
Niemcom Grozi Gorszy Nieprzyjaciel — Głód, 

Pogrzeb żony prezydenta Wilsona 
Lepsze ezasy w Stanach Zjednoczo- 
nych z powodu wojny europejskiej. 

Okręt niemiecki na Pacyfiku. 
Cofnięto $13,600.000. 

Kolizya parowców na rzece Hudson. 

NARODY PODZIWIAJĄ 
BELGÓW. 

Waszyngton, 10 sierpnia. — Z 

prywatnych i dobrych źródeł do- 

wiedziano się wczoraj, że walecz- 

ności takiej, jaką się odznaczyli 

Belgowie przy obronie miasta 

Leodyum nie spodziewali się 

Niemcy wcale, a mniej jeszcze 
Francuzi, Anglicy i Rosyanie. 
Przed paru miesiącami w An- 

glii zastanawiano się nad możli- 

wą inwazyą Francyi przez Niem- 

cy. Sztab powiedział wtenczas, że 

jedynem wyjściem dla Niemców 

byłoby wkroczenie wojsk niemie- 

ckich do Francyi przez Belgię. I 

zastanawiano się wtenczas nad 

stanowiskiem jakie Belgowie za- 

jęliby w takim wypadku. Pilne 

>ledztwo wykazało, że Belgowie 

stawiliby tylko pozorny opór i po- 
tem puściliby ich przez swe tery- 

toryum do granic rzeczypospoli— 
tej francuskiej. Niezadowoleni z 

konkluzyi, do jakiej przyszli, An- 

glicy pytali się o zdanie swych 

sprzymierzeńców: Francuzów i 

Rosyan i ci podobnie się na spra- 

wę zapatrywali. 
Potem starano się dowiedzieć 

co Niemcy sądzą o Belgach. Ci 

również byli zdania, że Belgo- 

wie zrobią demonstracv, że sta- 

wią tylko pozorny opór a potem 
przepuszczą wojska niemieckie 

przez swój kraj. 
Zachowanie się Belgów, które 

Niemcom wykradło z ręki trzy 
ważne dni i dało sposobność 
Francyi do przeprowadzenia mo- 
bilizacvi zadziwiło wszystkie na- 

rody. Krok ten był wprost nie- 
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wiają wszyscy, szczególnie zaś 

Francya, Angia i Rosva. 

SKROMNY POGRZEB DLA 

ŻONY PREZYDENTA. 

Waszyngton, 10 sierpnia. 
— 

Dzisiaj odbędzie się bardzo skro- 

mny pogrzeb żony prezydenta 
W ilsona. Ceremonie pogrzebowe 
rozpoczną się w sali wschodniej 
w Białym Domu, o godzinie 2ej 

popołudniu. Wszystkie biura 
w 

Waszyngtonie będą dzisiaj zam- 
* 

knięte, z wyjątkiem sekretaryatu 
stanu. 

Zaraz po ceremoniach pogrze- 

bowych w Białym Domu zwłoki 

pociągiem przewiezie się do Ro 

me, w Stanie Georgia, gdzie si^ 

znajduje grobowiec familijny ro- 

dziny Wilsonowej. Pociąg po 

drodze zatrzyma się w paru miej- 

scach i wszystkie kościoły będą 

biły we dzwony. 
Ceremonie pogrzebowe odpra- 

wi prezbiteryalny pastor Beach 
z 

Princeton, N. J. Członkowie ga- 

Dinetu i przewodniczący poszcze- 

gólnych komitetów będą na po- 

* grzebie obecni. 
Pociąg pogrzebowy ruszy z 

Waszyngtonu o godzinie 4:35 i 

stawi się w Rome o godzinie 2ej 

we wtorek. 
Do Białego Domu przychodzą 

depesze z całego świata, 
w któ- 

rych różni dygnitarze i osobv 

prywatne wyrażają prezydentowi 
współczucie. 
PRZYGOTOWANI NA WAL- 

KI REZERWISTÓW. 

