
WIELXA ILOŚĆ POLAKÓW UDAJE SIĘ OBE- 

CNIE DO FRANCYI, BY WRAZ Z ALIANTA- 

Ml WALCZYĆ O WOLNOŚĆ NASZEJ OJCZY- 

ZNY POLSKL 

Jak na ziemi Waszyngtona jest źle Polakowi, 

pdy nie może mówić po angielsku, tak każdemu Po- 

lakowi udającemu się na front walki nieodzownie 

potrzebnem jest poznać najgłówniejsze wyrazy mo- 

wy francuskiej. Aby sprostać temu zadaniu zawiada- 

miamy Polaków, że mamy w zapasie Samouczek 

polsko-francuski i sprzedajemy takowy po 50c. 

Zamawiajcie i adresujcie — 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
Departament książek. 

1455—57 West Division ulica. Chicago. Illinois. 

...WIELKI... 
KALENDARZ UNIWERSALNY 

czyli powszechny dla wszystkich stanów polskiego na- 

rodu na rok 1918 wyszedł z druku w trwałej oprawie, 
obejmuje 320 stronic druku i zaopatrzony jest w prze- 

szło 130 illustracyi. 

Oprócz kalendarium, przepowiedni pogody na cały 
lok. zmian i zaćmień księżyca i słońca, świąt legalnych 
w Stanach Zjednoczonych, obejmuje bardzo wiele po- 

wieści tak treści religijnej jak i na tle obecnej wojny; 
dalej obejmuje dział bardzo dobrej humorystyki, pięk- 
nych wierszy oraz poradnik gospodarczy. 

Extra jako dodatek dwa duże obrazy wielkości 12x9 
cali — jeden przedstawia wszystkie flagi państw wal- 

czących. drugi widok z życia francuskich żołnierzy oraz 

1 kalendarz ścienny. 
Kalendarz ten będzie miłą pamiątką w każdym do- 

mu polskim, zamawiajcie więc póki zapas starczy. 

Cena tego pięknego obrazkowego kalendarza tylko 
75c, na przesyłkę pocztową dołączcie 15c ,a wyślemy 
wam za poświadczeniem pocztowem. 

Adresujcie zaraz — 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
Departament książek. 

1455 W. Division str. Chicago, 111. 

IfS 

5e i DWA KUPONY 
erztą lub !2c jcżtli zgłj- 
sicii sif ii ifisu qs33:sc.j 

OBRAZ 
OBECNIE RZĄDZĄCEGO KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM 

PAPIEŻA 
BENEDYKTA XV. 

PIĘKNA FOTOGRAWURA NASZEGO WŁASNEGO 
WYDANIA. ROZMIARU 12x15* CALI, KTÓRA PO- 

WINNA SIĘ ZNAJDOWAĆ WE WSZYSTKICH DO- 

MACH KATOLICKICH. 

Kto przyniesiekiwa kupony iüc (lub przyśle 5c) otrzym* 
piękną foto^r^wurę lL'x 15ł cali chwalebnie nam panują- 

OJCA Św. BENEDYKTA XV. 

TTLKO W BIURZE: 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO 
14 S3-S *7 W. Division St. Chicago 

:: 

Konstytucya 3f£, S®1 
v bro&zurce do nabjol» po ÎO centów u 

Sp. Nakład. Wydawnictwa Polskiego 
1455-1457 W. DIVISION ULICA 

CHICAGO. ILL. 

S£3Ä Schody Majowe. 

WALIGÓRA.! 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA jj 

i z czasów Leszka Białego i; 
— przez — 

| J. t. Kraszewskiego. 

(Ciąg dalszy.) 
Jemu też tego tylko było potrzeba. 
Księcia prawie jak nie znał, zdalcka więc, nim 

się zbliżył z pokłonem, począł nui się przypatry- 
wać. Leszkowego brata poznać w nim było trudno. 

Twarz była inna, namarszczona, pofałdowana, nie- 

spokojna. namiętna, w oczach coś dzikiego, ruchy 
miał gwałtowne, mówę krótką i ostrą. Widać w 

nim było, że podrażniony, mógł się dopuścić sza- 

leństwa i wściekłości. Duma wydymała mu usta, 

11 na małe księstwo za wielkim panem chciał się oka- 

zywać. 
jl Taszko nie bez pewnej obawy zbliżać się po- 

czął ku niemu, tak jak się do zwierza strasznego 
' po-dchodzi, oglądając się. aby mieć odwrót pewny, 
• słyszał bowiem, że za księcia Konrada nikt ręczyć 

nie mógł, jak się skończy rozmowa, a rycerz, nic 

|| rycerz, swój czy cudzy, u niego to nic nie znaczyło 
'j wieszał ścinał, gdy w gniew wpadł, w gniew zaś 
11 wpadał bardzo łatwo. 

