
Część I 

W KRAJU. 

Od lasu. ku dworowi w Róży- 
cacn zaśniezoną drogą dwaj 
m.oozi luuzie ze strzeluami na 

| ramiona-h. 
Młodszy z nich, Marek Kwiat- 

kowski, szesnastoletni chłopak, o 
' 

delikatnej, nitmai dziewczęcej 

twarzy i smutnych oczach, wy- ! 

cmukiy jak trzcina wyglądał 
trochę na pazia, trochę na poe- 
tę; starszy, Stanisław Cywiński, 
rosły barczysty, rumiany, przed-1 
stawiał skończony typ młodego 

wiejskiego szlachcica. 
Rozmawiali tak żywo, że chwi- 

lami stawali, jeden naprzeciw 
drugiego, by tem swobodniej wy- 

: 

powiedzieć, co każdy miał na ser- 
cu. 

— Nie — mówił Marek — ja!1 
całą duszą, calem sercem wyry-1! 
wam się do nich i nie cofnę się 

za nic w świecie. Ach! zwłaszcza 

po tej odezwią Dąbrowskiego!... 
Wiesz zresztą, że i tak nie mógł- 

bym tu wytrzymać. 
— A stryj szambelan? Dla cze- 

go rozmowę z nim odkładasz z 
1 

dnia na dzień? — zapytał Cywiń- 
ski. 
— Odkładam, bo nie mogłem mó 

wić otwarcie. A przy tem cóż nas 
1 

o legionach włoskich dochodziło? 

Głuche wieści, w których nie by- 
ło nic pewnego i którym ludzie 

taprzeczali. Mówiono nawet, że i 
wezwanie Ogińskiego na Woło- 

szczyznę jest sfałszowane. Teraz 
co innego. Dziś a jeśli nie dziś, 
to jutro, powiem stryjowi, o co 
chodzi, a co on o tem pomyśli, to 

mi jest zupełnie wszystko jedno. 
— Nie koniecznie. Przecie to 

twój opiekun a ty masz dopie- 
ro szesnaście lat. 
— Siemdnasty. 
— Niech i tak będzie. — ale 

stryj trzyma cały majątek w ręku.. 
— Nie dba o majątek ten, ko-; 

mu droga ojczyzna i chwała. 

To rzekłszy Marek podniósł 
I:u zachodzącemu słońcu swą 

chłopięcą twarz, zarumienioną od 
mrozu i dodał : .. 

— A takie i ten. kto szuka 

śmierci. 

— Dobrze — odpowiedział z 

pewną niecierpliwością Cywiński. 
— Żeby jednak dojechać do 

Włoch, trzeba mieć za co jechać, 
więc pytam, co zrobisz, jeśli 
szambelan nie da ci ani grosza? 
— Ucieknę, tak jak stoję.Mam 

dziesięć czerwonych złotych, 2 

fegarki po ojcu i własnego konia 
w stajni. Gdy na niego siędę, nikt 
nie zapyta, dokąd jadę. 
— Ja też mam konia, ale tam 

się konno nie dojedzie. Natomiast 
w mieszkaniu brzęka mi ledwie 

kilka złotówek, a od rodziców 

nie chcę nic brać. Są na świecie 

Cywińscy, którzy mają cos wię- 

cej, niż płótno w kieszeni. Był 

stary bogacz, podczaszy poznań- 
ski, a oprócz tego i stryjeczny 

mego ojca siedzi w Lubelskiem 

na tęgiej fortunie. Ale nam Tar- 

gowica zabrała wszystko, a Lu- 
belskie daleko, więc myślałem, 
że mi pomożesz. Byle do Włoch, 
to tam już mieszek niepotrzebny. 
Żołnierz dostaje wikt i broń, a o 

resztę nie dbam. 

Marek zamyślił się i po chwi-j 
li odpowiedział : 
— Stryj szambelan nie będzie 

się przeciwił. Stryj jest człowie- 
kiem zamożnym. Targowica in- 

^ 
nym zabrała, a jemu przysporzy- 
ła. Kajetanowi też została wioska 

po matce. Ale Różyce są moje, a 

Różyce to nie byle co. Gdy dojdę 
do pełnoletności, trzeba będzie mi 

je oddać a ponadto zdać rachunek 

z funduszu, który nieboszczyk oj- 
ciec zostawił w gotówce. — 

nieboszczy kojciec zostawił w 

Przecie obaj z Kajetanem 

zrozumieją, że jeśli zginę, to 

wszystko przejdzie na nich. Mo- 
że tam coś powiedzą, ale szcze- 

rze nie będą się sprzeciwiali. Za- 

żądam trzystu dukatów, a w razie 

mojej śmierci niech biorą Róży- 
ce. »· 

Za połowę tego możnaby na 

koniec świata dojechać. 
— I dojedziemy. 

