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Tak zwany „komitet agitacyj- 
ny", złożony ze starych wiarusów 

Trójcowa, podaje do wiadomości 

Trojcowian odezwę następującej 
treści: 

Szanowni Rodacy i 
Rodaczki ! 

Należenie do towarzystw i 

organizacyi jest w Ameryce 

prawie koniecznością. Tylko w 
towarzystwach i organizacyach 
może zwykły człowiek rozwijać 
się, kształcić i doskonalić; tyl- 
ko w towarzystwach znajduje 

szerszą sposobność do wynu- 
rzania swych uczuć i myśli i 

do życia towarzyskiego wogó— 
le; tylko towarzystwa i organi- 

zacye zabezpieczają jemu i ro- 

dzinie jego dobroczynną pomoc 
oraz współczucie w wypadku 
choroby lub śmierci. 
Różnorakie korzyści wypły- 

wające z należenia do towa- 

rzystw i organizacyi starsi 

Trójco wianie znają dobrze, dla 

tego też prawie wszyscy do roz- 

maitych towarzystw i organi- 

zacyi należą i swoje w nich 

podatki chętnie opłacają. Tego 
jednak nie niożnaby powiedzieć 
o Trójcowianach nowszych i 

młodszych: wielu z nich do ża- 

dnych towarzystw ani organiza- 

cyi jeszcze faktycznie nie nale- 
— jeszcze się nie zdecydo- 

wali na zrobienie pod tym 

względem swego wyboru. Pod 

adresem tych właśnie niezdecy- 

dowanych wysyłamy niniejszą 
odezwę. 
Drodzy Bracia i Siostry! Ja- 

ko ludzie rozumni i z natury 
skłonni do życia towarzyskiego, 
rozumiecie niezawodnie potrze- 

bę należenia do towarzystw i 

organizacyi. Jeżeli tak jest w i- 

stocie, to nie odkładajcie wstą- 

pienia do nich z dnia na dzień, 
ale zapisujcie się do nich zaraz. 
Czem prędzej, tem dla was le- 

piej, tem korzystniej. 
Towarzystw i organizacyi 

wam odpowiednich daleko nie 

potrzebujecie szukać, bo w pa- 
rafii naszej macie ich wybór 
wielki: są tu towarzystwa mę- 
skie i żeńskie, towarzystwa 
dla młodzieży i dla ojców, tu» 

dzież matek rodzin, towarzyst- 
wa istniejące same w sobie i 

towarzystwa będące grupami 
organizacyi, z których prawie 
wszystkie popierane przez na- 

szych rodaków w Ameryce są 
dość licznie reprezentowane w 

naszej parafii. Mamy tu i grupy 

związkowe i zjednoczone, gru- 

py Unii Polskiej i towarzystwa 

należące do Stowarzyszenia Po 
laków z siedzibą w Milwaukee; 
są tu również i dwory forester- 

skie tak męskie jako też i żeń- 

skie, oraz towarzystwa hołdu- 

jące Macierzy Polskiej. Wszy- 
stkie nasze towarzystwa i or- 

ganizacye rekomendujemy 
Wam jak najusilniei, zapewnia- 
jąc Was. że wszystkie one tak 

pod względem finansowym jak 
i towarzyskim stoją dobrze. 
O dogodności należenia do 

towarzystw we własnej parafii, 
zdaje nam się, mówić nie ma 

potrzeby — każdy prawy para- 
fianin i bez tego rozumie to 

wszystko bardzo dobrze; zdaje 
również sobie sprawę i z tego, 

że należąc do któregobądź to- 

warzystwa w parafii, już tem 

, samem przyczynia się do po- 
większenia jej dobroczynnych 
wpływów. 

Polecając jeszcze raz Trój— 
cowianom jak najusilniej miej- 
scowe towarzystwa i organiza- 
cye, oraz po bliższe informacye 

tyczące się tychże odsyłając do 

naszego ks. Proboszcza, kreśli- 

my się, w imieniu Osady Św. 

