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KALENDARZYK. 

Jutro lt» lipca: . M. Szkaplerz- 

nej. Św. Reinholda. 

RUCH PAROWCÓW. 
PRZYBYŁY: Nowy York: Noor 

dam. Taormina. Patris. Boston: Nu- 

midian. Providence: Madonna. Balti- 

more: Armenia. Neckar Queenstown: 
Fraaconia. Nagasaki; Coila. Genua: 

Cratic. Mexiionnes: Santa Clara- Ma- 

nila: Radnorshire. Neapol: Patria. 

Liverpool: Belierophon, Canadien, 

Mauretania. Antwerpia: Kroonland. 

Llbawa: Car. Brema: Kronprins Wil- 

helm, Brema. Pertland, Ore.: Strath- 

clyde. 

ODESZŁY: Nowy York: Luaitan», 

United States, Nieuw Amsterdam, 

Russia. Boston: Arabie, Caronia. Na- 

gasaki: Sequoya. Azory: Roma. Li- 

bawa: Kursk. Hongkong: Chicago 

Maru. Seattle: Ado Maru. 

UWAGI 
Z Ech Pozjazdowych. 

Wśród całego szeregu Komen- 

tarzy i gadanin po zjezdzie i o 

zjeździe P. R. N. dwie kwestye 
wydają się nam dostatecznie wa- 
żne do omówienia ich na tern 

miejscu — miarodajnego, po- 

zwolimy sobie zaznaczyć, bo głos 
nasz co do nich istotnie i jedynie 
miarodajnym być może. W pier- 
wszej kwestyi — posłuży on ku 

pouczeniu, kogo należy, w dru- 

giej ku ukróceniu marnej, złośli- 

wej plotki. 
+ 

: Co do pierwszego więc: 
Z podziwem dowiadujemy się, 

że u paru osób z publiczności,bę- 
dącej na sali w czasie sesyi P. R. 

'N., wywołał sensacyę pewnego 

rodzaju fakt ten, iż — jak się 
był ignorant — pisarek od „zwią- 
zkowego" wyraził — „redakto- 

rzy naszego pisma przy powita- 
niu wchodzącego na salę Biskupa 
— w rękę całowali".... Na- 

przód — zasada: ceremoniał po- 
wszechnie przyjęty orzeka, że 

przy witaniu czy żegnaniu Bi- 

skupa całuje się pierścień jego, 
w którym zawarte są relikwie, 

jako godności biskupiej symbol. 
Wiadomo, że przy odnoszeniu 

cię osobistem do dostojników, 
zajmujących pewne jakieś stano- 
wiska wznioślejsze w dnem 

społeczeństwie, czy jakichś jego 
sferach, istnieją przepisy c«" no- 

nialne, które zdawna zachowuje 
się i w najdemokratyczniejsiych, 
najpostępowszych kołach. Więc 
całowanie Biskupa w pierścień— 
nie w rękę — z lekkiem przyklęk- 
nięciem — jest obyczajem wśród, 

katolików dawnym i powszech- 
nym, jest oznaką czci dla apo- 

stolskiej dostojnika kościelnego 
godności, nie zaś — jak się z te- 

go gorszą różni 
— średniowiecz- 

nem zacofaniem, czy serwiliz- 

mem... 
+ 

O „zacowaniu" naszem 

niech tam już myślą, co chcą, · 

serwilizmie jednak, to i myśli 

chyba być nie może w tutej- 

szych demokratycznych stosun* 

kach: pozostaje więc do wzięcia 
w uwagę jedynie osobisty sto- 

sunek witających w tym przy- 

padku do witanego, czy wito- 

nvrk - «itnsunek ten iest teffó - 

dzaju, że i objawem wdzięczno- 
ści za wielokrotnie okazaną życz- 
liwość i czci dla zasług, a dostej- 

jeństwa w Kościele, którego my 
wyznawcami jesteśmy — i wielu 

innych pomniejszych okoliczno- 

ści wynikiem i wyrazem było to 

powitanie takie, jakie było. Za- 

znaczymy, źe obecnie — właśnie 

wobec demokratyzacyi stosun- 

ków, postępującej szybko a po- 

wszechnie, — najczęściej w miej- 
scach publicznych, zwłaszcza 

tam, gdzie mogą znajdować się 
ludjie rozmaitych przekonań lub 
wyznań i my witamy czy żegna 
my Biskupa, podającego rękę, 
tylko jej uściśnięciem przy rów- 

noczesnym ukłonie, przyczem 

zwykle sam Biskup daje znak, że 

nie życzy sobie należnego odda- 
nia czci — przez ucałowanie pier- 
ścienia;—robią tak często nasiXX 

