
Z żucia Polaków w Ameryce., 
"ZGODA" 

O JE. KS. ARCYB. 3YM0NIE. 

Redaktor "Zgody" był ,w niedzielę 
w Milwaukee na uroczystości odsłonię- 
cia pomnika Kościuszki i słyazal mo- 

wę wygłoszoną przez JE. ks. Arcyb. 

Syraona. 
Opisuje on w taki sposób swoje wra- 

żenia: 
Bardzo ważnym .w naszem przeko- 

naniu wypadkiem chwili bieżącej w 

*yciu wychodźwa polskiego w Amery- 

ka była mowa, którą .wygłosił przy 

Odsłonięciu pomnika Kościuszki w 

Milwaukee najdostojniejszy gość z E- 

uropy ks. Arcybiskup Symon. Pierw- 

szy to raz polski książę Kościoła go- 

ści na tej ziemi, która jest drugą oj- 

czyzną dwóch milionów % Polaków. 

Pierwszy to raz u nas Polak, .wysoki 
dostojnik duchowny miał sposobność 
brać udział w wielkiem święcie naro 

dowem polskiem i przemawiać do wie- 

lotysięcznych tłumów., w obecności li- 

cznego zgromadzenia duchowieństwa, 

zarządów wielkich polskich organiza- 
cyi, przedstawicieli prasy polskiej 
prawie całego wychodżtwa i bardzo 

znacznego grona infceligencyi. Nic 

więc dziwnego, że zebrani u stóp Na- 

czelnika wyczekiwaliśmy wszyscy z 

wielką niecierpliwością głosu tak zna- 

komitego męża, jak ks. Arcypasterz, 
który" przykuwał do swej osoby uwa. 

gę zgromadzenia nie tylko wysokością 
swego dostojeństwa^ lecz i sławą 
swych prac dla Kościoła, swych za- 

sług dla narodu, swego męczeństwa 
za wierne pełnienie .wzniosłych obo- 

wiązków swego wysokiego stanowi- 
ska. 

Znamy wraz z całą Polonią prze- 

szłość historyczną Arcybiskupa Sy- 
mona. Zasługi jego i prześladowanie, 
które nań spadło przed kiiku laty, 
były .w swoim czasie przedmiotem ob- 

szernego omawiania w- prasie polsko- 
amerykańskiej. Znaliśmy go jako pa- 

tryotę czynnego, jako Polaka, który 
umiał dowieść w zakresie swej dzia- 

łalności, że nie liczy się z niczem.gdy 
stanie przed nim otwarta droga obo- 

wiązku. Wiedzieliśmy wszyscy, co 

myśli i jak czuje ten mąż .względem 
Ojczyzny. A jednak jesteśmy pewni, 
że w chwili gdy się podnosił, aby za- 

brać głos wobec spiżowego Kościusz- 

ki, nikt z obecnych nie miał żadnego 
wyobrażenia o tem, co powie i jak po- 

wie*. 

Nie posiadamy zapisek stenografi- 

cznych z mc.wy ks. Arcybiskupa. Wo- 

leliśmy słuchać, niż zapisywać. Nie 

kusimy się więc o oddanie mowy jego 
w brzmieniu dosłownem. Lecz mamy 

nadzieję, że uda się nam odtworzyć 
tu w skróceniu jego myśli i niektóre 

słowa jago, albowiem utkwiły one 

głęboko w naszej duszy, jak w du_ 
szach wszystkich słuchaczów. 

Jego Eksceleacya jest człowiekiem 
w podeszłym wieku, lecz w pełni sił, 
energii i zapału. Wzrostu średniego i 

średniej tuszy, o twarzy wybitnie pol- 
skiej, robi wrażenie rozumu i siły 
w połączeniu z wielką prostoty, dobro- 

cią i łagodnością. Głos mocny, młody, 
pewny siebie i przywykły do rozkazy- 
wania. Ruchy swobodne, nie wyszuka- 
ne, wybornie ilustrujące siłę i wiarę 
w to co mówi. Mó.wcą jest ks. Arcy- 
biskup w stylu wielkim. Nie retor to, 
lecz orator. Zdania dość krótkie, bez 

zbytecznych ozdób. Myśli szerokie, o- 

beamujące odrazu wielkie horyzonty, 
nie przeładowane nużącymi szczegóła- 
mi, proste, jasne, prawdziwe, oparto 
na .wielkiej wiedzy, a pogłębione- 
przez filozoficzny pogląd na rzeczy. 

