
?>vcgo czasu w dziale wiado- 
mości bieżących pisaliśmy o tern, 
że redakcyę naszego pisma od- 

wiedziło ostatnio kilku rodaków, 

których losy zawiały aż do Me- 

xyku i spowodowały do czynne- 
go udziału w obecnej kampanii, 

toczącej się w tym kraju: sporo 
naszych, służących w armii i 

marynarce amerykańskiej, ucze- 

stniczyło i uczestniczy jeszcze te- 

t iz w okupacyi Yera Cruz, a po- 
nieważ znane u nas przysłowie 
powiada, że nie znajdziesz miej- 
sca na świecie, gdzieby Polaka 

brakło, przeto nie brak naszych 

nawet w szeregach rewolucyj- 

nych mexykanskich. o czem wła- 
śnie niżej: 

Polak — mexykanskim re- 

wolucyonistą. 

Przed niedawnym czasem mie- 

liśmy niezwykłą w redakcyi na- 

szej wizytę: wchodzi do pokoju 
człowiek więcej niż skromnie u- 

hr;mv i nvta o redaktora; odpo- 
* * - 

w iadamy, że go ma przed sobą ; 

wtedy przybysz, prostując się po 
formie rzecze: „Mam honor 

przedstawić się: jestem podofice- 
rem rewolucyjnej armii generała 
Yilli w Mexyku... Hm, proszę 
siadać — przyjemnie bardzo 

— 

powiadamy zlekka zbaranieli ; 

poczyna się rozmowa, o której 

rzec, że interesującą była, to za 

słabo i za mało. Była to jedyna 
w swoim rodzaju konwersacya, 

której streszczenie podajemy po- 
niżej. Gość nasz zwie się J. Mo- 

rawski, pochodzi ze szlacheckiej 

rodziny Morawskich, osiadłych 
we Francyi, gdzie się urodził: w 

latach młodzieńczych zjeździł ca- 

łą Kuropę, Egipt, udał się nastę- 

pnie do Australii, a star^tąd 

przybył do Stanów Zjedn., glzie 
został obywatelem amerykań- 
skim i po latach kilku udał się 
dó Mexyku. Walczył w rewju- 

( 
cvi Madery i z nim wszedł ra- 

zem do stolicy Mexyku, po ustą- 

pieniu 
' Porfiria Diaza, — po 

kampanii zaś osiadł spokojnie w 

pogranicznym Juarezie, gdzie ot- 

worzył restauracyę, a znając kil- 

ka języków, służył jako tłómacz 

urzędom konsularnym. Tam go 

zaskoczyła rewolucya Carranzy i 

Yilli, podniesiona przeciwko 
lluercie, po zamordowaniu Ma- 

dery przez stronników' Huerty. 

Świadkiem był Morawski zajęcia 

Juarezu przez Yillę, wtedy do je- 

go restauracyi przyszli rewolu- 

cyoniści i zabrawszy mu wszyst- 

ko, spytali, czy nie zechce pójść 
z nimi razem ; co innego nie po- 
zostawało prawie do roboty 

— 

więc poszedł z rewolucyonistami I 

po raz drugi 
— Morawski, a jako 

mechanik i maszynista, rozmaite 

i pożądane oddał usługi armii 

swego wodza 
— partyzanta nie- 

zrównanego: był kolejno pro- 

stym żołnierzem, chorążym, ar- 

tyleryjnym maszynistą, kierują- 

cym działem, maszynistą kolejo- 

wym pociągu wojskowego i in- 

( 
ne stanowiska piastował. Brał u- 

dział w 5ciu wielkich bitwach 

\ illi, nie licząc drobniejszych 

potyczek; najważniejsze bitwy 

były: pod Juarez, Ojinaga, Chi- 

huahua i Torreon, którego oblę- 
żenie przeszedł całe i gdzie od- 

niósł dość ciężką ranę w nogę, 

skutkiem czego odesłano go do 

lazaretu w Chihuahua, skąd wy- 

szedłszy, nie nadając się narazie 

do służby liniowej, ponieważ stać 

długo już nie mógł; wycofał się 

tedy z armii rewolucyjnej i pie- 
szo przeszedłszy z Chihuahua do 

granicy amerykańskiej, udał się 
do Stanów, gdzie dziennikom o- 

pisując swe przygody, zbierał 

skromne fundusze na życie i po- 

dróż z miasta do miasta. 

