
JE. ARCYBISKUP SYMON 
W MANISTĘĘ, MICH. 

t- m"«" 

(Własna korespondencya 
"Dziennika Chicagoskiego"). 

Manistee, Mich., 9 sierpnia, 1905. 

Szanowny Redaktorze: 

Muszę się podzielić z czytelni- 
kami szacownego pisma Pań- 

skiego szczegółami przyjęcia w 

mieście naszem ks. Arcybiskupa 
Symona. Już na kilka dni przed 
Jego przybyciem zawrzało miasto 
całe jakemś -nowem gorączko- 
wem żydem, i z każdym dniem 

przybrało coraz to bardziej od- 

świętny radosny nastrój. Budo- 
wano .przepiękne łuki z napisa- 
mi ozdobnymi w zieleń i żywe 
kwiaty, domy zawczasu przy- 

strajano podobnież, zwożono ca* 

łemł dniami do miasta, najroz- 
maitsze drzewa, aby niemi wysa- 
dzić ulice, któremi miał postępo- 
wać pochód. Dzieci szkolne, małe 
i wikszo jakoteż i dorastająca 
młodzież przebiera w pośpiechu 
ulice miasta, przygytowując coś 
na przyjęcie dostojnego gościa.. 
W przeddzień przybycia Jego 
Ekscelencyi, ca£a|' dzielnica pol- 
ska wyglądała uroczyście ,chorą- 
gwie polskie i amerykańskie po- 

wiewały na każdym domu i z 

każdegó niemal okna zwieszały 
się jakieś odznaki radości. 

Nadszedł wreszcie wtorek a. 

8go bm. 
Od samego rana przeciągały 

ulicami miasta mnieis.?e i więk- 
sze gromadki ludzi różnej ;>łci i 

wieku, wszystko odświętnie u- 

brane i z pewiją dumą na twa- 

rzy, że są Tolakami, ds których 
dzień ten należał. Ten świątecz- 
ny wygiął całego miasta podno- 
siła i ta okh-z-KŚć, że w?»vs kie 

tartaki, solamie i miejscowe fa- 

bryki, wstj^ymały pracę na dzień 

uroczystości, ażeby w ten spo- 
sób przyczynić się do uświetnie- 
nia dnia polskiego i dać wszyst- 
kim zatrudnionym przez nich 
Polakom sposobność do wzięcia 
udziału w przyjęciu dostojnego go 

ścia. Świadczy to wymownie, jak 
wielkim wpływem wśród miesz- 

kańców Manistee ciesy się pol- 
ski proboszcz miejscowy, ks. Le- 

opold Opyrchalski i jakiego zna- 

czenia zażywają tutejsi rodacy 
pod roztropnymi rządami swego 
pasterza. 

Lecz wracam do opisu. Około 

południą nieprzeliczone tłumy 
zaległy dworzec kolejowy i przy- 
ległe ulice w oczekiwaniu pocią- 
gu z ks. Arcybiskupem. Po upły- 
wie godziny nadszedł wreszcie 

poęiąg, a gdy z ostatniego wago- 
nu wysiadł sędziwy ąrcypasterz 
w otoczeniu licznego duchowień- 
stwa, "zagrzmiały salwy moź- 

dzierzowe, Orkiestra zagrała. "Bo- 
że coś Polskę" i wśród dźwię- 
ków muzyki i radosnych okrzy- 
ków przeszedł czcigodny Ąrcy- 
pasterz pr?ez szpaler dzieci szkol- 

nych, przybranych w stroje na- 

rodowe, do każdego prawie dzie- 
cka zwracając się z jakiemś słów- 
kiem pieszczotliwem. Wsiadszy 
do bogato i gustownie w kwia- 

ty, zieleń i kolory polskie, papie- 
skie i amerykańskie przybrane- 
go powozu, wziął ze sobą ks. Ar- 

