
wszystkim pokazuje, wołając : 
oto jest ziarno wielkie, tedy 
wysuszy je i nic z niego nie 
otrzyma. 

Ale kto zakopie ziarno w 
w ziemię, a czcka cierpliwie 
kilka tygodni, tedy ziarno wy
da roślinę. 

Ale kto schowa ziarno w 
kłosie na rok przyszły, na 
życie przyszłe, ten otrzyma 
ziarn sto, a z tych stu, tysiące 
tysięcy. 

A przeto im kto dłużej 
czeka nagrody, tem większą 
weźmie; a kto jej tu nie weź
mie, tam weźmie największą. 

A cóż mówić o ludziach, 
którzy skarżą się, mówiąc: 
waleczni byliśmy, a nie ma
my starszeństwa i znaku ? 
A czyż walczyliście dla star
szeństwa i znaku? Kto dla 
starszeństwa i znaku walczy, 
niech idzie do Moskąla. 

A cóż mówić o ludziach, 
którzy skarżą się, -mówiąc: 
oto ten który stoi na prawo, 
lękliwy jest a wziął znak; oto 

-ten, który stoi na lewo, nie
mądry jest, a wziął starszeń 
stwo? A czyliż żołnierz bieg
nąc ną nieprzyjaciela, ogląda 
się na prawo na lewo? Nie 
og^da się, ale naprzód idzie. 
Bo kto ogląda się na prawo 
i na lewo, tchórz jest. Oglą
dać się, jest rzecz naczelnika. 

A cóż mówić o ludziach, 
którzy skarżą się, mówiąc: 
Naczelnik nasz pomylił się, 
dając znaki, wybierając na 
starszeństwo ludzi złych? Bo 
widzi każdy łatwo wadę w na
czelniku, a nie widzi przymio
tu; i widzi za się w sobie 
przymiot, a nie widzi wad. 
A cięsto to dobre, które jest 
w naczelniku, potrzebniejsze 
jest dla dobra narodu, niżeli 

-Vto dobro, które w nas jest, 
Alboż nie wiecie, iż Chrys

tus Bóg wybrał między dwu
nastu Apostołów jednego 
zdrajcę; tedy naczelnik czło
wiek, jeśli między dwunascu 
wybierzę pięciu złych do u-
izedu i do znaku, doskonały 
jest. 

A między Apostołami Jan 
św. był najwięcej kochany, 
chociaż najmłodszy, i nie 
miał żadnego osobnego u-
rzędu; ani był namiestnikiem 
jak Piotr, ani przeznaczony 
do powołania narodów jak 
Paweł, ani podskarbim jak 
Judasz. 

A przecież Jan jeden prze
powiedział przyszłość w Apo
kalipsie, i nazwany jest or
łem; i koniec jego tajemniczy 
jest, i wielu myśli, ii on nie 
umarł, ale dotąd żyje; a tego 
nie myślą o żadnym Aposto
le. 

tOtóż widzicie, iż zasługa 
Sez:urzędu stała sie okazalszą 

fna wieki. 

*V(€iąg dalszy 
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m MISSOURI. 
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Bricefeld, Barry Co. 
Edwardowo, 3 Paźdź. 

1893 r. 
Szanowny Redaktorze! 

Gloria in excelsis Deo — 
tak iest chwała na wysokoś
ciach Bogu, że nam w, te] 
małej parafijce 6 miesięcy 
temu świeżo założonej, pozwo
lił pierwszą Misję duchowną 
odprawić, W. X. 1. Jakimo
wicz, kolega mój i przyjaciel, 
swą natchnioną-uczoną-dobit-
ną-jędrną i czułą wymową 

zachwycał wszystkich słucha
jących, niejedna cicha łza 
potoczyła się z oka, niejedno 
serce uśpione obudziło *ię— 
niejedno sumienie do głębi 
skruszyło się, i dla tego też 
cała parafia, z małem tylko 
wyjątkiem, przystąpiła do 
Sakramentów świętych i od
nowiła swoje przedsiewzięcie. 
— Drugim Missionarzem był 
W. X. W. Krzywonos, który 
także nie szczędził swej pracy, 
a więc gorliwym a bezintere
sownym Ojcom Missionarzom 
stokrotne i publiczne skła
dam dzięki w imieniu tak 
swoim, jako i całej parafii, 
która na zawsze miłe zacho
wa wspomnienie. 

