta arcybiskupa Symona ocze* 

kiwaną jest .w tym tygodniu, życzą 
go widzieć jak najprędzej parafianie 
św. Jadwigi i zarząd Seminaryum Pol- 
skiego, gdzie w tym tygodniu urzą- 
dzają zakończenie roku szkolnego, alo 
podobno dostojny gość nłe przybędzie 
prędzej, aż za dwa lub trzy tygodnik. 

Z Milwaukee, bo.wiem' gdżio brał 
udział w odsłonięciu poinhika Kościu- 
szki, arcybiskup Symon uda się da 
Chicago. 

— Antia RudkoWska, GS-lethia sta. 
ruszłta, ziffilesżkała fen. 22 przy Albert 

ałlejy Biedace nr niedzielę na ław«p*r 
Perrłen parku, została tak silnie ud©- 

r2ona piłkę, w twarz, że życiu jej gro- 
zi niebezpieczeństwo. 

Piłka uderzyła ją. w lewy policzek 1 
to tak silniei, że aż czaszka pękła. Ko- 
biecinie rzuciła się krew nosem, usza- 

mi i ustami. Dr. Kwieciński udzielił 

jej pomocy, ale krwi na razie zupeł- 
nie zatamować nie mógł. 

Perricn park jest położony w pol- 
skiej, gęsto zaludnionej dzielnicy. A 

że nie duży to też co dzień, a szcze- 

gólnie w niedzielę jcpt przepełniony 
dziećmi i dorosłymi. 

Jest tam i policyant, ale tylko od 

parady; niesforne dzieci dokazuję, co 

im się podoba. Grać .w piłkę w parku 
•zapełnionym dziećmi, to znaczy nara- 

żać na śmic*rć, nie jedną, ale kilka o- 

sób. 
Stróż chcący wypełnić swój obowią- 

zek należycie, nie powinien pozwolić 
na zabawy podobnego rodzaju. 

JE. KS. ARCYBISKUP SYMON 
W MILWAUKEE. 

Wtorkowy "Dziennik Milwaucki" 
donosi: 

W sobotę wieczorem o godzinie* S: 40 

zawitał do Milwaukee czcigodny i do- 

stojny gość Najprzewielebniejszy Ar- 

cybiskup Albin Symon. Na stacyi ko- 

lejowej spotkali go prawią wszyscy 

miejscowi księża. Na spotkanie do. | 
stojnego gościa wyszły .wszystkie to- 

warzystwa z parafii śś. Cyryla i Me- 

todego. 
Po przybyciu udał się natychmiast 

do kościoła śa. Cyryla 1 Metodego, 

gdzie odprawił nabożeństwo i wygło- 
sił kazanie. Kościół był zapełniony 
wiernymi. Mowa którą .wygosił Arcy- 

biskup zrobiła wielkie wrażenie na o- 

tccnjch. 
Po skończonem nabożeństwie Arcy- 

biskup udał się r.a plebanię, gdzie 

przenocował a następnego dnia w nie- 

dzielę rano, udał się do kościoła śvr. 

Józafata. Wszystkio towarzystwa z tej 
parafii wyszły na spotkanie Arcybi- 
skupa do parafii śś. Cyryla i Metode- 

go, skąd przeprowadzono go do ko- 

ścioła św. JOzafata. Sum? w kościele 
św. Jozafata odprawił ks. kanonik 
Gulski w asystencyl ks. Szukalskiego 
jako dyakona i lts. Itiolpińskłego ja- 
ko subdyacna. Asystentami Arcybi- 
skupa Symona byli: Ks. B. M. Skulik 

z La Salle 1 ks. Flori, sekf. arcybisku- 
pa. Ks. J. Kempa był ceremoniarzeni. 
Inni księża byli obecni: ks. Nawrocki 
i ks. Naturski z Chicago, ks. Mełkow- 

ski z Polonii, Wis., ks. Peszczyński z 

Stevens Point, Wis., O. Maggot, ks. 
Mścisz ?, South Milwaukee, ks. Toma. 

szewski z Pittsburga; oraz wszyscy 

miejscowi księża. 
Po ewangelii Arcybiskup wygłosił 

wzruszające kazanie, a po kazaniu u- 

dzielił wiernym błogosła.Wieństwa pa- 

pieizkiego. Po sumie Arcybiskup odpra- 
wił Benedykcyę. 

