
Krdciuchne streszczenia 

nadesłanych nam do- 

tychczas sprawozdań 
z przebiegu „Dnia 

Polskiego". 
Parafia św. Stanisława K. w 

Chicago (proboszcz ks. Stanisław 

Siatka Z. Z.), najstarsza i naj- 
większa parafia polska w Chica- 

go, Dzień Polski obchodziła z o- 

kazałością odpowiednią swojej 
godności. Xa wszystkich poran- 

nych nabożeństwach za Polskę 
wygłaszano patryotyczne kaza- 

nia: zarządzono też kollektę na 

fundusz narodowy, która przy- 

niosła $200.42. Popołudniu odby- 
ły się Nieszpory z suplikacyami, 
a po Nieszporach auditorium św. 

Stanisława K„ największa sala 

polska w mieście, tak była prze- 
pełniona, że stano w gankach : 

nigdy dotychczas takiego prze- 

pełnienia w tej sali nie było. Ze- 

branie otworzył prezes Lokalne- 

go Komitetu P. R. X., p. Woj- 
ciech Mękicki; na przewodniczą- 
cego powołał p. Józefa Niemca, 
1 na sekretarza p. Pawła Czem— 

srkiego, sekretarza K. L. Przema- 

wiali: Ks. Jan Drzewiecki i pan 

Ant. Czarnecki i olbrzymi wy- 

wołali entuzyazm, pierwszy prze- 
mawiając z punktu zapatrywania 
religijnego, a drugi patryotycz- 

nego. Bogaty program urozmai- 

cały występy chórów parafial- 
nych pod dyrekcyą oranistów pp. 
And. Kwasigrocha i Golubskiego, 
śpiewy z akompaniamentem mło- 

dego p. Kwasigrocha i panny Bu- 

czkowskiej, występ Sokołów pod 
przewodnictwem druha Jana No- 

wickiego i deklamacje p. Piotra 

Wiśniewskiego, p. Stan. Pawlic- 

kiego i p. Agn. Piekarskiej. Zain- 
teresowanie było tak wielkie, że 

aż do odśpiewania ostatniego 
„Boże coś Polskę" absolutnie nikt 
ze sali nie wyszedł. 

Parafia św. Jana Kantego w 

Chicago (prób. ks. Wincenty Ra- 

pacz Z. Z.) również nadzwyczaj 
okazale Dzień Polski obchodziła 

i nadzwyczajną zwłaszcza odzna- 

czyła się ofiarnością. Na czterech 
Mszach św. odprawionych rano 
z wielce patryotycznemi i wzru- 

szającemi do łez kazaniami za- 

rządzono kollektę na fundusz na- 
rodowy, która przyniosła niezwy- 
kle znaczną sumę około $500. Po 

Nieszporach odbyło się wielkie 

zgromadzenie w sali przepełnio- 
nej nawet w gankach i koryta- 
rzach za oknami otwartemi. Ze- 

branie otworzył proboszcz ks. 

Rapacz i powołał na przewodni— 

czącego dra A. Pietrzykowskie- ^ 

go, a na sekretarza p. Stan. 
Pite- ( 

rę. Program składał się z 10 nu- 1 

merów; przemowy wygłosili p. j 

Stan. Adamkiewicz, prezes Ko— 
1 

mitetu Lokalnego P. R. N. i ks. i 

proboszcz Rapacz. Inne numera 
i 

programu uzupełniły śpiewy u- 

czni i uczenic 8 klasy, chórów pa- | 

rafialnych pod dyrekcyą organi- 

sty p. Fr. Nowickiego, z akompa- 
niamentem p. Tadelskiego na 

fortepianie a p. Kłosowskiego na 

skrzypcach i piękna deklamacya 

p. Antoniny Wasilewskiej. Nara- 

dzano się także nad podatkiem 
narodowym i uchwalono na cel 

ten urządzać w parafii „tag day" 
w 3 niedzielę każdego miesiąca. 
W parafii Niepokalanego Po- 