Morawski w rewolucy mexy- 

kańską wierzy święcie: powiada, 
że niema mowy poprostu o tem, 

by Huerta mógł zwyciężyć, tak 

powszechna przeciw niemu pa- 

nuje nienawiść i źaciekłośt 

wśród ludu mexykanskiego. Po 

ustaleniu się rządów konstytu- 

cyonalnych zamyśla Morawski 

powrócić do Mexyku, gdzie 
— 

powiada — jako weteran dwu 

rewolucyi ma sporo ziemi do o- 

trzymania: Mexyk jest podług 

niego krajem cudownym: świet- 

ny. suchy klimat, tysiączne spo- 
sobności do robienia mająiKu, nie 

wyzyskane zupełnie, dają okazye 
wiele ludziom przedsiębior- 
czym: wszystko to przemawia 
znakomicie za tym krajem, sko- 

ro tylko jako tako uspokoi się 
trwale. Co cło szans wojny Sta- 
nów Zjedn. z Mexykiem — to 

Morawski zapatruje "się nader 

trzeźwo i bystro; powiada: tak 

nigdy w świecie Stany kraju te- 

go nie zdobędą, mogą go zająć 
czasowo, ale nie opanują ludu, 

niema widzącego jarzma wszel- 

kiego, a amerykańskiego w 

szczególności, co innego zająć 
kraj, a co innego utrzymać go w 
karbach ładu społecznego; wojna 
amerykańsko - mexykańska by- 

łaby nieskończoną partyzancką 
szeregiem lat, pełnych niepoko- 
ju krwawego a nieprzeliczonych 
kosztów dla Wuja Sama ; w kra- 

ju takim, jak Mexyk — jeden od- 
dział partyzancki może całej ar- 

mii regularnej z powodzeniem się 

opierać, a jeden jego strzelec o 

jastrzębim wzroku starczy za tu 
zin regularnych żołnierzy, któ- 

rych wystrzela bez trudu zl· 

swych skalisk w niedostępnych 
górach — nim ci się zoryentują, 
skąd kule padają, na wypadek in- 

wazyi amerykańskiej — cała lud- 
ność Mexyku, kobiety i dzieci za 

broń chwycą — powiada Moraw- 

ski — tak bardzo tam nie chcą 

„gryngosów" ! ! ; masz prezydent 
Wilson ma rozum, że do wojny 
nie dopuszcza, bo Stany wojn« tę 
nie wygrałyby, bo skończyłnby 

się ona dla nich klęską 
— nie tyl- 

ko militarną, ale co gorsza — 

moralną... 
Takie jest zdanie rodaka re- 

wolucyonisty mexykańskiego, a 

zdaniu temu nie podobna oimó- 
wić — racy i i trafności. 

Innego rodzaju przekonania 
wygłaszają : 

Dwaj Polacy z amerykańskiej 
armii i marynarki, przefcy- 
wającycn w jviexyKu. 

Pierwszy z nich to — Chicago- 

wianin, Józef Truschke, którego 
rodzina mieszka od 35 lat w Chi- 

cago, obecnie pnr. 1630 Brigham 
ul. Urodził się on w Chicago w 

roku 1886, chodził do szkoły pa- 

rafialnej na Stanisławowie, po- 

tem pracował w zawodach prak- 
tycznych, wreszcie służył przez 

8 lat w marynarce amerykańskiej, 
z której okrętami zwiedził niele- 

dwie świat cały. Ostatnio służył 
jako „gunner's mate I. cl." (ro- 

dzaj podoficera) i miał pod sobą 

jedno działo na okręcie „Utah"; 

Józef Trusehke. 

