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Zdarzyło się to przed laty wie- 
14. Hen, daleko, za morzem, tam, 
gdzie wschodzi słońce, jest krai- 
na, oblana rzeką a w t-ej 
krainie, każda gałązka, każda 
trawka, daje tyle cienia, ile po- 
trzeba, aby człowiek mógł skryć 
się przed słońcem. 

Taka to ziemia szczodra w tej 
krainie. 

A żyło na niej plemię potężne; 
ludzie co mieli ogTomne stada i 

wychodzili na łowy przeciw gro- 
źnemu zwierzowi. Po łowach wy- 

prawiali uczty, śpiewali pieśni i 
bawili się z dziewczętami, które 
tam są piękne, jak jutrzenka, i ży- 
we, jak ogień. 

Pierwszego dnia, podczas ucz- 

ty, jedne z dziewcząt — czarno- 

włosą i słodką, jak noc — porwał 
orzeł. Wypuszczane za nim strza- 

ły nie unosiły się w górę. Męż- 
czyzni wyruszyli na poszukiwa- 
nie dziewicy, ale znaleść jej nFe 

mogli. I zapomnieli o niej, tak, 
jak ludzie zapominają o wszyst- 
kiem na ziemi. 

Aż oto, po iatach dwudziestu, 
dziewczyna wróciła, zbiedzona, 
wychudła i przyprowadziła mło- 

dzieńca tak pięknego i silnego,jak 
była sama przed laty dwudziestu. 
INa zapytania: co się z nią działo, 
odpowiedziała, że orzeł porwał ją 
i uniósł w góry i żył z nią tam, 

jak z małżonką, a oto syn jego. 
Orzeł, gdy zaczął słabnąć, po raz 

ostatni wzleciał ku niebu, rozpo- 
starł skrzydła i nadział się na o- 

stre cyple skał. 
Ludzie patrzyli ciekawie na sy- 

na orła i sądzili, ż-e niczem się 
od nich nie różni, chyba tem, że 

ma oczy chłodne i dumne, jak u 

króla ptaków. 
I rozmawiali z nim, a on odpo- 

wiadał, gdy chciał, i milczał, gdy 
mu się tak podobało, a nawet ze 

starszymi mężami plemienia roz- 

mawiał, jakby z równymi sobie. 
To ich obraziło; mówili mu, że 

i-cli ceni i słucha tysiące takich, 
jak on, i tysiące dwa razy star- 

szych od niego. A on,spojrzaw- 
szy im prosto w oczy, odpowie- 
dział hardo, że takich, jak on, nie- 

ma na świecie, i że choćby ich, 
starców, poważali wszyscy, 011 

nie będzie. 
Wówczas starcy rozsierdzili 

się jeszcze bardziej i zawołali: 
— Niema dla niego miejsca po- 

śród nas. Niech w świat idzie. 
Zaśmiał się i przyskoczył do 

pięknej dziewicy, która patrzyła 
na niego badawczo. Przyskoczył i 

i objął ją. 
A była to córka jednego ze 

starców. Więc odtrąciła go, choć 

był piękny, gdyż bała się ojca. 
Odtrąciła go, a on obalił ją na 

zi-emię, postawił nogę na jej pier- 
si i przydeptał, a krew z jej ust 

trysnęła prosto do nieba. 
Strach ściął wszystkich, którzy 

to widzieli, albowiem pierwszy 

raz w ich oczach zabijano kobie-. 

tę. 
Długo milczeli obecni, patrząc 

na umarłą. Jej otwarte oczy i o-;- 
krwawione usta wołały jakby o 

zemstę. Chłopak stał, naprzeciw 
wszystkim, chłodny i dumny, i 
zdawał się żądać kary. 