W czasie obiadu, chór św. Cecylii U- 

dał się do plebanii ł zaśpiewał mu kil- 
ka narodowych pieśni. Dostojnik po- 

dziękował chórom i wyraził się, że 

śpiew polski na tej wolnej amerykań- 
skiej ziemi robi na nim bardzo wiel- 
kie Prażenie i cieszy się, że Polacy 
tu w Ameryce mogą. bez przeszkody 
uprawiać tę pieśń polską. 

W środę rano Arcybiskup Symou 
odprawi mszę św. w kościele ś.w. Jó- 

zafata. 
J. E. ks. Arcybiskup Symon zabawi 

w Milwaukee do soboty, poczem wy- 

jedzie do Chicago, gdzie zabawi przez 

trzy tygodni® u Arcybiskupa Quigley. 
* 

J. E. Arcybiskup Symon by! w po- 
niedziałek gościem w parafii św. 

Wincentego, gdzie bawił przez cały 
dzień. Rano o godzinie ósmej odpra- 
wił Mszę św. Kościół był przepełniony 
wiernymi. Po śniadaniu arcybiskup 
był przyjmowany przez dzieci szkol- 

ne, które deklamowały wierszyki po- 

witalne, ku Wielkiej uciesze Jego Eks_ 
ccloncyi. 

Po obiedzie wyjechano z Arcybisku- 

pem w automobilu i oprócz zwiedze- 

nia seminaryum w St. Francis, obje- 
chano także wszystkie parki miej- 
skie. W podróży przebyto około 50 

mil. 
Na kolacyę wrócono do plebanii ks. 

Kesnpy, a wszyscy księża miejscowi 
brali udział w biesiadzie. 

Wieczorem odbyło się publiczne 
przyjęcie Jego Ekscelencyl w koście- 

le! św. Wincentego. Arcybiskup wy- 

głosił piękną, mowę. 
Dzisiaj rano Arcybiskup Symon od- 

prawił cichą Mszę św. w kościele św. 

Jozafata, poczem krótko przemówił do 

dzieci. 
Po śniadaniu chłopcy i dziewczęta 

szkolne w krakowskich ubraniach wi- 

tali Arcybiskupa Wierszykami i śpie- 
wem. Arcybiskup Widocznie cieszył się 
widokiem dziatwy, to też chodził mię- 
dzy nimi — jako ojciec i błogosławił 
rozdawając małym krakowiakom i 

krakowiankom medaliki .w upominku. 
Wieczorem Jego Ekscelencya był 

przyjmowany w kościele św. Jadwigi. 
We wtorek po południu o godz, 2eJ 

dzieci z parafii św, Józafata przybyły 
do parku Kościuszki .i odśpiewały 
przed pomnikiem Kościuszki kilka 

pleśni patryotycznyćh. Właśtiie kiedy 
dzlefci okrążyły pomnik, nadjechał j. 
fi. Areyb. Symon 1 zesjsedłaay z pofWo- 
zu wszedł pomiędzy dzieci 1 kazał lm 

śpiewać "Boże coś Polskę", "Jeszcze 

Polska nie zginęła" i kilka innych 

pleśni. Następnie, kiedy ke. Arcybi- 
skup wsiadał do powozu, dzieci 

Wzniosły okrzyk. "NlecH żyje ks. Ar- 

cybiskup Symon". 
—; O —* 

Na Czwartego Lłpca. 
Będziemy sprzedaVać bilety 

Igo, 2go, 3go i 4go Lipca na po- 
dróż tam i z powrotem za połowę 
zwykłej ceny i dwadzieścia pięć 
centów więcej, od Chicago do ja- 
kiegokolwiek punktu na kolei 

"Nickel Platę". Wrócić trzeba 

najpóźniej 5go Lipca. Miejskie 
ofisa biletowe, iii Adams ul. i w 

hotelu Auditorium Annex. Tele- 

fony Central 2057 i Harrison 
2208. x 

Ks. B. L. Miller, misyonars, 
poleca Tonik KOBOLO jako jedynie 
najskuteczniejsze lekarstwo na choro, 
by powstałe z zaziębienia, jak: katar 
żołądka, choroby płuc, nerek, zatwar- 
dzenie, brak apetytu, niestrawność; 
usuwa stanowczo wszolkio 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* 

rztuje $.'.00, .a .nabyć je można we 

wszystkich aptekach, lub u Kobolo 
Tonie Medlcmu Co. 82C Milwaukee 
ave. Chicń^o, 111. 

