
ZE LWOWA. 

(Korespondcncya.) 

Przy sekretariacie katolickim 

w mieście naszem powstała sek- 

cya wielkiej wagi: biuro prasowe. 
Uędzie otio z jednej strony zbie- 
rało wiadomości o pracy katolic- 

kiej w kraju, jako też o zabiegach 
żywiołów, wrogich katolicyzmowi 
i naszemu narodowemu stanowi 

posiadania, w celu komunikowa- 
nia ważniejszych z tych wiadomo- 

cj uczciwej prasie krajowej. Z 

drugiej strony biuro to, śledząc 
dokładnie ruch prasy w rogowej, 
będzie wszystkie nieprawdziwe 
wiadomości, kłamstwa i oszczer- 

stwa w porozumieniu z intereso- 

wanemi osobami prostowało, a w 
razie potrzeby nawet ścigało są- 
downie. 

Przybywa, jak widzimy, społe- 
czeństwu ważna placówka w wal- 

ce z prasą bezwynaniowo - rady- 

kalną i żydowską, której rozpo- 

wszechnienie przy coraz powięk- 
szających się rzeszach czytelni- 
czych w kraju grozi poważnem dla 

ducha narodowego niebezpieczeń- 
stwem. · 

» [W z. m. odbyła się w Lipinicy 

piękna uroczystość: poświęcenie 
pomnika błog. Szymona z Lipini- 
cy. Urodzony między 1435 —1'444 

r., pełen ducha ascetycznej po- 

bożności, wcześnie wstąpiwszy do 
klasztoru Bernardynów na Stra- 

domiu, zasłynął on jako znakomi- 

ty kaznodzieja, spowiednik Kazi- 
mierza Jagiellończyka i mąż nie- 

pospolitej miłości bliźniego, któ- 

rej ofiarą padł w 1482 r. w czasie 

morowej zarazy w Krakowie. 

Zaliczono go w 16S9 r. w poczet 

błogosławionych, a w początku 
XVIII wieku wdzięczni rodacy 
^odejmowali kilkakrotnie myśl 
.vyjednania jego kanonizacyi. 
Myśl tę znów podjęto w czterech- 

ietną rocznicę jego zgonu tudzież 
a pierwszym wiecu katolickim 

* " i —* 
»> w ., jwv.<.till „ 

*. ». klasztor krakowski po żebra- 

ku potrzebnych materyałów 
wijfc>$ł na ręce kardynała Duna- 
jewskiego odpowiednią prośbę do 
itolicy Apostolskiej. 
inicyatywe do wzniesienia mu 

pomnika na rynku rodzinnego 
miasta dał przed kilku laty sędzi- 

ny mieszczanin Nowakowski, 

składki napłynęły tak obficie, że 
po trzech już miesiącach zebrano 
potrzebną sumę 7,000 kor. Posąg 
Błogosławionego, wykonany we- 
dług projektu dra Kunzeka, jest 
z Kamienia szydłowieckiego. 

Lipinica. miasto niegdyś kwit- 
nące za Władysława Łokietka i 

Jagiellonów, posiada cenny zaby- 
tek budownictwa w postaci mo- 

drzewiowego kościołka, wzniesio- 

nego około 1200 r. Kościołek ten 

Dbecnie grozi zawaleniem się, zas 
nie mniej zniszczone są trzy znaj- 
dując się w nim tryptyki, jedyny 
w tym rozdaju zabytek naszego 
malarstwa cechowego. Dr. Kopera 
>v r. z. obliczył koszta konserwa- 

cyi tych zabytków na 7,000 k., 

lecz ani ministeryum, ani sejm 
nie włączyły tej sumy do swojego 
etatu, zaś tegoroczne ulewy poczy- 

niły nowe znaczne szkody szaco- 

wnej świątyni. 
a aktualną sprawę wychodź - 

twa rzucają, co się tyczy Rusinów 
wieka we światło wydawnictwa 

^Towarzystwa naukowego imienia 
Szewczenki. Stwierdzają one. że 

między 1901 — 190 r. wyemigro- 
wało z A list ry i li:*,5i>9 Rusinów; 

