
Największa i Najlepsza Polska Kolonia, 
•b-jronj^c* CJt«ry (4) gmnierąoe u tobą owdv 

w środku wsohodniego Wisoonsinu, zsiotoua przez 

J. J. HOF LAND CO. z MILWAUKEE, WIS. 
MAPY I KALENDARZE BEZPŁATNIE. 

Chętnie przeAlenay takowe bezpłatnie kaftiemu, kto się po takowe do naa 

Igłoai i poda swój wyra* n y adrea. Duto adresów w naazyoh krąikaoh jest sta- 
łych i niedobrych, zatem katdy, kto oboe mapę, kalendarz i szczególniejsze in- 
formacje, musi nadesłać nam swój wyraiuy adrea. 

Grunta mamy pod ostatkiem dla kaldego. Jesteśmy właAoioielami i mamy 
•ayste doku men ta (czysty tytuł-własności), na około 100,000 (sto tysięcy) akrów 
aródzajnej ziemi z wyśmienitym zdrowym klimatem. 

Ceny nizkie, terminy wypłaty łatwe. 
Po mapy i szczegółowe objaAaienia piszcie do 

J. J. Hof Land Co., 
119 West Water St., Milwaukee, Wis. 

Drukarnia Zgody 
974 Noble Str .... CHICAGO, ILI 

-WY KON VWA- 

ylklePRAOE DRUKARRKTE to 

Książki 1 Konstytucje 
Karty wizytowe i biznesowe, zaproszenia, bilety, programy balo- 
we i koncertowe, zaproszenia ślubne i na zabawy familijne. Afi- 
we, plakaty, pamflety i cyrkularze, tabele asygnacye i kwity ka 

sowę, nagłówki do listów kopert itp. 
7Hm Zwracamy na to uwagi Rodakom, a mianowicU OrupomZ wiązkowym. 

'W drukarni ..Zarody” 
■ą 4o nabycia oaat^paj%oe kałąikł: 

KSIJĘftNlCZKA powieść, napis*** 
Sofii Urbanowska, 260 stronnic 76 o. 

PANNA WICIA, Obraaek galicyjski 
prses M, Gachet — Poradowską, 176 
Stronnic 30 c. 

DWIE POWIEŚCI: I. Poddany. 
II. Z głodu się oftenił, 44 stronnic dru- 
ku 10 o. 

BOtENNA, Siostra Miłosierdzia xda- 
rasnia s naszych o rasów, tomów 8 przez 
N.B. Jaskółkę z Cieplic, Doi. 1. Cent, 60. 

DWA ŚLUBY, powieść prana Pan 
linę s L. Wilkoóską. 70 stronnie 20 o. 

O HI ILOŚCI OJCZYZNY, rozpra- 
wa podług Karola Libelta, 72 stron 10 o. 

RYS I ZNACZENIE KONITT- 
TUCYI Sen NI AJ A 1791, praes pan- 
nę Helenę Sawicką, wydal w stuletnią 
roosnioę Związek N. P. 40 stron. ft o. 

ESIĄtKI KWITOWE, dla Towa 
rsystw i Grup Związkowyoh a rozkładem 
podatkowym na lat 10 10 o. 

▲dres: 

674 Noble Bt. 
,25000 A“ 

CHICAGO, ILI 

K. STACHOWSKI, 
dawni*} 629 Nobla aJL1 

CHICAGO, ILLINOIS. 
powitam; akt r Polać* Sun. Pr. oUcsnoSd 

ałotych I mhnjch aagarków, ałctyck' 
•dookftw, tlobnych obry.uk łtp. ttp 
*• dowód, u łanio sprcadają podają om, u niaktór* 

ptaedmlocy. 
Slot* maakla aagarkl począwaa, od |M.M | wydaj. Słota m«ak1* aeearkl pocsawasy 
Słoto aegarkl (Gold PUlad) mrai 

towaaa 30 lat tlt 
>kła Błoto aaaarkl pocsawasy III 
DtorOdonld |8olld Uoldl I 1 
ilnbaa obr*ctkl yaraj'i] | < 

"od f a.M • 
od I l.M 

1.7# Słoto 
Słoto 

_ 

Srabraa samaru, Slgin, Wall ban, 
BprłnKfMd 
gamir łclanna I stołowa 

wialki wybór damskich 11_„__ 
garków grubo atooocych (Bollad Oold Platod) gwa- —*-10 lat od |«.M i wyaaj. 