Waszyngton, 10 sierpnia. 
— 

Rząd Stanów Zjednoczonych 

f. przygotowany 
jest na możliwe zi- 

burżenia jakie mogą spowodować 
rezerwiści obcych państw, cze- 

kający obecnie na okręty 
w No- 

wym Yorku. Rezerwistów tych 

jest obecnie w Nowym 
Yorku kil- 

ka tysięcy i może przyjść do za- 

burzeń krwawych, bo niektórzy 

są uzbrojeni. Rząd powiadomił 
iuż generała Wood, komendanta 

regularnego wojska 
na wyspie 

Governor's, by był na wszelkie 

wypadli przygotowany i wysłał 
w 

razie potrzeby silny oddział re- 

gularnego wojska do poskromie- 
nia burzycieli. 

KOLIZYA OKRĘTÓW. 
Nowy York, 10 sierpnia. — W 

gęstej mgle na rzece Hudson pa- 
rowiec ekskursyjny'Iroquois zde- 
rzył się z parowcem Berkshire. 

Parowiec Berkshire został dotkli- 

wie uszkodzony. 
Oba parowce miały bardzo wie- 

lu pasażerów na pokładzie. Na 

pokładzie parowca uszkodzonego 
było 1000 osób. 
Na parowcu uszkodzonym po- 

wstała panika ,lecz oficerowie 

szybko zaprowadzili porządek i 

powiadomili wszystkich, że nie- 

bezpieczeństwa żadnego niema. 
Parowiec Iroquois pozostał w 

pozycyi w jakiej się znalazł w 

kolizyi i nos jego całkiem za- 

krył potworny otwór wybity w 
boku parowcaBelkshire.Okręty te 

związane linami przyholowano do 

brzegu i wszystkich pasażerów 
wyprowadzono na ląd. 
GŁÓD NAJWIĘKSZYM WRO- 

GIEM NIEMCÓW. 

Detroit, Mich., 10 sierpnia. — 

Niemcy zajrzą w oczy głodowi— 
i muszą się poddać — mówił wczo 

raj Paryżanin, który codopiero 
wrócił z Europy. — Flota angiel- 
ska dominuje na morzu północ— 
nem, a Francuzi pilnie strzegą 
morza adryatyckiego i Niemcy 
odcięci są zupełnie od świata, któ- 

ry dostarcza im żywności. Jeśli 
wojna przeciągnie się trzy mie - 

siące, Nieme}' muszą się poddać, 
bo nastąpi tam straszny głód. 
Tak mówił wczoraj R. N. Goo-> 

de, który wczoraj przyjechał z 

Paryża. Przyjechał on na okręcie 
Lorraine. 

AMERYKANIE BEZPIECZNI 

ZA GRANICĄ. 

Waszyngton, 10 sierpnia. — 

Raporta konsulów państw do- 

tkniętych wojną donoszą, że A- 

merykanie zatrzymani tam przez 
wybuch wojny są bezpieczni i sto- 

sunki się znacznie polepszyły. 
Sekretarz Garrison powiada, że 

rząd Stanów Zjednoczonych naj- 
mie tylko kilka okrętów na prze- 
wóz Amerykanów do kraju ojczy- 
stego. Okręty te rząd może do- 

stać bardzo łatwo tu i w Euro- 

pie. Oczywiście, najmie się tylko 
parowce znajdujące się pod flagą 
neutralną. 
BELGIA SPROWADZA 

PSZENICĘ. 
Nowy York, 10 sierpnia.— Kon 

sul Pierre Mail otrzymał polece- 
nie od rządu belgijsKiego, by u- 
>ewnił wszystkich dostawców 

pszenicy w Stanach Zjednoczo- 
nych o tem, że rząd belgijski na 
>woją odpowiedzialność będzie 
pszenicę u nich zamawiał i spro- 
wadzał. Dostawcy będą odpowie- 
izialni tylko do czasu kiedy psze- 
nica dostanie się na wodę. 
STANY ZJEDNOCZ. ODNIO- 

SĄ KORZYŚCI Z WOJ- 
NY. 

