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Częściowo pochmurno i cieplej dzisisj wieczo- 
rem i w Piątek. Swieźv południowo-wschodni 
wiatr dzisiaj, a ailuy południowy jutro. 

KALENDARZYK. 
Jutro, 18 sierpnia: św. Heleny kr. — 

św. Agapita m. 

PRZEGLĄD 
POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 

Chicago, 16 sierpnia 1905. 

Powstała nowa sprawa, nowy 

wytworzył się powód do kłótni 

między Anglią a Niemcami. Po- 
wszechnie utrzymują, że podczas 
zjazdu cara z cesarzem Wilhel- 
mem postanowiono oprócz wielu 

innych rzeczy dążyć do ogłosze- 
nia Bałtyku morzem zamkniętem, 
to znaczy takiem, że nie może na 

nie wpływać żadna flota wojen- 
na, oprócz rosyjskiej, szwedzkiej, 
duńskiej i niemieckiej. Oczywi- 
ście, byłoby to korzystne prze- 
dewszystkiem dla Rosyi, która 

straciła całą swą flotę, a może t>yc 
narażona na atak ze strony mor- 

skiej. Wielkie porty: Libawa, j 
Ryga, Rawel, Helsingfors, nawet 

stolica państwa są wystawione 
na wielkie niebezpieczeństwo. 
Niedawno gruntownie rozważano 

czy japońska flota może się po- 
jawić na Bałtyku, jeżeli pokój z 

Japonią nie będzie zawarty? Rze- 

czoznawcy orzekli, że skoro po-, 
dróż na około świata mogła od- 

być zła i źle wyćwiczona armada 

Rożestwieńskiego, to o wiele ła- 

twiej może to zrobić dzielna flo- 

ta Togi. W razie powikłania się 
międzynarodowych stosunków 
może wypadnie flocie angielskiej 
wpłynąć na Bałtyk. Również dla 

Niemiec jest to ważna sprawa, bo 

oprócz wielkich portów handlo- 

wych mają one na Bałtyku jedyny 
ogromny port wojenny w Kilonii. 
Otóż cesarz Wilhelm, omówiw- 

szy tę sprawę z królem szwedz- 
kim w Gafie, a z carem w Bjoer- 
ko, następnie w Kopenhadze dał 
do zrozumienia, że Niemcy się u- 

godzą, aby na tron norweski po- 
wołano jakiegoś księcia duńskie- 

go, wszelako nie Karola, bo on 

jest -stanowczym wielbicielem 

Anglii, a nadto' pod dwoma wa- 

runkami z których pierwszy — 

zgoda Danii na ogłoszenie Bałty- 
ku morzem zamkniętem, a -drugi 
— oddanie się Danii i Norwegii 
pod militarny protektorat Nie- 

miec. JeżeH w Kopenhadze nie 

przyjętoby tych warunlęów, to 

cesarz Wilhelm postawiłby kan- 

dydaturę jakiegoś Hohenzoller- 
na, osadziłby go na tronie nor- 
weskim i wtedy już bez zgody 
Danft zamknie Bałtyk. * Tfckie< 

t wrzekomo są niemiedcie plsrfiy. 
Czy istotnie takie, czy też tylko 

nieco do nich podobne, w każdym 
razie cóś takiego być musi, bo 

rząd angielski nagle postanowił 
wysłać rta Bałtyk silną eskadrę, 
która na tem morzu wykona dłu- 

gie ćwiczenia. Dwanaście paiv 
cerpikow liniowych, dziewięć 
pancernych krążowników i' mnó-' 
itwo torpedowców, oprócz okrę- 

