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TO I OWO. 
Ze uchwal 1 / Kongresu kobiet 

na wystawie Kolumbijskiej  w parku 
Jackson musiały bv<5 wielkie] 
,,wagi" — dowodem t*\£to załama-
mc się pcdłogi w przedsionku «lo 
Iluli  Washingtona i zapadnięcie 
sic i lo piwnicy, 12 stóp głębokiej,  
75 tych kongresantek. Straszny 
strach ogarnął tysiące tych 
dam zebranych w głównej sali  
obrad. Popłoch, ścisk, omdle
wanie — trudno to opisać. Przybyli  
na pomoc mężowie windowali  z 
największem poświęceniem swoje 
drogie ciężary do góry. Ośin z tych 
radczyń jest  ciężko rannych, reszta 
wyszła z dobrym guzem. Życie 

•wszystkim uratowano. Nieszczęście 
to wielkie — prawda — i współ
czucie wzbudza — ale będzie to 
może dobrą nauko, że kongresy, 
obrady, meeting! — to nie sprawa 

kobiet!! 

x a 

L\ i ' .  Redaktorzy Kttryera 
Polskiego i Dziennika Chicagoskiego 
pięknie ze sobą polemizują, t . j .  
wodza się za łby, że patrząc na to, 
serce skacze z radości.  Który z 
nich jest  bieglojsłym w regułach 
przyzwoitości i  w synonimach 
używanych w "Warszawie ' 'ad 
Wisłą, trudno jaszcze oznaczyć. 
Czytanie jednak tych polemik 
może nawet zbudować Neczypo-
rowicza w Butlaio. 

* 
* * 

Piszą, że jakiś „uczały" pro
fesor uniwersytetu w Cincinnati  —s 

będąc zarazem sekretarzem, czy 
kasyerem tej  wrzekomej instytucyi 
zaanektował sobie, czyli  miedzy 
iiami mówiąc,skradł z kasy§io.000. 
Znam doskonale miasto Cincinnati,  
O żadnej akademii,  czy tam uni 
wersytecie nigdy nie słyszałem, 
studentów na oczy nie widziałem. 
Musiała więc być tylko uniwer
sytecki;  kasa bez uniwersytetu, a 
praktycznie wykształcony yani;ts,  
widząc, że kapitał hży mr.rtwy, 
dał mu lepszy óbrót, według nowo
czesnych — amerykańsko—buchał-
terskich zasad. 

* 

Jak gazety donoszą —Frank 

Grygla ustawiony został jakimś 
urzędnikiem podrzędnym przy cle 
w Chicago z poręki moskiewskiego 
poselstwa w Washingtonie. Win
szujemy sukcesów. Widać, że ci  
Moskale, to sprzytny naród. Wie
dzieli  komu powierzyć honor 
swego narodu!!  

* SiC & 
Ślisz dostał mocne lanie od 

Wiarusa, więc waruje.  Wziął się 
teraz do Gazety Katolickie) i  do 
Wiary i  Ojczyzny. Anonsow o 
knajpach i browarach ma mniej  
— więc miejsce musi zapełnić w 
swej bibule inwektywami na czaso
pisma katolickie.  

* * 
* 

Pan Słupski,  przedsiębiorca 
rozmaitych humorystyczaych i  nie-
iiumorystyc7iiych, angielskich i  
polskich wydawnictw, jest  przytem 
genialnym projektowicżem. Naj
rozmaitsze projekta, tak celem 
odbudowania ojczyzny w Ameryce, 
jako i  uszczęśliwienia całej  ludz
kości,  sypu* mu się jak z rękawa. 
Szkoda tylko, że te guenialne 
projekta pozostają projektami. 
Wydawnictwo jego JFreedom and 
Art spaliło się na panewce. Projekt 
jubileuszu Kopernika czeka na 
fiasco — no, ale nowy projekt 

pielgrzymki pairyotów anievykań-
sko-polskich do starej  ojczyzny, 
aby zwiedzić M światow T ą wystawę 4  

we....  Lwowie pewnie się uda. 
Życ.ymy więc patiu Słupec 

kiemuV=»kcesów, tak w patryotyŁ-
mio, jako i  w nowych ,,Koronuch" 
austryhckich. 

