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Fząd narodu przez naród dla 

narodu, nic zginie z powierzchni 
ziemi. 

—Abraham Lincoln 
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Mężowie stanu nszędzfe zga· 
dzają sit> w zdaniu, że musi isł- 

nieć zjednoczona, niezależna ι 

samorządna Polska. 

—Woodrow Wilson 

MACIERZ POLSKA. 
TELEFON MOXROE 4303. 

ΖΛΚΖΛΠ GŁÓWNY 
K·. F ranciszek Gordon. Moderator. 
Κ s A A. Kłowo. Wlce-Moderator. 
Wojciech F. Saska. Prezes 
Antonina Baranowska. Wicepreseek^ 
Wojciech Menklckl. Wice-preses. 
Tomasz S P.lachowski, Sekretarz. 
Franciszek Witkowski, Skarbnik. 
Btanlsław Łlcsmartski. Dyrektor. 
Władysław Łopatka. Dyrektor. 
Antoni Mazura Dyrektor. 
Leoicadva Końc^yk. Dyrektorka. 
Salomeą Urbańska. Dyrektorka. 
Franciszka fJiescnke. Dyrektorka. 
Dr Alexander Pietrzykowski. Lekara 

Naczelny. 
Adw P'otr P. Mlndak. Doradca Prawny 
Certa C. Wojtalewlci. Asyst. Sekr Gen. 

COOZIXY BIUROWE* 
Biuro Zarządu Głównego otwarte w 

•M nowsze lnie *>1 godz. 9-teJ rano do 
t-tej wieczorem, (w sobotę do 1-ej po- 
południu). >czorem. w dni powszed- 
nie (z wyjątkiem aobotr», od godziny 
T-meJ Jo 9-teJ. — W nl»da!«le l święta 
•rocsyHte, b«uro Jest zamknięte 

Pmm: w poniedziatici 1 płatki wle- 
caoraml od godalny T-meJ do 9-teJ. 

Wsaelkle korespondency« do Główne- 
g» Prezesa naleiv adresować: 

WOJCIECH F. SOSKA. 
14M W. DivUlon atr.ł Chicago, Tli. 

Sekretarza: w poniedziałki, wtorki, 
irody l czwartki. Wieczorami od godzi- 
ny 7-meJ do S-tej, i od 1-szeJ popołu- 
dniu codilennte. z wyjątkiem soboty, od 
• -tej do î-ezej. 

Slurbaikai we wtorki, «redy 1 piątki 
od godziny 7-mei do 9-teJ wieczorem, 
•kladanła opłat. Wszelkie opłaty do Ka- 
sy Głównej przyjmuje ICairer Główny 
pode ui godzin orisowyeh. albo we dnie 
W godalnash ofłaowych, Sekretarz Ge· 
•eralwy. 

Wszelkie listy nadsyłać naloty na rf· 
ee 8»k.-etarza Generalnego: 

TOM. s. IILACHOWSKI, 
Sekretery PolUh Alma Plater, 

1«3 W. Division atr, Chicago. 111. 
FINANSE. 

Prxekaay bankowe 1 pocztowa 
(ehecks, mon*y orders etc.) nalety wy- 
stawiać na organisacyę: 

POLMH ALUA MATER, 
I przeeyłafi pod adresem: 

FR. WITKOWSKI, 
1455 W. Dl Walon itr, Chicago, Π1, 

„Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównego: 

1455-57 W. Division Ulica, 
Tfm draglem piętrz·. 

Chicago, UL 

Nie Wstydź się! 
Gdy powracasz do domu ze Srôd- 

I śmiało czytaj w tramwaju lub wa· 

foale. 
DZIENNIK CHICAGOSK1 można 

itale nabywać na następujących na- 

rożnikach: 
State i Madison — przed składem 

departamentowym ..Boston Store". 
State i Madison — przed aptek) 

firmy Buck and Raynor. 
State 1 Madison — przed składem 

departamentowym firmy Carton. 
Pirie, Scott and Co. 

State i Quincy. 
State i Vun Iiuren. 

W.ibaeh i Harrisem. 
Van łiuren i La Salta, 

Washington i la» Salle. 

Adams 1 La Salle. 

Kaudolph i Dearborn. 