Jaszko nie wiedział, po co był zawołany, 1110- 

' gła to być nagroda lub chęć zaciągnięcia go w słuz- 

| be,'czego teraz, gdy się tu rozpatrzył, niebardzo 

| sobie życzył, a odmówić laski księcia Konrada 
strach było. 

Książę chodząc, gdy postrzegf jaKsę, taKzc 

11 mu pilno się przyglądał. 
| Pokłonił się zdała Jaszko. 

— Słyszę z Krakowa jcdziccie? — zapytał 
| książę. 
I — Tak jest. miłościwy panie — odparł Jaksa.. 

— Cóż ci tam nie w smak było? 
I Jaksa milczał. 

| — Człek po świecie zwyczajnie szuka szczę- 

j ścia, a często znajdzie guza — odparł Jaszîo. — !'y- 
cerskiemu człowiekowi nudzi sic siedzieć z ręka- 
mi założonemi, a u nas nie co robić. Nasz pan spo- 

kojnego ducha jest. 
Konrad bystro nań patrzał. Jaszko nie dając 

czasu na odpowiedź, pośpieszył dodać : 

I 
— Mam powinowatych 11 księcia Władysława 

i Światópełka, tam kord się przyda zawsze i tam 
' też myślę ciągnąć. 
' Zmarszczył się książę Konrad. 

— Znalazłeś się po rycersku, żeś i po drodze 

nie podróżował — rzekł żywo. — Hę! Oto macic 
' 

wy. Krakowianie, próbkę, jak mnie na moim.dzia- 
' le obsadzono. Leszek siedzi spokojnie, u ja tu na 

rubieży uganiać się muszę, iż tchnąć nie mam cza- 

' su. Poganie byli już w Płocku, spalili kościół i 

wieżę, splondrowali miasto... nabrali dziewek i 

młodzieży. Takie moje tu życie ! Prawda — do- 

bre? 

Jaszko głową schylił. 
—Choć W aszej Miłości z tem niewygodnie — 

rzekł — ale coby robił nasz pan. gdyby go tu po- 

sadzono? Właśnie dja rycerza przystało siedzieć 
tam, gdzie o walkę nie trudno. Prawda, że i Le- 
szek bił dobrze pod Zawichostem, męstwa mu nie 

braic. ale serca do tych spraw nie ma. 

Spojrzawszy 11a Konrada, Jaszko prędko spuś- 
cił oczy, tak dziwne spotkał wejrzenie jego, ba- 

dające i złośliwe. 
— Gdybym ja siedział na Krakowie — zawo- 

łał. śmiejąc się — wiedziałbym ja, co tam robić. 

Jest i tam co poczynać. 
Nastawił pięść, podnosząc ją do góry. 
— Tam u was książę sługą być musi biskupa 

i rycerstwa! — zawołał groźno. — Iwo, jak jego 
poprzednicy, dobrał sobie takiego, co go słucha. 

Nieciłbym ja tam był, musiałby biskup siedzieć w 
' 

kościele, a rycerstwo iść tam, gdziebym kazał... 

Jaszikowi zrobiło się ciepło koło serca, boć też 

poczuwał się do tego rycerstwa, lecz minę zrobi- 

wszy układną, rzekł: 
— Juści głowy słuchać trzeba i musi jeden 

rządzić, a rozkazywać. 
— A u was przez to źle —dodał Konrad —» 

że rozkazują wszyscy i nikt nic słucha. Jeden bis- 

kup tam pan i jego klechy. Ja z księdzem w koś- 
ścielc żyję zgodnie, ale żeby mi etil i ów nosa wty- 
kał, gdzie mu się nie należy, tego nie dam ! 

Wyrwało się to wyznanie księciu, jakby mi- 

mowolnie, wnet języka zakąsił i zamilkł. 
— Jechać chcecie do Władysława młodszego 

i do Światopełka? — zapytał. 
■— Tak jest, miłościwy panie. 
— A toć oni z twoim panem nie są w zgo- 

dzie ? 
Na to pytanie Jaszko nie odpowiedział; mil- 

czenie zań mówiło. Konrad je zrozumiał. 
— Ja sie do ich sporów mieszać nie myślę — 

I dodał po przestanku — mam dosyć biedy w domu. 

