
f Ijycia Polaków 
w Ameryce, 
Z Detroit, Mi eh. 

"Dziennik polski" donosi; — 

Nieporozumienie na Jadwigo- 
wie^dstało łdatwione. 
Komitet parafialny kilkakrotnie 
odwiedził arcybiskupa \ biskupa. 
Wynik był ten, że komitet zgo- 
dził się na oddanie książek, a bi- 

skup: na otwarcie kościoła i przy- 
słanie do parafii nowego kapłana. 

Kto nowym probószczem zo- 

stanie na Jadwigówie, my nie 

wiemy jeszcze, bo biskup wybo- 
ru swego jeszcze nie ogłosił. 

Kościół św. Jadwigi ma być 
podobno otwarty za tydzień od 

przyszłej niedzieli. 
Pocieszająca to wiadqmość i 

iyczyćby należało, aby podobne 
tamieszki nigdy już w parafiach 
polskich się nie powtórzyły." 

— Również w "D. P." czyta- 
my: 

"Pani Poklewska,żona znanego 
oszusta Poklewskiego, widzaną 

•ibyła tutaj w okolicy -cmentarza 

Elmwood przez jednego z agen- 
tów kompanii Singer. 
.."Gazety z Cleveland doniosły, 
że pani P. przebywa u swej ma- 

tki, tymczasem wizyta jej tutaj 
najoczywiściej dowodzi, że Poklo- 
wski zamieszkuje w Detroit. Gdy- 
by tylko policya chciała śledzić 
kroki żony zbiega, a niezawodnie 
tenże niedługo znalazłby się w 

objęciach policyi chicagoskiej." 

Z Milwaukee, Wis. 
-r- Z okazyi 50 rocznicy uro- 

dzin obyw. Konstantego M. Małł- 

ka, wielce zasłużonego dyrygenta 
śpiewu w Milwaukee, w ubiegłą 
niedzielę chóry milwauckie urzą- 

dziły na cześć jego wielki kon- 

cert i zabawę towarzyską w hali 
ICościuszki. 
_ Solenizant i jubilat urodził się 
dnia 26go sierpnia 1855 w Wałdo- 

wie w Prusach Zachodnich, 
Uczęszczał do szkoły elemen- 

tarnej. tamże a do gimnazyum w 

Chojnicach. 
Do Ameryki przybył w roku 

1872, najpierw do Chicago. Języ- 
ka angielskiego uczył się w St. 

Mary's, Ky„ i w seminaryum w 

St.Francis. 
Pierwszą posadę organisty i 

nauczyciela objął w parafii św. 

Wojciecha w Chicago roku 1875 

i założył tam chór kościelny i r*i- 

rodowy — w roku 1877 był zało- 

życielem Harmonii w parąfii Św. 

Trójcy w Chicago. W roku 1880 

wyjechał do Northeim, Wis.-,- i 

tamże poślubił pannę Florentynę 
Kołduszyk. W tymże roku był 
delegatem na lszy sejm Z. N. P. 

W roku 1883 przybył do Mil- 

waukee do parafii św. Jacka,- 
gdzie dotąd pracuje'. 

Założył chór św. Jacka, chóry 
narodowe Harmonia, Kalina, 
Stella, F. Chopina i "Lutnie na kę- 
pie. 

Obrany na sepmie Z. N. P. w 

St. Paul w roku 1SS7 prezesem 
§karbu Narodowego piastował 
godne ten urząd lat kilka Był z 

bratem swoim Antonim, założy- 
cielem Zw. Śpiewaków Polskich 
w Am. i tegoż kilkoletnim preze- 

sem, sekretarzem generalnym, bi- 

bliotekarzer#. W żyęiu politycz- 
nym brał czynny udział. Był "U. 
S. gaugerem" przez 4 lata, 3 lata 
aldermancm 14 wardy a 4 lata w 

biurze gruntów publicznych Sta- 
nu Wisconsin w Madison. Był 
także radcą szkolnym przez 5 lat. 

Opiekował się zawsze śpie- 
wem i sceną polską, biorąc czyn- 

ify udział w życiu publicznem na 

każdym kroku. 
— W tych dniach na zebraniu 

polskich księży z Milwaukee, od- 

bytem na plebanii św. Jacka, po- 
stanowiono jednogłośnie zwołać 
w sprawie sierocińca reprezen- 
tantów' wszystkich parafii pol- 
skich z Milwaukee. Zebranie 
wspomnianych reprezentantów, 
których dziesięciu każda parafia 
ma -wysłać, odbędzie się dnia 7go 
września o gadzinie 8mej wieczo- 
rek'w hali parafialnej św. Jacka. 
Wyborem reprezentantów mają 
się zająć zarządy poszczególnych 
parafii. 

ft New Yorku, N. Y. 
— Poniżej podajemy odezwę 

Rusinów w New Yorku, zaprasza- 

jącą Polaków na uroczystość po- 

świecenia cerkwi.: 
■4Sk- .-.w'"- V ■' 

This is not THEORY, it's JTact—and we have the PROOF. Science and Invention 

have made it so. Gas used in modern appliances is Economical, Convenient, Safe and 

Cheap—it saves Time, and does away with Worry, Bother and Trouble. Cali us up 

and ask for the EVIDENCE. Let us SHOW you. 

