
Z prasy polsko • amerykańskiej. 
We wspólnym interesie 

■ 

Z Albany N. Y. donoszą, że | 
dwadzieścia jeden wybitnych 
przemysłowców i fabrykantów ze 

wszystkich stanów Ameryki zało- 

żyło nową organizacyę pod naz- 

wą "Na£iojhal Assosiation of 

^Manufacturers of the United 

States, of America" która ma na 

celu uregulowanie stosunków 

pracodawców do unii robotni- 

czych. 
Hasłem tej organizacyi jest po- 

lepszenie stosunku pracodawców 
do robotników, stanie na straży 
idywidualnych praw obu stron, 
popieranie legislatury i występo- 
wanie przeciwko niej, jeśli tego 
zachodzi potrzeba. Korporacya 
owa ma walczyć wreszcie prze- 
ciwko nieprawnym i nieusprawie- 
dliwionym nadużyciom i wyzy- 
skom robotników. Główny ofis 

organizacyi znajduje się w New 
Yorku". 

Od lat kilku pracodawcy szuka- 

ją ściślejszego porozumienia ze 

swymi robotnikami a do tej po- 
ry nie mogli jeszcze uskutecznić 

tej sprawy, być może, że im się 
to teraz uda. 

Wyzyskiwani i krzywdzeni 
przez.'trusty robotnicy poczęli 
organizować się w unie i wy- 
twarzać samo obronę. Byłoby 
wszystko dobrze, gdyby na czele 

organizacyi stali ludzie uczciwi, 
sumienni, ale tak nie jest. Ci 

mniemani przyjaciele robotnika i 

jego obrońcy są gorszymi jego 
nieprzyjacielami, aniżeli trusty i 

korporacye. 
Nadużycia unijnych agentów i 

prezydentów organizacyi zostały 
cudownie (dowiedzione a winni 
ukarani. Okazało się, że ci co mie- 

li stać na straży interesów robot- 

nika, byli przekupywani i wymu- 
szali okupy a robitnikóy używali 
za narzędzia. 

Nieraz niejedna rywalizująca 
Sorpotadya przdkupywajła prze- 

wódcę robotników, a ten zarzą- 
dził strajk — nie dla polepszenia 
doli robotnika, ale dla zrujnowa- 
nia rywalizującej firmy. Nieraz 

Strajkowano po to jedynie aby od 
kontraktora wymusić gruby o- 

kup. 
Takie postępowanie narażało 

na straty interesa i robotników i 

pracodawców. Wielu fabrykan- 
tów wyprowadziło się z miast, 
gdzie strajki były częste i niepo- 
trzebne, a wielu kontraktorów zo- 

stało przyprowadzonych do ban- 
kructwa. 

Fabrykanci i przemysłowcy 
widząc, że wzajemne zwalczanie 
£ie do dobrego nie doprowadzi, 
postanowili wstąpić na inną dro- 

gę i zawiązali powyższą organi- 
żacyę. Organizacy ta ma położyć 
kres nadużyciom i wyzyskowi ro- 

botnika ze strony agentów unij- 
nych i ma zaprowadzić ściślejszą 
łączność pomiędzy pracodawcami, 
a robotnikami. 

"Dzień. Pols." 

Księża w związku. 
"Polak w Ameryce" polemizu- 

jąc z nami tak pisze: 
'"Dziennik Chicagoski", oma- 

wiając kandydaturę z przyszłego 
redaktora "Zgody" o którego wy- 
borze rozstrzygnie Sejm Związ- 
ku Nar. Pol., mający się odbyć z" 

końcem października br., w mie- 

ście Buffalo, nie chce wierzyć w 

to, jakoby obecnego redaktora 

p. Siemiradzkiego popierali na tę 
posadę i księża, albowiem ci nie 

należąc do Związku, nie mają 
wpływu na tę organizacyę i na 

wybór jej urzędników. 
'"Dziennik Cłiicagoski" myli 

się jednak pod i#m względem, bo 
do Związku 'Narpfd. Polskiego w 

rzeczywwtośer-iiależy^-kilku księ- 
ży, byłych ucziirow p. Siemiradz- 

kiego, obecnćgb^redaktora ''Zgo- 
dy" z tych czasów, kiedy to "pro- 
fesorował" w Seminaryum Pol- 
skiem w Detroit; Mistrz przelał 
swego ducha w swych uczniów, 
ale to jest dtich^nieszczerości i o- 

błiidy. Uczntgv&ę naśl^ują mi- 

strza. 
P. Siemiradzki nie należał do 

Zwitku ! nie przyznafls£;sifr-g 

nim do łączności tak długo, jak 
długo nieukazał mu się pełny 
żłób w postaci posady redaktora 