cybiskup ks. Opyrchalskiego i 

Szukalskiego. Następne powozy 
zajmowali księża: Nowakowski, 
Lewandowski, Ponganis, Bie- 
aiawski; Pietrasik, Magnam, Ba- 
sasiewicz i inni. Tymczasem mu- 

zyka rżnęła kawałki narodowe, a 

aześciu marszałków na koniach 
torowało drogę. Wreszcie ruszo- 

no z miejsca. Najprzód postę-* 
powała orkiestra, za nią Wa- 

szyngton, Pułaski i Kościuszko 
z kosynierami, następnie para- 
fianie w odznakach, towarzyst- 
wo ś\v. Józefa, dalej wóz histo- 
ryczny: Polska w okowach; na- 

stępnie po wpz I\rakpwianck w. na* 

rodowych strqjach, za niemi w 

przepysznych niebieskich \ bia- 
łych ko^tyumach postępowały 
"Mazurskie dzieci", na końcu 
szły prywatne powozyz rodzin 

polskich: Pietrasików, Zielińr 

skich, Piotrowskich, Gramzówi 

innyeh. Byłą to pjerwwa 
zya POcno4u.Ł^ _jH oizl!i 

Drugą dywizy^ pochodu roz- 

poczyniła druga orkiestra, przy- 
grywając pieśń! narodowe; za 

nią gustownie ubrani "Polscy ma- 

rynarze" dalej czerwono żółte 

"polskie kanarki", towarzystwo 
św; Stanisława, następnie powo- 
zy prywatne i dwa powozy komi- 
tetu przyjęcia. 

Trzcią dywizyą rozpoczynała 
trzecia orkiestra, za nią postępo- 
wały przepysznie ubrane "Orły 
Polskie", za nimi towarzystwo 
św. Wojciecha, dalej w różowo 

białych strojach "Polskie Róży- 
czki", dwa wozy z "Krakow- 
skiem weselem", dwa drugie wo- 

zy z dziećmi w bogatych i gusto- 
wnych strojach krakowsk;ch^ za 

niemi cztery powozy z księżmi 
następnie przepysznie ustrojony 
wóz i "Nie^afominajk.Tii'' rzu- 

cającemi przed powóz ks. Arcy- 
biskupa różno kolorowe róże. 
Wreszcie postępował powóz z 

Dostojnym Gościem, zaprzęgnię- 
ty w sześć mościstych doboro- 

wych rumaków .Wszystkie po- 

wozy, biorące udział w pocho- 
dzie były przystrojone w kolory 
papieskie, polskie i amerykań- 
skie, na powozie zaś ks. Arcybi- 
skupa widniały herby Warsza- 

wy i Wołynia. Wszystkie ulice 
któremi pochód przeciągał, ozdo- 
bione były festonami polsko ame- 

rykańskiemi, tysiące ludu polskie- 
go zwartym szeregiem postępo- 
wały przed i za powozem ks. Ar- 

cybiskupa, głośno okazując swą 
radość z jego przybycia. Minęli- 
śmy pierwszy łuk z zieleni koło 

mostu, z napisem na obydwóch 
stronach: "Exiled by Russia Wel- 
come". Drugi łuk w żywe kwiaty 
przybrany nosił polski napis: 
''Witamy",, lecz między swymi", 
"Witaj Zacny Arcypasterzy" "Za 

Twoją wierność Ojczyźnie", "Za > 

Twoją wierność Kościołowi". 