I będziemy tłukli kaj zer li- 

ków, ai będzie w niebie słychać. 
A przedtem zobaczymy Wło 

chy, Wielkiego Bonapartego, Dą- 

orowsKiego, wojssa nasze i irań- 

skie Ach! bić się za kraj, 
wrócić kiedyś z legionami i nie 

Datrzeć tu codzień na tych miłych 
:rewniaków !... Choćby tylko dla 
ego, warto wszystko rzucić i iść 

ia kraj świata. 
Nastała chwila milczenia, tyl- 

;o Cywiński wyciął kilka hołub- 
:ów z radości na myśl o przyszłej 
vojaczce, poczem rzekł: 
— Ależ wy się kochacie ze stry- 

aszkiem i z Kajetanem ! no ! 

— Nienawidzę ich obu. 
— Szambelana rozumiem, ale 

iajetin — cóż? Stary Plichta 

nowi, że w gruncie me zły czło- 

vrek, tylko odludek, mól książko- 

yy i m liczek.... 

Zarozumialec i szyderca. Daj 
ni z nim spokój.... 
__ Owszem; nie przyszyłem go 

;obie do serca i nie potrzebuje 
>dpruwać — odpowiedział Cywiń 
ki. 
— Ty od pewnego czasu więcej 

ta nich zgrzytasz, niż dawniej. 
Marek, zarumieniony już od 

nrozu, zarumienił się jeszcze bar- 

Iziej i odpowiedział: 
— Mylisz się, bo ja nienawi— 

Izę ich od czasów Targowicy... 
1_ Byłeś wtedy zupełnem dzie- 

kiem. 

__ Byłem dzieckiem, ale posłu- 
haj tylko : ksiądz Lagrange, któ- 

y wychowywał Kajetana, a póź- 
liej mnie, był Francuz, a jednak 
ak pokochał nasz kraj, że po woj- 
nę Kościuszkowskiej nigdy nie 

>dzyskał już zdrowia i umarł ze 

:martwienia. A oni co? Stryj za- 

>isał się po sepmie wielkim do 

Targowicy, Kajetan zaś niby do 

liej nie należał, ale do Kościusz- 

kowskich szeregów nie wstąpił, 
ksiądz chciał wyjechać z Różyc 
ia zawsze i jeśli został, zrobił to 

ylko dla mnie, bom był sierota, 
t on pokochał mnie, jak ojciec.A- 
e to wiem, że od Targowicy nie 
n-zemówił do stryja ani słowa i 

rostawił mi, jakby w testamen- 
:ie, nienawiść i pogardę dla wy- 
odnych synów ojczyzny. Między 
na a stryjem i Kajetanem za- 

wsze będzie stało wspomnienie 
tsiedza Lagrange'a. 

Czy on przeklął i Kajetana? 
On nikogo nie przeklinał, 

ylko milczał. Kajetan był pod- 
zas Kościuszkowskiej wojny za 

granicą i wrócił dopiero po śmier- 

ci księdza. Ale po powrocie raz 

ylko odwiedził jego grób. 
Tu myśli chłopca poleciały, jak- 

jy na skrzydłach, aż do sąsied- 
liej Leżnicy Wielkiej, gdzie przy 
cościele na cmentarzu wznosił się 

pomnik grobowy zacnego księ- 
dza z napisem wyrytym na ka- 

nie niu : 

„Jeżeli, kto tu leży, przecho- 
dzeń zapyta, 
Powiecie : ciałem Gallus, lecz 

iuszą Lechita". 

Cywińskiemu słowa Marka 

przypominały także wiersze i gro 

łowiec, albowiem zapytał: 
Nie mówiłeś mi nigdy, kto 

skomponował napis na grobie. 
ja odpowiedział Marek. 
Toś wcześnie zaczynał; my- 

ślałem, że to Kajetan, cnoc wiem, 
że i z ciebie poeta. 

Pewna zdolność do pióra 
jest, zdaje się, od dawna wrodzo- 

na naszej rodzinie — odrzekł Ma* 
re'K> w bibliotece domowej 

mamy łacińskie dzieło Marcina 

Kwiatkowskiego, który żył w 

XVI wieku. Jaki to nasz krewny, 
tego nie wiem; ale Kajetan ma 

też geniusz literacki. Przetłóma- 

czył już Gesnera i uchodzi za u- 

tzonego młodzieńca. 
— Tak jak jego ojciec, a twój 

stryjaszek uchodził za szarman— 

ta. 

