
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO 
ARCHIWUM (#22) 

 Istnieje pewna interesująca teoria nazwana 
“teorią czarnej skrzynki”. Mówi o przedmiocie, 
którego wewnętrzna budowa jest albo w ogóle 
nieznana, albo znana bardzo słabo. Przedmiot taki 
można analizować jedynie pod kątem jego reakcji 
na określone wymuszone bodźce.    
Prawdopodobnie wielu z nas nie zdaje sobie 
sprawy, że w naszym Archiwum w Rzymie mamy 
ponad 200 czarnych skrzynek. Skrzynek, w których 
przechowujemy skarby naszego Zgromadzenia. 
Niektóre z tych skarbów ujrzały światło dzienne w 
różnych publikacjach, ale są tu też inne, które 
czekają na swój czas… 

(Czuję moje przeznaczenie! #22) 

 W naszym Archiwum w Rzymie znajdują się 64 listy napisane przez Br. Kazimierza 
Żeglenia w latach 1890-1913. Większość z nich była skierowana do ówczesnych Generałów 
Zgromadzenia: do Waleriana Przewłockiego, a po jego śmierci, do ks. Pawła Smolikowskiego. 
Jak widzieliśmy w poprzednich newsletterach, Br. Kazimierz w pierwszych listach dzielił się 
swoimi radościami i trudnościami podczas pracy jako zakrystianin w parafii Św. Stanisława 
Kostki w Chicago. Jednak w 1897 roku ton jego korespondencji zmienia się całkowicie. Słowa, 
które kieruje do Generała są wypełnione radością, entuzjazmem i pasją. 14 lipca 1897 napisał: 
“Cała moja nadzieja w Bogu, czuję moje przeznaczenie! Wiem czym byłem, wiem jak żyłem i 
wie gdzie mnie Pan Bóg zaprowadził. Ato niepodobna zaprzeczyć że Pan Bóg się opiekuję, 
gdyż odpowiednich ludzi do pomocy mi przysłał.”(ACRR 38769). Powód zmiany jest jasny: 
wynalazek nad których Żegleń pracował od pewnego czasu w zaciszu swoje celi zakonnej, w 
końcu był gotowy, aby ujrzeć światło dzienne.  
 Pierwsze publiczne testy odbyły się z użyciem jako celu ciała zmarłej kobiety i żywego 
psa. W końcu Br. Kazimierz zdecydował, aby wypróbować swoja kamizelkę na sobie. Jak 
napisał do generała Przewłockiego “dnia 10 lipca wziąłem osobiście pancerz na siebie i 
strzelono do mnie, wyszedłem bez szwanku” (ACRR 38769). 
 W dzisiejszym biuletynie chciałbym pokazać wam artykuł z “Dziennika Chicagoskiego” z 
dnia z 12 lipca 1897 mówiący o pierwszych testach Żeglenia. Ciekawostką jest, że “Dziennik 
Chicagoski”, gazeta ukazującą się w latach 1890-1971, był założona przez zmartwychwstańców 
z Chicago.  

szymanowskicr@me.com



D Z IE N N IK  CH ICAG O SK I
P fo il  M lltjc ia i, i n l e m i a  PoU U w

«  la u M k  ^ id a ic to a jc k  Am arjkl TU n.

WTCHODZl C O D ZI1* 
wyjtwny, N t.drl«I 1 świąt ■rocjTttTCk.

TELEFON W EST 794-

Za ogłoszenia i artykuły pod marłów 
• t .i NADESŁANE1, R edakcjaDzień 

Chicagoskiego nie bierze odpowie-
t.alnodct.

PRZEDPŁATl  W T50SI:
r! •1 i-or.* w rilaslł, ro rza io ..............................*8.0

i y i l i a n »  CiUctąe pocztą raczal* >4 9
• • cme poeci*............................................  Ha

.■•no* wrdanle, po jed jńccj ozm ar........  1*

Wszelkie listy, korespondencje Jako- 
ty przesyłki pienię ne nale y posyłać
H -d adresem:

The Polish Publishing Co.
141 Jb 143 W. Dmsion 8tr., 

_____________________CHICAGO, ILL.

UT1EZS AT THE CH1CACO. ILU. POST OFTICS 
AA SECOSD CLASS MATTEt

I  biura meteorologicznego.
1 c it ) t ratere azLaiej.za:
O coćz. 7 ru to  — bO atopcl T. (w ylej ztcA

* 8 “ — 61 ** *
" 9 M — 61 “ *
•* 10 ** — 63 ** “
** U “ — d  M “

W ogOle pegods d z il wieczorem 1 jutro cieplej.

Za co??

Czy ja cieb ie, ziem io świata,
Za to pokochałem ,

 eś ty piękna i nietknięta  
Zbrodnią, ani szałem ?

Czy ja cieb ie, P olsko moja,
Kraju mój jed yn y ,

Za to czczę, — źe sławna zbroja—  
Mę ne tw oje syny? #

Czy ja was, m e lasy, pola 
I ojczyste Di wy,

Za to kocham ,  em  pacholę 
 y ł wśród was szczęśliwy?

Prawda, n ie ma pól złocistych,
Jak te nasze łany,

A ni wonnych łąk kwiecistych,
Jak \en  brzeg w iślany.