Biskupi. Aleć w wypadku oma- 

wianym byliśmy w domu katoli- 
ckim na zebraniu przeważnie, 
wyłącznie niemal katolików, wi- 

taliśmy swego Biskupą, który z 

nami od początku do końca, tru- 
du nie żałując, pozostawał, za co 

byliśmy mu szczególniej serdecz- 
nie zobowiązani i czcią dlań naj- 

głębszą przejęci jesteśmy zaw- 

sze; — więc... gdy w dodatku 

Biskup ów wyróżnia nas swą 

szczególniejszą uwagą i dłoń po- 

daje — nawet przed innymi 
jakże inaczej postąpić wypada- 
ło?... Nie piszemy tego dla ja- 
kiegoś tłómaczenia się -- bynaj- 
mniej! My wiemy, co robimy i 

nauki towarzyskich manier mo- 

glibyśmy raczej innym udzielać, 

jak w rzeczywistości i udzielaliś- 

my jej już niejednokrotnie — a 
zatem tylko dla pouczenia tych, 
co tu pojęcia o rzeczy nie mając 
— pouczenia takiego potrzebują, 
kreślimy te słowa, wiedząc zre- 

sztą najlepiej, że nie wszystkich 
one przekonają ; ale trudno, na 

upór leku nie wynaleziono do- 

tychczas... 

j — jeszcze jedno spostrzeże- 
nie : krytyka tego rotjzaju, jaką 
tu omawiamy, może istotnie mieć 

miejsce tylko w takiem środowi- 
sku wybujałej samowoli, a szowi- 
nizmów i indywidualizmów 
przeczulonych, jaką tu Ynamy : w 
innem społeczeństwie, w karby 
jakiegoś systemu ujętem, kwe* 

stye .podobne zgoła przydarzyć 
się nie mogąt tam się każdy — 

chce, czy nie chce - stosować 

musi do form oznaczonych i ko- 

niec; wiadomo, że nawet ultra - 

demokratyczna Ameryka ma 

swoje ceremonie i strzeże ich 

troskliwie, a proszę tych, co nas 

krytykują niewcześnie, spróbo- 
wać nie zastosować się do o- 

wych obyczajów i przepisów, to 

spotka ich niechybnie to, co w 

drugiej części niniejszego oma- 

wiamy. Tylko — »e tam mają si- 

łę, której słuchać trzeba — bo to 

siła, a my, no — u nas kazdY 

pan „równy wojewodzie , jak za 

dobrych czasów szlacheckiej 
wolności złotej... Nieprawda? 

ł t 

A tera* druga sprawa: 
Rozmaitej kategoryi i warto- 

ści, przeważnie pośledniej naj·· 
serdeczniej si — często osobiści 

przyjaciele nasi — radzi znalezc 

dziurę w całem, a na czystem 

plamę, opowiadają, że na „kate·· 
liekim" — z przekąsem ten wy- 
raz ma się intonować, ijeździe P. 
R. N. „inkwizycyjne" panowały 
stosunki, bo prasę wykluczać 
chciano, bo ludzi za bary ze sali 

taskano, gdy się żegnać czy wsta- 

wać podczas przysięgi nie chcie- 
li itf».* .. J«st to wszystko kłam- 
stwo świadome, tern więc nik- 

czemniejsze, a znaną, doświad- 

czoną wielokrotnie złośliwością 

dyktowane. 
+ 

Co do prasy — to zażądano od 

niej tylko wylegitymowania się, 
to zaś z tej jedynie przyczyny, by 
wiedzieć kto jest, kogo reprezen- 
tuje i by potem pismom, o któ- 

rych wiemy, że będą niestworzo- 
ne rzeczy wyłgiwały o zjeździe, 
módz dowodnie powiedzieć, że 

kłamią, aby się one nie mogły 

wykręcać nieświadomością tego 

eo się działo na zjeździe, by się 

nie zastawiały pogłoskami tanv~ 
ówdzie połapanemi łtp : chcieliś- 

my módz im rzec: byliście sami 
— osobiście, widzieliście i słysze- 
li, a jeśli rozumieli, tedy wiecie, 
że stało się to, lub owo tak a tak ; 
skoro zaś piszecie inaczej, to z 

całą świadomą, złą tendencyą 
szkodniczą okłamujecie swoieł» 