przeglądaliśmy papiery służbowe 
1 

Truschkego i znaleźliśmy nader 1 

chlubne poświadczenie z egzami- < 

nu podoficerskiego, dowodząc, że 1 

nasz rodak wprawnym jest nur- 

kiem, celnym strzelcem a pilnym 1 

i trzeźwym. Truschke uczestni- 

czył ze swym statkiem w oku— 

pacyi Vera Cruz i należał do < 

pierwszych żołnierzy amerykan- | 

skich, wysadzonych na l^d, a do 

grupy tych, co pierwsi na „Ter- 1 

minal Berg - Hotel" wywiesili 
flagę amerykańską. .W mieście 
Vera Cruz bawił przez pierwszy j 
tydzień okupacyi, poczem — ( 

nńnieważ właśni#» knńt*zvł mii sio 

okres służbowy — został odko- 

menderowany do eskorty, wiozą- , 

cej ciała poległych Amerykanów 
do Ojczyzny na okręcie „Mon- , 

tana"; w służbowem curriculum j 

Truschkego — okkupacya Vera · 

Cruz zapisana jest czerwonym a- j 
tramentem w rubryce zaszczyt- 2 

nych wzmianek. j 

Truschke służbę dobrowolnie - 

opuszcza, choć — powiada, że na 
1 

'wypadek wojny wróciłby w sze- 1 

regi z ochotą, Polaków ma być ; 

wcale wiele i w marynarce wogó- < 

le i na statkach okkupacyi mexy- ł 

kańskiej w szczególności. Jest on 1 

przekonania, że Stany z łatwo- ; 

ścią podbiłyby Mexyk, bo mają ] 

lepszą broń i sprawniejszą orga- « 

nizacyę wojskovyą; pragnie też i 

wojny, a utrzymuje, że w armii < 

i marynarce powszechnem jest 1 

takie pragnienie. > i 

Truschke posiada jednego je- 1 

szcze brata w marynarce, drugi 
' 

brat jest pracownikiem biura rze- < 

cznika miasta Chicago, p. Pio- T 

trowskiego i czynnym jest w pol- ' 

lityce, a swego czasu kandydował ; 

na urząd aldermana wardy 16-ej. I 

W znacznej mierze podziela o- * 

pinie Truschkego co do wojny e- 
" 

wentualnej Stanów Zjedn. z Me- I 

xykiem1 inny rodak nasz młody, | 
który nas niedawno odwiedził w ( 

redakcyi, a jest nim żołnierz ar- 
mii amerykańskiej Władysław 
Blichorz, który choć ledwie 6 lat 

spędził w Ameryce, od lat 3-e 1 

służy w wojsku i dosłużył się 
stopnia .ordynansa oficerskiego, 
tj. podoficera, roznoszącego roz- 
kazy oficerów ; Blichorz służył w 

6-tym pułku konnicy i przeby- 
wał z nim po rozmaitych stanni- 
cach wojskowych w fortach Sta- 
nów Arizona, Missouri, Texas i 

innych ; ostatnio służył w Vera 

Cruz, gdzie dopełnił trzyletniego 
terminu i wystąpił z wojska, uzy- 
skując bardzo pomyślne świadec- 
twa. W Vera Cruz przebywał 
przez pierwszy tydzień okupacyi. 
I ten zuch nasz powiada, że woj- 
ny pragną gorąco wszyscy żołnie- 

rze amerykańscy, a gniewają się 
na rząd Stanów Zjedn., za to, iż 

kunktuje i zwleka: Blichorz 

wyobraża sobie, że Stany z nie- 

wielkim wysiłkiem mogłyby za- 

jąć terytoryum mexykańskie aż 

po samą Centralną Amerykę, a 

nawet wierzy, że i małe republi- 
ki środkowo - amerykańskie do 

stałyby się łatwo pod zwierzch- 
nictwo Stanów Zjedn., nawet sa- 

meby się po zajęciu Mexyku gar- 

nęły pod opiekuńcze skrzydła po- 

tężnego sąsiada północy. 
+ 

No, nie wiadomo, czy prezy- 
dent Wilson pójdzie obecnie za 

radą naszych rodaków i zabierze 

się na ostro do Huerty... Zda- 

nia i pojęcia powyższe zanotowa- 

liśmy jedynie dla ich charaktery- , 

styczności, nie miarodajności : | 
spodziewamy się, że bądź co I 

b^dź zainteresują Czytelników. 
. 

