
Gumiarze wygrali 
z zadziwiającą 

łatwością. 

Zadali iście sromotną po- 
rażkę Źrebiętom Elżbie- 
ty z „Town oflake". 

Władek [od „Krekie- 
sów ] Smorowski de- 
biutował elegancko 

z Gumiarzami. 

'ilkarze Jendrzejka zagarnęli 
aż 20 bezpiecznych 

uderzeń. 

Nolen» volera przyznać trzeba słu- 

szność Jerzemu Jendrzejkowi (alias 

George Ginger), że ma extra fajny 

klub piłkarzy, mogący równać się 

każdemu w Chicago z wyjątkiem 

„Cubs" i ,,Sox.'* 

Wczoraj przywędrował na Stanis- 

ławowo klub „Elizabeth Colts" aż 

bet z dzielnicy „Town of iLake" i 

spodziewał się pokonać z łatwością 

klub Netzla, bo trzeba wiedzieć, że 

aa południowo-zachodniej stronie 

miasta „Źrebiątki Elżbietki" uwa- 
t 

zane sa „first-cU*»". No i z początku 

tak się zdawało: Gumiarze nie mogli 

dać sobie rady z rzucaczem, a Żre- 

biątki" nieco poturbowali mańkuta 

B. Ryan'a. 

Jednakowoż skoro Gumiarze się 

zbudzili z letargu, to dopiero zaczęła 

się prawdziwa kanonada: 7 punktów, 

2 i potem znowu 7 
— 1 Gumiarze 

mieli aż szesnaście punktów. 

,.Farmer" Frelich podbił piłkę ną 

4 stany, na 2 stany i na 1 stan. Po 

trzy bezpieczne uderzenia dostali 

także: pierwszostanowv Killian. rzu- 

cacz Bill Ryan i... nasz kochany 

Władek (od „Krekiesów) Smorow- 

ski Good boy, Władek?!! 

..Krekies" Smor. pokazał, że jest 

szybkim biegaczem gdy skradł stan 

a rzucacz trzymał piłkę w garści... 

Przy Elston ave. i Kedzie ave. od- 

był się wczoraj poopłudniu nader 
za- 

cięty kontest klubu Irlandzkiego 

Nfurleys z dziewiątka polska White 

Dotm Avondale. Gracze Bolka 

Buny dostali tylko jedno bezpieczne 

uderzenie, a wymachal ich 13. 

MURLEY8: R 

00100020 —3 8 0 

WHITE DOVE8: 

00000000 0—0 1 o 

Baterye: Lind i McGarry; Corey i 

Xewrante. 

O O O 

Century Rubber Works: 

Schieble, 3b. ' 

Jendrzejek, ss. 

Killian, lb. 

Schenke, lf., c. 

Frelicb, p. cf. 

Korzeniewski, lf. c. 

Egan. 2b. 

Smoroweki W., rf. 

Ryan, p. cf. 

R· 

3 2 0 3 0 

12 111 

2 3 10 1 1 

2 2 13 0 0 

3 3 10 1 

110 10 

112 4 1 

4 3 0 0 0 

2 3 0 1 0 

19 20 27 11 4 

Elizabeth Cots: 

Stober, ss. 

Beidy, 2b. 

Pełka, c. 

Schols, lf. 

Félix. 3b. 

Slager, rf. 

Hoffman, of. 

C. Ryan, lb. p. 

Brunke, p. 

12 111 

1 0 3 2 1 

0 2 12 2 1 

0 0 0 0 1 

0 0 12 0 

1 0 2 0 1 

1 0 10 0 

112 10 

114 0 0 

6 6 24 8 5 

Elizabeth Cots: 

00220001 1—6 

Century Rubber Works: 

00072703 x—19 

Uderzenie na 2 stany: Schenke, 

Frelich, Smorwski, Brunke. Uderze- 

nie na 3 stany: Stober. Uderzenie 

na 4 stany: Frelich, Schieble, Billy 

Ryan. Wymachanych: przez B. Rya- 

n'a 10; przez Frelicha 1; przez 

Brunkiego 6: przez C. Ryan'a 1; 

przez Felix'a 2. Pierwsza meta wolna 

na piłki: od B. Ryan'a 4 od Brunki'- 

ego 1. Czas 2:25. Widzów 500. 

UZNANIE I PODZIĘKA. 

Członkom ,,Polonia Motorcycle 

Club'· składamy serdeczne dzięki 
za 

pomoc ofiarowany naszym biega- 

czom w biegu 8% milowym w sobotę 

dnia 18-go lipca, b. r. Bardzo ładnie 

wyglądało, kiedy każdy biegacz pol- 

ski miał motorcyklistę zaopatrzone- 

go w wodę, użyczając kolejno wszy- 

stkim zmęczonym biegaczom z na- 

szego klubu. 

