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“CZUJ DUCH!” 
Wojna bałkańsko turec- 

ka i towarzysząca jej, przez 
cały ciąg’ trwania, groza 
wojny europejskiej, poru- 
szyły społeczeństwo polskie 
do głębi. 

Mało kto wątpił, źe zblhża 
się chwila walki na śmierć i 
życie, w której naprzeciw 
siebie staną kaci i ich złości 
wiekowe ofiary. Miały się 
/mierzyć ze sobą rozpacz z 

gwałtem, prawo z bezpra- 
wiem. gorące ukochanie Oj- 
czyzny z płatnem mordowa- 
niem obrońców wolności 
Polski. Mało też kto wątpił 
w zwycięstwo, bo też i szan- 
se były ku temu. 

Dzisiejszy polski chłop to 
nie ten, który przed 50 laty 
walczących powstańców 
szpiegował i w ręce mos- 

kiewskie wydawał, to nie 
chłop z r. 1846, który za au- 

stryacką “piątkę” najlep- 
szych synów Polski rzezał i 
dziatwę ćwriartował, ale 
chłop obywatel, chłop pa- 
tryota, chłop potomek rac- 

ławickich bohaterów. 
Działalność Towarzy- 

stwa Szkoły Ludowej i So- 
koła sprawiła, że za nami 
stoi zwarta masa ludu wło- 
ściańskiego, która bodaj czy 
nie z większą ochotą kosić 
będzie rosyjskie żołdactwo, 
jak wykłosione żyto, lub 
pszenicę. 

I to właściaństwo idzie z 

nami i hasłem jego “Czuj 
Duch”! 

I to włościaństwo i tu na 

amerykańskiej przebywa 
ziemi, buduje związki i 
stwarza podwaliny pod nie- 
śmiertelność polskiego i 
mienia... a hasłem jego 
“Czuj Duch” — bo czuwać 
mu bardzo potrzeba, aby za- 

iste w oborę polską szakale 
i wilki się nie dostały i owo- 
ców długoletniej pracy nie 
zniszczyły. 

“Czuj Duch” — bo nie 
znany nam jest ani dzień, a- 

ni godzina, kiedy przygoto- 
wanym do boju stanąć trze- 
ba będzie. 

“Czuj Duch” — bo nietyl- 
ko Moskale i Niemcy gar- 
dziel nam twardą stopą du- 
szą, ale i przeróżni wrogo- 
wie w szacie obłudnych 
przyjaciół, judaszowe rządy 
w organ łzacyach narodo- 
wych zaprowadzić usiłują. 

“Czuj Duch” — bo pod 
Związkiem Narodowym 
Polskim socyaliści, kleryka- 
li i warcholi miny zakładają 
i rozerwać ero pragną. 

'‘Czuj Duch” — bo pla- 
cówka, której bronimy, dzie- 
łem pracy ludu jest, jest o- 

stoją polskiej myśli, polskie- 
go serca i polskich nadziei. 

Kiedy w grudniu 1912 ro- 
ku padło hasło zespolenia 
*ił narodowych na wychodz- 
twie, stanęliśmy wszyscy do 
szeregu, stanęliśmy ramię w 

fsmię, "zestrzeliliśmy my- 
flł w jedno ognisko i w je- 
dno ognisko duch}*'. 

Niestety klerykalne za- 
lewie partyjne i zdradzona 
na szczęście dość prędko, o- 

Mrdna chęć warzenia mię- 
dzynarodowej zupy w naro- 

dowym ogniu, zniszczyła 
wszystko i silny węzeł pitts- 
burskiej zgody pękł, pękł z 

jękiem i żalem, że są w na- 

rodzie polskim osobniki i 
partye, które nawet najświę- 
tszych haseł walki o niepod- 
ległość Ojczyzny nie uszanu- 

ją i jadem sobkostwa zakażą. 
A co jeszcze przykrzejsze, 

że ludzie dobrej woli, w któ- 
rych uczciwe intencye nikt 
nie wątpi, oślepli do tego sto- 
pnia, że się na pasku socyalis- 
tycznej intrygi wodzić po- 
zwalają i ręki swej do upla- 
nowanego podkopania naro- 

dowego charakteru Z. N. P. 
przykładają. 