The Peoples Gas Light and Coke Company, 
Telephone Central 1076. Michigan Avenue & Adams Street. 

Bracia Polacy! My galicyjscy 
Rusini, żyjący w liczbie kilkuty- 

sięcznej w Nowym Yorku już od 

dawnych lat, jako bezdomni i roz- 

bici — do dziś byliśmy pozbawie- 
ni. stałego punktu oparcia, tego 
któren jest ogniskiem wiary i o- 

światy tej naszej gr. kat. cerkwi 

czyli domu bożego, któren jest 
czołem wszystkich ludów chrześ- 

cijańskich. 
Dziś, gdy przyszliśmy do świa- 

domości i przekonania, iż na ob- 

czyźnie tylko pod opieką jednej 
świątyni możemy postępować na- 

przód i tworzyć jedną silną a nie- 

rozerwalną rodzinę — chociaż bie- 

dni i pomimo wszelkich trudno- 

ści i niesprzyjających okoliczno- 

ści wznieśliśmy przy 20tej East 

Nó. 332 tą świątynię ruską gr. kat. 

cerkiew pod nazwą św. Jerzego 
której uroczyste poświęcenie i o- 

twarcie odbędzie się dnia 20g0 

sierpnia 1905, o godzinie iotej ra- 

no. Bracia 1 Ponieważ od wieków 

ojcowie nasi żyli zawsze na są- 

siednich glebach i łączą nas 

ws-pólnie tradycye historyczne, 
przeto i tu ha obczyźnie dziś 

zwracamy się do Was, kochani 

Rodacy i wołamy: Nie opuszczaj- 
cie nas i nie zapominajcie o nas 

— a w dniu tak wielkiej wagi i u- 

roczystym dla nas, najserdeczniej 
prosimy, przybywajcie gromadnie 
i manifestacyjnie, a temsarnem 

przyczyńcie się swą obecnością 
dla nas tak drogą, do zwiększe- 
nia uroczystości tego dnia dla nas 

tak długo oczekiwanego i pamięt- 
nego. Bracia! pamiętajmy o tern, 
gdzie łączność i zgoda, tam siła. 

Od zarządu ruskiej gr. kat. para- 
fii św. Jura w Nowym Yorku: 

Michał Tarnawski, prez.; Arda- 
lion Chromowski, sekr.; Jan La- 

zorczyk, kasyer. 
— Tragiczną śmierć pod kołami 

automobilu znalazł rodak nasz, 

Bolesław Pokorski, na 177 ul. i 

Jjjrome ave. Przechodząc na zbie- 

gu ulic, najechany został przez 
aittomobil w pełnym pędzie Au- 

tomobil nie zatrzymał się ani na 

chwilę po wypadku. Pono policya 
zna nazwisko właściciela auto- 

mobilu. 
— Założone tu zostać towa- 

rzystwo ruskie śpiewu ''Bojar''. 
Przewodnikiem jest ob. E. Teodo- 
rowięz, muzyk i kompozytor. 2y- 
ca^trjy jak n aj po my śł niej s z ego 
rozwoju i by pieśń ruska, tak rze- 

wna 1 piękna, uzyskała jak naj- 

większy rozgłos na tej półkuli. 
Dodać tu musimy, iż prócz po- 

wyższego, istnieją tu jeszcze czte- 

ry bractwa cerkiewne, dalej To w. 

"Sicz" i "Klub robotników". Jak 
na młodą emigracyę ruską, to j 
dość to żywotny obraz jej dzia- | 
łalności na polu organizacyi naro- 

dowej. 

Z Providence, R. I. 
— W strony nasze ma zawitać 

dostojny gość J. E. ks. arcybiskup 
Symon. Polonia nasza czyni przy 

gotowania celem godnego przyję- 
cia gościa. Wszystkie towarzyst- 
wa kościelne i narodowe przyrze- 
kły udział w przyjęciu. 