Jeszcze raz dziękujemy Wam ko- 

ledzy z* ohywateląki czyn wzajemne- 

go wspomagania się i spodziewamy 

się Waszej pomocy w innych ra- 

zach podobnej okazyi. 
Polish-Anierican 

AthletJc Club. 

O O O 

Klub Jana Niezgodzkiego, fabry- 

kanta cygar w South Chicago, powę- 

drował wczoraj do Roseland i piłka- 

rzy tamtejszych zwyciężył 8 punk- 

tami do 1. 

Rzucacz Cygamików, Firalis, dał 

przeciwnikom tylko trzy bezpieczne 

uderzenia. 

Niezgodzki czuje się teraz jak Cor 

nelius McGttlicudy (Connie Mack) i 

spodziewa się pokonać wszystkie klu 

by polskie w Chicago, a w pierwszym 

rzędzie Michałowian, Gumiarzy i 

Białych Gołębi. 

J. N. OGAKS: R 

01100010 0—3 9 1 

ECLIPSE: 
00000000 0—0 3 0 

Baterye: Penn i Strieff; Firalis I 

Bartkowski. 
II 

W drugim konteście klub,J. Niez- 

godzkiego grał cztery kolejki z klu- 

bem Tornadoes i obie strony miały 

po 3 punkta gdy musiano kontest 

i wstrzymać z powodu deszczu. 

Iskierki o tem i owem, 
Kdek Schuster (z Wojciechowa) ; 

skwitował Gumiarzy, bo rute- 

rzy zanadto mu dokuczali!?! Ale 

ktoś inny twierdzi, że E. S. grać nie j 
chciał z Gumiarzami ho szynkarzowi 
Zblewskiemu nie chciało się poty o- 

czyszczać z kamieni, kamyków i ka- 

myczków. 
ł , + + 

„Pinky" Grejczyk ma — prócz 

siebie — tylko jednego polskiego 

piłkarza w klubie Ideał Billiards, a 

to Plucińskiego (alias Gall) z Jad· 

Migowa. Licho, Grejczyk, licho: 

4· + + 

Kapelański i podobno Waligórski 

piłkarze w lidze Sears-Roebuck, prze : 

kręcają umyślnie swe nazwiska. 
— 

Wstydźcie się? Bierzcie przykład z 

Czechow: oni podawają akurat nic 

swe nazwiska. 
+ + 

("hwjtafz Gumiarzy, Schenke, grać 

będzie na prawem p«>lu, bo wyrzucił 

sobie ramię. Jest on doskonałym pod 

bijaczem, więc mana/er Jendrzejek 

go nie wydali. 
+ + + 

„Głnger" Jeadrzejek |K»luje na 

«lobrego polskiego chwytacza i trze— 

cio-stanowego. 

+ + + 

Józek Kowalski z West Hani· 

mond, obecnie rzucający dla klubu 

Manistee, otrzymuje $175.00 mie- 

sięcznej i»ensyi. 
*4· + 4· 

Stach Schuba z Washington 

Heights, tęgi pięściarz polski śred- 

niej wugi, walczyć będzie w piątce 
wieexorem. 24-go b. m., niedaleko 

Chicago. Na ten kontest wybiera się 

redaktor działu sportowego ,,l). C.4' 

razem z Jacentym, który walkę opi- 

Kuba Błochowirz, chwytaci dla 

klubu CW-Feds, bral udział w dwu- 

dziestu grach. W podbijaniu ma pro· 

centu tylko .154. 

+ + + 

Stasiek Ciołek, t. zw. „utility 

man" dla Chi-Feds, grał w 24-ch kon 

tentach, stanął do podbijania 40 ra- 

zy, uderzył bezpiecznie 9 razy, a pro- 

centu ma .220. 

+ + 

Maxymilian Fiflelski wygrał do- 

tychczas 8 kontestów, a przegrał 5. 

+ + * 
» 

Hieronim Kowalewski, rzucacz 

Tygrysów lietroickich, wygrał 11 

kontestów, a przegrał . Ik» podbi- 

jania stanął 50 razy, zdobył 14 
bez- 

piecznych uderzeń i 1 punkt, a pro- 

centu ma .280. 

ł + + 

Kuba Błochowicz podbił piłkę bez- 

pieczni le w konteście onegdajszym z 

klubem Kansas City, gdy manażer 

Tinker kazał mu zastąpić Flack'a, no 

i koledzy także uderzyli „safe" — 

więc Chicago wianie wygrali. 