Przybywszy przed plebanię o- 

czom obecnych przedstawił się 
niejako jeden wielki ogród ziele- 
ni i żywych kwiatów, w kształ- 

cie łuków, girland i festonów, na 

których gustownie porozrzucane 
były chińskie lampiony. Przed 
■drzwiami plebanii umajonej w 

zieleń, kwiaty, ustawił się szpa- 
ler kosynierów z Kościuszką na 

czele; rzuciwszy tu i owdzie ja- 
kieś słówko pieszczotliwe przy- 
był ks. Arcybiskup przed próg 
plebani; na której widniał gusto- 
wnie odrobiony napis powitalny: 
"Gość w dom, Bóg w dom". Na 

progu przyjęły Dostojnego Go- 
ścia dzieci szkolne chlebem i so- 

lą, za co obdarowane zostały pa- 
miątkowymi medalikami. Wnę- 
trze plebanii przedstawiało wspa- 

niały widok najrozmaitszych de- 
seni uwitych z kwiatów i zielo- 

nych festonów i pochlebnie świad- 
czyło o guście miejscowego go- 
spodarza. Podczas obiadu chór 

męski i mieszany wykonał dobo- 

rowy program, złożony z pieśni 
narodowych przy akompaniamen- 
cie fortepianu i orkiestry para- 
fialnej, a niestrudzeni artylerzy- 
ści polscy sypali salwy moździe- 
rzowe, aż wszystko drżało w po- 
sadach. Około godziny czwartej 
udał się ks. Arcybiskup do hali 

parafialnej w towarzystwie 16 

kapłanów polskich i kilku kapła- 
nów innej narodowości, gdzie od- 

był się popis dziatwy szkolnej i 
dorosłej młodzieży. Nastąpiły 
przemówienia dziewczątek ma- 

łych i składanie upominków u 

stóp Arcypasterza poczem ks. 

Arcybiskup przemówił krótko, 
lecz zwięźle, jędrnie i dobitnie, 

4ziękując za tak serdeczne przy- 
jęcie, błogosławił wszystkim I 

wyrazi? żal, że nie może wszyst- 
kich obecnych zabrać ze sobą do 

ukochanej Ojczyzny, jak się to 

jedna z małych dziewczątek wyra- 
ziła. Zaznaczył nadto ks. Arcy-^ 
pąster? że przyjęcia, jakie mu 

zgotowała Polonia w Manistee, 
nigdy nie zapomni i że kiedykol- 
wiek zawita na ziemię amerykań- 
ską, mile perwszemi myślami 

I zwracać się będzie do Manistee, 
gdzie się czuł jak w domu i gdzie 
tylotysięczne serca tak szczerze 

i okazale przyjmowały tego, 

kłófy w imieniu Ojca św. <przy- 

Był odwiedzić wierne dziatki Ko- 

ścioła Chrystusowego. 

Nastąp^y ę^tera .popisy,; nit* 
zyczne i wokalne bądź pojedyn- 
czych, bądi zorganizowanych w 

chóry członków parafii. Program 
składał się z następujących ka- 
wałków: "Boże coś Polskę", "Po- 
lak nie sttiga", "Bartoszu, Barto- 
szu "Jeszcze Polaka", "Szumią 
burze", "Ńa WaweĘ na Wawel", 
chór m^pazieży odśpiewał "Boże 

mój, Boże, ciężka ma dola", wre- 

szcie chór dzieci szkolnych od- 

śpiewał "Żyj, Ojcze, nasz", po- 
czem ks. Arcybiskup, wśr&l pię- 
knych dźwięków doborowej mu- 

zyki i śpiewu "Hej, sokoły chwa- 

ckie" opuścił halę szkolną. 
Wieczorem wygłosił ks. Arcy- 

biskup przepiękne patryotyczne 
kazanie 7 udzielił błogosławień- 
stwa papieskiego. Cała dzielnica 

polska była rzęsiście iluminowana, 
lampiony chińskie i pochodnie 
przyczyniły się do tem gustow- 
niejszego przeprowadzenia Jego 
Ekscellencyi z plebanii do kościo- 
ła i napowrót. Po nabożeństwie 

spalone zostały przepiękne ognie 
sztuczne. Nazajutrz rano udzielił 
ks. Arcybiskup sakramentu Bierz- 
mowania przeszło 200 dzieciom, 
do których nader rzewnie i długo 
przemawiał. Po obiedzie opuścił 
nas Dostojny Gość, przyczem na 

odjezdnem dziękował za tak go- 

rące przyjęcie i powiedział, że 

Manistee przewyższyło wszystkie 
inne osady polskie pod każdym 
względem, odnośnie do Jego 