Dzisiaj jedną tylko drogę 
mają przed sobą związkow- 
cy, a to stać silnie przy u- 

chwalonej przez Sejm XX 
konstytucyi, która w drugim 
ustępie “Wstępu” powiada: 
Z. N. P. założono “w celach: 
doskonalszego zespolenia Lu 
du Polskiego na wychodź- 
twie, zapewnienia mu należy- 
tego rozwoju pod względem 
moralnym, umysłowym, eko- 
nomicznym i społecznym, u- 

chronienia języka ojczyste- 
go oraz kultury i obyczajów 
narodowych od zaniku i sku- 
teczniejszego działania wszel 
kimi godziwymi środkami na 

korzyść przywrócenia niepo- 
dległości .ziem .polskich w 

Europie”. 
“Czuj Duch” — aby nam 

w konstytucyjnej pracy nie 
przeszkadzano. 

“Czuj Duch” — abyśmy 
w należyty sposób przygoto- 
wującym powstanie z porno 
cą przyjść mogli. 

“Czuj Duch” — aby stuty- 
sięcznej arm-ii związkowców 
warcholi i wrogowie odręb- 
ności narodowej pod swą 
władzę nie dostali. 

“Czuj Duch” — abyśmy 
dotychczasowy prawdziwie 
związkowy — narodowy i 
polski charakter naszej orga- 
nizacyi utrzymali. 

“Czuj Duch” — aby Z.N.P. 
rósł miłością i zgodą, a tępił 
bezwzględnie wrogów swo- 

ich. 

O PRASIE! 
(O Związkowej w szczegól- 

ności.) 

W miarę rozwoju cywil i- 
zaeyi, wzrasta z każdym 
dniem potrzeba szyickiego 
•porozumiewania się, a czyn- 
nikiem tego jest prasa. 

Obecne życie daje taką 
masę rozmaitych ciekawych 
wypadków, ulega tak czę- 
stym i wielkim zmianom, że 
chcąc uchodzić za człowieka 
tylko przeciętnie wykształ- 
conego, musi się przynaj- 
mniej czytać. Książki, po- 
wieści, historye nie podają 
wypadków dnia, nie notują 
zdarzeń, które życie dziś da- 

je, jutro zmienia — wobec 

tego każdy, oprócz książek, 
powinien czytać gazety. 

Prasa jest ustawicznie 

działającym aparatem foto- 

graficznym, jest jednym 
nieskończenie długim obra- 
zem migawkowym, a zara- 

zcm jest zwierciadłem spo- 
łeczeństw, narodów, partyj, 
organizacyi, związków i po- 
szczególnych osób, które w 

dobry lub zły szczęśliwy lub 
nieszczęśliwy sposób uwie- 
czniły w dziejach swoje na- 
zwisko. 

Wobec tego dziwić się nie 
można, że coraz to więcej 
powstaje pism i wszystkie, 
o ile należycie zostały w 

ruch puszczone, wzrastają z 

każdym dniem. 
ISaturalnie, że pisząc o 

prasie, nie mamy na myśli 
wydawnictw gadzinowych, 
będących jedynie zlewem 
złej woli publicznych nacią- 
gaczy. Takie wydawnictwa 
schlebiają jedynie najniż- 

| szym instynktom, które roz- 

dmuchując, utrwalają wady, 
a zalety duchowe niszczą. 

Poniżej piszemy jedynie 
o prasie poważniejszej, liczą- 
cej się z wolą i smakiem o- 

gółu, a równocześnie za- 

szczepiającej w ten ogół za 

sady rozumnego i godziwe- 
go życia. 

Gazety między sobą mo- 

gą się różnić zasadami, po- 
glądami i przekonaniami, a- 

le w każdym razie każda ma 

jakąś swoją zasadę, której 
broni i w którą wierzy. 

Jeżeli spotykamy się z za- 

sadniczą walką między ga- 
zetami, to zawsze należy pa- 
miętać, że reprezentowana 
przez gazetę zasada tlcwi w 

społeczeństwie, a gazeta je- 
dynie ją odzwierciadla. 

Redaktor pisząc artykuł, 
powinien stać na straży za- 

sady reprezentowanej przez 
j«go gazetę, powinien tę za- 

sadę jasno przed oczami czy 
telników stawiać, ale nigdy 
nie powinien starać się swą 
wolę komukolwiek narzu- 
cać. 

Czytelnik ma od tego ro- 

zum, aby sam mógł dojść do 
wniosku, czy dana zasada 
przemawia mu do przeko- 
nania, czy nie. Liczba ta- 
kich czytelników wzrasta u- 

stawicznie, dzięki czemu co- 
raz to mniej ludzi zadawala 
się jednem pismem. Prenu- 
merują dwie, a nawet trzy 
gazety, aby czytając wymia- 
nę myśli mogli porównywać 
ze sobą sprzeczne wywody i 
o nich krytyczny wydawać 
sąd. 