Ale z pomocą rycerzy niemieckich, którzy mężni 
są i dobrą broń mają, a naprowadzą mi najlep- 

J szych swoich ludzi z całych Niemiec, przecież ra- 

dy dam. Siedzieć będę za nimi, jak za mu- 

rem. 

Jaszko głową potwierdzał. Książę namyślił się 
trochę i powtórzył dobitnie. 

— Ja się tam w te spory Światopełkowe z 

Leszkiem nie będę wtrącał. Światopełk mi na Po- 

morzu potrzebniejszy. 
Jaksa zrozumiał, iż to,, co słyszał, mógł pow- 

tórzyć i uśmiechem a ruchem rąk gorliwie pota- 
kiwał. Rozmowa byłaby może przeciągnęła się i 

jeszcze stała otwartszą gdyby książę, który na wa- 

łach stał, nie spostrzegł czegoś w oddaleniu. Zwró- 
cił się natychmiast cały ku orszakowi, który właś- 

i nie wjeżdżał we wrota. 

(Dokończenie nastąpi.) 

fl K. DICKENS. H 

! KLUB PICKWICKA j 
| ■»H) o 

ft Przetłomaczył z Angielskiego B | 
fi WŁODZIMIERZ GÓRSKI. & 

i (Ciąg dalszy.) 
Pani Wellcro.wa również nic zaniedbała oddać 

sprawiedliwości gorącemu winu. Zacna dama zaczę- 
ła od oświadczenia, iż nie może wypić ani kropelki 
potem wyipiła kropelkę, potem wielką kroplę, po- 

tem znaczną ilość kropli; a ponieważ czułość jej 
była widocznie z rodzaju tych substancyi, które roz- ( 

puszczają sic w spirytusie, więc po każdej kropli 
płynu roniła jedną łzę, tak, że w końcu doszła do 

najwyższego stopnia umartwienia. 
Weiler okazywał wielki wstręt do wszystkich 

tych symptomów. 
— Samiwelu, mój chłopcze — szepnął nakoniec 

do syna — czy niema też czego popsutego we wnę- 
trzach twej macochy i pana Stigginsa? 

— Skądże to wnosisz? 
— A stąd, że wszystko, co piją, nie zdaje się 

isć im na korzyść, ale natychmiast przetwarza się 
w wodę i wypływa oczami. Wierz mi, iż to jest nie- j 
moc organiczna. 

Wynurzywszy to uczone zdanie, Weiler począł 
mrugać i wyrabiać głową rozmaite ruchy, które na 

nieszczęście zostały spostrzeżone przez jego żonę, 
damie tej zrobiłoby się wskutek tego niezawodnie 

bardzo niedobrze, gdyby wielebny Stiggins, podnió- 
słszy się, jak mógł. nic rozpoczął kazania dla zbu- 

dowania obecnych, a głównie Samuela. Wzywał go 

on, by był ostrożny w tem miejscu zatracana, by 
w strzymywał się od hipokryzyi i dumy, i co do tych 
dwóch ostatnich punktów brał przykład z niego 
Stiggins. Zaklinał, by przedewszystkicm wystrze- 

gał się pijaństwa. Xa nieszczęście, w tein miejscu 
kazania wielebnemu gentlemanowi zaplątał się ję- 
zvk, a oratorsicie ruchy zmusiły go do pochwyceni«*, 
za poręcz krzesła, z obawy stracenia równowagi. 

Pani Wcllerowa płakała rzewnemi łzami : Sam 

usiadłszy na krześle, jak na koniu, spoglądał na kaz- 

nodzieję wzrokiem pełnym skupienia ducha, od cza« 

su do czasu zerkając na ojca, który usnął w połowie 
przemówienia. 

— Brawo! bardzo pięknie! — zawołał, widząc, 
że pasterz wreszcie naciąga swe dziurawe rękawi- 
czki. 

— Spodziewam się, że ci to wyjdzie na dobre— 

rzekła pani Wellerowa. 
— I ja tak się spodziewam — odrzekł Sam. 

— Chciałabym, by to równy skutek wywarło 
i na twego ojca. 

— Dziękuję, moja droga — odrzekł Weiler. — 

Jakże się masz teraz, moja kochana? 
— Bezbożnik ! 