Prawda, nie ma w św iecie zbroi,
Jak polskie pałasze,

A n i cudnych takich dziewic,
Jak  te  polki nasze.

Prawda, nie ma lepszej w św iecie  
Jak ta polska cnota,

N i cudniejszej n ie znajdziecie,
N i  polska prostota.

Leoz czy  za to mi ojczyznę  
K ochać serce ka e?

C zyliź  krwawą tę  spuściznę 
Szalą  szczęścia zwa ę?

B y ś  szczęśliw y b y ł jak w niebie, 
Kraju mój jedyny,

N ie  lgnęłob y  tak do ciebie  
Serce tw ej dzieciny.

L ecz d latego,  eś w  ałobie,
W  nędzy, poniew ierce,

Za to garnie się ku tobie 
Me zbola łe serca!

Za to kocham cię ,  e dola 
O dbieg ła cię  złota,

 e udziałem  twym  niew ola —  
B oleść  i sromota!

Dzwon.

W szkole-
Nauczyciel. Co to jest zima?
Syji icłuściciela lombardu. Tatuś 

powiada,  e to jest taka pora roku, 
w której w ykupują  futra, a zastawia 
ją rowery.

Nauczyciel. A  wiosna?
Syn  iclaściciela lombardu. A , 

wtedy wykupują  znów rowery, a za 
stawiają futra.

Ruch parowców.
Przybyły:

New York: Yeeuiiam z Rotterd,, Siei, 
lian ze Szczecina, La Normadie z Uarre* 

Philadelphia: Waealand z Llverp. 
Lirerpool: Cephalcnia z Rost.
Morille: City of Romę z N. Y. 
liurre: La Touraine z N. Y.

Odeszły:
Philadelphia: Belgenland do Lieerp, 
New York: Fuldado Genuy, La Bre- 

tagne do Havre, Obdatn do Rotterd. 
Anchoria do Glasg., Etruria do Llrerp. 

Shields: Umbrla do N. Y.
Lirerpool: Taurlc do N .Y ., Auranla 

do N. Y.
Neapol: Kaiser Wilhelm II do N. Y. 
Harre: La G&scogne do N. Y;
Sout Uampton: New York do N. Y.

Zezwolenia ua śluby.
•\-snk Zieliński, Anna Z a leta ....2*—1S
Mbert Kullor, A. Pomazał........... 21—19
lnu Błalyk, A. Grygutyg................14— 13

Zezwolenia na budowy.

OaTiil H. B srne ł, two-»to»y and basemeut 
bricc diM, At 704 S. Hoir.an AT. $3,000

tf. Miller, one-etory brlck add-. «t 160 Sem- 
inary AT. tooo

Ute. C. Scbell, oae-etory Aad bisemeat b.-ici 
Add. At 166 FranW crd «t. l,ooo

I. W aikowlak, oae-.tory  tram a storę aad 
dwelilaE. 3169 E ls  on a r . looo

i .  Ł  Cordermane, one-story fram e cottage,
»t Z33 N, 52d a t . l.ooo
Ł 8- Wentwortb, three-sttey aad &»-*•»••* 
orłek Sau, At 161 A Morgan u, Km |

JŁ* fW‘.
S. • .li . I O

Nadstawił pierś 
własną.

Zaufanie Brata Kazimierza
 eglenia do jego pancerza.

Odwaga dra Westerschulte.

Rezultaty zdumiewające.

W Sobotę Brat Kazimierz 
 egleń, wynalazca pancerza 
odbijającego kule rewolwero* 
we, nadstawił pierś własną, 
tym pancerzem okrytą, na 
strały rewolwerowe.

A eby doświadczenia z tym 
pancerzem przybrały formę 
naukową, proszono zarząd 
,,Chicago College of Dental 
Surgery” , a eby dozwolił ro 
bić doświadczenia na  ywym 
człowieku — na samym wyna 
lazcy pancerza. Zarząd tego 
zakładu naukowego, który 
przedtem zezwolił był na do 
świadczenia na trupie i na 
 ywym psie, odmówił tym ra 
zem swego zezwolenia, gdy  
nie chciał brać na siebie od 
powiedzialności za mo liwy 
jaki wypadek nieszczęśliwy.

Ale dr. L. C. Borland, je 
den z profesorów tego zakładu, 
niezmiernie zainteresowany 
wynalazkiem, który uwa a za 
wynalazek dla ludzkości naj- 
dobroczyuniejszy w XIX wie 
ku, urządził te doświadczenia 
u siebie, na dachu domu, w 
którym mieszka, i zaprosił 
wybitnych profesorów i do 
ktorów, jako te  reprezentan 
tów prasy na ciekawe te pró 
by-

W Sobotę po połuduiu oko 
ło godz. 5 odbyły się te do 
świadczenia na dachu domu 
pn. 6S5 Ogden ave.

Dla wszelkiego bezpieczeń 
stwa ustawiono szeroką ścianę 
z grubych desek, blachą obi 
tych, w której wyr nięty był 
otwór 14 cali szeroki i 20 cali 
długi, prostokątny. Za tą de 
ską miał stanąć wynalazca w 
ten sposób, by część jego pier 
si, osłonięta pancerzem, otwór 
zastawiała i aby do niej strze 
lać było mo na.