+ + + 

Na „Town of Lakę" organizuje się 

polski klub motorcyklowy, mający 

zastąpić klub ,,lłolonia,4t który po- 
dobno nie może zbudzić się z letar- 

gu 

+ + + 

O Szram kowsk im nic nie sły- 

chać. ... Co tam robisz, Schramp 
+ + + 

Pewien chłopak skoczył do rzeki 

po piłkę i chciał za ten „dziab" parę 

niklów, ale manażer Jendrzejek ode- 

brał mu piłkę, niemiłosiernie wypo- 
liczkował i wygnał z parku. .. . Wi- 

dzowie otwarcie wyrazili swe obu- 

rzenie. 

Sześciu polskich a- 
tletów bierze 

udział. 
Pod egidą „Young Men's Démo- 

cratie Club" odbył się w sobotę tur- 

niej atletyczny w parku „River- 

view', w połączeniu z piknikiem de- 

mokratycznym na korzyść R. C. Sul- 

liv&n'a, kandydata na Senatora. 

Atleta czeski Knourek z klubu Il- 

linois A. C. był gwiazdą turnieju, 

zdobył bowiem pierwsze miejsce w 

skoku w wyż przy pomocy kija i w 

skoku w szerz. 

Bieg odbył się w niepomyślnych wa- 

runkach — gdyż miejsce zaczęcia — 

Michigan ave., róg Randolph ul. — 

było tamą dla biegaczy z powodu 

blokady samojazdów i wozów w o- 

branym kierunku. Bieg wygrał zna- 

ny amerykański biegacz szampion 

A. A. U. F„ Cameron z Illinois A. C. 

Kontestanci dobiegli do mety w na- 

stępującym porządku: 
F. Cameron, I. A. C 41:12 

8. Hatch, I. A. C 41:15 

C. Christensen, Danish A. C. . 41:18 

G. Hankel, Dani>h A. C 41:32 

E. Krickson, Portage Park . 41:30 

J. Piątek, Polish-Amer. A. C. 42:21 

P. Van Dekon, Palmer aPrk . 42:57 

A. Missant, Danish A. C. ... 44:03 

M. Cooper, Chicago Hebr. In. 44:28 

J. Costopolous, Greek-Amer. 

A. C 45:01 

Poza Piątkiem dystans powyższy 

kończyli także w dobrych miejscach 
k ledzy M. Sherber, J. Leśniewicz, 

G. Wlekllński, B. Gołombiewski i 

Najder. 

Wszyscy którzy ukończyli powyż- 

szy dystans otrzymają, po za 10 na- 

grodami — bronzowe medale. 

J. Piątek otrzymał złoty medal, ja 
ko 6-tą nagrodę, lecz była tu nie- 

sprawiedliwość, gdyż biegacze 4ty 1 

5ty skrócili sobie drogę, ponadto nie 

kończąc koła w parku „RivervieW 

nie byli zdyskwalifikowani przez sę- 
dziów. 

Nadmienić wypada, że J. Piątek 

nie był w formie — na 3ej mieli 

odbitą miał nogę nie mogąc przeto 

powiększyć tempa biegu. 

Jednak swoje zrobił, co mu się 

wybaczy. 
Jul. Zyk i inni w automobilach to- 

warzyszyli jako „ruterzy" Piątkowi. 

Byli także członkowie ,,Polonia 

Motoreycle Club" toW&rzyeeąc pol- 
skim piechurom. 
W biegu rozstawnym'— czwórka 

nasza się wycofała, gdyż pierwszy 

biegacz miał zasypane oczy piaskiem 
i nie mógł skończyć. 

O O O 

LIBERTY BOYS ZWYCIĘŻYLI 
SILNY KLUB CLIFFORD A. C. 

1 

(NAPISAŁ „DZIOŁEK" G. W.) 

Nowo-zorganizowany klub piłkowy 

p. n. Liberty Boys wczoraj popołu- 

dniu pojechał do parku Gunther'a l 

tam pokonał silny klub Clifford A. C. 

Rzucanie Rudnika było sensacyą, w 

grze wczorajszej. Pozwolił on przeci- 
wnikom tylko na 3 bezpieczne ude- 

rzenia i nie dał przeciwnikom żadnej 
wolnej mety na piłki. Podbijanie pił- 

ki przez chwytacza Nowaka i bardzo 

dobre gry ze strony Urbana i żarka, 

przyczyniły się wielce do zwycięstwa. 

LIBERTY BOYS: 

. Żarek, r. f. 

S. Czerwiński, 1. t. 

T. Jahnke, 2 b. 

S. Szczuka, s. s. i 3 b 

F. Górski, 1 b. 
' 

P. Nowak, c. 

A. Dorsz, s. s. 

B. Urban, c. f. 

E. Rudnik, p. 

•. M Mazur, 3 b. 

. H. f. A. Ej. 