Trójcy, . ^ 
Marcin Bora, 

Paweł Gerlich, 
Stanisław Biegalski, 

Komitet agitacyjny. 
+ 

Ktokolwiek zwiedza szkołę pa- 
rafialną S w. Trójcy tego roku, u- 

derzonv jest wielkim natłokiem 

dziatwy. Blisko dwieście przyro- 
sło do liczby roku zeszłego. Kla- 

sy' więc przepełnione są po brze- 

gi. Nigdzie nie ma wolnego miej- 
sca. Potrzeba nowego gmachu 
szkolnego nader błagalnie rzuca 

się w oczy. To też komitet ko- 

ścielny powziął zamiar przedsta- 
wić tę sprawę parafianom na rocz 
nem posiedzeniu, które przypad- 
nie w styczniu roku następnego. 

Oby rychło stanęła nowa szkoła! 
+ ł ł 

Kiedy po raz pierwszy rydle i 

oskardy zadzwonimy na podwórzu 
szkolnem, niszcząc i Rujnując do 
reszty stare mieszkanie ojców 
duchownych, mówiono, iż za trzy 
miesiące stanie budowla nowa. 

Tymczasem rzeczywistość świad- 

czy inaczej. Dzisiaj jeszcze dale- 
ko do jej wykończenia. Budowa 

posuwa się powoli, nieznacznie, 
głównie dla tego iż ogniotrwałe 

podłogi najwięcej pożerają czasu. 
Skutkiem czego niedogodność 
położenia księży daje się dotkli- 

wie odczuwać: z niecierpliwością 
oczekują lepszej doli... 

ł ·!· 

Wizyty Jubileuszowe wspólne 
rozpoczęto w kościele Św. Trój- 
cy 14go września. Odbywają się 
one co niedzielę zaraz po niesz- 

porach. Aczkolwiek wielka liczba 
; parafian bierze w nich udziai, 

j wszakże pożądanem jest, aby 
wszyscy skorzystali z tak hojne- 
go dobrodziejstwa Kościoła Św., 

| starając się usilnie o dostąpienie 
odpustu zupełnego. Jest to sposo- 

j bność rzadka w swoim rodzajfi. 
Jednocześnie też zwraca się uwa- 

gę i na to, że czas jubileuszowy 
kończy się ze świętem Niepoka- 
lanego Poczęcia Najśw. Maryi 

Panny, tj. 8go grudnia, rb. Pó- 

! ki wiec czas dłuższy, pożytkujmy 
z niego. 

A 

Bazar na rzecz Towarzystwa 

Dobroczynności pod wezwaniem 
św. Wincentego a Paulo roz- 

pocznie się jutro po nieszpo- 
rach w dolnej sali szkolnej. Od- 

będzie się także w następną śro- 

dę i sobotę, 15 i 18 paźdz. wie- 

czorem, oraz w niedzielę, 19 paź- 
dziernika, po nieszporach i wie- 

czorem. Zapowiada się dobrze. 

Udział w nim wziąć przyrzekły 
niektóre Towarzystwa „in corpo- 
re". Fantów specyalny komitet 

nazbierał sporo. Niektóre są dość 
' kosztowne i bardzo ładne. Pauie 
1 
z Komitetu Wykonawczego do - 

i kładają wszelkich starań, aby 
I rzecz cała* tak dla gości, jakoteż 

[ dla Tow. Św. Wincentego a Pau· 
I lo, wypadła jak najlepiej. 
1 

Wszyscy parafianie i parafianki 
Św. Trójcy, oraz ich dobroczyn- 
ni przyjaciele i sąsiedzi, proszeni 
są o zwiedzenie Bazaru. 

•j* V 

Jutro popołudniu rozpoczyna- 

ją się publiczne występy Kółka 

Literackiego. Odzywać się będą 
co dwa tygodnie aż do pierwszej 

niedzieli kwietnia. Popisy te za- 
powiadają się nder świetnie. 

