
stycznego “ Sokół Polski Nr. 2’ . od
bytym jeszcze w niedzielę d . ia 22 
maja w hali Walsli’a ni* czyniliśmy 
żadnej wzmianki .w prafc polskiej. 
A jednak warto zaznacz.1\ ż* nopis 
odbył się stosunkowo wybornie i do
wiódł, że młodzież .należąca do , .So
koła nr. 2”  w ciągu krótkiego czasu 
zrobiła wszelkie postępy .W popi- 
-u-li brali takż.iujdzial czeskie Soko
ły i starszy oddział ,,Sok >ła Pol^kie- 
„0 Nr. l”  z południowej *trom mia
sta. który odznaczył się zezególuiej 
, zrskał rzęsiste oklaski .aćwi zi uia 

' .a  drążku i poręczy, Prawdziwy 
zapał budziły także ć ,v i,-że
nią oddziału chłopców - Sokola nr. 
2”  pod kierunkiem p- M Bąk i I o
pis pomimo niezbyt liczi' e zgroma
dzonej publiczności udał się także i 
pod względem finansowym, >onie- 
waż dal przeszło 30 doi. yskn Do
dać należy, iż ta w ./ ''S ' kó> ‘olski 
nr. 2”  na północno-zachodni'.] stro
nie miasta rozwija się stosunkowo 
świetnie. Pomimo krótkieg • czasu 
istnienia liczy on już oko o -! 1 człon
ków czynnych, a oddzi de dla dzie
ci do 50 chłopców. Natu tycielcm 
“ Sokoła Nr.2’’ j^st p. So 'Cński, a 
odbywają się one w hali ]• Grnen- 
walda. “ Sokołom N r.2 '’ życzymy 
jak najpomyślniejszego rozwoju, sto
warzyszenia bowiem tego rodzaju, 
ćwicząc ciało i zapewniają rozwój 
sil fizycznych, oddżiawają i tjkorzy
stniej na zdrowie, i  w kons. kweneyi. 
i na duch... “ W zdrowem c ele zdro
wa dusza'.’’ — powiada pr-.ysłowie. 

*; .* {
Pikników mamy teraz mnóztwo
Oto ich wykaz:
Dnia 0 Czerwca w poniedziałek 

świąteczny aż dwa: (Jeden Tow. 
Młodych Przemysłowców w Nor. 
wood Parku (w razie niepogody wy
cieczka w następną niedzielę). Drugi 
ligo  Oddziału Wo). Pol. Krakusów 
w River Grove, I Desplaines Ills. 
Specycalne featurejs tej zabawy sta
nowią: gry o premii, Polonez żywy 
•obraz urządzony przez p. S. Wojań- 
skiego, wreszcie^Rział w wymarszu 
Krakusów zc Stanisławowa, z W oj
ciechowa, z La Salle i Peru, Ills. 
nadto Ułanów z Brigdeportu, wi
dok będzie peten malowniczości!...

Dnia 12 czerwca w niedzielę znów 
piękny piknik. Urządza takowy tow. 
narodowe „Miłość Nar. Polskiego” 
w Reiehs Grove, róg Fulerton i Els- 
ton ave. Całkowity dochód przezna
czony na pomnik Kościuszki.

Dalej dnia 3 Igo lipca w South 
Chicago odbędzie sic piknik połączo
nych towarzystw „Sokoła nr. 1”  i 
„Przemysłowców” z p ił zachodniej 
strony miasta.

Dnia 28 sierpnia tow. „Polonia”  
Urządza wielki, ogólny piknik na 
dochód pomnika Kościuszki.

Tyle na dziś, trzeba jednak za
znaczyć, że szereg zabaw letnich zna
cznie jest dłuższy.

*
* *

Drobne notatki.
Staraniem Tow „ l  da Lubelska ! 

d. 12go czerwca,w n i-dzielę panna 
II. Sawicka wypowie w- hali Biel
skiego przy rogu IHtej ul. i Laflin 
odczyt pt. „Przeszło ć Litwy i jej 
obecne dążności” .

P. Zdziebłowski pis/e nową sztukę 
dramatyczną pt. „Sy b,racy’ ’ ■

Znów krążą pogłos ci o zamierzo- 
nem przybyciu na jesi, ń r.b. do Chi
cago stałego polskiego teatru ze sta
rego kraju.