My Związkowcy możemy 
poszczycić się największem 
wydawnictwem polskiem w 

Stanach Zjednoczonych. — 

Wydajemy “Zgodę” i “Dz. 
Związkowy”, wobec czego 
ilość wiadomości jest w na- 

szych pismach największa. 
Nasz “Dziennik” jest jed- 

nem z najmłodszych pism, a 

mimoto pod względem cyr- 
kulacyi stoi na drągiem 
miejscu. Jest to dowód, że 
Dziennik Związkowy jest 
potrzebny i że Bracia nasi 
coraz go silniej popierają. 

W miarę wzrostu cyrku- 
lacyi, powiększają się do- 
chody z ogłoszeń it.p. a tern 
samem rośnie majątek Zwią 
zkowy. Niedługo, a pismo 
to zacznie przynosić znacz- 
ne czyste zyski, co jednako- 
woż od Was. Bracia Zwią- 
zkowcy, zależy. 

Jeżeli każdy Związkowiec 
zapragnie wiedzieć. co się 
na świecie dzieję, jeżeli od- 

czuje potrzebę zaznajamia- 
nia się z bieżącym dniem, 
natenczas “Dziennik Zwią- 
zkowy” nie aa.ooo czytelni- 
ków będzie miał. ale iaa.ooo 
i natenczas pobijemy wszy- 
stkie dzienniki polskie na 

świecie, a przed jnnonarodo 
wymi całkiem wstydzić się 
nie będziemy ‘potrzebowali. 

Aby do tego dojść, wyda- 
wnictwo “Dziennika Związ- 
kowego wprowadziło dale- 
ko idące ulepszenia w admi- 
nistracyi, a co najważniej- 
sza, że zdołało ustalić bar- 
dzo przystępną, roczną pre- 
numeratę na to pismo. 

Za dwa dolary ($2.00) o- 

1 trzyma każdy .prenumerator 
codziennie gazetę, przepeł- 

1 nioną najświeiszemi, z osta- 

1 tniej chwili, Wiadomościami 
tak z Ameryla jak i z Ojczy- 
zny. 
W żadnetn piśmie nic znaj- 

dziecie \vięqe^ wieści z Oj- 
czyzny, dokłądnie i należy- 
cie opracowanych, jak w 

“1 )zienniku związkowym", 
lak samo opracowujemy 
działy robotnicze i społecz- 
ne, dział kofoitcy. naukowy, 
humorystycjAr i korespon- 
dencyjny, ste*vcm czytelni- 
ka “Dziennika Związkowe- 
go” żadcu^ćzytelnik innej 
gazety nie'zdoła prześci- 
gnąć w znajomości wypad- 
ków życia. 

Oprócz tego dostaje czy- 
telnik “Dziennika Związko- 
wego” cztery ciekawe po- 
wieści, z których jedna dru- 

kowaną jest w formacie ksią 
żkowym. 

Jeżeli więc Bracie Związ- 
kowcze chcesz mieć codzien- 
ną gazetę od 8— 12 stronic 
zawierającą, a do tego pięk- 
ne powieści za $2.00, to za- 

prenumeruj sobie Dziennik 
Związkowy, pamiętając o 

tern, że w ten sposób nietyl- 
ko będziesz miał sposobność 
wiedzieć, co się na świecie 
dzieje, zabawić się i rozer- 

wać czytaniem, ale także po- 
stawisz twoje pismo Związ- 
kowe na pierwszem w ca- 

łym święcie miejscu! 

Gmina grup Z. N. P, No. 38 
w Pittsburg i okolicy. 

Niniejszem zawiadamiam S*. 

Delegatów Grup Z. N. P. w Pitt*- 
burgu i okolicy, ii na mocy u- 

chwaly z ostatniego posiedzenia 
Gminy, wszystkie regularne po- 
siedzenia Gminy Nr. 38 odbywaó 
się będą odtąd nie w pierwszą, 
lecz w czwartą niedzielę każdego 
miesiąca w sali Sokołów ira. Sta- 
nisława Staszyca na Górach w 

Pittsburgn • godz. a-giej po po- 

sprawy do załatwienia, więc po- 
żądanem jest bardzo, ażeby wszy- 
scy delegaci stawili się w kom- 

plecie, zaopatrzeni w odpowie- 
dnie mandaty. 