Coal Center, Pa. — Szan. Panie J. 
L. Smith. Pańskie lekarstwo Kobolo 
znacznie Ulżyło mi w chorobie, ale już 
mi się kończy Proszę o przysłaniem! 
jeszcze za $5.00 tego samego lekar- 
stwa Kobolo Tonie, na co posyłam "mc- 
ney order". Z uszanowaniem, J. Bła- 

żewicz, Pox 13. 

Q2 BLliE ISLAND AYEKUE. 
«. ■" 

~ 1 & 

V. 
Zil timy 1ŚDO r. 

Płnci 3 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych. 

Majątek wy- | 
nosi przeszło 8 

$500,000 | 
Otwarto w Soboto wieczorom 

aż do godziny 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
n nas. 

Jedźcie Okrętem 
Najwygodniejsza, najdogodniej- 
sza i najtańsza podróż. NAJ- 
LEPSZA OBSŁUGA DO 

GRAND RAPIDS 
PÓUIIÓŻ $2.00. : Okręt odchodzi kkidft- 

go dniu o godzlnlo 7 ;45 iriecaorem. 

MUSKEGON, GRAND HAVEN 
PUUBOź, 81.50. i < <46 nicoa. co dtl«A. 

MILWAUKEE 
PODRÓŻ. 81' Tłm I * powroteta fi.50. 

9:80 rtuao I 0 wltciorem każdego duła. 

R. C. DAViS, C. P. A. 
1'rzjstań ■ stóp 31 chlgan Are., Chicago. 

mm sekes® 
Jeżeli chcecie pieniędzy 1 przyjaciela, prżyjdicle 
do mnie. wypożyczam własne ewoje pieniąd/.e na 
niebl®. fortepian, konie 1 Wor.y, ber zabrania ta- 

kowych z waszych rąk. Dam cwarancyą, jeżeli 
chcecie, że Wasze mebl# nie będą ullhu r. domu, 
gdyż ja wypożyczam pl&.Mądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie użeby zabierać sprząty. Dlatego ul* 
potrzebujecie obawiać eią o wasze meble 1 t. p. 
AlojąBpetyalnośCią jest wypożyczanie od 5^0 
3200 i mouę je wam dać tego samego dnia, w któ- 
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwó wy- 
płaty albo też tylko procent a suma może stać tak 
długo lak wam sin bedzie podobało. Jeżeli teras 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczą, 
albo jeżelibyście chcieli zapłacić co?cle winni, to 

przyjdźcie do mnio 1 rozmówcie sio ze mną, a 

przekonacie Bię, że ze tnną łatwy jest Interes do 
taiutwienia. £ pRENCR, 95 Dearborn SL 

Pokbi i6. J. ROGALSKI. Poleki Klerk. 

Mrma rtłofcooa w roki 1878. 

AUG. BURKĘ, P0ECZ 
Obejrzy dach darmo i powie ile koszt w ić 
będ/.ie n-peracya. — Materyśły na dach. 

( fis i skłiid: 100-104 >Y. Superior St. 
Tetcfdn Mcnr-s 20$. bllzko Halsted, Cli caga. 

TEL. MONHOE 24S0. 

L RONOWSKA, Akuszerka 
627 Milwaukee Aveane. 

U WAGA! Jeatem napowrót z 

Iowa. 
> n •» ■» 

■ n — r* 
^. •*<'- !TT TT: 7TTTZ 

Oflłaszajcie się w Dzlon. ChlctąosKim. 
f V 

•» iSHrłlr FrCiiś 1 \' ftttf fiHiJĆ fifrTłiiflMiKli 

Mogę was jedną zaopatrzyć 
za bardzo przystępną cenę. 
Mam wybór od $5.50 aż do 
$20.00. 

Wszystkie moje lodow- 
nie są najnowszej konstru- 
kcyi. 

The American 
Furuiture Storę, 

1075=1077 MILWAUKEE AYE- 
blizko Lincoln ulicy. 

A. F. LAKÓW KA, właściciel. 

Polski zakład daje 
fotografie! no»?:r; 

trwałego wykoń- 
czenia prao artystycznie bo ma il lat 
praktyki to tym interesie. Najnowszy 
siyi we wszelkich wyborach teraa za- 

stoso a any. Dwie obszerne galeryc w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają narz Interes od wszystkich, in- 
nych takladói6t prędkiem fotografowa- 
niem w natłoku dni iuiątecznychiue- 
selnycli. Ceny ł 
dodatki są to sa- 

me co w iunych 
małych ta kła- 
dach. 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee At. 