Washington 1 5-th aveu 

Madison i Jefferson. 
Van Ii .ren i Fran'illn. 

Franklin 1 Madison. 

G'.oimkL 118 Ν. La Salle str 

W następujących miejscacł 
na Town oi Lake można otrzy 
mać „Dziennik Chicagoski": 
BOCHNIAK — 

1615 W. 43-cia ulica 

WOJÎKOWSKI — 

4524 S. Ashland ave 

CICHOWLAZ — 

4612 So. Lincoln ulica 

KRUPOWICZ 
1718 W. 45~ma ulica 

Z CHWILI 
Londyński „Board of Educa- 

tion"' ogłasza statystykę szkolni- 
ctwa w Anglii i Walii za 1916— 
1917 r. 

Według tej statystyki, w An-- 

glii i Walii było ogółem 21,015 
szkół i 7,129,240 uczni. Liczba 

szkół wyznaniowych wynosiła : 

anglikańskich 11,180 (2,6?4,789 
uczni), katolickich 1,064 (401,595 
uczni,), szkół metodystów 294 

^106,664 uczni) i żydowskich 12 

(10,755 uczni). Szkoły dla ślepych 
kształciły 2,202 dzieci, dla głu- 
chych — 3,942, dla kalek — 12,953 
— dla epileptyków — 281. W sa- 

mej Anglii było szkół 19,?07, 
gdzie pobierało naukę 6.615,592 
dzieci. W tej liczbie było 12,628 

szkół wolnych i 6.5T9 rządowych. 
We Walii liczba szkół wynosiła 

1808, z których 1,100 wolnych ! 
706 rządowych; kształciło się w 

nich ogółem 513,657 dzieci. 
Xa kursy kucharstwa uczęsz- 

czało w Anglii 213,811 dziewcząt 
i 142 chłopców, prania — 73,000 
dziewcząt, gospodarstwa domo- 

wego — 12,163 dziewcząt, mle- 
czarstwa — 100 dziewcząt, rze- 

miosł — 192,2-39 chłopców, ogrod- 
nictwa — 13,338 chłopców. 

W Londynie uczęszczało do 
— 1't /* « ii r c*r\ _i 
3£.(Wl υπι/,αυν/ 

Statystyka nauczycieli szkół 

angielskich jet następująca: nau- 

czycieli patentowanych 2S.6SG, 
nauczycielek patentowanych 37,- 
0/7, nauczycieli bez patentu 4,- 
6?2, nauczycielek bez patentu, 
35,143, gospodarzy" klasowych 
405. klasowych dam 17.642, ko- 

repetytorów 4,697. korypetytorek 
13.314. 

Szkół średnich w Anglii było 
736 z 7,383 nauczycielami i 1?4,- 
463 uczniami. 

Liczba szkół zawodowych wy- 
nosiła 35 z 644 nauczycielami, i 

2,76S uczniami. 
* 

Wydział edukacyjny archidye— 
cezyi nowojorskiej ogłosił spra- 
wozdanie ze swych czynności w 

ciągu ostatniego roku; sprawo- 
zdanie to dowodzi nadzwyczajnie 
żywego wzrostu szkolnictwa ka-- 

tolickiego w tej archidyecezyi, 
ktôrèj całej rozwój i rozrost ol- 

brzymi a szybki jest wspaniałym 
przykładem wielkiej Kościoła 

katolickiego żywotności. Raport 
wspomniany omawia szczegóło- 
wo i w liczbowych wykazach 
przedstawia statystycznie frek-- 

wencyę szkół parafialnych, war- 

tość realną budynków i gruntów 
szkolnych, oraz wyborne rezulta- 

ty edukacyjne osiągnięte przez 

wyższe szkół omawianych kur- 

sy. Uzupełnia obraz katolickiego 
szkolnictwa nowojorskiej archi- 

dyecezyi pogląd nań dziejowy, 
rmnnntvirip rfiwili tinr7atlcn- 

wania go przez Jezuitów, którzy 
przy poparciu gubernatora Don- 

gana utworzyli tam pierwszą 
szkółkę parafialną, aż do ostatnie- 

go otwarcia kollegium katedral- 

nego. 
Z końcem bieżącego roku admi- 

nistracyjnego wspomniany wy- 
dział edukacyjny archidyecezyi 
posiadał pod swoją jurysdykcyą 
92 szkół katolickich, rozrzuco- 