Od innyeh mówców odbija ks. Symon 
jak zwykle odbijają ludzie wielkiej 
miary od zwykłych zdolnych 1 wy- 
kształconych pracowników na polu u- 

mysłowem. * 

Zaproszony do głosu przez mistrza 

cc^emonii ks. Arcybiskup zaznaczył 
w kilku słowach swoje wzruszenie na 

widok tych tłumów Polaków pędzo- 
nych jednem uczuciem do stóp uko- 

chanego bohatera narodowego. Płakać 

się chce z radości i rozrzejwnienia na 

widok tych tysięcy synów I córek Pol- 

ski, którzy w takiem oddaleniu od 
Matki myślą i czują taly, jak ona chce, 
aby czuły 1 myślały. Polska, mówił do- 

stojny mówca, jest dla mnie zawsze 

z hełmem na skroni, z puklerzem na 

piersi, z mieczem w prawicy, walczą- 
ca za Woiność, za szczęście nie tylko 
swoje, lecz 1 całego świata, świat wie 

Ile winien Polsce, świat wie, co uczy- 

niła ona w swoim czasie, gdy nad Elu. 
ropą wisiały czarne chmury zalewu 

tureckiego 1 moskiefwskiego. Wie o 

tem i pamięta przynajmniej chrześci- 
jańska część Europy, dodał mówca z 

naciskiem, słusznie odsądzając od pra- 

wdziwego chrześcijanizmu tę część E- 

*ropv która gnębi i prześladuje na- 

tzą Ojczyznę. A jednak gdy przyszła 
na nią chwila męczeństwa, co świat 
irobił dla niej? 
♦ 

Lecz ł dziś> gdy Polska wśród wier- 

nego- peinienta, swej misyi cywiliza- 
cyjne) padła ociekając krwią z ran 

serdecznych, dziś gdy walczy o swój 
byt narodowy wśród najtrudniejszych 
okoliczności, pełni ona, dalej tę swoją 
mlsyę. O nią to, jak o skałę granito- 
wą rozhijają się i dziś bałwany mórz 

moskiewskiego i giermańskiego. Idą i 
one kn niej,, aby ją pochłonąć, lecz, 
ikon tylko dotkną jej granic, tfu eh 

polski rozkazuje im — dotąd i auł 
kroku daleji 

W Kościuszce widzi mówca uoso- 

bienie idei polskiej w całej czystości 
w i wzniosłości, a .w czci, którą. na- 

ród oddaje pamięci tego ojca swego, 
zapowiedź i pewność zwycięstwa spra- 

wy polskiej w przyszłgści. A spra,wa 
ta niei zwycięży bez walki. O walce 

tej, która czeka nas w przyszłości, 
mówił Arcypasterz z pewnością., z na- 

ciskiem, jakby widział ją. już duchem 

proroczym w przyszłości. A skoro ma 

być walka, muszą być i bojownicy. 
Pamiętajcie, mówił, zwracając się do 

ludu, żeście Polakami i że macie być 
nimi i pozostać na zawsze- Spójrzcie 
na tego bohatera, który się wznosi po 

nad waszemi głowami. Kędy leci 

wzrok jego, dokąd wskazuje dłoń je- 
go z mieczem wzniesionym? Tam 

gdzie Wisła płynie, do Polski, do Ma. 

tki. Pracujcie, uczcie się, bądźcie tu 

dobrymi obywatelami, lecz niech ser- 

ca wasze, niech myśli wasze dążą tam, 
za morze, do Polski. 

Zwracając się do matek polskich, ka- 

zał im Arcypasterz często prowadzić 
swe dzieci do stóp NaczeJnika i pou- 
czać je o tern, kim i czem był ten 

mąż, któremu po stu latach lud polski 
wznosi pomniki na obczyźnie. Kazał 

im wielkiem przykazaniem wychowy- 
wać swe dzieci na Polaków, na do- 

brych oby.wHteli amerykańskich, lccz 

przedewszystkiem na Polaków i dla 

Polski, aby nie zbrakło ich w chwili, 
gdy wybuchnie ta walka, która będzie, 
bo być musi. 

Wspaniałą swą mowę zakończył 
mówca wezwaniem ludu do okrzyku: 
niech żyje Polska, a gdy przewaliła 
się za chmury burza głosu z wieloty- 
sięcznej piersi, wzniósł drugi okrzyk: 
nieich żyje Ameryka. 

Oto wszystko, co dostojny gość u- 

znał za potrzebne powiedzieć zgro- 
madzonemu ludowi polskiemu. Mało 

słów, a jak wiele treści. Cały pro- 
gram, krótki, jasny i dobry. Celem jest 
Ojczyzna, środkiem .walka, narzę- 

dziem lud, a taktyką naśladowanie 
Kościuszki. 