Waszyngton, 10 sierpnia. — 

^Vszyscy są zdania, że obecna 

wojna europejska polepszy znacz- 
iie pracę w Stanach Zjednoczo— 
ycn. W krótkim czasie nie będzie 
mi jednej fabryki, któraby nie 
zatrudniała wszystkich swoich ro- 
botników. Europa, zajęta wojną, j 

niema czasu na fafcrykacyę swych 
potrzeb i musi. wszystko ze Sta — | 
nów Zjednoczonych sprowadzać, 
[uż teraz nadchodzą wielkie za· 

nówienia od państw wojujących, 
i w krótkim czascie wyczerpie 
>ię materyał w magazynach eu- 

opejskidh przechowywany i Eu- 

•opa nieomal wszystko będzie 
:muszona ze Stanów Zjednoczo- 
nych sprowadzać. 
Amerykanie nadto muszą ko- 

iecznie dostarczać materyału 
ynkom zbytu w południowej A-* 
neryce, straconej przez Niemców, 
7rancuzów i Anglików. Przedtem 
>owyżsi dostarczali ^szystkie— 

Odbudowanie Marynarki. 
Silna agitacya rozpoczęta, aby Chicago dostar- 

czyło $40,000,000 na zakupno okrętów. 

DWA BANKI ZAMKNIĘTE. 
Bankier zwala winę na fakt, iż banki prywatne 

nie są pod kontrolą stanową. 

Schwytany w pułapkę. 
Członek „trustu podpalaczy" usiłuje 
przekupić nieprzychylnego świadka. 

13 wypadków automobilowych — jeden fatalny. — Depo- 
zytaryusze banku „La Salle" otrzymają 80 centów od 
dolara. — Bank „Hyde Park" w rękach komitetu 
śledczego. 

NA BUDOWĘ NOWEJ MA- 
RYNARKI. 

W Chicago już rozpoczęto sil- 
ną agitacyę za odbudowaniem 

marynarki handlowej Stanów 

Zjednoczonych, która ma przy- 
wrócić im na oceanach stanowi- 

sko, jakie one zajmowały przed 
50 laty i zdobyć dla handlu i 

przemysłu amerykańskiego rynki 
w Południowej Ameryce i na 

Dalekim Wschodzie, stracone 

przez kraje, obecnie wojną w 

Europie objęte. 
Agitacyę rozpoczął komitet 

handlu zagranicznego z łona Chi- 
cagoskiego Stowarzyszenia Han- 
dlowego pod przewodnictwem T. 

L. Stilla, który wczoraj wrócił 
z Waszyngtonu, gdzie przema- 

wiał za przeprowadzeniem nad- 

zwyczajnej ustawy, zezwalającej 
okrętom, wybudowanym za gra- 
nicą, kursować pod flagą amery- 
kańską. 

zakupienie tych okrętów po- 
trzeba będzie $200,000,000. Z tej 
sumy finansiści chicagoscy po- 
dobno zdołają dostarczyć $40,- 
000,000, tj. więcej nawet niż No- 
wy York, który ma wielką przy- 
stań morską i jest w dodatku 

centrum finansowem Stanów Zje- 
dnoczonych. 
Agitacyę za odbudowaniem 

marynarki handlowej podjęła 
już cała prasa amerykańska i 

wiele firm, które swój towar wy- 
wożą za granicę. Żadnych zamó- 
wień z krajów poza morskich nie 

mogą wypełnić, gdyż okręty an- 
gielskie, francuskie i niemieckie, 
które rozwoziły towary amery- 

NIEMCY BĘDĄ PALILI PO- 
LEGŁYCH ŻOŁNIERZY. 

Nowy York, 10 sierpnia. — 

Niemcy w czasie obecnej wojny 
będą się posługiwali krematorya- 
mi i wszystkie ciała poległych żoł- 

nierzy będą palone wprost na po- 
lu bitwy. Tak powiedział wczo- 

raj dr. Hugo Erickson, prezes sto- 

warzyszenia, które propaguje pa- 
lenie ciał. 

