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JESZCZE Z POBYTU 

JE. KS. ARCYBISKUPA SY- 
MONA W DETROIT, MICH. 

(Własna korespondencya "D*. 

Chic.") 

Detroit, 13 jsierpnia 1905. 

7E. ks. Arcybiskup Symon u- 

dał się w poniedziałek z rana do 

domu macierzyńskiego SS. Feli- 

cyanek, gdzie odprawił cichą 
mszę śvv. Po niej zaczęło się 
przyjęcie — by tak powiedzieć — 

urzędowe, złożofie z deklamacyi 
i śpiewów. Kto zna sumienną a 

tyle pożyteczną działalność Feli- 

cjanek jako nauczycielek pol- 
skiej dziatwy w Ameryce ten wie, 
bez zaręczenia osobnego, że de- 

klamacye i śpiewy wypadły wy- 

bornie. Wielkie wrażenie wywarł 
na JE. pokój ozdobiony patryoty- 
cznymi obrazami jak: herb Polski 
i Litwy, kolorowe herby woje- 
wództw wolnej Polski, portrety 
wybitniejszych hobaterów pol- 
skich, znany obraz Styki "Polska 

umęczona" przed którym ks. Ar- 

cybiskup stał długo w poważnej 
zadumie. 

Następna hala obszerna w stylu 
nader poważnym przeszła wszel- 

trie oczekiwanie J. Ekscelencyi. 
Na galeryi idącej w około sali 

przemknęły się zwolna — cicho 

jak duchy — żywy obraz przed- 
stawiający królów z tyle nam 

drogiej dynastyi Piastów, ucha- 

rakteryzowane podług portretów 
historycznych. Każda osoba mia- 

ła swój historyczny symbol, wy- 

powiedziała kilka słów ze Śpie- 
wów Historycznych Niemcewi- 

cza, a urocza postać Jadwigi, za- 

mykająca szereg obrazów, budzi- 

ła we widzu myśl, że poświęce- 
nie się niewiasty polskiej może' 

nam dać Jagiełłę a na wrogów 
może sprowadzić... Grunwald! 

Ks. Arcybiskup widocznie wzru- 

szony wypowiedział mowę pa- 

tryotyczną o śnie Ezechiela pro- 
roka. Przeszłość nasza — mówił 
— jako kości suche, ale Bóg o- 

dzieje je nerwami, ciałem i skó- 

rą, natchnie je duchem i ożywi 
je, jeżeli będziemy ludem Bożym, 
'wprowadzi nas do ojczyzny, choć, 
jako Izrael, rozproszeni jesteśmy 
po całym świecie. 

Grozę obudzoną opowiadaniem 
snu proroka złagodziła nadzieja 
wiejąca ze słów J. Ekscelencyi, 
które oby się najprędzej spraw- 
dziły ! 

Aż do obiadu oglądał JE. roz- 

legły klasztor, wyrażając zdziwie- 
nie i pochwałę dla iście mrów- 

czej pracy Wielebnych Sióstr, 
dla nich i dla sierotek zawsze zna- 

lazł słowa zachęty, pociechy, któ- 
re na zawsze pozostaną w ich 
sercach. 

Po obiedzie udał się z ks. Bu- 
haczkowskim do Seminaryum 
Polskiego, oglądał szczegółowo 
piękną nową kaplicę, obszerne i 
widne klasy, mieszkania dla stu- 

dentów, rozległy pięknie utrzy- 
many ogród, nie szczędząc po- 
chwał dła wybornego pod wszel- 
kim względem urządzenia. Prócz 
ks. Rektora obecni byli przyjęciu 
J. Ekscelencyi profesorowi'^ du- 
chowni i świeccy, mieszkający w 

seminaryum. ;\ 
Kościół św. Stanisława był wie- 

czorem, minio strasźnej ulewy,pe- 
łen pobożnych, oczekujących na: 

przybycie ks. Arcybiskupa o*az 

Najprzew. ks. Biskupa Foleya. 
Przy wystawieniu Najśw. Sakra-7 
mentu asystowali J. Ekscelencyi 
ks. ks. Rzadkowolski i Janeczek. 

