
Z życia Polaków w Ameryce, 
Z UWAG "WIELKOPOLANI- 

NA." 

Wielkie święto dla Polaków w 

Fittsburgu, gdyż w tej chwili 
mamy wśród nas Przezacnego 
Gościa, Jego Ekscellencyę, Arcy- 
biskupa Symona, Wysłannika Pa- 

pieskiego cło Polaków w Amery- 
ce! 

Wielkie to święto dla nas Po- 

laków, wyczekujących oddawna 

tych zaszczytnych i doniosłych 
w skutki dla nas tułaczy odwie- 
dzin. Długo, oddawna, wyczeki-. 
waliśmy tej szczęśliwej chwili, w 

której powitać byśmy mogli u- 

pragnionego Gościa, męczennika 
za wiarę i narodowość, a obecnie 

obiecanego nam Pośrednika i O- 

rędownika u najwyższych Władz 

kościelnych, — Orędownika, któ- 

rego misyą i posłannictwem jest: 
poznanie Polaków tu na obczyź- 
nie, poznanie naszych potrzeb i 

praw naszych i ostatecznie zda- 

nie sprawy z. tego wszystkiego 
Najwyższej Głowie Kościoła: Oj- 
cu św. Papieżowi. Ważny to dla ! 

nas Gość i pożądany, jako Ro- 

dak, jeden z najznakomitszych 
rodaków; Kościołowi i Ojczyźnie 
naszej wielce zasłużony, z wiel- 
kiem upragnieniem przez nas wy- 
czekiwany — to też przyjęliśmy 
Qo w dniu Jego przybycia do 

Pittsburga w poniedziałek dnia 

21 sierpnia, wieczorem, bardzo 
serdecznie i uroczyście. 

* # * 

Opis bardzo szczegółowy 
przybycia, i przyjęcia Najdostoj- 
niejszego •Gościa podajemy na in- 

nem miejscu na stronnicy lej na- 

szego pisma, a w tem miejscu 
chcielibyśmy jeszcze skreślić pa- 
rę uwag o misyi czyli posłannic- 
twie Papieskiego Wysłannika. 
Dziś-tembardziej, •»— gdy Czytel- 
nicy "Wielkopolanina" mają 
szczęście oglądać tego Dostojne- 
go Gościa tembardziej chcieliby- 
śmy zwrócić ich uwagę na to, co 

spowodowało tę zaszczytną dla 
nas wizytę Arcybiskupa Symo- 
na. 

* * * 

Dostojny Gość zaszczycił już 
swą obecnością wszystkie niemal 
większe kolonie polskie jak: Chi- 

cago, Milwaukee, Buffalo, Cleve- 

land, Detroit itp. i wiele osad po- 

mniejszych, tak, że dotąd zwie- 
dził jakie 120 polskich parafii, — 

a wszędzie, również w tych 
dniach i w Pittsburgu, był przyj- 
mowany z niezmiernym entuzya- 
zmem, ze czcią wielką i radością, 
połączonemi z rozrzewnieniem 
tułaczy tak dawno Go wyczeku- 
jących, — i nie dziw, gdyż to 

Gość tak zacny i znaczny, jakiego 
dotąd nie widzieliśmy w Amery- 
ce. Pierwszy to bowiem raz zda- 

rza się w historyi Stanów Zjed- 
noczonych, że oglądamy tu; tak 

wielkiego dostojnika Kościoła 
rzymsko katolickiego: Polaka, 
polskiego Arcybiskupa! Gość to 

jest przezacny, męczennik za 

Wiarę i narodowość wypróbowa- 
ny, — a posłannictwo Jego tutaj 
jest dla P^Jonii amerykańskiej 
niezmiernie ważnem. 

* * * 

Ważnem jest posłannictwo Je- 
go, bo ważne ma Wysłannik ten 

Papieski sprawy nasze do załat- 

wienia, sprawy dwumilionowej 
przeszło ludności katolickiej pol- 
skiej w Ameryce. Od wielu lat 

mófwimy, piszemy i wołamy gdzie 
należy, o naprawę doli tu naszej 
sierocej pod względem religij- 
nym, — oddawna ęiszemy i ubo- 

lewamy nad dziwnem conajmniej 
traktowaniem nas tutaj przez tu- 

tejszych natywistów; — dziś 
Yfięc szeroko rozpisywać się O 

t*m ponownie nie potrzeba, gdyż 
Ifcżdemu Polakowi znanem jest 
dołożenie nasze i wiadomem jest 
to, z czem i po co przybywa do 
nas Gość Dostojny. Jego Ekscel- 

lencya, Arcybiskup Symon. Wie- 

my o tem, pokładamy w nim uf- 
ność naj zupełniejszą to też tern 

serdeczniej go witam£ODADixi> 
'Witaj nam, cny Arcypasterzu! 