— W zeszłą niedzielę odbyło 
się tutaj zebranie w sali San Souci 

którego wrzekomy.i celem 
ło być stworzenie parafii litew- 

skiej. 
Program zebrania urozmaicony 

był śpiewami, deklamacyą i mu- 

zyką. Zebraniu przewodniczył 
przybyły z Pennsylvanii ks. Beża. 
Na estradzie zajmował miejsce i 
już w podeszłym wieku, jak rów- 
nież, i redaktor gazety litewskiej z 

Bostonu. 
Ten ostatni, po ukończonej mo- 

wie, zapropono«-Vdł urządzenie 
składki na rrjcz wdów i sif.rol j.o 
rozruchów w Polsce, bez względu 
na narodowość, czy to Polaków i 

czy też- Litwinów. 
Wniosek ten wywołał oburzę- 

nie pomiędzy częścią znaczną Li- j 
twinów i ostentacyjnie opuścili 
salę, a za nimi i księża. 

Całe to zebranie miało cel i wy- 
raz niejasny, bo ostentacyjnie by- 
ło zwołane celem stworzenia pa- 
rafii litewskiej, a o sprawie tej 
nie było ani wspomniane. Co to 

wogóle znaczyć miało, nie może- 

my wytłomaczyć. 
Pewna część tutejszych Litwi- | 

nów szerzy pogłoskę rozmyślnie 
czy też z głupoty, że Polacy są 
winą zerwania zebrania, mające- j 
go na celu stworzenie parafii li- i 
tewskiej i że niechętnem okiem j 
spoglądają na tę sprawę. 

Zapewnić możemy, że ogół pol- 
ski nie tylko że żadnych przesz- j 

•kód nie stawiał, ani też stawiać 
zamierza, lecz owszem odwrotnie 
cieszyłby się, gdyby zamiar Lit- 
winów doszedł do skutku. — Po- 
wyższe ^wiadomości podaje 
"Wschód". 

Jedyny tu grosernik, Korda- 
lewski, znikł w zeszły piątek bez 

śladu. Wszelkie poszukiwań.a o- 

kazaiy się dotąd bezskutecznymi. 
"Róive krążą o nim pogłoski, o ile 

zgadzają się z piawdą, niewiado- 
mo. Zona jego ma zan\M/ 

c!;H: gmsernię. 
— W zeszły wtorek aresztowała 

poJicya dwóch chłopaków, jediic- 
«.rc fOiSkiego, Józefa K.-.sina. 

żydka, Cohen, w wick:i 12 i 13 lat, 
trudniących się żebvan?em. Urwi- 

sy już od dwóch lal praktykowa- 
li to rzemiosło. Dla odwrócenia 
uwagi policyi "niby" sprzedawali 
gazety po ulicach, w rzeczywisto- 
ści jednak, ofiarując przechod- 
niom swe gazety, wyłudzali datki 
od ofiarnych ludzi, opowiadając 
kłamstwa iż są sierorami, iż są 

głodni i t. p. Policya przychwyciła 
ich na gorącym uczynku i kiedy 
odstawiono ich do sądu, łobuzy 
śmieli się i dowcipkowali ze swe- 

go położenia. Rusin zeznał, że 
"zarabiał" od 75 centów do dwóch 
dolarów i więcej dziennie. 

Z East Plymouth, Pa. 
W piątek o godzinie 2 w nocy 

wybuchł w Poke Hollow pożar, 
który groził zniszczeniu całej 
miejscowości, ocalonej jedynie 
dzięki spadłemu niedawno ulew- 
nemu deszczowi. Ogień rozpo- 
czął się w szynku Jerzego Urban- 
ka i stąd przeniósł się na domy 
Jana Kinowskiego i pani Dwyer. 
Przy gaszeniu ognia ciężko się 
spracowały oddziały 1 i 3 straży 
ogniowej z Plymouth. 

Z Plymouth, Pa. 

W ubiegłym tygodniu zabity 
został w kopalni Buttenwood od- 
padłym od sklepienia odłamem 
węgla górnik Konstanty Szy- 
mański. Pogrzeb odbył się z ko- 
ścioła polsko katolickiego. 

Z Glendale, Pa. 

Z Glendale, Pa., piszą do pitts- 
burskiego "Wielkopolanina": 

Proszę umieścić w łamach wa- 

szego pisma te parę słów o naszej 
parafii św. Ignacego. 