nych jak następuje : 60 w dzielni- 

cy Manhattan, 16 w Bronx, 8 w 

Richmond a 6 w mieście Von— 

kers. Szkoły owe miały sumary- 
cznie 60,851 uczniów, których u- 

czyło 1,312 sił nauczycielskich. 
Piękne — wymowne szczegóły i 

liczby... 
•Ha 

Cfociago jest największe m w A- 

meryce, a zapewne i na świecie 
miastem szkół letnich — waka— 

cyjnych. Tutejszy „University of 

Chicago" liczył tego roku 2,877 
studentów na kursach letnich, 
która to liczba przenosi o 200 wy- 

kazy odnośne z drugiego najlicz- 
niejszego letniego kursu uniwer- 

syteckiego w ,,Columbia Univer- 

sity'' w Ν. Υ. Z kursu letniego 
na tutejszym uniwersytceie ko- 

rzystali głównie zawodowcy 
wszelkiego rodzaju, ludzie już 
starsi, przybyli ze wszech stron : 

Stanów całego kraju. Najwięcej 
ich podobno przybyło z Texas. 

W wymienionej liczbie (?,877) 
ι było 1,478 mężczyzn, a 2,399 ko- 

biet; nadto w kollegium eduka- 

cyjno pedagogicznem było 681 

uczniów, w tem 554 kobiet; w 

szkołach sztuki literatury itp. wy- 

dających dyplomy było uczniów 
959 w tem 623 kobiet ; w takichże 
szkołach bez dyplomów było u«:- 

niów 916. Oprócz tego wielka li- 

czba szkół rozmaitych, po znacz- 

nej części prywatnych uprawiała 

wykłady wakacyjne, wszędzie na- 

der licznie frekwentowane, co 

wszystko zdaje się stwierdzać 
zdanie wyrażone w założeniu. 

Płuca wielkich miast — to wol- 
ne,niezabudowane miejsca pomię- 
dzy domami. Ciekawy da się wy- 
prowadzić stosunek pomiędzy 
śmiertelnością a zasobnością płuc 
owych, czyli ilością miejsca nie- 

zabudowanego. 1 tak np. Londyn 
ma 14 procent wolnej przestrzeni 
między domami i 1.9 procent 
śmiertelności na suchoty; Berlin 
z 10 procentami wolnej przestrze- 
ni ma 2.2 procent zgonów sucliot- 
niczych"; Paryż z 4.5 procent nie- 

zabudowanej przestrzeni ma ;"».l 

procent zgonów na suchoty. In- 
nemi słowy; Londyn mający trzy 
razy tyle, co Paryż procentu nie- 
zabudowanej przestrzeni domów, 
ma tylko trzecią część tej liczby 
zgonów suchotniczych, jakie co- 

rocznie liczy Paryż; Berlin oka- 
zuje podobną proporcyę. W szcze 

gółach tych nowy dowód pewni- 
ka, że pieniądz wydany przez mia- 
sto na parki i ogrody, wróci się 
w kilkakroć w poprawie stosun- 

ków zdrowotnych. 

Pnh1i«;lrip mVialrn c.ivîprlm'p nntn 

miasto Joliet czyni bardzo szyb- 
kie i dzielnie postępy. Opowiada 
nam o tem zajmujący artykuł w 

tamtejszym dzienniku , Joliet 
Sunday Herald" skreślony przez 
W. Hodgdona, sekretarza lokal- 
nego komitetu przemysłowego. 
Joliet — czytamy tam — jest po- 
łączone z miastem Chicago 4ma 
liniami kolejowymi pierwszorzęd- 
nej doniosłości; ostatnio podnie- 
siono tory tych kolei w całcn.{ 
mieście kosztem łącznym $3.000,- 
000, zapłaconym przez same kole- 

je. Fodniesienie to torów było re- 

zultatem współdziałania kompanii 
kolejowych z interesami miasta i 

sprawiło, że pociągi dążą przez* 
śródmieście szybciej i bezpiecz- 
niej, nie tamując ruchu ulicznego. 