1 przyjęcie. 
Cześć za to Wielebnemu ks. O- 

pyrchalskiemu i Wielebnym Sio- 
strom Felicyankom za ich trudy 
i prace tam, gdzie chodziło o za- 

manifestowanie naszych uczuć 

religijno narodowych. Ks. Opyr- 
chalskiemu należy się jeszcze za- 

szczytne uznanie za to także, iż 

był pierwszym, który w swojem 
imieniu i w imieniu ks. ks. Nowa- 

kowskiego, Porganisa, Bieniaw- 

skiego, Lewandowskiego, Pietra- 

sika i innych, zaprosił JE. ks. Ar- 

cybiskupa Symona do parafij pol- 
skich w dyecezyi Grand Rapids. 

Korespondent. 
—,—o 

JE. KS. ARCYBISKUP SY- 

MONj W SAGINAW, 
MICH. 

(Własna korespondencya "Dz. 

Chic.") 

Saginaw, Mich., 15 sierp, 1905. 
Dzień 7go sierpnia pozostanie 

u nas długo w pamięci: — był to 

dzień przybycia tu do nas Jego 
Ekscellencyi ks. Arcybiskupa Sy- 
mona. — Długo, powtarzam, po- 
zostanie on nam w pamięci, gdyż 
tak wspaniałego przyjęcia Sagi- 
naw jeszcze nie widziało. Cała 

Polonia wzięła udział w tym wy- 

marszu i przedniejsi obywatele 
innych narodowości tu w Sagi- 
naw sympatyzujący z Polakami. 

Wymarsz wyruszył ze szkoły pa- 
rafialnej o godzinie jedenastej, 
gdyż o pół do dwunastej miał 

przybyć koleją z Grand Rapids, 
Mich. Najprzewielebniejszy ks. 

Arcybiskup. W wymarszu wzięły 
udział następujące Towarzy- 
stwa: Najpierw postępował plu- 
ton policyi, potem orkiestra miej- 
scowa pięknie przygrywająca, na- 

stępnie szły dziewczęta i chłopcy 
szkolne przybrane w stroje naro- 

dowe, w konfederatkach i z pol- 
skiemi chorągiewkami w ręku, co 

wyglądało bardzo pięknie, a po- 
tem Towarzystwa następujące: 
Tow. św. Józefa, Tow. św, Jad- 
wigi, Tow. Narodowe (Głos Pol- 

skiej Wolności), Tow. św. Jana 
Kantego i Tow. św. Wojciecha 
Biskupa i Męczennika. Następo- 
wały pojazdy z księżmi, Komitet 
składający się z dwunastu para- 
fian do przyjęcia Najprzewieleb- 
niejszego ks. Arcybiskupa i po- 
wóz z wybitnymi obywatelami 
narodowości amerykańskiej z bur- 
mistrzem miasta, panem Lee, na 

czele, a w końcu jechał automobil 
z Najprzewielebniejszym ks. Ar- 

cybiskupem w towarzystwie na- 

szego proboszcza, Wiel. ks. Lipiń- 
i skiego, Przęw. ks. Josepha S^hrc- 

| ma (gen. wikafy) i pana J. W. 
Fordney, kongresmana, który to j 
pan sam o to prosił, aby mu wol- 
no było przywieść Jego Eksccl- 
lencyą w swoim wspaniałym au I 
tomobilu. W progu plebanii zo- j 
stał Najprzewielebniejszy ks. Ar- 

cybiskup przyjęty mową powita!- 

ną prze# ób. p. W. Dukarskicgo 
w imieniu 'całej parafii, potem rta 

zakończenie mówca wniósł ok;zyk 
na cześć Jego Ekscellcncyi, a Łu- 

cya Dukarska w imieniu dziatwy 
pblskiej piękny wiersz deklamo- 
wała. Wszystko Jo bardzo rozczu- 

liło Jego Ekscelłencyę i niezmier- 
nie ucieszyło Nastąpił potem o- 

biad, a o godzinię poł do trzeciej 
pTzybył^Najprzewielebniejszy ks. 