Pierwszy obchód 
polski 

w IMcdale, Pa. 
Ssanovrny Redaktorzel 

Bodaj c*y kiedy w łamach 
zacnego pisma Twojego była ko-
respondeócya z osmalonych stron 
Ilautzdalu, myślę więc sebie:  hm 
— ta gazeta winońska lubi umiesz 
czać wszystko co tylko prawdziwą 
miłością tchnie ku naszej  drogiej  
ojczyźnie, dziś dzień prześliczny, 
nie jestem dzisiaj  zajęty, napisze 
t iż co do Majstra, ąby i z  nim 
się podzielić dobrą wiadomością.  
Otóż już rok min^ł jak w Houtz-

dalu mamy księdza polskiego W. 
II.  Suśzezyńskiecro, który /.jedno
czył nas, skupił naokoło siebie i  
parafię utworzył. Wsprawdzic 
kościoła jeszcze nie mamy, ale 
imimv piękną kaplicę, ładną ple
banią i  wygodną s/.kołę. 

Otóż w tej  szkole niezwykłe 
jak na Hotizdale działy się nie
dawno rzeczy, obchodziliśmy uro
czyście dzień 3go Maja. 

Jut od rana powiewały ame
rykańska i  dwie polskie chorągwie 
na szkole, a wejście ślicznie umajo
ne. W szkole chorągwie były 
zawieszone a na ścianie ze złucis-
tych ram spoglądał marsowym 
wzrokiem nasa dzielny Jan Sobies
ki,  

O godzinie lOtej  z rana była 
msza święta śpiewana, na której  
chór dzieci parafialnych śpiewał 
na dwa głosy piękną mszą Jłlissa 
Angelorum. 

Nasz zacny nauczyciel  pan 
Józef Gdaniec wiele sobie zadaje 
starania, aby nietylko młodocianne 
rozumki, ale i  głosiki wykształcić, 
to też wszystkie nasze nabożeństwa 
urozmaicone są dzwiecznym śpie
wem dziatwy parafialnej.  

Ksiądz nasz wygłosił piękne 
kazar.ie o miłości ojczyzny i  obo
wiązkach względem niej.  Po mszy 
świętej  odśpiewaliśmy Hoże ooś 
Polsko. Bractwo Serca Jezusowego 
było na niszy świętej  w swych 
odznakach/ miała się odbyo także 
i  parada, niestety deszcz nader 
ulewny przez cały dzień padający 
przeszkodził nam. 

Za to o godzinie siódmej wie
czorem zebraliśmy się w szkole 
na^Zei; wszyscy czuli  się szczęśli
wymi, iż po tylu latach pierwszy 
raz znowu mogli  swobodnie odetch
nąć i  swoje patryotyczne uczucie 
wyjawić; wielu bowiem mieszka w 
Iloutzdale Polaków, którzy od 
lat  dwudziestu kazaniu ani przy-
mowy polskiej  nie słyszeli,  ani 
też na żadnym uroczystym obcho
dzie polskich dziejowych pamiątek 
li ie byli.  

To leż gdy nasza areypolska 
parafialna ka- ela 5.agi 'zmiała, każ-
dorau aż nogi drgały, serce raźniej  
zabiło, a łza do oczu się cisnęła. 
Gdy muzyka ucichła, chór dzieci 
zaśpiewał piękną piosenkę. „Cięż
ko ranny." Po śpiewie dzieci 
nauczyciel  panGdaniec miał piękny, 
odczyt,  o „miłości ojczyzny" podług 
Karóla Libelta.  Po oucżycu- znosvu 
chór zaśpiewał inną piosenkę na
rodową, mianowicie ,,.Tedzie ułan 
w las."  Nastąpiła mowa naszego 
Ksig-tza, który na pamięć nam 
przywiódł szlachetne i bohaterskie 
czyny naszych sławnych króli  i  
hetmanów/ wiele tam pięknych 
przykładów usłyszeliśmy, i  nieje
den z radością dowiedział się 
wiele nowych pięknych rzeczy. 
Po mowieKsiedza znowu zabrzmia
ły basy,skrzypki i  raźno wtórowały, 
zagrzmiał mazur lak dziarski,  że 
gdyby niezbyt szczupłe miejsce, to 
zaręezam, iż szkoła zamieniłaby się 
w salę do tańca .  