Po dobre lekarstwa idźcie do apte- 
vt 1125 W. 18 Ul. — tam je 

henryk Sienkiewicz. 

C i II 

(Ciąg dalszy). 
Nagłe jego ruchy ściągnęły u- 

^agę nieznajomego, który za- 

rzymał na nin* wzrok dłużej, 
•oczem zwrócił sję do jenerała i 

e zdziwieniem zapytał: 
— Takich-że to młodzieńców 

nacie w szeregach? 
— To żołnierz - ochotnik, E- 

ninencyo, który kilka dni temu 

aciągnął się do legionów. 
Na to kardynał uśmiechnął się 

: niewysłowioną dobrocią i od- 

>owiedział po włosku : 

— Jest. żołnierzem, ale zapraw- 
ię mógłby być i cherubinem... 

Marek stał wciąż wyprostowa- 
ły, nieruchomy, tylko pod spoj- 
zeniem tych mądrych i dobrych 
>czu twarz zapłoniła mu się jak 
óża. 

A kardynał rzekł jeszcze, jak- 
>v ze smutkiem : 

— Musi zaś krew rozlewać... 

Poczem wszedł przez otwarte 

Irzwi do pałacu,ale,przechodząc, 
>odniósł dłoń w górę i uczynił 
lad młodym żołnierzem znak 

:rzyża. 
Dąbrowski udał się za nim, 

Marek jednak usłyszał jeszcze, 
ak mówił po francusku do kar- 

lynała : 
— To dziecko z dobrego domu. 

Nie było to jednak ostatnie 

spotkanie Marka z przyszłym 
Jiusem Vllym. Kardynał poko- 
hał był szczerzę Dąbrowskiego 

jego oficerów, którzy prawie 

vszyscy umieli po łacinie — i 

>rzedewszystkiem tych polskich 

lołnierzy wąsatych, groźnych, 
>ozornie strasznych, a tak dobro- 

:liwych, że po kwaterach małe 

»Yłoszęta właziły im nietylko na 

:olana, ale i na karki. Nie mógł 

;ię też oddziwić, że ta legia, że 

:iv sami żołnierze, którzy służą 

>ezbożnej rewolucyi, obalają 

csiążąt i królikpw włoskich, a 

".a parę dni mija ruszyć na 

zym, chodzą na Msze i na nie- 

;zpory, spowiadają· się po polsku 
vłoskim księżom, a na jego wi- 

lok, o ile nie są na służbie, klę- 

;ają z daleko większą pokorą, 
liż mieszkańcy Imoli. Sprzecz- 
osci te i przeciwieństwa były 

itałym .przedmiotem rozmów i 

lyskusyi między nim a jenerała- 
ni. Otaczano go jednak ogrom- 

ym szacunkiem, że zaś wśród 

:aburzeń krajowych i wśród roz- 

>ętanych namiętności czuł się za 

ym polskim płotem bagnetów 

bezpieczny, przeto lubił patrzeć 
na te bagnety i kiedy niekiedy 
chętnie brał udział w rewiach, na 

które zapraszali go jenerałowie. 
Tak też zdarzyło się, gdy miał 

miejsce przegląd trzeciego bata 
lionu pod szefem Małachowskim. 

Zapowiedziano, że legia ma już 
wkrótce wyruszyć. Kardynał 
chciał zarazem wiarusów pożeg- 
nać. Zebrały się też, jak zwykle, 
duże gromady miejscowych mie- 

szkańców, zawsze ciekawe oglą- 
dać tych żołnierzy, przybyłych z 

dalekiego kraju, o których męst- 
wie rozpowiadano niestworzone 

rzeczy. Batalion rozciągnął się 
długim szeregiem przed karetą 

kardynalską i przed sztabem, po- 
czem rozpoczęły się manewry. 