Rząd niemiecki posiada krema- 

torya, które może przewozić ra- 
zem z wojskiem. Prochy spalnych 
żołnierzy będą przesłane rodzinie 
do pochowy. 
ZOCZYLI NIEMIECKI O- 

KRĘT. 
San Francisco, 10 sierpnia. — 

Do portu przyjechał tu amerykań- 
ski okręt Lansing, naftowiec, na- 

leżący do firmy Union Oil Com- 
pany. Kapitan tego okrętu po- 
wiada, że 70 mil od przylądka 
Flattery zoczono niemiecki krążo- 
wnik we wtorek rano. Okręt ame- 

rykański wywiesił natychmiast 
chorągiew amerykańską, a krążo- 
wnik niemiecki wywiesił swój 
sztandar. Rewizyi Niemcy nic 

przeprowadzili. 
W San Francisco słyszano 

wczoraj silną bombardacyę kil- 
ka godzin po wyjeździe kanadyj- » 

skiego okrętu Rainbow. 
$13,600,000 WRACA DO NO- 

WEGO YORKU. 

Bar Harbor, Me., 10 sierpnia. 
— W trzech stalowych ekspreso- 
wych wagonach pod strażą czter- < 

dziestu uzbrojonych ludzi prze- 

wieziono wczoraj do Nowego 
Yorku z pokładu niemieckiego o- 
krętu Kronprinzessin Cecilie $10, ! 

000,000 w złotej monecie i $3,000,- 
D00 w sztabach srebrnych. Przeć i 

10 dniami fortunę tę wysłano do i 

Europy, lecz musiano ją cofnąć ! 

na rozkaz rządu amerykańskie- ] 

OL 

kańskie, zostały z powodu wojny 
wycofane. 
100 OFICERÓW MARYNAKI 

W CHICAGO. . 

W Chicago i kolicy znajduje 
si ęokoło 100 oficerów marynar- 
ki z urzędowemi zezwoleniami, 
posiadających wszelkie kwalifi- 

kacye do służby na okrętach han- 
dlowych, które kursować będą 
pod flagą amerykańską. Są to 

piloci, kapitanowie, maszyniści i 

asystenci maszynistów. 
Rząd we Waszyngtonie zbiera 

informacye w całym kraju co do 

liczby oficerów marynarki, 
którzy są obywatelami amerykaź 
skimi i gotowi zapisać się do 

służby w nowej marynarce han- 
dlowej Stanów "Zjednoczonych. 
ZNÓW DWA BANKI ZAM- 

KNIĘTO. 

Onegdaj znów zamknięto dwa 
prywatne banki. Były one włas- 
nością P. A. Hinesa, który był 
poprzednio adwokatem, a pięć lat 
temu otworzył pierwszy ba;ik w 
dzielnicy, w której mieszkał pnr. 
3517 Archer ave., a 2 lata temu 

pnr. 2318 West Madison ul. W 

pierwszym banku, zwanym „Ar- 
cher Avenue Savings Bank" de- 
pożyta wynosiły $50,000 i były 
własnością około 1000 osób. W 

drugim banku „Madison Street 

Savings Bank", depozyta wyno- 
siły około $9000 i należały do 

700 osób. 

Ilines opowiada, że założenie 
w jego okolicy banku stanowego, 
a później ataki na banki piywat- 
ne"i krach banku La Salle Street 

są powodami, które go do 'muru 
przyparły. Depozyta jego z dnia 

na dzień zmalały, tak że w końcu 

zmuszony był banki swe zam- 

knąć. 
Ilines twierdzi, że posiada 

$102,000 ulikowane w realnoś- 

ciach i hipotekach, które 
' 

w 

krótkim czasie trudno spienię- 
żyć. 
80 CENTÓW OD DOLARA. 

Depozytorzy zbankrutowanego 
banku „La Salle Street Trust 

and Savings", który był pod kon- 

trolą Lorimera i Mundaya otrzy- 
mają 80 centów od dolara bez 

nakładania asesmentu na akcye- 
naryuszy, według oświadczenia 

opiekuna sądowego W. C. Nibla- 
cka. 