Widzę mówił ks. Arcybis- 
kup W kazaniu — że ani woda 

! zdoła v^afei<r waszej pobożności, 
a jestftn pfewferf; Se ani ogień jej 
nie spali, ani mróz nie^ zmrozi, 

•^nsz^zęrfesf tak silną,®: wiara 

-owych-unitów, którzy ^zeszłego 
roki; stanęli przed Ojcem* iw. Zi- 
mą wyszli z domu odziani w ko- 
żuchy, mając barankowe czapki 
na głowach, i w tem ubraniu 
wśród skwaru włoskiego, judzili 
podziw Tą, Siln? .wiara 
sprawiła, że ^pjakał 
ze wzruszenia. Kazanie ks. Arcy- 
biskupa zapełniło serca zebranych 
otuchą i niezawodnie 'wzmocniło 
ich warg. \ 

V -ir 

Wę wtorek rano był JE. obec- 

nym przy ceremonii składania ślu- 

bów wieczystych dwóch Sióstr 
Felicyanek, które są w zakonie 
przeszło 15 lat. Szczęście, jakiego 
dostąpiły przez składanie tych 
ślubów, powiększyła ta okolicz- 

ność, że je składały w ręce pier- 
wszego arcybiskupa polskiego, 
którego noga dotknęła amerykań- 
skiej ziemi, a do tego, który ucier- 

piał wiele za obronę katolickiej 
wiary i języka polskiego. Przy od- 
bieraniu ślubów w kaplicy klasz- 

tornej w obec licznego udziału 
wiernych asystowali ks. Suplicki 
i O. Janowski, Jezuita; obecnymi 
byli też ks. Fr. Mueller, ks. Ma- 

tuszczyk i profesorowie Semina- 

ryum Polskiego ks. Grudziński i 

ks. Pasqua. 
Po śniadaniu wyruszył ks. Ar- 

cybiskup z Na j prze w. ks. Bisku- 

pem Foleyem przez ulicę do ple- 
banii św. Wojciecha, ozdobionej 
w kolory krajowe i narodowe, 
skąd przeszli procesyonalnie do ob- 

szernego kościoła napełnionego 
wiernymi. Arcybiskup Symon za- 

siadł na tronie po stronie ewan- 

gelii. Sumę odprawił O. Bieda, 
Jezuita w asyście ks. Maruszczy- 
ka jako dyakona z ks. Rusina ja- 
ko subdyakona. 

Z księży obecnymi byli ks. Wer- 

mes, ks. Suplicki, ks. Dr.. Ćwią- 
kała, ks. Rosiński, ks. Grudziń- 
ski i ks. Fiori. 

Po ewangelii ks. Arcybiskup 
wypowiedział wymowne jak 
zwykle — kazanie o Wniebowzię- 
ciu Najśw. Maryi Panny, o jej 
poczęciu niepokalanem, jej cno- 

tach i o posłuszeństwie, jakie za- 

wsze okazywała swemu Boskie- 

mu Synowi. To posłuszeństwo 
powinno was 

— mówił — pobu- 
dzić do posłuszeństwa waszemu 

biskupowi, który jest wysłańcem 
zastępcy Jezusa Chrystusa, syna 

Maryi. 
Po kazaniu udzielił mówca lu- 

dowi błogosławieństwa papies- 
kiego, a po sumie przeszedł z re- 

sztą duchowieństwa na plebapię, 
odprowadzony procesyonalnie, 
jak był przyprowadzony. 

Wszystkie domy na Canfield 
od kościoła św. Wojciecha do ko- 

ścioła św. Jozafata na Russel od 

Canfield do- Forest były udeko- 

rowane festonami, sztandarami, 
między którymi bardzo wiele z 

Białym Orłem. Na nieszczęście 
nie dopisała pogoda, która się pod 
wieczór prawie w ulewę zmieniła. 
Mimo to wyszły towarzystwa pa- 
rafii św. Jozafata z muzyką, aby 
eskortować powóz wiozący ks. 