czytelników. My wiemy, że tego 

rodzaju asekurowanie się jest w 
stosunkach naszych więcej niz 

potrzebne... Tyle co do pras) 
zrobiono — nic więcej. Mimocho 
dem zaznaczamy jeszcze, że jed- 
nemu tylko indywiduum prz) 

prasowym stole groziło istotnie 

wykluczenie, ale nie dla pisma< 

jakie reprezentował, lecz dla za- 

let i właściwości z jego własny 

osobą złączonych : poprostu nit 

chcieli z nim inni dziennikarze 

siedzieć przy stole i żądali, bj 

jego pismo innego przysłało re- 

prezentanta. Komisya prasy, za- 

mianowana na zjeździe, sprawy 

załagodziła i uzyskała, że dla 

świętego spokoju nie podnoszone 
kwestyi i tej nawet, więc i tegc 

pana pozostawiono przy stole 

prasowym. 

Czy można dalej posunąć tole· 

rancyę? Wszakże to owemu je- 

gomości na swobodniejszym 
o wiele, „wolnomyślnym" zjez 
dzie . O. N. publicznie zagrożo 
no, by cicho siedział, bo go de 

portować można... Skądże ted} 

zarzuty pod naszym adresem? 

+ 

A co do wyrzucania kogoś ze 

sali — to raz już napisaliśmy, w 

sprawozdaniu ze zjazdu, jak 
rzecz miała; dziś to powtarzam) 
z całym naciskiem i sameż doty- 

czące osoby, spokojnie wyproszo 
ne, nie wyrzucone, wzywamy na 

świadectwo tego, iż było właśnie 

tak, jak my utrzymujemy, a nie 

inaczej : podczas przysięgi, kiedj 
dwu z .pośród przygodnych słu- 

chaczy i widzów nie wstało 

członek komitetu gospodarczego 
grzecznie wezwał ich do powsta- 
nia, a gdy odmówili, poprosił id" 
0 opuszczenie sali, zlekka doty- 

kając ramienia jednego z nich 

Byliśmy świadkami i uczestnika- 

mi tego zajścia, przeto wiemy 
jak było, a dwu zdań o jednej 

rzeczy nie powiadamy: żadnegc 
z naszej strony choćby podnie- 
sienia głosu nie było, żadnegc 

przymusu; przecie nie można 

przypuścić, byśmy chcieli wszczj 
nać awanturę podczas świętegc 
dla nas aktu przysięgi: a i wy- 

proszeni — chyba teżb) na a 

wanturę nie czekali, lecz wezwa- 
ni do opuszczenia sali, zabrali sr 
spokojnie^ choć nie przeczymy 2 

uzasadnioną i łatwą do zrozu 

mienia indygnacyą. Dodamy je 
szcze tyle tylko, że raczej to przy 
wezwaniu do powstania oul 

panowie, zwłaszcza jeden z mcii 

odpowiadał tonem niegrzecznym 
1 poirytowanym, a właśnie z na- 

szej strony ani nawet podniesie- 
nia głosu nie było. Raz jeszcze 
z całą stanowczością i naciskien· 

stwierdzamy, że wyrzucania, 
szarpania — czy czego tam jesz- 
cze i jak jeszcze plotkują, a zmy- 

ślają nie było; kto nam nie wie- 

rzy nie poradzimy: niechaj 
słucha pokątnych plotkarskich — 

swych informatorów. 
+ 

Parę tych powyższych wyjaś- 
nień uważaliśmy za stosowne za 
mieścić — z tego względu, b\ 

kres położyć gadaniom głupim i 

przesadnie naciąganym, któreby 

mogły choćby do pewnego stop- 
nia tylko uwłaczać poważnym i 

pięknym naszego zjazdu wspom- 
nieniom : informaeve tu dane są 

pierwszorzędne — wynika to z« 

stosunku redakcyi naszej dc 

spraw zjazdu — przeto prosimj 
o ich przyjęcie — tak, jak poda- 
ne — zwłaszcza, że kręcić, zmy- 
ślać, osłaniać — nie mamy ni po- 

trzeby, ni obyczaju. 

Z życia listonosza. 

NTa stacyi Locale Bergamast 
mieszka listonosz Luigiv Biffi 

który roznosząc listy do wioseł 

sąsiednich Piere, Basiglio i Roz 

gano, przechodzi dziennie 23 kim 
Dominica del Corriere oblicza 

że Biffi w czasie 53-letniej służ- 

by przeszedł 3P0 tys. kim. 

Wagony sypialne 3-ciej klaty. 