Niblack obadał gruntownie 

wszystkie zasoby banku i przy- 
szedł do wniosku, że procent po- 
wyższy może być wypłacony. 
Gdyby nie wytrącenie z równo- 

wagi warunków finansowych, ja- 
kie spowodowała wojna w Euro- 
pie, interesy banku możnaby 
zwinąć natychmiast i wszystkie 
tiależytości pospłacać. 
Niblack mocno jest zadowolo- 

ny z tego, iż wiele wekslów, któ- 
re obawiano się, iż są bezwartoś- 

ciowe, już przez dłużników ban- 
ku zostało spłaconych. Były to 

przeważnie pożyczki, udzielone 

przez Lorimera swym zwolenni- 

kom politycznym. 
SCHWYTANY W PUŁAPKĘ. 

Policya wczoraj udaremniła 

plan Nathana Spiry, jednego z 

:złonków „trustu podpalczy", 
<tórego sprawa obecnie się toczy 
przed sędzią Brentano, przeku- 
pienia głównego świadka proku- 
atoryi, M. L. Blondella. 

Spira ofiarował mu $250 w 

:ym celu, aby ten fałszywo zez- 
lawał w procesie, tj. na korzyść 

>piry. Blondell jest agentem ase- 
curacyjnym od ognia pnr. 327 S. 
La Salle ul. 
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Detektywi Tobin i McKenna 

byli ukryci w pobliżu, gdzie Spi- 
ra usiłował Blondell'a przekupić, 
poczem go aresztowali. Było tc 

na rogu ul. 51szej i Wabash ave, 

Spira, M. L. Fox i D. I. Falsen- 
thal są procesowani o podpalenie 
domu trzypiętrowego Felsentha- 
la, pnr. 902—i So. Morgan ul. 

Zapas towarów w sklepie było 
podobno^asekurowane ponad swą 
wartość. 

WYPADKI AUTOMOBI- 

LOWE. 

Jeden człowiek został zabity, a 
12 osób pokaleczonych we wy- 

padkach automobilowych, jakie 
wydarzyły się w sobotę i wczoraj. 
Harry Brown, syn komisarza 

M. Browna w powiecie Lake, mie 
szkający w Crown Point, zginął 
w Hammond, gdy automobil zde- 
rzył się z pociągiem kolei „Mo- 
non". Brown brał udział w t. zw. 

„endurance contest", wynoszą- 

cym 200 mil. 
Dwóch strażaków zaledwo u- 

szło ze życiem, gdy sikawka au- 
tomobilowa na skręcie z ulicy 
Cottage Grove na 43cią przewró- 
ciła się. Bruk był śliski po desz- 
czu. 

Fred Miller i Henry Dalton od- 
nieśli poważne pokaleczenia. 

TAJEMNICZE ZNIK- 
NIĘCIE. 

Na posiedzeniu depozytaryu- 
szy zamkniętego banku prywat- 
nego „Hyde Park", którego wła- 
ścicielem był C. L. Horton, pnr. 
1544 E. 53cia ul., odkryto, że 

krótko przed zamknięciem zło-- 

żono w banku $7,000, a tymcza- 
sem znaleziono tam tylko około 
$500 gotówki.Zasoby banku są do 
stateczne na pokrycie zaległości. 
Wybrano komitet depozytaryu- 
szy który zbadać ma stan banku, 
na którego czele stanął profesor 
astronomii z Uniwersytetu Chi- 

cagoskiego, F. R. Moulton. Do 

komitetu także należy A. W. 

Smali, profesor socyologii na 

tymże uniwersytecie. 
ODKŁADAJĄ POCHÓD. 

Sufrażystki chicagoskie odkła- 

lają na później zapowiedziany 
olbrzymi pochód który miał być 
protestem przeciw wojnie euro- 

pejskiej. Twierdzą, że lepszy u- 

żytek można zrobić z pieniędzy, 
któreby trzeba było wydać na u- 

rządzenie pochodu. Zbierać będą 
podobno składki na organizacyę 
Czerwonego Krzyża. 