Jako jeden ze słuchaczów dziękuje- 
my czcigodnemu Arcypasterzowi za 

tę mowę, za takiel właśnie przemó- 
wienie. Utkwi cno na zawsze tv du- 
szach tych tysięcy, co je słyszeli, a 

plon wyda zbożny i obfity. 

| JE. KS. ARCYBISKUP SYMON DO 
MŁODZIEŻY. 

"Dziennik Polski" donosi: 
Arcybiskup Symon bawiąc w Buffa- 

lo wziął udział w obchodzie 25-letuiej 
rocznicy założenia Tow. Młodzieży św. 
Kazimierza, a przy tej okazyi wygło 
sił mowę programową, treści następu- 
jącej: 

"Przybyłem odwiedzić Polaków w 

Ameryce za wiedzą, wolą i błogosła- 
wieństwem Ojca ś.w. Cieszę się, że 
stanąłem dziś między młodzieżą, a 

wszystkich obecnych proszę o cierpli- 
wość w sprawie polskich biskupów 
dla Amerykańskich Polaków. Oso- 
bnych biskupów dla Polaków, nie na- 

leży się wam spodziewać, bo wtedy 
zażądaliby tego samego Włosi, Fran- 

cuzi, Czesi i inni, a gdyby była kilku 

biskupów w jednej dyecezyi, kłóciliby 
się, choć Biskupi, 1 na tem by rozwój 
katolicyzmu ucierpiał. Tam, gdzie jest 
znaczna liczba Polaków w dyecezyi, 
jest możliwe mianowanie Polaka bi- 

skupem dla wszystkich narodowości. 
Proście o to gorąco Boga, i polecajcie 
tę ważną sprawę Sercu Jezusowemu. 

Ja z mej strony uczynię co w mej 
mocy. Obecnie przybyłem Was pocie- 
szyć, i za jakiś czas znów ja, albo In- 
ny biskup polski Was odwiedzi". 

Z Detroit, Mich. 

"Dziennik Polski" z wtorku donosi: 
Na pozór w parafii panuje spokój,, 

ale na pozór tylko, bo spokój ten to 

zacięta delterminacya trwania w dal- 

szym uporze. 
Rozkaz biskupa Foley jeszcze nie 

.wypełniony. Ani komitet, ani parafia- 
nie nie myślą dobrowolnie zwracać 

książek biskupowi. 
Kościół stoi zamknięty, na drzwiach 

jego znajduje się przylepiony edykt 
biskupi wyklinający komitet i tych, 
którzy mu pomagają. List ten jest tak 

zniszczony, że żadnego słowa przeczy, 
tać niei można. 

Po klątwie żaden z parafian nie 
starał się o odwiedzenie biskupa. 
Rozkaz biskupa jest nieodwołalny i 
żadne inne układy mietfsea mieć nie 

mogą. 

Sprawy duchowne parafian bywają 
załatwiane w kościele Zbawiciela. 
Tam chrzczą dzieci i udzielają Sa- 
kramentu małżeńskiego. Niektóre 
młode pary miały wiele nieprzyjem- 
ności, zanim się połączyły. 

Pomimo, że .w okolicy panuje wzo- 

rowy spokój, przed kościołem zaw- 

sze stoi na straży jeden policyant- 
Mówią, że strzeże nie kościoła, ale 
ks. BfueHera, który tani w szkole mie- 
szka. 

Ks. Mueller natomiast nie okazuje 
żadnej obawy. Wychodzi i miesza się 
z tłumami; pTzęchodsi pomiędzy fihai 
i powraca kiedy chce. Jedni mu się 
ukłonią, drudzy go nawet nie zauważą. 
.Na stacyl policyjnej za.wsze znajdu- 

je się killra pollcyaatów gotowych na 

zawołanie. Niektórzy z parafian twier-» 

nie jest na rękę i chcielibj 
t#m krew lala, aby strzelano i burzo* 

no. Atoli wszyscy starają się, aby u? 

trzymać Jak najlepszy porządek 1 

spoltój. — Dobrze czynię. 
Wielu oczekuje z niecierpliwością 

przyjazdu ks. Arcybiskupa Symona w 

nadziel,, że gdy przedłożą e.we położe- 
nie, to wyjedna dla nich względy « 

biskupą Foley. 
Arcybiskup Symon cliociaż jest Ar- 

cybiskupem, niema, żadnej Jurysdyk- 
cyi w żadnej dyecezyl 1 żadnych spraw 

załatwiać nie może. Nie trzeba mu 

przypisywać władzy i mocy której nie 

ma, bo to może sprowadzić rozcza- 

rowanie i żale. 