1112 0 

2 2 0 0 0 

0 12 2 0 

0 2 13 0 

1 2 13 0 0 

0 4 4 1 0 

112 3 3 

114 10 

2 10 10 

0 0 0 0 0 

Razem 8 w z< w * 

* Mazur podbija! za Dorsza. 

CLIFFORDJ A. C.: 

A. Mack, 3 b. 

. Oeor, 1. f. 

R. Harris, c. 

M. Chasm, p. 1 b. 

C. Guse 1. b. i r. f. 

E. Morris, 2 b. 

C. Morris, s. t. 

P. Johns, c. f. 

S. Nichols, r. f. i p. 

xB. Harper, 1 b. 

R. H. P. . . 

0 0 0 1 2 

10 10 0 

0 0 13 3 0 

0 12 0 0 

0 0 3 0 0 

0 0 3 2 1 

0 0 3 1 1 

0 2 10 0 

0 0 10 0 

0 0 2 1 0 

Razem 1 3 27 8 4 

x Zastąpił Cruse'a w piątej kolejce. 

LIBERTY BOYS: 

0 2 0 1 2 0 1 1 1 — 8 

CLIFFGRD A. C.: 

000000 1 00—1 

Uderzenia na dwa stany: Jhnke, 

U Dorsz, C. Morrie 2. Pierwsza meta 

na piłki od Chasm'a 1; od Nicole'a. 

2. Wymachanych: przez Rudnika, 4; 

przez Chasm'a, 8; przez Nichole'a 1. 

Czas gry: 1:47. 

V V 

W Logan Square, przy Milwaukee 

ave. i Sawyer ave., klub Mathiesens 

łatwo pokonał wczoraj klub Glen 

Views. 

MATHIESENS: R 

30 100101 x—6 13 

GLEN VIEW: 

0 0 1 1 0 0 0 0 0—<-2 6 1 

Baterye: Stellare i Bartell, Clark 

i Pierre. 

Czesi mają bardzo 
silny klub pił- 

kowy. 
Białe Olbrzymy zmiażdżyły 

i połknęły Cukierników. 

Słynny klub Gunthere porzucił li- 

gę Lake Sore i grał wczoraj z dzie- 

wiątką, czeski) Wbite Giants na boisku 

przy ulicach Weet 22-giej i Rockwell 

w okolicy parku Douglas'*. 

Cukiernicy zdobyli jeden punkt w 

pierwszej kolejce i trzymali prym 

przez 4 kolejki. Ale gdy Czesi zabra- 

li się do podbijania w piątej kolejce, 
to aż trzeszczało: siedmiu uderzyło 

bezpiecznie, a czterech na 2 etany, co 

dało Olbrzymom 7 punktów. 

Gdy Rugar uetępił, Czesi spoczy- 

wali, bo też nie mogli sobie dać rady 

z nowym rzucaczem. 

W ostatnich dwu (kolejkach Cukier- 

nicy zdybali jeszcze 3 punkta i prze- 

straszyli Czechów, ale rzucacz Mack 

zdołał atak wstrzymać. 

WHITE GIANT8: 

t 

Quigley, c. f. 

B. Pechous, e. s. 

HoTa, 2 b. 

Ullman, 1. f. 

C. Pechous, 3 b. 

Love, 1 b. 

Jedlicka, r. (. 

Bryant, c. 

Mack, p. 

Razem 

. r m 

110 2 

10 2 5 

115 6 

0 110 

1113 

1 1 12 0 

10 0 0 

115 0 

0 2 14 

7 8 27 10 

guintmłks: 

Bullen. c. f. 

Kenny, 2 b. 

Almquist, 1 b. 

Mettler, r. f. 

Thuemling, 3 b. 

Johnson, s. s. 

Lelaney, 1. f. i c. 

Asmussen, c. 

Carney, 1. f. 

Rugar, p. 

Murray, p. 

Razem 

r ca 

2 2 4 0 

0 2 2 0 

0 1 13 0 

0 1 1 

1115 
0 115 

0:0 1 2 

0 0 12 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 0 0 

4 10 24 16 

WHITE GIANTS: 

00007000* — 7 

GUNTHERS: 
* 

100000012—4 
Uderzenia na dwa stany: Hora, Ull- 

man, Love, Bryant, Thuemling. Wy- 

machanych: przez Mack'a, 4; przez 

Rugar'a, 1; przez Murray'a 2. Pier- 

wsza meta na piłki: od Mack'a, 4; 

od Murray'a X. Sędzia gry: Pollard. 

Czap gry 1:40. 
^ 

. 

1 Vf ,'r · 

Pinkey Grejczyk sprał 
Bilardzistdw Ryan'a. 

(NAPISAŁ „DZIOLEK" G." IVt.) 

Wczorajsza gra w piłkę pomiędzy 

klubem Romeo Billiards { Ideał Bil- 

liards skończyła się porażką dla Ro- 

meos Billłards. 