Oby Bóg Wszechmogący 
im wynagrodzić raczył co oni 
dobrego dla mej parafii uczy
nili w trzydniowej Missyi 
przed Świętym Michałem. 

Zostaję uniżonym sługą. 

X. Edward J. Rejnert. 

DZIEŃ POLSKI 
oa wystawie. 

(9 Października) 

O godzinie 9ej zebrały się w 
Chicago polskie kolumny z pół
nocno wschodniej 1 z południowo 
zachodniei dzielnicy miasta u 
przecięcia bulwaru Jackson s 
ulicij Paulina. Naczelny marszałek 
Kiołbaaa doględn^ł ostatecznej 
żormaoyi, a o 10-ei rano kolumna 
ruszyła bulwarem Jackson we 
wielkim korowodzie przez miasto. 

Na Michigan avenue pochód 
defilował przed mayorem Harrison 
i radę mieitską, którzy stali przy 
pomniku Kolumba. 

Wysiczególniła się w pocho
dzie Milwaucka Gwardya Kościusz
ko swoj% dziarską po3taw§, wy
szczególnił się też oddział kawa-
leryi, złożony z 300 jeźdźców, 
buńczucznie przybranych w uni
formy narodowe, a najbardsiej 
awracała uwagę kompania mło. 
dych dziewci%t w ^ślicznych stro
jach Krakowskich, którym też 
przyklaskiwano co niemiara. 

W czgstych odstępach uroz. 
maicały wozy z alegatorycznymi i 
historycznemi obrazami z żywych 
osób Z pomiędzy piętnastu takich 
rydwanów wyróżniał się korzyst
nie rydwan „Konstytucyi 3go 
Maia", wystawiony przez związek 
Narodowy Folski. Dwanaśoie 
białych koni ciągnęło ten wóz. Na 
tronie złotym zasiadł pod balda
chimem z ledwabiu i aksamitu 
Stanisław August Poniatowski, 
ostatni król polski, 1 dzierżył w 
ręku proklamacye 3go Maja 1791 
roku. Po prawej stał arcybiskup, 
po lewej szlachcic, za nimi grupa 
szlachty, z których leden obejmu
je chłopa w braterskim uścisku. 
Obraz ten ułożył 1 ugrupował p 
Tadeusz Barycz, sławny rzeźbiarz 
ze Lwowa obecnie bawiący, na 
wystawie. 

Inny wybitny rydwan nosił 
tytuł ,,Polacy chroniący się pod 
sztandarem Stanów Zjednoczonych'1. 
W środku na tronie zasiadła 
bogini Wolności. W około tulili 
się do niej polscy wychodźcy > 
wygnani z kraju uciskiem. Wóz 
ten pochodził ze Stanisławowa. 

Oryginalnym 1 wywołującym 
rzęsiste oklaski był wóz wiozący 
,,Krakowskie Wesele", wraz z 
jadącymi obok niego grajkami. 
Była to także kompozycya p. Ba-
rącza a pochodaiła od towarzystw 
z Bridgeportu. 

Wszystkie rydwany były pięk
nie obmyślane ' a nadzwyczaj 
starannie wykonane i suto udeko
rowane. Przeszło 86,000 wydano 
na pestawieftie tych piętnastu 
wozów. 

Oddziały maszerowały po 16 
w szeregu w ścieśnionej kolumnie, 
a defilada trwała półtorej godziny. 
Pod względem ilości, pod względem 
barwności 1 dziarskiej podstawy i 
pięknych dekoracyi, parada polska 
pozostawiła daleko poza nobę po
przednie parady Niemców, Cze
chów, Irlandczyków i wszystkich 
innych narodowości. Nieprzeliczone 
tłumy widzów zalegały chodniki, a 
rozentuzyazmowane przepychem 
ochoczo przyklaskiwały 1 witały 

każdą nową grupę, każdy piękny 
oddział. 