$6%r ffanf.pdrtów3;ch f szpitalnych 
wypłynęło 15 bm. ze Spitheadu, 
wczoraj stanęło przed małym ho- 

lenderskim portem Emuidenem, 

skąd 19 bm. wyruszy na wschód, 
zatrzyma się w Swinemuende, a 

p.otem w Neufahrwasser pod 
Gdańskiem, a dopiero 4 września 
rozpocznie powrót do Anglii. Jest 
to wycieczka nieoficyalna. to zna- 

czy, że admirał angielski nigdzie 
nie złoży wizyt władzom porto- 
wym, a majtkowie ani razu na 

ląd nie wysiądą. Eskadra będzie 
miała wszystko swoje: słodką 
wodę, żywność i węgiel, zupełnie, 
jak podczas wojny. Celem jej 
ćwiczenia wojenne, badanie wszy- 
stkich przejazdów, głębokości wo- 

dy przy brzegach, długości fal 

itd. — zadania, które nie mogą 

być Niemcom przyjemne, a to 

tembardziej, że ta eskadra będzie 
krążyła wyłącznie przy niemiec- 

kim brzegu. 
Dzieje się to zaraz po uroczy- 

stościach na cześć floty francus- 

kiej, która rewizytowała flotę an- 

gielską i w Londynie przez parla- 
ment okazale była fetowaną. Fe- 

styny te przypomniały uroczysto- 
ści urządzone przed laty mary- 

narce rosyjskiej w Tulonie, a na- 

stępnie w Paryżu, takie same zaś 

potem uroczystości urządzone 
marynarce francuskiej w Kron- 

sztadzie i Petersburgu. Zestawie- 

nie tego faktu z przed kilkunastu 

laty z faktem teraźniejszym ma- 

lowniczo przedstawia ogromną 
zmianę w międzynarodowych sto- 

sunkach, chociaż dawne sojusze 
jeszcze istnieją.Dziedziczny wróg 
Francyi odbywa najbardziej pou- 
fne narady z sojusznikiem jej, a 

ona znowu zawiera braterstwo 
broni ze stałym przeciwnikiem 
Rosyi. Kanclerz Buelow nie może 

powiedzieć, że to tylko flirt, bo 

to wstęp do zupełnie innego u- 

grupowania się mocarstw. Skoń- 
czy się ono jeszcze nie prędko, bo 
to zaledwie początek. Już zapo- 

wiadają nowe zjazdy. Cesarz 
Franciszek Józef już spotkał się 
z królem angielskim Edwardem, 
a ma się spotkać jeszcze raz z nim 
i z szachem perskim w Maryenba- 
dzie; później zaś ma nastąpić 
zjazd Franciszka Józefa z Wilhel- 
mem II. 

Zapowiedziana wycieczka floty 
angielskiej na Bałtyk właśnie 

wtedy, gdy cesarz niemiecki chce 

go ogłosić morzem zamkniętem, 
jest wyraźną demotistracyą prze- 
ciw temu zamiarowi, jest wska- 

zówką, że Wielka Brytania na to 

nie pozwoli. Więc też w Berlinie 

powstał gniewny hałas. Wszyst- 
kie dzienniki z półurzędowym 
"Reichsbote" na czele utworzyły i 

chór, grający fanfarę. Wołają o- 

ne, że Anglia po prostu wyzywa 
Niemcy, ustawicznie następuje 
im na pięty, wyraźnie chce woj- 
ny. Ledwo cesarz Wilhelm na 

wiosnę popłynął na morze Śród- 
ziemne i po drodze zawadził o Hi- 

szpanię i Marokko, wnet taką 
samą wycieczkę zrobił1 król Ed- 
ward. Ledwo wojenna eskadra 

niemiecka, towarzysząca cesarzo- 

wi Wilhelmowi, odwiedziła brze- 

gi Szwecyi i Rosyi, natychmiast 
brytańska flota ma się pojawić 
na Bałtyku. To demonstracya 
nieprzyjaźni — wołają berlińskie 
dzienniki. Roztrząsają one, po co 

angielska eskadra ma się ćwiczyć 
na Bałtyku? z kim tam zamierza 

wojować? Oczywiście tylko z 

Niemcami, ponieważ innych brze- 

gów nie odwiedzi. A jakież to 

będą ćwiczenia? — zapytują nie- 
mieckie dzienniki. Oto, z pewno- 

ścią Anglicy wymierzą głębokość 
każdej cieśniny," odfotografują 
brzegi obu Bełtów i Sundu, może 

nawet urządzenia portowe w Ki- 

lonii, słowem przygotują się do 

zadania, które ich czeka wedle 
słów lorda ich admiralicyi p. Lee, 
który parę miesięcy temu rzekł: 