Kiedy Br.  egled, przyjacie 
le jego, zaproszeni goście i 
gospodarz dr. Borland zebrali 
się na dachu, na wniosek dra 
Borlanda najprzód sprowadzo 
no fotografa, który zdjął foto 
grafią z ciekawej tej grupy. 
Następnie dr. Borland popro 
sił br.  eglenia, a eby jenyi 
odstąpił pierwszą kulę do nie 
go wystrzeloną na pamiątkę, 
jako jedyną nagrodę za jego 
prace. Potem wynalazca zawie 
sił swój pancerz na piersiach i 
stanął za otworem, a bli si 
przyjaciele uścisnęli mu ręce, 
 ycząc powodzenia.

Porucznik p. Sarnecki w 
oczach zgromadzonych nabił 
rewolwer kulą 32 kalibrową, 
odmierzył 10 kroków (7 me 
trów) od ściany — i strzelił. 
Kula odbiła się od pancerza i 
wszyscy pobiegli ku wyna 
lazcy, który uśmiechnięty i 
wesoły powiedział,  e  adnego 
innego nie doznał uczucia, jak 
tylko, jak gdyby kto prętem 
lub kijkiem go uderzył.

Próby te jeszcze powtarzano. 
Jeszcze raz pan Sarnecki strze 
lił 32 kalibrową kulą, a potem 
wziąwszy do ręki większy re 
wolwer, 38 kalibrowy, z tej e 
samej odległości strzelał.

Skutek za ka dym razem 
był ten saói. Kula przebiła 
powłokę płócienną, ale pance 
rza nie przeszyła. Brat Kazi 
mierz uczuwał uderzenia, ale 
nie doznawał cię kiego bólu.

Wtedy jeden z obecnych 
doktorów, dr. F. H. Wester 
schulte, oświadczył,  e on ze 
swej strony chce doświadczyć 
wra enia jakiego się doznaje 
od wystrzału do takiego pan 
cerza, i te gotów jest nadsta 
wić pierś swoję okrytą tym 
pancerzem.

Odradzano mu to, zwłaszcza, 
 e miał na sobie tylko cieóką 
koszulę kolorową i cieniuchną 
spodnią koszulę,oprócz lekkiej 
bluzki, — podczas gdy br. 
 egled dla bepieczedstwa 
wszelkiego w dość grubą o-

dzie  był ubrany: ale dr. 
Westerschulte nie dał się od 
wieść od zamiaru, zawiesił
paucerz ua piersiach i staną 
wszy za otworem, kazał strze 
lać do siebie.

Pan Sarnecki strzelił z tej 
samej odległości z 32 kalibro 
wego rewolweru, i ze skutkiem 
tym samym, co do brata  e  
glenia. Dr. Westershulte o 
świadczył,  e nie doznał  adne 
go innego uczucia, jak tylko, 
jak gdyby go ktoś w pierś u 
derzył zgiętym palcem dość 
silnie, a potem rozpiął koszulę 
na piersiach, kazał się zbadać, 
i nigdzie ani drobnej plamki 
zaró owionej odkryć nie było 
mo na.

W kodcu brat  egled stanął 
raz jeszcze i pozwolił do siebie 
strzelić z ogromnego rewolwe 
ru 44 kalibrowego. Uderzenie 
było tym razem silniejsze, jak 
później sam opowiadał, ale 
mógłby wytrzymać 6—10 ta  
kich uderzeń bez obawy stra 
cenia przytomności.

Nakoniec zawieszono pan 
cerz wprost na desce i p. Sar 
necki strzelał do niego kilka 
krotnie ogromnemi kulami 45 
kalibrowemi. Kule te, odbija 
jąc się, padały koło strzelają 
cego, t. j. odbijały się na 10 
kroków, a pancerza nie prze 
bijały. Odbiwszy się, komple 
tnie kształt traciły, a na ich 
powierzchni znać było odciś 
niętą tkaninę wnętrza pauce- 
rza w postaci jakoby drobniut 
kiej siatki.

Wynalazcy serdecznie win 
szowano, a kiedy wszyscy po 
tem zeszli napowrót do biura 
dra Borlanda, doktorzy opa 
trzyli piersi brata  eglenia, i 
ze zdumieniem skonstatowali, 
i  najmniejszego na nich nie 
było śladu ze strzałów. Spisa 
no urzędowy protokół i wszy 
scy świadkowie całego zdarze 
nia podpisali go pod przysięgą 
poświadczoną przez notaryu- 
sza.

Podpisani na tym wa nym 
dla wynalazcy dokumencie 
byli: Dr. L. Copeland M. 1)., 
Prof. of Auatomy, Chic. Coli. 
of Dental Surgery; William 
S. White, M. D., Prof. of Der- 
matology ifc Demonstrator Au- 
atomy Chic. Horn. College; A.
L. Ciarkę, Correspondent “N. 
Y. Journal” ; J o b. H. Finn, 
Corr. “ Chicago Chronicie” ; 
Kemeth Brown, Corr. “The 
Chicago Inter Ocean” ; N. A. 
Maeterland, M. D.; P. T. 
Burns M. D. Ass’t Demonstr. 
of Anatomy, Chicago Med. 
College; Joseph Prendergast
M. D ., Lecturer <& Demonstra 
tor of Histology, Chic. Coli. of 
Dtnt. Surg.; G. Alonzo Mc 
Dowell M. D., Asst. Dem. of 
Anatomy, C. C. of D. S.; W il 
liam Boyd, Sargeant Police 
23d Precinct, Chicago Police; 
P. A. Schaedler, A. M.; Sta 
nisław Szwajkart; L. C. Bor 
land M. D., Prof. of Practical 
Anatomy, C. C. of D. S., Lec 
turer on Surgery, Post Gra- 
duate Med. Coli. of Surg.; 
Dr. F. H. Westershulte, De 
monstr. of Anatomy, C. C. of 
D. S.; T. P. Chrzanowski.