częcia . M. P. w South Chicago 

(proboszcz ks. Fr. J. Wojtale- 

wicz) odbyły się pięikne nabo- 

żeństwa i kazania w kościele;· 

kollekta w kościele zarządzona 
przyniosła $140.60, a na zgroma- 
dzeniu w sali parafialnej $87.74 ; 
razem $228.34. Zgromadzenie w 
sali rozpoczęło się modlitwą ; 

program obejmował 12 numerów ; 

przewodniczył p. Wawrzyniec 
Follmer, a sekretarzem bvł p. 

Fr. Urbański. Przemawiali: pro- 

boszcz, ks. Fr. Wojtalewicz, . p. 

Jan Skibiński, profesor Kolle- 

gium św. Stanisława K., p. Fr. 

Medwecki imieniem Polskiej Ra- 

dy Narodowej, p. Ludwik Pa- 

czyński i na zakończenie p. Foll- 

mer. Śpiewy chórów Boi. Dem— < 

bińskiego, św. Cecylii, jakoteż 
dzieci szkolnych i deklamacye pa- 
nien Raczyńskiej i Tuchockiej u- 

rozmaiciły program. Reprezen- 
tanci i reprezentantki Towa- 

rzystw, przemawiając w imieniu 

swych Towarzystw, oświadczyli, 
żt pobierać się będzie regularny j 

podatek narodowy po 5 centów 

miesięcznie od każdego członka 

każdego Towarzystwa. i 

W parafii św. Jadwigi w Chi- : 

cago (proboszcz ks. Jan Obyr- 
tacz Z. Z.) rano odbyły się w 

kościele wzruszające nabożeń- 

stwa z kazaniami patryotycznemi 
i wspólnemi modlitwami za Pol- 

skę ; popołudniu zaś uroczyste 
Nieszpory z asystą, i suplikacya— 
mi. Po Nieszporach w zapełnio- 
nej sali parafialnej odbyło się 
wielkie zgromadzenie urządzone 
staraniem p. Wróblewskiego, : 

prezesa miejscowego Komitetu 

Lokalnego P. R. N. Na zgroma- 
dzeniu przemawiali: dr. Front 

Dobija, ks. dr. W. Kmiecik i ks. 

proboszcz Jan Obyrtacz, który 
także odczytał wyjątek z listu pa- 
sterskiego metropolity lwowskie- 

go ks. Arcybiskupa Bilczewskie- 

go. Program uzupełniały pro- : 

dukcye muzyczne wykonane : 

przez organistę p. Emila YVide— 
* 

mana, jego syna Antoniego i p. 

Kurr wraz z chórem par. św. Ja- 
' 

dwigi, jakoteż deklamacye p. < 

Modesty Kornatowskiej i p. Go- 
1 

dzicha. Kollektą w czasie zgro- 

madzenia parafialnego zajęły się : 

panie : Turalska. Zakrzewska, Ko- t 

rzeniewska, Wideman, Jakubów- < 

ska i Kornatowska, a zebrały 
$80.51. NTa zakończenie p. \Yró- ^ 

blewski odczytał rezolucye uło-- l 

żone przez Polską Radę Narodo- < 

wą, które wszyscy obecni pow- ; 

staniem przyjęli. Uchwalono ob- 1 

myśleć gromadzenie stałego po- } 

datku narodowego. . ; 

W parafii . M. P. Anielskiej f 

v Chicago (proboszcz ks. Fran- 
:iszek Gordon Z. Z.) również od- 

>yły się w kościele uroczystt 
Nabożeństwa za Polskę z wymo- 
vnemi i wzruszającemi kazania- 

ni. — Popołudniu po Nieszpo- 
•ach odbyło się zgromadzenie w 

wielkiej sali parafialnej o pro- 

gramie obejmującym 8 numerów. 