"Musimy być tak przygotowań^ 
żeby działa z naszych okrętów za- 

grzmiały prędzej, niż ktokolwiek 
się -dowie a wybuchu wojny." 
Skoro Anglia prosto dąży do woj* 
ny — wołają pisma berlińskie — 

to i my bądżmyż gotowi. 
Jednakże niepodobna mówić, że 

Anglia chce wojny dla wojny. 
JLaecz przedstawią, się bardzo pro- 
sto :'Ńiech się 'Hf 
gotowują do- orężnej rozprawy $ 

B^tanią o panowanie ną. mo- 
rzach; niech w tym celu nie siyga-; 

ją po protektorat militarny nad 

Danią i Norwegią i niech nie dą- 
żą do uczynienia z Bałtyku mo- 

rza zamknięteg(>, a wówczas i 

Anglia nie będzie się przygoto- 
wywała. 

UWAGI I 

Nie ma prawie dnia, w któ- 

ry mby krajowe telegramy nie 

przynosiły wiadomości o jakichś 
nadużyciach urzędników rządo- 
wych, albo dostawców, albo o- 

branych przez głosowanie "repre- 
zentantów narodu": o oszu- 

stwach, łapówkach, kradzieżach 
na wielką skalę, defraudacyach i 

t. p. Dochodzi do tego, że czło- 

wiek istotnie uczciwy nie chce 
mieszać się ani do polityki tutej- 
szej, ani też starać się o urzędy 
żadne poprostu dlatego, aby nie 
— powalać się błotem.... 

Nie odnosi się to tylko do pe- 
wnych kół w pewnych sferach: 

bo we wszystkich, od najniższych 
aż do najwyższych sfer.... cu- 

chnie. I to cuchnie równie brzyd- 
ko, a może niekiedy i wstrętniej 
niż w Rosyi. 

Pomyślmy tylko co za kon- 

trast: absolutna Rosya a wolne 

Stany Zjednoczone. Tam ciemno- 

ta, brutalna siła zwierzęca, wszel- 
kie warunki *do szerzenia się zgni- 
lizny i rozkładu, — a tu wolność, 
łatwość i wszelkie sposobności do 

pozyskiwania oświaty, a nawet 

przymus kształcenia się i pozor- 
nie wszelkie warunki do uszla- 

chetniania się i wznoszenia się do 

coraz to wyższego poziomu mo- 

ralności i wyższości ducha ludz- 

kiego nad zwierzęcymi niskimi 

instynktami.... 
A przećież... 

♦ 

Przypomnijmy sobie tylko, ja- 
kich to "niespodzianek" różnyęh 
pod tym względem byliśmy 
świadkami w ciągu ostatnich 12 

miesięcy Przypomnijmy so- 

bie tylko najdrastyczniejsze fa- 

kta, takie, które szczególny zy- 

skały rozgłos. 
Oto w Oregonie wyszły nar 

jaw oszustwa gruntowe, które 

skompromitowały cały szereg u- 

rzędników rządowych i hadlarzy, 
których pomocnikiem był członek 

senatu związkowego. 
Po złodziejstwach wysokich i 

najwyższych urzędników poczto- 
wych we Waszyngtonie nastąpi- 
ły rewelacye o nadużyciach pe- 
wnych urzędników w departa- 
mencie rolnictwa, którzy związ- 
kowi spekulantów przedwcześnie 
zdradzali wyniki urzędowych ba- 

dań o stanie zasiewów i wido- 

kach na żniwa, aby ci 2 tego mo- 

gli ciągnąć zyski w nieuczciwych 
spekulacyach. 

Byłemu posłowi Stanów Zje- 
dnoczonych w Caracas, Loomiso- 

wi, następca jego, Bowen, zarzu- 

ca, że robił interesa nie uchodzą- 
ce u dyplomaty. Nie udaje mu się 
wprawdzie udowodnić wszyst- 
kich zarzutów i za to dostaje "no- 

sa", ale i Loomisowi nie udaje 
się bynajmniej zupełnie oczyścić 
z zarzutów, tak, że pozostaje 
wrażenie u ogółu, iż "coś nie by- 
ło w porządku". 