Arcybiskup do kościoła, ażeby u- 

dzielić błogosławieństwa. Naj- 
pierw jeszcze Jego Ekscellcncya 
.przemówił do nas w krótkich lecz 

tbardzo porywających słowach — 

i oświadczył to w następujących 
słowach: "wszystko mnie to tak 
bardzo cieszy, rozczula, gdy wi- 

dzę te liczne zastępy, te stroje 
narodowe; w zachwyt mnie wpra- 
wia, że i na ratuszu miejskim na* 

sza narodowa chorągiew z bia- 

łym orłem powiewa i że nieomal 
całe miasto wzięło udział w de- 

monstracyi, wspólnie z wami, 
gdyż i domy innych narodowo- 
ści były pięknie Udekorowane. 
Lecz ponad wszystko najwieccj 
ucieszyło mnie przemówienie je- 
dnego ze starszych w imieniu was 

wszystkich parafian, który wynu- 
rzył przedemną te wasze żywe u- 

.czucia, jakiemi pałacie ku tej na- 

szej matce Polsce jak i również 
ku wierze świętej, tej drugiej na- 

szej Matce, jak to prosił mnie ten 

pan, ażebym zapewnił Ojca św. 
Piusa X o waszej synowskiej mi: 
łości i przywiązaniu, jakie żywi- 
cie ku Jego świętobliwości. A i 

niemniej ucieszyło mnie przemó- 
wienie znowu dziewczynki w i- 
mieniu dziatek polskich." Następ- 
nie upominał nas Jego Ekscellen- 

cya i dawał nam rady (złote mo- 

żna mówić) jak mamy żyć, aże- 

by nie wynarodowić się i wiary 
św. nie zatracić: "Żyjcie w zgo- 
dzie — wołał Jego Ekscellencya 
— tu z waszym pasterzem — pro^ 
boszczem i trzymajcie się Go, bo 

to dobry z niego Polak z kr*</;. i 
kości." W końcu zaś swej na-'.ki 
udzielił nam Jego Ekscellencya 
Papieskiego błogosławieństwa. O 
godzinie 4tej po południu w po- 
rządku jak przedtem zontał od- 

prowadzonym Jego Ekscellencya 
na Dworzec w towarzystwie na- 

stępujących Wielebnych księży: 
ks. Joseph Schrem z Grand Ra- 
pids, Mich., ks. Maryan Matkow- 
ski z Grand Rapids, ks. Franci- 
szek Lange z Chicago, 111., ks. 
Stanisław Nawrocki z Chicago, 
111., ks. Edward Kozłowski z Bay 
City, Mich., ks. Józef Kamieński 
z Bay City, ks. Kazimierz Skory 
z Grand Rapids, Mich., ks. Wła- 
dysław Krakowski z Grand Ra- 

pids, Mich., ks. Jan Kapłański z 

Grand Rapids, ks, Jan Rzadko- 
wolski z Detroit, Mich., ks. Józef 
Folta z Detroit, Mich., ks. Fran- 
ciszek Grzella z Detroit, ks. J.nn 
Walczak z Detroit, Mich., ks. 

Sylwester Kolkiewicz z Port Au- 
stin, Mich., ks, Aleksander Coun 
z Freiburg, ks. D. Sito Fiori, sekr, 
Arcybiskupa, ks, Aleksander Li- 
piński, proboszcz miejscowy. 

Jeden z parafian. 
-———o—— 

OD WYDZIAŁU WYKONAW- 
CZEGO. 