Arcybiskupa, Biskupa i towarzy- 
szącego im ks. prob. Rzadkowol- 
skiego. Na plebanii przyjęli obu 

Pasterzy prawie wszyscy księża 
polscy z Detroit, ks. Janeczek, ks. 

Żmijewski z Wya idotte, 2 za- 

miejscowych zaś :i, którzy byli 
w kościele św. W jjciecha. 

Pó przybyciu duchowieństwa 
przed wielki ołtarz, podniesiono 
obraz św. Jozafata znajdujący się 
w nim, a ukazał się obraz Matki 

Boskiej Częstochowskiej rzęsi- 
ście oświetlony elektrycznością. 
Chór, skończywszy £cce Sacer- 

dos Magnus, odśpiewał Litanię 
Loretańską po polsku. 

Ks. ArcyDisKup wyrazu sw^ 

radość na widok obrazu N. P. Ma- 

ryi Częstochowskiej, która obro- 
niła Polskę od najazdu Szwedów, 
która jest czczona w całej Polsce 
i na Rusi, wypowiedział swe 

przekonanie, że serca polskie 
zwracają się często do Częstocho- 
wy i do Polski 1 zapewnił, że ta- 

kie zwrócenie się myślą i sercem 

do Królowej Korony Polskiej 
przyczyni się do zachowania pa* 
tTyotyzmu i dó wzmocnienia wia- 

ry. Po kazaniu udzielił błogosła- 
wieństwa papieskiego. 

Chmury zagniewane przestały 
się widocznie dąsać, bo gdy Pa- 

sterze opuścili plebanię św. Joza- 
fata, by, poprzedzeni towarzy- 
stwami kóścielnemi, rycerskiemi 

[ K musyfeąHotiać'-ISię do 

I NSjśW. Sfcira Maryi,"' nastała po- 
goda. 

Tłum ludu zaległ ulice przed 
kościołem, a przed plebanią i na 

chocjniku stanęły dziewczątka 
szkolne, Towarzystwa Panien, 
dziewczęta, które w tym roku 

przystąpiły do pierwszej komunii 1 

św. — wszystkie w bieli i z bu- 
kietami w ręku, chłopcy, którzy 
w tym roku skończyli szkołę pa- 

rafialną, wreszcie Towarzystwa 
-rycerskie. 

Gdy Pasterze wysiedli z powo- 
zu z ks. (prob. Fołtą, wznoszono 

gromkie "niech żyje" na cześć 
ks. Arcybiskupa i Biskupa, za 

którymi weszło do plebanii 30 

wybranych dziewcząt szkolnych. 
Tutaj w obecności księży, którzy 
byli na plebanii św. Jozafata wy- 

głosiło pięć dziewczynek dwfe 

wiersze powitalne ułożone przez 

prof. Ign. Machnikowskiego, a 

wszystkie odśpiewały pod jego 
batutą powitanie ks. Arcybisku- 
pa. Widzę, kochane dziatki — po- 
wiedział ks. Arcybiskup, widocz- 
nie wzruszony — iż wiecie, że 

ja za obronę polskiej mowy zo- 

stałem skazany na wygnanie. 
Pierwszy raz wypowiedziano mi 

to tutaj w Detroit. Dziękuję 
wam za to. Przykro mi jednak 
powiedzieć, że choć wam tutaj 
nik* nie zakazuje języka polskie- 
go, używacie go tak mało mię- 
dzy sobą i w domach waszych. 
Jeśli więc mam uwierzyć uczu- 

ciom, które mi wypowiedziałyście, 
przyrzeczcie mi uroczyście, że bę- 
dziecie jaknajwięcej mówiły po 
polsku. "Przyrzekamy!" zawoła- 