Wagony takie będą wkrótc< 

zaprowadzone w Niemczech. — 

Wejdą one w użycie w pociągact 
składających się przeważnie J 

wagonów sypialnych na liniach 

Berlin ·— Kolonia i Berlin — 

Frankfurt nad Menem. 

Cena biletów za łóżko w wa- 

gonach tych będzie wysoka, mia- 
nowicie 5 mk., a więc niewiele 

niższa od opłaty za łóżko w wa- 

gonie sypialnym klasy drugiej. 

Najlepsze lekarstw» snajtfujf sl< 
w aptece 8aeea, 1726 W. 18ta ul. 

I NOTATCZKLJ 
Ten, który tylko wielkim dl» siebie, 

Cóż ludziom z Jego wielkości? 

Rzuca promienie księżyc po niebie, 

A — chłodno » jego jasności. 
Naruszewicz. 

< 

Polonia nasza przeżyła ostatnio 

parę ważnych momentów: 

sejm pierwszy P. R. ., pełen donios- 

łych prac i postanowień, dalej zjazd 

. O. N.; a czeka nas jeszcze szereg 

mniejszych, ale również powabnych 
organisacyi i zrzeszeń polskich; 
wszystko przyczynia jię niemało do 

ożywienia ducha narodowego i odrę- 

i Łności naszej w tym kraju. 

P. R. N. w porównaniu z . O. N. 

jest o wiele powszechniejszą i rozle- 

glejez^ inetyucyą: gdy , O. N. coraz 

wyraźniej ogranicza się na pewnych 
tylko kołach i ludziach jednego, dość 

ekskluzywnego sposobu myślenia, P. 

. R, N. zgarnia ku sobie dosłownie 

wizyetkioh — dobrej woli; jest In· 

stytucyą prawdziwie społeczniczej ro- 

boty i w robocie tej obejmuje wszel· 

kie jakie się sięgnąć dadzą poła. 

6 

Bojowe pogotowie, skarb narodo- 

wy, praca nad uświadomieniem oby- 

watelskiem i naeyonalnem, biura 

pracy, kolonłzacya, informacye za- 

granicy o sprawach polskich, inten- 

zywne utrzymanie łączności z ojczyz- 

ną, opieka ead emigracyą i wiele wie- 

le innych kwestyi — oto program 

P. R. N. 

ł 

Co się z niego da wykonać, przy- 

szłość okaże: kolejno przyjdzie wszy· 

etko na porządek dzienny, a choć- 

byśmy zrazu część tykko zamierzeń 

wielkich osiągnęli — to i to chyba nie 

będzie do pogardzenia. 
a 

Jeno nie przeszkadzać — jak i my 

przeszkadzać nie chcemy: na zjeździe 

powiedziano: Idźcie swoją drogą 1 

pracujcie, Jak najlepiej wierzycie i 

umiecie, — dajcież i nam tak samo. 

Nie rzucać kłód pod nogi — to nie 

po polsku! Nie każcie tracić energii 

na puste polemiki i zwalczanie tych, 

którychby się zwalczać nie chciało 

— przynajmniej nie na polu prac pa- 

tryotycznych: wiedzą wszyscy, że 

walczyć, bronić eię potrafimy do- 

brze; ale broni nie chcemy podnosić 

na rodaków! 

Nie używać „toporów na wroga o- 

strzonych" — jak mówi Adam — 

„ku obronie i pożytkowi tegoż wro- 

ga", a na zwalczanie wspóbrłaci.... 
» 

„Dysputy i wszelkie małe przykro- 

ści, które sobie wyrządzamy w życła, 

tak się zapominają między przyjaciół- 

mi. jak małe odmiany powietrza la- 

tem; inaczej nie byłoby przyjaźni".... 
Mickiewicz. 

„Kto z przyrodzenia, ten i w War- 

szawie rozumu nie 'kupi". 

« 

Powyższe \ zdanie jest znanym - 

ryzmem ludowym —- mogłoby ono 

mieć zastosowanie do rozmaitych na- 

szych „zarządów związkowych" 
— po 

oryentacyę aż do Europy posyłają- 

jących EJ, nie kupiez rozumu, 

nie kupisz!.... 

Po ostatnich dwu zjazdach pełno 

jeszcze o nich mowy i ech po nich: 

nie próinuja te> i wiedźma-plotka, o- 

czywista: ot n. p. opowiadają jakieś 

kumoszki, ie ze sali żjazdu P. R. N. 

wyrzucan kogoś podczas przysięgi.... 
Fałsz wierutny! Nie wyrzucano niko- 

go — policyi na sali nie bylo Wy- 

proszono spokojnie — na to zgoda; 

•lecz wyrzucać przemocy, a wyprosić 
— to ohyba różnica.... 