Dnia 10 sierpnia podczas poby- 
tu J. E. ks. Arcybiskupa Symona 
w South Bend, Ind,, otrzymał 
wydział Wykonawczy, reprezen- 
towany przez prezesa ks. Tru- 

szyńskiego i sekretarza I. ks. 

Sztuczkę, ostatnią urzędową i po- 

żegnalną audyencyę, która trwała 

przeszło pół godziny. Ks. Arcy- 
biskup zajętym był bardzo, rzecz 

łatwa do pojęcia, a jednak nie po- 
skąpił nam tych kilku chwil pou- 

fnej rozmowy ze sobą, w której 
żegnaliśmy go, ponieważ zbliża 

się on już do końca swych objaz- 
dów, — żegnaliśmy imieniem ca- 

łej organizacyi naszej, która ży- 
wy i szczery brała udział w tym 
szeregu uroczystości, jakie zwią- 
zały się z pobytem J. E. wśród 
Polonii naszej i która niemałą ła- 

ską i sympatyą dostojnego na- 

szego Rodaka się cieszy. Ks. Ar- 

cybiskup zachęcał nas raz jeszcze 
do pracy wytrwałej i niezmordo- 

wanej i do stania wiernie przy 
hasłach prawdziwych Boga i Oj- 
czyzny, nakazywał by iść na- 

przód, nie bacząc na złość i fałsz 

i obłudę ludzką; ale swoje robić 

\ do ostatka',' a dbać zawsze o to, 

by tak jak Wiara, jak hasła na- 

sze są prawdziwe, tak afoy też 

tylko "prawdy było zawsze postę- 
powanie nasze równie wobec 

| swoich jak i obcych. Zaznaczył 
też czcigodny arcypasterż i to już 
nie po raz pierwszy, źe do pro- 
pagowania godnego spraw orga- 
nizacyi takiej i o takićh celach, 
jak Federacya,. potrzebhyifi jest 
nam niezbędnie własny iorgan — 

pismo, któreby sprawy całego 
stronnictwa religijno narodowe- 
go przedstawiało bezstronnie, a 

jasno i prawdziwie. Wiadomo, 
że myśl utworzenia pisma takie- 
go poruszoną została już'na o- 

statnim kongresie naszym w 

Pittsburgu, a później mówiono o 

tym projekcie, wykonanie jego je- 
dnak odłożono dla nagłości in- 

nych spraw na późnej. Na za- 

kończenie ostatniej tej audyencyi 
naszej oświadczyliśmy ks. Arcy- 
biskupowi że Wydział nasz miał 
zamiar opracować dlań referat 

specyalny z wyrażeniem Ojcu ś\v. 
Piusowi X. dziękczynienia ze 

strony Polonii naszej za przysła- 
nie nam J. E. ks. Arcybiskupa 
Symona, jednakże ks. Arcybiskup 
ośiwiadczył, że jest to niekonie- 

cznem i że on sam imieniem na- 

szem złoży ustnie Papieżowi ser- 

deczne podziękowanie, za zwróce- 

nie-uwagi na nas i zajęcie się lo- 

sem naszym, a nadto w pisern- 
nem swem, obszernem i- szczego- 
łowem sprawozdaniu należycie 
przedstawi Ojcu św. nasze spra 

wy, potrzeby i nasze do. Wiary 
rzymsko kat. przywiązanie. Ura- 

dowały nas serdecznie te szczere 

i życzliwe słowa ks. Arcybiskupa, 
to też dziękując mu za to pełne 
wagi dla nas przyrzeczenie, prosi- 
liśmy go raz jeszcze o pobłogo- 
sławienie pracom naszym; oraz 

pożegnaliśmy serdecznie imie- 
niem wszystkich członków Fede- 

racyi Polaków Katolików w A- 

meryce. 
Przy sposobności tej i z racyi 

wielkiego zjazdu duchowieństwa 

naszego w So. Bend, z powodu 
pobytu J. Ekscelencyi w tejże 
kolonii naszej, widzieliśmy się 
z wielu księżmi polskimi z któ- 