Dalej czytamy o ogromnym 
wzroście indystryi stalowej w tein 

mieście; stalownie jolieckie za- 

trudniają stale około 5,0()0 ludzi i 

płacą im rocznie około $3,000,000. 
produkując w tymże czasie około 

2,000,000 ton stali. Podobnież roz 

wijają się wielkie tamtejsze fa- 

bryki drutu, wyrabiające wszelkie 

go rodzaju drut i sprzedające go 
na cały świat. \Yi*le przyczynia 
się do podniesienia wszechstron- 

nego miasta Joliet stowarzysze- 
nie byznesistów ,Joliet Commer- 

cial Club", które w działalności 
swej stara się połączyć korzystne 
z nadobnem i dbając o rozwój 
handlowo-przemysłowy, troska 

się zarazem o upiększenie miasta 
i uczynienie go miłem i atrakcyj- 
nem również dla przyjezdnych, 
coraz liczniejszych, jak i dla sta- 

łych mieszkańców. 

Z BUFFALO, Ν. V. 

Aresztowano tu trzech dezerterów. 

Sa to poborowi, którzy się nie stawi- 
li do odjazdu. — Jest ich w mieście 
z gór$ dwudziestu, ale polieya wyła- 
wia ich powoli. 

Bronisław Witczyóski z dystryktu 
7, który się nie stawił na wezwanie, 
został aresztowany w Lockport. 

Karol Tark. z pnr. 52 Reno ul. i 

Jerzy Kwiatkowski z pnr. 540 Am— 

herst ul., obaj z dystryktu 13, tak- 

że zostali odszukani i aresztowani za 

niestawienie się do wojska. Obu ode- 

słano do Fort Portei}. 

Fcdera!na ława przysięgłych zło- 

żyła sędziemu Hazel swój raport z 

rozpatrzonych spraw, w którym przed 
stawiła 13 werdyktów. Na lifcie tej 

znajdujemy takżo nazwiska polskie, 
a mianowicio: 

Albert Gielski i Jan Koszuta uzna- 

ni winnymi sfałszowania zaprzysię- 
żonego zeznania, celem uwolnienia 

od wojska pewnego żołnierza 3go 

pułku. 
Szczep. Dukiel, Szczepan Spauo- 

wicz, Sam Tatesh i Szczepan Tryku- 

ła, wszyscy z Lackawanna City, uzna- 

ni winnymi fałszowania pieniędzy, 
mianowicie przerabiania., jednodola- 
rowych banknotów na pięciodola— 
rówki i puszczanie ich w obieg. 

Rozprawa sądowa tych wszystkich 
odbędzie się w Lockport w dniu 30 

października. 

Prezes Stowarzyszenia Kapłanów 
Polskich dyecezyi buffaloskiej i zac- 

ny proboszcz na Kazimierzowie, ks. 

Antoni Majewski, telegraficznie zło- 

żył swą aplikacyę na kapelana Armii 

Polskiej we Francyi szefowi misyi 

wojskowej francusko-polskiej, poru- 

cznikowi W. Gąsiorowskiemu. 
Ten krok ks. prezesa znajdzie licz- 

nych naśladowców wśród naszego pa- 

tryotycznego duchowieństwa dyece- 
zyi buffaloskiej i będzie przykładem 
dla ogółu zdolnych do dźwigania ka- 

rabinów, aby wstępowali w szeregi 
armii polskiej, gdy się ta zacznie re- 

krutować, 

Ś. P. SZCZĘSNY ZAHAJKIEWICZ. 
( Wspomnienie Pośmiertne. ) ( : 

.Λ.„był jednym z tych, co 

tu budzili ducha polskiego"!... 
Z koła starych, zasłużonych 

pracowników Polonii amery- 
kańskiej ubyła osobistość typo- 
wa: odszedł człowiek, który 
przed laty Arielu przybył do 

kraju .tego, do rodaków tutej- 
szych, młody, pełen sił życia, 
pełen energii, nadziei, zapa- 
łów, odszedł znużony, 
spracowany, schorzały — 

przedwcześnie.... 
Szczęsny Zahajkiewicz nie 

żyje. 
Xa całopalenie Molocha poś- 

piesznego życia tutejszego, tra- 

wiącego tempem gorączki swo- 

ich własnych twórców, pochła- 
niającego icli chciwie i pędzą- 
cego naprzód a naprzód — nie- 
wstrzymanie — na całopalenie 
takie poszedł ten bardzo wybit- 
ny działacz nasz, człowiek — 