Jak w zeszłym roku, tak i w o· 

becnym, na każdym'występie o- 

degrana będzie ciekawa k'.<medyj- 
ka. Spodziewamy się, że mło- 

dzież korzystać będzie należycie 
z tej pracy młodych literatów i 

literatek i gromadzić się będzie 
jak najliczniej na te występy, 
które uczyniły Kółko Literackie 

na Trójcowie sławnem na całe 

polskie Chicago. Wstęp bezpłat- 

ny. 
S· ·£· * 

Może niezadługo hala szkolna 

będzie miała scenę, która nada 

się na mniejsze przedstawienia. 
Kółko Literackie przemyśliwa 
nad dostarczeniem kulis dla estra- 

dy. Specyalny komitet już w tym 
kierunku pracuje. 

.j. »j· 

Sokoli instalowali na ostat- 

niem posiedzeniu swego nowv^o 
dyrektora, X. Bolesława Sztucz- 

kę. Od tego młodego, energicz- 
nego kapłana, wielkiego zwolen- 

nika Sokolstwa, niemałych rze- 

czy się spodziewają. 
Ćwiczenia dziatwy sokolej już 

się rozpoczęły. Zorganizowały 
sie dosyć pokaźne klasy tak 

chłopców, jak i dziewcząt. 
ł 

Wielkie przedstawienie Kółka 

Literackiego odbędzie się w śro- 

dę wieczorem, dnia 2£-go paź- 

dziernika, w hali Walsha. Ode- 

grana będzie nadzwyczaj zajmu- 
jąca komedyjka zatytułowana: 

„Oj ten teatr". Po przedstawie- 
niu zaba\va taneczna. Bilety po 

75, 50 i 35 centów. Można już je 
nabywać na plebanii, u sekreta- 

rza albo u członków. 
* 

Tow. „Dzieciątka Jezus" pol 

instalowaniu swego nowego dy- 
rektora, Brata Eligiusza, zabraiO 

się do czynu. Aby zachęcić człon- 
ków do regularnego uczęszcza- 

nia na posiedzenia, postanowiono 
najregularniejszym chłopcom u- 

rządzić od czasu do czasu wycie- 
czkę do ciekawych miejsc w 

Stanie Illinois lub Wisconsin. 

Nagroda taka powinna ściągnąć 
jak najliczniejsze zastępy chłop- 
ców na posiedzenia. 

Niedzielna nauka religii, która 

się rozpoczęła w drugą niedzielę 

zeszłego miesiąca, jest już w peł- 

nym biegu. .W kaplicy Aniołów 
Stróżów uczy Wiel. ks. S. Ho- 

siński, C. S. C., zaś w kościele 

górnym Wiel. ks. S. Gruza, C. S. 

C. Obaj ci katecheci tłómaczą w 

tym roku Stary Testament w hi- 

storyi Biblijnej. Z wykładów ko- 

rzystać mogą nietylko dzieci 

szkolne, ale i dorosłe osoby — 

nawet starzy. Boć nikt nigdy za 

wiele się nie nauczy... Bardzo 

też ubolewać należy na to, iż 

chłopcy i dziewczęta, którzy zo- 
stali przyjęci do Komunii św. u- 

roczystej w latach 1C12—1913, 
nie przychodzą na katechezę w 

takiej liczbie, w jakiej przycho- 
dzić powinni. W tym względzie 
powinna okazać się jakaś popra- 
wa, dzieci wszystkie winny być 
obecne na nauce katechizmowej 
co niedzielę, a nie wycierać stoł- 
ki czy krzesła w teatrzykach.... 
Z przyszłą wiosną nadchodzi 

Bierzmowanie: będzie to bardzo 
właściwe przygotowanie się do 

przyjęcia owego Sakramentu dla 

tych dzieci, które regularnie sta- 
wiać się będą na wykład religii 
niedzielnej. 

+ ł 

Na budowę w dalszym ciągli 
złożyli: Tow. Niewiast Różańco- 

wych $500.00; Arcybractwo ier- 
ca Maryi $15.00; Michał Ku- 

szyński $15.00; Po $10.00 ofiaro- 
wali: Morawski Walenty, Kazi- 

mierz Preys, Tow. Bolesława 

Wielkiego, Aniela Brudnachow- 

ska, Anastazya Tuesen, Józef 

Jarzembowski, Szyipon Wójta— 
.Iewicz, Tomasz Szweda, Tow. 