Zbadaj położenie nasze,bądź nam \ 

Orędownikiem u Ojca św, i wy- 

jednaj nam to za czem od lat ty- 
to z tęskliwością_ wyęze^iwan-_ 

Iśmy, jak wyczekiwali zmiłowania 

Bożego Ojcowie w otchłaniach! 
♦ ♦ * 

Wiemy, że Najdostojniejszy 
Delegat, — zanim jeszcze przy- 
był do nas do Ameryki, — już 
znał dość dokładnie ppłożenie na- 

sze tutaj; —, wiemy, że obecnie 

przez czas trzechmiesięcznegb 
pobytu tutaj, poznał położeniii 
nasze jeszcze dokładniej, boć ż 

pewnością poinformowali Go na- 

si polscy księża. 
Pomimo to wszystko, — w tej 

chwili, gdy tu oglądamy naszego 
Gościa i Orędownika, — dobrze 

będzie, że Czytelnicy nasi przy- 
pomną sobie o co ogółowi pol- 
skiemu idzie w tej sprawie. W 
tym celu podajemy i powtarza- 
my poniżej parę uwag o naszem 

położeniu i stosunku do innych 
narodowości katolickich w Sta- 
nach Zjednoczonych. <• 

* * * 

Każdemu, kto ma oczy otwar- 
te i kogo zajmuje sprawa polska 
w Stanach Zjednoczonych, wia- 
domem jest, że my Polacy upo- 
śledzeni byliśmy dotąd bardzo 

pod względem równouprawnie- 
nia polskiego kleru w tym kraju, 
a upośledzenie to na polu religij- 
nym było i jest powodem upośle- 
dzenia naszego pod względem e- 

konomiczno społecznym. 
Upośledzenie naturalnych na- 

szych przewodników i wodzów- 
— księży, odbijać się musi i na 

całym ogóle Polaków w Amery- 
ce. 

* * * 

Na upośledzenie to zaś nie za- 

służyliśmy bynajmniej i to pod 
żadnym względem. Polacy w A- 

meryce nie są gorszymi od żad- 

nych innych narodowości i księ- 
ża nasi, nietylko nie są. niższymi 
pośledniejszymi od księży innej 
narodowości — lecz przeciwnie, 
— śmiało powiedzieć można, że 

mamy większy procent uczonych 
i zdolnych księży, aniżeli inne na- 

rodowości. 

Prawda, że wychodźtwo pol- 
skie w Ameryce rekrutuje się po 

największej części z klasy rpbo- 
czej, uboższej, — lecz w wolnym 
tym kraju tak już dalece postąpi- 
liśmy, że z tej klasy uboższej wy- 
szli już bardzo światli kapłani, w 

niczem nie niżsi od kapłanów in- 

nych narodowości, — z tej klasy 
roboćzej wyszli już obywatele 
Polacy Amerykanie, zajmując)'' 
bardzo wysokie w tym kraju sta- 

nowiska i urzędy: mieliśmy i 

mamy wysokich urzędników po 
miastach, a nawet w senatach 

stanowych, w Chicago mieliśmy 
takiego np. P. Kiołbassę skarbni- 

kiem miejskim, za którego chęt- 
nie złożono 15 milionów dolarów 

poręczenia, — mamy tam i dziś 
Polaka, Smulskiego, na jednym 
z najwyższych urzędów miej- 
skich: Prokuratora miasta, — a 

co się tyczy pomniejszych urzę- 

dów, — to mamy ich tam bez li- 
ku. To samo da się powiedzieć o 

innych miastach polskich, jak: 
Milwaukee, Buffalo, Detroit, 
Cleveland, Pittsburg itd. A więc 
widać nie jesteśmy najniższymi 
obywatelami w tym kraju. 

Tem więcej księża nasi polscy 
'nie ustępują księżom irlandzkim, 
niemieckim lub innym amerykań- 
skim księżom pod względem nau- 

ki ani pod żadnym innym wzglę- 
dem, lecz owszem, wielu naszych 
księży stoi wyżej ponad tamtymi 
pod wszelkim względem. 