Już to „związkowy" ma szczęśście: 

reprezentanta jego ze zjazdu P. R. N. 

omal nie wyrzucono, bo z nim popro- 

stu przy stole Biedzieć nie chcieli, 

a ze zjazdu . O. N. dwukrotnie wy- 
rzucano jego przedstawiciela — ho 

był urżnięty, jak bela, aż Dangiel 

nad tem ręce załamywał.... 

« A * 

Powiadają, że kobieta skoro wypo- 

środkuje, Jak mąż jaj lubi, by się 

czesały, nigdy więcej tak się nie u- 

ciesze... 

I · 

Huerta — zdaje aię — teraz już u- 

, stępuje naprawdę, możesz rzec o 

sobie, że wiele razy urządzał poże- 

gnalne występy, jak — Sara Bern- 

hardt.... 

6 

Gdzieś w Południowej Karolinie 

zlynczpwano mursynkę: władze od- 

ęięiły Ćiało powieszonej i wdrożyły 

śledztwo; — dosłownie „umarłemu 

kadzidło"; troszikę śledztwo, przed od- 

cinaniem powieszonej — zdałoby się 

lepiej 

W restauracyi. 

' Gość: Ten schab strasznie twar- 

dy!.... 
Kelner (usiłując być dowcipnym): 

To. proszę pana dobrodzieja, winien 

temu wieprz.... 
Gość: Tak?... No, to zawołaj mi 

gospodarza. 

W sądzie 
Niemłodą pąniemka staje w sądzie, 

w charakterze świadka. 
— Ile lat? -w- pytają ją? 
— Pełnoletnia..... 

NA MARGINESIE 

» Już to my tu mamy izczfście do 

prasy i jej adeptów.... 
Takie egzemplarze, jakie tu 

grasują, to się chyba i w karnych 
kQloniach fajniej nie skompletuje: 
a tak ci „fwhowcy'Vprgsiarze, czy 
prasownicy —- mówiąc po tutej- 
szemu — tak się zaroili, tak się o i 
nich zagęściło, że dla ochrony 

swych interesów ·— „fachowych" 
ufundowali sobie nawet swego 

rodzaju „unię moralną", do któ- 
rej nikt nie może przystąpić, kto 
w kryminale nie siedział, albo 

przynajmniej dwa razy do zmiany 
nazwiska nie był przymuszony. . 

Mamy szczęście!.,. 
Ale ostatnio <— to i prasownicy 

ci od „moralnej unii" — także tai 
mieli szczęście do nas: nosił wilk, 

ponieśli i wilka. 

Więc na ostatnio odbytych zja-i 
zdach dwu ideowych / instytucyl 
polsko-amerykańskich „unia mo- 
ralna" pióra gęsiego, oplecionego 
kajdankami, skompromitowała się 
w całej swej duchowej familii i 

to tak gruntownie, że jej — nie 
wiadomo jaka oryentacya związ- 
kowa, czy jaka tam — już nh do- 

pomoże. 
Ot — wspomnijcie zjazd P. R, 

N.: odrazu tam krzywiono nosa- 
mi na ów stół prasiarzy, jako, że 

przy nim było podobno kilku pro- 
siarzy, który to wyraz ma pocho- 
dzić od słowa prosić, nie zaś od 

rzeczownika prosię.... A zgoł# 
strach powstał pcmiędzy „unii 
moralnej" nieustraszonymi ryce « 

rzami, gdy postanowiono legity-» 
rracyi zażądać od reprezentantów 
pism — niby w celu przebrania 
tam tej reprezentacyi: zaraz po- 
tem na drugą sesyę kilka koniusz- 

ków przyszło bez koniuszków, a 

kijka przyprawów, czy przysz- 

czypków, czy jak im tam 
— „w 

tyłku" farbowało, bojąc się po- 

dejść do przodku i dopiero trzeba 

było ośmielać nieboraczków, a du- 
cha im dodawać. 