Nlechcemy waszych pleniądzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni. 

Jedno-centowa karta pocztowa. 1 wasze 
imi* 1 nazwlako 1 adrea wyrałnle na niej 
wypisano, sprowadzi watn pocztą próbką 
Drya S z wajcarakiepo Wynalazku itaiĄpu- 

Jucego kawq(l>y'a 8wleeCoffe«8urrogate). 
luóntwo famlllj używają go zamiast ka- 

wy, gdyż pray jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak długo jak trity funtr ka- 
wy bez tego wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, bardzo polepszy tmak, zapach t 
zdrowotność kawy. 

Steele-WedelesCb. Dej M'nTg. Cs. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. Clereland, Ohio. 

■ 

Św. Wincenty nakarmlający iierotkl. 

TYGODNIK: 
Wycliod/.I co Piątek p. t. "SIEROTA" na korrrJĆ 
łlerotek polskich poaopiekiiSW.WINCIJNTKćU, 
To pisemko powinno znajdować eią w kafdyiri 
polskim domu, Zaprenumerować można ftaidepo 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie |> < 

numer okazowy, ktńrv chętnie wyayłamy r.a dar, 
mo. Adr.-e: "SIEROTA" 

81 INGRAIIAM ST., CHICAGO, ILI,. 

Nicks.{2ate 
Ż«<Jr>T*h 
n jc6ro«»- 
nffh fPti 
n* poeią- 
e»tb. 

Trzy Kkuprees — Poeląsi na Wechód. w k< 
d/ień toku J'(Jllitluno>v#tcl« WrtpMiy #ypl<titi4 
przy wszystkich pociągach. W«jrony dlaT »u. 

Kontynentalnych Jurystów opuszczają CLlcn-i 
trasy r*xy w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2:: J 
po południu; w środy o 10:25 y. unit. Z Chi. 
cigo da Bostonu b#z prr.eslidanU. Nowoe/* 
sne Wajjony Jsdalne w których daj* M4 obiad* 
podług knu osobowo—klubowego. z co.mini < 2 
8">c do $1.00; Jakotet obslueą a ln curte. 
ńrednla komumkacya do F rt Wnync, FlwM.«>, 
Cleroland, Brie, IJuQ*lo. Roch*-ter, Htracimt-, 
lliugh rnton. bcrauton, New Yor<, Boston 1 
wszelkich miejscowości wschodnich. Rsty ?r«- 

«e najniższe. Murzyni—portrerzy w un formnr 
ku obehidte wszystkich pulluftit — fjusftcrfiw. 
Jeżeli zumlcr/Bcle udać slq na Wuchód, y.Klitś i 
Si) o oalbii*»»Si/o Ae»tita Biletowego, lub Mar- 
cie do JOllN T. CALAllAN, Uo'.'l AK«r.», 

113 Adains »t., Chicago Iii. 

Baczność Rodacy! 
JA WAM radzę chodzić do dwolcb « nl-i 
obcych. Idźcie i przekonajcie się^ t* 

u J. PIOTKO WSKIEGO mofcecle dotąd 
taniej Kurty Okrętowe i fpyłkl pTieulę- 
dzy niż gdziekolwiek indalej. Cu tyddeń 
odchodzą bardzo dobre okręty do Hi>« 
itien, Ilitmbttrgii 1 Rotterdamu. Takt 

sprzedaje piękne faimy w Stanach Wlx» 
coiisln I Michigan. lvHżdemu rndzę kłr» 
m:t dużą familię i kto chce „być swoim 
własnym panem, a uniknij smrodów 
gtokjardow.-k.ch i nie mieć biedy w Chi- 
cago, to niech kupi sobie f.innO, a będzie; 
on i jego familia zdrowa2ą l jzczęśllwa-i^ 
aniżeli w ihlfeścle. 

Proszę Iść do jego biura, a Jestem pe- 
wny, że nio będziecie narzekali. 

Biuro jest otwarte od 8 -ano do 9 go- 
dziny wiec>.ofem. Ktfńlfr bhtra 414 Mil- 
waukee Avei albo domowe biuro 8121 S« 
Morgan ul. w Aptece bllzko 81 ul. 

Z uaznootranlem Wh|2 ,lodafe 
JAKÓB ŁOlUlt/EWSIEI. 

pl ^flfltNNIK CMIOAOOSKI 
•Ule wychodzi o 8-miu atronloacH. 