Ze prezydent Roosevelt nietyl- 
ko broni, ale nawet jeszcze od- 

szczególnia skompromitowanego 
po części Loomisa, najgorliwszy 
wielbiciel prezydenta pochwalić 
nie może. Nie może też nikt po- 
chwalić, iż Roosevelt tak energi- 
cznie wziął w obronę ustępujące- 
go ministra marynarki, kiedy 
dwaj rządowi rzecznicy, którym 
powierzono zbadać pewne wy- 
kroczenia kolei Santa Fe, odstą- 
pili od śledztwa z powodu, że 
Roosevelt i jego prokurator ko- 
niecznie życzyli sobie, aby Mor- 
ton okazał się "czystym", pod- 
czas gdy on był jednym z urzę- 
dników owej kolei podejrzanej o 

wykroczenia. 
Morton jednakowoż jest czło- 

wiekiem bez skazy! Wszakże je- 
mu to ofiarowano prezydenturę 
kompanii ubezpieczeń na ćyeie 
"Eąuitable" w New Yorku1. On 
to ma zadanie oczyścić tę praw- 
dziwą jaskinię wyzyskiwaczy i 
defraudantów, — co zapewne u- 

uczyni zupełnie cichaczem, "bez 
robienia rozgłosu"! 

A jacy znowu ludzie w brojed- 
niach tej kompanii maczali ręce! 
Wszakże sam sławny ''mistrz 

toastów" Depew nie wahał się, 
pomimo swojej godności senator- 

skiej, brać napitku z rąk rozrzu- 

tnego nicponia Hyde I Prawda to, 
że nie była to drobnostka, ten na- 

pitek, — i może dlatego nie dra- 
1 źniła delikatnego nosa pana se- 

natora. ... 

W Indian Territory rabusie 

gruntowi do spółki z urzędnika- 
mi rządowymi obrabowywali 
Czerwonoskorców z ostatnich o- 

kruchów pozostawionych im 

przez wspaniałomyślny naród a- 

merykański, a kiedy wreszcie te- 

mu brojeniu położono koniec, to 

przypomniano sobie, że właści- 
wie nie ma powodu, dla którego- 
by nie dałoby się użyć tego samego 

przekazu (warrant) kilkakrotnie 
do tego samego celu: papier, na 

którym we Waszyngtonie druku- 

ją takie przekazy, dosyć jest cier- 

pliwy i dyskretny, a kasa rządo- 
wa dosyć bogata..... 

* 

A zarządy miejskie, powiatowe, 
itp., panowie aldermani 1 

We Filadelfii musiano im za- 

grozić kryminałem, nim zrozu- 

I mieli na koniec, że nie wypada 
szachrować przywilejami miejski- 
mi dla dobra własnej kieszeni. 

W niemieckiem przeważnie 
j mieście Milwaukee mezmiernie 

brzydkie różne sprawki wykryto 
i po części ukarano, nim na uko- 

ronowanie wszystkiego padła owa 

.podpora powag największych, 
"powszechnie szanowany" prezy- 
dent bankowy Bigelow, jak drze- 

wo na wskroś spróchniałe. 
Dołączyły się skandale tyczące 

się pewnych również "powsze- 
chnie poważanych obywateli" w 

Oberlin, O. i w Oeveland. 
Innemi słowy: gdzie spojrzeć, 

tam napotyka się przekupstwo, 
kradzież, defraudacye, fałszer- 

stwa, nadużycia, wyzyskiwania i 

najrozmaitszego rodzaju oszu- 

stwa: a ileż to jeszcze jest zrę- 

cznie ukrytych, które jeszcze na 

jaw nie wyszły, i może nigdy na 

jaw nie wyjdą, pomimo, że szkodę 
przynoszą tysiącom i milionom 

dobrodusznego ludu, wierzącego 
w to, iż on to rządzi krajem za 

pośrednictwem swoich "zaufania 

godnych" reprezentantów! 
I JUL 

Niektórzy wprawdzie pociesza- 
ją się tern, że wysiłki wykorzenia- 
nia i tych podobnych nadużyć, 
świadczą, iż "ma się ku lepsze- 
mu". Jednakowoż złudne -to są 