mimo wszystkie człowiecze na- 

sze słabości — niezwyczajny, 
niepośledni — niezapomniany.- 

Talent był wielki i prawdzi- 
wie wielostronny: śp. Zahajkie 
wicz był pedagogiem, litera- 
tem, poetą, dziennikarzem, ak- 
torem, reżyserem, organizato- 
rem i — Bóg wie — czem 

wszystkiem jeszcze — ot, jak to 
tu w stosunkach pierwotnych, 
pioiuersKicn roioiui — irze- 

ba było być wszystkiem, znać 
6ię na wszystkiem — umieć ze 

wszystkiem poradzić —'sobie i 
swoim. Służył też w całej pełni 
swojg, umiejętności q, wielorakg 
i służby dawał dobre — zwła- 
szcza w swoich dawniejszych 
nieco, lepszych czasach! Czło- 
wiek ten dwoił się i troił i — 

siły zdało się miał niespożyte 
do prac tylu, do ilu go stawio- 
no — nieraz były one nadmier- 
nie liczne, nieraz przechodziły 
może jego istotne zakresy — 

— nie dziw, że niejednej nie 
całkiem podołał robocie, że 

niejednego nie dokończył; nie 
dziw też, że i błądził — bo po 
pierwsze błędniśmy wszyscy i 

wyrozumieli wzajemnych po- 
trzeba nam, jako powszednie- 
go chleba, a powtóre — powtó- 
re — zawsze powiadamy: nie 

błędzi ten tylko, co nic nie ro- 

bi 
Zahajkiewicz, jak wzmianko- 

waliśmy, miał zdolności bogate 
i liczne bardzo: 

"Wiadoma rzecz, iż był to naj- 
poważniejszy pedagog szkół na 

szych — elementarnego stop- 
nia, był to nauczyciel, tak uta- 

lentowany — a przytein tak 

specyalnie uzdolniony do nau- 

czania malców, do uprzystęp- 
niania siebie i swej nauki u- 

mvsłom dziecięcym, iż pod tym 
względem mógł iść w zawody z 

najpierwszymi w tej dziedzi- 
nie pedagogami polskimi. Był 
to również autor szeregu pod- 
ręczników szkolnych, które choć 
i nie wszystkie przetrwały 
twórcę, choć je poprawiano, u- 

lepszano, zmieniano, to w każ- 

dym razie jego prace bywały 
najpierwsze w tej dziedzinie, a 

to rzecz najważniejsza i naj- 
trudniejsza — bo na podstawie, 
przezeń kładzionej, łatwiej już 
było czynić zmiany na lepsze. 
Jako literat, zaznaczył się śp. 

Zahajkiewicz trwale i pamięt- 
nie — i na tem polu imię jeg'0 
zapewne długo go przeżyje! 
Charakter twórczości jego lite- 
rackiej mianowicie był wybit- 
nie ludowy, w rodzaju tym za- 

się nierzadko — znakomity: 
dość wspomnieć na dowód, iż 

wydawnictwa jego — szereg 
ich cały — były zalecon.e przez 
krajową, Radę Szkolny dla bi- 

bliotek ludowych i szkolnych, 
a i z tutejszych już polsko-a- 
merykańskich wydawnictw Za- 

hajkiewicza niejedno nosi pięt 
na, wyróżniające je dodatnio 
ponad przeciętność polsko-a- 
merykańskiej publicystyki Î 
Szczególniejszem jego umiło- 
waniem, wytworzonem zapew- 
ne przez zapotrzebowania tu- 

tejsze, stała się scena ludowa, 
dla której śp. Zahajkiewicz na- 

pisał sztuk i sztuczek, tak wie- 

le, iż nawet sam on nigdy zapa- 
miętać nie mógł ich liczby, ni 

tytuiów, ni też ich choćby tylko 
bibliograficznego nie mógł po- 
dać .zestawienia. Niejeden z 