Grupy, które do tej pory do 

Gminy Nr. 38 nie należały, a któ- 
re Zarząd Centralny do tejże Gmi- 

ny przyłączył, proszone są także 
0 przysłanie swoich delegatów na 

następne posiedzenie, które odbę- 
dzie się dnia 22go marca 19T4 r. 

1 zaopatrzenie ich w pisemne peł- 
nomocnictwa, z wymienieniem i- 
lotci członków oraz nazwiska i a- 

dresu sekretarza swojej grapy. 

M. Paryska, 
sekretarka. 

U NAS I NA SWIECIE 
Czyście przestudyowali jui 

Bracia Związkowcy sprawozda- 
nie naszej szkoły w Cambridge 
Springs, Pa., Jeżeli tak, to wie- 
cie. że szkoła potrzebuje pienię- 
dzy.. więc Bracia serdecznie i 
bez ociągania się, zabierzcie się 
do pracy. Urządzajcie przedsta- 
wienia, tombolc, itp. przedsię- 
wzięcia. aby to nasze kochane 
gniazdo przyszłych orląt pol- 
skich, które tu na obczyźnie pol- 
skości bronić mają, jak najlepiej 
prosperow alo. 

Chorobą wszelkiej rewolucyi 
jest bandytyzm. Podczas gdy re- 

woluc.yoniści z poświęceniem ży- 
cia i mienia walczą niejednokrot- 
nie / najszlachetniejsze ideały, 
bandyci podszywają się pod imię 
i firmę rewolucyonistów: kradną 
i rabują w najlepsze. Tak było 
po wielkiej rewolucyi we Francy i, 
tak było w roku 1905 w Królest- 
wie Polskicm, tak jest dotychczas 
w Chinach, które dzięki Dr. Sun 
^ alt Tsen’owi wydobyły się z 

trupieszałych form rządów abso- 
lutnych. Do tej chwili grasują po 
Chinach mniejsze i większe ban- 
dy rozbójnicze: O jednej z nich 
następujące mamy szczegóły: 

Oddział rabusiów chińskich, 
i którzy 29-go stycznia j*»d dowó- 
dztwem “Białego wilka” splądro- 
wał miasto Liuantszau i zamor- 

dował prz>tcm 1.300 mężczyzn, 
kobiet i dzieci, oszancował się o- 

becnie pod Tszanhyang w pro- 
wincyi Szantung. Bandyci two- 

rzą tam oddział 2,000 ludzi, z 

czego połowa uzbrojonych jest 
w nowoczesne karabiny wojsko- 
we. Rząd wysłał przeciwko nim 
korpus wojska w sile 25.000 żoł- 
nierzy, gdyż obawia się, że rabu- 
sie ci mogą stanowić rdzeń no- 

wej rewolucyi i należy ten ruch 
wytępić w zarodku. 

Hrabia Lasocki, znany wędro- 
wiec po wszystkich partyach w 

Galicyi, w których zawsze piwa 
nawarzył, obraził się na krytycz- 
ny artykuł w "Tygodniku "Oj- 
czyzna” i zaskarżył redaktora 
Biedronia. Proces toczy się w 

Krakowie, został jednak odroczo- 
ny, bo z panem hrabią, widać coś 
krucho. 

Towarzysze z pod czerwonego 
sztandaru strasznie się gniewają, 
ie Z. N. P, nie chce być socya-l 
Iłstycznym, że chce i zawsze bę- 
dzie narodowym i polskim. —- 

TrudnoI — Niech się gniewają, 
a my zawsze zostaniemy Polaka- 
mi, cudze szanować będziemy, a- 

le swoje kochać i tego, co kocha- 
my wydrzeć sobie nie damv. — 

That*» alir 

Plama klerykatne w kraju cho- 
rują na t *w. mord rytualny u 

żydów. — My jako Polacy zale- 
wani pracz rasę semicką, nie ma- 

my wcale powodów kochać ży- 
dów I pochwalać ich taktyki, ale 
snowu nie wolno nam żydów po 
sądząc o zbrodnie, których speł- 
nienia nikt jeszcze żydom nie u- 

dowodnil. Nawet na największe- 
go wroga nie wolno rzucać osz- 

czerstw, dokonanych rzekomo 
zbrodni. Jeszcse nie przebrzmia- 
ła głośna aprawa Beilisa, a już 
znowu zaczynają pisma krajowe 
przebąkiwać o jakimś mordzie 
rytualnym w Fastowie. Antyse- 
micka gazeta “Głos Narodu" z 

Krakowa tak pisze pod tytułem: 
Znowu mord rytualny? 