NOTATKI MIEJSKIE. 
— Do Chicago wczoraj wróciło 

10 Chicagowian z Europy, którzy 
zostali wojną zaskoczeni poza o- 
eanem. Wrócili do Halifax na o- 

kręcie angielskim Mauretania, a 

stamtąd przybyli do Chicago. 
Między nimi był wybitny chirurg 
dr. J. B. Murphy, który ubolewa 
nad wojną i twierdzi, że jest 
smutnym komentarzem na temat 

cyWilizacyi. Mówił, że zachłan- 

ności terytoryalne skieruje w 

przyszłości zakusy państw euro- 
pejskich do Ameryki Południo- 

wej, a zwłaszcza do Argentyny. 
— Fabrykanci odzieży w Chi- 

cago otwierają jutro wystawę 
mód jesiennych i zimowych w 

Medinh Temple, na rogu ulic 

Cass i Ontario. · Przybiera ona 
wyjątkowe znaczenie, gdyż Paryż 
stracił z powodu wojny swe sta- 
nowisko dyktatora mód dla całe- 

go świata. 
— Dziś rozpoczyna się składa- 

nie u klerka miejskiego petycyi 
ubiegających się o kandydatury 
na sędziów municypalnych. Z 

Polaków o nominacyę ubiegać 
się będą na demokratycznym ty- 
kiecie: sędzia E. Jarecki i adwo- 

kaci S. Walkowiak i J. Prystalski. 

NOTATECZKI. I 
—— i m . . LU 

Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, 

Panie! Ł 
·· 

W ciemięzcach naszych sprosne gwał- 
tu wzory, 

Szkaradne rzezie i niecne zabory, 

Za które dzieciąt przekLina ich łka- 

nie, 
Za które sami, z łaski Twej promieni 

Jakby z pancerza, już odpa^cernieni, 
Stoją w nagości popełnionych czy- 

nów x 

Bez starożytnych na czole wawrzy- 

nów, 
Z żałób największą okryci żałobą — 

Hańbą serc własnych zhańbionych — 

przed Tobą! 

Krasiński. 

, O 
Obmowa jest to węgiel, który wpra- 

wdzie nie parzy, ale murzy i czerni. 

Puhar życia byłby słodki, gdyby 
weń od czasu do czasu łzy nie kapały. 

^ ^ 

Wszyscy do rozkosznego żądają iść 
nieba — a mało co myślą, że wprzód 
cierpieć trzeba. 

^ 6 ^ 
— Przeciw któremu z dziesięciorga 

przykazań zgrzeszył Adam, gdy w 

w raju zjadł jabłko? — pyta nauczy- 

ciel. 

— Przeciw żadnemu! 
— Jak to, czemu? — pyta nauczy- 

ciel ździwlony. 
— Wówczas dziesięcioro przykazań 

jeszcze nie istniały! 

Potrzeba stu tysięcy (kobiet! 

Taką sensacyjną, a dla rodu nie- 

wieściego ciekawą odezwę zamieścił 

w pismach angielskich znany po- 

wieścio-pisiarz, autor głośnych histo- 

ryi holmesowskich, Conan Doyle. 

powieściopisarz przybył świeżo z 

Kanady i tam mial sposobność 

stwierdzić, że taka gwałtowna istnie- 

je potrzeba kobiet w owym kraju. O- 

powiadia, że liczni tam farmerzy żyją 

samotni, jak „palce", że niema kto 

im jeść ugotować, pocieszyć w smut- 

ku, pokochać. Bardzo ubolewa nad o- 

plakanym' losem biedaków. Zapewnia, 
że rząd kanadyjski poniesie koszty 

podróży. 
Czy się znajdą Angielki, które za- 

ryzykują posłuchać wezwania Conan 

Doyla i choćby nawet w mniejszej 

liczbie, od żądanej — wątpliwa rzecz. 