rymi mówiliśmy dużo o spra- 
wach Federacyi i potrzebie popie- 
rania jej żywszego przez kapfa- 
nów Polaków. Przekonaliśmy się 
też z zadowoleniem że ogół księ- 
ży jest dla instytucyj naszej u- 

sposobiony jak najżyczliwiej, 
czego dowody obiecano złożyć 
nam nietylko słowy ale i czyna* 
mi. Wiele też dobrego o Federa- 

cyi, mówili księża nasi ks, Arcy- 
biskupowi podnosząc społeczną 
doniosłość tego rodzaju organi- 
zacyi; sczególnie pięknie prze- 
mawiał w tym temacie do dostoj- 
nego naszego rodaka Wny ks, 

Raszkiewicz, jeden z najstar- 
szych i najpoważniejszych kapła- 
nów polskich w tamtejszej dye- 
cezyi, który w podniosłych wyra- 
zach charakteryzował dodatnie 
strony naszych działań i polecał 
Federacyą naszą względom i pa- 

mięci J, Ekscelencyi. 
Oto wiązanka wrażeń z osta- 

tniego naszego pobytu w oto- 

czeniu i towarzystwie ks. Arcy- 
biskupa Symona,, wrażenia to 

bardzo pamiętne, serdeczne i 

drogie, ponieważ zaś prawdopo- 
dobnie nie będziemy już mieli 
więcej sposobności mówić z ks, 
arcybiskupem, który obecnie od- 

jeżdża na Wschód, a w przysz- 
łym miesiącu wybiera się z po- 
wrotem do Rzymu, przeto wyra- 
żając mu na tem miejscu wdzię- 
czność gorącą za jego prawdzi- 
wie apostolską wśród nas wizytę, 
która w dziejach naszych epoko- 
wych, zaznaczy się faktem, ży- 
czymy mu szczęśliwego powrotu 
w mury wiecznego miasta, ży- 
czymy mu lat długich jeszcze i 
zdrowia i błogosławieństwa Bo- 

żego dla wielu dalszych praw na 

pożytek wiary naszej i Ojczyzny. 

W Osadzie Federacyjnej pod 
wezwaniern św, Józefata w Chi- 
cago, odbywają się żywe i gorli- 
we przygotowania do wielkiego 
przedstawienia teatralnego, jakie 
ma się tam odbyć w niedalekiej 
przyszłości na rzecz założenia w 

Osadzie tej własnej biblioteki, do 

której proboszcz miejscowy 
Przew. ks. Lange ofiarowuje też 

sporo własnych książek Dobrym 
zamiarom życzymy jak najlep- 
szego, powodzenia., Osada Ją 
przesłała nam podatku feder. 

$16.50, co niniejszem kwitujemy. 

Na ręce nasze złożyła "peiina 
osoba z Michigan City, Ind!" $5. 
na rzecz biednych Braci naszych 
cierpiących nędzę w Królestwie 

Polskiem, pieniądze te, złożyliś- 
my na ręce p Królika, sekr. gen. 
Zjednoczenia, która to orgarilza- 
cya składki na cel wspomniany 
zbiera. 

Z poważaniem 
Wydział Wykonawczy, 

540 Noble str. 

Chicago, 12 sierpnia 1905. 
o 

Z New Yorku, N. P. 
„Tygodnik Nowojorski" dono- 

si : 

Dowiadujemy się, że tutejsza 
kolonia Rusinów wyznania grec- 
ko-katolickiego, zorganizowana 
w ostatnich czasach z rozpróczo- 
nych przedtem jednostek, pracu- 
je gorliwie nad utworzeniem sta- 