Następny odczyt t> „Filaretów” 
wypadnie niezadług'. lędzie zapew
nie dr. Midowicz mó .'ił z zakresu 
nauk przyrodniczych.

Bal tow. św. W ojciecta (Zak. Kat. 
Leśniczych d. 30 maja w ponie
działek (w lloerbers Hall) udały się 
świetnie!...

Żebrak u św. Rocha.
Młody ksiądz, należący do kościo

ła świętego Rocha w Paryżu, w ro
ku l.» . .  miał zwyczaj dawać jał
mużnę żebrakowi, oVj>k którego co- 
dzień przechodził. Człowiek ten 
zwykł byt siadać na * Chodach głó
wnego wejścia koś* ^  Był jnż 
stary, a twarz, jego VfĄ suroWa i 
smutna. Zwant' g«* „ St '.rym Jakóbem 
u św. Rocha” . Ksitdz, który go 
wspomagał, uważał że Mo nigdy w są- 
mym nie widział kośc’«'le i ch<ić pró
bo wał nieraz z nim za*' * rozmo- 
we, żebrak odpowiedzi; ł wymijająco 
ije.amykał się w sobi< * Ęrzy takiej 
sposobności ksiądz z i ważył rsst i 
drugi, że nosił na p irsiach' złojjy 
krzyżyk na czarnym sznureczku, lecz 
skoro spostrzegł, iż krzyżyk ziAacał

: I'.v,

uwagę, ukrył go pospiesznie pod sta
ry, połatany surdut, .

Zdarzyło się, źe kapłan ów powo
łany został gdzieindziej, a gdy po
wrócił po kilku tygodniach, już nie 
zastał starego Jakólta na zwykłem 
miejscu. Powodowany litością za
czął się o niego dopytywać i wresz
cie z trudem wielkim dowiedział się 
o jego pomieszkaniu, do którego po- j 
Rtanowił się tułać, choć mu mówiono, ! 
że s ta ry ,. jakkolwiek bardzo cliory, 
księdza widzieć nie chce. Po ciem- 
nyeli i ważkich wschodach zeszedł 
naroszcze do komórki pod dachem, 
w której Jakób dogorywał i znalazł 
go istotnie zmienionym nie do pozna
nia. Sprzętów prawic żadnych w 
ubogiej nic było izdebce; tapczan, 
na którym chory spoczywał, połowę 
jej zajmował, a nad nim kawał wy
blakłej matcryi jedwabnej wisiał na 
ścianie, jakby firanka i dziwnie od
bijał od całej tej nędzy.

Jakób otworzył oczy; gdy ksiądz 
do niego się zbliżał, zdawał się go 
pozntić i nawet kilka słów podzięko
wania wyszeptał, ale gdy kapłan, 
chciał zwrócić uwagę na jego zbliża
jącą się śmierć i konieczność pojed
nania się z Bogiem, stary się oburzył.

— Wiec żadne nie dręczAcię oba
wy, przyjacielu? — spytał łagodnie
— i czy rna myśl o śmierci zupełnie 
jesteś spjokojny?

— Spókojny jak potępieniec! —
zawołał Jakób z wyrazem takiej roz
paczy, że przejął głęboko serceslu- 
ehacza. \

— Czemuż nie chcesz um ieść jak 
chrześcianin?... Wiem przecież, żc 
nie jesteś bezbożnikiem, bo widzia
łem krzyż na twera sercu.

Podniósł Jakób oczy na te słowa i 
szepnął, jakby nieprzytomny:

— Krzyż ten pali mi piersi!
świątobliwy kapłan padł na kola

na przy łóżku i błagał starca, by go 
nie odpychał i by mu wyznał taje
mnicę, która mu usta zamyka i serce 
obciąża.

—Moję tajemnicę? — rzekł Jakób
— mam wyjawić moję tajemnicę? 
Napełni was zgrozą i oddalicie się 
ode mnie z oburzeniem i nienawiścią. 
Wyrzuty sumienia czuję zaiste, ale 
nigdzie przebaczenia mieć nie mogę
— czy je Judasz uzyskał? Ale niech 
i tak będzie.