największa cyfra wychodców by- 
ła w r. 190l> — ol. bo wyniosła 

i »na ". głów. Charakterystyce'· 

|nyn jest wzrost analfabetów 

jwM-of wychodców ruskich; iluś* 
; Kh v.-ynoM a w roku IDOs po 

a w r. UmK) 5.1.5%. Co do 

f trudnienia w latach lin>5 

najwięcej, bu było 
rubotOiAÓw j rolników, najmniej 
Te.nych za v; dów, bo fvAto 

Do Stanów Zjednoczonych 

^emigrowało w latach JDoi — 

Rusinów 115.W4. Najwiecej 
ich usiadło w Pensylwanii, <*dvz 

m,l~3. Powrotne wychodztwo Ku 
Uinów w stosunkn do Polaków 

(jest bardzo małe: u r. U*u8 po- 
wróciło Pulaków. Rusin·'w 

>tviko u.D60. Najsilniej rozwija się 
wychodztwo ruskie do Kanady 

zachodnich prowincyach - 

tworzą kiiHni pokaźny pro- 
pcent Iudno>c»; su,'JOO :ia ogólną 

t 

I liczbę 4UU.0OU. Rusini stanowią 

tam najlepszy żywioł rolniczy; 
względnie bogaci farmerzy ruscy 
nie należą już dziś do wyjątKÓw. 

K. A. 

Z KRAKOWA. 
I 

(Korespondencya.) 

Nowy Sącz stale święci uroczy- 
ście dzień poświęcony czci błog. 
Kingi, niegdyś ksieni miejscowe- 
go klasztoru Klarysek; od kilku 

zaś lat odbywa się tu uroczyste 
triduum w celu wybłagania za 

przyczyną Błogosławionej no- 

wych u Boga cudów potrzebnych 
do jej kanonizacyi. 
yV r. b. nabożeństwo to nosiło 

bardzo uroczysty charakter. Mia- 

sto przybrane zostało zielenią i 

chorągiewkami o barwach ko- 

ścielnych i narodowych. Sumę ce- 
lebrował ks. dr. infułat Bąba, zaś 
kazanie wygłosił ks. dr. Górka. 

Na zakończenie nabożeństwa od- 

była się półtoragodzinna proce- 

sya po mieście przy udziale 20,000 
i przy wtórze trzech kapeli wło- 
ściańskich. Srebrną trumienkę z 

relikwiami błog. Kingi, ofiarowa- 

ną w r. 1S92 przez hr. Stadnickie- 

go z okazyi 600nej rocznicy zgonu 
Błogosławionej, wynieśli z kościo- 
ła księża na ramionach, przez mia 
sto zaś dźwigali ją, zmieniając 
się kolejno, przedstawiciele 
wszystkich stanów, naprzód męż- 
czyźni, a potem kobiety. 
Rada katolicka w Krakowie o- 

trzymała od rady szkolnej krajo- 
wej zawiadomienie, iż, uwzględ- 
niając memoryał *Rady katolic- 
kiej, rada szkolna wezwała dy- 
rekcye zakładów naukowych w 

Krakowie, aby uczniom zakazały 
stanowczo uczęszczania nawet w 

towarzystwie osób starszych do 
t. z w. kabaretów, jak: „Appollo", 
„Nowości" i t. d., a w razie o- 

trzymania od dyrekcyi policyi za- 
wiadomienia o niestosowności ia- 

.... I 
kiegoś przedstawienia kinemato- 

graficznego, także na te przedsta- 
wienia. Niewątpliwie rozporzą- 

dzcnie to przyczyni się do podnie- 
sienia etycznego i zdrowego po- 

ziomu młodzieży naszej. |< 
Zarząd główny Straży Polskiej, |i 

na której czele od początku r. b. 

stoi dr. Straszewski, wydał nie- 

dawno sprawozdanie ze swojej 
działalności za V-lecie od d. 1 ma- 

ja 1010 r. do tejże daty 1910 r. 

