
Czego mogą się Chicagowia- 
nie spodziewać od Sweitzer'a 

jeżeli obrany będzie 
burmistrzem: 

"*8"™88™" IIHIH li lii I — 

Robert M. Sweitzer, 
Regularny kandydat par- 

tyi demokratycznej na 
burmistrza, 

na zebraniach publicznych daje ludowi następujące przyrzeczenia, 
które spełnić zamierza skoro zasiądzie w krześle burmistrzowskiem : 

' 

i.) Wezmę się zaraz do ulepszenia całej transportacfi chica- 

goskiej : uiyję wszelkich możliwych środków, aby wymusić od kom- 

panij transportacyjnych dobrą usługę, a jeżeli dotychczasowe ordy- 

nanse nie wystarczą, to postaram się o przeprowadzenie nowych 
ustaw. . / 

2.) Przedstawię obywatelstwu tego miasta konkretny, kon- 

struktywny program celem przyspieszenia budowy kolei podzie- 

mnej. 

3.) Wyruguję politykę ze spraw transportacyjnych i starać 

eię o uregulowanie i zaprowadzenie dobrej transportacyi, traktując 

tę kwestyę w taki sam sposób jak czyszczenie ulic. 

4.) Wyrzucę politykierstwo z departamentu policyi i zacho- 

wam policyę od polftykierstwa : policyanci spełniać będą wiernie 

swe obowiązki, a jeżeli tego nie chcą robić, to postaram się prędko 
o takich co mają chęć do służby. 

5.) Wygnam z Chicago szachrajów, oszustów i kryminalistów, 

lachowując społeczeństwo — mężczyzn, kobiet i dzieci — od nieu- 

stannej obawy przed rabusiem, złodziejem kieszonkowym i bandytą. 

.) Poetawię najzdolniejszych ludzi na czele rozmaitych de- 

partamentów rządu miejskiego, a chociaż każdy 
szef odpowiadać 

muai przedemną za swój wydział, to jednak usuwać się nie będę 
od 

oatatecmej odpowiedzialności przed ludem. 

7.) Dopilnuję, by ulepszenia publiczne były przyspieszone, 

dając zatrudnienie tysiącom ludzi, a ociągać się nie będę 
dla jakichś 

względów politvcznych lub też dla wygody jakiegoś kontraktora. 

8.) O ile będzie w mej mocy jako mayora, nalegać będę na 

powiększenie liczby parków i placów do zabawy 
dla dzieci, oraz 

wybrzeży kąpielowych, słowem 
— popierać będę każdy projekt 

mający na celu dobro młodzieży. 

9.) Każdemu wiernemu urzędnikowi miejskiemu, mnie pod- 

władnemu, dam wolne pole, by mógł służyć miastu bez jakichkol- 
wiek przeszkód politycznych i bez nakładania asesmentów lub 

sprzedawania biletów na różne cele polityczne: 

10.) Na członków Rady Szkolnej powołam zdolnych mężczyzn 
i kobiety najlepiej ukwalifikowane, dążąc jedynie do tegó, by sy- 

stem szkół publicznych jak najzupełniej zaspokoił potrzeby oświa- 

towe dziatwy tego miasta. 
· 

ix.) Użyję wszelkich wpływów mego urzędu by położyć kres 

rozrzutności, nieodzownej przy obecnym systemie kilku ciał taksa- 

cyjnych. 
ia.) Starać się będę zawsze o to, by wszyscy obywatele w 

Chicago mieli jak najwięcej wolności osobistej, bez naruszania praw 

i przywilejów cudzych. 
13.) W ofisie burmistrza drzwi będą zawsze do mnie otwarte 

bo ja sądzę, że urząd mayora, jak wszelkie inne departamenta miej- 
skie są należycie prowadzone tylko wtenczas gdy bywają prowa- 
dzone przy świetle dziennem. 

14.) Jeżeli obrany będę mayorem, to urząd jestem gotów ob- 

jąć bez żadnych ograniczeń, nie jestem bowiem z niczem i do ni- 

czego związany. Od pierwszej godziny mego urzędowania aż do 

oatatniej służyć będę wiernie, dnia na dzień, poświęcając obywa- 
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pokłosie Śmierci 
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(Ciąg dalszy). 
>ierzchn Zaledwie pierzchły nocne mroki następnego 

dnia przed rozlewającym się, krwawym blaskiem 

wschodzącego słońca, zadrżało powietrze od dale- 

kiego ryku armat, gdzieś w okolicach Izdebnej. — 
Zrazu słychać było pojedyncze grzmoty tej kano- 