— Otpż więc historyi mojego ży
cia — wszeptał Jakób, opierając gło
wę na ręku wlepiając wyraziste, na 
ręku i wlepiając wyrziste, na pół 
obłąkane oczy w twarz kapłana. — 
Urodziłem się w dobrach szlachcica, 
który od dawna był dobroczyńcą mo
jej rodziny. Wstąpiłem w jego słu
żbę, będąc jeszcze bardzo młody i od 
kilku już lat żyłem w jego domu, gdy 
wybuchła wielka rewolucya. On był 
panem tagodnem i sprawiedliwym, a 
żona jego aniołem dobroci; bogaci 
szanowali ją, a ubodzy jak świętą 
ją czcili. Dwie jej córki były dobre 
i piękne jab matka, a synek maleńki 
był calem szczęściem rodziny.

Rewolucya 17B9r. wtedy wybu
chła i dziwny obłęd umysły ludzkie 
opanował. Mowiono nam, że wszy
scy ludzie są sobie równi, że panowie 
są tyranami, a królowie uciemięży- 
cielami. Wtedy nie wiem zkąd, nie 
wiem, w jaki sposób zaczęła się bu
dzić w inein sercu szatańska niena
wiść do moich dobroczyńców, którzy 
uratowali mi matkę w chorobie, wło
żyli na moje wychowanie, ojcu zape
wnili starość bez troski.... Postano
wiłem ich zgubić jak Judasz. W tym 
czasie przybył ż Paryża komisarz 
rządowy i osiadłszy w bliskim mia
steczku, zaczął spisywać osoby, oska
rżone o niechęć; ku rewolucyi. Na
zwisko męjjćgo pana było na czele 
tego spiżu i ja je.tam podałem dowie
dział śię o grożącem mu niebezpie- 
...ęstwie, choć nic nie wiedział o mej 
zdradzie. Postanowił się ukryć z 
rodziną do m a łe g o  w g ó r a c h ,  
domku, należącego do starej sługi, 
gdzie im łatwo będzie ujść uwadze 
nieprzyjaciół. Udali się więc tam w 
nocy, a ja im dopomagałem do-ucie
czki... ja  małego Ludwisia na moich 
zanosiłem rękach! Mnie, jako czło
wiekowi z ludn, nie podejrzanemu o 
nic powierzyli zamek. Nie miałem 
nic pilniejszego jak biedź do komi
sarza rewolucyjnego i ojjHcryć mu 
schronienie mego pana.

Nie mogę mówić o tei i, eo się 
działo następnie, - ani o męczarniach; 
jakie przechodziłem... Wiedziałem, 
gdy ich do miasta przywlekli... wi
działem ich blade twarze— siwą gło
wę biednego pana mego, przygnę-' 
bioną rozpaczą! Ujrzałem ją, tą świętą 
niewiastę, którą czciłem i kochałem-.

od dzieciństwa, prze c lS & u r ą g ą ń  
i pośmiewiskiem pospólstwa* i młode 
jej córki, płalczące. u  jej boku... Dzi
wnie, że czło|wiek takie chwili prze
żyć potrafi!..). * .

Co się potem stało, łatwo odga
dnąć, zamordowali ich wszystkich, 
mieczem gilotyny oprósz chłopczy
ka. Trzymali go długo v więzieniu, 
lecz ćo się z iiim późnie; zrobiło, nie 
wiem. .Ja stałem się tułaczem,drugim 
Kainem zc znakiem potęoienia na czo
le. Jak się było można ego spodzie
wać, żadnej ze zbrodni mojej nie od
niosłem korzyści, kto inny zagarnął 
majętności hrabiego. . Dzy dziwisz 
się jeszcze, księże, że nic śmiem wejść 
do kościoła? żc żyłem ja c potępieniec 
i że umieram, tak jak żyłem?

Jęk okropny wydarł się z piersi 
nieszezęsliwego;zaniilkł >dwróeiwszy 
twarz ku ścianie. .

— A krzyż? — zapytał kapłan po 
chwili."

