
TELEGRAF
' Pismo polityczne, społeczne i literackie, pofwig-. 

cone intłU*e»otn Polaków w Stanuch /jedno- 
czonych Ameryki Północnej.

W Y C H O D Z I  C O D Z I E N N I E .

PRENUMERATA (z iróry) WYNOSI: 
Bocznie ...........................................................•fffi:

K wartalnie............... ...........................................S r
Mlesipoznie............... ...........................  ••

Cena pojedyncze*-- numeru ic.

W Y D A W C Y :
- Spółka Wydawnicza Telegrafu. ’

W CU1CAGO ILLINOIS.
M. S. CTBOHOWSKI, - 1’rezes I /.iirzęilcu. 
A. J. Schultz, - - • U iee-Pre/es.
i. T a k k o w s k i, - -  • K ^ J f .
L. GR0BZK.1EW1C2. - • NeKreuirz,

H . N a g ie l . N acze lny  R edak to r. •
M. R z e s z o t a k sk i, np en i ou ioszen .

Wszelkie listy i korespondencje uprasza sig 
przesyłać pod adresem:

T E L E G R A F  
32 i  31 Sliikti cor. Rudulpt Sts■ Rom 51- 

T E L E F O N : MAIN 1 6 7 2 .

. Wszelkie przesył* pieniężne należy nadsyłać 
& rece kitsyjcra.

"TELEGRAF"
The Polish PoICicai l)ailv, devoUal to the interest 
of the Polish peoplc in Uiiited Sinic* ol America.

Tm Polisa Daily “TELEGKAF” Pumistas Company.
P U B L I 8 H E K S :

M. S. Ctborowski, Presideut a ml Manager.
A. J. Schultz, • - Viee*l*ivsident.
J Tarkowski, - - • Tr»*asun*r.

Gkoszkiewu/. - - Sccreiury.
Ił. Nagiel. Uhief Kdiior.

M. Tarski. m hertM m r solieitnr.

SUBSCRIPTION (IN ADYANCE):
Per Year............................................................. £*.00:
Per 6 Month*-.............................................  I.BU
Per 3 Mouths...................................................... “.Se.
One Mouth.......................................................... -Se.

Single oupy om* cent.
O F F I C E :

32 & 34 Market Cor. Randolph Sin- Room 51.
(L!N1> BŁOCK.)

T E L B P H O N E :  M A I N  1 0 7 2 .

ENTERED AT T łlK fH IlW G O  POST OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

CHICAGO, dnia 11 Sierpnia. 1S92.

P O L S K I I

('o może oszczędność' —

W tych dniach na cmentarzu w 
Brudnie pochowano Antoninę 

' . Sz,, mieszkankę Warszawy sta- 
ruszke licząca 80 lat wieku. 
Nieboszczka była ud najmłod
szych lat gospodynią, czyli, jak 
dawniej nazywano, szafarka w roz
maitych pensjonatach żeńskich. W 
ostatnich czasach, będąc już podu
padłą na siłach, otrzymała schronie
nie u pani I)., niegdyś przełożonej 
pensji. Wszyscy mniemali, że sta
ruszka jest bez grosza. . . .  Tymcza
sem po śmierci jej znalazł się testa
ment, wskazujący, że oszczędna ko
bieta, ciułając przez lat kilkadziesiąt 
grosz po groszu, doszła do kapitału 
27,600 r8. Z tych pieniędzy zapisała 
testamentem 10,000 rs, wnuczce swej 
dobrodziejki, pani 1)., a resztę przez
naczyła na wybudowanie kaplicy na 
cmentarzu brudzieńskim, w której 
podziemiu życzy sobie być podiowa- 
na i na cele dobroczynne.

. ■ ■ m 9  m ■ —

. Żnnobdjstwo.

