
się w restauracyi Baczyńskiego 
na placu Wystawy. 

Na onegdajszem zjeździe 
delegatów i członków Tow. 
uczestników powstania z r. 
1863 uchwalono, aby członko
wie starali się wszędzie, gdzie 
na cmentarzach leżą uczest
nicy ostatniego powstania, 
aby wyniesiono im pomniki. 

Mieliśmy tu na Wystawie 
•setki różaych wycieczek, któ
rym deszcz zawsze przeszka
dzał. Piękne zaiste i malowni
cze były pochody dzieci 
włościańskich a najpiękniej 
przedstawiali się włościanie z 
Krakowskiego, ze wsi Bronowie 
Wielkich (własność kupca z 
brakowa p. J. Wł. Fischera, 
linia A. B) których -było 
.400 (chłopców i dziewcząt) w 
strojach odświętnych krakow
skich, pod wodzą Wójta i 

•naczelnika gminy Antoniego 
Cepucha. Właściciel salunu 
polsko-amerykańskiego p. L. 
Kokociński zaprosił, „star
szych" na ,,lunch"; a dzieci 
odśpiewały „Bartosza" — Oj 
ostre kosy nasze — za co 
nagrodzone były hucznemi 
oklaskami. 

Henryk Sienkiewicz przy
będzie na Wystawie w połowie 
sierpnia. Widocznie zdrowie 
Jego się polepszyło. 

Najwięcej gości zwiedzało 
dotąd wystawę w ostatnią 
niedzielę w Czerwcu. W dniu 
tym 28 500 osób oglądało 
sobie wystawę. 

* JED . L. KOŁAKO W SKI. 

Z Bay City. 
21 Lipca. 

Szanowna Redakcyo! 
W ostatnim numerze Wa

szego pisma podpadło mnie 
napomnienie, aby Polacy w 
Ameryce baczyli na sprawy i 
interesa swoich osad. 

Toci niezwykłe życie w naszej 
osadzie zasługuje czasem na 
ogólniejszą uwagę, jak n. p. 
w obecnym czasie prześlado
wanie Katolika i wycieczka 
śpiewu Towarzystwa św. 
Cecylii. 

Co do Katolika, to wiem, 
że ten da sobie radę z Don 
Kiszotami, co zaś do Towa
rzystwa śpiewu św. Cecylii, 
to ubolewam, że tak licho się 
bawi. 

Ostatnia wycieczka jego 
i kąpiil w zatoce (Bay) 
byłyby skończyły się zato
pieniem całego Towarzystwa 
wraz z tutejszymi księżmi i 
obywatelami, gdyby przypad
kowo w pobliżu nie był pędził 
parowiec, który spotkawszy 
okręt żaglowy z To warzystwem 
w niebezpieczeństwie, przy
prowadził go do portu. Krewni, 
znajomi i przyjaciele ekskur-
syonistów, czekając na swoich 
aż do rana, oddawali się takim 
dumaniom: 

Ciepły wietrzyk dziś wieje, 
Więc nasi dobrodzieje 
Swoją trzodę zabrali, 
.Żaglowcem wyjechali. 

Bomtararara bomtra — 
Bomtararara bomtra — 

Śpiewacy z mmi b\i>, 
Kąpali się 1 pili, 
Kuba, Jan, organista, 
Staś teaor i basista. 

Bomtararara bomtra — 
Bomtararara bomtra — 

Do hożych dziewcząt w bieli 
•Chłopcy ochotg mieli. 
Aż w noc pózuą hulali 
Potem do domwrscah. 

Bomtararara bumtra — 
Bomtararara bomtra — 

By ]eno ich nieszczeście 
Nie spotkało nareszcie, 
Na jezierze ciemne me;ły, 
W oczach błyszczą trwogi łzy. . 

Bamtararara bomtra — 
Bomtararara bomtra — 

Wiatr si§ zrywa, obali 
Bgdą w wodzie pływali, 
Ot tam parowiec jedzie, 
Boże ratuj i^h w biedzie! 