— Krzyż! — zawołał ląkób — ona 
mi go przysłała!... ona nie .dowie
działa się nigdy, żc to ja ich zdradzi
łem, i była mi wdzięcz są za to, że 
im dawniej ułatwiłem uczcczkę. O!
I mój Boże, krzyż ten, który dla mnie 
ze swem błogosławieństwem żonie 
stróża więziennego wręczyła, stał 
mi się prawdziwem n a r: gdziom tor
tury!.... Patrz!.patrz! -L- zawołał i 
konnwulsy.jnic ściskał kjzyżyk — oto 
poezjątkowe litery jej imienia i na
zwiska: C. M., a to — mówił dalej 
z rozdzierającej serce wyrazem i 
odsłonił fi i rankę wiszący nad łóżkiem 
— to jest jej portret! •

—- Czy mnie opuszczasz księże?
Kapłan popatrzał na krzyż, a po

tem na obraz, wstał i udał się w głąb 
pokoju, gdzie padłszy ńa kolana, u
krył twarz w rękach i tak pozostał 
w modlitwie, podczas gdy Jakób 
patrzał za nim z niepoko jem. Nare
szcie wstał, blady jak kmierć, ale 
spokojny i powróciwszy io łoża cho
rego, przemówił łagodnie i stanow
czo: . :

— Jakóbie! nie ma grzechu tak 
wielkiego, by go Krew Przcnajśw. 
zmyć nie mogła! W imię Boga i Pa
na naszego, Jezusa Chrystusa, wzy
wam cię, abyś wyznał twe winy 
szczerze i szukał tego przebaczenia, 
jakiego udzielić ci mogę..

Mówił zmocąi siłą, która pokonała 
upartego grzesznika. Głosem, prze
rywanym łkaniem, wyspowiadał się, 
i gdy się powtórnie oskarżył zę zdra
dy judaszowskiej względem pana 
swego i jego rodziny, zalał się łzami 
po raz pierwszy.

Ksiądz wymówił słowa rozgrzesze
nia . . . .

—i- A teraz— rzekł kapłan — teraz, 
gdy cię pojednałem z Bogiem, pozo
staje mi jeszcze udzielić ci moje 
własne przebaczenie

— Twoje, księże. . .  — wyszeptał 
umierający.'— czy i was obraziłem?

— Jakóbie — rzeki święty czło
wiek poważnie — to mój ojciec, moja

i matka i moje siostry, których zapro
wadziłeś na rusztowanie!. . .  a ja je- 
stem-tym małym Ludwisiem, którego 
wówczas nosiłeś po ściejżee górzystej i 
niebezpiecznej. Pan Bóg ci przeba
czył i ja także wybaczam z całego 
serca.

Jakób popatrzał, chwilę w twarz 
mówiącego, z ńieokreśłonem zadzi
wieniem i błyskiem nadziei w gasną
cych źrenicach, jęknął raz jeszcze i 
skonał. . .  ■ .1

________ i l
PRZYGODY A W A N T U R N IK A

od Wisły do Gangesu.
POWIEŚĆ W DWÓCH TOMACH.

Przez Maurycego Pokaja*).
Przezkładz węgieskiego.

P R Z E D M Ó W  A..
W odlewni starożytnej twierdzy Ehren- 

breitstein, w prowincyach nadreńskich, 
wisi na żelaznym drągu w misternej opra
wie blaszanej duża trupia głową.

Takiem odznaczeniem nie mole się prze
cie poszczygić lada śmiertelni^ Naowej 
puśtej chacie mądrości ludzkiej cięży nie 
mniej jak 21 grzechów śmiertelnych, a

*) i t aurycy czyli Maurus JokHjjesl stanowczo 
nojzntkomitszyra współczesnym literatem na 
Wggriech i jest powszechnie uznany za jednego 
z najpierwszych powieściopisarzy całej Europy. 
Cały szereg jego świetnych, pełnych życia i barw
ności utworów, jak “Kamienuj Serce,” “Czarne 
b ry la ity ,” “Aż do śmierci,” “Smutne dni,” “ Zło
ty człowiek,” “£  BożejWoli,” “Bielica Liwoczah- 
ska” i  wiele innych zostało przetłumaczonych na 
wszystkie prawie jgzyld europejskie.. W Jokaju 
krytyka podziwia głównie olbrzymią fantazyg i 
nienaśiadowany swego rodzaju humor. Powieść 
obecna, wbrew zwyczajowi autora, który kocha 
sie w życiu i przeszłości W ggier,. opowiada barw
ne życie wszechświatowego awanturnika tz przed 
lat dwustu,.który, jak  zązw^cżaj owocześni na
jemni żołdacy, ze wszystkich pieców.^adał chleb 
i pod wszystkiemu sypiał wozami.. Wiek 17-ty, 

rjegq życie i przesady dały,obfity materyal szero^ 
kiej fant azyl autora,-jak sig otomj>tzekonaj%sź, 
czytelnicy pćwiefei: .Powinna.t>y6 o n a j j a / g  
tem ci-kawsz-ą, że o.:'gAć akeyi p o w | | ^