Niezwykłą tę jeszcze w naszych 
stosunkach zbrodnię spełnił włością- 
nin, Stanisław katowski, we wsi 
Świątkowice, w Królestwie. Zył on 
od dość dawna w niezgodzie z żoną 
i miał kochankę; odgrażał się leżnie

. raz, że z żoną skończy.. . .  I czynił 
t o . . . .  W tych dniach w przystępie 
gniewu poderżnął prawowitej mał
żonce gardło, a następnie opowiadał 
wszystkim, iż cierpiała od dłuższego 
czasu na rostrój nerwowy i że 
sama popełniła zamach samobójczy. 
Kłamstwo byłoby się może udało. 
Lecz gdy wezwany lekarz udzielił 
pomocy i przywrócił kobietę na 
chwilę do przytomności, ta zeznała, 
iż zbrodni dopuścił się mąż. Nie
szczęśliwa zmarła wkrótce; zbro
dniarz został aresztowany.

Burza.

b W dniu 14-ym lipca r. b. w okoli
cy Sandomierza, w Królestwie, sza
lała straszna burza. Wśród ulewy 
spadł grad, wielkości orzecha lasko
wego i zniszczył zasiewy w klkunas- 

. tu majątkach na przestrzeni trzech 
mil polskich długości, a około pół 
mili szerokości.. . . Plony zostały 
zniszczone we wsiach: Cliodków, 
Przewłoka, Krzcin, Łukowice, w 
części Błonia, w Ciszycy, Swięży- 
cacb, Skotnikach, w części .Ostrołę
ki, Zajezierzu, Samborzcu, Złotej, 
Milczanach, Gerlachowie i w Mono- 
szynie. Inne folwarki poniosłymniej- 

; sze straty. Dodać należy, że prawie 
we wszystkich tych wsiach, powódź 
wiosenna zrządziła olbrzymie szko
dy, klęska gradowa zrujnowała za- 

5- tern wielu rolników do reszty!....

Piechur.

W tych dniach przybył do War
szawy podróżnik pieszy, p. Józef Sta
nisławski, kandydat nauk łizyko-ma- 
tematycznych, zajmujący się nauczy
cielstwem prywatnem. Pan S. przed
sięwziął ogromną wycieczkę pieszą, 
wyszedł bowiem w dniu 27-ym czer

wca z Kamieńca Podolskiego i zamie
rza przez Warszawę, Berlin, Drezno, 
Paryż, Wiedeń i Peszt, pr iybyć do 
Krakowa i Lwowa. Turysta obliczył, 
że cala ta wyprawa zajmie mu czas 
do listopada. Przestrzeń, którąprze- 
będzie, wyniesie do 500 mil (pol
skich). Przccięciowo p. S. ] rzebywa 
na dobę, licz wielkiego zmęczenia, 
7 mil, zatrzymywać się za|< będzie 
tylko'w większych miastacl j>o dni 
parę.

Obłęd ęz\ miłość?-,.

Było to na Litwie. Na kolei że
laznej pomiędzy Lida o Niemnem 
zdarzył się wypadek, co najmniej. .., 
niezwykły. Z ostroidącego wagonu 
pociągu wyskoczyły naft z  dwie) 
osoby. Jedna z nich była to panna,j 
druga młody człowiek. Ona pod
niosła się z upadku i pobiegła do la
su, on wyskoczywszy został na miej
scu okulały-.. . Przypuszcza ję, że był 
to rodzaj wykradzenia; on bowiem, 
jak sic pokazało, nazywał silę W . . . . 
i był biednym studentem jniwersy- 
tetu, ona panna S . . . . jest córką bo
gatych obywateli ziemskich. W| 
chwili gdy podniesiono z ziemi W., 
zdawał się on być zupełni 5 ol>łąka: 
nym. A więc dotąd tajemnica nie
zbadana: obłęd czy — miłość'?!...

Niezwykle samobójstwo w Warszawie.