Stryj jeszcze się tego nie 

wyrzekL 
A słyszałem; słyszałem na- 

wet o pannie Wyrożębskiej. My- 
ślę, że to jest właśnie powód dla 

którego nie możesz w Różycach 
wytrzymać i wolisz się bić we 

Włoszech. 
__ Dla kraju chce się bić, dla 

siebie — zginąć. 
— Bić się dla kraju — rozu- 

miem, ale zginfć dla panny Kla- 

rybelli, to i trochę niezdrowo i 

trochę nadto. Czyś ty jej kiedy 
wyznał swój afekt? 

Jako przyjacielowi i przy- 

szłemu towarzyszowi broni, po- 
wiem ci, jak wszystko było. Na- 

przód skomponowałem wiersze do 

jej sztambuchu, ale stryj znalazł 

strofy w brulionie, przepisał i 

oddał jej, jako swoje, — wobec 

mnie! Uwierzyłbyś w coś podob- 
nego? 
— Czemuś nie powiedział, żc 

i to twoja poezya? 
— Bom się tak stropił, że nie 

i umiałem słowa przemówić, a 

; on zwrócił się do mnie i z piekiel- 
i nym uśmiechem zapytał, dla cze- 

gom się tak zmieszał. 
— Ha! stary ćwik! 

— Iw ten sposób, ona myśli, 

| że N.N. to znaczy: August Kwia- 
, tkowski. 

— Jakto: . N.? — nic nie ro- 
i zumiem. 

Marek przystanął i, ze wzro— 

i kiem zgubionym w zorzy, począł 
deklamować : 

Klarybella, cud z natury, 

Podnosi oczy do góry, 
Potem spuszcza je ku z.'emi, 

Już podbiła . N. niemi. 

W sercu . N. cień i chmury, 
A źrenice łza mu mroczy, 

Gdyż podniosła nań swe oczy 
Klarybella, cud natury. 

Tu westchnął i tak mówił dalej : 
— Nie śmiałem napisać: „Już 

podbiła Marka niemi" — i imię 

moje zastąpiłem literami: . N. 
— A teraz korzysta z tego stryj. 
Taki przewrotny jest ten świat. 
U waż, że stryjowi na imię Au- 

gust, więc jeśli się powie: „Już 

podbiła Augusta niemi" — to bę- 
dzie za wiele zgłosek i rytm zły. 

Ach ! ale stryj i na to nie zważał ! 

Cywiński jął przygryzać żółte 

wąsiki, a z nimi razem i krótką 

górną wargę, niedostatecznie o- 

słaniającą nieco przydługie prze- 
dnie zęby. 
— Ty się śminejesz? — zapytał 

z melancholią Marek. 
— Nie. Ale nie stójmy tak na 

miejscu, bo mróz bierce. 

Ruszyli dalej. Mróz rzeczywi- 
ście brał tęgi. Słońce zaszło.Przez 

zwikłaną kratę gałęzi na przydro- 
żnych drzewach widać było nie- 

zmierną złotą i czerwoną zorzę. 

| Od zabudowań leciały na noc do 
lasu wrony. Śniegi na polach po 

I wlokły się barwą fioletową, a 

tropy lisie i zajęcze, widne na ro- 

złogach śnieżnych, barwą ciemne- 

go szafiru. Wierzby przy rowach 

były jakby omaszczone purpurą. 
— Ty się śmiejesz? — powtó- 

rzył Marek. — Myślałem, że choć 
w tobie znajdę trochę współczu- 
cia. 

— Znajdziesz, ile zechcesz, ale 

tymczasem odpowiedz wyraźnie 
na moje pytanie. Mnie nie chodzi 
0 sztambuchy, tylko o to, czyś 

wprost nie wyznał pannie Wyro- 
żębskiej, że ją kochasz? 
— Niestety, nigdy! Dziesięć 

dni temu £yłem w Leżnicy Wiel- 

kiej. Zdarzyło się, że starościna 
Sokołowska wyszła z bawialni » 

że zostaliśmy sami z Klarybellą. 
Ona siedziała przy szpinecie, prze 
bierając palcami po klawiszach. 

Ja zbliżyłem się i już miałem klę- 
knąć przed nią, już miałem na u- 
stach: „Klarybello, wysłuchaj 
serca, które cię ubóstwia!" ale 

zbrakło mi tchu, odwagi, słów, 

w oczach mi pociemniało i nie po- 
wiedziałem nic A przecież, 
czegóż ja chciałem? — Nie ręki 

jej, ale westchnienia, ale pukla 
włosów, ale czułego słowa na dro- 

gę. Niestety, nieba i tego mi od- 

mówiły ! 