Co do jednego z tych „kolegów 
po piórze" (a żeby ioh drzwi ścU 

snęły z koleżaństwem) to kilku 

szanujących się dziennikarzy wnio 
sło nawet sprzeciw do Komisyi, 
badającej wzmiankowane Jegity- 
macye prasowe 

— przeciwko re-·· 

prezentacyi „związKuwcgu , * iv» 

z tej przyczyny, iż pozostaje on 

pod publicznem oskarżeniem, a 

ciężkim zarzutem kradzieży i fał- 

szerstwa, przeto dopóki sprawa 

jego sądowo nie będzie rozpatrzo- 
na, jak się tego doprasza, 

— tak 

długo sam — cymbał powinien 
mieć tyle wstydu, by się nie pchać 
ludziom na oczy, a i pismo jego ty- 
le taktu—mimo wszystko znaleźć 

powinno, aby takiego reprezen- 
tanta dla własnej kompromitacyi 
swojej nigdzie nię wysyłać I Ale 
— gdzie tam szukać u tego wsty- 
du, a u tamtych taktu !... 

Doprawdy podziwiać należy to- 

lerancyę prezydyum zjazdu P. R. 

N., że w takich warunkach przy- 

jęto jednak wszystkie pisma i ich 

przedstawicieli, a nawet owemu 

sprzeciwowi od stołu prasowego 

wyperswadowano rzecz do tyla 
— 

iż kwestyi poniechano, choć z tym 
tam „związkowym" — popraw- 
czym, czy oprawczym porządni 
ludzie razem siedzieć nie chcieli. 

Zato na drugim zjeździe — K, 
O. N., tenże sam kawaler, raczej 

kawalarz — został kapitalnie przy 

prawiony : tam z nim mniej ro- 

biono ceregieli ! Bo oto, kiedy in- 

truz bezczelny, jednemu z mów- 

ców, wymyślającemu na zdezo- 

ryentowanyoh patronów „związ^ 
kowych" „przerwał nutę", ów na 

odlew chlasnął mu : 

„Siedź pan cicho panie Przysz- 

czypka, czy Nieprawy, czy jak ej 

tam, bo cię mogą.,.. w Galicyi 

zapotrzebować!".... 
Tableau. — Znaczy, rozumie- 

cie, iżby się deportacyjka przygo- 
dzie mogła kawalerowi onetnu od 

„moralnej unii".... 
Ścichł wnet potem przyprawio- 

ny „kolega" i czmychnął co prę- 
dzej ze sali, a już się na następnej 
sesyi nie pokazał; zato „związko- 
wy" przysłał godnego substytut» 
— p. Szaję Obleśnickiego, retc* 
I sidora Sc h wart za, von Durchg*· 

danken — njby z Prze-myśla — 

uważacie — także „rycerza bez 

czci i wiary", a weterana z kilka 

domów przyprawy— teee-popr*· 

wy — chcieliśmy powiedzieć, o·* 

raz z kilku kryminałów, wyposa- 

żonego „doświadczeniem'' w kra- 

ju i na emigracyi nabytem, oraz 

półtuzinkiem nazwisk na wszelki 

przypadek.... 
A że ten cudowny rodak — 

urżnięty był, „jak cztery dziewki" 
— że się tak po galicyjsku wy- 

Polacy w Półno- 
cnej Dakocie. 

(Własne konwpendeneya „Dziennika Chicagoekiego.") 

• Jeżeli, bracie, sprzykrzył ci 

się bruk wielkomiejski# jeżeli*, 
bracie, przyszedł 4o przekonania, 
że już dłużej wytrzymać nie mo- 
żesz skwaru, zaduchu, hałasu, ku- 

rzu chicagoskiego : to zabjerij roa- 
natki i jedź na prowincyę, a na- 
bierzesz innego ducha do życił, 
siowfem staniesz się innym czło- 
wiekiem. 

Ja np, spakowałem iwą wal*&" 
kę i dal#jże w, dregę do Dakoty, 
do dawniejszego kolegi szkolnego 
w Minto, Ń. Dak. Z Chicago do 

Grant Forks, N. Dakota jedzie 
się przeszło 22 godzin. Już sama 

jazda ożywiła człowieka i napeł- 
i,;ja miłemi i lubęmi wrażeniami, 
które dały zapomnieć gorączkowe 
tęmpo życfa wielkomiejskiego. Je- 
chało się przez tak więlkie mia>t'J 

jak Mmneapolis, St. Poul, Fargo 
i Grand Forks. Na wsi powietrze 
już było inne, a świeży wonny 

zapach pól, jaki dochodził prze* 
otwarte "okno wagonu, 

— moj 
Boże, co to za kontrast z parnem 

powietrzem w Ghicago! Pamię- 
tam, gdym ostatniego tygodnia 
przechodził ulic* Milwaukee, to 