Uwagi.
Nareszcie oddychamy swo 

bodniej. Dziś nie ma upału.

Mo e ta zmiana powietrza 
korzystnffe wpłynie na wyda 
wnictwa gazet polskich libe 
ralnych, które w ostatnich 
czasach w bredzeniu dochodzą 
dó ostatecznych granic.

Tematem ich bredzenia były 
w tych dniach gorących —
,.reformy szkół parafialnych”, 
i „za du o pacierzy i spowie 
dzi”. Temat to stary bardzo, 
ale zawsze wdzięczny i daje 
tysiączną sposobność do popi 
sywania się z dowcipami( ?).

Tak jedna gazeta twierdzi, 
 e Zjednoczeniu grozi bankru 
ctwo (?!) z powodu,  e za du 
 o tam jest „pacierzy i spowie 
dzi”. .

Inna, dowcipniejsza zna 
cznie ( 1) — bo dowcip ten jej

s' wa/fa.-i r. -i. .

powtarzają skwapliwie jej ko 
le anki, — zapewnia,  e po 
między młodzie ą polską w 
zatrwa ający sposób szerzy się 
złodziejstwo i  e temu głównie 
(oczywiście) winni są księ a, 
„którzy mając w rękach tak 
potę ny środek, jak spowiedź, 
nie starają się złego wykorze 
nić!”

O tak, potę ny to środek, ta 
spowiedź, ale — niestety tylko 
na tych, którzy chodzą do spo 
wiedzi. Niechby raz spróbo 
wali tylko autorzy tych arty 
kułów, a przekonaliby się naj 
lepiej. Ale oni nietylko nie 
spróbują, ale nawet od spo 
wiedzi wszelkiemi siłami od 
wodzą i jak na dłoni dowodzą, 
 e spowiedź doprowadza do 
ruiny organizacyj!

Te to ich dowody, wcześnie 
p9ując młodzie , odwodzą ją 
od spowiedzi, i robią z niej 
złodziejów. Mo e wcale nie 
poruszylibyśmy tej Bprawy, 
gdyby dowodzenia liberalnych 
gazet, o których wy ej wspo 
mnieliśmy, nie prowadziły o 
czywiście do tego wniosku.

Młodzie  zepsuta przez ga 
zety liberalne, ucieka od spo 
wiedzi i zapomina, czego w 
Bzkole parafialnej się nauczyła: 
inaczej złodziejstwo pomiędzy 
nią Bzerzyćby się nie mogło.

Ale  e zepsucie to zatrwa a 
jące przybiera rozmiary,  e 
nawet liberalne gazety nie 
wspomnieć o niem nie mogą, 
przeto rozpisują się o niem, 
swoim zwyczajem zwalając 
winę na szkoły parafialne i na 
spowiedź. Takie wywody chy 
ba tylko w skutek upałów 
wylęgać się mogły w głowach 
tych filozofów.

Do krzykliwej bandy mają 
cej na celu przygłuszyć głos 
sumienia i zwalać winę za sze 
rzące się zepsucie na szkoły 
parafialne, przyłączył ryk swój 
donośny “ Wiarus”, nieraz 
chcący uchodzić za czasopismo 
arcykatolickie, i tym sposobem 
nowy podał temat do rozpisy 
wania się gazetom liberalnym, 
któremi na pozór się brzydzi.

Niebezpieczeństwo dla 
miasta.

Strajk górników w kopal 
niach węgli groźne mógłby 
mieć skutki dla miasta Chica 
go-

Na nieszczęście miasto nigdy 
nie gromadzi zapasów węgli, a 
spotrzebowuje dla utrzymania 
w ruchu wodociągów, około 
90,000 ton rocznie. •

Przy ka dej stacyi mo na 
zawsze gromadzić tylko zapa- 
gy na dwa do trzech dni, bo 
więcej miejsca nie ma. Spro 
wadzano przeto codziennie 
węgle z dworców frachtowych.

Otó  skoro dowóz węgli się 
skończy — a mo e to nastąpić 
ju  dzisiaj — mo e się znaleźć 
miasto w poło eniu, i  zabra 
knie zupełnie węgli do utrzy 
mania w ruchu wodociągów.

Byłaby to niesłychana klę 
ska.

Nietylko zabrakłoby wody 
we wszystkich domach, nietyl 
ko nie mo naby gotować, z 
pragnienia chorowałoby mnó 
stwo osób, i wielkie mogłyby 
powstawać zarazy w mieście, 
ale tak e, gdyby po ar gdzie 
wybuchł, nie byłoby sposobu 
gasić go — i całe miasto mo 
głoby się spalić. . . .

Otó  w takich wypadkach 
nadzwyczajnych ma zarząd 
miasta prawo zabierać węgle, 
gdziekolwiek je znajdzie i po 
prostu dla dobra mieszkańców 
konfiskuje je.