ły dziewczynki trzykrotnie. Zło- 

żywszy w ofierze J. Ekscelencyi 
koronę z róż, dwa wielkie bukie- 

ty i mnóstwo mniejszych, nagro- 
dzone medalikami rozeszły się z 

przekonaniem, że nigdy nie za- 

pomną tej uroczystej chwili. 
Po wieczerzy odprawił ks. Ar- 

cybiskup pontyfikalne nieszpory, 
odśpiewane po polsku, w obecno- 

ści ks. Biskua Foleya i zebranego 
duchowieństwa. Po nieszporach 
wstąpił na kazalnicę i wypowie- 
dział wzniosłe kazanie a zacności 

! Najśw. Maryi Panny o jej Wnie- 

j bowzięciu, o miłości, jaką jej ser- 

I ce pała względem ludzi. Uważam 
I za cud sprawiony przez przyczy- 

nę tego serca — dodał, — że 

członkowie tej parafii, na chwilę 
zbłąkani, wrócili do posłuszeń- 
stwa miejscowemu biskupowi a 

więc i Ojcu świętemu, zatem do 

jedności z św. kościołem katolic- 
kim. Wiem, że są jeszcze inni 

błądzący bracia, którzy przez nie- 

posłuszeństwo prawowitemu bi- 

skupowi i papieżowi oderwali się 
od Kościoła, ale widzę z rado- 

ścią, że liczba ich się zmniejsza, 
i ufam, że serce Maryi uprosi im 

| nawrócenie. Po kazaniu udzielił 

zebranym błogosławieństwa pa- 

pieskiego, potem błogosławień- 
stwa Najśw. Sakramentem. 

Wśród dźwięków hymnu "Bo- 

że coś Polskę" wyszedł ks. Arcy- 
biskup z duchowieństwem z ko- 

ścioła a przy radosnych okrzy- 
kach ludu zebranego udał się na 

plebanię, poczem jeszcze obejrzał 
halę parafialną. 

W środę po południu wyjechał 
ks. Arcybiskup Symon, ks. Bis- 
kup Foley, w towarzystwie kleru 

i licznych polskich obywateli na 

wycieczkę parowcem Minerał Ci- 

ty. Pogoda prześliczna przyczy- 
niła się nie mało do uprzyjemnie- 
nia tej wycieczki. 

Najprzew. ks. Arcybiskupowi 
Symonowi towarzyszą w jego po- 

dróży do Cleveland (w czwar- 

tek) uczucia naszego przywiąza- 
nia i uwielbienia, życzenia naj- 
serdeczniejsze zdrowia i powo- 
dzeniami prawdziwy żal, że Jego 
pobyt między naipi by i niestety... 
za krótki! 

Korespondent 

Z Tt>ledó, O. 
V -C •' i' '•' \ 

: (Własna korespondencyo "Dzien- 
nika Chicagoskiego"). 

— Żona śp. Józefa ZdwierGchy, 
który zasypany został i zabity 
przy budowie kanału ściekowego 
na Antoniowie, podobno od kon- 
traktora tytułem odszkodowania 

przejęła $300 i uwolniła byłego 
pracodawcę swego męża od wszel- 
kiej odpowiedzialności za śmierć 
jego. jeden z szynkarzy ną Anto- 

nlowie, znany niekoniecznie z naj- 
lepszej strony, wtrącił się de spra- 

wy i nagadawszy koBiecinie, że 
w sądzie nigdyby nie odebrała 
wynagrodzenia, nakłonił ją do 
tak łatwej ugody ż kontraktęremi 
Okazuje się,' że nie Zawierucha, 
ale foreman przy budowie k&nałił 
był winien wypadkowi, który ro- 

botnika życia pozbawił. Zanim 
Zawierucha rozpoczął pracę, 
zwrócił on foremanowi uwagę, że 

ściany kanału potrzebują podpo- 
ry, albowiem jgrożą oberwaniem. 
Ten jednak zapewnił robotnika, 
że nie ma się czego obawiać i Zar 
wierucha wszedł do kanału, by 
później śmierć znaleźć. 