"Zgody"N 
Przedtem taił się ze swemi 

związkowemi zasadami i swym 
związkowym patryotyzmem. Po 

obiciu redikcyi „Zgody" i p. 

SiięmfLradzki, ni stąd ni zowąd 
okazał się tak zagorzałym związ- 
kowcem, że przed nim musieli- 
by pójść w kąt i pierwsi założy- 
ciele Związku. Była to więc kwe- 

stya żołądka, a nie patryotyzmu. 
Tak samo ma się rzecz i z tymi 
kilkoma księżmi, których p. Sie- 
miradzki wychował na członków 
Związku. 

Należą do Związku, a jednak 
nie mają odwagi przyznać się do 

tego otwarcie i ze swą przyna- 
leżnością do tej organizacyi u- 

krywają się tak, jakby z jakim 
występkiem. Po co^to ukrywanie 
się, ta tajemniczość, a częstokroć 
i zapieranie się swej przynależ- 
ności do Związku. 

Jeżeli to jest orgapizacya do- 

bra, to nie powinni się jej wsty- 
dzić, a jeżeli zła, to nie powin- 
ni do niej należeć. Jeżeli wstąpi- 
li do Związku Naród. Polskiego, 
to nie powinni się go wstydzić i 

powinni nosić jego odznaki. 

Takie nosze nie płaszcza na 

dwóch ramionach nie wychodzi 
ani im, ani Związkowi Naród. 

Polskiemu, ani też polsko kato- 
lickim organizacyom na dobre. 
Kto miał odwagę przystąpić do 

jakiejść organizacyi i uznać jej 
zasady i dążności za dobre,, ten 

nie pov iien się jej i wstydzić w 

obec innych. To faryzeizrn, to o- 

błuda, które źle świadczą o cha- 
rakterze człowieka. 

o— 

Z Detroit, Mich. 
Trudno opisać rado.ść ludu na 

tutejszem Jadwigowie. Można ją 
podzielać, ale wysłowić nie łat- 

wo. Trzeba było widzieć te tłumy 
cisnące się do kośicioła i te zastę- 

py stojące przed kościołem dla 

braku miejsca wewnątrz. 
Biskup Foley zniósł ekskomu- 

nikę rzuconą na komitet parafial- 
ny i w niedzielę otworzył kościół 
Św. Jadwigi. Ceremonia była pro- 
sta ale uroczysta. Parafianie z u- 

pragnieniem oczekiwali tej chwili 
i doczekali się. 

Biskup Foley, pfzybył do ko- 
ścioła i odprawił sumę asystował 
mu ks. Bieda, jezuita, który pod- 
czas sumy wygłosił namaszczone 

kazanie. Kaznodzieja winszował 

parafianom pomyślnego zakoń- 
czenia niemiłej sprawy i wzywał 
by na przyszłość pogrzebano 
wszelkie urazy i niezadowolenia, 
by się miłowano wzajemnie i ule- 

gano prawowitej władzy. 
Na twarzach zebranych oclbija* 

la się radość. Słowa kaznodziei 

rozczuliły niejednego. Płakano i 

cieszono się. Po sumie biskup 
przemówił do zgromadzonych. 
W kilku słowach powiedział im, 
że uczynił co mu obowiązek i 

sumienie nakazywało i że się cie- 

szy teraz razem z nimi, bo miłuje 
i kocha swe dzieci. Po przemó- 
wieniu biskup udzielił zgroma- 
dzonym błogosławieństwa, a na- 

ród z radością w sercu rozszedł 
się do domów. 