Przewodniczył sędzia municypal- 

ny Ed. . Jarecki, a sekretarzem 

był p. F. Urbański. Przemawiali 

proboszcz ks. Franciszek Gordon; 
profesor Kollegium i syn prezesa 

Polskiej Rady Narodowej ks. 

Tad. Ligman i redaktor Dzienni- 

ka Chicagoskiego Stanisław 

Szwajkart. Program uzupełniały: 
produkcye orkiestry p. Kuźnic- 

kiego, śpiewy Chórów marya- 

nowskich i prześliczna deklama- 

cya pani S. Urbańskiej. Kollekta 

zajęły się panie: Zamorska, Soc- 

ka, Urbańska, Dmoch, Chilewska 

i Rutkowska z pomocą panów 
Teofila Gordona i Boruckiego; 
zebrano $60, a postanowiono za- 
jąć się poborem stałego podatku 
narodowego. Ku końcowi pro- 
boszcz odczytał rezolucye ułożo- 
ne przez Polską Radę Narodową, 
<tóre uroczyście przez powstanie 
jednogłośnie przyjęto. Mowę ks. 

Ligmana spisaną i nam łaskawie 

Joręczoną jutro podamy w Dzien- 
niku. 

W parafii św. Wacława w Chi- 

:ago (Avondale; proboszcz ks. 

F. C. Ścieszka), odbyło się uro- 

:zyste nabożeństwo za Polskę w 

<ościele z patryotycznem kaza- 

niem ; popołudniu odbyło się 
viclkie zgromadzenie w sali pa- 
*afialnej przepełnionej ; przema- 

wiali ksiądz proboszcz Scieszka, 
3, Ignacy Kowalski, p. Fr. S. 

Barć, redaktor „Narodu Polskie- 

go" w imieniu Polskiej Rady Xa- 

-odowej i ks. A. Tyrcha. Zajęto 

>ię kollektą i zebrano przeszło 
£40. Program uzupełniały szcze- 

gólnie piękne śpiewy panien 
Głomskich, deklamacye i inne 

3rodukcye. Postanowiono zało· 

tyć Komitet Lokalny P. R. X., 

<tóry zajmie się poborem stałego 
jodatku narodowego. 
W parafii . M. P. w Ham- 

nond, Ind. ( proboszcz ks. R. Gó- 

ek) niezmiernie wzruszające na- 
bożeństwo z patryotycznem kaza- 

liem i modlitwą wspólną za Pol- 

skę (z wystawieniem specyalnego 
>brazu) odbyło się rano; popołu- 
iniu zaś o godz. 3ciej odbył się 
wspaniały pochód i zgromadzę-- 
lie w przepełnionej sali parafial- 
ej. Przemawiali tam: proboszcz 
es. R. Górek, Sokół J. Mąka, sę- 
izia miejskiego sądu Fred. Bar- 
iett (jak na Amerykanina z 

liezwykłym zapałem i znajomo- 
ścią rzeczy) i redaktor Dziennika 

Thicagoskiego p. K. Wachtel. 

Program uzupełniały piękne śpie- 
vy i deklamacye. Kollekta zarzą- 
Izona przyniosła $35- Postano- 

viono założyć Komitet Lokalny 
?. R. X. i w tym celu odbędzie 

się zebranie 3. 4 października, a 

ymczasem obrano Komitet tym- 

:zasowy. 

W parafii Niep. Serca . M. P. 
v Chicago (Irving Park; pro- 

)oszcz ks. R. Appelt) po Xie- 

zporach za Polskę odbyło się 
:gromadzenie w sali parafialnej, 
ia którem przemawiali: ks. pro- 
•oszcz Appelt, p. Fr. Danisch, p. 
C. L. Piotrowski, p. Fel. Górski i 

». Wład. Xowak. W parafii tej 

istnieje Komitet Lokalny P. R. 