— Tak! nieba, ale nie panna, 

boś jej o nic nie prosił. Tym ra- 

zem, nie stryj twój zawinił. 
— Nie stryj zawinił, ale gdy 

1 pani starościna wróciła do salonu 

! i gdym oświadczył, że wkrótce o- 

j puszczam Różyce, wówczas spot- 
kał mnie cios ostatni — najbole- 
śniejszy. 
— Cóż się stało? 

— Starościna nie dosłyszy, 
więc Klarybella odpowiedziała 
za obie, i podawszy mi rękę, rze- 
kła: „Waćpan zapewne do szkół?" 
— I to mnie dobiło. Związany ta- 

jemnicą, którą niepotrzebnieśmy 
sobie przyrzekli, nie mogłem wy- 
znać, dokąd jadę, więc powiedzia- 
łem tylko, że niezwisko moje doj- 
dzie jej uszu dopiero wówczas, 

jeśli z dalekich krajów wróci na 

skrzydłach sławy. Po tych sło- 

wach, spojrzała na mnie i — nie 

wiem — może mi się zdawało, że 

jagody jej oblały się nagle ru- 

mieńcem, ale na wyznania było 

już za późno, więc wychyliłem do 

czarę cykuty — i wyjecha- 
łem. 

— Wychyliłeś czarę czego? 
— Cykuty. Mówię to pod figu- 

rą. 

(Ciąg dalszy nastąp»). 

^ Notatki Reportera j 
Agent „Dziennika Chicagoskiego", 

Franciszek Bartnik, którego stragany 

znajdują się przy Milwaukee ave., Di- 

vision ul. i Ashland ave., został zeszłej 

nocy brutalnie obity przez dwu poli- 

cyantów, którzy wzięli go za rabusia. 

Owi dwaj brutale, mieniący się być 

stróżami bezpieczeństwa publicznego 

(?!), chcieli Bartnika zabrać na ^ta- 

cyę policyjną, lecz wczas temu prze- 

szkodził „Jack" McKay, sąsiad Bartni- 

ka, a wybitny polityk republikański. 
Bartnik mieszka z małżonką i dzie- 

ckiem pnr. 1143 Milwaukee ave. 

O O o 

Tramwaj linii Grand av. najechał 

na Michała Mokińskiego, 2310 Major 

ave., niebezpiecznie go kalecząc. Prze- 

wieziono rannego w ambulansie poli- 

cyjnym do szpitala. 
o o 

Jakiś automobilista zajechał wczo- 

raj wieczorem przed dom Litwina 

Marcelego Gurgasa. 2138 N. Winche- 

ster ave., czatował tam na 17-toletnią 

Katarzynę Gurgas, siostrę Marcelego, 

i gdy ta wyszła z domu. wyskoczył ze 

samochodu i usiłował dziewczynę 

wprowadzić. Na krzyki dziewczęcia 

wybiegł na ulicę jej brat Marcel i 

rzucił się 11a automobiliste, który do- 

był noża i żgnął nim Gurgasa pięć ra- 

iy, zadając mu groźne rany. Automo- 

bilista wskoczył wtedy do maszyny i 

ypiesznie odjechał. 
O O O 

„Grosernik" 28-mioletni, H. Roem- 

»r, poderżnął sobie gardło wczoraj 

ivieczorem w mieszkaniu swem pnr. 

2250 S. Homan ave. Przewieziono go 

io szpitala św. Antoniego, gdzie le- 

karze uznali stan jego za krytyczny. 

O >* O 

W kamienicy trzypiętrowej A. Wal- 

ler'a, pnr. 1390 Milwaukee ave., wy- 

buchł wczoraj pożar z przyczyny do- 

tąd jeszcze nie stwierdzonej. Szybkie 

zjawienie się straży pożarnej zapo- 

biegło znaczniejszej szkodzie. 

O O O * 

Za chodzenie po torach kolei „Penn- 

sylvania" w Gary sędzia municypal- 

ny Sullivan skazał czterech męż- 

czyzn na zapłacenie $5 kary, a Pi- 

tego na $13 kary. Aresztowani tłoma- 

czyli się, że szli do pracy, ale to ich 

od kary nie uratowało. 

O O O 

Dwu rabusiów wkroczyło wczoraj 

popołudniu do składu wiktuałów 

Franciszka Ledla, Czecha, pnr. 2432 

Cortez ul. Rabusie wyciągnęli rewol- 

wery i pod groźbą śmierci kazali od- 

dać im pieniądze. Przerachowali się 

jednak, bo Ledl — choć ma tylko je- 

dną rękę — wcale się im nie poddał, 

lecz zato podniósł co się dało i rzu- 

cił na rabusiów; ci dali parę ctrzałów 

ale chybili. Na odgłos strzałów zbie- 

gli się sąsiedzi i bandytów spłoszyli 

OOO 

Na krzyżówce ulic North Robey i 

Fowler, przy Wicker" parku, wydarzy- 
ła się onegdajszej nocy fatalna koli- 

zya tramwaju z automobilem, w któ- 

rym znajdowało się troje osób. Ma- 

szyna została odrzucona na bok I 

pogruchotana. Rannych zaniesiono do 

pobliskiej kancelaryi dra Władysława 

A. Kuflewskiego, lecz jego w domu 

nie było. przewieziono więc rannych 
do szpitala św. Elżbiety. 