Bomtararara bomtra — 
Bomtararara bumtra — 

Towarzystwo śpiewackie 
Amatorskie pływackie 
Już nad ranem wrócili 
I tak sobie nócili: 

Bomtararara bomtra — 
Bomtararaia bomtra — 

Niech żyie ojciec stary 
1 ligista wikary! 
Nie bawić się późno w noc, 
Piekło ma w ciemności moc!!! 

Bomtararara bomtra — 
Bomtararara bomira.. — 

MARCTPANIK. 
Bay City, 17 Lipca. 

Dzisiaj armia Coxey'a opuściła 
nasze miasto 1 udało się pieszo 
w drogg do Saginaw. Koczujący 
ci wojacy dobrze się bavrili, obo
zując za miastem dwa dni. Byli po
między armią 1 Polacy. 

Największą nowością tutaj 
zaręczyny pana Czecha z panną 
Litwinką, oboje obecnie w Bay 
Bity, z plemienia Długich 1 wyso
ko postawionych osobistości 
na nogach. Jeżeli po wygłoszeniu 
zapowiedzi nie będzie przeszkody 
ze strony parafian, to 1 proboszcz 
nie będzie przeszkadzać związkowi. 
Zazdrosna rywalka rozgłasza, iż 
rzeczony żenić się będzie z panną..,, 
3zy — Musiał? 

Kowy Zarzqd 
T. ś. Stanisława Kestbi 

w Say City. 
Towarzystwo św. Stanisława 

Kostki w Bay City, Mich., miało 
swe półroczne posiedzenie w nie
dzielą, 8 Lipca. 

Zagaił je modlitwą prezydent 
Marcin Jankowiak.ŁPo przeczytaniu 
protokułu i ściągnięciu podatków, 
przystąpiono do wyborów i wybrano 
następującą administracyą: 

Marcin Jankowiak prez. 
August Eliasz vice-prez. 
Michał Michalak sekr. fin. 
(Wszyscy trzej po raz 2gi). 
Jan Piechowiak sekr. prot. 
Roch Andrzejewski kasyer. 

(po raz trzeci.) 
Na drugi stoi. 

Jan Weslfal sekr. fin. 
Jóż. Kuśmierz II sekr. p. 
Józ. Suchodolski kasyer. 

Rada nadzorna. 
Andrzej Piechowiak 
Wawrzjn Dardas 
Jan Jóźwiak 
Jan Śled/.iński. 

Marszałek. 
Franciszek Brzozowski 
Jakób Pietruszęwski 

Do chorągwi kościelnej. 
Józ. Łukowski 
Ignacy Śmielewski 
Jan Śmigała 
Kaźmierz Wiśniewski 

Do chorągwi narodowej. 
Andrzej Balcer. 

Opiekunowie chorych dla Say City. 
Jan Miś 
Ignacy Śmielmski. 

Opiekun, chorych dla So.Bay City. 
Michał Blok 
Józef Wierzbicki. 

Odźwierny: Jan Miś. 
Kolektor kasy pośmiertnej w 

Chicago; Jan Jóźwiak. 
JLolektor kasy pośmiertnej w 

Bay City; Wincenty Miękwicz. 
Pomocnik'. Marcin Grajek. 
Na tein posiedzenie zamknięto, 
Wszelkie listy, tyczące się na

szego Towarzystwa, proszę adreso
wać. 

Jan Piechowiak 
1215 Cor. 33 & James Str. 

Bay City, Mich. 

Z Wiikesbarre. 
(w Pennsylvann). 

18 Lipca. 
Tow. św. Jakóba obrało na 

na swem rocznem posiedzeniu, 15 
Lipca, następujący zarząd. 

Kaz. Piotrowski prez, 
St. Mifculski y. prez. 
F. Jodzis kasyer. 
D. J. Wąsik sekr. 

R a d n i .  
Jan Drenyc i Jan SSrzepek. 

Chorąży: 'W. Szuchła. 
Odźwierny: J. Węgrzyn. 
Opiekun cnoryc h:Fr. Pa-

chucki. 
Tow. św. Jakóba istnieje* już 

3 lata 1 panuje w niem zgoda, i 
miłość braterska, jako też dobre 
obyczaje pomiędzy członkami. 
Rozwija się pomyślnie, tak pod 
względem moralnym, jak t mate-

ryalnym. Należy ao Zjednoczenia 
P. R. K. pod opieką Boskiego 
Serca Jezusowego. Bracia łączcie 
się z nami, a wyjdzie to wam i 
waszym rodzinom na wielką ko
rzyść. 