Picknie także i ze życiem 
nasze du'eei odśpiewały ,, l lej  Ma
zury, hejże, ha! : :  

Teraz Ksiądz zaprosił na 
estradę, gdyż i  obszerną platformę 
w naszej  szkole mamy, innych 
mówców. 

Wystąpił zatem pan Kaźmierz 
Świtała i  we wymownych słowach 
wyraził w 8vre:n i  całej  para
fii  imieniu radość wielką 
z powodu doczekania się tej  
pierwszej  na Houtzdale polskiej  
uroczystości.  Dalej  przemówił pan 
Piotr Zieliński,  Zajął słuchaczy 
swą przemową, albowiem przyta
czał piękne przykłady polskiej  
dzielności i  szlachetności/ miedzy 
innerni wspomniał także o Chrza
nowskiej,  co to siebie i męża zabić 
wolała, aniżeli  siebie i  zameK pod
dać wrogowi; także słyszeliśmy o 
Kasprze Karlińskim, który to syna 
swego zabić me wahał się,  byle 
Ojczyznę ocalić.  Po tych przemo
wach nastąpiła znowu muzyka a 
po muzyce dzieci zanuciły .,Witaj  
Majowa Jutrzenko!" Przed publicz
ność wystąpił teraz Pan Antom 
Pańczak i  oddeklamcwał wiersz o 
Uart ' iszu Głowackim; potem o 
,,Krakowiaku na Krakowskim 
błoniu" a potem zaśpiewał ,,o pro
stej  drodze Sokołowa prowadził nas 
Ksiądz." Publiczność hucznemi 
oklaskami pokazała swe zadowo
lenie z deklamacyi i śpiewu. Mu
zyka znowu wpadła raźnym taktem 
i ozwał się krakowiak. Po krako
wiaku komitet w imieniu parafii  

powinszował księdzu imienin, 
który dnia poprzedniego obchodził, 
i  dziękował jemu oraz panu Nau
czycielowi za ich staranie się około 
tej  uroczystości.  Przy tej  sposob
ności każdy z nas przekonał się,  
jak to człowiekowi i  milej  i  
ochocze] na Bercu, gdy zośtaje pod 
kierownictwem swego duszpasterza 
i  dzieci swoje żacnemu nauczycie
lowi powierzy. 

Na końcu wszyscy powstali  
i  odśpiewaliśmy „Boże coś Polskę" 
i  trzykrotni okrzyk rozległ się 
,,Niech żyje Polska!" Potem 
wszyscy rozeszli  się do domów, 
unosząc ze sobą miłe wspomnienia 
z tej  pieknej uroczystości.  

A. P. 

Kr. I© Przeglądu „Emi
gracyjnego." 

wyszedł we Lwowie i  zawiera: 

1.  Odpowiedzi na nasze kwestyo-
naryusze I.  Korespondencya z 
Rio de Janeiro nap. Fr.Shmidt.  
II.  Korespondencya o Polakach 
w brazyli jskim stanie Santa 
Catlianna nap. Aleksander 
Jakubowski.  Ii i,  Polacy w 
Texas, stanie Ameryki północ
nej nap. Ludwik Kochanowicz. 

2.  Korespondencye. -  ż Adryanopola 
1.  maja Suuni clique nap. 
Veritas.  

3.  Z Chicago r.ap. S.  
4.  Rozmaitości.  
5.  Polsko liaiiski  Komitet 

recepcyjny dla gości polskich 
podczas Wystawy w Chicago. 

6.  Ogłoszenia. 

Damskie rękawy na porę 
tatową i  jak je robi^. 