Odwykli od służby wojskowej 
Włosi podziwiali sprawność ru- 

chów oddziału, który to rozpa- 
dał się na kompanie i plutony, to 

łączył się nagle w podobne do 

fortec czworoboki, to zmieniał 

się jakby w długie ramiona, zwra- 

cające się w prawo i w lewo z re- 

gularnością maszyny. Dzień by 
jasny. Żółte wyłogi na granato- 
wych kurtach rozkwitły w słon- 

cu jak kwiaty. W ciszy slychac 
byio krzyki komendy w oocym 
dla Włochów języku, nabrzmia e 

niepohamowaną energią. Gdy 

przyszło do udanego ataku i gdy 
tłum ujrzał ławę żołnierzy, pę- 

dzącą nań wprost z pochylony- 
mi bagnetami, cofnął się w t>e·^ 

ładnej trwodze. Ale szereg sta 

nął nagle przed sztabem jak wry- 
ty i stał nieruchomo, jak mur. 

Wówczas kardynał poznał pod 
kwadratową czapką zmęczoną 

twarz Marka i, zwróciwszy się 

do Dąbrowskiego, rzekł: 
Kcco mio piccolo soldato. 

Poczem uśmiechnął się przy- 

jaźnie. Widok młodego chłopca, 

dźwigającego ciężki karabin i 

przybory żołnierskie, wz u zi 

w nim litość i współczucie, gdyz 
p& eh w il i dodał: 

Povero! povero!... 
Tegoż zaś wieczora młody żoł- 

nierz otrzymał rozkaz stawienia 

sic przed eminencyą. W sali 

prócz kardynała, był tylko Drze- 

wiecki, który przywiązał się do 

niego ogromnie i codziennie zda- 

wał mu raport z tego, co się dzie- 

je w okolicy. Chiaramonti sie- 

dział w fotelu, opodal „brasero , 

pełnego rozżarzonych węgli, 

gdyż pomimo, że sionce wiosenne 

ogrzewało już powietrze, bał się 
chłodu. Marek klęknął przed nim 
a on położył mu swą białą, deli- 

katną dłoń na głowie i począł mu 
mówić o Polsce, o gorącej wie- 

rze narodu i o krwi polskiej, 
przelanej w obronie krzyża prze- 
ciw poganom. Potem kazał mu 

sobie obiecać, że, wobec bezboż- 
ności i rozpusty, którą obac*y 
zwłaszcza wśród „wojsk francus- 

kich, wiary dochowa i pozosta- 
nie czystym, a wśród okru- 

cieństw wojennych nie zatraci 

uczucia litości. Kilkakrotnie po- 
wtórzył; „Bądź litościwy, bądź 

litościwy" — a w końci· wyjął z 

kornalinowej miseczki mały 

krzyżyk z czarną wstążką i za- 

wiesił go na szyi Marka. 
Marek, jeszcze, w Różycach, 

czytywał po śmierci księdza La 

Grange'a encyklopedystów i 

wiara jego była podcięta, wy- 

szedł jednak od kardynała z ser- 

cem, pełnem czci i rozrzewnienia. 

Uczuł się zarazem jakby wzmoc- 

niony i pdczął raźniej patrzeć w 

przyszłość. Trzeba tnu zaś było 

jakowychś słów otuchy, albo- 

wiem upadał z wyczerpania i 

sam przed sobą nie śmiał wyz- 

nać, jak dalece ta służba, którą 

rozpoczął, była nad jego siły.Ka- 
żdego dnia karabin wypadał mu 

z rąk; nocami, wśród wyziewów 
spotniałego ubrania żołnierskie- 

go, skwaśniałego wina i zapachu 
wygasłych fajek nie mógł spać. 
Po przebudzeniu się bolały go 

wszystkie kości, tak, że naciąga- 
nie kurty i lederwerków łączyło 

się z bólem fizycznym. Nogi na- 

brzmiały mu, a starcia na odpa- 

rzonych podeszwach paliły go ży 
wym ogniem. Chłopiec, wycho-1 
wany w zamożnym, a nawet wy- 

kwintnym domu, nie miał popro- 
stu żadnego pojęcia, co to jest 
służba prostego żołnierza w sze- 