Po chwili zdumienia wszyscy 
obecni rzucili się na niego, zwią- 
zali i zostawili spętanym na zie- 
mi. Nie chcieli go zabijać odrazu, 
foo nie nasyciłoby to w pełni ich 

zemsty. 
Zebrali się więc, aby obmyśleć 

karę, godną jego przestępstwa.—• 
Rozszarpać go końmi? — Nie, to 

za mało. — Wypuścić na niego 
po strzale z każdego kołczana? 
— Nie, to za chwalebnie. Spalić 
go? — Nie, dym stosu zasłoniłby 
przed oczyma mścicieli męczar- 

nię skazańca. 
Żaden pomysł nie nasycał żą- 

dzy krwi sędziów. 
Matka winowajcy rzuciła się 

im do nóg w milczeniu, nie ma- 

jąc słów ani łez dla uproszenia 
ich litości. Naradzali się długo, 
aż wreszcie jeden, najrozumniej- 
szy ze wszystkich, odezwał się i 
rzekł: 

— Spytajmy go, po co on to 

zrobił ? 
I spytali go, a on odrzekł: 
— Nie będę mówił, dopóki je- 

stem spętany. < 

A gdy mui zdjęli więzy, zaga- 
dnął: 

— Czego odemnie chcecie? 

Pytał, jak gdyby oni byli jego 
niewolnikami. 

— Słyszałeś — odparł mędrzec. 
— Dlaczego mam tłómaczyć 

się przed wami z moich czynów? 
— Słuchaj Ty, bądź co 

bądź, umrzesz. My żyć będziemy 
dalej, więc chcemy wzbogacić 
naszą znajomość duszy ludzkiej. 

— Dobrze, wytłómaczę, choć 
może sam niezupełnie rozumiem. 

Zdaje mi się, że zabiłem ją dlate- 

go, iż mnie odtrąciła, gdy chcia- 
łem ją mieć. 

— Wszak ona nie była twoją? 
— Czy używasz tylko tego, co 

jest twojem Każdy człowiek ma 

swoje tylko: ręce, mowę i nogi, 
a panuje nad zwierzętami, nad 

kobietami, nad ziemią i nad wie- 

lu, wielu rzeczami 

Odpowiedzieli mu, że za wszy- 

stko, co człowiek bierze, musi 

płacić: sobą, swoim rozumem, 

swoją siłą, swoją swobodą i ży- 
ciem. 

A on odrzekł, że chce zachować 

się całym. 
Rozmawiali z nim długo i z je- 

go odpowiedzi spostrzegli, że u- 

waża się za pierwszego na ziemi 

i że wszyscy są mu obojętni i ob- 

cy. Ucieszyli się sędziowie, zro- 

zumiawszy, na jaką samotność 
jest skazany. Nie miał ani rodzi- 

ny, ani plemienia, ani matki, ani 

bydła, ani żony i niczego nie pra- 

gnął. 
Widząc, że nic go na świecie 

nie obchodzi, sędziowie zaczęli 
znowu radzić. Wreszcie mędrzec, 

Illłm III Oflłlftłfl dni& 20go Mnj& będziemy sprzedtiwać 
JlłIIU W OUUUlę wiele artykułów po bardzo nizkich cenach. 
Od {rodziny 8mej do litej rano będziemy sprzedawać extra szerokie czy- pr ~ 

sto Jedwabne wstążki, rozmaite koj., nr. 12,16 i 22, warte 15cyard, tylko po....*^^ 
p Za parę extra grubych Bkarpetek 

• ^ lub pończoch, warte 12c. 

"| Za śliczne haftowanie koraieray- J.Ł/L- fei dla niewiast, warte 25c. 

flKp Za extra dobre koszule lub ga- £OL> ci© dia mężczyzn, wszystkie 
numer*. 

fttp Za bardzo dobre sukienne czap- 
dla chłopców, rozmaite ga- 

tunki. 

QO ~ Za czysto jedwabne parasole ze 
570 L złotą "lub srebrną rączką, war- 

te $1.50. 
TnirA będziemy sprzedawać naj- UirU lepsze mydło, 4 duże Kp kawałki za 

OQ_ Za czysto-jedwabne czapeczki 
dla dzieci, dobry gatunek, war- 

te aż do 75c. 
Za śliczne koszule dla męi- ^łOL czyzn, front jedwabny lub wy- 

szywany, warte 75c. 

ORp Za dobre krótkie spodnie dla 
Out chłopców, No. 4 do 15, war. 75c. 

Za męzkie czarne Clay Worsted 
i «7C spodnie, dobry gatunek, No. 84 

do 43, warte $1.25. 
qq Za dobre 2 sztukowe ubrania 

dla chłopców, No. 0 do 15, war- 

te $1.48. 