nadzieje, nie wielka pociecha! 
•Nie mówiąc bowiem o tern, że 

i tu po największej części "ma- 

łych złodziei wieszają, a wiel- 
kich puszczają, lub nawet za- 

szczytami obsypują, — widoczną 
aż nazbyt jest rzeczą, iż do takich 

śledztw i sądów przyszło jedynie 
dlatego, że nadużycia zbytnio sta- 

ły się bezwstydnemi i publiczne- 
mi, a w skutek tego z letargu obu- 

dziły zbyt cierpliwą opinią publi- 
czną. ̂ Nadużycia nie ustaną, tylko 
staną się podstępniejszemi, skry- 
tszemi i przez to może jeszcze nie- 

bezpieczniejszemu: bo wszelkie 
śledztwa, sądy i wyroki nie napra- 

wią gruntu moralnego, albo raczej 
niemoralnego, na którym tak buj- 
nie rozrastają się chwasty. 

* 

Jakimi państwo sobie wycho- 
wuje obywateli, takimi ich ma i 
mieć będzie, dopóki nie zmieni sy- 
stemu wychowania. 

O tej zaś zmianie systemu nie 
ma mowy i .prawdopodobnie przez 
czas bardzo długi jeszcze nie mo- 

że być mowy w tym kraju wolno- 
ści. Bo taki system wymagałby 
wpajania w obywateli od ich lat 

najmłodszych zasad moralności, a 

zatem zreorganizowania komplet- 
nego planu nauk w szkołacli pu- 

blicznych, począwszy od szkół e- 

lementarnych. Wykazują to od lat 

szeregu najuczciwsi pedagodzy le- 

go kraju, ale żaden z nich nie u- 

mie dokładnie określić, w jaki spo- 
sób to dałoby się przeprowadzić. 
Zasady moralności bowiem nieod- 

łączne są od religii, a tej tu w 

.szkołach tykać nie wolno,bo sprze- 
ciwiałoby to się "wolności su- 

mień" i równouprawnieniu wy- 
znań zagwarantowanych lconsty- 
tucyą: wyznań zaś czyli sekt jest 
tu niezliczenie wiele i u każdego 
"zasady moralności" są różne. 

Wprawdzie mocno uczony-pre- 
zydent wielkiegó uniwersytetu 
wystąpił z "gemalftym" planem 
utworzenia czegoś mającego ce- 

chy- Wsp$TFfe z wszystkiemu wy- 
znaniami chrześcijańskiemi, a na- 

wet ułożył projekt wybudowania 
jakiejś uniwersyteckiej świątyni 
dla tego konglomeratu sekt róż- 

nych: udowodniono mu jedna- 
kowoż, iż urzeczywistnienie jego 
planu byłoby równoznacznem z u- 

tworzeniem jeszcze jednej nowej 
sekty i podobno uznał już słu- 

szność tej uwagi. 
A zatem "na razie" pozostanie, 

jak było. Pozostanie prawdopodo- 
bnie przez czas jeszcze bardzo 

długi, dopóki wreszcie ktoś mą- 

drzejszy od genialnego prezyden- 
ta uniwersytetu nie wpadnie na 

myśl bardzo prostą, by szkoły 
i zakłady naukowe wyznaniowe 
nietylko były tolerowane przez 

rządy, jak są dotychczas, ale także 

zostały przyjęte pod opiekę władz 

czy to stanowych czy miejskich 
przynajmniej na równi ze szkoła- 
mi bewyznaniowemi publicznemi. 
Subwencyonowane i utrzymywa- 
ne przez rządy, szkoły takie roz- 

kwitłyby w czasie nader krótkimi 
i wydałyby błogie owoce: a stało- 

by się zadość także zasadzie ró- 

wnouprawnienia wyznań, gdyby 
żadnej z tych szkół specyalnych i 

szczególnych przywilejów nie da- 

wano. 

Ale, powtarzamy, do tego jesz- 
cze bardzo daleko... 

2 Pittsburga, Pa. 

"Wielkopolanin" ogłasza, co 

następuje: 
Komitet zajmujący się sprawą 

przyjęcia Jego Excellencyi ks. Ar- 

cybiskupa Symona w Pittsburgu, 
uchwalił na ostatniem posiedze- 
niu, aby podał do publicznej wia- 

domości co następuje: 
Księża: Górzyński, Smełsz i To- 

maszewski, wyjadą w piątek, dnia 
i sierpnia, do Cleveland, aby tam- 

że spotkać Jego Exccllencyę, 
przedłożyć program wizyt w dye- 
cezyi, i w sobotę towarzyszyć Je- 
go Dostojnej Osobie w podróży z 

Cleveland do Pittsburga. Inni 

Wieleb. księża mile widziani. 