Św. Trójcy, Oddział 30 Macierzy 
Polskiej, Tow. św. Elżbiety, Gr. 
146 Z. P; Teofil Rux $8.00; An- 

drzej Soliński $7.00. Po $5.00 zło- 

żyli: Michał Szpila, Jan Filip, 

Józef Śpiewak, Maciej Michalski, 
Marcin Marquardt, Józef Paw- 

iak, Józef Kolbusz, Józef Proch, 

Władysław Sokołowski, Woj- 
ciech Iwaszek, Paweł Kostkie- 

wicz, Władysław Siemiaszko 

Mateusz Jurczak, Stanisław Pra- 

ska, Marya Brandt, Aniela Hor- 
rt-wer, Piotr Wentz, Ludwik :· 

daszkiewicz, Jakób Stec, Jan 
Skora, Marya Dziondziak, S*efa?i 

Zinievicz, Edward Blachowsk·, 

Tow. M. B. Nieustającej Pomo- 

cy, Jakób Urban, Tomasz Pa- 

czyński, Antonina Gorzka, Trze- 
ci Zakon św. Ojca Franciszka, 

Jan Sadowski, Franciszek Gorli- 

kowski, Marya Broż, Andrzej 
Makowski, Józef Romanowski, 

Walenty Drajus, Franciszek Ry- 

barczyk, Karol Pstrąg, A. Szy- 
mański, Władysław Igl?vvski 
Teofil Plitt, Cecylia Koralewska, 
Zuzanna Brzezińska, Hipolit 
Mańkowski, Władysław Sza- 

frański, Józef Olejniczak, Męski 
Oddział Apostolstwa Modlitwy, 
Tow. Klucz Wolności, Antonina 
Rudnicka, Mat. Truszczyński 
Bartłomiej Ruszkowski, Paweł 

Sowiński, Michał Nawrot, Stani- 
sław Smieszniewicz, Jan Sapy· 
towicz, Edmund Kozłowski, An- 
na Kasianowicz. 

•* 4· + 

Na ostatniem posiedzeniu Ka- 

peli Św. Trójcy uchwalono, aby 
nie wzbraniać wstępu do Kapeli 
nikomu z powodu starszego wie- 

ku, a zatem odtąd każdy Trójco- 
wianin od roku 1'3-go życia może 

zapisać się do Kapeli Św. Trój- 

cy. Potrzeba przedewszystkiem 
basów, altów i barytonów. Pró- 

by odbywają się w poniedziałki 
i piątki w szkole przy kościele, 

od 8-mej do 10-tej wieczorem. 

Kandydaci tam się mogą zgłosić 
po bliższe informacye. 

+ + + 

Tow. Dorastającej Młodzieży 

na Trójcowie wystosowało nastę- 
pujący komunikat: 

„Posiedzenie T. D. M. od- 

bywa się w czwarty ponie- 
działek miesiąca. Każdy porzą- 
dny młodzieniec, który skoń- 

czył lat 15-cie życia, może na- 
leżeć do naszego grona. Wa- 

runki wstępu są bardzo łatwe, 

przywileje i korzyści — wiel- 

kie. Młodzieńcy, nie traćcie 

czasu na wymówkach „I have 

plenty of time"; nie zdradzaj- 
cie wynaradawiania się, albo 

raczej zdziczenia tak głupimi, 
brukowymi „argumentami" — 

„I am no Polack." 

Pamiętajcie, że z waszej pol- 
skiej skóry wyleźć nie potrafi- 
cie, nawet gdybyście nierozu- 
mnie sądzili, że pruska lub mo- 
skiewska jest lepszą od waszej. 
W Poznańskiem nasi Rodacy, 
aby pozostać Polakami, wypo- 
wiedzieli śmiertelny bój swoim 

ciemiężycielom. a wy, mło- 

dzieńcy, na tej wolnej ziemi 

Waszyngtona, tylko dla tego, 

że nikt wam ojczystej „skóry" 
nie zdziera macie ją sami zrzu- 

cać, przez zapisywanie się do 

różnych innonarodowych, po- 

kątnych klubów i klubikow. 