W Warszawie w jednym z domów 
na Nowym-Swieeie spełniono samo
bójstwo. bardzo niezwykłe. Młoda* 
20-letnia panna A. P. pozbawiła się* 
życia wystrzałem, skierowanym w 
czoło, z pistoletu większego kalibru. 
Okoliczności, towarzyszące despera
ckiemu czynowi, są następujące: W 
przeddzień wypadku odbył się ślub 
byłego narzeczonego parny P. z 
inna. . . .  Z narzeczonym t;|ni panna 
A. P. sama niedawno zerwała. Wi
docznie dawne uczucie w sercu pow
stało, kiedy P. na wiadomość o ślu
bie wpadła w stan silnego rozdra
żnienia. Kiedy wszyscy wyszli z do
mu, nieszczęśliwa odnalazła nabity 
pistolet brata i spełniła samobój
stwo. Śmierć nastąpiła odraza.

DROBNE ECHA.

W P iotrkowie, w Królestwie, 
przy kopaniu kanałów na rynku zna
leziono garnek pełny monet s -cbrnycli 
i złotych z IG-go i 17-gcj wieku. 
Wartość monet dochodzi do 550 
rubli.

EiMiiBłt.ia samobójstwa zaczyna 
panować w gub. lubelskiej, w Kró
lestwie. W ciągu jednego tygodnia 
w trzech wioskach pow. ćłgoraj- 
skiego odebrało sobie życie trzech 
włościan i jedna włościanka. Wszy
scy samobójcy byli już w wieku po
deszłym.

P odczas ćwiczeń w koszarach dru
giego oddziału straży ognjiowej w 
Warszawie spadł z drugiegc piętra i 
zabił się 15-letni koruiniarcy.yk Jan 
Swierzawski.

W d o i i r a c a  Ostrowie w gub. kie
leckiej, w Królestwie, podczas po
żaru ofiarą płomieni padło 000 
owiec.

T katk poznański daje obecnie 
przedstawienia w Starogrodzie.

GRunziąnzkA gazeta niemiecka 
,,Gezelliger“ która pierwotnie wy
myślała na przybycie teatru polskie
go do Grudziądza, nawróci ta się... 
Zobaczywszy teatr, chwali g> bardzo 
i przyznaje, że Polacy i na tej dro
dze pracuję z wielkiem powodze
niem.

P r u s k i  minister oświaty Ir. Bos
sę zmienił zamiar i nie pojedzie już 
na rewizyc szkół na Górnym jzlązku.

W Górczynie, w  Pozna liskiem, 
założone zostało nowe towarzystwo 
polskie pod nazwą ,, Kości uszko “ .

Do w y ż s z e j  szkoły przeniysłowej 
w Krakowie w ciągu ubiegłego roku 
szkolnego uczęszczało 141 uczniów, 
nadto na oddział przemysłu hrtysty- 
eznogo 11 i na uzupełniające kursa 
niedzielne i wieczorne 147. Ogółem 
z wykładów w szkole korzystało 299
młodzieńców.

* •
W W arszawie szerzy się jakaś 

gwałtowna zaraza na krowy. W cią
gu paru dni padło kilkadziesiąt krów.

W Lublinie odkryto znów bandę 
nieletnich złodziei. Należało do niej 
sześciu chłopców w wieku od lat 
10-ciu do 14-tu.

------- -----------
* Chcesz bvć rzeteinym ? Płać za 

T elegraf

Polacy w  Anheryce.
Klub turystów w Newarkn.

Dnia 30 lipca w hali ob. II. Bul- 
siewicza założonym został w Newar- 
ku klub turystów polskich. Celem 
klubu jest ułatwianie członkom wy
cieczki do miasta CJiicago dla zwie
dzenia wystawy powszedniej. Wy
brano następujący zarząd: prezes A. 
Taszek, sekretarz St. Bulsiewicz, 
kasyer A. Kolacki. Każdy z człon
ków klubu obowiązany jest do czasu 
wyjazdu złożyć dolarów 50 w ratach 
dowolnych. Na pierwszem posiedze
niu przystąpiło 7 członków.