zdawało mi się, żem wdychał w 

płuca wszelką nieprzyjemną woń 
kału i nieczystości mieszkań. 
A teraz? Proszę sobie wyobr*- 

zić na prawo i na lewo ogrom 

pola zasiane pszenicą, jęczmie 
niem, mniej już kukurydzą! Ko- 

lej pomyka jak strzała, drzewa, 

wysmukłe topole, rozrosłe dęby 
migają jak widma,... Noc powoli 
znika Obracam się, na pra-r 
wo widzę, że ciemności się roz- 

pływają, widoczną jest jasność 

purpurowa na dole, a pod nią zło- 

te pasma, które powoli się roz- 

przestrzenia, Na lewo z zachod- 

niej stron księżyc zdaje się co* 

fać przed tą olśniewającą jasno » 

ścią. Świat słowem szarzeje i bu- 

dzi s|ę zrpszony od obfitych kio» 

pli porannych, radosny, wypo- 

częty, wm nie jak w mieście, par- 
ny, przygnębiony, niespokojny.-- 
Lecz pędzimy dalej. Przed oczy- 
ma naszemi migają pola, na któ- 

rych zboże zwolna staje się cię- 

żarne, zostawiamy poza sobą do- 

statnie domy farmerskie, wszę- 
dzie widzimy uroczystą bujną zie- 

leń ; koniki polne grają po łąkach, 
żaby rechotają we wodzie, a 

co 

świergotu, kwilenia/ pogwizdy- 
wań, trzepotania, Drzęczema, 

— 

opisać niepodobno ! ~ Słońce rzu- 

ca obfite blaski, ale" nie praży 
mocno, boć tu na północy chłód 

przyjemny. Powoli, powoli 
dzień 

ma się i ku końcowi/.. Wysoko 
na niebie uporządkowały się całe 

gromady pierzastych chmur, któ- 

re rumieniały stopniowo i zstę- 

powały ku krawędziom nieba. 

Niebo zdawało się gorzeć tą krwa- 

wą czerwonością, dalej ubierało 

się w ciemne fiolety, ognista kula 

tonęła coraz głębiej» a w końcu 

księżyc pokazał się srebrzany. 

Już z góry jestem przekonany, 
że moi przyjaciele cynicy chicago* 

scy śmiać się będą 
z tych opisów 

natury, ale nie dbam. 
Rozumiem 

teraz, dlaczego poeci rodzą się na 

prowincyi: na wsi tak łatwo du- 
sza napełnia się poezyą. Odczu- 

wam teraz to co poeta angielski 
IWordsworth powiedział: „Tc 

me the meanest flower that 

blows, can give thoughts that do 

often lie łoę deep for tears". 
- Albo to: 

„My htart leap up when I 

behold ', 

A rainbow in the sky; 
So was it when my life began ; 

So is it now lama man; 

So be jt wfoen I shall grow old, 

Or Ift me die ! 

Jesteśmy w Minto. Miasteczko 

to liczy· z 8U0 mieszkańców, 

przeważnie zamożnych Polaków, 

którzy żyją jak w raju. Jest 
tu ko- 

ściół polsko-katolicki pod wezwa- 
niem Najsłodszego Serca Jezus, 

gdzie proboszczem jest Wiel. X, 

Maier. Pblacy tutejsi, wszyscy 

razimy, no to tylko szedł za przy- 
kładem swoich czcigodnych pi* 

tronów chlebodawców, nad 

czem nawet — brat i „kolegą'' 
Dangitl biadał, wołając, że wszy- 
stko w „pomniejszonej" trąbi i to 
bez niego, co najgorsze!.... 
No i czy nie mamy racy», pi~ 

wąc, ?e nie miał» „naszą" prasą 

j szczęścia w ostatnich czasach ? 

majętni, wszyscy właściciele au- 

tomobilów, pochodzą z Zachód" 

nich Prus, „becyrki" Danzing i 

Marienwerder mają tu swoich li- 

cznych przedstawicieli. Najwięcej 
znanym z nich jednakże jest oby- 
watel p. Jan Słomiński, który po- 
siada ogółem przeszło 1,2UU a- 

jkrów. Syn jego Jan jest współ- 
właścicielem apteki, a 

mło4*zy Hieronim jest obecnie 

internistą w chicagoskim szpita- 
lu „Wesjey Memoriał". Z innycn 
znanych obywateli wymienimy 
p. julivia, Wirkusa, który jest 
właścicieleęi wielkiego spichlerza 
zbożowego przy stacyi kolejowej 
a zarazem spełnia urząd burmi- 
strza miasta, Franciszka Macha, 