nady, potem coraz częstrze, czasami zlewające się 
w przedługi ryk walącej się lawiny. — Po przy- 
ległych wzgórzach ożywiał się rotowy trzask ka- 
rabinów z obu stron, falami zwierały się coraz] 
więcej każdej godziny. Na spienionym koniu przy- 
biegł galopem jakiś podoficer od ułanów, rzticiłl 
meldunek majorowi w krótkich wyrazach i odga- 
lopował ku Modliborzycom. Rozległa się ostra ko-1 
menda „Vorwaerts'\ — Rozsunięte szwadrony po-| 
sunęły się prędkim biegiem po piasczystych wzgó- 
rzach. Zdzisławowi pierzchły z serca wszystkie, tak 

pięknie uwite nadziej. Teraz urzeczywistnił sobie, 
że wojna, to jest wojna, a nie zabawka. — Na kule 
trzeba odpowiadać kulami. Na wysuniętej płaszczy- 
źnie pod laskiem, zasianej drobną koniczyną, czy 
potrawem, widać było z daleko pierwsze, prawdzi- 
we, wojenne starcie się większych czołowych pod- 
chodów. Tysiączne suche trzaski karabinów grały 
jak terkot automobilowych cylidrów, puszczonych 
w najszybszy bieg. Zewsząd rozlegały się wciąż ko- 
mendy „vorwaerts !" — „szlusować!" — „nieder!". 

Poraź pierwszy Zdzisław zobaczył w przyleg- 
łym wąwozie rozbitą gromadę żołnierzy od trzyna- 
stej kompanii, kilka w piasku jęczących postaci, 
innych zaś uciekających w stronę leszczynowych 
keo. 

Naraz, po raz pierwszy dało się uczuć w po- 
wietrzu, złowrogie drżenie i wyróżniający się, prze- 
nikliwy świst ponad olszowym gajem, jakby ja- 
kiejś poczwarnej cyranki — fiu — fiu — fiu—fiu 

Powietrze zadrżało, grunt pod nogami się za- 
chwiał i piekielny ryk ogłuszył całą kompanię Zdzi- 
sława. Olbrzymi słup jakichś, podartych na strzę- 
py, przedmiotów, drzazg, gałęzi, połamanych kara- 
binów, ładownic,, tornistrów, rąk, nóg, czapek 
wzniósł się w górę wraz z dymem i tam rozdzielił 

się na unoszący się dym z wiatrem i wokoło spada- 
jące ciemne podarte przedmioty. 

Przed oczyma strwożonych żołnierzy zniknęła 
z gruntu połowa olszynowego lasku a wokoło wy- 
ły przeraźliwym jękiem dogorywające, mniej po- 

szarpane ciała żołnierzy. 
— Jezus, Maryal — to szrapnel chłopcy! Toć 

tam się cała siódma kompania „dekowała"' — już 
po niej ! — wyrwało się z ust Zdzisławowi.A— 0- 
czy mu się zaiskrzyły jak wilkowi, napływ krwi, 
znikłej ztwarzy o dprzerażenia, rozpalił jego obli- 
cze, szablą chlasnął przed sobą młody grab, zasła- 

niający mu widok przed sobą i krzyknął „Knieen !" 
— te bestyc nas wymacały, widać nas od ich ba- 
tervi. — Sam zaś począł dalej obcinać szablą prze- 
słaniające gałęzie. — Wszystko dlań skończone ! 

Trzeba zapewne jeszcze dziś spojrzeć śmierci w o- 

czy. 
— A tak głupio! żeby to choć w ręku z bagne- 

tem, szablą, wśród wyładowania zemsty, na nie- 
przyjacielu, — ale takie zmiatanie całych kompanij, 
cugów, bez widoku nieprzyjaciela, to świństwo! — 

to nie żadna wojna, — zgrzytał zębami. 
Grzmot, huk, ryk, łoskot pękających szrapne- 

li wzmagał się w miarę posuwania się strwożone- 
go słońca po stropie nieba. Bitwa rozszalała na do- 
bre. Wściekłość wojenna i roznamiętnienie ogarnę- 
ło wszystkie szeregi, w ten taniec śmierci konie- 

cznością zagrożone. 
Drugie pokłosie śmierci od szrapnela zmiotło 

znowu po drugiej stronie wzgórza cały cug trze- 
ciej kompanii: Znów jakiś meldunek do majora, 
przysłany przez ułana, który ledwie dokończył słów 
i spadł z konia, zapewne trafiony kulą. 
W tej chwili rozległ się rozkaz majora: — ,,Er- 

ste und zweite Compagnie zum Batterie Angrlff!" 
Xa wzgórku Zdzisława ożywiło się, jakby ukro- 

pem sparzył. Kapitanowie wydali rozkazy „La-uf- 
schritt!" — przysłonięci grobowym zalesiem, po- 
prowadzili kompanie bokiem wzgórza ku bateryi 
nieprzyjacielskiej, na dobre rozszalałej na pogór- 
kach, ponad turobińskim traktem. 