DROBNE NOTATKI Z AMERYKI.

|| W Buffalo Polak Tomasz Gra- 
dziński został zabity przez kolej.Po
zostawił żonę i czworo dzieci.

| W Toledo, O. polski chłopiec 
W. Moroski został aresztowany za 
kradzież srebrnych zegarków.

|| W Buffalo Anna Niklas chciała 
się utopić, lecz została uratowaną...

|| W Milwaukee zmarł w wieku 
lat 70 F. J. Rudkowski, jeden z naj
starszych osadników, przybyły do 
tego miasta przed 35 lały. Zmarły 
pochodził z Warszawy, pozostawia 
siedmioro dorosłych dzieci.

|| W Buffalo przy pracy ulegli po
rażeniu słonecznemu Polacy J. Jele- 
niewski i J. Zieliński. Obu urato
wano życie.

| Siedemnastoletni chłopiec polski 
F. Somański został oddany pod sąd 
w Buffalo za napad. Jechał on ko
leją bez biletu, a gdy konduktor 
chciał go usunąć z pociągu, zadał mu 
ciężką ranę kamieniem w głowę.

|| W Milwaukee, Wis. sąd skazał 
Filipa Geluka na 850 kary za sprze 
daż trunków po łodziach na jeziorze. 
Geluk apeluje, twierdząc, że miasto 
ma prawo brać podatki od wódki 
tylko na lądzie, a nie na wodzie!... 
Może i ma racye.

Ja sam....

*•(> człowiecze! znaj sam siebie" — 
Kiedyś mądrze Dowiedziano.
Ale komu ze śmiertelnych 
Dobrze poznać siebie dalio ?

Kto. powiedzcie, medrcem takim, 
Filozofem między nami, •
By sie przyznał, że doń szczęście 
Lazło drzwiami i oknami.

Któż nie powie, gdy jjtiż doszedł \ 
Do wielkości, sławy, transu: 
“Szczęście*! Nigdy! .la sam lvlko 
.leslem twórcą mego losu-----"

O w ystaw ie 1893 r.
... .. Utworzyła się kompania, któ

ry wypuści w obieg “ wystawowe” 
karty do g r y . . . .  As przedstawiać 
się będzie w formie kopuły gmachu 
zarządu wystawy, król nosić hęuzie 
portret pułk. Davisa; damą będzie 
wizerunek pani Palmer itd. I to po
mysł!—

. . .  .Na wystawie będą dwie fon
tanny elektryczne. Każda trzykroć 
wspanialsza, niż paryzkie w r. 1889!

. . . .  Snb.sydyum rządowe dla wys 
tawy będzie wypłacone w postaci 5 
milionów sztuk pamiątkowych, wys
tawowych póldolarówek. Zarząd 
wystawy z łatwością sprzeda te pół- 
dolarćwki— po dolarze.. . . I będzie 
miał zamiast dwóch i pół— pięć mi
lionów dolarów.

. . .  .Z Japonii na wystawę w Chi
cago przybędzie najmniej 3000 tn
rystów.

. . . .  W Gmachu kobiet na wysta
wie znajdować się będzie ciekawy 
zbiór modeli 248 wynalazków, doko
nanych przez kobiety wraz z paten
tami na takowe.

. . . . N a  Kongres elektryczności 
podczas wystawy r. 1893 w Chicago 
zapowiedzane jest przybycie 500 li
czonych z Anglii, Francyi, Niemiec, 
Austryi, Rumunii, Turcyi,Włoch i 
Grecyi. >

. . . .  W oddziale japońskim od
tworzona zostanie w naturalnej wiel
kości starożytna świątynia z okolic 
Tokio. Koszt samych złoceń 850.000.

U mARI CZY.... ZRANKRUTOWAł?!

Młody Fajnbube kończy akadein- 
ję handlową , w jednem z miast za
granicznych. Pewnego pięknego po
ranku wchodzi do jego mieszkania 
przyjaciel z telegramem w reku.

__Biedny chłopcze!— rzecze—
bądź silny: nic masz już ojca----

__Nie mam już ojca?— woła
Fajnbube blady, jak ściana— tłu
macz się ja śn ie j: umarł, czy zbankru- 
tawał?!.

S Z K A P L E R Z .
(ZDARZENIE PRAWDZIWE).