regu i koszarowe życie. Daleko 

silniejszy i zahartowany Cywiń- 
ski był jakby u siebie w domu, 

dla Marka zaś wszystko łączyło 
się z niezmiernym wysiłkiem 

i 

prawie z męką. Szkodziła mu 

strawa żołnierska, raziły delika- 

tne jego uszy grube rozmowy i 

śpiewy kamratów. Na ćwicze- 

niach, pod ciężarem karabina i 

itorby, bywał bliski omdlenia. Nie 

skarżył się. Znosił swój los i tru- 

dy w milczeniu, lecz gdy czasem 

pomyślał, że przyjdzie mu tak 

służyć przez lata całe i maszero- 

wać z karabinem na ramieniu po 

całym świecie, to był pewien, że 

padnie na pierwszym lepszym 

gdzieś kamieniu i nie podniesie 
się więcej. 
A przecież nie było jeszcze 

wojny, nie rozpoczęły się żadne 

pocnoay 
— i uauuun sto- 

jąc spokojnie w Imoli, prócz ma- 
łych wypraw w okolice, odbywał 
tylko zwykłe ćwiczenia. 

Towarzysze nie byli dla 

niego usposobieni nieprzyjaźnie 
— raczej przeciwnie. Rozniosło 

się, że jenerał Kniaziewicz naz- 
wał S° »P*nną", więc i oni na- 

zywali go panną, ale to właśnie 

jednało mu pewną ich opiekę. 
Raz, .w chłodną nos, Marek, zbu- 

dziwszy się, spostrzegł, że sier- 
żant Twardek okrywa go włas- 

nym płaszczem. Inni pomagali 
mu czyścić broń, wyręczali go, 

gdy przyszła jego kolej w za- 
miataniu izby, w rozpalaniu og- 

nia, 'w noszeniu wody i kotłów. 

Ujmował ich wprawdzie życzli- 
wością i datkami z dobrego serca 
na „tabak"' i wino, jednakże nie 

C7>nili tego tylko dla datków. 

Był prostym żołnierzem 
— „ge- 

mainem", tak samo jak oni, ale 

ci ludzie z pod strzech chłop- 
skich czuli, że to „nie je to sa- 

mo" i że to jest polski panicz „ze 
dwora." 

Od oficerów nie doznawał rów- 

nież przykrości. Oczywiście, pó- 
ki nosił frak i biały żabot, roz- 

mawiał z nimi jak z ludźmi ze 

swego towarzystwa, obecnie zaś 

stosunek się zmienił. Marek zda- 
wał sobie doskonale sprawę z 

tego, że tak być powinno i musi, 

a jednak w głębi duszy odczu- 
wał pewną przykrość, że ten sam 

Parys, Białowiejski lub Drzewie- 

cki patrzą na niego teraz inaczej, 
mówią do niego inaczej 

— i wy- 

dają mu rozkazy, których on 

musi słuchać, wyprostowany, z 

dwoma palcami przy daszku 

czapki. 
I niekiedy zdawało mu się, że 

zaznaczają tę różnicę umyślnie, 
a tymczasem oni byli aż nadto 

dla niego pobłażliwi, zwłaszcza 

od-chwili, w której pobłogosławił 
go* i obdarzył krzyżykiem kardy- 
nał Chiaramonti. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

HAMMOND. IND. 

W następujących agenturach 
można zamawiać „Dziennik Chi- 

cagoski": Stefanowski, 127 — 

166-ta ul., F. B. Hall, 141 Sibley 

ul., J. Krysiński, 558 Ames ave. 

SO. CHICAGO. 

Generalnym agentem „Dzien- 
nika Chicagoskiego" na całą oko- 

licę jest K. Grembowicz, 8248 

Bond ave., blisko 83-ciej ul. Kto- 

kolwiek sobie życzy zamówić 

„Dziennik Chicagoeki", niech się 
zgłosi pod powyższy adres. 