— Człowiek zbłąkany — dodał pan Stiggins. 
— Dobrze, dobrze ! Ale powiem ci, moje życic 

iż jeżeli dłużej tu zabawimy, to klacz nasza goto- 
wa potem wywrócić szaraban i krzesło z pasterzem 

Usłyszawszy to, pan Stiggins wstał, wziął ka- 

pelusz i parasol, pani Wcllerowa, również wstała i 

Sam, odprowadziwszy ich aż do progu, pożegnał z 

wielkiem uszanowaniem. 
— Sammy — rzekł stary Weiler za odchodncm 

do syna, oglądając się na wszystkie strony — moje 
uszanowanie gubernatorowi — i*poradź mu, niech 

się namyśli nad tem. co ci powiem i da mi znać na- 

i lępnie. Ja i pewien stolarz ułożyliśmy plan wydo- 
bycia go stąd. Fortepian, Sammy! fortepian!...— 
powtórzył raz jeszcze, trącając syna ręką w piersi *' 

cofając się o parę kroków, by lepiej sądzić o efekcie 

jaki to sprawi na nim. 
— Co chccsz przez to powiedzieć: 
— Fortepian fałszywy,, Samiwelu — odrzekł 

Weiler w sposób jeszcze bardziej tajemniczy. —j 
Fortepian, .który gubernator wynajmie, ale który, 
grać nic będzie. 

— Do czegóż to doprowadzi? 
— Każe powiedzieć memu przyjacielowi stola- 

rzowi. by go sobie zabrał. Teraz rozumiesz? 
— Nic. 
— \Yc środku nic będzie maszyneryi ; pomieści 

się więc tam wygodnie; oddychać będzie przez no- 

gi, wewnątrz próżne. Pojedzie wprost do Amery- 
ki... rząd amerykański nic wyda go, dopóki będzie 
nr.ał pieniądze. Gubernator pozostanie tam do 
śmierci pani Bardellowcj. albo dopóki Doddsona i 

Fogga nic powieszą, co pewno prędzej nastąpi: wte- 

dy powróci, napisze dzieło o Amerykanach ; dziełem 
tem spłaci wszystkie wydatki i jeszcze mu się coś 
może okroi, jeżeli należycie obrobi Amerykanów. 

Weiler skreślił ten rys ogólny spisku bardzo 

pośpiesznie; następnie, nic chcąc osłabiać wrażenia | 
wyniósł się. 

Sam zaledwie mógł odzyskać zwykłą swą po- 

wagę po tajemniczem zwierzeniu sic ojca, gdy wtem 

ukazał się pan Pickwick. 
— Samic — rzekł filozof— mam zamiar przejść 

się po więzieniu i chcę. byś mi towarzyszył. Ale. 

patrz-no — dodał, uśmiechając się, — oto jeden wię- 
zień, znany tobie. 

— Który, panie? Czy ten gentleman brodaty, 
czy ten w niebieskich pończochach? 

— Ani jeden ani drugi. Ktoś z twoich przyja- 
ciół. ... 

— Z moich przyjaciół? 
— O! pewny jestem, że go pamiętasz... Ale 

cicho!... ani słowa!... Otóż i on. 

Podczas tej rozmowy przybliżył się pan Jingle. 
Nie miał 011 już tak nędznej powierzchowności: u- 

brany był w suknie na pół tylko podszarzane, wy» 

kupione, dzięki panu Pickwickowi, z zastawu. Wło- 

sy podciął sobie, bieliznę miał czystą, ale jeszcze był 
bardzo blady i chudy. Wlókł się powoli, opierając się 
o kij 1 łatwo było domyślić się, że bieda i choroba 
mocno mu się dały we znaki. Gdy pan Pickwick wi- 

tał się z nim, Jingle zdjął kapelusz i wydawał się 
bardzo zmieszanym i zawstydzonym, ujrzawszy 
Sama. 

! Nowość Nowość ! 
Najpożyteczniejsza Książka Opatrzona 17 I 

Tablicami Zawierającemi 700 Okazów. 

I oraz 631 rysunków w tekście według dzieł Bergiego, Lakowitza I 
i innych I 

npT«7 Wł M Kozłowskiego 

I 
zebranych przez Wł. M. Kozłowskiego 

wyszła z druku. 

Ksjąika ta powinna znajdować się w każdym domu ze względu, 
śe opisuje tak pożyteczne jak i szkodliwe zwierzęta, rośliny itd. 

DZIAŁ PIERWSZY obejmuje królestwo zwierząt — 

W części 1-szej małpy, nietoperze, owadożercze, drapieżne, 
gryzonie, wieloryby oraz t. p. gatunki. 