Wykupiliśmy od S. GANS na licytacyi 
(Public Auction) 15 6krzyń rozmai- 
tych trzewików dla mężczyzn, nie- 
wiast i dzieci, które wj łożymy na 

sprzedaż JUTRO po bardzo nizkich 
cenach. 

Za parę trzewików dla dzieci, z 

miękkiemi podeszwami, rozmai- 
te kolory, warte 15c. 

OQ0 Za parę trzewików dla dzieci, Oi/C całkiem skórzanne, z guzikami 
nr. 5 do 8, warte 75c. 

dziecięce z patentowanej txUL> skóry trzewiki, nr. 8 do 11, 
warte 75 centów. 

Za damskie trzewiki, patento- Ui/L wane kapki, sznurowane nr. 8 
do 8. warte $1.19. 

P\Qn Za dziecięce z dongola lub z 

cielęcej skóry trzewiki sznuro- 
wane, nr. 8 do 11, warte 89c. 

JQ Za parę damskich nizkich trze- 
wików, warte 75c. 
Za parę trzewików dla chłop- 

D«/L ców, z cielęcej skóry, nr. 9 do 
IStf, warte 89o. 

Zapas damskich okazowych (sample) 
trzewików, extra dobry gatunek, sznu- 

rowane lub z guzikami, trzewiki te 
warte są od $8.00 do $4.U0, jutro póki 
zapas starczy, para tylko $1.25 

łtap7nn<&* ' zapaa nbrań» w rozmaitych gatunkach f% t a a 

Uatiliubl • i kolorach, 2 1 8 sztukowe, warte $4.00, \ f 0 U 
jutro póki zapas starczy, całe ubranie tylko W I i V U 

milczący dotychczas, .zabrał. głos 
i rzekł;. ~ •-:• 

— Słuchajcie, jest na niego ka- 
ra. Choćbyście myśleli sto lat, nie 

obmyślicie gorszej. Puśćcie go 
na wolność. 

I oto stała się rzecz wielka. 

Spadł piorun z jasnego nieba, ży- 
wioły przytakiwały słowom 

mędrca. Wszyscy je uznali za ro- 

zumne, a młodzian, który teraz 

miał już imię — Łarra, c.o znaczy 

odtrącony — rzucił im śmiech 
wyzywający i został sam i wol- 
ny, jak jego ojciec. 

I zaczął żyć, jak ptak, na swo- 

bodzie. 
Przychodził do plemienia i po- 

rywał bydło, dziewczęta, wszyst- 
ko, co chciał. Strzelali do niego, 
ale strzały nie mogły przebić je- 
go ciała, owianego niewidzialnym 
dla ludzkiego oka pancerzem — 

kary. Był chciwy, silny, okrutny 
i nie spotykał się z ludźmi twarz.-} 

w twarz. Widywali go tylko zda- 

leka. A każdy, kto go widział,wy- 
puszczał na niego tyle strzał, ile 

miał w kołczanie. 
I błąkał się Łarra samotny 

wśród' ludzi przez niejeden lat 

dziesiątek, aż zapragnął śmierci. 

I oto pewnego dnia podszedł 
blisko do ludzi, a gdy rzucili się 
na niego, nie ruszył się. Wów- 

czas jeden z napastników zrozu- 

miał i zawołał: 
— Nie dotykajcie go! On chce 

umrzeć! 
I wszyscy stanęli, jak wryci, i 

nie wypuścili strzał z łuku, nie 

ch-cąc ulżyć losowi teg-o, który 
ich krzywdził: nie chcąc go zabi- 

jać. Stali i wyśmiewali się z nie- 

go. A on drżał, słysząc śmiech 
i wreszcie podniósłszy kamień, 
rzucił się na szyderców. Oni u- 

ciekali przed jego razami, lecz 

nie zadali mu ani jednego. A 

gdy zmęczony padł na ziemię z 

jękiem rozpaczy, odeszli i przy- 

glądali mu się z oddali. I oto 

zerwał się i podniósłszy z ziemi 

nóż upuszczony, pchnął się nim 

w piersi. Nóż ośliznął się, jak 
gdyby natrafił na kamień. I Łar- 

ra przypadł do ziemi i tłukł w 

nią głową. Ale ziemia rozstępo- 
wała się i oszczędzała jego cza- 

szkę. 
— On umrzeć nie może — za- 

wołali z radością jego wrogowie. 
I odeszli, pozostawiwszy go 

samym. 
Leżał z twarzą zwróconą kił 

niebu i widział, jak wysoko pod 
obłokami pławiły się orły potęż- 
ne. Leżał, a w jego oczach było 
tyle goryczy, że możnaby nią o- 