Wina za ten wypadek spada na mo- 

torowego. bo tramwaj pędził jak sza- 

lony a on wcale nie dzwonił. 

o o o 

W Indiana Harbcr spalił się wczo- 

raj nad ranem największy gmach, 

zwany „Auditorium". Straże pożarne 

z East Chicago, Whiting i Hammond 

przybyły z pomocą i brały udział w 

akcyi ratunkowej. Kilka familii, mie- 

szkających na górnych piętrach gma- 

chu, zaledwie uszło z życiem, ucieka- 

jąc w lekkiem odzieniu no?nem, wsku- 

tek czego kilku dorosłych i wszy- 

stkie dzieci nabawiły się choroby. 

Zgorzały gmach położony był w śród- 

mieściu. 

O O O 

Pani Franciszka (z domu Kowal- 

ska) Kłosowska, zaliczana do pionie- 
rek Kantowa, sprzedała swą realność 

pnr. 949 i 951 Will ul. panom Józefo- 

wi Jarogowi i Stanisławowi Marcowi, 

za $11.500. Kominowe wynosi $287.50 

które otrzymała firma realnościowa 

„Ocłoń i Szymański". Po stronie sprze- 

dającej dopilnowl tranzakcyi p. Anto- 

ni A. Kowalski, a dla kupujących 
adw. Franciszek H. Janiszeski. Pano- 

wie Jarog i Marzec zaciągnęli pożycz- 

kę od Związku Nar. Pol. .ia pierwszą, 

hipotekę w sumie $0.300. 

Pani Kłosowska nabyła elegancką 

rezydencyę, zbudowaną z konkretu, 

pnr. 4054 LeamLngton ave. (dawniej 

51 court), w dzielnicy zwanej .Jeffer- 

son Park", za sumę $3,000, dokąd się 

wczoraj rodzina Kłosowskich przepro- 

wadziła. 

OOO 

W niedz. d. 28-go b. m. poraź ostatni 

pokazywane będą ruchome obrazy z 

procesyi Bożego Ciała (zdjęte w para- 

fii św. Stanisława K., w Chicago) 

w Auditorium św. Stanisława Kostki, 

róg Noble i Bradley ulic. Także rzu- 

cane na ekran będą cztery inne obra- 

zy ruchome. Pierwsze przedstawienie 
popołudniu o goz. 3:30 drugie wie- 

czorem o godz. 8-mej. 

0 0 0 

Przed składem departamentowym 

firmy ,.E. Iverson & Co.", przy Mil- 

waukee ave., wydarzył ,się wczoraj 

wieczorem o godz. 7:45 rzadki wypa- 
dek: tramwaj linii Armitage ave. na- 

jechał na tramwaj linii Milwaukee 

ave., kalecząc 5 osób. Jeden z pasaże-1 
rów ma złamaną rękę. 

Wszystkim rannym pasażerom za- 

płacić musi odszkodowanie kompania 
tramwajowa. „Chicago Railways". 

O O O 

Pani S. J. Slifer, sławna podróż- 

niczka. będzie miała wykład dzisiaj 

wieczorem o Kanale Panamskim w 

sali parku Eckart'a. Wstęp wolny. 

OOO 

Maszynistę S. Kruppę, zam. pnr. 

9123 Baltimore ave., w South Chica- 

go, obrabowali bandyci zeszłej nocy 

ze wszystkich pieniędzy, jakie miał 

przy sobie, a które wyciągnął z ban- 

ku by zakupić prezenta dla \rodziny 

na Gwiazdkę. 
O O O 

Bandyci skryli się w teatrzyku wo- 

dewilowym pnr. 1453 Milwaukee ave., 

a później, gdy nikogo już tam nie by- 

ło. rozbili kapę ogniotrwałą i zabrali 

z niej $250 w gotówce. 
O O O 

W szpitalu powiatowym zmarł 

wczoraj W. Liss, 714 W. 14-ty place. 

Policya wdrożyła śledztwo, bo zgon 

Lissa okryty jest tajemnicą. Zeszłej 

niedzieli wieczorem przywlókł on się 

do swego mie^kania, ze złamanym 

grzbietom i groźnemi uszkodzeniami 

wewnętrzneml. Stracił on przyto- 

mność,zanim mógł wytłomaczyć gdzie 
i jak rany otrzymał. 