N. ; w czasie zgromadzenia w 

sali zajęto się kollektą, która 

przyniosła $53.63. Pieniądze te 

polecono kasyerowi p. Liskemu 

złożyć jak najprędzej w ręce ka- 

syera P. R. N., p. Waw. Follme- 

ra. Stały podatek zostanie zarzą- 
dzony przez Komitet Lokalny i 

regularnie pobierany. 
Parafia św. Heleny w Chicago 

(prob. ks. P. H. Pyterek) ob- 

chodziła „Dzień Polski" rano Na- 
bożeństwem za Polskę, a popołu- 
dniu o godz. 3-ciej Wiecem para- 
fialnym. Wiec otworzył pro- 
boszcz ks. Pyterek i powołał na 

' przewodniczącego p. Ant. Czajo 
ra, a na sekretarza p. Ant. Kło- 

dzińskiego, Na Wiecu przema- 

wiaH, oprócz p. Czajora, prezes 

Polskiej Rady Narodowej, p. P. 

Ligman i sekretarz P. R. N. p. 

Stan. Osada. Program urozmai- 

cały występy orkiestry Braci Or- 

łowskich i Chóru św. Cecylii pod 
dyr. organisty p. Raf. Smykow- 
skiego. Zarządzono kollektę, któ- 

rej zebraniem zajęły się panny 

Ligman, Hałka i Jabłońska, a 

zebrano na fundusz narodowy 
$32.08. Rezolucye P. R. N. od- 

czytano i przyjęto, jakoteż pod- 

pisano. 
Parafia św. Walentego . w 

Grant Works, (proboszcz ks. An- 
toni Hałgas). — Sumę za Polskę 
i kazanie patryotyczne, wygłosił 
Wiel, ks. Hałgas. Wiec odbył się 
w sali parafialnej o godzinie 2-ej, 
sala była przepełniona. Program 
składał się z deklamacyi, śpiewów 
Chóru dzieci i św. Cecylii. Dekla- 
mowała p. W. Kwiatkowska, 

Mowę o stosunkach w Europie 
wygłosił proboszcz, ks. Antoni 

ł-iafgas, który cociopiero z Kraju 

wrócił. Zebrano $25.06. 
Parafia Matki Boskiej Często- 

chowskiej, w Hawthorne (prob. 

ks. Bronisław Czajkowski). — 

Rano odbyła się Msza w. za Pol- 

skę o godzinie 7'-$o. Towarzy- 
stwa kościelne wzięły udział w 

nabożeńswtie. Kazanie wygłosił 
Wiel. ks. Czajkowski, zapowia- 
dając kollektę na rzecz ziomków 

cierpiących w Europie. 
W parafii Najśw. Serca Pana 

Jezusa, na Town of Lake, w Chi- 

cago, (prob. ks. Fr. Karabasz), u- 

rządzono Dzień Polski również 

wspaniale. Rano odbyła się Msza 
św. za Polskę, popołudniu zaś 

Nieszpory i suplikacye. Na Nie- 

szporach kazanie patryotyczne 

wygłosił ks. Władysław Zapała, 
rektor Kollegium św. Stanisława 

K. Nieszpory odprawił· miejsco- 

wy proboszcz, ks. Franciszek 

Karabasz. Z kolekty w kościele 
na skarb narodowy wpłynęło 
$106. Po Nieszporach w sali pa- 
rafialnej odbył się wielki wiec. 