Zdzisław otrzymał rozkaz poprowadzenia swe- 

go cugu wprost na jakiś młyn nad traktem stoją- 
cy, za którym ukryta piechota rosyjska byłaby 
swym ogniem przeszkadzała w ataku na wzgórza. 
Trzeba ich było stamtąd przepędzić i wesprzeć ata- 

kujących na lewem skrzydle. 
— Zwaryowali, czy co? — szepnął złośliwie 

do siebie. — Marnować tyle ciała, — ze 
dwie uczciwe na kółkach locnetki uspokoiłyby tych 
szatanów na dobre, — odezwał się głośno do sta- 

rego feldwebla, skądś od Kolbuszowy, „zazupę bi- 
jącego" coś czwarty rok służby. 
— Pewnie, pewnie, — panie lajtnancie, dwie 

pukawki choćby, tobyśmy im zagrali czardasza',— 
ale kapitan powiadał, że Moskale wysadzili most 

1 

na Wirówce, pionierzy jeszcze nie gotowi i to o- 

późniło naszą artyleryę. 
Po drodze skradali się, jak mogli, by się za- 

słonić przed ukrytym nieprzyjacielem. Wypadło im 
jednak przedostać się przez rozległy ugór. — pu- 
ścili się więc pędem w rozwlekłym szwarmie, co 
tylko sił mieli. Zdzisław z dobytą szablą w ręku, 
poprawił na sobie zwinięty i przewieszony przez ra- 
mię płaszcz, rękawiczką otarł czoło, by mu krople 
fcz nie zalewały, — podniósł wysoko pod ramię 
zwieszającą się pochwę, by mu w biegu nie zawa- 
dzała, wściekły na ten cały głupi los wojenny, roz 

' 

łarty na tę piekielną konieczność, która mu wep- 
1 

:hnęła szablę w rękę i ubrała w oficerski mundur 
' 

\ustryi, — przycisnął tylko jeszcze raz przez kie- 
szeń fotografię Heli, polecił się Matce Boskiej Le- 

1 

iajekiej z takiem jakiemś śerdecznym rozrzewnie- 
niem, jakby to na łożu śmiertelnym w statniej 
chwili przedzgonowej. Na myśli, marzenia, wspo- 
mnienia czaeu nie było w tym piekielnym harmi-- 
derze zażartej bitwy na wszystkich punktach. — 
Tam mordowano się na dystans ogniem karabino- 
wym, 

— ówdzie nacierano na siebie we wściekłym 
szale to bagnetami, to obuchem, uchwyciwszy ka- 
rabin za tufę. Jeden zgubił „gwer", uchwycił więc 
za (polową łopatę i grzmocił nieprzyjaciela po 
łbach, — inni uchwycili się za bary, gryźli jak bul- 
dogi, szamotali, pluli, przeklinając, aż silniejszy 
wpił się zębami słabszemu w gardło, aż chlush 
krew potokiem i zalała zwycięzcy oczy, którego zaś 
inny przebił na wylot bagnetem. 

Strzelano sobie w brzuchy, w twarz, w gardłó, 
I przewracano się po zagonach w śmiertelnych uścis- 
kach. Ludzkość tu na tych polach została z krete- 
sem wymazana, pozostały tylko wściekłe bestye w 
ludzkich ciałach. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

WALTER SCOTT. 

IVANHOE 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

Z CZASÓW RYSZARDA I-go LWIE SERCE. 

OPRACOWAŁ 

HENRYK RAWICZ. 

(Ciąg dalszy). 
i Stopy nieznajomego okrywały sandały, rów- 

nież ze skóry sporządzone i umocowane za pomocą 

długich rzemieni, otaczających w ścisłych zwojach 

całą nogę aż do kolana. W biodrach ściśnięty był 
szerokim pasem z tegoż materyału, spiętym na mo- 

siężną klamrę. Z jednej strony pasa, zwieszał sie - 

niewielki woreczek; z drugiej zaś róg bawoli, jakie- 

go używają pasterze i myśliwi. Wreszcie z za pasa 

wyglądała rogowa rękojeść jednego z tych długich 
a szerokich obosiecznych noży, o ostrem zakończe- 