Najbardziej  uderzającem w 
teraźniejszych naszych modach jest  
wybitne stanowisko, jakie zajmu
ją w sukniach damskich rękawy. 
One najwięcej  zwracają na siebie 
uwagę przypatiującego się.  A moż
na im nadać formę tak urozmai
cona, jak żadnej innej części gar
deroby. W każdym jednak razie 
forma musi być zastosowaną do 
figury odnośnej damy. Znane 
obrazkowe pisma modniarskie pana 
McDowell  w New Yorku podają 
wskazówki, jak modniarki szyć 
mają rękawy. Temi pismami są:  
1. La Mode de Pa*%s, 2. Pari* 
Album of Fashion, 3. The Fren h 
Dressmaker. Dwa pierwsze koszt:i-

ją po $3.50 rocznie, "lub So CbD'^* 
egzemplarz.  Trzecie pismo kosztu
je £3.00 rocznie,  lub 30 centów 
egzemplarz.  La Mode z niskim 
abonamentem £1.00 rocznie,  lub 15 

centów egzemplarz, nie ma sobie 
równego w tym kraju. 

Jeżeli  w kramiku gazet u was 
pism tych nie możecie dostać, nie 
kupujcie innych tylko wprost 
piszcie do A. McDowell  & Co..  
4 West I  t Sir.,  New York C., N. 
Y. 

Rodakom jadącym do Europy 
lub ztamtąd przybywającym, pole
camy 

DOM POLSKI 
w New Yorku 

pod firmą ~ 

MENCZARSK1& 
TOBOLEWSKI 

19 IIECTOK STU. 

Niedaleko Castle Garden. 
Jest  tam wygodny hotel l .restaura-
cya, a zawsze można znaleźć przy
zwoite polskie towarzystwo. 

Kto chce dla swoich zakupić 
kartę okrętową, niech się zgłosi  
jedynie do DOJIIJ 1'OL-
NKIKCjIO W A EIV YORKU 
pod adresem: MEN CZARSKI & 
TOBOLEWSKI, ID Rector Str.  

Polacy przybywający z Europy 
do XEW YORIilJ znajdą w 
DOMU POLSKIM opiekę. 

AOEAiUi, pragnący dać 
w N1'<\V YOKKl'  opiekę pasa
żerom, którzy od nich karty 
okrętowe kopili,  niechaj się zgłoszą 
do 

DOMU POLSKIEGO 
19 lleetor Hir. 

Ki"JEW YORK N.l .  

Ceny targowe 
WIRONJL. 

P s z e n i c  a — N r .  1  w i o s e n n a  G O c  
zimowa o'i  cen. 
M ą k a :  W i n o n a  P a t e n t  § 4 . 0 0  
Straight $3>0 Nr. 1 Bakers $3.^0 
Pasza z k o r n u — $3.00 za 
beczkę 
O w i e s —  2 8 c t  
K o r  n 3Sc 
J  e c z ni i  e. u Nr.2. 53 c 
Jaja I3c 
O tr ę b y:  bran $14. 00 
shorts $14.00, middlings łl4.<)0 
ground feed ś>20 
w e i  n a:  biedaia prana 25 a '28 
l iclisza 23 a 28; nieprana 16 a 20 
ś iano dziki e— 8.00 
Tymotka flO.CO 
K o n i c z y n a  $ ^ . 0 0 .  b u s z c l  
T y m o t  ka l.TOe. buszel 
M i  ód lOc-
Kury wypraw. S c.,  kurczęta l2c 
Mięso żywe: 
skopowina 4.50 
wieprzowina 3>6.'25 wołowina §3.50 
cielęcina 4.00 
Bób $1.50 buszcl 
Masło 25c 
Kartofle 00 c buszo 

MOTNKA POLIS. 
Pszenica —0.3 

ciaitAtto.  

Pszenica— 79 
Oioics. — 30£c. 
Jiorn.-—11 
Ka*-to]k ,  — 73 

<.1* j l  mj ł%' JL BJ 14. Ki K 
Pszenica—G7 h 
Korn—No.3 41 
Owies — No. 2 — 3U 

PUN J\7!)¥ 
pociągów kolrjowych 

W W*IIOI2Ś€?. 

Niektóre objoinienia. 
ziiaczy: pized południem, 

po południu, 
.zwyjjtkiem w poniedś.  
jZwyjfttkiem w niedzielg 

,,z wyjątkiem w eobotg" 
pociąg pasażerski,  
pociąg pospieszny, 
odjazd, 
przyjazd. 

ii .  m. 
p.  m. 
(ex Mon) 
(ex Sun) 
(ex Sat) 
pasEengcr 
express 
depart 
arrive 

tf  
o 

Chicago, Burlington k Northern 
. 'Na północ.  