W prasie roeyjskiej obiega sen- 

sacyjna pogłoska o wykryciu 
znów pod Kijowem morderstwa 

chłopca mającego poszlaki mor- 

du rytualnego. Sprawa przedsta- 
wia się na razie bardzo tajemni- 
czo, a mianowicie: Dnia 26 listo- 
pada r. z. w Fastowie, w skła- 
dzie drzewa niejakiego Kahana, 
znaleziono trup chłopca, Josla 
Paszkowa. Oględziny pośmiert- 
ne stwierdziły, że chłopiec 
zmarł wskutek zadanych mu o- 

i ^trem narzędziem 13 ran w 

; twarz. Narazie jako podejrzane- 
go o morderstwo, aresztowano 

pozbawionego praw niejakiego 
; Gonczaruka. 

Wskutek jednak doniesień pó- 
źniejszych władze rządowe za- 

rządziły w styczniu b. r. ekshu- 
macyę zwłok i oględziny trupa, 
które dały rezultat niespodzie- 
wany. Oto, jak stwierdzili eks- 
perci, chłopiec nie był żydem, za 

jakiego go z początku uważano, 
lecz prawosławnym, a operacyi 
rytualnej poddano go już po.za- 
mordowaniu. Na zasadzie nowe- 

go materyału, aresztowano “oj- 
ca'’ Josla, starego Paszkowa i 

czeladnika jego C.utharcay, pod 
zarzutem popełnienia mordu nad 
chłopcem, który w rzeczywisto- 
ści nie był synem Paszkowa, lecz 
prawosławnym, wziętym na wy- 

j chowanie, czy też wykradzio- 
nym. 

Według pogłosek aresztowa- 
nie Paszkowa i Gutharca nastą- 
piło na skutek oświadczenia nie- 
jakiej Sokołowskiej z Żytomie- 
rza, która jakoby w zamordo- 
wanym chłopcu poznała zaginio- 
nego w zeszłym roku siostrzeń- 
ca swego. Jedna z przyjaciółek 
Sokołowskiej i jakiś robotnik 
twierdzą to samo. Delegowany 
do Żytomierza agent policyi 
śledczej stwierdził, że wycho- 
wanek S. rzeczywiście zniknął 
przed kilku miesiącami. 

Bawarski tygodnik centrowy 
określa tak ducha pruskiego: 
Być Niemcem, znaczy być mi- 
łym ludowi. Być Prusakiem, 
znaczy być ludowi niemiłym. 
Przyczyna tego bardzo prosta. 
Prusy nigdy nie były narodowo- 
ścią, dlatego nie rozumieją też 
czucia niemieckiego. My, Bawar- 
czycy, Frankowie itp. Prusaków 
uważamy za drzazgę w ciele na- 
rodu niemieckiego. Prusactwo 
jest obrazą niemczyzny. My* 
Niemcy, mamy serek, Prusak ma 

szablę, którą wciąż pobrzękuje. 
Każdy posiew niemiecki ginie 
pod tchnieniem ducha pruskiego. 
Za karę zsyła się Alzatczyków 
wprawdzie nie na Sybir, ale do 
Prus. 

Narzeczona morderczyni. W 
Chicago odbywa się obecnie pro- 
ces przeciw pannie Stanisławie 
Czemerowskiej o zbrodnię mor- 

derstwa dokonanego na osobie 
narzeczonego ś. p. Kosińskiego. 
Cała nasza Polonia jest poru- 
szona tym procesem, bo oskarżo- 
na dokonała mordu, będąc za- 

wiedzioną w nadziejach matry- 
monialnych i sama bezpośrednio 
po zabiciu Kosińskiego postrze- 
liła się dwa razy bardzo niebez- 
piecznie. 

W ostatniej chwili uzupełnia- 
my wiadomość, iż sąd Czemero- 
wską uwolnił. 

Moskale zaczynają czcić pamięć 
hajdamaków, którzy mordowali 
kobiety i dzieci i ziemię polską, 
swą opiekunkę i protektorkę o- 

gTiiem i mieczem ra czasów Ja- 
na Kazimierza niszczyli. \V os- 

tatnich czasach zarząd wojskowy 
wydał z kijowskiego składu ar- 

tyleryjskiego 900 pudów miedzi 
na odlew dzwonu 1000 pudowe- 
go, który ma być zawieszony w 

świątyni na kozackich mogiłach 
pod Beresteczkiem. Na opał dla 

tejże świątyni kazano wydać 50 
dziesięcin lasu z folwarku Gra* 
bowca o 12 wiorst od mogił. 