D. J. Wąsik. 
DOPISEK. — Skwajerowi 

Mike Conef z Whiskeyhill ktoś 
12 Lipca w nocy cały ofis brzvdKa 
farbą wysmarował. Urwisz zarazem 
napisał na ścianie, że taki adwo
kat djabła wart. — W dniu 16 
Lipca został zabity w kopalni 
Blakmans na Whiske-yhill Franci
szek Bojan, lat 24. W kopalni 
robią teraz pół czasu. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Drobne Echa. 
STANISŁAW JACKÓW-

SKI, który niedawno temu 
rozbił kufer i ukradł $60. 
rodzinie polskiej Wheeling W. 
Virginia, pochwycony zoetał w 
Wiikesbarre, Pa., przez M. 
Farla, nocnego stróża na stacyi 
kolei pennsylvanskiej,i oddany 
w ręce starszego policyjanta 
[chief police] T. McNikols z 
Wheeling, który odwiózł Stasia 
na miejsce i w bezpiecznym 
osadził kąciku. 

W1LKESBARRE, Pa.-—W 
kopalniach węgla, w szybie 
Nr. "A, zabity zoatał Ludwik 
Rojewski,pochodzący z gubernii 
Suwałdkiej. Liczył lat okło30. 
Pozostawił żoaę i dwoje drob
nych dzieci. 

JERSEY CITY. — Nass 
kochany ks. proboszcz Ku-
k<swski już opuścił łoże boleśoi. 
Operacya, do której lekarze 
nieustannie skłaniali, okazała 
się zbyteczną. 

MT. CARMEL, Pa.—Dwie 
Siostry Nazaretanki od tutej
szej polskiej szkoły udały się 
do Europy,aby około 1 Wrześ 
nia z 6ciu nowemi siłami 
powrócić. 

PAN ANTONI SCHERMAN 
z Chicago, i tego roku na parę 
tygodni wyjechał do kąpieli w 
Mount Clemens, Mich. 

WIEL. KS. CRODNIE-
WICZ, opuścił parafię polską 
św. Wojciecha w Detroit; na 
jego miesce proboszczem został 
Wiel. ks. Mueler, dotychczas 
asystent w jednej z tamtejszych 
parafii. 

NAGIEL tei już przystąpił 
do kryminalnej szajki redafc 
torskiej, broniącej złodziej i. 
Dla tych, którzy tego łotra 
znają, jeszcze z Warszawy, nie 
iest to bynajmniej niespo
dzianką. 

RĘCZYMY, że Nagłowi, 
skoro w Czwartek po południu 
ujrzy powyższą notatkę w 
Katoliku, nawet za dobę jeszcze 
nie zbierze się na apetyt do 
pożerania świńskich ogonów, 
choćby nawet czosnkiem i 
śliszówką sumienie sobie za 
hartował. 

SZANOWNYM abonentom 
naszym w Chicago zwracamy 
uwagę na ogłoszenie pp. Do-
rittua i Drzycimskiego, którzy 
założyli w swym mieście 
Biuro notaryaine, 84 — 86 
La Salle ul. 

ARCADIA, Wis. — Pan 
Józef Cysevrski kazał na nowo 
wytapetować i pomalować 
lokalocści swojego salonu, tak 
iż ten teraz wspaniale się 
przedstawia. 

DETROIT, Mich. — Ryba 
kowski podczas swego pobytu 
w naszem mieśoie wielkie rniai 
powodzenie. Nawet honory go 
tu nie minęły. Na mitingu 
Unij detroickich w auditorium 
siedział na estradzie tui obok 
majora Pir-gree. 

PULLMAN, ill. — Tutejsze 
fabryki budowy kar kolejo
wych na nowo w ruch pusz
czone, przez co około 200 
Polaków znowu dostało robotę. 