W części II-ej wszelkiego rodzaju ptaki drapieżne, śpiewa- 
jące, tażące, grzebiące, biegające, pływające itp. 

W części III-ej żółwie, krokodyle, węże, jaszczurki oraz 

wszelkie płazy. 
W części IV-ej żaby i ogoniaste. 
W części V-ej wszelkiego rodzaju ryby. 
W części VI-ej owady i motyle. \ 

DZIAŁ DRUGI: Królestwo roślinne; a więc drzewa owocowe, 

leśne, drzewa i krzewy rosnące w strefie gorącej, rośliny wa- 

rzywne, przemysłowe, pastewne, zioła trujące i zdrowotne, 

grzyby, trawy, zbieranie roślin i układanie zielników. 

DZIAŁ TRZECI; — Królestwo minerałów. 

Książka ta obejmuje tyle pożytecznych rzeczy w pięknej płó- 

ciennej oprawie na pięknym papierze; kosztuje tylko $1.50. 
ł 

Dzieło to wydaliśmy w ograniczonej ilości — nie odkładajcie, 

I lecz zamawiajcie dopóki zapas starczy, adresując : 

.DZIENNIK ÇHICAOOSKl! 
Departament książek. 

■ 

1455 W. DIVISION ST. CHICAGO 

I 
I 
I 
m 

I 

« 

I 

PIERWSZY 
KIESZONKOWY 

POLSKO-ANGIELSKI 
i ANGIELSKO-POLSKI 

DvkcYonarz°Słownik 
Zawiera 3°,000 wyrazów, 256 «tronie z objaJw*. 
oiami do wymowy kaideft Ufielskiego wyrazi. 

Książeczka Jest rozmieni oaU pnaz cala, oprawna 
w delikatną skórko, ■ wytłoczonym polskim orłem t złotym 
napisem. Jestto dziełko, opracowane przez faohowca. Na 
koócu książeczki majdają alq rozmówki najczulej omy- 
wanych zdaó w potocznej mowie. 

Lepszy od słownika Chodźki ^ ten za- 
— r--# prawie tyla 
wyrazów, co 1 «łowmlk Chodtkt, ale lepszy jest od tero sło- 
wnika tem, te daja właściwe 1 poprawne tłómsczeme wy* 
razów l dobrą wymów* Przytem książka zaopatrzona jest 
w alfabetyczny »korowtda, papier denkl I mocny; rozmiar 
książeczki tgrabdy I łatwo moe* byd noszona w kieszeni 

Cena ty Dc* 75 centów m egzemplarz. 

Dziennik Chlcagoski 
14554V W. Dhrlalon alle» 

CHICAGO, ILtŁ. 

Bi«ro «svam —od f dB fsao do T:«0 
w1#cł, s ajjartl— atoiatsllSwl»iw«yKych. 

jg y, 

IV 

W?m 
/w. r/j 

Oprawny w skórkowej 
okładce, $1.25 

ront* lo nnUw wlfcej. 

SŁOWNI K 
POLSKO-ANGIELSKI 
ANGIELSKO-POLSKI 

opracowany przez S. Z. i W. B. 

Nareszcie zjawiła się książka, najpotrzebniejsza naszemu wy- 

chodćtwu w Ameryce. Jestto SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI 
i ANGIELSKO-POLSKI. Własnego naszego nakłada, przeto m o* 

żem y śmiało ręczyć każdemu, że lepszej od niej NIEMA. Roz* 

raiaru 54*3^x1^ cali, zawiera ona więcej wyra «öw, niż inna 

słowniki dwa i trzy razy większe. Nadto opracowana przez lodzi 

zdolnych i fachowych i ludzi znających język nietylko polski 
nader dobrze, lecz także i język angielski. Objaśnienia podany 
tak w polskim jak i w angielskim języka, są najprostsze i zrozu- 

miałe każdemu, mającemu cokolwiek znajomości z językiem aa* 

gielskim. 
Zamawiajcie natychmiast, gdyż zapas nasz gotów ałę wyczer- 

pać wkrótce. Można nabyć w naszej administracyi, jakiegokol- 
wiek dnia, od godz. 7:30 rano do godz. 7 JO wieczorem. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1455-57 West Division ulica, CHICAGO, ILL 

Oprawny w zwykłej 
okładce, S 1.00 

Pocitą 10 centów wlęcaJ. 