Pociąg z Cleveland przybędzie 
do Pittsburga w sobotę, dnia ięgo 
sierpnia, około 7mej wieczorem. 

Na dworzec centralny (Union 
Depot), mają się stawić wszystkie 
Towarzystwa uniformowane nie- 

tylko ze wszystkich polskich para- 
fii miasta Pittsburga, ale także i 

oklicy, ponieważ przyjęcie to nie 

będzie w imieniu jednej tylko pa- 
rafii, ale całej Polonii dyecezyi 
pittsburgskiej. 

A zatem, nocnmu wo- 

łajcie nadzwyczajne posiedzenia 
na przyszłą niedzielę i rozkażcie, 
aby każdy członek Towarzystwa 
uniformowanego, był gotów do 

wymarszu na godziną 6, tak abyś- 
cie o godzinie co najpóźniej 7, 

wszyscy stawić się mogli na dwor_ 
cu centralnym. „ 

Ponieważ przyjęcie Jego Excel- 

lencyi odbędzie się w imieniu ca- 

łej Polonii, najodpowiedniej było- 
by urządzić się tak, aby z każdej 
parafii był jeden główny marsza- 

łek i dwóch adjutantów na ko- 

niach. 
Głównym zaś i całą. armią do- 

wodzącym marszałkiem powinien 
być najstarszy obywatel lub też 

major najstras'zego Towarzystwa 
uniformowanego. Marszałkowie i 

adjutanci z każdej parafii niech 

się zbiorą w niedzielę, dnia l3go 
sierpnia, wieczorem o godzinie 
7130, do sali szkolnej św. Stanisła- 
wa Kostki, aby ułożyć porządek 
wymarszu i takowy ogłosić w ga- 
zecie we czwartek, dnfc 17 sier- 

pnia. Pamiętajcie 1 
Nadzwyczajne posiedzenie To- 

warzystw po Sumie i po Nieszpo- 
rach, a zebranie marszałków i ad- 
jutantów wieczorem o godzinie 
7:3o w niedzielę, dnia 13 sierpnia. 

Na stacyi utworzymy szpaler, 
przez który przejedzie powóz z 

Jego Excellencyą. 
Prawdopodobnie Jego Arcybi- 

skupia Mość złoży najprzód krót- 
ką wizytę miejscowemu Najprz. 
ks. Biskupowi; Towarzystwa 
więc poczekają przy stacyi, aż 

wrócimy od Biskupa, 
Następnie pochód do kościoła 

św. Stanisława Kostki. 
Przed kobciołem staną wszyst- 

stkle Bractwa nieuniformowanę z 

Pittsburga i okolicy i wszyscy 

nienaleźącyi do Bractw i Towa- 

rzystw. 
Jego Ekstellencya, po chwłlói 

wym wypoczynku na plebanii, u- 

da się do (kościoła św. Stanisław* ~ 

Kostki. — W kościele powita Do- 

stojnego i Kochanego Gościa ks. 

Jan Górzyński w imieniu całej 
Polonii, poczem odbędzie się Bło- 

gosławieństwo Najświętszym Sa- 
1 

fementem. 
f Niedziela, dnia 20 sierpnia. -*■ 

Parafia św. Stanisława Kostki, 

Jego Excellencya odprawi Mszę 
św. rano o godzinie 8mej. 

O godzinie 10 wprowadzimy 
Jego Arcybiskupią Mość procesy- 
onalnie do kościoła. 

Uroczysty Mszę św. odprawi 
iks. Jan Górzyński w asystencyi 
ks. A. Smełsza jako dyakona i ks. 

J. M. Orzechowskiego jako sub- 

dyakona. Ceremoniarzem będzie 
ks. M. Retka. 