BANKRUCTWEM zagrożo
ne jest pismo Patryota w 
Philadelphia Pa. — Jak widać 
z wydrukowanego w niem 
oszczerczego ustępu o Katoliku 
z 12 L'pca 1894 r.,bankrutu
j ą c y  w y d a w c a  T .  W ą s o w i c z  
z biedy musi się -posługiwać 
redaktorami kryminalistami, 
ściganymi za kradzież przez 
detektywów. 

WIEL. X. KRZYWONOS 
rozpoczął w dniu 22 L'.pca, w 
kościele św. Michała w South 
Chicago, 40 godzinne nabo
żeństwo. Przeszło 200 komu
nikantów było o godzinia 6tej 
na mszy Św., którą odprawił 
wiel. O. Bernard, wasysteneyi 
wiel. ks. proboszcza tymcza
sowego, wiel. ks. Krzywonosa i 
subdyakona z Detroit. 

AMERYKA 
BUFFALO, N. Y. — Właś 

ciciel olbrzymiei fabryki „Ame
rican Glucose Company'',która 
się spaliła przed Kilku miesią
cami doszczętnie, zdecydowali 
się ostatecznie, fabryKi tej nie 
odbudowywać w Buffalo. Byz 
nez przeniesionym będzie do 
Peoria, 111. Szkoda! Buffalo 
traci w taki sposób fabrykę, 
która dawała stałe zajęcie 
setkom robotników. 

WOJSKO regularne i część 
milicyi już w dniu 19 Lipca 
opuściły miasto Chicago, bo 
strajs tpm faktycznie już się 
skończył. 

DEBSOWI, prezydentowi 
Amerykańskiej Unii kolejarzy 
wytoczono nowy proces — o 
lekceważenie sobie sądu Sta
nów Zjednoczonych. Wydawał 
bowiem wbrew zakazowi tego 
sądu odezwy do ofieyalistów 
różnych Kompanii kolejowych, 
aby strajkiem poparli krzyw
dzonych braći w Pullman. 
Gdyby był stawił 4 tysiące 
dolarów kaucyi, byłby znowu 
puszczonym na wolność, lecz 
on wolał iść do więzienia, w 
którem do dzisiaj przesiaduje. 
Ztamtąd jednak wolno mu 
listownie porozumiewać się z 
niedobitkami strajkierów.Chciał 
on juź zawrzeć pokój pomiędzy 
Amerykańską Unią kolejarzy i 
Kompaniami kolejowemi, lecz 
te Kompanie o jego Unii nic 
wiedzieć nie chcą. 

KOMPANIA w celu posta
wienia fabryki wozów sypiał 
nych, mająca konkurować z 
zakładem Pullmana, zawiązuje 
się w East St. Louis, Mo. 

ROBOTNICY w kopalni w 
Springfield, III., wygrali wojnę 
ze swymi pracodawcami, i 
odtąd pobierać bedą za brutto-
tonę węgla po 45 centów. 

REPUBLIKANIE Minnescc 
cy mianowali na swej konwen 
cyi Stanowej w Minneapolis 
ponownie pana Knute Nelson 
gubernatorem Minnesoty.Plat
forma ish pomiędzy innemi 
dopomina się ustanowienia 
jednorazowej prezydentury na 
lat sześć. 

POSEŁ DEMOKRACKI do 
Kongresu, z dystryktu lndya 
na, w którym leży duża osada 
polska South Bend, zrezyg 
nował z tego stanowisk*, z 
powodu, że partya demokr. 
w ostatnim czasie tak się 
skompromitowała, iż musi się 
jej wstydzić. 

W 1RONWOOD, Mich, zno
wu rozpoczęła .się robota w 
kopalniach rudy żełazoej — a 
robotnikami do Unii nie 
należącymi. Sirajfcierzy prze
szkadzaj w odwożeniu rudy, 
i to ze skutkiem. 

SĄD w Brazil, Ind., skazał 
kilku strajkierów, którzy uka
mienowali maszynistę jadącego 
na lokomotywie, każdego na 
2 lata więzienia. —Kara stó 
sunkowo za mała. 