Dzięki zaś pracy tych polskich 
księży nad zachowaniem u nas 

religii in ad rozszerzaniem wśród 
fias oświaty, — ogół Polaków- 

katolików^ni.e stęLież niżej od 

innych amerykańskich katolików, 
— lecz owszem, pod niejednym 
względem ich przewyższa. Pola- 

cy mają tutaj stosunkowo więcej 
swoich kościołów niż inni katoli- 

cy amerykańscy, — a przy tąm 
w wielu miejscowościach budują 
swym groszem kościoły dla in- 

nych — a co się tyczy fifcfc6ł'Ka- 
tolickich, to Polacy mają ich wię- 
cej niż inni. Owszem, większa 
część irlandzkich dzieci katolic- 
kich chodzi do bezwyznaniowych 
szkół publiczny cli. — tak samoj 

Włosi mają niezmiernie mało 
swoich szkół, parafialnych, prawie 
żadnych nie mają, — a my Pola- 

cy wszyscy posyłamy dzieci swe 

do naszych szkół katolickich! 

Irlandczycy katolicy, którzy w 

Ameryce stanowią najbogatszą 
niemal klasę i najwpływowszą,— 
Irlandczycy nie mają w całych 
Stanach Zjednoczonych ani je- 
dnego dziennika katolickiego! a 

my ubodzy Polacy mamy dzien- 
ników katolickich kilka!. 

Oto w krótkości obraz stosun- 
ków katolickich u Polaków i u 

innych tutaj narodowości. 

Dla czegóż więc my Polacy je- 
steśmy tu dotąd tak upośledzeni 
w hierarchii kościelnej? Dla cze- 

góż dotąd nie mamy tu ani jedne- 
go Polaka biskupem? Dla czegóż 
dotąd nie mamy tu ani jednego 
biskupa sufragna, ani nawet je- 
dnego kanclerza lub sekretarza 
przy biskupach, ■— choć kapła- 
nów zdatnych na te urzędy mamy 
wielu? Taki rozwój, rzeczy nie 
wielu? Taki stan rzeczy nic może 

sprzyjać rozwojowi religii mię- 
dzy nami. 

Gdybyśmy mieli biskupa w ja- 
kiejśdyecezyi gdzie większą część 
ludności katolickiej stanowią Po- 
lacy, — gdybyśmy tam mieli choć 
biskupa sufragana, choć kancle- 
rza lub sekretarza przy innonaro- 

dowym biskupie, — o wtedy zai- 
ste nie byłoby słychać o tylu za- 

burzeniach po parafiach polskich, 
— wtedy nie byłoby tyle niezależ- 
nych parafii! 

Polski biskup, polski kanclerz 
lub sekretarz dyecezyalny, zrozu- 

mjałby odrazu o co gdzie Pola- 
kom chodzi, — bo on zna swoich 
i swoi go znają, — lecz cóż się 
dzieje dzisiaj? Przychodzą gdzie 
parafianie z jakąś potrzebą do bi- 
skupa, — a ten ich nic rozumie, 
wiec za tłumacza brać muszą ja- 
kiegoś świeckiego, który tłóma- 
czy licho a często nawet przewro- 
tnie, — więc biskup nie może po- 
łapać się o co chodzi i zbywa ich 
byle czem. Mnogie już tego by- 
wały wypadki. 

Inaczej by było, gdyby na u- 

rzędach dyecezyalnych zasiadali 
polscy księża. 

o 

PRZYGODA KS. ROSIŃSKIE- 
GO. 

(Korespondencja ''Dziennika 
Chicagoskiego.") 

Cleyelandj, O., 26 sierpnia. 
Na doniesienie ks. B. Rosiń- 

skiej proboszcza] pajrafii pol- 
skiej św. Stanisława Kostki, że 

był on trzymany więźniem przez 
24 godziny i zmuszony do podpi- 
sania dwóch notów na sumę 
$1,000 oraz wydanija dwóch 
przekazów na $1,000, a przytem 
obrabowany z $30 w gotówce i 

zegarka złotego — policya are- 

sztowała dwóch mężczyzn i jedną 
kobietę. Ks. Rosiński opowiedział 
policyi, że we czwartek wieczo- 
rem został dwa razy zawołany 
telefonem do chorej kobiety na- 

zwiskiem Janina Oleńska, pnd nr. 