> -i; ■' > - i - ■ '  : d  
-

w ięc p o t r ó j i t ^ ^ R c d m i u  g rz e c h ó w  głó-
« tiych. St. ^ ^ B w a jc a  przyzna! się do
wszystkich J ^ B ę s z c ń :.  ii jednak go nie' 
tziisnizońo żarn ie .'fa tum  dościgłe go do
piero przy wykroczeniu wd'skowem..

Hej, gdyby ta czaszka mówić mogła, 
.'^bronić się! Gdybymogłaop wiedzieć słu
chaczom, z gorzkim humo -em wziętego 
'jna tortury człowieka, wszys kie owe figle, 
wszystkie awantury, jakich się dopuściła 
za'życia, między brzegami Wisły; a;Gan- 
geśu! - •' I i

Jeśli mi Wiejce Szanowąi Czytelnicy 
przyrzeRna, że.'przysłuchiwać się będą 
spokój ni ut ko, a,wiarą i powagą to im za
komunikuję wszystkie owe dziwne przy
gody, jakie tu trupia głowa opowiada.

autor.

I. ROZDZIAŁ W STĘPNY.
. 1. “Dzban ognisty.”
Bołiatcr naszych romantycznych 

opowieści jest koustablem. Niech 
jednak szan. czytelnik nie myśli, iż 
oznacza to, jak w Anglii;lub Amery
ce urzędnika polieyjnó-sądowego. 
Bynajmniej!... W języku wieku 17- 
go (a historya natiza rozpoczyna się 
akurat w r. 1G88 to jest przeszło 200 
lat temu) wyraz konstabel oznaczał 
kanoniera kierującego armatą,' do
świadczonego artylerzystę. Jednem 
słowem, nasz bohater jest oficerem 
aftyleryi. . . .

Kronika zapisała tylko, jego imię 
chrzestne Hugo; widocznie szło jej 
o ocalenie honoru rodziny.
• Kiedy w r. 1688 Franpuzi oblega

li Koblencyę, dowodził Hugo bate- 
ryą najdalej na zewnątrz wysuniętej 
wieży Montalembert, w .twierdzy 
Ehrenbreitstein. •

Koblencyą i Ehrenbreitstein leżą 
naprzeciw siebie po obu brzegach 
Renu. Miasto jest dokoła obwaro
wane i przywykło już do oblegania 
to przez Francuzów, to przez Prusa
ków, dziś ją oblegali Austryacy, ju
tro Szwedzi.

Tym razem okrutnie ostrzeliwali 
Koblencyę Francuzi i zrządzili wiel
kie spustoszenia, zwłaszcza na Sta
rem mieście. Na osobliwszą uwagę 
zasługuje to, że ich kule ogniste ja
koś zawsze trafiały w mieszkania ko
mendanta twierdzy i księcia panują
cego. Gdzie tylko sobie obrali kwate
rę, zaraz się dowiedzieli Francuzi i 
walili w nią swemi kulami, jakkol
wiek z zewnątrz do miasta zajrzeć 
nie mogli. Musiały być w tem jakieś 
czary. : Wieża Montalembert, której 
bronił Hugo,była najniebezpieczniej
szym punktem strony, z której moż
na było przypuścić atak na twierdzę 
Ehrenbreitstein. Tem chlubniejszą 
też była jej obrona. Wieża Monta
lembert jest to niejakaś smukła, de
likatna budowa, ale tworzy z rozli
cznych w zygżak ustawionych szań
ców i murów skomplikowaną figurę 
geometryczną, której boki wzajem
nie się zasłaniają i gdzie ze wszech 
stron sterczą naprzeciw sobie działa, 
a na dachu umieszczono w zdradzie
ckich parapetach paszcze dalekono-
śne. .