Przy tronie ks. Arcybiskupowi 
assystować będą Wiel. księża Mi- 

śkiewicz i Szwarcrok. 
Jego Excellencya wypowie ka- 

zanie podczas Sumy. 
Porządek wizyt Jego Excellen- 
Po Sumie powrócimy w proce- 

syi na plebanię, 
cyi w innych parafiach będzie na- 

stępujący; 
Wniedzielę, dnia 20g0 sierpnia, 

wieczorem o godzinie 7, w parafii 
św. Wojcecha; South Side. 

W poniedziałek, 21 go sierpnia, 
wieczorem o godzinie 7, w parafii 
św. Józefa w Everson, Pa. 

We wtorek, dnia 22 sierpnia, po 

południu o godzinie 6, w parafii 
Przemienienia Pańskiego w Mt. 

Pleasant, Pa. 
W środę, dnia 23go sierpnia, po 

południu o godzinie 6, w parafii 
św. Stanisława w Mammoth, Pa. 

W czwartek, dnia 24 sierpnia, 
Jego Excellencya będzie w kla- 

sztorze 00. Benedyktynów w St. 

Vincents, Pa., na uroczystości 
konsekracyi nowej Bazyliki. 

W piątek, dnia 25 sierpnia, wie- 

czorem) o godzinie 7> w parafii 
Niepokalanego Serca Maryi w 13 
wardzie, w Pittsburgu. 

W sobotę, dnia 26 sierpnia, o 

godzinie 7ej .wieczorem!, w parafii 
Najświętszej Rodziny w Pittsbur- 

&u- 
W niedzielę, dnia 27 sierpnia, 

poświęcenie kościoła Najsłodsze- 
go Serca Jezusa w Braddock, Pa. 

W niedzielę, dnia 27 sierpnia, o 

godzinie 7 wieczorem, w parafii 
Matki Boskiej Częstochowskiej w 

Mc Keesport, Pa. 
W poniedziałek, dnia 28go sier- 

pnia o godzinie 7 wieczorem, w 

parafii św. Józafata, w Pittsburgu, 
Pa. 

Wśrodę, dnia 30g0 sienpnia, o 

•godzinie 7 wieczorem, w parafii 
"Niepokalanego Poczęcia w Carne- 

gie, Pa. 
W czwartek, dnia 31 sierpnia, o 

godzinie 8 wieczorem, rzedstawie- 
nie teatralne "Mazepa", na ko- 

rzyść polskiej ochronki w Emes- 

worth, Pa. 
UWAGA: Rozumie się, że cały 

(powyższy tprogram podlega sank- 

cyi Jego Excellencyi ks. Arcybi- 
skupa. 

Tak Dostojnemu Gościowi, Ko- 

mitet nie może naznaczać porząd- 
ku wizyt, tem mniej dla tego, że 

Jego Arcybiskupa Mość już chyba 
bardzo strudzony tylu kazaniami 
i uciążliwą podróżą. 

Dla tego też za wszelkie zmiany 
i poprawki nie odpowiada Komi- 

tet, ale jeżeli Jego Excellencya 
zrobi takowe, nie omieszkamy ich 

ogłosić w Swoimi czasie. 
Z szacunkiem i poważaniem 
Ks. C. Tomaszewski, C. S. Sp. 

sekretarz. 

aev. ę, 8. quinn, 
6t, Louis, Mo,, 25go lutego, 1905 f. 

Stówa pochwały dla firmy Kobolo Tonik 
Medicine Co., Chicago, UL 

pp cierplęcej ludzkości! 
Cierpiałem przez kilka lat pa cho- 

robę sercową, i ogólne osłabienie, 
lecz nie mogłem doznać żadnej ulgi 
ai na szczęście dano mi Tonik Itobo- 
lo, dzięki ktdromu czuję się tak zdro- 
wym jak' nigdy w *srciu. 

Nic dziwnego że polecam tę medy- 
cynę z całego serca. Wiem że ona 

prsynleslę radość 1 szczęście nie je- 
dnej cierpiącej rodzinie, tak jak mnlś 
uszczęśliwiła. 

i Bardzo wdsjęczny jestem firmie 
KobOłtr Tonie Medićiine Co. i pozo- 

■ staję (K*i)0.$. Oaiftń, Bast SL Louis. > 

jsss lift 
Tooio Madldn* Co., 820 MilwtokM iri^ Cbicago. 