W pochodzie maszerowało 
25>00 osób. Dwa razy tyle udało 
się na grunta wyBtawy. Tam o 
godzinie pierwszej paradowały 
polskie oddziały wojskowe z całego 
Chicago i miast okolicznych 
tworząc kolumnę złożeną z 3,000 
żołnierza. Zanim rozpoczęto uroczy
stości w hali obchodowej, 107 letni 
starzec, Michał Adamski ze South 
Chicago, przy pomocy sędziego 
La Buy zadzwonił w Kolumbijski 
Dzwon Wolności. Przy tej okazyi 
sgdzia La Buy przemówił kilka 
ódpowiednjch słów, zaznaczając, 
że Polacy w Ameryce gotowi 
uchwycić za broń w obronie swojej 
przybranej Ojczytny. Poczem 
zaczęły się ceremonie w hali 
obchodowei, podług ogłoszonego 
programu. Hala, która pomieści 
6,000 osób była tak szczelnie 
zapełnioną, te trudno się było 
obrócić. Prezes komitetu obchodo
wego, ob. S. Słorniński, zagaił 
obchód powołując na przewodniczą-
ceg®, sędziego M.A. LaBuy, który 
w pięknej mowie angielskiej 
przywitał zgromadzonych 3 opi
sawszy pokrótce walki, jakie 
Polacy staczali o wolnośi zazna
czył ważniejsze wypadki z dziejów 
Polski, które dowodzą, że Polska 
zawsze pomagała uciemiężonym, 
nigdy me gnębiła słabych i me 
prowadziła polityki zaborczej. 
Poczem powieiział:,,W tej wielkie, 
wystawie nauk, sztuki, przemysłu i 
wychowania prawie wszystkie 
narody w świecie biorą udział. 
Braknie tu jednak jedneco nąrodu. 
Jest nim Polska Polska 
ocaliła Austryę pod Wiedniem a 
cóż w zapłacie dostała? Fletchej 
powiada: ,,Polska uratowała od 
śmierci węża, który potem się 
zwrócił i ukąsił ją za pr zysługę. 

Następnie mówił sędzia o sto
sunku Polaków do Ameryki; 
wykazał, jakeśmy walczyli za ten 
kraj w każdej tutejszej ^ wojnie i 
zakończył słowami.- ^,Jak w 
przeszłości broniliśmy konstytucji 

tego kraju, tak będziemy jej też 
bronili w przyszłości. Albowiem 
wolność jest wspólnym upadkiem 
Poląków i Amerykanów." 

Oracva sędziego La Buy 
wywołała huczn* oklaski.Następnie 
chór damski złożony ze 100 osób# 

odśpiewał pod dyrekcyą p. Kwasi-
grocha ,,Hail Columbia" poczem 
przemawiał mayor Hanson, który 
zmieniając swoję narodowość 
codziennie stosownie do oKoliczuos-
ci, tak ropoezął przemowę:„Przed, 
stawiono mnie Wam jako Amery
kanina, ale dzisiaj jestemPolakiem" 
czem wywołał burzę oklasków. 
Reszta mowy p. Harrison'a była 
szeregiem pochwał i admiracyi dla 
idei przewodniczącej narodowi 
polskiemu, i uznaniem dla pracy 
Polaków w Ameryce. 

Nastąpiło kilka muzycznych 
numerów, poczem przemawiał 
ostatni na programie mówca, Dr. 
Kazimierz Midowicz po polsku. 
Podziękował on dyrektorom wysta
wy za przeinaczenie osobnego dnia 
dla Polski. 

Po uroczystości w hali obcho-
chodowei nastąpiły o godz. Tej 
wieczorem popisy wojskowe i 
gimnastyczne w Stock Pavilion. 
Odznaczyła sig tu Gwardya Koś
ciuszki 1 Sokoły chicagoskie. 

Poczem park zabłysnął tysią
cami świateł a na zakończenie 
wypuszczono rzadkiej piękności 
sztuczne ognie. 