Ideał Billiards zwyciężyli w dzie- 

siątej kolejce: gdy Shrincr otrzymał 

woln;j. metę zaś dwaj następujący pod- 

bijacze zostali wyrzuceni na pier- 

wszym, przyszła kolej do podbijania 

dla Wedekind'a i ten uderzył piłkę 

do J. Ryan'a, który z łatwością mógł- 

by podbijacza wyrzucić na pierwszym 

stanie, gdyby rzucił piłkę silniej do 

pierwszo-staaowego. Oprócz tego 

„byka popełnił także wielkiego„byka" 
Józef Chmielecki, gdy przepuścił lek- 

ko uderzoną piłkę ikoło siebie i przez 

to uderzenie zdobyto decydujący 

punkt. 
Gra wczorajsza odbyła się w 

parku Fairchild'a, mieszczącym się 

na rogu ulic Chicago ave. i 42-giej. 

Oto rezultat gry: 
IDEAL BILLIARDS: 

Schalk, c. f· 

Shriner, s. s. 

Grejczyk, 1 b. 

Korbeli, 2 b. 

Wedeklnd, r. f. 

W. Kirk, b. 

Carr, 1. f. 

Meyera, c, 

Kuha, p. 

. 

10 0 0 

14 5 0 

1 11 0 1 

113 0 

10 0 0 

1110 

0 4 0 0 

2 9 2 0 

0 0 3 

Razem 8 30 14v 1 

ROMEOS BILLIARDS: 

Jameson, s. s. 

Cuśack, r. f. 

Behnke, 1. f. 

Gertenrich, c. t. 

Walsh, c. 

Finn, 3 b. 

Chmielecki, 1 b. 

Ryan, 2 b. 

Greene, p. 

Razem 

H r A 

1110 

0 0 0 0 

0 4 10 

2 2 0 0 

2 7 0 0 

0 0 2 2 

2 12 0 1 

14 2 1 

0 0 5 0 

8 30 11 3 

IDEAL BILLIARDS: 
01 00001 1 01—4 

ROMEO BILLIAROS: 

1000001 ̂0 10 — 3 
Uderzenia na dwa stany: Gerten- 

rich, Grejczyk. Schalk. Wvmacha- 

nych: przez Kubn'a; przez Green'a 

7. Pierwsza meta na piłki: od Ruh.· 

n'a, 3; od Green'a 3. 

o o o 

Wczoraj popołudniu, począwszy o 

godzinie czwartej, na boisku w Evan- 

vanston przy Ashland ave. \ Main st., 

odbyła się nader interesująca i za- 

cięta gra w piłkę pomiędzy klubem 

Griffin A. A. a klubem Washington 

Parka. 

Klub Griffin A. A. zwyciężył klub 

Washington Parti, punktami 10 — 4. 

W trzeciej kolfejce Washington 

Parks otrzymali «lwa punkta, a klub 

Griffin otrzymał 3 punkta w czwar- 

tej (kolejce — i tak ezlo znów do pią- 

tej 1 siódmej kolejki, bo Washington 

Parks. dostali jeszcze dwa punkta i 

myśleli, że już maja kontest wygra- 

ny , lecz gdy gdy Griffinczycy etano- 
li do podbijania w dziewiątej kolej- 

ce, to zmusili rzucacza do ustąpienia, 

bo dostali 3 punkta 1 jeszcze 4 wię- 

cej od drugiego rzucacza. Gracze klu· 

bu Washington Parks, widząc, że jest 

już 10 do 4, przestali grać, bo było tyl- 
ko dwa „outs" a gracze klubu Wa- 

shington Parks mieli jeszcze do do- 

stania swą połowę kolejki. 

Gra podług kolejek: 

GRIFFIN . .: 

000300007 — 10 

WASHINGTON PARK8: 

002010100—4 

Wilhelm i jego syn. 
Kampania, którą następca tro- 

nu niemieckiego prowadzi od 2ch 
lat przeciw rodzonemu ojcu, Wil- 
helmowi II, świadczy, że następ- 
cy tronu nie brak pomysłowości 
na temat złośliwego dokuczania 

własnemu ojcu. 
Obie indywidualności, cesarz 

Wilhelm II i jego syn najstarszy, 
są tak odmienne, że niema mię- 

dzy nimi żadnych punktów stycz- 
nych. Przeciwnie, za każdym ra- 

zem, gdy się spotkają, przycho- 
dzi do starcia i do coraz więk- 

szego wzajemnego rozgorycze- 

nia. Walka cicha, dla oczu pu- 
bliczności ukryta, prawdopodob- 
nie ciągnęła się już czas dłuższy. 