Depart,  A rive,  
Chicn^ ),  M. Louis & Pcori. i  Ex.  3:50 a.  m. ą : ;7 a  .m 
Chicago Express 3:55 a.  m. y.$o a.  in.  

Na południe. 
Chi.  St.  Louis i  Pcori.i  Ex. 10:20 p. m. u;io V-,. n i,  
Cliicago S: St.Louis express" '" : 5j P> Ta .  7:45 p.  ni.  

wszystk- dzienny 
Chicago & Noithwestern. 

OcljuzJ pociągów 
Ka Wschód. 

Chicago morniuo passenjer M.iilyi  6:40 a. ' , r r:  
Chicngo evening (ex ?.;n) S:.io p.  1:1 
La Cross* passenger (est - is-j  P- w 

JS T a Zachód, 
M;n;i.  P.issesiger (Ev Sun.) >25 A. M 
Dakota Pas^' jngei- (Ł'x 3u:i  ) 3;05 l ' .  M 
LoC^I Passenger (Kx .Sun.) 4:40 I' .  M 

Przybycie  pociggów.  
Zc Wschodu.  

Chicago Morning Passenger, X i j i .Dailyi  y. 10 A.M 
Chicago EveningPassonger,No. 1 1 Ex. Sun 17:40 P.M. 
L;cal Pasicnger.  No. (Ex. sun.) .):-o^P. M. 

Zc Zuchodu. 
Dakota Passenger, No. c (Ex. .Monday A. M. 
Dakota ras?enger, No. 4 (Ev. Sun.) P. M. 
Local Passenger, No. C (Ex. .Sun.) i2:  ;o P. M. 

LEKARSTWA 

SOKOŁA. 

**•  ̂

kich miast Niemiec, A.ustryi i  
Szwajcaryi.  bzybkie parowce pól-
nocnó-nicmieckiego Llojda s% bu
dowane z szczecinem uwzględnie
niem pasażerów średniego pokłada 
i  drugiej  kajuty, mają także 
pomosty i  doskonałą vrentylacya a 
kuchnia dla pasażerów wyborna. 

Przeszło 
2.000,000 

pasażerów na parowcach niemiec 
kiego Lloyda odbyło podróż mor
ską bezpiecznie i  dobrze. Względem 
cen i  dalszych informacyj udaósię do 
Oclrlcli* ALo Geu lgeuts,  
Nr. 2 Bowling Green, I<ew York 

II.  Clausentus & Co. 
General Western Agents.  

SO 5fli  Ave. 

CHICAGO, ILL. 

Jan Anglewicz, II.  O. C7. 
Nhmidt agenci vr Winona. 

Martin & Xemeth 

Ilazleton, Pa. 

BREMEN 
NEW-YORK' 
Szybka jazda parowcami 

miedzy 

Bremen a ISTew York 
Najwspanialsze parowce 

SPREE, HAVEL, LAHN, 
TRAVE, SAALE, ALLER, EIDER 
EMS, WERRA, FULDA, ELBE, 

KAISER WILHELM II.  

Co fiobotę, wtorek i środę, 
z Bremen 

Co sobotę, wtorek środę, 
z New York. 

Bremen jest  miastem bardzo 
wygodnie połotonem dla podróż
nych i z Bremen moina w 
krótkim czasie pojechać do wszyst-
BUanWBraMMMHHHi 

I. C. SMITH 
który tu dawnie) długie lata miał vvialki  rzetelny handel 
odzieży tnq.skici,  powrócił w końcu minionej zimy do 
Wiuony i otworzył 

Handel ubiordw 
męskich w srudku miasta, przy Trzeciej  ulicy, zaraz obok 
L U D W I K A  M O T E L U .  

Ten nowy handel 
zn&ny pel  tytułem tOŁlMBIAN CLOTHING 
HOUNE wzmógł ies?cze popularncśd i  szacunek, jakie 
dawniej  miał u ludu whiońskieeęo pan Ja.  C. — 
taki ta ' i i  d= bry i gustowny towar,  przy bardzo tanich cenach. 
A  t r z e b i  w i e d z i e ć ,  ż e  t e r a z  t a m  

wszystek towar nowy. 
Polski klerk: XAWERY NOWICKI. 