(Wakróceniu podług Kur. Pol.) 

TELEGRAMY. 
PARYŻ, — JSławny inżynier 

paryski Lesseps jest śmiertelnie 
ohory. 

HAMBURG. — Książę Bis-
mark TUŻ zdrowszy. Z Kissingen 
jnż wrócił do awege majątku 
Fnderichsruche, 

BUENOS AYRES. ]- Rząd 
rzeczy pospolitej argentyńskiej bie
rze górę nad powstańcami. Przy
wódcy radykałów Irigogogen ,i 
Peregra uciekli do Montendeo. 

Czeska akuszerka 
Marya Kral, zdolna, uznana, 
usługuje wszystkim Polakom 
i Czechom w OMAI11 i oico-
licy. Mieszka niedaleko pol
skiego kościoła, pr*y ulicy 
Walnut 1 31. — llodacv, w 
potrzebach zgłaszajcie się do 
niej! ! " 

Zapłacili za Katolika. 
Arcądią Andrzej Pietrek 2.25 
Bremond WalentyRadzikowski3.00 
Sedlord Fr. Pokraka 70c. 
Stevens Point Rev. Z. Woźny 2.00 
Plantersville M. Pawlaa 2.00 
Minneapolis Ign. Szmykowski 1.00 

" Jan Gąsior 2.00 
" L. Mager 2.00 
" Albert Szulz 2.00 

Bilyor Lake Stanisław Króliko
wski. 5oc. 

Delano Maciej Faucz 2.00 
u Szymon Frach 50c. 
" Bartł. Jany 1.00 
" Wawrz. Kar not 1.00 
" Urban Wicżak l.oO 
•' Józ. Kittok 1.00 
" Rey. Zawadzki 2.00 

D U M O C Z T l L S C r  

Winu! za Katolika 
Red Jacket, BaranowskiJJAlb. 2.00 
" " Bolinski Jan 2.00 
" " Kowalewski Józ. 2.00 

Buffalo Grochowska Mary 2.50 
" Krajnik J. '2.10 
" Sulewski Józ. 3.50 
" Masiakowski S. 2.20 

Świekatowo Antom Kątny 2.70 
Spnngvalley Mazurkiewicz Jan 2.00 
Bessemer Kopczyński Michał 2.40 
Hoitville Wesołowski Jan 2.50 
Detroit, Mockus $3.85 

'' Sokolek Walenty 4.50 
" Pnhkewski Jan 3.75 

Scranton, Such Jakób . 4.50 
Buffalo Nowacki Antoni 3 65 
Filler C., Teczkowski Alb 4.65 
B.Saginaw, Wulerowics Mich. 4.00 
Arnot Płacakowski Jakób 3.TO 
Erie, Skowroński Ignacy 3.50 
Osceola, Fr. Kulas, za siebie 2.00 
Ten sam z«. brata w Europie 2.85 
Harley Janik Karól 2.00 
Mani«te« Błażejczyk Józef 2.60 

(Ciąg: dalszy nastąp!.) 

How to See the World's 
Fair. 

Assuming that many of our readers will be able 
'0 spend only a week at the Kair, the following pro

gram is offered by a sight-seer of much experience: 

Devote the first day to a view of the grounds, ap" 
ptoaching, if possible, by boat from Chicago, and 

'anding at the great pier. Start for the Manufact-
nres Building, passing the Statue of the Republic, 

®round the foot 0 f the Basin, to the noble Agricul-

|Ural Building, then Mcchlnery Hall, the Adminis-

ration Building, State Buildings, Transportation 

and Horticultural Buildings. The second day can 

be wholly spent in the Manufactures and Libera' 

Art! Building, and even then, only a general im. 