truć wszystkich ludzi na ziemi. I 

od tej chwili pozostał wolny i 

tęskniący za śmiercią i szukający 
jej namiętnie. I chodzi, chodzi po 

świecie, i stał się jak cień i takim 

pozostanie na wieki. Nie rozumie 

ani ludzkiej mowy, ani ludzkich 

czynów. I ciągle szuka, chodzi i 

szuka —śmierci. Nie cierpi ży- 
cia, a śmierci znaleść nie może. 

I niema dla niego miejsca wśród 

ludzi. 
Oto, jak został ukarany czło- 

wiek za pychę. 
O—w— 

Bal i rozgrywka fortepianu 

Urządza Tow. dramatu i śpie- 
wu im Al. Fredry w sobotę dnia 

20 maja w hali Liberty przy ul. 

Emma. Pożądanem jest aby inte- 

resowani przybyli licznie w spra- 
wie losowania jakoteż wszyscy 
amatorzy śpiewu i dramatu dla 

rozmaitości w zabawie, w której 
będą brać udział znani szeroko 
w Polonii z występów amator- 

ki i amatorzy. I Mazur z nagro- 
dami! II Śpiewy chórowe! itp. 
Początek o godzinie 8 wieczorem. 

Do licznego udziału zaprasza 

ięm * .Komitet. 
o 

Po trzewiki najlepsze należy 
się zgłaszać zawsze do pierwszo- 
rzędnego polskiego składu obu- 

wia pod firmą: "The Grand" pn. 
965 Milwaukee ave. Wybór ta:n 

jest wielki, obsługa grzeczna, i ce- 

ny bardzo przystępne. 
o 

Najlepsze miejsce do kupowa- 
nia tapet, farb, olejów itp. jest u 

KASPRA BUTKIEWICZA, 
705 Noble ulica. Ceny bardzo 

przystępne. 
k 

x 
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DZIENNIK CHICAGOSKI 
Jeet jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje codziennie swo< 

A cyrku racy* 

Największy 
Skład Ulrań 

na Zacho- 
dniej Stronie. 

Milwaukee 
i 

Ashland 
Aves. 

?Zapytania.? 
SWarte HU 

Teraz, Panie, co wiesz o wy- 

kończeniu odzieży? Czy rozpo- 

znać możesz dziurki do guzików 
robione maszyną od tych które 

wykończone są ręcznie? Czy 
możesz dostrzedz różnicę pomię- 
dzy uczciwą wełną a podrobioną 
bawełną? Czy rozróżnisz poły 
1905go od 1904go roku? Czy ty 
wiesz co to jest szewiot a co wor- 

sted? 

Chcąc powiedzieć rzeczywistą 
prawdę, przyznać się musisz że 

nie wiesz żadną z tych rzeczy. 
Zastanów się więc na chwilę, i 

pomyśl tylko na jak ogromne ry- 

zyko się narażasz gdy kupujesz odzież nie wiedząc najważniejsze z tych rzeczy. 

A teraz, jak się od tego możesz uchronić? Naszem zdaniem możesz zabezpieczyć się 
od tego tylko w składzie szczerym, rozumnym i na którym zupełnie polegać można, któ- 

rego popularność ciągle wzrasta z powodu mądrego sposobu prowadzenia interesu, do któ- 

rego ludzie nieustannie przychodzą, ponieważ wiedzą w głębi swego serca że jest oparty 
na zasadach nowoczesnych, na wskroś biznesowych—takim jest skład The Continental, 
największy skład ubrań w zachodniej dzielnicy miasta. 

Jesteś przekonany? Spojrzyj na dwa ubrania pokazane w tem ogłoszeniu, jedno poje- 
dyncze a drugie dubeltowe w piersiach. Takie ubrania, w kolorze siwym, niebieskim, 
brunatnym i czarnym, gładkie albo ozdobne, sprzedajemy za akurat dziesięć dolarów. 