ZN120W " 

O IB 3XT 

MERICOLDA. 

Towarzystwo lecznicze Sokół w 
Detroit,  poleca następujące lekar
stwa wypróbowane i  i 'abrvKOwane 
przez najlepszych lekarzy. 

1 Maryanskic Krople żołądkowe, 
zalecone przez lekarzy przy wszysi-
kich chorobach żołądka; butelka §1. 

2 Jiateam no kaszel: butelka oOc. 

3 Pewne ekarsiico nu duszność 
czyli  a-^tmę; butelka $1. 

•ł Ma niezawodne wypędzenie ta
siemca ;  słoik S3. 

5 Sar.-aparil la ?ta czyszczenie krwi 
butelka 81. 

0 Maść na wyrzuty dziecin ne 
twarzy, głowie i  szyji  .pudełko 75e. 

7 J/aśr gojąca nawet najwięcej  
zatwardziałe wrzody na nocach S1. 

S Pigułki zcUeione przy bruku 

krici u dziewcząt i  młodych męża
tek; pudełko si .  

it Najlejiszy l iniment na reuma
tyzm w krzyżach i członkach; bu
telka $1. 

Przytem 'ldzicla się rady Ickur-
skie] l istownie w jeżyku j>«lsl- 'nn 
i wysyła lekarstwa za i.ade«łai ' icm 
jednego dolara. 

ADRES: 
MOKOL nCDICAL CO ,  

DEJ'ROIT, Mich. 
1090 Clieiie Ntr.  

Nigdzie nie dostaniecie rzeczy poniżej  
wymienionych taniej  jak w tym handlu. 

^ tysiące damskich płaszczyków czyli  
mantyli  po 25 centów tamo], niż zazwy
czaj.  

17^ sza! '  P° cenach zakupna z 
New Yorku. 

Nasze parasole, których zwykła 
cena jest  $1.48, po 98 cent' .g ~ — 

Nasze gorsety (sznurówki),  za
miast po 75 centów, teraz po 48ct.  

750 yardów pysznego ginghamu 
na suknie po ioct.  

I 500 yardów pięknie drukowanego 
jedwabiu, zamiast po 75ct.,  teraz 
po 35 ct.  

1500 yardów tlaneli  po 8 —10 i  
12^ ct . ,  podczas gdy materya warta 
drugie tyle.  

500 par eleganckich firanek na 
okna (courtains) za pól ceny. 

1700 yardów pięknych kartun po 
i 6  centów, podczas gdy jeszcze 

5az tyle warte.  

Mcrigohl & Co. 
Polski Klerk: 

JAKÓB ŁOSIŃSKI. 

F A I R "  
u sukcesora zbankrutowanego 

storu Marshlantla 
205 & 207 E. 3rd Str. 

Tanie cen na dul lO. 
Dostaniecie gar«l.ynv czyli  zasłony na okna z wałkiem ze sprę

żyna już za 

23 c. 
Zaczęliśmy iprzedawgć ogromne usortowane zapasy 

towarów. W joduytn dziale będą si^ znajdować tylko rzeczy 
po lnym c- icie,  w drugim tylko po 2 centy, i  tak dalej  
po 3c.4 \ ó".  Gc. 7c.  8c.  9c.  

CAŁE SZAFY. 
matpr y:\lu\v piśmiennych, ram, naczyń blaszanoych 
ż*. ' l ; j/.nvcli,  drewnianych, szklanych, potrzeb domowych itd.  

<\ do obsadzania obrazów 
'J ' '  cali  długie, 1-1 szerokie po Ą 1.00 warte $ 1.50 
l?0 cali  <liufiie,  l . j  szerokie po 1.15 , f  1.75 
10 ("ii i  długie, 1-1 szerokie po 0.ł'>5 ' '  1.00 
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THE FAIR 
205 k 207 E. 3rd St. 

DON'T Foiuiirr  omt 
Completu Ijtuo of 

T PAfiF 