tych utworów powstał w ciągu 
dobj- jednej, lub jednej nocy— 

niejeden też przemijająca tvl- 

ko miał karyerę, ale niektóre z 

nich utrzymały się i utrzymują 
na czas dalszy na programie 
naszych scen i scenek parafial- 
nych, a z niemi przetrwa długo 
i imię zasłużonego ich twórcy. 
A choć w tym rodzaju twórczo- 
ści śp. Zahajkiewicza zapewne 

niejedno wytknąćby się dało — 

najważniej}szem zaś do wy- 
tknięcia jest to, iż w przeważ- 
nej dzieł jego liczbie znać tę 
robotę dorywczą, pośpieszną, 
powierzchowną, bo po amery- 
kańsku to było robione, — a- 

leć ów sposób wytworzyły u 

niego niewątpliwie warunki tu- 

tejsze: trzeba — bywało — 

sztuki zaraz, za tydzień, za dni 

parę, nie było czasu na subteli- 
zowania artystyczne, trzeba 

było łapać pomysł, skąd się da- 

ło, przerabiać, dorabiać, popu- 

laryzować, a po rzuceniu na 

papier ledwo w formie dyalo- 
gu, trzeba było gonić próby, 
robić spektakle i grać same- 

mu i uczyć grać innych — nie- 
rzadko tych, co prawie czytać 
nie umieli, im musiał reżysero- 
wać. ... 

I oto tu nowa wielka część 
prac wielu i wielkich — Zahaj- 
kiewicza : scena sama — teatr. 

Zahajkiewicz był w Polonii na- 

szej pierwszym wybitniejszym 
reżyserem i pierwszym akto- 

rem dramatycznym wcale nie- 

zgorszego talentu i ro^leglej- 
szego pokroju, a uznawszy i 

podawszy rodakom ideę, że 

teatr to wielka szkoła narodo- 

wo społeczna, sam w tej szko 

le nauczycielem został naj- 
pierwszym i bardzo pożytecz- 
nym.Tylko ten, co na tem polu 
pośród nas pracuje, a do ta- 

kich i kreślący to wspomnienie 

należy — ocenić może, gdy się 
łamie z trudnościami, nieraz 

nieprzemożonemi, złączonemi z 

wystawę, tej, czy owej sztuki, | 
może wyobrazić sobie, jakie 
kolosalne trudności musiał 
mieć'do zwalczania Zahajkie- 
wicz — przed laty, wystawia- 
jąc tu pierwsze sztuki i formu- 

jąc pierwszych aktorów. Łat- 
wie nam stosunkowo przycho- 
dzi dziś podawać sztuki lepsze, 
forsować przebojem znajomość 
jaką taką repertoaru polskiego 
i obcego, choć zgrubsza, gdy on 

już oddawna ludzi uczył, co to 

ten teatr — ta scena, gdy poka- 
zywał, jako stąpać po niej i z 

manekinów robił — amatorów. 
On orał w największym trudzie 
grunt pierwotny, my bronuje- 
my już lżej po nim ; i gdy nam, 

czasem — często bywa ciężko, 
jakże jemu być musiało przed 
laty? 

A przecie ten człowiek w wa- 

runkach tak syzyfowych naor- 

ganizował tu jeszcze cały sze- 

reg kół i kółek i towarzystw 
dramatycznych, roił nawet o 

zorganizowaniu poważniejszej 
instytucyi i należał do grona 
twórców Polskiego Teatru w 

Chicago, najlepszej próby wy- 
tworzenia na obczyźnie stałej 
sceny narodowej, wśród tego 
zaś wciąż pisał dla sceny — pi- 
sał dla niej faktycznie do ostat- 

nich lat i miesięcy życia, grał 
jeszcze i reżyserował do nieda- 
wna. ... Zaiste wielkie musia- 
ło być umiłowanie Sztuki u 

człowieka togo, który już sił o- 

statkiem goniąc, jeszcze dla 

sceny ludowej polsko amery- 

kańskiej pracował 
Tedy — mnogo jest bardzo 

mnogo racyi, że nie zapomnimy 

ço tak rychło, że nie przeminie 
jego dorobek i jego zasługa w 

środowisku rodaczem — wy- 
:hodźczem, bo służby i zasłu- 

gi jego tutejsze tak były wiel- 
kie, że zapomniane przy nicli 
będg. usterki i błędy, jakich i je· 
po życiu — jako każdemu 'A 