Pewna staruszka w mieście T. ży
je przy swej zamężnej córce. Zięć 
jej, porządny bardzo rzemieślnik, 
tak prowadzi interesa, że i dom pię
knie utrzymuje i matkę żony przy 
sobie chowa. I niczego im nie brak, 
bo ów rzemieślnik trzeźwy — pobo
żny, a w wykończaniu roboty punk
tualny. Więc posiada szacunek i za
ufanie ludzkie — dobrze mu z tern 
dotąd, a w przyszłości coraz lepiej 
będzie.
l A matka jego żony, owa wspom

niana staruszka, krząta się żwawo 
zawsze po domu — pomaga w pracy, 
wnuczki pieści — a w chwilach wol
nych usiędzie gdzieś w kąciku i śpię-' 
wa pieśń do Matki Boskiej, Patron
ki szkaplerza św. Jest ona szczegól
niejszą czcicielką Najśw. Panny, a 
swe nabożne uczucia przelała i w ser
ca wszystkich, z którymi żyje, a mia
nowicie swych dzieci i domow ników.

Bo że staruszka dotąd żyje i cieszy 
sic szczęściem swej córki, to zawdzię
cza opiece Matki Bożej za'pośredni
ctwem szkaplerza św. Słyszałem o
powiadanie, które ku zbudowaniu 
ludu katolickiego w krótkości ]iow- 
tórze:

— Mąż mój, robotnik przy pew
nej fabryce umarł na cholerę. Zo
stałam biedną, opuszczoną wdową, z 
córką nie mającą i lat dziesięciu. 
Trzeba było szukać sposobu, aby za
pracować na opłacenie komornego
— aby siebie i dziecię wyżywić i o
kryć. I ucałowawszy szkaplerz, któ
ry zawsze na swych piersiach nosi
łam,'westchnąwszy do Najś. Panny, 
wspómożyeielki utrapionych, posz
łam do pewnych znajomego państwa, 
prosić o radę, co mi dalej uczynić 
wypada. Chciałam pracować i praca 
się znalazła. Oto zostałam praczką
— a za pośrednictwem tych zacnych 
państwa miałam zawsze wiele zaję
cia, które mi dawało możność żyć i 
dziecię wychować. I w niedługim 
czasie przy pomocy Bożej, usilnein 
mojeni staraniu i zapobiegliwości, 
zaoszczędziłam sobie pewien grosz, 
który mi pozwalał córeczkę do szko
ły posyłać.

Lecz przyszło wkrótce na mnie 
nieszczęście i to z mej własnej winy. 
NV drugim domu mieszkała również 
praczka, alt* ta nie miała tyle roboty 
co ja, ho była pijaczką i straciła zau
fanie u ludzi. Więc ja często litując 
się nad nią, starałam się przyjść jej 
z pomocą i odstępowałam nieraz bie
lizny nieco do prania. Ona odwdzię
czając się za to, częstowała mię nie
raz kieliszkiem. Z początku nie da
łam się namówić — lecz w kóńcu 
przyszło do tego, żem się wspólnie 
raczyła tym piekieluym napojem — 
wódką. Od tego czasu poczęło się 
moje nieszczęście. Robota nie szła 
mi jak przedtem — poczęłam słab
nąć na ciele. Osoby, które mi dawa
ły bieliznę do prania, jakoś z niedo
wierzanie^ na mnie spoglądały, — 
częstom na'dzień umówiony nie do
trzymała zobowiązania — aż w koń
cu do tego przyszło, że ani ja, ani 
moja sąsiadka nie miałyśmy już cze
go się imać. Zabrakło chleba, zabra
kło na opłacenie mieszkania. Nędza 
najokropniejsza nas dosięgła. Nikt 
nie przyszedł z pomocą — roboty nie 
było! Za ostatnie grosze uzyskane 
ze sprzedania swoich rupieci, jakie 
posiadałam, ledwie kilka dni można 
było się utrzymać a i z tych pienię
dzy połowę w naszem zmartwieniu 
przepiłyśmy z moją sąsiadką. O 
straszne to wspomnienie!