KOMPANII EXPRESO-
WEJ Great Northern, 20 mil 
na Wschód od Heleny, ukra
dziono szafę ogniotrwałą z 
111,600. podczas przewożenia 
pieniędzy z dworca kolejowego 
do Biura expresowego. Ra
busie wrzucili szafę ogniotrwa
łą na wóz i uciekli w góry. 
Później ją znaleziono, ale 
próźaą. 

SENATOR DAYIS z Min
nesoty podał w Kongresie 
projekt do prawa, stawiające
go wozy jadalne i sypialne w 
pociągu kolejowym ped mi<; 
dzynarodowe ustawy o handlu. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

DORIAN 
DRZYCIMSKI 

81 86 La Salle ul* 

Chicago. 
Założyli pierwsze polskie 
mmmB węmwwMtwm 
w środku miasta i zajmują się 
pprzedażą lotów, wypożycza
niem pieniędzy, zabezpiecza 
mem zabudowań od ognia, 
dzierżawą domówi wszelkiemi 
innemibusinesami, przy których 
potrzeba notaryusza. 

Sprzedają także KARTY 
OKKETO WE i wysełają P1E 
NIĄDZE DO EUROPY. 

Pamiętajcie, Rodaev, że 
bliższy wam Polak,niźinnonaro-
do wiec! Popierajcie waszych 
braci i rodaków, dobrych pa 
tryotów, sprawiedliwych oby 
wateli 1 biegłych w swoim 
zawodzie notaryuszów 

ftSu&lena musc Arni-
kowa. 

Najlepsza maść na świecie na 
rany, pochodzące z eieó, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane rgse, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł 
nie nie zadowoli, pieniądze bgdą 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

JUaqle Pharmacy w Milwaukee. 

Z Soutli Bend 
(Indiana). 

W każdym porządniejszym 
salonie w naszem mieśc<« 
można posmakować znakomi
tego piwa, wyrabianego w 
Cincinnati Brewing Co.—Piwo 
butelkowe tego browaru roz
wozi się do każdego miasta. 
— Stacya czyli skład tego 
piwa znajduje się na rogu uho 
Chapin i Ford. Agentem dh 
miasta South Bend jest pan 
Fesco. 

Ceny targowe 
wofoajL. 

P s z e n i c  a — N r .  1  w i o s e n n a  5 5 c  
zimowa 4 6 ceu. 
O w i e s -  3 5 «  
K o r n - 40# 
J ę c z m i e ń  N r . 3 .  47o 
Jaja 8c 
M ą k a: Winona Patent $3.60 
Straight $3 3D Nr. 1 Bakers §3.00 
P a s z a  z k o r n u  —  $ 3 . 5 0  z a  
beczkę 
O tr ę b y: bran $14 00 
shorts $15.00, middlings $15.JO 
ground feed §20 
w e ł n a :  m e d n i a  p r a n a  2 a  a  ' 2 3  
lichsza 20 a nieprana 13 do 15c. 
ś i a n o dziki e— 6.00 
Tymotka , $8.00 
K o n i c z y n  a  # 4 . 5 0 .  b u s z e l  
Tymotka 1.75o. buszel 
M i ód 10c 
Kury wypraw, 8 c„ kurczęta lOc 
M i§ 8 o żywe: 
skopowina 3 UO 
wieprzowina §4 25 wołowina $3.25 
cielęcina 33 
Bób Si.60 «_»dS7.el 
Masło Ł' j21q 
Kartofle świeże 60c. buszej 

CHICAGO 
Pszenica —52 
Oioies. — 36o. 
Kom.—44 

MIŁHA(J!£££] 
Pszeaica—51 
Kora—No.2 44 
Owies — No. 2 — 39 

MlMWfciAPOŁIS, 
Pszenica — 55 

Tanie Tykiefy ua kolei 
St. Faulskiej. 

TheChicago,Milwaukee& St. Paul 
Ry will sell excursion tickets for 
the following occasions: 

The Annual Meeting League 
American Wheelmen to be held at 
Denver, August 13th to 18th. 

TheAnnua'Encampment Grand 
Army of the Bepublic, to be hed 
at Pittsburgh, Pa., Sep. 18th to 
20th. $ 

For full particulars as to 
rates dates, return limits, etc., 
enquire at C. M. & St. P. Depot. 