Wiała przez to się sbogaoiło. — Wam nadarza siq U sama sposobność. Pła* 
oąo tylko 

3 doi. zadatku i po I doi. tygodniowo 
możecie zostać właścicielami własnego ogniska. 

Loty w Alpine Heights 
tefttMjmry kolei „Wabaah*' i 160 stóp nad jeziorem Miobigan, teras kopić 

SftSr $100.oo, narożne $150.oo*S£j( 
Procentów się nie płacił 

Wielka Jf olna Eknkursya 
w katd| NIEDZIELĘ o (rodzinie 1.45 po południa 

s FOLK bTRKET DEPOT. 

•ettiSŁA!GJ&3S&Z*” Hdł b“pł*“1*- 1,0 wo,~ M 

W. W-WATSON & CO* 
225 Dearborn Str. CHICAGO, ILL. 

C. ANTOSZEWSKI, jen. agent Potrzeba polskich agarnów. 

Józef Kociszewski, 
798-800 8. Ashland Avr 

pomiędzy 17-tą i 18tą alloą. 
-iKŁAB— 

Twardy oh i Miękkich 

Węgli i Drzewa 
po cenach nader umiarkowanych. 

Zamówienia przyjmuje takie Uatownk 
wykonywa w jak nąjkrótuym oaaaie. 

W. BŁOMlftSKA, 
(79 lihnikM In., CHICAG 

Polecam Wielebnemu Dnchowie 

<o gatunku UHOKĄGWI, oZAH 
ODZNAKI, kiOZKTY.BKHŁA i PA# 
SI MARSZAŁKOWSKIE, itp. 
po Jak nąJtaAiieJ eonie, 

i wykonuję takowe obstalunki jak aa 

punktualniej i najsumienniej, bo prz* 
ośmnaśoie lat praktyki, złoiyłam d* 
(rody mej zręczności. 

W. SŁOM IŃSKA, 
•71 Klllwaakee Are.,Ckleacs, li 

SKŁAD 
Maszyn do Szycia 

ROZMAITEGO GATUNKU 
po nalnlArayeh eennek 

HT Olej, igły i części maszyn a 
uwue u mnie na składzie, 

Reperaoye wykonywam prędko, di 
brse i tanio. 

J, MARSOIM. 
»“ 635 NOBLE ULICA 

pomiędzy Sloan 1 Bradley.uL 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

Adwokat i Notaryusz. 
665 Noble str. 

Wyrabia wszelkie papiery sądowe i 

notaryalne. 
Przegląda Abstrakty 1 egzaminuj* 

papiery przy kapnie lotów i własność 
gruntowej. 

Szczególnie zajmuje się sprawami Są 
dn Opiekuńczego w Cook 3o. Illinois. 

M ilwaui eeAveih3eState Baki 
PAUL O. STENSLAND A CO 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

GENERAJLJr? INTERES BANKOWY 

Odbierają handlowe i zaoszczędzam 
nieniądze, przechowują takowe. Plac* 
zwyczajny prooerU od pieniędzy do prze 
chowania Uotonych. Sprzedawają asy 
gnacye % weksle na wszystkie ptmku 
Europy. Wypożyczają pieni śze ne 

majątki i inne rzetelne poręczenia. 
W itjeaaotd a naaa/aa haakłaa jM 

>ll«MkM Atmm Ma Dapo.it T..H, 
abudowa a I armad aoa. doakonaia, i*uU Q1EN oaat«xlxV aal atodalata dostać #4 do atekaJ. 

■aoM. U tytko* a* uolu n aa bardao. iakfkr->ia 

Hifii: miwiakH Aniu Stati laik 
atmar Mllwaakaa Ara A Carpuatmr H, r—niati. Ib 

UKZADNKTi 
Fawi. O Btvbbla». praardkat, Aadraw 0 Łai—- 
wtcapraaydaat, UaaBLaaB .IhHi.raa 
bals U ifoaanx, raacaaik 

DYREKTORZY: 
Jota P. Hat 

Hor hołd, B. A._ 
Jotoaoa, A. C Laaałaa, -~ 

WUtta* Jotaaoa, Joaa McLaraa, 
Ą la Buy Tboaaa U Horrla, A. i 
Laaataa, Jota P. ItaHakl Paal C 

Eugeniusz K. Pociej, 
POLSKI ADWOKAT 

i Dormdioa Prawny 

Notaryusz Puliczny 
PUni# broni interma Rodaków wt 

wuystkich aądach. Kapuj# dla niol 
wtaanoloi realne jak najuni#j ■ o tym 
ni tytułami i lokaj# pieniądze na mu»ji 
oowyoh dobry oh hy potokach 

Umi i III I? Illiy felick NiBlIfu, Ikli 
Ko#ma 10 i 21 na roff« 9 I Kala U 

CINriNNATI ABIC 

Z nad Bohu, 1802. 