Dziecko moje płakało głodne, a 
jam nie miała ani kawałeczka chle
ba. Wstydziłam się rękę wyciągnąć 
jako żebraczka. Trzeba było z gło
du ginąć — albo sobie życie odebrać! 
Wybrałam to drugie i postanowiłam 
rzucić się na torze pod jadący pociąg 
na kolei żelaznej. I poszłam w tym 
zamiarze ku wałowi kolejowemu. I 
położyłam już głowę na żelaznej, zi
mnej szynie, bom widziała zdała ja
dący pociąg. Lecz jakiś mię dreszcz 
przeszedł po całem ciele i cofnęłam 
się. Poraź drugi padłam głową w 
tern miejscu, gdzie miała śmierć mo
ja nastąpić, — ale i drugim razem 
coś mię w piersiach ukłuło, żem się 
cofnęła. Przeżegnałam się, a mówiąc: 
“ Boże odpuść mi wszystkie grze
chy” __po raz trzeci wziąwszy się
za głowę, pochyliłam ją ku zimne
mu żelazu. . .  Gdy wtem coś ciepłe
go poczułam na swej twarzy. Oto 
szkaplerz, który zawsze nosiłam na 
piersi, wysunął się i padł mi na twarz. 
Ach! pomyślałam — to ów poświę

cany szkaplerz przeszkadza mi <jlo 
spełnienia samobójstwa. Zerwałam 
się czemprędzej i już prawie bez- 
praytoiuna wykrzyknęłam: “Tyś itii 
już teraz nie potrzebny — nie ochro
nisz mię od śmierci!” A potem po
częłam szarpać ten znak wiary i czlci 
Najśw. Panny, aby go odrzucić Od 
siebie. Lecz nie mogłam tego doka- 
zać. Tasiemka pozakręcała mi się 
jakoś koło szyi, ani zerwać jej, a|ii 
zdjąć nie podobna było-----

Naraz: “ Mamo!” usłyszałam gł<>s 
mej biednej córki. Odwróciłam sig.

__Mamo — od pani burmistrzo-
wej przyniesiono pełny kosz bieliz- 
Iny do prania i służąca czeka na nu- 
mę. Ja widziałam, jak mama sz a 
ku kolei i biegnę za mamą; wracaj
my pi-ędko!

To mówiąc pociągnęła mię córka 
za rękę, a ja dałam jej sobą powo
dować i zeszłyśnjy razem na dół.

W tej chwili maszyna przejechała 
przez to miejsce, na któreni chciałam 
śmierć znaleść. Stanęłam — popa
trzyłam na te straszne wozy — | za
drżałam — uczułam straszne wyrzu
ty sumienia, a potem łza mi ściekła 
po twarzy. Coby się było stało z mt - 
ją duszą -— jakaż przyszłość opłaka
na spotkałaby była moje ukochaie 
dziecię!

— Wracaj my |cćrkł| — rzekłam i 
ucałowałam ów szkaplerz, jako rei - 
kwią serca. )

Na drugi dzień wyspowiadawszy 
się z grzechów, porzuciłam na zaw
sze pijaństwo, zaczęłam jak dawniej 
skrzętnie pracować, oszczędzać i znę - 
wu miałam roboty dosyć, podczas 
gdy owa sąsiadka w największej nie
bawem zginęła nędzy. -Pan Bóg mi 
pobłogosławił, wychowam córkę 
uczciwie i wydałam ją za-porządne
go człowieka, jesteśmy dzisiaj wszy-* 
scy bardzo szczęśliwi.

A wszystko to zawdzięczam — 
szkaplerzowi.

Rada dla panny, puszczającej wianki

Poniosła wianek, na bystre fale,
Ab#' złapali go chłopcy,

Ale z nich żarlen nic śpieszył wcale. 
Każdemu zapał był obcy.

A wieszże panno, juki jest sposób
By mieć pewnego kochanka?