Następca tronu po ożenieniu 

się z ks. Cecylią otrzymał olbrzy- 
mi posag, wynoszący 90 milio- 

nów marek. Jest tedy bogaczem 
w porównaniu z ojcem, którego 
majątek osobisty jest stosunko- 
wo niewielki. 

Poczuwszy pieniądze w ręku, 
następca tronu rozpoczął walkę 

przeciw ojcu w ten sposób orygi- 
nalny. A mianowicie stroił żonę 
tak zbytkownie, że wszystkie je- 
go bratowe zaczęły odczuwać za- 

zdrość. Wszystkie synowe cesa- 
rza Wilhelma II zapragnęły no- 

sić takiego samego rodzaju suk- 
nie i kapelusze, jak i następczyni 
tronu. Zachodziła jednak ta róż- 

nica, że ks. Cecylia kupowała te 

stroje z dochodów własnych, 

podczas gdy inne synowe cesarza 
Wilhelma II zwracały się do ojca 

mężów, ponieważ ci ostatni nie 

posiadali majątku własnego i żyli 
na łasce ojca. 
Cesarz Wilhelm pragnąc utrzy- 

mania zgody w rodzinie, jest 

zmuszony płacić co roku coraz 

większe rachunki modniarkom za 

suknie i kapelusze, za bieliznę i 

biżuteryę, zą perfumy i tysiączne 
drobnostki w skład toalety wcho- 

dzące. 
Potem następca tronu niemiec- 

kiego rozpoczął kampanię prze- 

ciw ojcu na polu politycznem. 
Wiadomo, że ostentacyjnie zwró- 

cił się przeciw polityce angiel- 
skiej ojca i sekretarza stanu do 

spraw zagranicznych. Tutaj ato- 
li zapomniał, źe cesarz może go 

ukarać. Kara nastąpiła pod for- 

mą wygngania do Gdańska. 

Następca tronu na wygnaniu 
robił wszystko co rnógł, ażeby i- 

rytować ojca. A więc starał się 
o popularność w tych sferach, 

których cesarz nie znosi. Potem 

ostentacyjnie nie brał udziału w 
takich uroczystościach, *do któ-i 

rych cesarz Wilhelm przykładał 
wielką wagę. Wreszcie przed pa- 
ru tygodniami zdobył się na je- 
szcze większą złośliwość, a mia- 
nowicie wystąpił przeciw własne- 
mu szwagrowi, młodemu ks. 

kumberlandzkiemu, ponieważ 
wiedział, że cesarz, rozkochany 

niesłychanie w swojej jedynaczce 
robi wszystko, co może, aby księ- 

ciu Kumberlandzkientu zapęwnić 
tron brunświcki. Tutaj znowu 
cesarz Wilhelm II mógł swego 

pierworodnego syna ukarać. Wó- 
wczas następca tronu' obmyślił 
nową złośliwość, wobec której ce- 
sarz jest bezbronny. Mianowicie, 

wiedząc, że cesarz wziął do serca 

wyjazd z Berlina Wojciecha Kos- 

saka i jego odmowę.malowania w 
dalszym ciągu obrazów przez 

niego obmyślanych, następca tro- 
nu nawiązał z Kossakiem kores- 

pondencyę i skłonił go, że ten, nie 

opuszczając na stałe Krakowa 

będzie od tej pory przybocznyrr 
jego malarzem. Cesarza musi 

· tc 

boleć, że malarz, który go opuś- 
cił, zgodził się być na dworze je- 
go syna. 
W Niemczech śmieją się obec- 

nie z kampanii złośliwości, którą 

syn pierworodny prowadzi prze- 
ciw ojcu. 

Nietoperze i moskity. J 
Gdy rozpoczęto budowę kana- 

łu Panamskiego, zajęci przy nim 

robotnicy narażeni byli na tysią- 
czne niebezpieczeństwa. 
Najgrożniejszem z nich była 

febra żółta, dzisiaj zupełnie pra- 
wie zwalczona dzięki doświad- 

czeniom robionym w latach 1900 
i 1901 w Hawanie. W walce z tą 

straszną chorobą, przybywa teraz 
człowiekowi nowy sprzymierze- 
niem: nietoperz. Dzięki jemu ro- 

znosiciel febry żółtej, „culex mos- 

quite", ginąć będzie milionami. 
Lekarz amerykański dr. Camp- 
bell założył w Stanie Texas ho- 

dowlę nietoperzy i posiada ich 

dzisiaj 500 tys. Te pół miliona 

nietoperzy zjada codziennie 25(1 

milionów moskitów. 