389 przy Cedar ave. Był tam tyl- 
ko krótką chwilę, gdy do domu 

wpadł niejaki Julian Tuszyński i 

zarzucając ks. R. zły zamiar w 

złożonej wizycie,' żądał $4,000 
nagrody za utrzymanie tajemni- 
cy. Z Tuszyńskiem przybył Leon 

Czechowski, a kiedy ks. R. od- 
mówił im pieniędzy, napadli go# 
zaczęli obijać i zdarli z niego u- 

branie. Odebrano księdzu 30 do- 
larów w gotówce, które miał w 

kieszeni i złoty zegarek, a potem 
więziono przez 24 godziny, nie 
dając mu żadnego .pożywienia, 
dopóki nie podpisał notów i 

przekazów bankowych na ogól- 
ną sumę 2 tysięcy dolarów. Tu- 
szyński i Czechowski wyszli, aby 
przekazy spieniężyć,a kiedy wró- 

cili, uwolnili ks. Rosińskiego. Ks. 
R. natychmiast zawiadomił poli- 
cyę i spiskowców dzisiaj areszto- 
wano. Noty i $819 w gotówce 
znaleziono pod kobiercem w do- 
mu Oleńskiej. Aresztowanych już 
oddano pod sąd przysięgłych. 

o 

Z Toledo, O. 

(Korespondencya "Dziennika 
i Chicfagoskiego".) 

— Na Jadwigowie trzeci Z 

rzędu skład żelaza otwiera w 

tych dniach ob. Franciszek 

Putz, jeden ze- starszych osac^ni* 
ków tutejszych. Nowy interes 

1- --tjL ... 

! będzie się mieścił w budynku 
i przy rogu ulic Elm i Dexter, o 

pół bloku od kościoła św. Jadwi- 
gi. Pierwszy skład żelaza na Ja- 
dwigowie otworzył około ośm lat 

i temu ob. Szczepan Głowacki i w 

tym czasie dorobił się znacznego 
mająteczku, Drugi podobny inte- 
res założył ob. B. Janiszewski, 
blisko dwa lata temu i dzisiaj już 
buduje własny gmach przy ulicy 
Lagrange. Teraz ob. Putz zamie- 
rza zbić fortunę — z żelaztwa. 
Prawie już każda gałęź przemy- 
słu jest reprezentowana w na- 

szych dzielnicach, a wszystkie 
cieszą się dobrem powodzeniem. 
Potrzebny nam jeszcze, przynaj- 
mniej na Jadwigowie, dobry pie- 
karz polski, a człowiek uczciwy 
i energiczny może tutaj wyrobić 
sobie nadzwyczaj korzystny in- 
teres dla siebie zjednać i bez 

wielkiej trudności usunąć wszel- 
ką konkurencyę. Nie ma wątpli- 
wości, że Jadwigowianie szczerze 

poprą polskiego piekarza. 
— Policya poszukuje niejakie- 

go Jana Surdaczewskiego, za- 

mieszkałego na Antoniowie, za 

zamiar otrucia swej rodziny: Sur- 
daczewski miał awanturę ze swo- 

ją żoną, a kiedy groziła mu are- 

sztem, kupił trucizny na szczury 
i wrzucił takową do studni. 
Szczęściem spostrzeżono ten czyn 
i wydobyto truciznę. Surdaczew- 
ski ulotnił się i do dziś policya 
nie zdołała go pochwycić. 

— Chłopak nazwiskiem Roch 
Gawroński, zaskarzył firmę Mil- 
burn Wagon Works o 15 tysięcy 
dolarów odszkodowania. Był on 

zatrudniony w fabryce tej fir-v 
my i w czasie tym stracił trzy 
palce na maszynie. 

— O. Rożka, zamieszkały przy 
ulicy Plumer, 5padł z tramwaju 
f icV trycznego i złamał sobie lewą 
nogę. Przywołano ambulans i po- 
kaleczonego odwieziono do jego 
domu. 

— t oncya tuu .'za aresztowa- 

ła niejakiego IJemyka Zalewskie- 
go, liczącego lat iC, a pochodzą- 
cego z Sandusky. Nie mógł on 

wyUomaczyć cclu iu< go pobytu 
w mieście, więc zafrkowano go 
Jo wrębienia za włóczęgostwo. 