Oto, prócz świeczki i oprócz kwiatów, 
Dodać.. . . dolara do wianka.

DROBIAZGL

. . . .  W Chinach niema słupów 
telegraficznych. Chińczycy twierdzą 
że siedzi w nich—dyabeł.

. . . .  Waga ziemi, jak ją obliczył 
w r. 1774 pewien astronom angiel
ski, ma wynosić G.000.000.000.000. 
000.000.000 tonn. Bagatela!...

. . . .  W Londynie znajduje się 
85.250 kryminalistów i zbrodniarzy.

. . . .  W kolonii Cap, w Afryce 
ludziom niepiśmiennym odjęto pra
wo głosowania. Słusznie!. . . .

. . . .  Prof. Douglas, znakomity 
elektryk, wynalazł sposób urządza
nia miniaturowych.. ..  cyklonów o
raz burz gradowych i piorunowych!! 
Po co? I tak mamy ich aż za dużo.

. . . .  Następne zaćmienie słońca 
,,na wielką skalę” nastąpi dopiero 
15 kwietnia 1803 roku. Astronomo
wie dziś już szykują teleskopy!

. . . .  Pewnemu pastorowi w stanie 
New Jersey gmina nie dopłaciła 
pensyi. No! i pastor.. .. zastrajko- 
wał. Zaczął na nowo pełnić obo
wiązki dopiero — po odebraniu na
leży tości.

W nioski Gapskiego.

Gapski zabawia sąsiadkę na le- 
tniem mieszkaniu.

— Pani ma dwoje dzieci?
— Tak panie. Siedmioletniego , 

synka i sześcioletnią córeczkę.
— Tak?. . . .  wnioskuje Gapski —

Nigdybym nie przypuścił, że pani 
już jest 13 lat za mężem. . . .  .

U  CYRULIKA.

Rzecz w małem miasteczku.
Podróżny, przejeżdżając, kazał 

się ogolić. Cyrulik żyd rozrabia 
mydło na ręku — i pluje na nie.

— Co robisz? — woła podróżny, 
oburzony taką bezceremonialnośeią.

— N y . . . . To jest moje* delika-
tnoszczy----- Chłopom, to ja po
prostu---- pluję na brodę!

SłouCE I GłuPSKI.

Mówią do ólupskiego:
— Zlituj się, jak można spać tak 

długo? Słońce wstało już ze trzy 
godziny temu.

— Cóż z tego? Słońce kładzie się1 
spać zaraz, jak tylko się ściemni, a 
ja siedzę dłużej niż do północy.

Listy z Argentyny.
Fajboś Cynaraoner z Manrycio, do Leos/.a 

Plajtera w Warszawie.*)

Kochany Leoszu!
Zapewne wiadomo ci z gzaet, żó 

miałem kłopot. Zrobili mnie kapi
tanem od konnej gwardyi, tymcza
sem na pierwszej rewii cała gwardya 
uciekła.. .. i za żadne pieniądze nie 
chciała powrócić do frontu., Ja się 
martwię, ale szczerze mówiąc oni 
mają racyę, to nie jest żaden interes. 
Ja sam chociaż jestem bardzo odJ 
ważny i miałem kilka awantur w El
dorado,o mały włos też. nie uc iekłem, 
tak mi to kapitaństwo działało na 
moje nerwyj

Teraz raileliśiny znowwż kawałek 
kłopotu, pułkownik Goldszmit kazał 
żebyśmy urządzili sobie sąll. Za
chciało mu się europejskiego sądu, 
żeby był prezes, sędziowie, prokura
tor, sekretarz, komornik, woźny. Ja 
tłomaczyłem, na co sąd kiedy tu nic 
ma z kiui porządnie handlować? —• 
ale Goldszmik powiedział, że musi 
tak być, bo baron sobie życzy — i 
kazał zarządzić wybory.