— Na wizycie u państwa 
Schleser na Jadwigowie, bawił p. 
W. Szymański znany biznesman 
w Chicago. Panu Sz. towarzyszy 
jego żona i córecika, oraz zięć 
Dr. Szesman (?) z swoją żoną. 

— Wiel. ks. Doppke, proboszcz 
parafii Św. Jadwigi, * wrócił z 

swych wakacyi, spędzonych na 

Zachodzie. Ks. D. po wypoczyn- 
ku kilkotygodniowym czuje się 
bardzo dobrze i znowu energicz- 
nie zajął się obowiązkami swej 
parafii. W przyszłym tygodniu 
księża Doppke i Suplicki udają 
się na rekolekcye do Cleveland. 

— Przy pracy na "docku" wę- 

gla kolei Cincinnati, Hamilton & 

Dayton, padł rażony paraliżem 
robotnik polski nazwiskiem Wa- 
lenty Głowski, zamieszkały przy 
ulicy Streicher na Jadwigowie. 
Przywołano ambulans i chorego 
odwieziono do domu. Lekarze 
mają nadzieję, że Głowski odzy- 
ska dawną siłę i zdrowie. 

— Agnieszka Kirwin, córka 

Jakóba Gostomskiego, dawniej 
zamieszkałego w Buffalo i Cle- 

veland, wniosła skargę o rozwód 
w sądzie tutejszym przeciwko 
Józefowi Kirwin. Kirwin jest Aj- 
ryszem a z panną Gostomską za- 

warł ślub cywilny. Około dwa 
lata temu pojechał on do Clcve- 
land za robotą, zostawiając żonę 
z jej rodzicami. Po niejakim cza- 

sie Kirwin dostał się w ręce poli- 
cyi clevelandzkiej, która go o- 

skarżyła o uduszenie pewnej ko- 

biety upadłej i obrabowanie jej. 
Oskarżony zaprzeczał temu bar- 

dzo uroczyście, i w końcu udało 
mu się przekonać sędziów przy- 

sięgłych, że jest on piiewinny. 
Powróciwszy do Toledo był tutaj 
tylko krótki czas i wyjechał za 

robotą do Detroit. Tam dostał 

pracę na parowcu pasażerskim, a 

w parę miesięcy później został 
aresztowany za obrabowanie pe- 

wnej kobiety, która odbywała po- 
dróż z Detroit do Buffalo. Teraz 
udowodniono Kirwinowi jego 
złodziejstwo i skazano go na do- 

żywotnie więzienie w stanie Mi- 

chigan. Na podstawie tego żona 

jego żąda rozwodu i przywróce- 
nia jej nazwiska rodzinnego. 

— W tych dniach zorganizowa- 
ła się kompania pod nazwą Ross- 

ford Oil and Gas Co., która już 
rozpoczęła prace przy wierceniu 
studni na gruncie parafialnym 
św. Maryi Magdaleny, poszuku- 
jąc tam nafty. Niewiadomo nam 

jaki kontrakt ks. Redmer zawarł 
z kompanią, lecz jeżeli nafta znaj- 
dzie się tam w obfitości, nie wąt- 
pimy, że parafia skorzysta na 

tem bardzo dobrze. 
— Z Berea, O., donoszą nam 

o następującym wypadku: Pol- 

ski robotnik nazwiskiem Antoni 

Druchowski, stracił $600 wskutek 

swej głupoty w ubiegłą sobotę. 
Druchowski nigdy nie miał zau- 

fania do banków i swoje oszczę- 
dności ukrywał gdzie mu się u- 

dało, nawet nie mówiąc nic o tem 

swej żonie. Przed kilku dniami 
suma zaoszczędzona doszła już 
do $600, więc Druchowski pokry- 
jomu zwinął pieniądze w kawał 

gazety i schował pod kobierzec w 

swej sypialni. Nieszczęście chcia- 

ło, że żona jego czyściła doin, a 

podniósłszy kobierzec z podłogi, 
wrszystek papier jako już stary i 
wyniszczony wyrzuciła na pod- 
wórze i spaliła. Dopiero wieczo- 

rem, gdy mąż powrócił od pracy, 
dowiedziała .się o stracie. W przy- 
szłości Drachowski będzie miał 
więcej zaufania dla swej żony. 