Rano o godzinie 8mej wczoraj 
ks. Bieda odprawił mszę, a po 

południu odbyło się nabożeństwo 

nieszporne. 
Co parafian z Jadwigowa naj- 

bardziej cieszy to wiadomość, że 

arcybiskup Symon postanowił 
odwiedzić ich i przybędzie do 

Detroit w środę. Dnia tego wie- 

czorem odbędzie "Się nabożeń- 
stwo, a arcypasterz wypowie ka- 

zanie. Parafianie gotują się do 

okazałego przyjęcia arcybiskupa. 
Nowy proboszcz dla parafii św. 

Jadwigi jeszcze nie został wy- 

znaczony, a jeśli jest wyzna- 
czony, to nazwisko jego nie zo- 

stało jeszcze opublikowane. 
Prawdopodobnie zostanie to u- 

czynionem w środę wieczorem 

podczas pobytu les. arcybiskupa- 
Symon a. 

Nie dziś wspominać o powo- 
dach nieporozumień, o przebieg 

gfii i staniadj — to wszystko ita- 

leży"jóż do przeszłości ł niećh in- 
dzie w zapomnienie. Parafii św. 

Jadwigi życzyć tylko należy spo- 
koju i pomyślnego rozwoju. 

— Anton*: Jóźwiak, lat 23, za- 

mieszkały pn. 933 Riopelle ul., 
o mało co ńjte stracił życia zeszłej 
nocy znajdując się na tramwaju 
Baker. Stał on na ławeczce po le-' 

wej stronie tramwaju, a gdy się 
za nadto przechyliły zmiotła go 
kara uliczna jadąca z przeciwnej 

1 strony. 
j Jóźwiak z kilku przyjaciółmi 
| powracał do domu około 11 go- 

j dżiny wczoraj w nocy. Niektórzy 
; poczęli igrać i skakać po ławce 
1 znajdującej się po lewej stronie 
! otwartego tramwaju, a między ni- 

mi był i Jóźwiak. 
Jóźwiak trzymając się siedże- 

; nia niebacznie przecnyiif się za- 

i nadto i został uderzony przez 

! tramwaj Michigan idący z prze- 

ciwnej strony, którego nie zau- 

ważył. Wypadek miał miejsce na 

; Gratiot ulicy, niedaleko Dubois. 
Oba tramwaje szły dosyć pręd- 

i ko. Przód tramwaju Michigan u- 

derzył Jóźwiaka w głowę i zrzu- 

cił go ze stopnia. Szczęściem Jó- 
źwiak padł wzdłuż torów i nie 

dostał się pod koła żadnej kary, 
w przeciwnym razie mało co by 
po nim zostało. 

Jóźwiaka podniesiono bezprzy- 
tomnego, oblanego krwią sączą- 

cą się z rany na głowie. Myśla- 
no z początku, że raniony ma 

rozbitą czaszkę. Odwieziono go 

do szpitala Panny Maryi. Rana 

I iego nic jest niebezpieczną, 
i Kilka wypadków przytrafiło 
; się pasażerom znajdującym się 
j na lewym stopniu otwartej kary. 

Kompania powinna przeciągnąć 
jaką klatkę od tej strony, aby 
zabezpieczyć pasażerów od nie- 

bezpieczeństwa. 
o 

Z "PORADNIKA JĘZYKO- 
WEGO". 

| — Coraz częściej spotykamy 
| szyk wyrazów:.... "drzewa, ga- 

łęzie których"..,, "góra, u stóp 
i której".... jest błędny, nie ma- 

jąc żadnego uzasadnienia, ani 

gramatycznego, ani logicznego. 
Po polsku powino być: "dom, 
którego właściciel" "drzewa, 

| których".... "góra, u której 
stóp".... 

— Zamiast "cyferblatu" mamy 

swojskie: tarcza zegarowa, za- 

miast "jakamery" — składy. 
— Wyrażenie: "Japończycy 

! wylądowali silny oddział", uży- 
i wane obecnie w dziennikach, jest 
j błędne,, ponieważ "lądować" i 

| "wylądować" nie jest czasowni- 

i kiem przechodnim; na oznacze- 

nie tej czynności posiadamy 
! zwrot: wysadzić na ląd. 