Jak nasze żydki zwąchali (oni po
trzebują /.wąchać) że sędziowie będą 
mieli ładne pensye, to się zrobił taki 
gwałt, jak za Żelazną Bramą w pią
tek; każda żydówka chciała, żeby jej 
maż był prezes! przez trzy dni były 
awantury, kjrzyk, aż pan Goldszmit 
powiedział: trzeba skończyć.

Mój dawny trębacz Mojsie Pier
nik otrąbił! i ogłosił, że wszyscy 
mężczyźni pełnoletni mają dać kartki 
z napisem, kogo sobie życzą wybrać.

Byłoby wszystko dobrze, ale każdy 
się łakomił na pensyę i każdy wypi
sał na kartce tylko własne nazwisko, 
Mojsie Piernik podał nawet swoją 
kandydaturę na wszystkie urzędy; 
kiedy mu powiedzieli, że tak nie 
można, ou zaczął krzyczeć:

— Co wam to szkodzi? chcecie 
sądu? ja mogę być cały sąd! rano 
poroznoszę pozwy, albo moja żona 
poroznosi,, w południe będę sądził 
sprawy, a jak nic będę miał czasu, 
to moja żona.

Powiedzieli mu, żeby pilnował
swojej trąby----- ale, ja myślę, że
on miał trochę racyi. Nie głupi ży- 
dek ten Mojsie Piernik.

Dość że wybory przepadły, bo 
każdy za sobą głosował. Pan Gold
szmit był zły, wydzierał sobie włosy 
z brody, i wołał, że jeszcze w swo
jem życiu nie widziały takich pasku
dników

Nie viem,na ezein by się skończy
ło, ale na szczęście znalazł się jeden 
sprytny żydek, też z Warszawy, (ou.

' był dawniej pokątnym doradcą, miał 
sprawę o jakiś kawałek fałszerstwa 
— i ssczęśliwie uciekł), więc on 
szepnął Goldszmitowi na ucho:

— Ju panu to powiem. Niema 
inny sposób, tylko trzeba te posady 
puścić przez licytacyę, obaczy pan 
jaki to będzie ruch. Za moją radę żą
dam tylko 2 procent od sumy.

Znowuż Mojsie zatrąbił, ogłosił 
licytacyę i wszyscy powiedzieli, że 
to jest Najsprawiedliwsza procedura. 
Jak oni licytowali, aż się serce rado
wało, że jest w naszym narodzie 
taki fajer! W pół godziny już mie
liśmy cały sąd.

Na drugi dzień miały się zacząć 
I sprawy, a jak się zaczęły i jak szły,
I to ja tobie potrzebuję w przyszłym 
! liście opisać.

Fajltui Cgnamoner. 
_____  , . _____

M i l c z e n i e  j e s t  z Io t e j i .

On: błam zamiar kupić ci branso
letkę. J iką wolisz, srebrną czy złotą?

Ona [milczy)
On: No i jakże? ‘
Ona [wciąż milczy).
On: Dla czego milczysz? Powiedz 

tylko; s 'ellirną czy złotą?
Ona: Ależ mój drogi, zapomniałeś 

widocznie^ przysłowiu: Mowa jęst 
srebrną, milczenie złotem...

Ż ‘by się nie powtórzyło!...

X. strofuje jednego ze swoich 
podwłacnych. •

— Mij panie! Tak być nie może! 
Od dwójh dni nie’ zajrzałeś pan do 
biura.

— Przepraszam pana najmocniej, 
ale miałem pogrzeb ojca.

— O; ca. Hm. . . . Ale proszę, że
by mi się to nie powtarzało. Zapa
miętaj pan sobie dobrze!

•) Z szeregu drukowanych w »:ir-z:i>V'kini 
„Kuryer/.c* Świątecznym" «*I«:‘n*** tA m "- 
nych „Listlów z Argentyny" |»rzytii' /ain> 
jeden, pisany przez a a ni c g o kapimna raj- 
busitt Cy no-nu nera, opisujący w juki >p°sob pu • 
Goldsmith po ucieczce kawal»*rvi chciał utwórz} • 
s |dy  — i jak mu slg to udało.