Manipulowanie działami w owych
czasach nie było jednak tak prostą 
igraszką, jak dzisiejszemi działami 
Kruppa lub Uchacyusa!

Było to już .samo dla siebie praw
dziwą umiejętnością, wydobyć roz
żarzoną armatnią kulę z pieca, nabić 
nią wydłużoną śmigownicę, a jeżeli 
po wypaleniu kula w paszczy armaty 
sie zatrzyęaała, wydobyć ją napowrót 
wiercidłaipi, pelikanami i  kleszczar- 
mi; po każdym wystrzale za pomocą 
osobliwszego narzędzi^, podobnego 
do laski Merkurego, zbadać wnętrze 
armaty, czy gdzie kula szczepy nie 
zrobiła. Lecz też nie było potrzeba 
koniecznie geniuszu,^ aby się tego 
wszystkiego wyuczyć. Nawet ciołek 
zapoznawał się po czystszych próbach 
z tą sprawą, a dla kogo1 kwadranty 
nie były tajemnicą, inógł wcale sku
tecznie miotać ciężkiemi bombami. 
Należy atoli.zważyć, ile zręczności i 
doświadczenia powinien^ był posia
dać konstabl, aby nie pokpić z takim 
przyrządem jak “ tarcza pgnista,” 
która z 35 otworów tyleż odraza kul 
rzuca, na zbliżającego się. nieprzyja- 
cielą.. Straszniejszą jeszcze była “be
czka szturmowa,”  biegnąca na dwóch 
kołach; boki tego walch[najeżone o-, 
stremi nożami, a koła przed wypoży
czeniem machiny na nieprzyjaciela;, 
napełnione prochem strzelniczym. 
Kiedy się ładunek, obu kół j-ównó-. 
cześnie zapalił, wpada machina pę
dem rozszalałego byka wi szeregi nie: 
przyjaciół, opalając jednemu oczy, ■ 
drugiemu brodę, kalecząc -wszystko, 
co ty lko" mogła dosięgnąć nożami. 
Jeśli zaś tylko jedno koło \wypaliłÓ,'•: 
a drugie me, natenczas ^aczyna; się. 
machiną jak fryga obrąbać - naokoło • 

■tńaartwego”  ółfeóŁAAk. jpozoętaje, \ 
R u g o  w tym wirowym rfichu..rozpę-

. dzając wszystko naokoło. Jfśli zas 
drugie koło zapaliłę śię choćby tylko, 
o sekubidy póżmój, wówczas żwra- 
ca się machina przeoiw własnym lu
dziom, zmuszając u h do jak najiipje- 
szniejśzego drapnię* ia.

Korżyści.strzelan a “łańcuchami” 
nie potrzebujemy ol jaśniac szczegó
łowo; każdy je pojnie, zważywszy, 
że gdy dwiełańcuchi ro, połączone kp
ie wpadną między n eprzyjaciół, łań- 
tiucb owija się najbliższemu żóhue: : 
rzowi około szyi, : przymocowana 
do niego kula tak długo ją- okręca, 
jak. długo starczy łaieueba, waląc z 
przodu i z tyłu stojących żołnierzy w 
nos, w głowę i poza fiszy i t. 3.

iJeczdwa najnows :e wynalazki wy
wołały prawdziwą r  iwolucyą w. sztu
ce artylerzyckiej.

Niemieckim wynalazkiem — po
mysłu Hugoila— była słynna “bom
ba-maciora,’.’ duży moździerz, w któ- 
regp środkowy otwór wbijano bpnj- 
bę 50-fnntową, podczas gdy prz^z 
ośm małych otworów naokoło środ
kowego, 5-funtowe wylatywały. | Je 
den i ten sam nabój1 wyrzucał wszy
stkie dziewięć kul z moździerza. Mo
żna sobie wyobrazić, jaką to miłą 
było niespodzianką dla Francuzów," 
gdy ich uszu dochodził tylko jeden 
wystrzał, a następnie oprócz “ bbm- 
by-maciory,” spadało jeszcze z trza
skiem ośm “ bomb-warchlaków!”  T i,- 
kąto rozrywkę wynlyślił Hugo dla 
oblegających twierdzę Francuzów.