2 TOLEDO, O. 

(Własna korespondencya "Dziennik? 

Chicagoskiego"). 
— żadne miasto w kraju, oprócz je- 

dnego Buffalo, dotąd nie przyjmowa- 
ło Arcybiskupa Symona tak szczerze 

i z takim zapałem jak nasze Toledo. 

Demonstracje urządzone dorównywa-ł 

ły największym, jakie kiedykolwiek' 
miały miejsce czy między innonaro- 

dowcami lub rodakami, a jożoli się 
roeważy, że to wszystko działo się 
wieczorem, po skończonej ciężkiej pra. 

cy dziennej i podczas gdy ciepłomierz 
wskazywał od 80 do 90 stopni gorącz- 

ki, nie potrzeba zapewne większego 
dowodu ze strony naszego ludu robo- 

czego, że serdeczniej nikt nie mógł 
u siebia przyjmować dostojnego go- 

ścia. Parodniowy pobyt Arcybiskupa, 
do tego rodaka, wprost przybyłego od 

Ojca FW-i wielce podniósł i pocieszył I 

nasz ludek, a póki życia swego nie za- 

trą mu się w pamięci słodkie słowa 

tego dzielnego kaznodziei. 
że Polacy toledoscy mieli szczęście 

przywitać 1 ugościć Arcybiskupa Sy- 

mcna i że wszelkie przygotowania do 

przyjęcia Jego wypadły tak wspaniale, 
główna w tem zasługa Wiel. ks. A. 

Suplickiego, proboszcza parafii św. 

Antoniego. Kapłan ten był jednym z 

pierwszych, który przywitał Dostoj- 
nego Gościa, gdy wysiadł z okrętu na 

ziemię amerykańską, zaprosił Go do 

naszego miasta i nie* szczędził kosz- 

dzą, że są osoby, którym 

tów. ni trudu i pracy azeoy przyjęcie 

Arcybiskupa Symona w naszem gro- 

nie w niczem nie ustępowało gościn- 
ności i zapałowi, jakie Go spotykały 
w innych csaćach polskich. 

Już we środę d. 14 b. m. ks. Suplicki 
w towarzystwie księży Rcdmeia i 

Eoppko, wyjechali do Eriev. Pa., na 

spotkanie Jogo Ekscelencji, a we 

czwartek po południu wszyscy przy- 

byli do Cleiveland, Tutaj zatrzymano 

się tvlko parę minut, poczem wyru- 

szono do Toledo. Dzięki wpływowi ob. 

F. Dałkowskiego,, oficyaliścl kolei I 

Lake Shore oddali do użytku Arcybi- 
skupa i Jego eskorty, specyalny i 

nadzwyczaj wygodny yvagon. a gdy ten 

został przyczepiony do regularnego 
poci.ągu pośpiesznogo, podróż z Cle- I 
vciland do Toledo odbyła się szybko i 

przyjemnie. Oprócz Arcybiskupa i Je- 

go sekretarza ks. Fiori, w wagonie by- 
li księża Suplicki, Redmer. Doppke, 
MIgdalski i Kuta z Toledo; księża 
Nidlbalski i Ignasialc z Brie, Pa.; ks. 

{W. Lipski z Cincinnati; ks. B. Rosiń- 

ski z Cleveland; ks. J. Wilk z Youngs- I 
town; ks. Ruszkiewicz z Lorain; ks. 

dr. ćwiąkała z Berea i ks. Wachow- 

ski z Grafton; ob. B. Dałkowski, se- 

kretarz komitetu recepcyjnego, komi- 
tety kościelne św. Jadwigi i św. Anto- 

niego, oraz ob. F. Dałkowski, repie- 1 
zcntujący prasę polską. 