Wykazuje ono różnorodne i boga- 

te plony pracy pożytecznej insty- 
tucyi, obejmującej, co rzadko się 
zdarza, zarówno dziedzinę ekono- 

miczną, jak kulturalno 
- narodo- 

wą. Starając się o popieranie i 

przemysłu polskiego, zarząd ro- t 

zesłał do stowarzyszeń polskich 
w Galicy i plakat ze spisem wy- 
borów polskich. Sprawą wydaniu 
skorowidzu wyborów krajowych 
zajęła się sekcya akademickiego 
koła Straży i spis ten jeszcze w j 

b. r. wyjdzie drukiem. < 

Sekcya ekonomiczna odbywała 
co tydzień posiedzenia, na których 
rozstrząsano sprawy bieżące, eko- ] 

nowiczne; urządzała bankiety w j 

sprawie zastąpienia wyrobów ob- 

cych polskiemi i przedsiębiorstw, 
celem importowania surowca 

wprost z krajów jego pochodzenia 
bez pośrednictwa niemieckiego 
handlu, rozsyłała też kwestyonar- 

jusze do fabryk krajowych. Sekre- 

taryat udzielał informacyi na za- 
* 

pytania o miejsca zakupna i zby- 1 

tu towarów krajowych. 
Strzeżenie praw i czystości j- c 

zyka polskiego i rozwinięcie w } 

tym kierunku akcyi, było również v 

jedneni z zadań stowarzyszenia. s 

Zarząd zwracał uwagę na niemiec^ 
1 

kie napisy, tam gdzie powinny ^ 

być polskie, a odpowiednia inter- t 

weneya w tym kierunku, podob- n 

nie jak w wypadkach używania s 

przez kupców lub przedsiębior- d 

ców języka niemieckiego, spro- 
r 

dzała pożądaną zmianę. W* piśmie 
* 

stowarzyszenia wprowadzono t. E 

zw. „kącik językowy", w którym 
podnoszono najczęstsze błędy, u- * 

żywane w polskim języku. W la- j' 

tach sprawozdawczych odbyło 
się kilka większych wieców i od- ^ 
czytów, których seryę o obecnem n 

położeniu Polaków we wszystkich t 

dzielnicach wygłosili: prof. dr. k 

M. Straszewski, prof. dr. M. Zdzie n 

chowski, prof. dr. S. Stroński i 

redaktor U. Marchlewski. 

W r. 1911 zawiązał się w łonie 
Towarzystwa komitet, zajmujący 

;ię stale urządzaniem obchodu 

grunwaldzkiego. Uroczyście oh 
:hodziło Towarzystwo rocznicę 
irodzin Zygmunta Krasińskiego i 

•ocznicę urodzin j. I. Kraszew- 

skiego. 
Podobnie jak w latach 1908, 

L>09, 1910 i 1911 r., urządziła 
>traż w Krakowie kolonię dla młc 

Izieży z clalekićh kresów. Fundu- 

szu na ten cel dostarczyło grono 
)bywateli, a OO. Zmartwychstań- 
:y za przystępną cenę udzielali 

nłodzieży mieszkania i utrzyma- 

lia. Młodzież w liczbie około GO 

iczyła się w Krakowie przez lipiec 
gramatyki, historyi i literatury 
)olskiej, poznawała pamiątki ns- 

•odowe, Tatry i okolice Krako- 

va. Z Wycieczek, urządzonych 
lia wszystkich członków, z v;'n- 

juje na wspomnienie wycieczka 
lo Królestwa Polskiego, Wilna i 

ego okolic. Towarzystwo wyda- 
vało w czasie sprawozdawczym 
niesięcznik, w którym poruszało 
lajważnicjszc zagadnienia z za- 

cresu swej działalności. 
Adam. 