W Bankes' składach Kawy 
Specyalne zniżenie cen kawy na naszą 31-szą 

Rocznicę przez cały miesiąc lipiec! Cena zniżona 

o 2c na funcie kawy każdego gatuuku. Smaczna 

26c kawa. funt 24c. Dobra Santos kawa, funt 17c 

Specyalnie mocna kawa, funt 15c przez 
co dąjemy 

naszym kostumerom $3,000 w jednym miesiącu. 
ZACHODNIA STRONA: 

13T3 Milwaukee Avenue 
KM Milwaukee Avenue 
4 Milwaukee Avenue 
IMO W MM i son Street 
•830 W. Madison Street 
I6ł4 W. Chicago Avenu· 
1899 Bine Island Avenue 
*710 W. Nortb Avenue 
1*17 S- HAisied Street 
1883 S. Haisted Street 

3103 W. «ad Street 

POŁUDNIOWA STRONA: 

3083 Wenthworth Avenu* 
34*7 S H»isted Street 
47» S. AsbUod Avenue 

PÓŁNOCNA STKONA 
406 W. Division Street 
750 w. North Avenu· 
1640 Llnoofo Avenue 
«« Lincoln Avenue 
Słi3 N. Clark Street 

Listy z rodrozy 
ci 

po ziemiach polskich 
i do Ziemi Świętej 

w roku 1908 

Ks. Fr. Gordona, C. R. 

Poprawiona odbitka z 

D/.ienntua Chioneosldeiro 
I wzbogacona licznemi ilu- 
stracyami. 

TOM I. obejmuje podróż z Chi- 
cago do Jafiy i sawiera 244 o- 

pisów I 102 iluatracye. Pomię izy 
inneml znajdują się tam opisy Ber- 

lina, Warszawy, Czę§tochowy, Kra- 

kowa, Puzdh ni a, Gniezna, Byd- 
goszczy, Polskiego Koronowa, 
Wiednia, Kahlenbergu, Krymu, 
Neapolu, Alekeandryl, Kairu, itd. 

Stron 222. 

TOM II. obejmuje podróż od 

przybycia do J«ffy aż do wyjazdu 
z Jerozolimy i zawiera razem 216 

opleów i 66 ilmtracyi. Na szcze- 

gólną uwagę zasługuje opis Jero- 
zolimy 1 miejsc świętych w Jero- 
zolimie, itd. Stron 217. 

TOM III. obejmuje podróż od 
wyjazdu z Jerozolimy aż do po- 
wrotu do Chicago i zawiera 87 o- 

pisów i 68 llustracyl. Pomiędzy 
innymi znajdują się t«m opisy 
Nszuretu, Damaszku, Baalbek, 
Beyrout, Koustaatynopola, itd. 

Stron 158. 

Wizystkie trzy tomy oprawne w 
jedną książkę kosztują 

tylko SI 
opł. przesyłki pocztą $1.15 

Nabyć można w adminiitracyl 

Jziennika Ciiicagoskiego 
1455-1457 West Division ulica 

CHICAGO, ILL. 

I 

Lepsze · Lepsze 
Ubrania 1 Wartości 
W naszej wielkiej wyprzątającej sprzedaży 
Fabrykanci tych pięknych letnich u- 
brań wysilili się do ostatka ażeby wy- 

- · 1 1 

robić ubrania lepszej Kla- 

sy; włączając wszystkie najzgra- 
bniejsze fasony; i sami wysililiś- 
my się ażeby dać wam najwię- 
ksze taniości na ubraniach w 

Chicago. 

Męskie i młodzieńcze $Q.75 
ubrania, wart. do $12.50, ^ 

Męskie i młodzieńcze $1 *.75 
ubrania, wart. do $15.00, ·*·-- 

Męskie i młodzieńcze Q; 
ubrania, wart. do $20.00, 

SSRSSF 

75 

VanBurenl C1rlQrl.r MUwaukMl 
Mal s ted ulice · ™ ^ CUeifOtve« 

„Po za dystryktem wysokiej dzierżawy". 

Otwarte w Sobotę do godziny 10 wieczorem 

w Niedzielę otwarte do południa 

OTWARTE WE WTORKI i CZWARTKI DO GODZ. 9 W1ECZ. 

Prawdziwe Ubrania i 

Prawdziwe Taniości. 