Pocią-g zajechał na dworzec .w Tole. 
do o godzinie G: 55 wieczorem, a za- I 
trzymano się tutaj krótki cza3, ażeby I 
oddziałom wojskowym na koniach i 

wielkiej liczbie powozów dać sposo- 
bność uformowania się W linii. Gdy 

pochód był gotowy, Arcybiskup Sy- 
mon zasiadł do ślicznie udekorowane- 

go powozu, do którego zaprzężone by- 
ły trzy pary białych koni, a powóz 
Dostojnego Gościa poprzedzał inny 

czterokonny w którym siedziało gro- 
no małych dzieweczek z Antonlowa. 
Gdy pochód ruszył, na przodzie postę- 
po.wała kapela z Antoniowa, oddziały 
konne Ułanów św. Kazimierza, Ryce- 
rzy Batorego ^ Strzelców Kościuszki, 
potem powozy Arcybiskupa i księży, 
a przy końcu blisko 50 powozów dele- I 
gacyi towarzystw i osób prywatnych. I 
Z dworca ruszono głównemi ulicami I 
miasta do narożnika Collingwood i 

Madison, gdzie już oczekiwał wielki I 
szereg towarzyst.w z dwóch parafij. 
Pochód oświetlony był setkami pocho- 
dni w ręku maszerujących, nie dziw 

więc, że wzdłuż całej linii po obu I 
stronach zebrała się masa ciekawych 
już z gazet poinformowanych o zna- 

czeniu demonstracyi, a komentują- 
cych pochlebnie o przywiązaniu Pola- 
ków do swego Kościoła. 

Kietiy pochód skręcił na Junction I 
avenue, tutaj nadzwyczaj piękny wi- I 
dok przedstawił się oczom. Cała ulica 
oświetlona była pochodniami, latar- 
niami chińskiemi i ogniami sztuczne, 
mi, a każdy dom polski literalnie 
krył się pod wielką masą chorągwi I 
polskich i amerykańskich, kolorów | 
papieskich i różnych dekoracyi. Po- | 
chód zatrzymał się przed kościołem 
św. Antoniego, a gdy towarzystwa u- 

formowały się w szpaler po obu stro- 
nach, naąamprzód eskortowano Arcy- 
biskupa do plebanii. Za pół godziny w 

otoczeniu licznego grona lisięży, 
wprowadzono Arcypasterza do świą- 
nlsjj£dąc zmęczony podróżą, nfe mó- 
wił długo, alei to co powiedział, trafi- 
ło do samel fcłebi serca słuchaczy. 

:i r■ X 

Rozczulony tak. serdecznem przyję- 
ciem, witał swych rodaków głosem 
wzruszonym i przejętym, największą 
miłością do tego ludu prostego. Napo- 
minał do .wierności dla Kościoła,przy- 
wiązania do nioszczęśliwej Ojczyzny, 
a posłuszeństwa l godnego postępowa- 
nia w obec gościnnego kraju amery- 

kańsldeco. Przy końcu Arcybiskup u- 

dzielil błogosławieństwa wszystkim 
będącym w kościele. W piątek rano 

Arcybiskup Symon odprawił mszę św. 
w kościele św. Antoniego, a podczas 
■sumy wypowiedział wzruszające kaza- 
nia. W piątek po południu Dostojny 
Gość zwiedził szkołę 1 budynki para- 
fialne na Antoniowie, a po południu u. 

czynił to samo na Jadwigowie. 
W piątek wieczór wspaniała demon- 

■stracya czwartkowa powtórzyła się 
w parafii św. Jadwigi. W pochodzie 
.znowu wzięły udział kapele polskie, 
oddziały wojskowe i liczne towarzy- 
stwa, a sam marsz z Antoniowa na 

Jadwigowo trwał blisko dwie godziny. 
Przybywszy do kościoła. Arcybiskup 
wygłosił krótkie kazanie, poczem w 

imieniu Ojca św. błogosławił wier- 

nych słuchaczy. Nazajutrz Arcypa- 
storz odprawił mszą św. w kościele 

ś.w* Jadwigi, a po spożyciu śniadania, 
udał się .w dalszą drogę do Chicago, 
dokąd Mu towarzyszyli ks. Nawrocki 
7. tego miasta i księża Szukalski i 

Kempa z Milwaukee. 

2 TRENTON, N. J. 

(Własna korespondeneya "Dziennika 

Chicagoskiego".) 
Trenton, N. J., 19 czerwca. 1905. 

— Przy końcu roku szkolnego na- 

sze szkoły parafialne są tak przepeł.' 
nione dziatwą polską, że w par, św. 