Wstyd i hańba tym młodzień- 

com, którzy sprzedają za bez 
cen to, za co ich praojcowi* 
strumienie krwi przelali. O- 

każcie się Polakami przynaj- 
mniej przez należenie do To- 

warzystw polskich. Jednem 2 

takich jest Towarzystwo Dora- 

stającej Młodzieży." 
* + + 

Towarzystwo Śpiewu Wyższe, 
Szkoły Św.. Trójcy, pod dyrek- 
cyą pana A. Małłka, urządza kor 

cert na hali Św. Trójcy dnia 23gc 
listopada ; bilety można dostać t 
studentów lub u dyrektorów 
Brata Piotra, C. S. C., każdegc 
czasu. 

# # # 

Na rzecz Towarzystwa Dobro 

czynności chołpcy od Tow 

„Dzieciątka Jezus" rozprzedają 

losy na piękny zegarek. Losowa· 
nie odbędzie się na przyszłem po 
siedzeniu. Chłopcom, którzy naj 
więcej losów sprzedadzą, wyzna 
czyło Towarzystwo nagrodę. 

+ + + 

Obchód dwudziestej rocznicy 

swego założenia postanowiłc 
Tow „Dzieciątka Jezus" święci< 
dopiero w grudniu. 

4. 4· *· 

Dzięki zdrowomyślności i sta 

raniom Osady Towarzystw ni 

Trójcowie, powiększoną zostałi 

o sporą liczbę książek, stosow 

nych przedewszystkiem dla mło 

dzieży szkolnej. Mogą więc chło 

pcy i dziewczęta czytać a czytac 

Oby jak najwięcej ich czytało 1- 

uigdy tego nie pożałują. 
Obecnie jest przeszło 1,200 to 

mów rozmaitej treści. Odbiorców 

jest 200 i kilku. 

Wypożyczać można książki v< 

kartą Federacyjną, która kosztu 

je 10c. 

Wypożyczający obowiązani s; 

stosować się do regulaminu wy 

pożyczki. A zatem: nie wolno m 
robić z książką co im się podoba 
nie wolno zatrzymywać jej n; 

swą własność; nie wolno drze< 

ani pisać w niej lub na niej, choć- 

by najmniejszego słowa: ni< 

wolno trzymać książki poza o 

graniczony czas. W razie przeci 
wnym odbiorcy podpadają ka- 

rze. 

Biblioteka otwarta jest dwi 

razy w tygodniu: co środę oc 

godziny 7-mej do 8:30 wieczo 

rem, w niedzielę od 1-ej do 2.3( 

popołudniu. 

i Kto Chce Posłać Przed Świętami Pieniądze do Starego Kraju, 
I niech się z tem zgłosi der departamentu zagranicznego 

w BANKU POLSKIM ( arożnik) 
1 1201 Milwaukee Ave., róg Division ulicy- 

który posyła pieniądze do Polski pod wszystkiemi trzema zaborami ij. Korony, Ruble i Mar- 
ki po najtańszym kursie i za niską opłatą, w szczególności do Galicyi przesyła za pośredni- 
ctwem banku krajowego we Lwowie w 12 — 15 dniach. Ponadto zawiadamia specyainemi 
pocztówkami wysyłających, o otrzymaniu pieniędzy przez adresatów. Prócz tego Bank Polski 

sprzedaje KARTY OKRĘTOWE na wszystkie linie okrętowe po takich 

samych cenach jak wprost od kompanii, udziela przytem wyczerpujących informacyi jak 
należy podczas podróży postępować, ażeby szczęśliwie i bez kłopotu na miejsce zajechać. 

WYMIENIA PIENIĄDZE starokrajskie na amerykańskie i odwrotnie, po bieżącym kursie. 

gi—es 

Departament zagraniczny otwarty jest w poniedziałki i soboty do godziny 8-tej wieczór; 

we wtorki i czwartki do 8-mej wieczór, zaś w środy i piątki do 6-tej wieczorem. 

... "...i 