„Ciemny Bjh po granitach 
srebrne szarfy snuje”. Z boho 
w ego piszę porze cza. Na Boh 
patrząc, na te rozłogi, wzgórza, 
lasy, brzegi, śród których się on 

ku limanoai, ku dmeprowemu 
przerzyna, mimo a oli na myśl 
przychodzą poeci nasi, co krainę 
tę pieśniami, niby psjęczyną, o* 

snuli. Wialr pajęczynę zrywa, 
szarpie, roznosi, — ona znów i 
ciągle powraca; w babie lato na 

powietrzu się unosi, bodiakó* się 
czepia, na tarniach zawiesza, w 

festony pola stroi i wygnać się 
nie daje. Coś podobnego na Ru* 
siach z duchem polskim s ę dzie 

je. Wygnać go nie sposób po 
mimo, ie sam car śmierć mu za* 

dt kretował. Unosi się on w po 
wietrzu i nadaremnie wiatry mo- 

skiewskie z hukiem i szumem 

sztrpią go, zrywają, wyświecają. 
Poskrub Rusina a wyskrobiesz 
— nie po* lem — Polaka, lub .ć 
i to się zdarza, ale nie — Mo 
skala. Moskal na Rusiach jest 
zawsze i pomimo wsiystko przy- 
błędą. Za jakiego go chłop u 

wała i — darmo — nikt mu nie 
wyperswaduje, łe w i) łach jego 
i w śyłach przybysza z nad Woł- 
gi lub Oki tbka sama płynie 
krew. „Ciuii lude” — „moska- 
li”. Jak od dawien dawoa, tak 
dziś, wojsko rosyjskie chłsp tu- 

tejszy nie inaczej tylko „moska- 
lami” nazywa; miauo „moskal’' 
uwaia za obelgę i do tych wszy- 
stkich je oduosi, co urzędowie 
Ro«yę reprezentują, a więc d> 

crynowników prztdewszystkiem, 
następnie do fi mcowanego przez 
rząd obywatelstwa ziemskiego, 
mającego szlachtę polską zmienić, 
wreszcie do duchowieństwa. Wszy 
stko to są po staremu w mnie- 
maniu jego moskale, przybysze, 
którzy albo zostaną, albo nie zo- 

staną — jak Kóg da. Moskale 
tej z chłopem ruskim sztuki nie 
dokazali i nie dokażą. Bałamucą 
go na potęgę, szczują na „pa 
nów” i potrafili go rozdraioić 
przeciwko sobie. Ten świetny 
rezultat osiągnęli za pośrednictwem 
działaczy, na których rząd liczył 
najwięcej za pośrednictwem po- 
pów. Grubo się myli, komu się 
wydaje, ie na Podolu lub Ukra- 
inie pop bodaj częściowo, bodsj 
trochę, posiada ze strony ludu 
wiejskiego szacunek i zaufanie 
Gdzie tam! Ani odrobiny! 

Trzeba posłuchać, jak się o 

„batiuszce’1 sami chłopi odzywa- 
ją. Niedawno minęła pora pra* 
mików, odbywających się po 
żniwach kolejno po wsuch. Wspo 
m;nam o tern, z powodu n zmo- 

wy z chłopem, do której powód 
prasnik mi nastręczył a z której 
wywiązała się rzecz o popach. 
Pewien Iwan opowiadał mi, ie 
po skończonym prazniku w X. 
[nazwy wsi z powodów od autora 
Die zalet nych nie wymieniam], 
nastąpi praznik w Y., będą za* 

ba wy a zarazem pretekst do je- 
dzenia, picia i obtracania się bez 
miary. 

— Taki gospodarz — słowa 
Iwana — przyjmuje w ten dzień 
wszystkich kumów, sąsiadów, 
wszystkich swoich znajomych, to 
iia samą gorzałkę wydać nuu 

jakich 15 rubli, pójdzie też taki 
kaban (wieprz), którego umyślnie 
tuczy a za którego wziąłby rubli 
te 80, — a oo chleba, krupi... 
Lekko lioząo, praznik gospodarza 
z 60 rubli kosztuje. Bywa tei, 
łe się zadłuiy na ten praznik, 
wyda wszystko, oo przez żniwo 
zarobił, a potem rok cały musi 
odrabiać i z długów wyletfó nie 
moie. Jedyna jego pociecha, ie 

□a Pokrowę na taki sam prazoik 
pójdzie do Y* kiedyś tam do Z 
i na cudzy rachunek naje się i 

napije... 
— A pop — zainterpelowałem 

— jakie? Czyż nie przemówi on 

do ludzi na rozum i nie wytłu- 
maczy im, że nie cbwali się Pana 

Boga jedzeniem i piciem bes pa 
mięci? 