Sala wypełniła się po same brze- 

gi. Publiczność wprost nie mogła 
w niej znaleźć pomieszczenia. 
Dzieci szkolne i Chóry urządziły 
specyalny program na dzień 

wczorajszy. Do zebranych prze- 
mówił w imieniu P. R. N. pan 

Szczepan Kolanowski, członek 

redakcyi „D. C." Przemawiali 

też: ks. Karabasz i ks. Jakób 
Strzycki. Rezolucye Ludu Pol- 

skiego przyjęto jednogłośnie 
przez podniesienie rąk. Postano- 
wiono też ustawić skarbonkę w 

miejscowej szkole parafialnej i 

dzieci szkolne na Skarb Narodo- 

wy składać tam będą centy, które 

od rodziców na cukierki otrzyma- 

ją > 

W parafii śś. Młodzianków w 

Chicago (prob. ks. Jan Zwierz- 

chowski), odbyło się szczególnie 
uroczyste nabożeństwo za Pol- 

skę. Na Mszy św. zrana kościół 

był przepełniony. Kazanie o Pol- 

sce i o tragedyi odbywającej sie 

obecnie na ziemiach polskich 

wygłosił Przew. ks. Władysław 

Zapała. Popołudniu Wiel. ks. pro- 
boszcz Jan Zwierzchowski od- 

prawił solenne Nieszpory w asy- 

stencyi Wiel. ks. Dra. Alexandre 

Górskiego i Wiel. ks. Jana Grem-j 
bowicza. Śpiewano tam suplika-1 
cye i na zakończenie „Boże coś 

Polskę". Urządzono też kollektę 
w kościele, która przyniosła prze- 
szło $100. 

..Parafia św. Jana Bożego, na 

Town of Lake, (ks. Ludwik Gru- 

dziński, proboszcz). — Rano Su- 
ma za Polskę. Popopłudniu so- 

lenne Nieszpory i suplikacye i 

kazanie patryotyczne, które wy- 

głosił Wiel. ks. L. Grudziński. 

W kościele urządzono kollektę, 
która przyniosła sporą sumę pie- 

niędzy. Po Nieszporach wielkie 

zebranie w sali parafialnej. Tam 

znów ks. Proboszcz przemawiał. 
Przyjęto tam jednogłośnie rezo- 

lucye i opatrzono je licznymi 

podpisami. 

ZE STANISŁA- 

WOWA. 

W sprawie SIO,000 na 
Polski Sierociniec. 

Pomoc dajcie nam Rodacy! 

Polscy Foresterzy zajmujący 
się gromadzeniem funduszu na 

Polski Sierociniec, zawiązuje we 

wszystkich parafiach komitety z 

pań, ażeby zajęły się sprzedaniem 
biletów na grę w piłkę na korzyść 
polskich sierotek w niedzielę, 27 
września, w parku ligi federalnej, 

przy rogu ulic Clark i Ad<lison. 

Komitet niżej podpisany, uprze,- 
mie zaprasza te panie, które są u- 

?posobienia dobroczynnego, aże- 

by się stawiły na zebranie dziś 

wieczorem o godz. 7 :oO do sali 

Klubu Kościuszki i ofiarowały 
swe usługi do sprzedawania bile- 
tów na tę grę w piłkę od przysz- 
łej niedzieli za tydzień. 
W imieniu polskich sierotex 

proszą łaskawe panie ze Stanisłu- 
wowa : 

Józef Liss, Jan Fafiński, Jan 
Hoffman, Jan Niewierowski, St. 

Jankowski, Jan Oszakiewski, Fr. 

Litterski, — Komitet. 
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WSPOMNIENIE 
Z WOJNY 

Francusko-Pruskiej 
1870 i 71-go Roku/ BARTEK Z W YCIĘSC A 

NAPISAŁ > 
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SIENKIEWICZ j 
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(Ciąg dalszy). 
Przytem żal mu było swego dawne- 

go pułku. W tym, do którego przeniesiono go 
teraz, jako ochotnika, otaczali go po więk- 

szej części Niemcy. Po niemiecku umiał on 

trochę, bo się jeszcze w fabryce nieco podu- 
czył, ale tak sobie piąte przez dziesiąte. Te- 

raz począł się wprawiać szybko. Nazywano 
go w pułku ein polnischer Ochs, i tylko jego 
krzyże straszliwe i pięści zasłaniały go przed 
dotkliwymi żartami. Wszelako po kilku bit- 

wach zyskał sobie szacunek u nowych towa- 

rzyszy i począł się z nimi zżywać powoli. W 
końcu uważano go za jednego ze swoich, ile 