Hurtowne składy węgli w 
mieście na szczęście mają obfi 
te jeszcze zapasy i przez dni 
kilkanaście z pewnością jesz 
cze nie grozi miastu straszna 
klęska braku węgli; dla wszel 
kiego bezpieczeństwa zarzą 
dzono te , a eby w staeyach 
wodociągowych w połowie do 
opału u ywać węgli a w poło 
wie nafty.

Digitomancya.
P sr fia n ie  w ym yślili sobie nowy  

rodzaj zabawki. Jest nią odgady. 
wanie stopnia in teligenoyi ludzkiej 
poding rysunku naskórku u palców  
rąk, g łów nie zaś u palca w ielk iego. 
W prawdzie nie jest to nowością, 
chióczyoy bowiem oddawua szczycą  
się sztuką  rozpoznawania charakteru 
ludzkiego w edfug rysunku, jaki p o  
zostawia na sadzy odciśnięcie * w iel 
k iego paloa. Obeonie dr. Ferie w y  
g łosił w paryskiem „Societe b iologi- 
que”  odozyt, w którym dowodził,  e 
na drodze tej mo na prawie bez 
omyłki wyrokować o in teligenoyi i 
wykształceniu ka dego osobnika. O 
ile  rysunek jest drobniejszy, delika 
tniejszy, o ty le zalety umysłu bar 
dziej są rozwinięte. Potrzeba, na 
turalnie du ej wprawy, aby módz 
oryentowaó się cv tym labiryncie 
drobnyoh, prawie niewidocznych linii. 
Osoby, m&jąoe du o czasu, mogą po 
święcać s :ę  tej nowej ga łęzi wiedzy, 
która nawet ma ju  Bwą nazwę, ,,di- 
gitom acya” : Chcąc jednak poświęoić 
się  studyom w zakresie tej um ieję  
tności, potrzeba znaleźć pewną liczbę 
osób, którehy chciały maozać palce 
w atramencie i odoiskać je  ua papie 
rze. Przyjem ność to u iew ielka i 
wątpić nale y, czy znajdzie się na 
nią du o amatorów.

Gość niepo ądany.
Zniechęcony  yciem hucznem, Jan- 

Koohanowski usunął się z dworu 
Zygm unta A ugusta  i postanowił za 
m ieszkać w dziedzicznej swej wiosce, 
Czarnolesiu. G dy o tem dowiedział 
się Jan Zam oyski, wyrobił dla Ko. 
obanowskiego kasztelanię P o łanie 
cką, aby znakomity poeta nie zako 
pywa ł talentu sw ego w odludnym  
zakątku. Kochanowski, otrzymawszy 
przywilej, podziękował za łaskę, lecz 
krzesła kasztelańskiego nie przyjął, 
tłómacząo się: „dum nego kasztelana  
do domu m ego wpuścić nie chcę, bo 
przez swoje marnotrawstwo strwo 
niłby wszystko, czego się Koohano 
wski dorobił.”

» ■>. > ■
Krytyka.

—  Jak pani podobała się  moja no 
wela?

— O, powinieneś pan pissć popu 
larniej, to jest tak, a eby ka dy 
g łupieo nawet wszystko m óg ł zrozu* 
mieć.

—  A  czego pani jeszoze nie rozu 
m ie?

Na lekcji geografii.
Podozas lekoyi robi się hałas i 

uczniowie wskazują mapę palcami.
Nauczyciel. Cicho tam! Co to 

jeat? M azgalski, powiedz mi, oo się 
stało.

Mazgalski. O, o, ol panie pso- 
rze, na U olandyi siedzi robak, o 
o ! . . . .

Nauczyciel (zam yślony). Dziwna  
rzecz! A  jednak byłbym  przysiągł, 
te  holendry to naród lubiąoy przede- 
wszystkiem  ozysteść.

. Praktyczny.
Profesor (do  ony): Czy by nie 

mo na tak urządzić,  ebyśm y odrazu 
obchodzili i srebrne i złote w esele  
bo inaczej za często będę  odrywany 
od moich s tu d y ó w ...

N ajlepsze i prawdziwe złote ś lu  
bne obrączki, złote kolczyki, pier 
ścionki, zegarki itd . mo na nabywać 
u znanego zegarm istrza i złotnika  
K. Stachow skiego, 533 N oble str. 
naprzeciwko plebanii św. Trójcy.

P R A C A ~ "
POTRZEBA woźnicy nawóz piekarski. 

833 P. W oort s*.___________121

POTRZEBA maszyniarek do spodni, 
43 Bauwans atr.

pomiędzy Ashland av. 1 Paulina st,

POTRZEBA- kobiety do przebierania 
odcinków krawieckich. ,

_________ 03 Tell Place.

POTRZEBA dziewczyny do domowej 
roboty. 704 Milwaukee av.

pierwsze p.ętro, w Restauracyi.

POTRZEBA maszyniarek i diiewcząt 
do robienia kieszeni 1 podszewki przy 

surdutach. 550 EUton ave.

POTRZEBA słu ącej do domowej ro* 
boty. Zgłosić się w Salonie;

833 Noble sf. przy Superior st.

POTRZEBA 25 dziewcząt do domowej 
roboty, debra zapłata.