O O O 

Dzisiaj wieczorem o godz. 8-mej na 

scenie stanisławowskiej generalna 

pról;a „Jasełek", których pierwsze 

przedstawienie odbędzie się wyłącznie 
dla dzieci szkolnych, we czwartek, 

dnia 25-go b. m. po południu, o godzi- 

nie 3:30. Drugie zwyczajne przedsta- 
wienie odbędzie się w dzień św. Szcze- 

pana w piątek wieczorem. Radzimy 

wcześnie postarać się o bilety, aby 

ich nie zabrakło tak — jak roku ze- 

łego. 

0 0 0 

Szybko pędzący automobil spłoszył 
konia przy Torrence ave. i 100-tnej u- 

licy: z woza wypadł Mikołaj Funko 

(892G Commercial ave.) i boleśnie eię 

pokaleczył. Automobilista popędził 
dalej, nie zatrzymawszy się ani na 

chwilę. 

NA GWIAZDKĘ 
Dla Sierotek w Xiles nadesłali 

hojne i szczodre ofiary: Pani W. 
Słomińska $25.00; W. 1. Danisch 

$15.00; Waw. Huchla $20.00; 

Wal. Wachowski $5.00; Wiel. X. 

P. Sobota $5.00; I. J. Dankowski 

$5.00; F. W. Koralewska $5.00; 
Waw. Loferski $5.00; Aleks. Su- 
chomski $5.00; J. Bloch $2.00; J. 
Ślisz $1.00; Lechowski $1.00; 
Tow. Imienia X. Wincentego 

Barzyńskiego, nr. 912 Z. P. R. K. 

z par. św. Stanisława K. $5.00; 
Tow. Dobroczynności pod opieką 
Matki Boskiej Pocieszenia w 

Cragin, 111. $5.00; Dwór św. Jana 
Kantego, m-r. 54 kobiet (C. O. F.) 
z par. św. Jana Kantego $10.00. 
Wszystkim ofiarodawcom i 0- 

fiarodawczyniom składam serde- 

czne staropolskie „Bóg zapłać." 
X. Franciszek S. Rusch, 

Kapelan. 
Sierotki z Sierocińca św. Jad- 

wigi jednogłośnie chórem wy- 

krzykują wszystkim „Wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia i 

Szczęśliwego Nowego Roku." 

Całej Polonii Chicagoskiej za- 

syłam życzenia Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia i dziękuję za 

dotychczasowe poparcie. 

Jednocześnie mam zaszczyt 

zawiadomić, że ci, którzy potrze- 
bują Palto, Ubranie, Kapelusz, 
Koszulę, lub coś z galanteryi mę- 

skiej, znajdą wielki wybór, naj- 
lepsze gatunki i cenę umiarkowa- 

ną w dobrze znanym Polskim 

Składzie Ubrań, Palt i Galante- 

ryi męskiej pod firmą 
MICHAŁ IDZIKOWSKI 

1009 Milwaukee ave., 

pomiędzy Augusta i Noble ulic. 
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Małecki zwyciężył 
pięściarza irlandz- 

kiego. 
ów osławiony ajrysz polski, Fra- 

nek Małecki (alias „Spike" Kelly,), 

walczył wczoraj wieczorem w Kanka- 

kee z prawdziwym ajryszem „Jimmy" 

Burns. 

Zapowiedziano, iż walka potrwa 

dziesięć starć·, lecz około dziesięć 

sekund przed zakończeniem walki 

Małecki zadał przeciwnikowi dwa sil- 

ne uderzenia, prawą i lewą ręką — 

Burns padł na arenę jak długi i wal- 

kę przegrał. 
Burns nie miał żadnej szansy od- 

niesienia zwycięstwa — każdy widz 

odrazu to spostrzegł, więr czekano 

tylko na koniec walki. Małecki igrał 

z przeciwnikiem do czwartej kolejki, 

a potem dopiero zabrał się do ,,gre- 

py'' i pokazał co umie. 

.Każdy krytyk, obecny na wczoraj- 
szej walce, przyznał otwarcie, że 

Małecki górował nad przeciwnikiem 
w każdem starciu. 

O O O 

W Pittsburgu odbyć się ma dzisiaj 
wieczorem druga walka pomiędzy 
dwoma najlepszymi pięściarzami w 

Stanie Pennsylvanie: Litwinem Grze- 

gorzem Chipulonisem a Niemcem 

Frank'iem Klatis'em. Walkę ograni-, 
czono do sześciu starć. 