że cały pułk okrył sławą. Bartek poczytywał- 
by sobie zawsże za obelgę, gdyby go kto na- 
zwał Niemcem, ale za to sam siebie, w prze- 
ciwstawieniu do Francuzów, nazywał ein 

Deutscher 21.) Zdawało mu się, że to zu- 

> Y 

21.) A i to jakże nam znane!.... Czy i tu w 

Ameryce nie zapieramy się ezeeto narodowości, by 

się nie wydać ..gorszymi od innych"? Czemu? Bo 

głupi i nie znający niczego poza własnem, cia&nem 

*· — *- *··' \ ITliriiiir 

pełnie co innego, a przytem nie chciał ucho- 

dzić za gorszego niż inni. $1.) Zaszedł wsze- 
lako wypadek, który dałby mu wiele do my- 
ślenia, gdyby myślenie wogóle było łatwiej- 
sze dla tego bohaterskiego umysłu. Oto pew- 
nego razu kilka kompanij jego pułku wyko- 
menderowano przeciw wolnym strzelcom, 

zrobiono na nich zasadzkę i strzelcy w nią 
wpadli. Ale tym razem Bartek nie ujrzał 
czerwonych czapek pierzchających po pierw- 
szych strzałach, oddział bowiem składał się 
ze starych żołnierzy, rozbitków jakiegoś puł- 
ku, legii zagranicznej. Otoczeni bronili się 

zacięcie, a wreszcie rzucili się, by bagnetem 
utorować sobie drogę pr/ez opasujący krąg 

koliskiem obconarodwcv powiadają, żeśmy mniej 

od nich warci!... , O, nie zapierać się przynależ- 

ności do Narodu Polskiego, bo to naród świętych, bo 

haterów, męczenników, naród tysiącletniej kultury 

i idei powszechno ludzkiej, odczutej tak, jak rzad- 

ko w którym innym narodzie! A kto mówi, że Po- 

lak mniej wart - ten jest nieukiem i niskich sposo- 

bów myślenia człekiem nie dobrym, bo bliźnim 

gardzi, a niezasłużenie, niesprawiedliwie gardzi. 

rttfMÉfltaft m I 

pruskiego żołdactwa. Bronili się z taką za- 

ciętością, że część ich przebiła się przez woj- 
ska, szczególniej zaś nie dawali się brać 

żywcem, wiedząc jaki los czeka pochwyco- 
nych wolnych strzelców. Kompania w której 
służył Bartek, pochwyciła też dwu tylko j-eń- 
ców. Wieczorem umieszczono ich w izbie, w 
domu leśnika. Nazajutrz mieli być rozstrze- 
lani. Straż kilku żołnierzy stanęła przy 

drzwiach, Bartka zaś postawiono w izbie poJ 
wybitnem oknem, razem ze związanymi jeń- 
cami. 

Jeden z jeńców był to niemłody człowiek, 
ze siwiejącymi wąsami i twarzą obojętną na 

wszystko; drugi wyglądał na dwadzieścia kil- 
ka lat; jasne wąsy zaledwie sypały mu się na 
twarzy, podobniejszy do twarzy panny niż 
żoinierza. 

— Ot i koniec — rzekł po chwili młod- 

szy — kula w łeb i koniec ! 

Bartek drgnął, aż karabin zadźwięczał 
mu w ręku: młody chłopak mówił po pol- 
sku.. .. 

— Mnie tam już wszystko jedno — od- 

rzekł zniechęconym głosem drugi — dalibóg, 

wszystko jedno. Naterałem się już tyle, że 

mam dosyć 
Bartkowi serce biło pod mundurem co- 

raz żywiej.... 
— Słuchajno — mówił dalej stary — nie- 

ma rady. Jeśli się boisz, to myśl o czem in- 

nem, albo się połóż spać. Życie jest podłe! 
Jak mi Bóg miły, tak wszystko jedno. 
— Matki mi żal ! — odparł głucho młod- 

szy. 