518 N. Ashland ar.

POTRZEBA stryp»rów 1 do nauki.
791 Winchester av. 

róg Nortb ave.

POTRZEBA maszyn tarek do spodni 
szycia. 889 —17 str.,  181p

POTRZEBA dobrej kleszeniarki tygo 
dniowa zapłata 8 dolarów i do pod 

szewki, tak e do szycia lębawów przy 
surdutach. 749 N. Astiland av.

POTRZEBA m&szymarki do ręcznej 
roboty, tak e przyjmuję do nauki.

757 N. Ashland av. 
róg Ket-non str.

POTRZEBA maszynistek i tęcznych 
przy surdutach. Elchner.

10 Pry itr. górns piętro.

- ;

T)OTRZEBNA Jest niewiasta w śre- 
A  dni m wioku Polska do domowej ro 
boty. Zgłosić się do sztoru;

1008 Milwaukee ar.
Fr. Tomczyk.

POTRZEBA dziewczyny do drugiej rę 
cznej roboty do surdutów 1 jednę do 

kantów bejstowania, I jednę do sztafl- 
rowanla. 720 Ń . Ashland av. 181 p

POTRZEBA doświadczonych maszy- 
rflarek, wypłata co tydzień. 171p 

127 Haddon av. 
dawniej Jane str.

POTRZEBA prasownika do szewków 
przy okryciach damskich.

B. Rudoy.
745 Ełk Grove are.

POTRZEBA bejściarza i prasownika 
do szewków przy surdutach szapo- 

wych. 278 W. Dlvlslon s t  w tyle.

POTRZEBA Kobiet do finiszowania 
spodni i masiyularkl, tak e dziew, 

czyny do rygli. 717 Holt av. 131 p

POTRZEBA maszyniarek i dziewcząt 
przy surdutach. 131 Haddon av.

4te piętro.
T )0  TRZEBA uziewczyny do Jłestaura.
X  cyl. 572 Noble str.

POTRZEBA maszyn arki przy surdu 
ta:h. 880 N. Ashland aye.

POTRZEBA 4 dziewcząt do kieszeni 
l 4 do finiszowania 1 dwóch do stypo- 

waula. 646 Holt ave.

POTRZEBA prasownika i bejściarza 
który umie bejstować przy surdutach. 

572 Nob e str. w tyle na dole.

POTRZEBA deświadczo nych dziew 
cząt do przebierania papieru

237 E. liandolph str.

POTRZEBA trymerów, prasowDlków 
maszyniarek i ręcznych przy chłopię 

cych surdutach, 483 N . Wood str,
róg Thomas str.

POTRZEBA drugich rę:znych przy 
surdutach tak e do bejstowania kan 

tów. 718 N. Ashland ave. 131p
wchód o 1 Blanche str.

POTRZEBA maszyniarek do szycia 
spodni 1 dziewczyny do wywracania 

szewków. 68 McUeynoid str. 181p,

POTRZEBA maszyniarek i prasowa;- 
k& przy szap^wych spodniach- 

413 W. Chicago ave.

POTRZE BA maszyniarek i dziewcząt 
do ręcznej roboty przy surdutach sza- 

powych. 28 tbystal str.
z tyłu od N r. 881 W. Diylslon s t

POTRZEBA dziewczyny w wieku od 
14 do 15 lat. 112 Cleayer str.

POTRZEBA małych dziewciąt do ro 
bienia rygli i obszywania podszewki 

przy surdutach. 733 Dickson str.

P OTRZEBA dziewcząt do spodni.
122 Lister av. 131p

POTRZEBA prasownika i dziewcząt 
do ręcznej roboty przy surdutach.
Ł02 ltumsey str. blisko Jane st.

POTRZEBA Lniszerów przy płaszczach 
damskich. 411 Wabansia av 181p

POTRZEBA maszyniarzy i flniszerów 
przy pierwizorzęilnych surdutach 

szapowych. 0S8 Wood str.

POTRZEBA chłopaka do piekarni na 
trzecią rękę. 746 N. Ashland ay.

POTRZEBA dziewczyny do rygli 1 gu- 
 ików, i chłopaka do prasowania 

szewków przy surdutach.
197 North ave.

POTRZEBA maszyniarki do podszew 
ki do rękawów przy surdutach |

19 Will str.

Knpno i Sprzeda .
TA, A SPRZEDA  bardzo tanio properta 
La naro ne z interesem. 259 Harvey st.

róg Winchester ay. 0śp

NA SPRZEDA .
Dom 1 Lota na Noble ul. $3,000.
Dom murowany półtora piętra na Rhine 

ul. cena $1,660. Gotówki $800 reszta na 
spłaty.

Lota 29 stóp szeroka przy alley $72.5.
2 Loty i 2 piętrowy dom drewniany na 

Ashland ay. przy Waubanelaay. aa $2,425.
Rogowa lota w polskie] okolicy, ulice 

blokowane z obu stron $2,500.
Lota rogowa na Hamburg i Leipilg 

ulicy $1,000.
Najtańsze Karty okrjtowe i wysyłka

pieniędzy do Innych krajów.
Wypo yczam pieniądze po 6% od sta 

J. B. PALLASC11,
C98 Noble łt. blisko Blackhawk st

NA SPRZEDA^ tanio z powodu wy- 
jozdu, 2 piętrowy dom murowany, 

blisko kościoła św. Józefata.
Ferdinand Wachę.