niu, których wyrób stanowił sławę tej okolicy. Jako 

pokrycie głowy osobistość owa posiadała tylko gę- 
stą, skudłaczoną czuprynę, która pod wpływem 
słonecznych promieni nabrała rudawo - brązowego 
zabarwienia. Odcień ten stanowił uderzające prze- 
ciwieństwo z zarostem brody, niemal popielato- 
żółtym. Na szyi nieznajomego widniała szeroka o- 

broża miedziana z następującym napisem, wyry- 
tym w języku saksońskim : „Gurth, syn Beowulpha, 
niewolnik dziedziczny Cedrika Rotherwood". Gurth 

był świniarzem i pasał stado swojego pana. 
Obok niego, na jednym z druidycznych kamie- 

ni siedział młodzieniec w wieku zaledwie lat dwu- 

dziestu paru. Krótki strój jego, barwy szkarłatnej, 
zdobiły dziwaczne jakieś upiększenia z jaskrawych 
kawałków jedwabnej materyi. Z ramion zwieszał 

mu się płaszcz, również purpurówy, otoczony żół- 

tą falbaną, a który dosięgał mu zaledwie do kolan ; 

ponieważ zaś był zbyt szerokim w stosunku do 

długości, wyglądał przeto niezgrabnie i śmiesznie. 

Na rękach młodzieńca połyskiwały cienkie srebrne 
okucia, na szyi zaś taka sama, jak i u towarzysza 
obroża miedziana z napisem : „Wambo, syn Witle- 

sa, niewolnik Cedrika Rotherwood." 

Sandały Wamby były zupełnie podobne do obu- 
cia nóg Gurtha, z tą jedyną różnicą, że nosił on 

przytem rodzaj .pończoch, z których jedna była żół- 

tą, druga zaś czerwoną. Głowę młodzieńca upięk- 
szała szeroka graniasta czapka, uwieszona srebrne- 
mi dzwoneczkami. Wamba był błaznem na dworze 

swojego pana. Drewniany miecz — miecz Arlekina 
wisiał u jego boku. 
— Oby święty Withild raz przecie zesłał za 

rażę na te podłe bydlęta ! — zawołał świniarz i po- 

czął dąć przeraźliwie w swój róg, celem zebrania 
rozpierzchłego stada. 

Na to uprzejme wezwanie wie»prze odpowie- 
działy dość harmonijnym odgłosem erząkania, nie 

« 

wyrażającym jednak bynajmniej zamiaru opusz- 
czenia wspaniałej uczty żołędzi pod konarami dę- 
bów, ani też wygodnych legowisk w nadbrzeżnych 
zaroślach strumienia. 
— Niech je dyabli porwą — i mnie razem z 

niemi!... — wołał zrozpaczony Gurth. — Bo jeże- 
li dwunodzy wilcy nie zechcą zrobić sobie z nich 

doskonałego polowania tej nocy, to jestem bezczel- 
nym kłamcą!... Pójdź tu, Fangs!... ruszaj mi za- ] 
raz, ty psie szkaradny!... ] 

Szczególniejszy jakiś okaz zwierzęcia — ni to j 
pies, ni to chart, kudłaty i wychudły — począł bie- J 
gać, utykając na jedną z przednich łap, tu i tam. | 
jak gdyby chciał istotnie dopomódz panu i zebrać ! 
na miejsce nieposłuszne stado. Właściwie jednak. ! 
czy to skutkiem teg-o, że rozkazy pana tłómaczył j 
sobie nie zupełnie dokładnie, czy też, że nie posia- j 
dał biegłości w sprawowaniu swoich obowiązków, 
czy też wreszcie rozmyślnie się o to starał 

— dość j 
że, latając na wszystkie strony, nie tylko nie zjed- 
noczył stada, ale rozpędził je w najodleglejsze gą- 
5 ŻL/.C. 

— Niech-że was wszyscy dyabli porwą, a prze- 
dewszystkiem niech porwą naszego leśnika, który 
Dbcina psom przednie pazury i czyni je niezdolny- 
mi do niczego kalekami!,.. — wołał zrozpaczony 
Gurth. — Wambo, przyjacielu, wstawaj i pomós 
mi, jeżeli jesteś człowiekiem!... 
— Hm!... — odrzekł Wamba, nie ruszając 

się z miejsca. — W tej chwili właśnie odbywałem 
naradę z mojemi nogami w tej kwest yi 

— i wiesz, 

:o mi powiedziały? Oto, sądzą one, że gdybym 
;hciał narazić mój wspaniały -płaszcz na kolce tych 
szkaradnych gąszczy, które widzę dokoła, to popeł- 
liłbym czyn wandalizmu w stosunku do własnej o- 

joby i do kosztownego stroju, który noszę na har- 
cach. Jaki stąd wniosek? Oto radzę ci, mój przyja- 
:ielu Gurthcie : odwołaj Fangsa i zostaw tych bied- 

iych wieprzy smutnemu ich losowi. Bo cóż na to 
poradzisz? Normanowie, czy tak, czy inaczej do- !» 