nas nie brakło, lecz tych wnet 
— ot jedno pokolenie przemi- 
nie i już nikt ich i pamiętać nie 
będzie, natomiast pozostanie 
jego imię dobre, rzetelne, za- 

sługą opromienione. 
W życiu śp. Zahajkiewicza 

były dwa czynniki, szkodliwe 
dla jego wielkich talentów, któ- 
re η i eza przeczenie w znacznej 
bardzo mierze obniżały i pęta- 
ły· polot ducha jego : pierw- 
szym było to, iż zbyt młod«o 
przyjechawszy z Kraju, gdzio 
jeszcze nie miał czasu ni moż- 
ności zdobyć studyów rozle- 
glejszych i głębszych — tu w 

Ameryce, wśród Polonii 
kształcić się, pracować nad so- 

by już nie mógł, nie miał czasu 

— tu go stawiono natychmiast 
do roboty dJa innych, dla spra- 
wy, dla społeczeństwa — tu od- 
razu go zapracowano i wszyst- 
kie jego siły absorbowano do 

ostatecznych, możliwych gra- 
nic; drugi ów czynnik szkodli- 
wy — to było powodzenie jego 
wielkie w Polonii i jego przeja- 
wy złudne, zgubne dla młodego 
jeszcze niewyrobionego podów- 
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czas laieniu, Kiure musiuiy jut·- 

jedną słabość spowodowały 
Me ze wszystkie m tu wina by- 
ła Zahajkiewicza samego: psu- 
to go, ach, jak psuto — kto 
starszy, pamięta czasy jego 
dawne, początkowe, ten też wio 
dobrze, iż mamy racyę, to pi- 
sząc, a dodamy, że ci sami, co 

nieraz później obwiniali czło- 

wieka, ci sami może bywał i 
współuczestnikami jego począt- 
kowych, później tak zgubnych 
słabnięć. O, jak nad tem bolał 
sam Zmarły, ach, jak bolał — 

chwilami gorzkiemi, w których 
dawne wspomnienia mieszały 
sio z poczuciem odosobnienia i 

opuszczenia, jakie było udzia- 
łem ostatnich lat jego życia, co 

przedwcześnie i smutnie sio 
skończyło, a mogło mieć lot je- 
szcze długi i świetny i piękny» 

Przyznacie, że wielu z tych, 
co go winili — sami wad mają( 
co niemiara, jeno nie mają za- 

sług jego ni tysiącznej cząstki, 
on zaś usterkę jedną służb i 

prac niezmordowanych i zasług 
drogocennych dorobki om opła- 
cił rodakom. O, jak nad tem bo 

lał sam Zmarły, ach, jak bolał— 
Ot życie biedne — polskiego li- 
terata poety tułacza Po- 

chłonął go Moloch ciężkiej pra- 

cy w stosunkach, panujących 
wśród Polonii amerykańskiej... 

Z żalem stajemy nad jego 
trumną i z sercem bolu pełnera 
składamy na niej kwiaty pa- 

mięci Nie zwiędną! Non 
omnis vioriar — mógłby o s o-· 

bie rzec śp. Szczęsny Zahajkie- 
ivicz, bo dzieło jego, bo dziel 
jego zastęp cały — przeżyje 
£o długo i pamięć jego opro- 
mieni tym, co po nas przyjdą, 
jako że „on był z tych, co tu 
ducha budzili polskiego.".... 

k. w. 

Z BOSTON, MASS. 

Z lasów w Stanio Maine powrócił 
do pracy do Bostonu Michał Raw- 

ko i zaraz u progu miasta zrobił inte- 

res, jakich mało. 

Przy North Station zaczepił mą- 

drego Michała jakiś gentleman i po- 

prosił o zmianę studolarówki. Usłuż- 

ny Kawko powiada, że niema całej 
setki. 

„Ali right daj $75, ale prędko, bo 

mi się śpieszy na kolej". 

Tranzakcya nastąpiła, no i uszczę- 

śliwiony nabywca stu dolarów spie- 

szy do banku polskiego przy Cross ul. 
i pokazuje swój nabytek, żądając wy- 

miany. 
Panie, powiada śmiejąc się kasyer, 

takimi papierkami może pan pokój 
wytapetować.... 