For the annual Encampment 
Sons of Veterans U. S. A., to be 
held at Davenport, Iowa, Aug. 
20th, to 24th, of C. M. &. St. P. 
Ry. will sell excursion t ckets at 
one a one third for the round fare 
trip tickets will be sold Aug.l8tli 
to 20th inclusive, god o return 
Aug. 25th. 

Polskie apteki 
W 

CHICAGO 
Cor- Woble Str. 

& M iswauhee ave 
oraz S70 Blue Island ave. 

Complexion Cream 
SuliflMtioB Guaranteed 

•r money refunded. 
S* " o o o • 1 *>» 

Upiększajcie Waszą, 
Kompleksyą 

Stanowczo wyrabia 
MIĘKKĄ AKSAMITNĄ 

KOMPLEKSYĄ (cerę) 
Jeżeli używa si§ stosownie do Pizepisu 

Nie b:erzcie innych niż 

pąor. 
Żądajcie próbek darmo. Powyże.i 

podana podobiz.ua W iuiety na ki.żdej 
paczce. 

U SPRZEMZ U WASZEGO APTEKARZA 
Prof. BON KEK A KREM NA 

KOMPLEKSYĄ 
Usuwa PIEGI. PRYSZCZE" WYRZU

TY, PLAMY, PIEPRZE jedynie przez 
riadkie swe własności medyczne. Nie 
pokrywa tylko plam, jak po wigkszej 
czgści kosmetyki, ale upiększa tum.gdzie 
nie potrzeba go użyć jakv> iekarstwa. 

Na sprzedaż wa w«zy*tkic3i ap
tekach Polskich i Czeskich. 

Wyrabiane u 
J. M: XKŁ®WSMIEGO, 

709 Milwaukee Ave. róg Noble 
takża 

570 Blue Island Ave. 
róof iStej. 

w GHKZH&O. 
BACZNOSC 

POLACY! 
• 

Dobra sposobność dla Po
laka. Jest do sprzedania SA
LOON i 3 AKRY OGRODU 
w polskiej osadzie, przy głó* 
wnym trakcie, w punkcie 
odległym o 6 mil od dwóch 
linij kolei żelaznych a o 200 
kroków od polskiego kościoła, 
przy którym jest stale ksiądz 
polsko-katolicki. 

Dom dwupiętrowy 25x30 
— przyległa kuchnia 15x20 
- hala do zebrań, tańców i 

wszelkice zabaw 30x46—staj
nia zajezdna 22x36 obszerna 
lodownia i studnia ze zdrową 
wodą. 

O bliższych szczegółach 
można się dowiedzieć u 
Nikodema Kaszyńskiego, Po
niatowski, Marathon Co.. Wis. 

JiP 
NflMVI 
TAKE NO 
OTHER. 
It is the 

BEST. 
There is 

nothing 
JUST AS 

GOOD. 

from $15.00 

Do not be de
ceived by thoser 
who advertise 
Machines at 
Wholesale 

Prices. 
The so-called 

^60. Machin® 
which they ad
vertise for JS». 
can now bo 
bought of us or 
our dealers for 

to SI8.00. 

We make a large variety of these cheap machines for 
those who can not afford to buy the BEST. They Aro 
not so finely finished or carefully made as the 

NEW HOME 
but WE GUARANTEE EVERY ONE, and our f?narante« 
is good We have oprents in nearly every town where 
you can get Instructions, needles or repairs. 
Write for Our New Price hist. 

We will not be Undersold* 
We want vour order. If not for the Best, for our next 

Best. And if prices, liberal terms and square aeaui)g 
will win we get it. . „ 

WE WILL DELIVER a machine at your home for er-
amination, before purchasing, free of charge, w nee a® 
once. New Price hist free. 

THE NEW HOME SEWING MACHINE GO., 
Orange, Mass., 28 Union Square, N. Y., Chicago, HLp 

St. Lcui3, Uo., San Francisco, Cal., Atlanta, 3a. 
FOB SALE BT 

W WINONIE sa te maszyny Da 
sprzedaż 
W HANDLU MEBLI BAKER \. 