248 Southport ay. 121p

NA SPRZEDA  bardzo Unio lub na 
wymianę na properta w mhścle do 

brze urządzona farma, zgłosić się:
Troftl Pleet

Junctlon City, Wis. (121p

NA SPRZEDA  piekarnia, tak e lota i 
dom muiowany o pięciu pomieszka- 

niacb na zamian na Inne properta.
896 Haddon av. lSlp

NA SPRZEDA  tanio lota i dom dre 
wniany o 3 pomieazkanlach i sztór 

na froncie. And. Konieczny.
8830 Buffalo av.

7śp Bo. Chicago I

0  -----------c

Kto niechce wierzyć
niech idzie do innych składów

i porówna ich ceny z mojemi a sam się przeko 
na,  e sprzedaję takie same towary a mo e 
i lepsze od 10 do 25 procent taniej,

czy za gotówkę czy na wypłatę.

Wl. M A C Z EISE
8 3 8 -8 4 0  M ILW A U K EE A VE.

•  ----------- --------------------  a
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KARTY OKRĘTOWE.

580 Milwaukee Are., Chicag*, ML
Je eli chcecie kupić karty okrętowe 

udajcie sig do meso ofisu. Jestem agen 
tem na Bremen, Hamburg,Francję, Red 
Star, Rotterdam Baltic, Hansa 1 Beavor 
linie. Obsługa grzeczna i sumienna.

Pieniądze wysokim do wszystkich czę 
ści Europy po najni szych cenach, dosta 
wiam do domu bezpłatnie i w 89 dniach 
dostarczam pokwitowania z poczty Eu 
ropejskiej.

DO wynajęcia sztor dogodny na ka dy 
interes. 20 Augusta str. l i

JOHN A. ORB, Pr*zye«ni,
THEODOR OEHNB, Wlc* Pr»r. I Kurer. 

JUL1UB U. SCHILLER, Bekreuri.

CONRAD SEIPP,
27 ulica I Cottage Grove Are., Chicag*. 

T el. South  3 6 0 .

Fotografie.
Jedyny pierszorzędnie urządzony »a- 

kład fotograficzny na zachodnio-półno 
cnej stronie miasta. Najmodniejsze l naj 
bogatsze dekoracye, akcesorya, orna- 
menta, kwiaty, kostinmy eto. i fryzyerka 
w miejscu. Dwie du e galerye w jed 
nym domu. Fotografowanie szybkie i 
pewne, nie potrzeba męczyć się przy 
zdjęciach, chodzić do poprawek I wy 
czekiwać długo na wykończenie roboty, 
tak jak to się zdarzać musi w Innych ma 
łych zakładach.

Naszą wykończoną robotę w najrozma 
itszych artystycznych Stylach mo emy 
robić prędzej, łatwiej l taniej dlatego 
poniewa  mamy najwięcej praktyki w 
ej stronie miasta. Jednetn słowem wy- 
rzymujeray konkurencję z najlepszymi 
zakładami w mieście. Ceny za najlep 
szą robotę są zastosowane do tych złych 
ezasćw, z dalszych stron miasta oblicza 
my za koszta jazdy karami.

Radzimy pamiętać numer i nie błądzić 
drugi blok od Noble ulicy ku miastu.

689 MILWAUKEE AV. 
Niklas 1 Pawłowski.

HENRY C.

‘HEINEMA1,
1006-1008 MILWAUKEE AYE., '

bile ko Wood ol.

Noiuy skład — Nowe towary,
.  NOWE CENY.

Meble, karpety, piwo
i SPRZĘTY DOMOWE.

Za gotówkę lubna ła tw e  w }j.?«t).

s i a k i m iomac25E$73ax3cr5v*;

CENA 84.98.
FR. TOMCZYK, Dolski kierk

Doskonały napój |  
do picia J

ozy jest oi gorąco
ozy jesteś  zmęczonym f  

czy masz pragnienie. I

(fiampajfoe pzz
— Nowy amerykański napój —
Czysty, musujący. Nie upija. 
Sprzedawany wszędzie. Unikaj 
cie naśladować. Uwa ajcie czy 

, znak nasz jest ua butelce. Butel 
ka Oc. Odstawiamy do domów.

CHICAGO CONSOLIDATED 
b o t t l i n g  CO.,

14 -  1« Cbtrlt. Pitce. CHICAGO.
Ttl. Kiprcn 323.L — I

1 --------------------------- - -



(Dziennik Chicagoski, Nadstawił pierś własną, 12 lipca 1897) 

Nadstawił pierś własną. Zaufanie Brata Kazimierza Żeglenia do jego pancerza. 
Odwaga dra Westerschalte. 

Rezultaty zdumiewające. 