Krzyża i św. Stanisława okazuje się 
konieczna potrzeba otworzenia jeszcze 
po jednej klasie w przyszłym roku 
szkolnym. W minionym roku powstała 
jedna klasa w par. św. Krzyża, a tak 
samo i w parafii św. Stanisława. W 
obu parafiach kierują nauką Siostry 
Nauczycielki; w parafii św. Krzyża 
Wiel. Siostry FeJicyankl, w parafii 
św. Stanisława zaś Wiel. Siostry 
Franciszkanki. Na East Trenton rów- 

nież w par. św. Jadwigi frekweneya 
szkolna nadzwyczajnie wzrosła w tym 
roicu. kolonia tutejsza wzrasta szyu- 
ko! Oby tylko to młodo pokolenie nie 

pogardziło ojczystą, mowę. której ko- 
chać uczą. Siostry Nauczycielki w 

szkołach. Dziatwa szkolna obecnie 

przysposabia się pllnio do popisów, 
która się odbędą po zakończeniu roku 
szkolnego .we wszystkich trzech para- 
fiach polskich. 

— Dnia 4go Lipca odbędzie się po- 
święcenie kościoła polskiego na pół- 
nocno wschodniej stronlo miasta. 
Cala Polonia z południowej części mia- 
sta wybiera się na tę piękną uroczy- 
stość. 

— Zwyrodniałym człowiekiem musi 
być Antoni Nagrabski, który zanied- 
bywał ciężko chorą żonę na suchoty, 
a obcy ludzie tylko z litości ją doglą- 
dali, aż rodzice na prośbę chorej cór- 
ki, musieli biedaczkę do swego domu 
zabrać, gdzie też zmarła, ó.w kochają- 
cy małżonek niemiał czasu nawet 

przybyć na pogrzeb. O podobnym wy- 
padku u nas dotąd nie słyszano. Aże, 
by się usprawiedliwić, rozgłasza Na- 
grabski zmyślone powody. Tacy znik- 
czemniali Polacy nam tylko wstyd 
przynoszą. 

Korespondent, 
o 

$14.00 do Chautauąua Lake, N.Y. 
i z powrotem, od Chicago, koleją 
"Nickel Platę", /go Lipca; przez 
depozytowanie biletu można wró- 
cić najpóźniej 8go Sierpnia. Ża- 

dnych wygórowanych cen żąda- 
nych na jakimkolwiek pociągu 
kolei "Nickel Platę". Tania po- 
dróż do innych wschodnich punk- 
tów. Trzy pociągi dziennie, ma- 

jące przedsionkowe wagony sy- 
pialne. Obiady podług osobistego 
planu klubowego, ranżujące w ce- 

nie od 35C do $1.00, podawane w 

wagonach jadalnych kolei "Nick- 
el Platę"; także obsługa a la car- 

te i podwieczorki 50C. Piszcie do 

John Y, Calahan, Generalnego A- 

genta, 113 Adams Ul., pokój 298, 
Chicago, 111., po bliższe szczegó- 
ły. Miejskie ofisa biletowe, iii 

Adams ulica i w hotelu Audito- 

rium Annex. Chicagoska stacya, 
róg La Salle i Van Buren ulic, 
przy okręgu kolei górnej. x 

*o 

2 raportów Kuropatkina. 
W Moskwie obiega następująca ane- 

gdota. Kuropatkin po klęsce telegrafo- 
wał do cara: 

Generał Oku bjot miena z odnogo 
boku, 

Admirał Togo 
Z drugogo, 
A Kuroki 
Na wsie boki. 
Nie śmi#ju znat', 
Kale wojewat'. 
(Generał Oku bije mnie z Jednego 

boku, admirał Togo z drugiego, Kuro- 

ki na wszystkie boki. Ni© śmiem wie- 

dzieć, jak mam .wojować). 
Car zaś na ten telegram odpowle- 

dział: 
Ty nie znajesz kak?l 
Ach ty durak, 
Błerl uroki (Iekcye) 
U generała Kuroki. 

I ; 
— 

Tjj 1 

Baczność Rodacy! 
I Polska Kompania Koloni zacvj na, ze siedzibą ICł Randolph Street, 

Chicago, 111. (Uecke Pollah Colonization Co.;, która obecnie w Stanie 
Wlsconsm niedaleko miasta Cumberland na swych gruntach składają- 
c\ch się z "00 tysięcy akrów—osiedlcie Polaków tai< przybywających 
z Europy, jakoteż tych którzy we wielkich miastach Amerykańskich 
są Juko dzienni robotnicy zatrudniani—urządza 

Odczyt w dniu 24-go Czerwca, 1905 roku, o 

godzinie 8mej wiecz., w hali Śchoenhofena, 
Rog Milwaukee I Ashland lyenucs, 

o polskiej kolonizacyl w powyższych posiadłościach.—Podczas odczy- 
tu będą fotografie zdjęte na miejscu w powyższych posiadłościach 
gruntowych przy świetle elektrycznem pokazane. 
Kompania Kolonizacyjna uprasza o jak największy odział do tego 
odczvtu wszystkich Polaków, którzy mają zamiar grunta po bardzo ni- 
zklej cpnie yv prześlicznej okolicy pod najprzystępniejszymi warunka- 

i mi kupić — lem yvi«jcej !ż Kompania Kolonlzacyjna dom mieszkalny 
każdemu kupującemu za darmo wystawia. 