)iorą się do ich skóry. Czyż własność sakaonów j; 
noże uniknąć ich pożądliwości?... !; 

(Ciąg dalszy naatąpi). 

srebro, biżuterya, zegarki, przybory do 

stołu, artykuły domowe, zabawki, obra- 

zy, gry, lalki, i dużo innych nagród dar- 

mo, każdemu kto składa nalepki 

SQUARE BRAND, 
Zgęszczone Cedzone Mleko 

Jestto mleko, które wzmacnia ciało, kości i 

muszkuły, z powodu wzmacniających sub- 

stancyi. Dobry zdrowy pokarm dla ciężko 

pracującego mężczyzny i niewiasty. Zdrowe 
i wzmacniające dla dzieci. Czyste mleko od 

zdrowych krów. Ostrożnie zgęszczane i osło- 

dzone czystym trzcinowym cukrem. 

Oszczędzajcie pie- 
niądze 

Hires Square Brend 
mleko ieet tańsie jak 
inne mleko, i siegnle 
równie daleko. Nigdy 
nie kiśnie lub psuje 
się. 

Zapytajcie waszefe 
grosernika 

o Sq a - Milk nagro- 
dy i zapytajcie się o 
listą nagród. 

HIRES CONDENSED 
MILK CO. 

222 N. State St 

, 
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SILNY OGIEŃ W JEDNEJ MINUCIE 

I 

Jest dobrą rzeczą gdy musi es COS pr wygrzać na prędce 
W 

nocy. 

New Per/6efion 
W1CK KLUC IŁ/IML 

Cil Coék-stevc 
Grzeje natychmiast, bez dymu 1 swędu. Ma wualki· do- 

godności gazu a opał kosztuje mniej anlieli do jaklegobądi 
innego pieca. Do celów kuchennych jest to najlepszy przyrząd 
palący naftę jaki kiedykolwiek wynaleziono. Do nabycia 
wszędzie, albo pisz po katalog do 

STANDARD OIL COMPANY 
(AN INDIANA CORPORATION) 

L· 

Czy Chcesz Być Szczęśliwym i Mieć Dom Pełen Rado- 
ści i Zabawy i Śmiechu? i 

Fonograf Supremo Jest 

Ideałem Podczas Dni 

Świątecznych. 

Największy skład polskich 
rekordów. 

LEKKIE SPŁATY 
DARMO REKORDY 

Piw po bezpłatny knt»log NA· 

trąbą lab ber trąby TYCH MIAST. 

Rozwesel swoją zagrodę prawdziwie. 

SUPREME MUSIC COMPANY 
Dept· Z 1. 196 E. Houston St., New York, . Y. 

Medyczna Instytucya Dr. . M. Ross 
Od przeszło 20 lat w Chicago, 

w której leczy się specyalnie tylko choroby u męiczyzn. Cały czai tych 
długich lat poświęciliśmy na naukowe leczenie chorób ludzkioh. Mamy 
najdelikatniejsze naukowe instrumenta, mechanizm i elektryczne zast& 
Bowania. wszelkie wasze choryby leczymy snadnie i skutecznie bez nota, 
bes obawy nie tracąc czasu. 

Męiozyźni przyjdźcie do nas z jakąbadś chorobą lub dolegliwością. 
Nie kosztuje was nic, a zyskacie wiele. Skrupulatne i sumienne lecz·· 
nie gwarantowane, 

Niskie ceny Egzamłnacya Darmo. 

Medyczna Instytucya Dr-a . M. HOSS 

35 So. Dearborn Ulica narożnik Monroe. Chicago, 111. 
Jechać elewatorem do piątego piętra. Każdy dzień od do 4. W nie- 

dzielę od 10 do 1, takte w poniedziałek, środę piątek i sobotę wieczo- 
rem od 7 do 8. 

JAN JANKOWSKI 
ADWOKAT 

_ Pok4f a. 
ł So- 

0(1· * Domu Zjednoczenia, róg Blllwtak·· A renne t A*(UU aliey· — Po 
Oodslenole od 1·} de 5-] popołudniu. — Wieczorami od 7do 8:30, Wtorki, Czwartki 

boty. Telefon Monroe 1182. 
_ 

W% Vrwn of L*ke w B»okn Braci Włodirsutch, lfl j W. 47-ma ulica. Oo ronledilatek 1 

Mlenknnle S08I «... 