Agentem „Dziennika Chicago- 
skiego" jest Stefan Orel, 369 E. 
119-ta ul. 
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PORCYUNKULA 
Zbiorek Modlitw na Cześć Najświętszej Maryi Panny Anielskiej 

świętego Franciszka Serafickiego 

Cena kfli^eciki 

Format 

v 
2^x4 cale 

I ^ 

1 Stronic druku j 

I W większej ilości stosowny rabat | 
« 

Hlstorya Porcyunkull sięga cza- 
sów éw. Franciszka z Asyżu, owe- 

go wielkiego świętego z wieku 

trzynastego. 
Pod Asyżem, we Włoszech, na 

dolinie Spoletańskiej wystawili 
pielgrzymi z Palestyny małą ka- 

pliczkę w roku 352 na cześć 

Najśw. Maryi Panny, 1 tam złoży- 

li JeJ relikwie. 

W szóstym wieku osiedlili się 

tam Benedyktyni. Kapliczkę tę 
nazvwar#» „Anielska" z przyczy- 

ny, że często słyszano w niej A- 

nielskie śpiewy. Zwano ja także 

„Portluncula", t. j. ..szczuplutka" 
dla swego małego wyglądu. Kar 

pllczk# tę jednak z biegiem cza- 

*u opuścili Benedyktyni. Opusz- 
czona i rozpadająca się Kaplicz- 

kę zajął w czasie swoim św. Fran- 
cisztk z Assyżu, którego Bóg po- 
wołał do ratowania ludzi ze 

strasznego naonczas zepsucia. 6w. 
Franciszek ukochał niezmiernie 

tę małą kaniiczkę 1 tam z woli 

Bożel założył przy niej zakon 

Braci Mniejszych. Pewnego razu 

gdy św. Franciszek w nocy modlił 

się i rozmyślał o prawdach wiecz- 
nych w swel celi, ujrzał anioła, 
który mu rozkazał udać się do 

kapllcL Św. Franciszek pełen po- 
kory 1 posłuszeństwa, udał slf za 

aniołem do kapliczki, pełnej. J)la- 
£jiu 1 jasności. Gdy wszedł do 

wnętrza, zobaczył Jezusa Chrystu- 
sa w towarzystwie Ifajśw. Maryl 
Panny i Aniołów. Św. Franciszek 

upadłszy na kolana wpadł w za- 

chwyt 1 usłyszał głos Jezusa mó- 
wiącego do niego: ..Franciszku! 
— za twa wielka gorliwość o ^ba- 
wienie dusz ludzkich nragnę clę 

wynagrodzić — a o co tylko mię 

będziesz prosił dla tych dusz, dam 
tobie". 
Św. Franciszek prosił tedy Pa- 

na Jezusa, aby ktokolwiek ten ko- 

ściołek Porcyunkuli nawiedził l s 

grzechów się wyspowiadał, — o- 

trzymał odpuszcsenie wszystkich, 

choćby najcięższych grzechów ł u- 

wolnlenle od wszystkleh kar do- 

czesnych. 
Jezus Chrytus zezwolił na ten 

wielki odpust, ale równocześnie 

polecił mu, aby się udał do Jego 
następcy. Papieża 1 od niego otrzy- 

mał zatwierdzenie tego odpustu, 

co też Franciszek nlezwłocznlę u- 

czynił, udając się do Perugll gdzie 

Papież, Honoryusz III, przebywał. 
Było to w roku 1111. 

Paplał po wysłuchaniu próśb 
Franciszka, i po zastygnięciu ra- 

dy Kardynałów, odpu/rt t#n za- 

twierdził, ograniczając go jednak 
na Jeden dilań w roku, polecił za! 
Św. Franciszkowi, aby wymodlił 
sobie naznaczenia dnia przez sa- 

mego Jezusa. Po dwóch lataoh 

madłów Jezus Chrystus objawił 
św. 'Franciszkowi, aby odpust ten 

nadać na czae od nierwszych nie- 

szporów św. Piotra w okowach, 
aż do zachodu słońca dnia naatęp- 

nego, t. j. święta Matki Boskiej 

Anielskiej. — otyli od 1. do 2. 

sierpnia wieczora. 
— Odpust ten 

na*rano Porcyunkula od nazwy 

kapliczki. 

Na polecenie Papieża w roku 

1228 ogłoszono więc na te dwa 

dnj odpust Porcyunkuli w obec- 
ności biskupa z Asyżu 1 sześciu 

Innych blskynów z sąsiedztwa. 
Przez 260 lat tylko w Kościół- 

ku Poroyunkuli można było po- 

zyskać ten . odpust, dopiero ia 

Grzegocsa XV. rozszerzono odpust 

Porcyunkuli na wszystkie kościo- 

ły franciszkańskie, a Papież Pius- 

IX. udzielił pozwolenia takie ko- 
ściołom parafialnym, które się 

postarała o odnośne do tego od* 

pustu Brve papleekle. 
i 

Aby dostąpić odpustu Porcyun- 

kull trzeba 1) odbyć enowiedś 1 

przyjąć Komunie Św. Można 
to 

już uczynić w dzień przed rozp·- 
( najęcym się odnustem, czyli 

ostatniego lipca. Odpust Porcyun- 
kuli jest Jeszcze nadany na na- 

stępnie prsypada1*cą niedziele dla 

tych, którzy dla watnyeh powo- 

dów nie mogli 1 lub 2 siemnia 

uzyskać, dlatego t®ś można odpra- 
wić spowledś 1 przyjąć Komunie 
św. w sobotę przed owg niedziela. 