Iiccz i oni postarali się o rozryw
kę dla niego. Był to tak zwany “ c|- 
gniśty dzban,”  całkiem podobny do 
glinianych dzbanków na wodę, jakie 
z sobą biorą w pole węgierscy łni- 
wia^ze, i w których woda tak się 
świeżo trzyma. Tylko że owe dzban j 
nie'wodę zawierały, ale ogień. Eyłf 
one| sporządzone z żelaza i napełiic- 
ne jakąś piekielną mieszaniną. Pc - 
siadały cztery ucha, a w każdem uch i 
mały otwór — podobnie jak dzbanki 
na wodę — przez które ogień wymy
kał się z sykiem: Przeznaczeniem U j 
machiny było napalać (^szelki zapal
ny materyał tam, gdzie uderzyła.

Podobne kule palące mieli wpraw - 
dzie także Niemcy; atoli francuskie 
“ogniste dzbany”  posiadały jeszcze 
inną korzyść. Bywają bomby, które 
zioną przez dłuższy czas piekielnym, 
niedającym się ugasić ogniem ;. inne 
znowu wybuchają natychmiast I w 
ten sposób szerzą zniszczenie w* nie
przyjacielskich szeregach. “ Ognisty 
dzban”  łączy, jednak w sobie oba te 
przymioty: najpierw zapala, apotem 
wybucha. | 1 • • i | >
_ Od knl ognistych umieli się .już za
bezpieczyć oblężeni. Znali się ua 
sztuce czatowania na taki ogniem 
ziejący potwór z mokremi wołowemi 
skórami w rękul któremi go szybko 
nakrywali, skoro padł na ziemię. Po
dobnie jak wszdstko, co żyje, musi 
się udusić bez pjowietrza, wygasały i 
ogniste kule w tym razie.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

p o t z e b a T
LUMBIARZY—trzech. " 4148:Atlan:
■ St. ' ■ J; . ■; W ' ; '

KRAWCÓW i.krawczek—172 Ę: Ma- 
dfeon. j'.' y . i : '

/CZŁOWIEKA do róż wożeni a desek U 
drzewa. 0: Rei tz  & Bros., ;.Union ifc

.22st- I ________ - V •'
HTAPICERÓW—5216 Lalce ay.. r  ' .

— i------------ . . a
A/lfŁODEGO człowieka do dompwg 
XVJ. usługi. 32 W. Raedolph st.

“\/l|ŁODEGrÓ człowieka do rozwożenia'
' 1VX -węgli. Stała praca. 557 Trinfior^

UCHARKI do prywatnej >• faniuli ir;. 
443CfSidney av. ! : . '

E UCHARKI i pomocnicyido^^traktyer- 
ni (boarding house) 282E. Indian:

ATIEWIASTY lfib dziewezj-ny doirei- 
X*lj tauracyi. 79 Wl Kinziest. ~|

B ZIEWCZYN do kpchńi r do pódiw4:
, nia potraw. 36 W. Rańdolph 5 .

IASTUNKI-^07 N; Clark s t-■ T
L ' ; -  i  \ : . '

CHŁOPCÓW do roznoszenia codyiet;- 
nej gazety TełegrUp. -■•- Zgłosić się. 

natychmiast pod No. 610 Noble st. 1 i

Do ś w ia d c z o n y c h  zecerów ! ni]
tychmiast.' ' Zgłosić się do drtir: 

karni-Telegrafu pod No. 32 & 34 Mar
ket róg Randolph śt., 5 piętra lub ;619 

. Noble. st. ■ i • r
ZEŹNIKA-^Dobregd: 375 State-st: •, :

r; '

EJEKA&ZA do ciastek ,i cukierńiltą... 
Washington & Union sts. ; , :

/NŻŁOWIEKA do' winiarni." 887 N.- 
yj/'" Haisted. . ‘ )J

I HEKARZA do Chleba za druga rękę, 
l  3165 ArcherLAyh. l .y  ^

jg^UCZERA—1481M. lwaukee Ave|jj. •;/

TyW Ó CH  ślusarzy: S. Pauli:, .___ : -

$ 1OG :•

loty ff IM Drrtelr

W y k o n u j e  je

Po Bardzo u m ia rk o ^

Wszelkie zamówienia