— Skoro nie mówimy "kijew- 
ski", ale kijowski, ulegając ogól- 
nemu dążeniu polszczyzny, win- 

niśmy uznać formacyę mohylo- 
wski za prawidłową i nie tworzyć 

I innej — "mohylewski". 
j — Ponieważ dzisiaj nikt nie u- 

żywa innych piór do pisania, jak 
tylko stalowych, niema potrzeby 
odróżniania pióra "stalowego" 
od pióra "gęsiego", a więc i na- 

zywania osobnym wyrazem. Je- 
żeli jednak komu chodzi o oso- 

bną a właściwą nazwę, to lepsza 
jest stalówka, gdyż "stalka" ma 

oddawna znaczenie: i) sprężyny 
stalowej w stanikach i gorsetach, 
2) osełki stalowej. 

— Ze względu na formy pokre- 
wne: przeszły przyszły, pode- 
szły, zeszły nie można uważać za 

barbaryzm użycia przymiotniko- 
wego imiesłowu "wyszły", np. 

"artykuł wyszły w osobnej od- 
bitce". 

— Forma: Punkty ma pier- 
wszeństwo przed "punkta", choć, 
pod wpływem łaciny, drugą czę- 

ściej się słyszy. 
— "Potrzebuje" jest często 

germanizmem, szerzonym szcze- 

gólniej przez Żydów; np. zdanie: 

"objaśnienie to potrzebuje uzu- 

pełnienia" powinno brzmieć: 
wymaga uzupełnienia. 

— "Ograniczam się do czego", 
lub na czem", lecz nie ograni- 
czam się czem (w znaczeniu: 

"poprzestaję na czem, zadowa- 

lam się czem"). 
— "Dobrze trafiony" (gdy mo- 

wa o fotografii) — wyrażenie *0- 
■ oełnie cobrawne. ... 

Najpiękniejszy Dar Pamiątkowy. 

WSPANIAŁY BCJKIET 
NAJCUDNIEJSZYCH KWIATÓW UCZUCIA 

RELIGIJNEGO I POEZYI LUDU POLSKIEGO. 

ARCYDZIEŁO LEGENDOWE: 

Królowa Niebios 
OŻYLI 

LEGENDY 0 MCE BOSKIEJ 
NA ZIEMI—W NIEBIE—l-Z NIEBA, 

spisane przez poetę i powieśció-pisarza M. Gawalewicza 
i ozdobione 20 ślicznemi illustracyami artysty 

malarza, Piotra Stackiewicza. 

Książka większego formatu, bo 9^x6^ cali, pięknie oprawiona; złocone 

brzegi. Druk wyraźny, ozdobny, na wytwornym papierze. 

37 Przecudnych legend o życiu, chwale i łaskach Najświętszej Panienki 

stanowią treść tego wspaniałego dzieła, niezrównanego jako dar pamiątkowy. 
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NABYĆ MOŻNA W ADMINISTRACYI 

Dziennika Chicagoskiego, UI'H3 chicago1.011 % 

Największa 
Polska 

Drukarnia 
ir Ameryco. 

Telefon 

Konro* 

794. 

DRUKUJEMY 
od najmniejszej 
karty wizytowej 
do największego 
afisza. 

Drukarnia nasza 

jest zaopatrzona w 

najnowsze czcionki i 

prasy drukarskie, 

mamy także swoją 
odlewiarnię (Stereo- 
type Room), dlatego 
jesteśmy w stanie 

wykonywać wszelkie 

prace w zakres dra- 

ka r s k i wchodzące 

SZYBKO, 
GUSTOWNIE I 
TANIO. 

PRZYJDŹCIE I PRZEKONAJCIE SIĘ. NA WSZELKIE ZAPYTANIA 

DOTYCZĄCE SIĘ ROBÓT DRUKARSKICH SŁUŻYMY Z OBJAŚNIENIAMI. 

DZIENNIK CH1CAGOSKI, 
141-143 W. Division St., CHICAdO. 

CZYTAJCIE DZIENNIK dCAGOSKI. 