— Ehe! pop! — odparł. Pop 
w cerkwi jeszcze sam namawia, 
żeby i jemu więcej przynosić. 

Wywiązała się rozmowa, w 

której interlokatur mój przy ta 
czanemi faktami dowodził, jak 
popi wyzyskują, wysysają, obdzie 

rają chłopów. 
— Nie jeden chłop całkiem u- 

bogi, taki co nie ma nic, w naj 
większej żyje biedzie, co przez 
tydzień zarobi, za to w niedzielę 
sobie, żonie i dzieciom chleba 
kupuje i ostatni na to grosz wy- 
da. taki chłop, gdy mu się uro 

dzi dziecku, do chrztu je niesie: 
p< p chrzcić nie będzie, póki mu 

iubla nie postawi, a pół rubla 
diakowi; panamar też dwadz eścia 

kopiejek weźmie. A sam taki 
bahaty szczu ne daj Bołe! Kie- 
dy się idzie do spowiedzi, to za 

dziecko trzeba mu dziesięć ko- 
piejek dawać, a za człowieka do- 
rosłego rubla. Toż za sam wiel- 
ki post pop co roku najmniej 
1.500 zarabia. A co ma chleba! 
bo to ma łanek i w X., siedem 

[diesiatin i w Y. i w Z. On tyle 
ma chleba, co i p. N. [nazwisko 
szlachcica zamożnego]. 

Długo się toczyła ta rozmowa, 
z której jasno jak na dłoni wy* 
kalało się, że pomiędzy ducho- 
wieństwem a chłopstwem miej- 
soowem łączność moralna nie za- 

chodzi żadna. Pop jest cierpią* 
nym w sposób przymusowy. Ciiłopi 
go znoszą dla tego tylko, że się 
lękają kary, jakaby ich spotkała, 
gdyby mu szacunku nie okazy- 
wali. Szacunek ich jednak dla 
niego nie różni się ani trochę od 
tego, jaki okazują każdemu czy- 
nowmkowi, piastującemu władzę 
karania. Usunięcie tej władzy 
zniweczyłoby szacunek w jednej 
chwili i ujawniło głuchą niena- 
wiść, tłumioną w piersi chłop- 
skiej, któremu gdy mu się na żal 
zbierze, idzie do szlachcica, nie- 

kiedy nawet ukradkiem, i spo- 
wiada się przed nim. Jeżeli trafi 
na człowieka rozgarniętego i na 

takiego, co się własnego cienia 
nie lęka, gawędka kierze obrót, 
który by przekonał Moskali, że 
robota ich psu na budę się nie 
zdała. Pośpieszam jednak dodać, 
że gawędzi podobne są rzadkie. 
Szlachta się boi. Warstwy spo- 
łecznej podobnie zastraszonej, jak 
szlachta tutejsza, nie znajdzie się 
chyba na świecie. M głąby du- 
żo, — nic nie robi, — boi się. 
To co jest, to oo wygrzebać się 
da, jako świadectwo, że Ruś dla 
Polaki nie jest bezpowrotuio stra- 

cod6, to nie jej zasługa. To się 
robi częścią samo przez się, dzięki 
tej pajęczynie, co krainę od wie- 
ków osnuła i wygnać się nie daje, 
po większej zaś części przez na- 

duiycia popów i urzędńkó* car- 

skich, jakoteź przez obywatelstwo 
moskiewskie. 