— Franciszka Kłosowska, za- 

mieszkała na Antoniowie, wnio- 
sła skargę o rozwód przeciwko 
swemu mężowi Antoniemu. Rok 

temu Kłosowska była wdową, a 

z pierwszego męża nazywała się 
Garwacka. Gdy poślubiła Kło- 

sowskiego, posiadała realność 
wartą blisko 5 tysięcy dolarów i 

oprócz tego miała około ośm set 

dolarów gotówki w banku, 2 
pierwszym mężem prowadziła 
szynk i grosernię, a drugiemu 
dała dosyć pieniędzy na rozpoczę- 
cie przedsiębiorstwa pogrzejbo- 
wego. Kłosowski widocznie nie 

•potrafił należycie ocenić swej żo- 

ny, bo w ostatnich kilku miesią- 
cach bił i poniewierał ją do tego 
stopnia, że w końcu zmuszona 

była oddać go w ręce policyi. 
Brutala czeka kara w sądzie po- 
licyjnym, a później musi odpo- 
wiadać w procesie o rozwód. 

— Areszt 16 letniego chłopaka 
nazwiskiem A. Plewa, przyczynił 
się do rozbicia bandy młodych o- 

pryszków prowadzących swe nie- 
uczciwe rzemiosło w okolicy An- 

toniowa, a szczególnie w yar- 
dach kolei Lake Shore and Mi- 

chigan Southern. Chłopak powie- 
dział, że ma dopiero 15 lat i na 

podstawie tego o mało co nie u- 

szedł kary. Później jednak oka- 

zało się, że Plewa skończył już 
16 lat i teraz sprawa' jego odda- 

na zostanie do sądu kryminalne- 
go* 

— W dzienniku angielskim 
„Blade"' ukazały się dwa wiel- 
kie obrazki ugrupowanych Uła- 
nów św. Kazimierza z parafii św. 

Antoniego i Strzelców Tad. Ko- 

ściuszki z par. św. Jadwigi. To- 

warzystwo Ułanów zorganizowa- 
ne zostało w roku 1892, a pierw- 
szym kapitanem był ob. Fr. Zie- 

liński. Dzisiejszy zarząd* składa 

się z następujących obywateli: 
Józ. Drella, kapitan; M. Zieliń- 

ski, porucznik; Józ. Soiński i Jan 
DrewicZj pod porucznikami; W, 
DjarańsWi, sierżant; W. Drella, 
J. Eksztedt, J. Konczal; J. Cegła- 1 

ski i A. Woliński Icaprale; W. Ka- 

miński chorąży. Towarzystwo li- 

czy bliżko sto cywilnych. Ułani 
maj$ także własną kapelę, której 

| dowodzi ob. N. Dorman. Tow. 

; Strzelców Kościuszki zorganizo- 
wało się w 'par. św. Jadwigi w 

roku 1900, a dzisiaj liczy około 50 
nyrh członków. Zr rząd Tow. 
umundufrowanychf i 100 cywil- 
Przedstawia się jak następuje: J. 
Zakrzewski, kapitan; J. Kar- 

panty, porucznik; L. Pakulski, 
pod porucznik, A. Mazur sierżant, 
B'. Trawiński kwatermistrz, F. 

Pakulski, W. Mikołajczyk, A. 
Krzemiński i J. Wojnowski, ka- 

prale ; J. Chmielewski, chorąży. 
— W niedzielę 3go września 

Ułani polscy z betroit urządzają 
wielką wycieczkę do naszego 
miast koleją Lake Shore and Mi- 

chigan Southern. Goście przyj- 
mowani będą przez rodaków w 

parafii św. Antoniego i tam w 

dzień wspomniany odbędzie się 
wielki piknik. 

— Wincenty Skibiński, który 
tkazany został na dziewięć lat 

wfięzienia za zabójstwo popeł- 
nione w naszem mieście, opuścił 
zakład karny w Columbus w so- 

botę. Skibiński rozpoczął odsia- 

dywać swoją karę w roku 1899, a 

po krótkim pobycie w więzieniu 

t 

dosta} obłąkania. Przywieziony 
napowrót do naszego miasta, u- 

mieszczony zostanie w zakładzie 
dla obłąkanych. 