Wiecie że inni żądają od $12 do $15. Czemu nie macie zao- ^ 

szczędzić sobie od dwa do pięć dolarów kupując jedno z tych | B 9 1 BI B 

ubrań po 
* 

Oddział obuwia będzie czynnem miejscem jutro. 
Mnmy więcej wzorów nowych napiętków p^iżeli jakikolwiek inny skład, a jutro 

spo.lzlewamy się dopasować je tuzinom i 8( k m mężczyzn 1 niewiast. Osfords 
(■lizkie trzewiki) są obecnie sprzedawane z zauziwijr ą'1 szybko- /J» ^ J f\ 
ściq, bo właśnie teraz zaczynają się o nie wszyscy domagać. Mo- /N Jj Zlfll 
żenjy warn pokazać jutro akurat takie trzewiki jakie chcecie po 

* 

Piękny importo- 
.wany eerwls do 
wody DARMO 
z kaźdem ubra- 
niem ca $12.00 i 
wyżej. 

983-987 Milwaukee flve. 

Da Szanownych i Zacnych 
Rodziców Polskich! 
TEST rzeczą powszechnie wiadomą że istnieje w Ameryce 
** a mianowicie w Chicago największy polski skład 

ubrań męzkich i chłopięcych, bielizny, kapeluszy I 

obuwia, znany pod firmą "Dzwon" (The Bell), 033-987 Mil- 

waukee Ayenue. 
Ze względu przeto że skład nasz zaopatrzony jest we 

wielki wybór doborowych towarów, dla chłopców do Pier- 

wszej Komunii Św., jak również i cjia poparcia polakiej fir- 

my, zapraszamy Szanownych Rodziców aby raczyli dzieci 

swoje zaopatrzyć w ubrania w składzie naszym. 
Nie wątpimy, że każda zacna dusza polska nie ominie 

n.-.szego składu, pomuąc na przysłowie: — "Swój do swego 

dążyć powinien", co jest nawet obowiązkiem naszym, bacząc 
na jedność każdej narodowości, które się wzajemnie po- 

pierają. 
Również i dzieci wasze polskie już od rałodośoi będą 

miały sposobność zachować w pamięci nasz polski skład, 
mająo na sobie ubranie z firmy Dzwonu (The Bell), w któ- 

rym przystępować będą do pierwszej Komunii Św. Mamy 
nadzieję, że Szanowni Rodzice z całem sercem i zaufaniem 
do na9 udać się raczą, a dziękując z góry za łaskawą pamięć, 
kreślimy się 

Z pozdrowieniem 

"DZWON" (THE BELL), 
OSS—Milwaukee Are, 

nADMOf Z każdem $5.00 ubraniem i wyżej flADMOi UAnlłlU! zegarek z łańcuszkiem UAlWlUj 

DR. Jr. B. ZIESIjZSTSKI 
DENTYSTA, 

Nntional Błock,róg Milwaukee Are. 1 
DiYlSion ul. Wchód od 192 W. DitIbIoii uL 

Wszelką robotą wykonuje podług najnowszego syste- 
mu. Gwarantuje zadowolenie. Gony uraiarkowaae. 

GODZINY od Oej runo do 8«j wieczorem, 
W Niedzielą do 4«j po południu. 

DOKTOR H. STOBIECKA, 
489 MILWAUKEE AVENUE, 

pomiędzy- Chicago I Elston Ave., CHICAGO, IUL 

GODZINY OFISOWE: od 8 do 10:30 rano i od 6 do 8 wieczorem. 

Ogłaszajcie się w Pzi^mulm Chicagoskiia. 

WJL TIMMERBOFF,) 
Fabrykant n-nr1 rk Sklł<* bnrtow. 

"••"rr,''" CYuAK Sjwfromu: linwanekich * uru\ twego tjtoaft 

1112 y. Kcdzle Ave., 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Dr. T. Drozdowicz, 
LEKARZ i CHIftUBG. 

mieszkania: 530 HllWillifiS ATBi OeatM At* 
Godtioy ofiltowe: 

Od 0 do 13 rwo 1 od 0 do 8:80 wteceoiwm. 

Specjalista na chorobj skórne, wtw 

rjczne 1 moczo-płflowe. 
— 'i"* " 

I Ogfmajclt ślę w Dxf»n. Chleagotlćlm. 