Był to falsyfikat studolarówki. 
O mało co nio stracił życia Henryk 

Gil z Arliagton, robotnik w Edison 

Company, kiedy przez nieostrożność, 
zakładając przewód elektryczny na 

nowy słup, wszedł w kontakt z prą- 

dem elektrycznym. Ubranie jego o- 

kręcilo się około drutu i zaczęło się 

palić. Z trudnością zdołali wydobyć 

go z niebezpiecznej pozycyl jego to- 

warzyszg. 
AVypadek ten miał miejsce na na- 

rożniku Massachusetts ave. i Med— 

ford ul. 
Gil leży w szpitalu „Symmes Hos- 

pital". Ttan jego groźny. 
Dziewiętnastoletni Jerzy C zer y li- 

ski, 12 Hancock ul., Chelsea, złamał 

nogę i boleśnie został pokaleczony na 

elewatorze przy 258 Washington ul·, 

gdzie pracował jako posłaniec. 
Chłopiec wprawił w ruch windę, 

zanim wszedł do śjrodka i wskutek 

tego dostała się jego noga między 
elewator i ścianę. 

Na stacyi ratunkowej przy Hay— 
market sq. skonstatował doktór zła- 

manie prawej nogi. Czeryński leży w 

miejskim szpitalu. 
„Xio l»ojadę do Francyi" powie-· 

dział do swojego kolegi J. Horwicz, 

46 Spring ul. i zanim wezwanie do 

poboru otrzymał pożegnał kolegów i 

w niewiadomym kierunku z Bostonu 

wyjechał. 
Po trzech dniach już znalazł się 

Horwicz w rękach policyi w Adams. 

Przywieziony przez detektywa do Bo- 

stonu, siedzi w więzieniu 1 wyklina 

swój los 1 spryt policyi. 

Z AUBURN, Χ. V. 

Szzczęśliwio było panu LWonowi 

Wronie na świecie! 
Był zdrów i silny, zawsze w do- 

brym humorze I.... żył jak paczek 
w maśle. 

Lecz najwidoczniej dobre czasy nie 

dla niego były stworzone. Za dobrze 

mu było 1 puścił się na· bezdroża. 

W końcu został ukarany I posłany 
do więzienia w Auburn. Za stara- 

niem przyjaciół darowano mu coś o- 

koło sześciu lat z kary i puszczono 

na wolność, espodziewajac się, że 

Wrona się popraw! I poprowadzi ży- 

wot porządny. 
Niestety! Leon Wrona dostał się 

znów w ambaras 1 przyznał się, źe 

dopuścił się kradzieży, rozbijając szo- 

pę, w której znajdowały się bicykle 
1 dwa skradł. 

To też sędzia Brown nie miał lito- 

ści i posłał Wronę do Auburn na 

ciężkie więzienie na lat cztery i 6 

miesięcy. 
Ponieważ zaś Wrona nie wysłużył 

pierwszego terminu, przeto przesie- 
dzi 11 lat Î 

Gdy wyjdzie na wolnoić, Polska 

będzie już wolna 1 o wojnie zapom- 

nimy. ... 

Drugi który stawał przed sędzia 
Brown, był Aleksander Pietkiewicz, 

zamieszkały w Slan, Ν. Y., tuż za 

granica miejską. 
Pietkiewicz przyznał się że dopu- 

ścił się zabójstwa w drugim stopniu 
i dostało mu się zaledwie dwa lata 1 

dziesięć miesięcy więzienia w Au- 

burn. 

Z ręki Pietkiewicza poniósł śmierć 
Józef Domblewcki. 

,,Ile razy byłeś karany, Pietkie- 

wicz?" — zapytał pod-prokurator 
Sumner, na co Pietkiewicz odpowie- 

dział: 
„Ani razu nie byłem aresztowa- 

ny". 

To utorowało drogę młodemu 21 

lat liczącemu Polakowi do uzyskania 

lekkiej kary. 

Kto chce czytać najlepsse co- 

dzienne pismo polskie, niech się 
uda do pana Ρ .M. PAWOLL, 
naszego agenta na Duncan i oko· 

Ucf i zaabonuje tobie « DąiennUt 