Pression c anbe Hcarried away. The third day can 

be given to a tour ot Machinery Hall, the Mines, 

Electricity and Transportation Buildings. The 

^ourtb day spend in the Building of Agriculture, 

where are eighteen acres o exhibits. The fifth 

day oaesh uld vis the Women's and Children' 

^uildings, where a few hours may be pleas ant 1 

spent. The greater part of this day should be dej[ 
voted to the magnificent displays of painting, en

graving and sculptuar in the Fint Arts Building 

The sixth day we will spend tlienioming i a tour 

ef the Midway Plaisance, where are many curious" 

attractions. In the afternoon one may take a fare_ 
well walk through the main grounds and a parting 

glauce at the grand buildings, and we have seen 

samclhing of the Columbiang Exposition: To arrive 

in Chicago iu good trim for such a week, buy your  

railroad ticket oyer the Burlington R oute. Your hom® 

icket agent can supply you, 01 wiite to W.J. C' 

Kenyon, St. Paul, Minn. 

WORLD'S FAIR. 
SraciAb INDUCEMENTS TO IN* 

TENDING VISITOR*. 
Parties contemplating a visit to the Colom

bian Exposition and desiring a quiet, family 
Hotel near the grounds will do well to write 
for terms and particulars to the HOT»L DB 
PARIS, a first-class hotel in beautiful loca
tion, overlooking Washington Park, within 
3 blocks of the Main Plaisance Entrance to 
the Fair. Every room an outside one, 
and well ventilated. Permanent stone 
brrck_ fire-proof building. Restaurant and 
cafe in connection. First-class accommo
dations and terms very reasonable» Foi 
circulars and information, address 
^ HOTEL J>B PABta,* 

80X7*6019 Bliodoa Ave*. Cklcasot "*i 

Z Brazvli. 
%/ 

Rozruchy, których BI§ W Brazylii 
obawiano, powstały naprzód w 
mieście JBlumenau pod dowódz-
twem inżyniera Hercilio Luz, któ
rego ogłoszono gubernatorem. 
Wiele obwodów tego stanu przyłą
czyło się do nowego gubernatora, 
który przedstawia partyg dymisjo-
wanego gubernatora Laura Miller. 
Chodziło im tylko o /niasto Deste-
rro, siedzibę legalnego gubernato
ra, który nie chciał BIJ podać do 
dymieyi i ufortyfikował się w 
pałacu rządowym. Stronnicy nowe
go gubernatora uzbroili dobrze w 
karabiny „Comblain" 200 szere
gowców różnej narodowości, a 
przyprowadziwszy ich niespodzianie 
na parowcu ,.Joao" do Desterro 
zaraz atakowali obwarowany pałac; 
W końcu legalny gubernator ustąpił 
sile, zaprotestował i zawiadomił 
centralny rzijd w Rio dę Janeiro 
o wypadkach, \V tej walce pozos
tało dużo raanych I zabitych, a 
pomiędzy ostatnimi lekarze wojsko
wi.- Dr. Cordeiro J union i Paulo 
Frejtas. 

Ostatni* telegramy donosi^, 
że rząd centralny nie potwierdził 
nowego stanu rzeczy, czyli rz$d 
gubernatora Ilerciho Luz, a roz
kazał,żeby tenże w przeciągu dwu. 
dzieetu czterech godzin zdał rz%d 
na r§ce dawnego legalnego guber
natora stanu. 

Siła I zdrowie, 
Jeżeli nic czujesz sig silnym 

zdrowym, spróbuj bitru elektrycznego. 
Jeźli po grypie jesteś słabym i niedo-
Igźnym, ożyj bitru eleKtryczncgo. To 
lekarstwo działa bezDośrednio na 
wjtrobg, żołjdek i nerki, łagodnie 
dopomagając tym organom do spełnienia 
ich funcyi. Jeźli cierpisz na ból głowy, 
znajdziesz prgdk§ i trwałj pomoc, za« 
żywaj$ć elektrycznego bitru. Jedna 
próba przekona cię, że to je&t lekarstwo, 
którego ci potrzeba. Jedna butelka 
kosztuje tylko raczy 50 centów. 

Można dostać w Aptekach 
pod Orłem Jna. W. S. Tomkiewi 
cza and Bro. 456 Mitchell ul., 
róg 2. sve., i 547 Lincoln ave., 
rogfifcve., Milwaukee, Wis. 

o^i^isrcES 
- IN THE — 

WEST. 
It would seem, without 

requiring much study of the 
subject, that young men of pluck 
energy, unap and judgment, and 
capable of becoming, in some way 
producers, and not a tax on the 

community, ought to make a 
success of it in the Northwest. 
Take for example a good young 
farmer, or mechanic, xn the region 
of about the parallels of 46° and 
47° of latitude. 