Krótkie Nowiny z PolskT] 
Warszawa. — Szkoły ptoczqtkowe 

ryższe. — W niektórych miastach 

irowincyonalnych powstawać u nas 

aczęły szkoły rxgd. nowego typu, za- 

gadane na podstawce prawa z dn. 12 

zerwca 1912 r., p. n. „wyższa szko- 

i poczatkoAva". W gub. radomskiej 

rydano już pozwolenie na otwarcie 

zkół tego typu: w Kozienicach, w 

[amiennej i w Iłży; czwarta szkoła 

ej kategoryi powstać ma w Opocz- 

ie. W tych dniach —jak pisze Dz. 

Lujawski — w Aleksandrowie pogra- 

icznym odbyło się z wielka uroczy- 

tościa otwarć e „wyższej szkoły rza- 

owej początkowej", z udziałem ku- 

atora, inspektora, dyrektora kolei 

innych dygnitarzy. Jako prezes ko- 

lisyi szkoły podejmował gości hr. 

. Mycielski Trojanowski. 

Jak pisze korespondent Dzień, 

u jaw. — w nowopowstałej szkole 

>zyk polski prawdopodobnie wykła- 

any ne będzie, albowiem inspektor 

tkoly wręczył już dość dawno księ- 
arni miejscowej spis książek, jakie 

iaja być używane w szkole, w spisie 
•m jednak o podręcznikach do nau- 

i języka polskiego nic nie wspom- 
iano. 

Nadmienić należy, iż prawo z dn a 

5-go czerwca 1912 r., na którego 
adstawle szkoły owe są zakładane, 

rzewiduje, iż „za zgoda kuratora 

kręgu szkolnego mogą być wykła— 

dane Jako przedmioty dodatkowe 

(nieobowiązkowe: język miejscowy, 

rękodzielnictwo i niektóre gałęzie go- 

spodarstwa rolnego (par. 11.). Do 

rzędu przedmiotów obowiązkowych 

zaliczono: religię, język rosyjski, a- 

rytmetykę, geometrę, geografię, hi- 

storyę Rosyi, przyrodoznastwo i ry- 

sunki. Wyższe szkoły początkowe ma- 

ja na celu danie swym wychowańcom 
całokształt nauki początkowej, przy- 

czem mogą być one otwierane zaró- 

wno na koszt rządu, jako też miast, 

inetytucyi społecznych, stowarzyszeń 
i osób prywatnych, pozosając zaw- 

sze pod kontrolą i kierownictwem dy- 

rekcyi szkolnych. 

Kielce. — Upomnienie pasterskie. 
— J. E. Biskup dyecezyi kieleckiej, 

ks. Łoziński, w okólniku do ducho- 

wieństwa zazn. iż dochodziło nieraz 

do jego wiadomości, że nietylko chłop 

cy i dziewczęta, ale także dorośli 

przy przejeździe samochodów rzucają 
w nie kamieniami, wyrządzając przez 

to niemałe szkody właścicielom sa- 

mochodów. 

J. E. ks. biskup poleca przeto ka- 

płanom, ażeby z ambony i w konfe- 

sjonale częściej i surowiej upomina- 

li swych parafian dorosłych i dzieci 

w tym kierunku, by ich całkowieoie 

odzwyczaić od tego rodzaju dzikich 

wybryków, jako niezgodnych z prze- 

pisami Wiary św. naszej i niestosow- 

nych dla narodu cywilizowanego, a 

inowlercom i obcokrajowcom nasu- 

wających niepochlebne mniemanie o 

niskim poziomie jego kultury. 

Łódź. — Zlicytowany kościół ma- 

ryawieki. — Z Lodzi donoszą, iż ko- 

ściół maryawicki przy ul. Nawrat 

sprzedany został z Tcytacyi za długi 

hypoteczne. Nabywcą został niejaki 

Napelt. Biskup maryawicki założył 

przeciw tej sprzedaży protest na tej 
zasadzie, iż kościół jako ,,res sacra" 

nie podlega sprzedaży z licytacji. 

fprawa ta ma być wkrótce rozwa- 

żana w s?.dzie okręgowym piotrkow- 
skim. 

l'clnvaln z zastrzeżeniem. — Na o- 

statniem zebraniu gminnem w Ster- 

dyni, w pow. sokołowskim, uchwalo- 

no zaprowadzenie sicci szkolnej dro- 

gą otwarcia 13 szkół nowych, obok 
trzech już istniejących. 