W pierwszem spotkaniu Litwin u- 

derzył przeciwnika niemieckiego w 

dolną szczękę tak potężnie, że Klaus 
powalił się jak długi i przegrał walkę. 

Teraz Niemiec szuka rewanżu i 
chce Litwinowi odebrać laury jemu 
zdobyte. 

O O O 
Wszystkie rekordy zbito wczoraj 

wieczorem na kwaśne jabłko w lidze· 

kręglarskiej „North-West": klub bra- 

ci Halperinów zdobył w drugiej par- 

tyi 1029 punktów, a w trzeciej 1021, 
zagarniając wszystkie partye nowej 
piątce zastępującej klub irlandzki 

„A. Y. M. C." Klub Jana Szymkow- 
skiego wygrał dwie z trzech partyj 
od klubu braci Zwiefków, a klub braci 
Perłowskich zwyciężył w podobny 
sposób klub „Comptometers''. 

Dla klubu „Halperins'' dzielnie rzu- 
cali Vogel.Sattenstein i Kaplin.Honor 
Szymkowskiego podtrzymali Władek 

Fuhl i Józek Rozczynialski (ten duży 
—), a Haak najlepiej się spisał dla 

klubu „Perfect Hatters". Po stronie 

klubu „Union-Libertys" nieźle rzucał 
Boettcher, a z przeciwnej strony P. 

Voelk; w ostatniej partyi, którą „Ma- 
szyniarze Rachunkowi" przegrali pię- 
ciu punktami, Głomski miał 203, pra- 
wie dwa razy tyle co w pierwszej par 
tyi. 

Oto cyfry z kontestów wczoraj- 
szych: 

„HALPERINS": 

Sattenstein 201 102 220 

Vogel 155 245 243 

Kaplin 157 210 223 

Pankratz 149 191 162 

Jordan 235 183 173 

Razem 897 1029 1021 

„A. Y. m. C.": 

Eckdahl 166 159 1G4 

B. Kroll 133 168 112 

W. Kroll 111 109 104 

J. Turkowski 169 149 182 

Karsted 171 154 128 

Razem 750 729 690 

,.JOHN'S FAVORITES": 

Fuhl 224 161 203 

Smorowski 167 172 182 

Ooodridge l."7 183 164 

Rozczynialski 200 1S3 203 

Williams 201 181 19 

Razem 949 880 Ot: 

„UNION-LIBERTYS": 
Rosentreter 169 185 18· 

Gaffey 157 168 22ł 

Koettcher 19G 176 211 

H. Kalteux 171 168 16 

P. Kalteux 159 204 15f 

Razem 852 901 93! 

„COMPTOMETERS": 

A. Georg 161 172 19-: 

W. Kurtz 150 210 17( 

Gawiński 160 156 15i 

Głomski 119 1G8 201 

P. 'Voelk 176 212 20i 

Razem 772 918 92' 

o o O 

Pani Józefa Waszko. 1f,l7 X. Lin 

coin ul., wyjeżdża do Stevens Point 

Wis. do matki swej i brata, dra F. 

Pasternackiego, na wakacye dwutygo 

dniowe. Kuzyn pani Waszko, obyw 

Jan Kubiszak, jest pierwszym Poia 

kiem w Stevens Point, który piastuj* 
intratną posadę jako szeryf i woźnj 

powiatowy. 

p.,, ig " 
HENRYK SIENKIEWICZ 

i Quo VadisS 

POWIEŚĆ Z CZASÓW 2 

NERONA 
, i 

2 WYDANIE NOWA 

Jedna z najpiększych powieści u»-· J 
sze£0 mistrza, Henryka Sienkie- 

- 

wicza. — W mocnej, skórkowej 
z oprawie. — Cena 

I $f == 
S 1 I— 

| (Pc:ztą $1.12) 

Do onLjrcJa w blunc· 

i Dziennika Ciiicagoskiegn 
1455-1457 W. Division c!., 

CHICAGO, JLLi. 

KANTYCZKA^ 
Czyli Pastorałki i Kolendy 

obejmuje przeszło 700 stronic. Jest 
to cała Kantyczka, Jeszcze raz pra- 
wie tak gruoaiak Kantyczka, któ- 

rą sprzedawaliśmy poprzednio, a 

kosztuje tak tamo 

7Sc 
Kantyczka t* czyli Pastorałki i 

Kolendy, zawiera piosnki wesołe 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia 
po domach śpiewane, a przez księ- 
ży mitlonarzy zebrano. Zawiera 

nadto pieśni do użytku kościelne- 

g), oraz szopek dla mułych dzia- 

tek, j 'ko to: 

Nabożeństwo dziewięciodniowe 
do Najśw Maryi Panny przed Na- 

rodzeniem Zbawiciela świata Je- 

zusa Chrystusa; 
>1eza na Hoże NaroJonie; 