Ale powieściopisarz angielski zasłu- 

żyłby się Kanadzie i swej ojczyźnie, 

gdyby użył wpływów swych w tym 

-kierunku, by kanadyjskim farmerom 

posłać wszystkie sufrażystki. Jeżeli- 

by w Anglii tyle się ich nie znalazło, 

to i inne kraje z pewnością swoichby j 

nie pożałowały. ! 

A farmerzy przyjmą je z chęcią, bo 

gazet nie czytają, ł nie wiedzą, co to 

za ptaszki..,, 
« 

Słynny profesor wysyła pacyenta ; 

na dwa tygodnie w góry.. — „a więc 

— ściśle stosować bij do moich prze- 
pisów, dużo mleka, żadnego alkoholu, 
dużo sypiać i codziennie jedno lek- 
kie cygaro!" 
— Alet, panie profesorze... — 
— Tylko bez oporu, jeśli kuracya 

ma _<om6dz—przerywa" profesor i wy- 
pycha lekko p>acyenta za drzwi. 
Po czternastu dniach pacyent znów 

się zgłasza. „A doskonale pan wyglą- 
da, dobrze pan odpoczął, prawda?" — 
pyta profesor. 
— O tak, dziękuję, tylko to cygaro 

codziennie dosyć mi trudno było po- 
czątkowo spalić, niech pan pomyśli, 
panie profesorze, jeśli się przez cale 

życie nigdy nie paliło. 

> « > 
Kilku sławnych lekarzy orzekło, 

że ciasne trzewiki są przyczyną.... 
łysiny! 

^ 

Wszystkie plany pana Carnegie 
wzięły w łeb. On powinien był dać 
Europie biblioteki a pałac pokoju A- 
meryce. 

·» ^ 

Rzucajmy piękna eiew! 
Niech wschodzą kwiaty, 

Jak cudnych marzeń rój, 
Lekki, skrzydlaty. 

o o 
Za kwiatem przyjdzie nam 

I owoc boży, 
I urok piękna sam 

Dobro wytworzy. 

o -o o 

Cóż kwiatek? — barwny puch, 
Oczu ułuda.... 

Lecz w pięknie żyje duch, 
Co tworzy cuda. 

O <f 

Zaprawdę życia ten 
Nie strwonił marnie, 

Kto kwiecie swoich niw 
Z miłością garnie.... 

Konopnicka. 

Kto umiał żyć, powinien umieć 

umrzeć. 

t Quo Vadia. 

<> 

Geniusz śmierci nie jest mniej pię- 

kny niż geniusz snu i ma także 

skrzydła u ramion. 

Quo Vadis. 

Każda czysta dusza, obawia się, 

czy spełnia ja*k należy obowiązek. 

Na jedną kartę. 
(Sienkiewicz.) 

o v> o 

Ten temu rzekł: jesteś cielę! 

A ten mu: barania głowa! 

Ruszyli się przyjaciele, 
Gwałtu! sprawa honorowa! 

Pojedynek.., Naturalnie. 

Poszli? Gdzie? Jak? o to mniejsza. 

Mniejsza również, kto tam palnie 

Kogo w łeb i razy ile; 

To jednak rzecz szczególniejsza, 

że obie strony, niestety, 

Nie pomyślały na cwilę, 
Czy też owe epitety, 

Nie są na miejscu, broń Boże? 

Ja nie wiem — ale być może. 

Rodoć. 

W ŚRÓDMIEŚCIU. 

..Dziennik Chicagoski" można 

labyć w następujących miej- 
scach : 

Przed składem Eoston Store. 
Przed apteką Buck and Rayner. 
Ma narożnikach Washington i 

La Salle ul., Madison i Franklin, 
Dearborn i Randolph, Congress 
Wabash i pnr. ł89 N. La Salle 

jl. i pnr. 118 N. La Salle ul. 

„DZIENNIK CHICAGOSKI* 
rożna nabyć w szkole języka 
mgielskiego, pnr. 1311 W. Chi· 

:ago ave. 
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w naszym wielkim basemencie taniości 

Jeżeli chcesz oszczędzić pieniędzy 
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