Już przeszło dwa łatą jakeśmy 
tu założyli tę naszą parafię a na- 

wet jeszcze niedaliśmy się sły- 
szeć do naszych Braci rodaków 
na tej wolnej ziemi, więc muszę 

powiedzieć, iż mamy najpiękniej- 
sze miejsce w cą|ej Pennsylyanii, 
bo nietylko, że mamy dość obsza- 
ru ziemi bo przeszło dwa akry, a- 

le jeszcze z przed naszego' ko- 

śtioła przedstawia się bardzo pię- 
kny widok na całą okolicę. Do- 

noszę dalej, że przy staraniu i 

gorliwej pracy naszego ks. pro- 
boszcza parafia się dobrze rozwi- 

ja nie tylko w liczbę parafian ale 

też i finansowo, bo miłość i zgo- 
da jest do swego duszpasterza i 

niestrudzone prace naszego uko- 

i chanego ks. proboszcza. A teraz 

z pewnością niezaszkodzi donieść 
i wam drodzy Bracia, iż 26go sierp- 

nia rozpoczną się u nas misye a 

potrwają do 3 września, na które 

są zaproszeni OO. Jezuici z nau- 

kami i korzyścią duchowną, to 

też drodzy Bracia rodacy prosimy 
| was nas odwiedzić, nie tylko o- 

baczyć nasze piękne położenie, a- 

le też i skorzystać dla duszy zba- 

wienia. 

» 

Z Glen Campbell, Pa. 

"Wielkopolanin" ogłasza nastę- 

pującą korespondencyę: 
W niedzielę ubiegłą tj. 13 sierp- 

nia, właśnie, gdy parafianie po 
1 skończeniu sumy śpiewali: "Nie- 
I chaj będzie pochwalony Prze- 

najśw. Sakrament", a ks. prob. 
J. Adamowski udzielał chrtu 

św. — wpadł piorun do kościoła 

i zabił na miejscu zamożnego i 

zacnego obywatela Wojciecha 
Płouchę, w chwili, gdy tenże po 

przeżegnaniu się święconą wodą, 
powstawszy miał zamiar wyjsc z ! 

kościoła. Upadł nieborak tyłem 
na schody gtewą, podczas gdy no- 

gi jego wystreczały po za pro- 

giem w koślciele. 
Dwadzieścia pięć osób zostało 

lekko poranionych, zaś wiązanie 
wieży i podstawa dzwonu powa- 
żnie uszkodzona. Ś. p. W. Płou- 
cha w chwili Ostatniego Na- 

maszczenia okazywał jeszcze sła- 

be znaki życia. Ks. proboszcz zra- 

zu sądził, że Włoch któryś 
strzelił z rewolweru przed drzwia- 
mi i wołając: Nie bójcie się, bo 

ktoś psotę nam wyrządził.... ja- 
kiś Italianin wystrzelił z rewol- 

weru, łapcie go itd." uspokoił 
wiernych, cisnących się tłumnie I 
ku drzwiom i tratujących się 
wzajemnie i w ten sposób zapo- 

biegł większej katastrofie, 
parafianin 

J. Bober. 

AKUSZERKA pani M. Motzna 

przeprowadziła się p. n. 36 Ma- 
1 rion Court. 22 s 

DR. W. 5. SCHRAYER, 
Polaki Lekarz 1 Chirurg. 

441 Noble Sł. TeU Monroe 1554- 
Specjalista w« wazyatkich chorobach msi- 
czy zn, kobiet i dzieci. Jeżeli waa Inni nie ula* 
c*n przyjdźcie do mnia. — Godziny oflaowa: 
do 0 r.Mio, od 1—9 wiacx. Proazą dobrze zau- 

ważyć nr. domu 1 przyjść wpruat do oflau. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZl CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee A?. 
GODZINY: Od 8-12 rano. Od 2-0 po poi 

1 po T-mej wieczorem. 
TKLki Off MON BOB 1480. — 

f ^ 
Popiera jole InUrM Polski! 

Bracia Sznflitowscy, 
HURTOWNI OROtERItfOY 

Północno-zachodni róg Randolph 
i Deaplalnea ulic. 

= TELEFON MONROE 21S«. =3 ^ 

Firn* uloloii w roki 1879. 

AUŁ BURKĘ, "S" 
Obejrzy dach darmo i powie ik koavtowa£ 
bądxle r«peracya. — Materyały na dach. 

Cflg i skład: 100-104 W. Superior St. 
Tal«fbn Monroe 908. blisko Halet«d, Ckleafo. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzleń od V rano do 8 wlecz. 

179 W. DitlslonSt. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

Na ślub i to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych jest za- 

jęta przygotowywaniem elq 
do tej uroczystości, jeżeli za 
tanie pieniądze można dost ć 
drukowanych tyle, ile po- 
trzeba. b?z pracy i kłopotu? 
jPrzyjaźcie do drukarni 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

a pokażemy wam rozmaite 
bardzo gustowne gatunki 
papieru nx zaproszenia do 
wyboru. Ną żądanio reda- 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 

141-143 W. Division St. 

Ofl? otwarty co wie- 
czór do goiz. 8mej. 