In Mmnesota and North 
Dakota there are thtf great wheat 
prairies is producing a race of men 
and women of whom any section 
may be proud. 

In Montana and Idaho are 
stock ranges unequalled elsewhere, 
and raising the finest beef and 
mutton to be found. 

Io Washington and Oregon 
firs fertile vales, and mountain 
slopes and foothills that bring 
forth golden grain and delicious 
frouthg. The young farmer that 
has sufficient means to make a 
fair start can find good opportu
nities in the Red River Valley in 
Minnesota and North Dakota;'the 
Gallatin aud Bitter Reot valleys 
and mountala pastures in Montana; 
the Palouse country, Big Bend 
region, or the Kittitas or Yakima 
valleys in Eastern Washington. 
The Puget Sound Country offers 
still another chance for good 
location. 

The many cities both large 
and small found in this extended 
belt are steadily growing as the 
country is settled up and the 
mining industry thrives, and offer 
to the machinest and tradesman 
frugal and thrifty Labits, chances 
for getting on. 

All in all this is a remarkable 
country, and its superior scenic 
features lend it an added charm, 
for inspiring scenery la a great 
ad]unct to prolific fields and 
grazing grounds of rich herbage. 

If anyone desires to investi
gate this further he will be 
rendered all assistance posibie by 
CIIAS. 8. FEE, Gen, Pass, and 
Tkt. Aęent of the Northern 
Pacific R. R., who upon applica
tion will gladly send folders,maps, 
and publications bearing on the 
subject. 

BiiHelena masc Arni
ko w a. 

Najlepsza maić na świecie na 
rany, pochodzące t cięć, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane ręee, odciski ora* wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądze bgdę 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostaó w Aptece 

Eagle Pharmacy 
w Milwaukee; 

Nie prześlepcie waszego własnego inte
resu, a kupcie co ną zimę potrzebujecie do 
ubrania, z największego we Winonie handu 
męskich ubiorów 

PLAISANCE HOTEL, 
618? and U130 Woodlawn AvonlMk 

< lilrny;o, III. 
Rates, $i.ooand$i.5oeach person. Thisii 
no temporary structure, but a modern three-
story brick and granite building—is perfect
ly safe—no danger from fires. 

It is located ONLY ONE BLOCK from tbo 
Woodlawn entrance to Midway Plaisance, 
and entrance to the World's Fair.'1 No 
MORE CONVENIENT LOCATION COULD BE 
KOUND. Only few minutes ride on electric 
cars from Knglewotxl Station of Chicago & 
E. Ills.; Monon; Chicago & West lnd.; 
Wabash; C. & E ; C. & A , L. N. & A. C.; 
Rock Island & Pac ; Nicklo I'lato & Pans. 
Lines. Parties on Illinois Central; Big Fotrr 
and Mich. Centrali leave trains at Midway 
Piakanoe Station, ooly 4 blocks diataal* 

69—71 E. 3rd Str. 

W tej jesieni^nasze ceny są, tańsze, niż 
gdzieindziej w obrębie stu mil. Szukajcie 
gdziekolwiek chcecie, a snadnie się prze
konacie. 

Nagromadzone wielkie zapasy towaru 
istotnie nam zawadzają., dla tego staramy 
się jaknaj prędzej nadmiar uprzątnąć. 

ZEGAREK 
i to szczerozłoty ofiarujemy każdemu, kto 
kupi od nas za 50 dolarów, od teraz aż do 
1 Stycznia 1894 r. 

Konika kuca z uprzężą, albo 8 200,00 w 
gotówce dostanie od nas każdy, kto ttygra 
odpowiedni los. 

Jaisże można nie korzystać z tak pomyśl
nej okazyi. 

Hatters & Furnishers". 
69 — 71 E. 3rd Str. 
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