101 Pieśni na Buźe brodzenie; 
2 Pastorałki; 
I Szopka dla dzieci; 
193 Kolend; 
II Pieśni Adwentowych; 
4 Pieśni na Wiol ni Post; 
6 Pleiąl Wielkanocnych; 
5 Pleśni na Zieloue Świątki; 
6 Pieśni nn Boże Ciało; 
7 Pieśni o Najśw. Maryl Pannie; 
3 Pieśni o Świętych Pańskich; 
4 Pleśni Przygodne; 
1 Pieśń za Umarłych; 

i w dodatku kilkanaście Kolend 

Kościelnych. 
Wierny przedruk z kantyczki, 

wyd«nej przez księży mieyonarzy 
w Krakowie. W tej kantyczce 
znajdują się Szopki 1 Pastorałki 
do przedstawiania ,IASCŁIvlv. 

Do nabycia w Admlnlatraoyl 

Dziennika Chicagoskisgo, 
1435-57 W. Dirisioo uL, Chicago. 

Ofle otivartT dnia od ptxliiny 7:10 
kranu dn 7:80 x wrjątkiem j 

·<1/.· i świat uroeijatycU. ( 

DARMO!!! 
EXTRA! EXTRA! 
Pożyteczny i śliczny pre- 

zent damy darmo każdemu 
z zakupnem towarów za 
lub więcej w środę. 

Prosimy zapamiętać! 
Skład będzie otwarty do godzi- 
wy 10-tej \y środę wieczorem. 

1209 Noble Str. 
I 

Skład który oszczędzi wam pieniędz. ; 

sio,ooo.oo i 
wartości sezonowych towarów j 
i świątecznych rzeczy na sprze ; 
daż w środę po wielce zniżonych < 

cenach. Ceny najniiize w nieście. 

Przyjdźcie rychło po j 
pierwszy wybór. j 

< 

Damskie i panieńskie futrzane j 
garnitury, mufki i koł- ( 

nierze, wyżej od . ( 

Piękne chusteczki, krawatki i szel- \ 
ki w Gwiazd. "C j 
pudełku ZdC | 
Damskie śliczne tylne grzebienie, < 

wielki wybór, _ /! # 

69c do 5.00 j 
Obrusy, szarfy i pokrow- 
czyki, 29c do 

Parasolne, import, śliczne /a 

rączki, wyżej od OVC 
Damskie bluzki, jedwabne, Lawn, 
Brilllantine i wełniane, -j j- 
wszy. kol., 98c do 
Koronkowe firanki, 100 ślicznych 
deseni, para rt» ^ 
98c do ... 
Dziecięce okrycia, wszy. j | q 
kolory, wyżej od I · 1 7 

Perfumy w ślicznych gwiazdko- 

wych pudełkach, r> 

10c do ZdC 
Męskie piękne wierzcjine koszule, 

98c gatunek, 69c 
Ręczne torebki, spec. na | | q 
tej sprzedaży 25c do .. I · 1 V 

Dziecięce futrzane gar- 
nitury, 1.19 do v»vU 
TKZKW1KI. Męskie, damskie i 

dziecięce piękne trzewiki i ślipry, 

wszystkie fasony, skóry i wielk. 

Damskie i dziecięce piękne filco- 

we ślipry, wszy. kolory 

39c, 59c, 69c, 89c, $1 i wyżej 
Kupujcie trzewiki tutaj i oszczę- 

dźcie 25c do 50c na każdej parze. 

Życzymy Wesołych Świąt! 

Zajmująca gra dla młodych, 

"Fonalcia Mie Całuje" 
Najnowsze karty do zabawy, figlarne i dowcipne, 

CENA 45c 
I'ieniqd/ można pr/ysNć w lc lub 2c, markami, 
lub srebrem dobrze owiniętym. 
M. NOVBLTY CO.. Box 12» 

PETERSBUHQ, VIRGINIA 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz i Chirurg 

Specyalnie we wszystkich chorobach 

mężczyzn, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. Tel. Monroe 1554 
Godziny ofisowe doO rano. od i do 9 wieczór 

Proszę dobrze zauważyć numer dotnu i przyj- 
wprost do ofisu. 

J V 

Cezar Kaskabel 
Napisał oryginalnie Jul. 

Verne. Przetlómaczył spe- 
cyalnie dla „Dziennika Chi- 
cagoskiego" St. Szwaj kart 
Povyieść ta jest bardzo zaj- 
mująca i zawiera dużo ślicz- 
nych illustracyi. W oprawie 
— teraz tylko 

75 centów 

DZIENNIK CHICAG0SK1 
1457 W. Division ul., Chicago 