I widocznie chcąc stłumić wzruszenie, 

lub oszukać samego siebie, począł gwizdać. 
Nagle przerwał i zawołał z głęboką rozpa- 

czą : 

— Niechże mnie piorun trzaśnie! Na— 

wetem się nie pożegnał! 
— Toś uciekł z domu? 
— Tak. Myślałem: pobiją Niemców, bę- 

dzie Poznańczykom lepiej. 
— I ja tak myślałem. A teraz.... 

Stary kiwnął ręką i dokończył coś zcicha, 

Noc była zimna. Drobny deszcze zacinał ·1 

czasu do czasu falami, poblizki las czarny by? 
jak kir. W izbie wicher świstał po kątach i 

wył w kominie jak pies. Lampa umieszczona 
wysoko nad oknem, aby jej wiatr nic zgasił, 
rzucała sporo migotliwego światła ua izb\i 
ale stojący pod nią tuż przy oknie Bartek po 
grążony był w ciemności. 

I może lepiej, że jeńcy nie widzieli jcg·.) 
twarzy. Z chłopem działy się dziwne rzeczy. 
Z początku ogarnęło go zdziwienie i wytrze- 
szczał na jeńców oczy i starał się zrozumieć 
co mówią. Toż oni przyszli bić Niemców, że- 

by Poznańczykom było lepiej, a on bił Fran- 

cuzów, żeby Poznańczykom było lepiej. I 

tych dwóch jutro rozstrzelają! Co to jest? 
Co on biedak ma o tem myśleć? A żeby się 
tak ozwał do nich? Żeby im powiedział, że 
on swój człowiek, że mu ich żal. Nagle złapa- 
ło go za gardło. I co on im powie? czy ich 

wyratuje? To i jego rozstrzelają! Hej, retyl 
co się z nim dzieje? Żal go tak dusi, że ni?, 
może ustać na miejscu. 

. ACiłg dalszy uasHpO, 

Sienkiewicz w niewoli Au- 

stryackiej. 
LONDYN, 14. w.-- Tutejsza prasa otrzymała 

doniesienia z Petrogradu, że Henryk Sienkiewicz, 

znakomity autor polski, został uwięziony przez 

Austryakdw w Królestwie i odesłany do Krakowa... 

Przypisek Redakcyi. Doniesienie, o ile ciekawe, 
o tyle niejasne: H. Sienkiewicz ostatnimi czasy 

ogłosił odzew do rodaków pod zaborami austry 
ackim i pruskim, wskazując na Niemcy, jako na 

głównego naszego wroga i wzywając do walki 

po stronie Rosyi. Z ostatnich pism krajowych, 
jakie mieliśmy, wiemy, że Sienkiewicz bawił w 
letnich miesiącach na kuracyi w jednem z letnisk 
w pobliżu Warszawy; tam jednak wziąć go Au· 

stryacy nie mogli, bo tak blisko Warszawy nie 

dotarli; jeżeli telegram powyższy polega na fak- 
cie, to przypuszczać należy, że Sienkiewicz może 
w swym Oblęgorku został zaskoczony i ogarnię- 
ty przez inwazyę austryacką, prawdopodobne 
to jest tem więcej, że Oblęgorek leży w Kiele- 
ckiem, a do Kielc faktycznie Austryacy dotarli, 
więc może istotnie- za ów apel przeciw nim wy- 
mierzony, uwięzili znakomitego autora. 

Podwójne Znacz- 
ki przez cały 

dzień we wtorek 
Jesienna wyzywająca wy- 
przedaż 1914 roku jest teraz 
na czasie, z niedorównany- 
mi taniościami w całym 
składzie. 
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