r ROGU AM ODCZYTU; 
! 1) Życie robotnika fabrycznego yve wielkiem mieście. 2) Życie właściciela 

farmy yv polskiej kolonii. — O bliżizych warunkach przy odc^ycio lub 

| I ECKE TOLISB COLONIZATION LAND CO., 161 Randolph St, Room I, CBICAflO. 

VARICOCELE 
HYDROCELE 

(rozazerzaaie tyl) 
Źarfnrgo e>el» tai Mli 

Chcn wvfeczvć kaJtdrjo mężczyznę cierpiącego na Varicocele, Strykturę, Zaraźliwa Ztki- 
lenie Ićrwi, Oalabieuie Ne iwo w#, Ilydrocele, albo Choroby Miedzy krocza. 

T< korzv«tną ofortą robimy dlj war.yatKlch tycU, którzy wydali swoje pl#oiad*e dla 
v yl*c/.eulu sią bez sicutku, opróo< tego, aby udowodnić wszystkim tym, któr/yfcyll la- 
c/.eni iirzea tuzin lub wiijcoj innych doktorów lecz bez sKutkn, ta ja masa j«dyay sposób 
za pomocą którego Waa raa na zawsza wyleczy. 

Nie płaćcie za n!ewyleczen'o tylko za wyleczenie. 
Dolegliwości ftolątua, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawet zastirzałe, stanowczo wylsoaą. 

płuca. I Wyleczam ca stale I dolegliwości 
NIEWIAST. 

Którzy cierpią na dychawicę, 
broncbitia lub suchoty stano- 
wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechi- 
wanie Oialinowego Gazu. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko 1 raz 
łs zawsze i to zupełnie sekretnie. 

TORADA DARMO. 
Specyaliata 

Chorób Kobiet 
i Mężczyzn. 

Zniżenie macicy, ból w placach 
białe uplawy, wyleczone aa sta- 
ła moją metodą do leezenia. 

ZATRUCIE KRWI 

1 choroby skórne, Juko to: kro- 
sty, wrzody, utrata włosów ltd. 

Ja wasz wtlsczą raz aa 
zawsza. 

MÓWIĘ PO POLSEC. 

np I p 7|fc|Q 247 W. Madison Street, róg Scnjamoa, 
r\. L. C.» fc-HNu. OHIOAG-O, 
oopz. OFISOWE: Ud 8:30 rano do Bt#J wltfla. W Nlertz. od 9tej rano do 7me] wleci. 

motna teraz ca połową ceny kupić wproat 
y. fabryki. Zastosowanie 1 r.badunl- przer. 

V, nnjdoi wl«de*eńszych bandatyatów dla dam 
1 mężczyzn jeat bezpłatne. Przeazło ŁO.OfO zado- 

wolonych ioatumerów obecnie noszą nasze pas*. 

*\ ^ 
■ HOTTINGER TRUSS FACTORY 

405 HfLITitIKKK ATKMJK, wj Ciilciijo Avenne., flt»> Piętro. J«d<(li> KUiralorra, 

Otwarte codziennie od Ot*J runo do ®tfj wieczorem. W niedzielą od 9tej rano do 7mej wieceoren. 

INDUSTRIAL 
SAYINOS BANK, 

652 BLUE ISLAND AYENUE. 

S Założony 1800 r. W 

y ■ \m w ■■■ii 

Płaci 3 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych. 

| Majątek wy- 

§ nosi przeszło 
| §500,000 

Otwarto w Sobotę wieczorom 

aż do godziny 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
n nas. 

F. W. koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach* 
Atwood Bldg. 

Ciarki Madison ul. 
Pokoje 001-903. 

Telefon Main 3G58. 

Mieszkanie: 

730 Milwaukee Av« 
Tel. Eaisted 1818. 

Stan. S. Walkowiak, Adwokat. 
Ofie: 808 Atnood Hld£., rćg Clark 1 Eudlioo. 

MieszkŁula: 858 9. Carpentcr ni. 
Telefon w otUI® Telefon w domu 

Main 1036. Honroe 1144. 

Praktyk u io we wszystkich sadach. Ofiaruj© 
iwe usługi w sprawach o odszkodowanie prze- 
ciw kompaniom. 