 W sobotę Brat Kazimierz Żegleń, wynalazca pancerza odbijającego kule rewolwerowe, 
nadstawił pierś własną, tym pancerzem okrytą, na strzały rewolwerowe. Ażeby doświadczenia z 
tym pancerzem przybrały formę naukową, proszono zarząd ”Chicago College of Dental 
Surgery", ażeby dozwolił robić doświadczenia na żywym człowieku — na samym wynalazcy 
pancerza. Zarząd tego zakładu naukowego, który przedtem zezwolił był na doświadczenia na 
trupie i na żywym psie, odmówił tym razem swego zezwolenia, gdyż nie chciał brać na siebie 
odpowiedzialności za możliwy jaki wypadek nieszczęśliwy.  
 Ale dr. L. C. Borland, jeden z profesorów tego zakładu, niezmiernie zainteresowany 
wynalazkiem, który uważa za wynalazek dla ludzkości najdobroczynniejszy w XIX wieku, 
urządził te doświadczenia u siebie, na dachu domu, w którym mieszka, i zaprosił wybitnych 
profesorów i doktorów, jako też reprezentantów prasy na ciekawe te próby. 
 W sobotę po południu około godz. 5 odbyły się te doświadczenia na dachu domu pn. 
6S5 Ogden ave.  
 Dla wszelkiego bezpieczeństwa ustawiono szeroką ścianę z grubych desek, blachą 
obitych, w której wyrżnięty był otwór 14 cali szeroki i 20 cali długi, prostokątny. Za tą deską 
miał stanąć wynalazca w ten sposób, by część jego piersi, osłonięta pancerzem, otwór 
zastawiała i aby do niej strzelać było można.  
 Kiedy Br. Żegleń, przyjaciele jego, zaproszeni goście i gospodarz dr. Borland zebrali się 
na dachu, na wniosek dra Borlanda najprzód sprowadzono fotografa, który zdjął fotografią z 
ciekawej tej grupy. Następnie dr. Borland poprosił br. Żeglenia, ażeby jemu odstąpił pierwszą 
kulę do niego wystrzeloną na pamiątkę, jako jedyną nagrodę za jego prace. Potem wynalazca 
zawiesił swój pancerz na piersiach i stanął za otworem, a bliżsi przyjaciele uścisnęli mu ręce, 
życząc powodzenia.  
 Porucznik p. Sarnecki w oczach zgromadzonych nabił rewolwer kulą 32 kalibrową, 
odmierzył 10 kroków (7 metrów) od ściany — i strzelił. Kula odbiła się od pancerza i wszyscy 
pobiegli ku wynalazcy, który uśmiechnięty i wesoły powiedział, że żadnego innego nie doznał 
uczucia, jak tylko, jak gdyby kto prętem lub kijkiem go uderzył. Próby te jeszcze powtarzano. 
Jeszcze raz pan Sarnecki strzelił 32 kalibrową kulą, a potem wziąwszy do ręki większy rewolwer, 
38 kalibrowy, z tejże samej odległości strzelał.  
 Skutek za każdym razem był ten sam. Kula przebiła powłokę płócienną, ale pancerza 
nie przeszyła. Brat Kazimierz uczuwał uderzenia, ale nie doznawał ciężkiego bólu.  
 Wtedy jeden z obecnych doktorów, dr. F. H. Westerschulte, oświadczył, że on ze swej 
strony chce doświadczyć wrażenia jakiego się doznaje od wystrzału do takiego pancerza, i że 
gotów jest nadstawić pierś swoją okrytą tym pancerzem.  

szymanowskicr@me.com



 Odradzano mu to, zwłaszcza, że miał na sobie tylko cieńką koszulę kolorową i 
cieniuchną spodnią koszulę, oprócz lekkiej bluzki, — podczas gdy br. Żegleń dla 
bezpieczeństwa wszelkiego w dość grubą odzież był ubrany: ale dr. Westerschulte nie dał się 
od wieść od zamiaru, zawiesił pancerz na piersiach i stanąwszy za otworem, kazał strzelać do 
siebie.  
 Pan Sarnecki strzelił z tej i samej odległości z 32 kalibrowego rewolweru, i ze skutkiem 
tym samym, co do brata Żeglenia. Dr. Westershulte o świadczył, że nie doznał żadne go 
innego uczucia, jak tylko, jak gdyby go ktoś w pierś uderzył zgiętym palcem dość silnie, a 
potem rozpiął koszulę na piersiach, kazał się zbadać, i nigdzie ani drobnej plamki zaróżowionej 
odkryć nie było można.  
 W końcu brat Żegle stanął raz jeszcze i pozwolił do siebie strzelić z ogromnego 
rewolweru 44 kalibrowego. Uderzenie było tym razem silniejsze, jak później sam opowiadał, 
ale mógłby wytrzymać 6—10 takich uderzeń bez obawy stracenia przytomności. Na koniec 
zawieszono pancerz wprost na desce i p. Sarnecki strzelał do niego kilka krotnie ogromnemi 
kulami 45 kalibrowemi. Kule te, odbijając się, padały koło strzelającego, t. j. odbijały się na 10 
kroków, a pancerza nie przebijały. Odbiwszy się, kompletnie kształt traciły, a na ich powierzchni 
znać było odciśniętą tkaninę wnętrza pancerza w postaci jakoby drobniutkiej siatki. 
 Wynalazcy serdecznie winszowano, a kiedy wszyscy potem zeszli napowrót do biura dra 
Borlanda, doktorzy opatrzyli piersi brata Żeglenia, i ze zdumieniem skonstatowali, iż 
najmniejszego na nich nie było śladu ze strzałów. Spisano urzędowy protokół i wszyscy 
świadkowie całego zdarzenia podpisali go pod przysięgą poświadczoną przez notariusza.  

szymanowskicr@me.com