policy anta, Maksa Warczaka, 

właściciela składu departamento- 

wego, Roberta Szczysa, właścicie- 

la tak zw, „General Store", bra;i 

Langowskich, właścicieli wielkie- 

go składu żelastwa, Bernarda 

Wysockiego zarządzającego wiel- 

kim spichlerzem Northwestern E- 

Jevator Co., Piotra» Kiedrowskie· 

go, zarządcę National Ęlevatoi 

Co., Samuela Sówkę, właściciela 

składu generalnego, Jana Roi· 

czyńskiego, właściela składu rzeź- 

niczego. Jana Gierszewskiego, 
właściciela składu z kwiatami i 

sianem, Franciszka Runkowskie- 

go posiadającego salę bilardową 

i łagodne napoje na składzie, 

gdyż trunków w całym Stanie N. 

Dakota sprzedawać nie wolno, 

Ff. Rozićke, właściciela składu 

cukierków i owoców, którego syn 

Leonard jeąt (Jentystyą, Leona 

Rolczyńskiego, krawca, Maksa Li 

żakowskiego, właściciela składu 

maszyneryi, Antoniego Montew- 

skiego, którego córka Helena jest 

idozorczynią wszpitalu powiato- 
wym w Chicago, Wawrzyńca 
Chudzińskiego, rymarza, Norę 
Johnson (z matki Polki), właści- 

cielkę składu kapeluszy, Franci* 

szkę Tandecką mającą skład ka- 

peluszy. ? 

W mieście Minto są Ogółem 3 

wardy, aldermanami których są 

Polacy, a mianowicie pp. Win 
- 

centy Langowski, Józef Langow- 
ski i Ludwik Reszka; asesorem 
zaś jest p. Michał Wiśniewski. 

Familia Sprawków ma dwóch sy- 
nów doktorów. 

Polacy tutejsi dbałymi są o 

wyższe wykształcenie dla swych 
dzieci. W bieżącym roku wyższą 
szkołę w Minto skończyło 1? dzie- 
ci, z pomiędzy których znajduje- 
my aż 8 polskich : Eufemia A. Cie- 

ślik, Benjamin A. Gudajtes, Ro- 
man P. Klinea, Elżbieta A. Rol- 

czyska, Blanka A. Rapsavage, 

(Rapsiewicz), Izabellę P. War- 

czek, Bernard J. Warczak i Ane- 

ta M. Wirkus. 

Na wschód od Minto w odle- 

głości blisko 60 mil, znajduje się 
czysto-polskie miasteczko farmer- 
skie, zwane Warszawą, liczące 

przeszło 300 familii. Jest tu wspa- 
niały kościół (w stylu gotyckim) 

pod wezwaniem św. Stanisława 

B, i M., gdzie proboszczuje X. T. 

Kupka. Kościół jest murowany, 

posiada śliczne witraże i wart 

jest przeszło $60,000, która to su- 

ma jest już wypłacona. 

Interesy tu mają p. Ant. Gudaj- 

tes, skład generalny i pocztę; Jan 
Babiński, skład generalny; Fran. 

Tendecki, najlepszą kuźnię w o- 

kolicy. 
# 

Z pierwszych osadników tu 

przybyłych, wszystkich obecnie 

zamożnych farmerów, są: Ba- 

biński Jan, Babiński Albert, Bi- 

zewski August, Bazia Wojciecn, 

Gierszewski Ant., Duraj Jan, 
Grzywacz Jan, Feltman Józef, 
ilerbetowski Józef, Kałka Jakób, , 

Kamrowski Wincenty, Kulas Jan, 
·*< 

Knaus Ludwik, Maszk Andrzej, 

Narloch Michał, Narloch Fran- 

ciszek, Paszk Jan, Reszka Jan, 
Reszka Juliusz, Rogala Leon, 

Słomiński Jan, Słomiński Antoni, 
Słomiński Franciszek, Stanisław- 

ski Tomasz i Antoni, Stoltman 

Józef, Stolman Jan, Warczak Jó- 

zef, Wosiak Jerzy, Wysocki Te- 

odor, Rozicka Franciszka. 

Na urząd tak zw. „register of 

d*ed&" leci Bernard Narloch i 

spodziewać się należy, że Poląey 
solidarnie go poprą. Wtedy zaiste :· 

«nigdy do zgubę nie przyjdą Ka- 

«robe'\ ^ v 