J. F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

połączony z naj- 
lepszemi siłami 
amerykańskiemi. 

120 £. Randolph St. Ute Piętro, 
Telefon Main SC70. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon South Chicago 14# albo 8058. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokojo 1210-12—14, SchilUr Boildlnji 
100 Randolph St., Chicago. 

l Central 5341. 
Telefony. -j Automatic 5208. 

Mieszkanie: C00 N. ASHLAND ATK. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Ashland Błock 
NAD BANKIEM POKÓJ NT. 

mm—mmmmm TtlefOS Central t08. mrnmm^mm 

Mieszkanie. H>1 DICKSON UUCA. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest jedynym dziennikiem polskim v» 

-Ameryce który podaje codziennie pwo- 
la cvrkulacva. 

NlCKSLgMI Ąiil»^Cbn)«fiSU^śW 
Trzy Ekapresa — Poctaeł na Wechl^d. w kaziły 
d^leń roku 1'ulltnanowakłe Wapmy Sypiali:* 
pray wsayatkich pociągach. Wngony dlaTtabi— 
Kontynentalnych Turystów opuszczają CLlca-o 
lr*y r*zy w tygodniu: wa wtorki 1 soboty o 2: fl 

po południu; w <rody o 10:85 r. rana. Z Chi- 

cago do Boatonu bez przer/.dania. Nowocz*. 
an« Wagony Jadalna w których daj* »iąoblm!r 
podług lana osobowo—klubowego, z cenami d 
fccdojl .00; Jakotet obsłucrj a la cart*. Bezpo- 
średnia komiimkacra do F^rt W«yne, PlndU*, 
CtoTeland, JSri-, IJuff.lo, Rochester, Byracu**. 
Bingh.łnton, t-cranton, New Yon, Boston I 
wszelkich miejscowości wschodnich. Raty zaw- 

sze najniższe. Murzyni—portrerzy w ud formach 
kn obałudz* wszystkich pulloian — paaaler/iw. 
Jeżeli zamler/scie udać slą na Wichóo, zgłoś (• 
al) "o najb:i'S'ego Agenta Bilatowego, lub 
cledo JOllH T. CALAHAN. G*nłl Agent. 

113 Adama bt., Cblcugo III. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ 1 CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 8—12 rano. Od 2—5 po poł. 

i po 7-mej wieczorem. 
TKLKFON JIOIfBOK 2180. 

Jows A. O nu, Prezydent. 
Thkodobk Ozhke, Wlce-prez. 1 kasyer, 

Julius B. Schiller, Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica i Cottnęe GroTe Ar* 

TELEFON 60UTII 350. CHICAGO, 

Dr. Geo. HuIIa 
Polskl ?5S.Bf?S: 
Dentysta tUBS© 

1 pa najniiazych cenach. 

606 West 18u ul., u5K,c,. 
Godziny oflsowe: od 8*j rano do 9 wiecz. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

DR. F. H. BOOTH, 
281 TV. SOUTH AYESUE. 

Telefon Honroe 605. 
Godziny oflsowe: rano do godziny 9:30, DO 

południu od 12-1 i 5—7. 

DR. N. SCHRAYER, 
POLSKI DENTYSTA, 

Dobrze wykonuje wszelkie prace podług najnom 
azego ayćt«mu, 1 po najuitszaj cenie, 

638 MILWAUKEE AYE. i CENTEB* 
Godziny oflsowe: od 8 rano do 0 wi*er, 

w Niedziel* oj 9 rano do 4 po poi 

DR. W. S. SCHRAYER, 
Polski Lekarz i Chirurg. 

441 Noble St. TeU Monroe 1554. 
Specjalista we wszystkich chorobach meż- 
czyzn^ kobiet i dzieci. Jeżeli was inni nie ul*' 
cza ptfcj jdźcl- do mnie, — God/.iny fiaowe: 
do 9 uuu, od 1—9 ulec/. Proez<j dobrze zau- 
waż nr. domu i przyjść wprost do oflau. 

Hui W«M ".tli"!""- 
mtn 1 wvxod»a hala do zabaw, weael i po«l» 

dzeńi nłtziównana do pr/*d*t»wi 6 teatralnych, 
ma i'.ui>ełnie nową aceneryą. takie do w***l po 
iiiadś osobną hal* do Jedień wrax a kuchni* 
0«dy przyatąpne. Zgłoa.ć ląd.) Zarząir.ey 

I A. Urbańskiego,1 

Żsdeyeb 
wjcórona^ 
nych ren 
na peelą. 
(ach. 