Wszystko,oo tu Moskwę przed- 
stawia i oo dla niej i w jej 
imieniu działa, ma siebie ta pier 
w i as tek zdobyczy, uprawniony do 
przerabiania Żywiołów miejsóo 
wycb na swoje kopyto. Rozpo- 
częło się to od pierwszej chwili 
zaboru, wystąpiło jednak jawnie 
i wyraźcie od r. 1863. W pier- 
w szych po powstania momentach 
wydało się Moskalom, ie ducha 
Polski zabili, wydało się im bo- 
wiem, ie duch ów wyobrafta i 

podtrzymuje szlachta, wyłącznie 
szlachta, po polsku mówiąca i 
katolicyzm wyznająca. Więc na 

uią uderz)li, od chłopa ją odsą- 
dzili. katolicyzm ścisnęli, gdy zaa 

do tego jeszcze ukaz grudniowy 
dołączyli, b> li przekonani, ś<? mają. 
prawo głośno na tryumf trąbić* 
Blisko trzydziestoletnie doświa- 
dczenie dowiodło im, śe trąbienie 
na tryumf było za wczesne. Po- 
między Moskwą a Kutią jest ta- 
ka przepaść, ie jej zapełnić nie 
sposób. Mimo działaczy urzędom 
wych, mimo popów, mimo naby- 
wających za czwartą część war- 

tości majątki ziemskie pomie> 
szczyków, Ruś jest Rusią i mo» 

skiewszczyzna pływa po niej po 
wierzchu, jak pjana, którą pier- 
wszy silniejszy nieco wiatr zdmu- 
chnąć mole. Ty po w ość etnogra- 
ficzna podkreśla wyrzeczone po- 
piej wyrazy. Róftnica pomiędzy 
Moskalem a Rusinem w oczy sie 
nucą w nary się postaci, w wy* 
razie fizyogaoaii, w ruchach, 
giestach. Dziś, wyszedłszy na 

wieś, widziałem parobka, który 
konno środkiem drogi całym pę- 
dem jecbał: czapka birania wy- 
soka, biała koszula, pas zielony, 
na jednem ramieniu przywieszona 
świtka z brunatnego sukna, taki 
lekki, zgrabny, śmiały, tak ma- 

lowniczo na koniu pochylony, ie 
jak był, tak go na obraz prze- 
nieś i pod spodem podpisać* ,,Ej 
ty na szybkim koniu!”... Jak 
oni konno jeidią!... Codziennie 
mam rano i nad wieczorem wi- 
dowisko koni folwarcznych, pro- 
wadzonych do stawu do pławie* 
nia przez 10-12 letnich chłopa- 
ków wiejskich. Jeden chłopak 
cztery konie ma pod sobą, na je- 
daym siedzi, trzy na postronkach 
prowadzi. Stedsą naturalnie o* 

klep, w koszuli i spodniach płó- 
ciennych, zawsze boso, ten i ów 
bez czapki, a tak swobodnie, % 

taką pewnością siebie, ie choć 
konie niekiedy wierzgają, choć 
czasem dla ochdty wszystkie się 
cz walem puszczą, małoletni je- 
źdce ani drgną, jakby do grzbie- 
tów przy śruby wani byli. Z roz- 

koszą się zawsee widowisku temu 

P.roygUdan* i zawsze myślę so- 
bie: jakie to ró2ne od Mjskalit 
Porównanie robić mogę. bom się 
dosyć mimo woli na Wielkorusów 
napatrzył. 

O nie! — ta słowiańska rzeka 
nie wieje się w rosyjskie morze, 
Napróino w tym celu Moskale 
jaknajiabiegltwsze czynią stara* 
nia, napróżoo ryją kanały, sypią 
groble, budują szlucy: rzeka ru- 
ska z polskiego wypływa źródła 
i źródła tego zatkać M jskale nie 
zdołają. Forsują prawosławiem, 
— wywołali sztundę będącą fan* 
tem, z którym nie wiedią co po- 
cząć. Zabierają się, jak słychać, 
do prześladowania jej z energią 
całą. To cói? Prześladowanie re- 

ligijne zbliży chłopstwo, obdzie- 
rane przez popów, krzywdzone 
przez ctynowników i okrywane 
wzgardą przez pomieszczyków, do 
równi ni obdzieranej, krzywdzo- 
nej i gardzonej szlachty polskiej. 
Zdobycze pługa polskiego zanad- 
to się worały w grunt tutejszy, 
aby je środkami, jakich Moskwa 
używa, wykorzenić można było. 
Chłop nie rozumuje, tłumaczyć 
się nie potrafi, nie wie oo do 
czego zmierza, ale jest tem, czem 

go natura stworzyła, ozem mu 
siła rzeczy być kszała. Natura 
i siła rzeozy od Mwswy go od- 
rywają a do Polaki zbliiają 
na to, aby w bratnim z Polską 
sojuszu uzyskał mośność rozwija- 
nia się samoistnie. Tego on pod 
władaniem Moskwy nie uzyska. 
Wyda ze swego łona perekió- 