Spowiadać 1 komunikować się 

można w jakimkolwiek kościele 

fPius IX. 12 lipca 1847). 
1 

2) Drugi warunek: trzeba od- 

wiedzić Jakikolwiek kościół para- 
f1*lnv no«ladajecy Brere paoieB- 
kle nadające ten odpust. Nawie- 

dzenie wystarczy w ten sposób, że 

się wchodzi do wnętrsa kościoła, 

tam się odmawia 6 Ojcze nasz, 5 

Zdrowaś, 6 Chwała Ojou na lnten- 

cyę Ojca Św. 

Niekoniecznie musi się odma- 
wiać te 5 . pacierzy, — można so- 
bie odmawiać inne modlitwy, ale 

inteneya musi być za Papieśa ! 

Kościół. Ody sle tę modlitwę, lub 

paclerae odmówi, można opaśclć 
kościół snów powrotnie do koś- 
cioła wejść, odmawiając znowu 

, 
owa modlitwy na intencyę Ojca 

Św. — Ilekroć rązy ktoś w ten 

sposób kościół odwiędzl do stępuj· 
zupełnego odpustu. csvU darow»- 
nl wszystkich kar doczesnych jak 
to Pan Jetai przyobiecał św. 

Franciszkowi. Odpusty tę można 

ofiarować takie za dusze w ęzyś- 
ou cierpiące. . 

Gdyby ktoś do odprawieniu 
spowiedzi i Komunii Św. zgrzeszy! 
śmiertelnie, nie zyskuje odpustu 

przez, nawiedzenie kościoła. Kusi 
yjęc — albo Jeszcze raz pójść do 

spowiedzi, albo wzbudzić w sobie 

serdeczny, dokonały lal z inten- 

cyą, że prsy najbliższej sposob- 
ności pójdzie do spowiedzi. 

Kto ma zwyczai spowiadania 
się co tydzień, nie potrzebuje Już 
w tym tygodniu spowiadać elf o- 

sobno jeszcze dla Porcyunkull, 
(Dekr. 6 października r. 1870), 

chyba — gdyby zgrzeszył śmier- 
telnie tuż przed odwiedzaniem 

kościoła, wtedy tak musi sobie 

postąpić, Jak co dopiero wyżej wy- 
tłómaczyłem o tym, który po od- 

pustowej spowiedzi l Komunii Św. 

ciężko zgrzeszył. 
Czas odwiedzania kościołów ce- 

lem zyskania odpustu jest od 

pierwszych nieszporów Igo sierp- 
nia do zachodu słońca 2go sierp- 

nia, a potem w następna niedzie- 

lę dla tych, którzy nie mogli dl* 

ważnych powodów uzyskać odpu- 
stu w sam dzfeń Najświętszej Ma- 

ryl Panny Anielskiej. 1, którzy 

Już dostąpili odpustu Porcyunkull 
w sam dzień odpustu, nie mogą 

go poraź wtóry syekać w następ- 
ną niedzielę. 

Jak wielkim Jest ten odpust to 

należy wspomnieć, że od dawna 
aaml Papieże odwiedzajl 1 odwie- 

dzają kościoły w dniach Porcyun- 
kull. O Klemensie XI. czytamy, 
że po trzy razy wracał do ołtarza 

Bożego po dłuższej przerwie cza- 

su, odwiedzając kościół Św. Fran- 

ciszka. 

Zgodnie ze wszystkimi doktora- 
mi Kościoła katolickiego skutki 

odpustu Porcyunkull są nader 

błogosławione, bo wedle ttóma- 
czenla tych Ojoó*. £dybf ktoś na- 
gle umarł po uzyskaniu takiego 

odpustu Porcyunkull, omija karę 

czyśoową jako zupełnie usprawie- 
dliwiony 1 sprawiedliwości BośeJ 
wypłacony zą pomocą odpustu 
Porcyunkull, który zupełnie uto- 
czą sprawiedliwemu Sędziemu 
dług kary doczesnej grzesznika 
z· zasług Jesusa Chrystusa. 

Do nabycia w Diurae 

DZIEŃ. 
1457 W. DIVISION UUCA 

CHICAGOSKIEGO 
onuco, ul 