W uchwale — jak donosi kores- 

pondent Ogniska — zastrzeżono, aże- 

by w szkołach obok języka rosyjskie- 

go był wykładany język polski, i aże- 

by wykład religii prowadził ks ądz. 

W sadzie. 

— j estai pan oskarżony, iż uderzy- 
łeś po\.cda tak siinie w policzek, że 

aż się przewrócił na ziemię. Masz 

pan pewnie do u i ego jaką złość? 
Bynajmniej, panie sędzio, gdyż w 

takim razie nie byłby powstał więcej! | 

Dziękczynne Indyki 

Rozdajemy 
Je Teraz 

każdego indyka będzie 
apetyczny Dziękczynny obiad i 

wy możecie dostać waszego Dar- 
mo jeżeli chcecie. Wybierzcie so- 
bie tylko to nowe ubranie albo 

palto w naszym Departamencie Odzieży, a 

faktycznie dostaniecie tego soczystego gulgacza 
darmo. Tu macie sposobność, która zdarza 
się tylko raz na rok. Czy więc chcecie korzy- 
stać z tego, czy teź wolicie sięgnąć do kieszeni 
po tę zimną, twardą gotówkę, aby zapłacić za 

Dziękczynnego Indyka? Lepiej przyjdźcie jutro 
i zobaczcie 

Nasze Zimo- 

we Palta 
Dostaniecie wielką wartość w każdym z tych spe- 
cyalnych $15 palt — gwarantujemy stanowcze zao- 
szczędzenie na każdej sztuce odzieży. Ubrania, tak- 
że — dobra materya i dobra robota po umiarkowa- 
nych cenach. Inne wielkie wartości na ubraniach i 

paltach, ,$10 do $35. Przyjdźcie, kupcie najlepszą 
odzież z zaoszczędzeniem i dostaniecie waszego 
Dziękczynnego Indyka Darmo. 

Otwarte we Wtorek, Czwar- 
tek i Sobotę Wieczorem 

i w Niedzielę Rano 

Największy Skład Odzieży i Trzewików na Przedmieściu 
Narożnik Milwaukee i Ashland Avenues. 

Ten Wam obsłuży za V| 
wszystkie instrumenta $ 

Najtańszy i najlepszy Gramofon jJ 
dostaniecie w naszym składzie · 

„ COLUMBIA GRAMOFONY t 
gwarantujemy ped · 
każdym względem ·1 

Mamy wielki wybór 

« 
najnowszego wydania, «i 

Polskich, Ruskich »! 
i Litewskich. dj 

4 
|· Nasz skład jest otwarty w każdy wieczór do godzi- 
5j ny 10-ej, a w niedzielę do 12-ej w południe. Jeżeli *£ 
|f· nie możecie przybyć osobiście do naszego składu, ^1 

piszcie po KATALOG naszych towarów, gdyż wy- ^ 
syłamy towar pocztą, expresem lub frachtem. 

'? Kto zamówi u nas Gramofon lub jakąkol-j ii 

i· i wiek ilość Rekordów, opłacamy wszelkie j ·! 

koszta przesyłki. j Jj 
f· //^^^ ·* 

[ HASŁEM NASZEM „SWÓJ DO SWEGO!M 

I W. H. SAJEWSKI, I 
fc 1011 Milwaukee ave. Chicago, III. 

Słynne czekoladki na przeczyszczenie 

iv L 
Usuwa zatwardzenie 

Dopomaga trawieniu 
Utrzymuje krew czystą 

Ex-Lax smaczne czekoladki ua przeor'-szezenie są polecano 

przez lekarzy jako łagOdue lecz pewne lekarstwo lia zatwar- 

dzenie we wszystkich lormacli. Kx-Lax uradowało tysiące. 

10c pudełko przekona was o wartości — we wszystkich aptekach. 