łego punktu oparcia a mianowi- 
cie cerkwi, którą stać się ma o- 

gniskvem przyszłej stałej orga- 
nizacyi. Zarząd parafii reprezen- 
towany przez panów: Tarnow- 

skiego, Chromowskiego i Lazor- 

czyka rozesłał do wszystkich 
Towarzystw polskich w New 
Yorku zaproszenia na uroczyste 
poświęcenie i otwarcie cerkwi 
Św. Jerzego, w niedzielę, dnia 20 

b. m. o godzinie 10 rano, przy 
332 East 2oej ulicy. Z radoślcią 
witamy ten objaw życia narodo- 

wego Rusinów, tem bardziej, że 

pomni braterstwa z Polakami 
pragną współudziału naszych 
Towarzystw w swej uroczysto- 
ści. Spodziewamy się, że zbiorą 
się licznie na zaproszenie i czy- 

; nem okażą życzliwość bratniej 
kolonii. O ile wiemy, najczyn- 
niejszym członkiem kolonii ru- 

sińskiej jest niedawno przybyły 
z kraju p. Ardalion Chromowski 
prezes Towarzystwa śpiewac- 
kiego „ojan", któ^e pięknie się 
rozwija pod batutą znakomitego 
dyrygenta, p. Theodorowicza. 

—- Przygotowania do Zjazdu 
śpiewaków zapowiedzianego na 

dnie 3, 4, 5, i 6, września b. r. w 

ostatnim czasie pobudziły do ży- 
cia polonię nowojorską. Wybra- 
no różne komisye, które krzątają^ 
się żywo około zaproszeń, przy- 
ozdobienia sali i przygotowania 
na przyjęcie gości, których, setki 

są oczekiwane z różnych stron 

Ameryki. 
*— Tym razem już na „sure" 

znazły tutejsze pisma angielskie 
znalazły tutejsze pisma angiel- 
skie „prawdziwego barona pol- 
skiego" w osobie niejakiego Zy- 
gmunta Morawskiego, którego 
władze emigracyjne nie chcą 
wpuścić do tego kraju „of brave 

and free'", ponieważ pan baron 

nie posiada $10.00, wymaganych 
do wstępu do tego ziemskiego 
raju, ale tylko $2.00 stanowiły 
jego ziemską posiadłość. I bied- 

ny baron (?) będzie musiał wró- 

cić do Berlina, skąd wrzekomo 

pochodzi, chybaby go jaka posa- 
żna a łaknąca tytułów (rozumie 
się, jeśli tytuł jest O. K.) nie 

wybawiła z obecnych tarapatów. 
Pan „baron" w interview Do- 

świadczył, iż przodkowie jego 
stracili całą fortunę (nie powie- 
dział w jaki sposób) i nie pozo- 
stawili mu nic, tak, że zmuszony 

był pracbwać przy wydawnict- 
wie pewnej gazety w Berlinie. 
Miał to wszystko wypowiedzieć 
ze łzami w oczach. Nie życzymy 
panu balonowi niczego złego, 
lecz gdy go puszczą na tę „wolną 
ziemię", niezawodnie zacznie ka- 

ryerę od pomywacza garnków, 
jak już wielu innych baronów 1 

niebaromów czyniło. S4coro pan 

„baron" płacze za fortuną, której 
nie zrobił, niechaj fortunę próbu- 
je zrobić własną pracą. 

DR, J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzleń od tf rano do 8 wiecz. 

179 S. DlflsIonSt, M"'* 

Przyjdźcie 
do mnie JeSell cierpicie na Jaką- 
kolwiek chorobą oka. Jeatem 
doświadczonym okultitą, więfl 

mopti WftOi uupv 
wiedne okulary (od 1.00 wytej) 
łlbo dać potrzebne medycyny, 
Leczą choroby uuu, oczu, 
gardła i płuc, oraz wszelkie do- 
legliwości mąźczyan, nieHast 
1 dzieci. Egtaaloacya darmo. 

Prot. Or. A. Bamser, 
456 Milwaukee kr, blisko Chicago At. 
Gdcif kołp. 
lśwIłtUrią 

obracaj*. od Btej.rauo do Se i ej po poiodat*. 
f * 