A. J. KWASIGROGH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Osłonek Piro Underwritafi Awoclulou. 

A 8EKURUJĘ od og&ia w ntjlepssycl 
kompaniach 4-' wyrabiam Wszelki* 
papiery lega!BA. 

m TT. Blflokhank 8t., CHICAGO, ILU 
TELEFON MONBQE 843. 

Akademia Najśw. Rodziny, 
w Chicago, Illinois. 

Rok szkolny w Akademii Najśw. Rodziny rozpoczyna się 
d. 5go września b. r. Nowe uczenice zgłaszać się mogą już 
od poniedziałku, d. 28go sierpnia. 

Przypomina się wszystkim uczenicom Akademii, że opó- 
źnienie się choćby o jeden dzień, po oznaczonym wyżej cza- 

sie, bez ważnej przyczyny, pozbawia je wszystkich nagród 
przy końcu roku szkolnego. • 

Siostry Najiw. Rodtiny. 

Po katalog lub bliższe informacye zgłosić się można 

pod adresem: 

REV. MOTHER SUPERIOR, 
H01Y FAMILY ACADEMY, 

130 W. Division St., CHICAGO, ILL. 

Kolegium Św. Stanisława K. 
W CHICAGO, ILL. 

Nowy rok szkolny w Kolegium 
£jw. Stanisława Kostki rozpoczy* 

na się dnia 8-go Września, b. r. 

O katalog lub o bliższe informacye zgłosić się nale* 
ży do niżej podpisanego 

KS. J. KOSIŃSKI, C. R., 
W. DiTislon & HoltSts. CHICAGO, ILL. 

A. RYBARCZYK 
1068=1070 N. Wood Ulica, 

Kontraktor Cementowy. 

• TelHFnn Monroe 242*. 

"W 
CHICAGO, 1LL. 

Wykonuje wszelkie robo- 
ty cemeutowe 1 "Cłnder 
Filllngs". Także dosta- 
wia węgle 1 drzewo. 

•fefeŚW. jaSjskie krople,^ 
6tnnotrfą środek lekarski przymiotów wprost zadziwiających 
i zalete godue są tej prrczacnej nazwy. 

Te Krople Irlw. Jaóskie zostały w wiele tysiącznych wypadkach ciężkich cho- 

rób jak cholera, kolki, kurcze żołądka, dyseuterya 1 biegunka, wypróbowano 
i zastosowane I wytravmały próby te z najchwalebniojazymi skutkami. Krople 
te przynoszą najpewniejszą pomoc w napadach ckliwoścl, bólu żołądka, odbija- 
nie 3l$ 1 8pf,e92ną ulgę na ból głowy, bicie serca, zawrót, omdlenia lub nerwo- 

wość. Są ono cennym środkiem na słabość żołądka I letnią chorobę u dzieci 
i na kurczo podczas ząbkowania. 

Krople te zasługują ua to, aby trzymano je w każdym com:i, w każdej fami- 

lii, aby każdej chwili w potrzebie były pod ręką, bo są one znakomitem lekar- 

stwem. Pytajcie się o nie w aptece, albo też piazcle wprost do 

Dr. H, C. Łemke Mediclne 

OTTO GrEORGI, róg 47msj ul, i Ashland Ave. 

I Lekcyo 
I| Dnrmol ! 

Nltmieckte koncmyny — 

odilji.tto t ^ytoaj. 
RotaalU pltrtrazori<dae 
■ twory na kt)DCrrt)D(. 
Harmoniki a 10 kio- 51AA 
czarni tt.i .....f"" 

Ugnmny wyoor ucnypcow » urun. 

Reperujemy tctetlkit ifi»truHienta. 
Bierzemy ttart irutrymtnta w zamiany. 

Skład Albiny:- 487 MILWAUKEE AfE. 