WIECZORNA SZKOŁA ANGIELSKA! 
TYLKU U NAS każdy, choć najmniej wykształcony 

wyuczy się pod gwarancyą gruntownie i płynnie czytać, pisać 
i mówić po angielsku w najkrótszym czasie. Poświadczają to 
65,000 zadowolonych uczni w Stanach Zjednoczonych i Kana- 

dzie, i 500 uczni, którzy ze wszystkich stron i okolic miasta, w 

naszej szkole obecnie się uczą. 

Nowy Kompletny Gwarantowany Kurs 
w klasach początkowych i wyższych rozpoczynamy 

we Wtorek, dnia 18 Listopada 
Kompletny gwarantowany kurs, trwa od trzech do sześciu 

miesięcy stosownie do zdolności ucznia. 

Lekcye odbywają się od 7-mej do 10-tej wieczorem. 
Ceny są jak najniższe i można opłacać w łatwych tygod- 

niowych ratach. 
Gotowi jesteśmy zapłacić $300 każdemu, kt2xy kiedykol- 

wiek nam udowodni, że u nas ktoś kurs skończył i angiel- 

skiego języka się nie wyuczył ku własnemu zadowoleniu. 
Szkoła Narodowa jest najstarsza, jedyna przez rząd kon 

sensyowana i dyplomowana Amerykańska odpowiedzialna 
szkoła dla imigrantów, polecana orzez wydział publicznych i 

wyższych szkół w Chicago oraz wszystkie wybitniejsze Pol- 
skie i Angielskie gazety w Ameryce, jak również przez amba- 

sadorów, konsulów i t. p. Dlatego ukończenie kursu angiel- 
skiego w naszej szkole zapewni każdemu imigrantowi szczęś- 
cie i dobrobyt w Ameryce. 

Narodowa Szkoła Języków, 
1152 Milwaukee Ave., :: blisko Division ul. 

Otwarta we dnie i wieczorem. W niedzielę i święta od 10 d· 12 przed połndntea. 

DOKTOR A.LITVIN 
Olla i mleukanle: 

835 Milwaukee ave., róg Elston ave. 
JLOCZy CUU^UUJ \«nuft 

i dzieci vrłasueml medycynami 
Zwraca specyalną uwagę na wszelkie 

chroniczne choroby 
Godziny oflsow·: Od 9 rano do 9 wieczo- 

rem każdego dnia. We czwartki popołudniu 
wyłącznie leczy choroby kobiece. 

Teiel'on Mouroe 5734 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 
nie z medy- 
cyną włącz. 

I 

Odwiedza pa 
cyentów we 

dnie i w nocy 

Każdego cza- 
su gdy zażąd. 

I 

DOKTOR WISSIG ze star^okn^^ 
Leczy wszystkie choroby mężczyzn I kobiet bez wzg'edu jak zastarzałe i zaniedbane one są I 

Wyleczył już tysiące chorych. Leczy wszelkie choroby żołądka, płuc, nerek i pęcherza R 
także zatrucie krwi. choroby skórne, rany· reumatyzm, ból głowy, ból w krzyżach, kaszel. 
ból gardła oraz wszystkie tajne choroby mężczyzn lub kobiet. Jeżeli inni nie mogli was I 
wyleczyć, przyjdźcie tu a przekonacie się sami co on może dla was uczynić, 

Pamiętajcie adres: 1759 W. 18ta ul., róg Wood ul. 
(Nad składem obuwia.) Telefon Canal 3263 

III — ! I——— 

Dobry towir, niskie ceny, to Jwt hislo nisiej od 22 lat znane) firmy 
Wielki wybór zegarków, szczero złotych, 
obrączek ślubnych, dyamentów i t p. 

Dajemy atfoowną ewer»u<yfn· wsiyttko 
REPARACYA ZEOAHKÓW. 

ifRAP.łfFR A. KfKINSKl 10,0 milwakejb atł m 
MIMUKCn <56 , błl«ko AaiuiU aL Mooroe 37· 