— Jan Surdaczewski, o którym 
wyżej donoszę, że znikł z mia- 

j sta po zamierzonym zamachu na 

życie swej rodziny, popełnił sa- 

mobójstwo w Monroe, Mich., o 

j dwadzieścia mil od Toledo. Tam 

I podobno kupił rewolwer i palnął 
| sobie w głowę. Żona Surdaczew- 
! skiego udała się do Monroe w 

j sobotę, ażeby przywieźć ciało do 
| domu. 

| — Biznesowa część Jadwigowa 
i w pobliżu kościoła, znowu po- 
j większona zostanie o kilka wspa- 

j niałych budynków. Przy rogu u- 

I lic Lagrange i Dexter ob. F. Po- 

j c&kaj stawia dwu piętrowy 
gmach; obok tego ob. A. Szyper- 
ski zacznie budować wielki skład 
a naprzeciw kościoła obywatele 
Kreft i Siedlecki znacznie po- 

większają swoje budynki. Roda- 

ny tutejsi szczerz^ popierają 
| własne interesa, nie dziw więc, 
i że wzrastają i cieszą się najlep- 
I szem powodzeniem. 

Wianek Nabożeństw 
odprawianych w clago roku kościelnego 

ZAWIERA: 

1. Wezwanie Ducha to. 
2. Różaniec. 
8. LItauia do Najśw. M. P. 
4. Pod Twoją obronę, 
o. Nqwenna do Niepokalanego 

Poczęoia Najśw. Maryl Panny. 
6. Caład piękna jest Marya. 
7. O salntaria Hostia. 
8. Tantnra ergo Sacrameatnm. 
9. Koronka do 9erca Jezusowego, 

10. Litania do Serca Jezusowego. 
11. Nowenna do Ducha Świętego. 
12. Nabożeństwo do Najdw. Obll- 

oza. 
18. Litania o Najśw. I®. Jezus. 
14. Nabożeństwu do św. Józefa 

(Trlduum). 

15. Nabożeństwo do św. Stanlsła- ! 
wa K. (Trłduura). 

16. Nabożeństwo Bractwa Trzeź- 
wości. 

— Uroczystość N. M. P. Gromn. 
— Te Deam. 
— llocznlca za zmarłych Draci 

Trzeźwości. 
17. Ceremoniał III Zakonu ś<r. 

Franciszka. 
— Modlitwy na Zgrom, miesięczne. 
— Na obloczyny. 
— Przyjęci© do profesyU 
— Ciebie Boże Chwalimy. 
— Błogosławieństwo Apostolskie. 
— Absolucya Generalna. 
— Absolucya na godzinę śmierci. 

Wydanie ozdobne w dwóch kolorach. IJrok wyratnj. 
Oprawa z czarnego płótna z tytułem 1 emblematem złoconym. 
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DO NABYCIA W ADMINI8TRACYI 

Dziennika Chicagoskiego, 
141-143 W. Division St„ CHICAGO, ILL. 

Spółka Nakładowa 
Wydawnictwa Polskiego 

W AMERYCE, 

będąo w posiadaniu najlepiej 1 podług 
najnowszego systemu urządzono} 

—DRUKARNI,—— 
zatrudniając przytem tylko unijnych, wykwalifikowanych praco- 
wników, jest w możności wykonywać wszelkie roboty w zakreo 

drukarstwa wchodzące po możliwie nizkich cenach, w jak naj- 
krótszym czasie. 

Szczególniej Towarzystwom Polskim 
zwraca uwagę na poniżej wyszczególnione 
roboty, któremi się zajmnje specyalnio, 

DRUKUJĄC 
I I _ 

Koostytacye, Cyrkularze, 
Kwity kasowe, Afisze, 
llachunkl (Blll-heads, 
StatemenU), Nagłówki do 

listów (Letter-heads), 

iiany aareaowe ^iłutiiucos- 

cards), Karty wizytowe, 
Bilety I Programy na bale 1 

obchody, Katalogi, Cenniki 

(Price-liflta), Koperty 

1 wogóle wszystko co tylko w zakres drukarstwa wchodzi. 

Drukarnia nasza jest zaopatrzona w najnowsze czcionki I prasy 

drukarskie, mamy takżo swoją własną odlewiarnfę (Stereotyp® 
Koom), dlatego Jesteśmy w etanie wykonywad wszelki* praca w 

zakres drukarski wchodzące szybko, gustownie i tanio. 

WSZELKIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY 

NALEŻY PRZESYŁAĆ POD ADRESEM: 

THE POLISH PUBLISHING CO., 
141—143 W. Division St. CHICAGO, ILL. 