Śmierć najstarszej kobiety w 
państwie niemieckiem. W Del* 
mowie w pow. międzyrzeckim 
zmarła 120-letnia Jadwiga Stwo* 
wa. Dnia 15 października obcho* 
dziła zupełnie czerstwo i20-t%- 
rocznicę urodzin. Urodziła się 
na w 1794 roku w pojecie ple* 
szewskim. Widziała armię Napo^ 
leona maszerującą do Rosyi, 
później kozaków, przechodź* 
cych przez Księstwo Poznański^ 

Świat °bchodzi tuelada jubiło* 
usz, bo jubileusz Browninga. Ml* 
lionowy egzemplarz rewolwen* 
Browninga został wyrobiony 
tej fabryce i z tej racyi zakładjj 
urządziły uroczystą ucztę 
cześć wynalazcy rewolweru at»%1 
tomatycznego, na której był m] 
becny belgijski minister spraw? 
wewnętrznych i udekorował py 
Browninga wysokim orderen^ 
sławiąc w podniosłych wyraz a cła 
zasługi jego wobec ojczyzny ^ 
ludzkości (?). Jubileusz teh isto* 
tnie ma znaczenie raczej satyry^ 
czno, symptomatyczne w tent! 
znaczeniu, że przypomina tyl® 
ważniejszych jubileuszów, któ* 
rych się nie obchodziło. Z teg<* 
powddu znany feljetonista “Ma* 
tina”, Clement Vautel, robi na* 

stępujące uwagi: “P. Browning 
rzeczywiście w niczem nic przy- 
pomina tych nieszczęśliwych 
wynalazców, którzy czynili po- 
szukiwania, wytężali umysł, zu- 

żywali siły dla dobra swoich bli- 
źnich. Ma sławę i fortunę. Po- 
równajcie jego los z losem tylu 
wynalazców, których prace przy* 
sporzyły dobra ludzkości. Na* 
próżno szukam ich imion w pa* 
mięci: pomarli w nędzy i zapon» 
nieniu; są i były ich 6etki, a ni* 
znam ich. A tymczasem nazwś* 
sko p. Browninga znają wszy*, 
cy. Powiecie mi, że nie dyskuto* 
je się o takim wynalazku. I m*. 

cie racyę: nie dyskutuje się z ro* 

wolwerem automatycznym”. 
W wiedeńskich kołach artyo* 

tycznych krąży zabawna Ihisto* 
ryjka, której bohaterem jest 
pies znanego wiedeńskiego ko» 
mika Blascla. 

Blasel zamówił swe popiersi® 
u pewnego rzeźbiarza. Po szere- 

gu posiedzeń rzeźba była goto* 
wa, lecz portretowany twiet^ 
dził, że niema w niej podobieA* 
stwa. Przekonywanie rzeźbiarz® 
nie pomagało. Wreszcie kom ii* 
wpadł na pomysł, z którym 
zwierzył się natychmiast rze£* 
biarzowi. "Przyprowadzę tu 

swego psa i jeżeli ten mnie po- 
zna, popiersie przyjmę, w przo* 
ciwnym razie może pan z ni ero 

uczynić co się panu podoba” —- 

powiedział komik i poszedł d® 
domu po psa. 

Rzeźbiarz kupił tymczasem kos 
wałek mięsa i wysmarował niena 
popiersie. Gdy Blasel przyszedł 
z psem do pracowni rzeźbiarza, 
pies rzucił się ku rzeźbie i zaczął 
ją lizać. 

Komik, przekonany, że pies 
znalazł w rzeźbie podobieństwo 
do swego pana, kazał popiersie 
odesłać do domu. 

Z cyrku Hagenbecka w Bru- 
kseli uciekł tygrys "Hector”. 
Wśród przechodniów ulicznych 
powstała panika, tygrya jednak 
wszedł najspokojniej do otwaiw 

tego sklepu z cygarami, położy! 
się pod ladą i usnął. Na miejsca 
przybył uzbrbjony odział policji, 
ale obyło się bez użycia broni pal- 
nej. •'Hektor*’ bowiem drzemał 
dopóki nie podstawiono klatką, 

poczeni wszedł do niej bez opo* 
ru- i 


