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W ileksyku.... kalamancya. 

<>·»<> 

Prezydent Wilson przypomina Eu- 

ropie doktrynę Monroego i po ruz 

p^erwsz* w sprawie meksykańskiej 
robi.... marca. 

&·$& 

Egjista Jest specjalisty od swego 

„Ja". 

O iłowym naczelnym \? związko- 

wych ani.... <ludu. (C/y go już u- 

smierclli jego „przyjaciele" po pió- 

rze?) 

^ 
Je*t -wrilo-pV. ,iby balony Zeppellra 

nie wynucić na śmiecie, lecz zacho- 

wać dla użytku.... samobójców. 

W St. Zjedn. Czechów jest mniej, 

aiż Polaków, a Jednak mają już ambi· 

eadora- (A my co? Panie prezydencie! 
bo się..... pogniewamy!) 

Kajter Wllu inowu palnął w mów- 

ce głupstwo l wystąpił wrogo przeciw 
Potókom. (Co z tego. kiedy w rozum 

„wielkiego Wllusia" nawet jego rodzo- 

ny syn następca tronu, nie wierzy J 

cięgle jest z najjaśniejszym na ba- 

kier ) 
O <· 

„Nowiny P." zalecają czytelnikom 

„Okruszyny". (A ..kruszyny', 
„kruszynki", albo „kruszki" — nie?) 

Xa piedestał wydostać się trudno, 

ale za .to łatwo... epaść z nie?o! 

^ 
Ceia jaj~clągle idzie w górę. (Czy 

nie znajdzie się nikt, ktoby o tern 

szepnął na ucho.... taryf:4?) 
<· -o -o 

Amerykańscy strażacy ogniowi 
* 

5? 

najlepsi w świecie: za to amerykań- 

skie pożary są najgorsze. 
•O 

Jeżeli chcemy być bezstronni, to 

musimy przyznać Hucrcie, że mimo 

swoich krótkich rządów stał się.... 

głośny. (A w jakim sepsie?) 
*> o 

W Ekwador?© zaczęła rywalizować 
?. amerykański} męka kanadyjska. 

(O to. aby... krew ktćreęo z rywa- 

lów pocieckla, i;le ma obawy.) 
o 

Odyby wszystkim ludziom wymie- 

rzono .... sprawiedliwy sprawiedli- 

wość, to nr}, niej połowa ..panów 
ziemi** siedziałaby w kozio. 

<> a o 

Ody ję?yk plotkarski wypow'e wszy- 

stko. co wie, wtedy zaczyna mówić to, 

ozogo nie wie. (Nie prawda, kumo Ja- 

ga loszko?) 
^ 

Wkrótce się przekonamy, czy de- 

mokratyczna pneoda będzie popiera- 

ła sprzedających, czy też kupujących 

węgle. 
<> o 

W Kolłe5ri"m rolnictwa w Orego^.e 

ki'ra, która się nazywa ,.C 
— 521." 

zr.Iosła ,w 11 miesiącach i 10 dniach 

1S~ jaj (Do tej pory rekord światoj 
wy by] na cały rok 2S2 jaj.) 

Narzeczony: Najdroższa, czy ja je- 

stem pierwszym, którego ty pokccLa- 
laś? 

Narzeczona: Rozumie sić, ale wy, 

męiczyźai, jesteiue o~rop:i;o nudni! 

Narzeczony: Dlaczego? 

Narzeczona: Bo każdy z was pyta 

się o to samo*.... 
o <· 

W. Virginia zu+ywa tylko Jedr.ę 

czwartą część z tych węgli, kićre pro- 

dukuje. 
^ 

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych 

kupują roci^le mobil ia $~U3,SS7,000. 
<» <> 

Małżoóstwo Jest zawsze dobrem 

(alo.... małżonkowie nie zawsze!) 

^ » <> ·;· 

Należałoby !? zwrócić do dra Co- 
nana Doylc, aby przy pomocy swego 

Sherioc!:a Holmesa rozwijał sprawę 

pocztowych... bakcyli. 

| v * 

Wkrótce zjawią s!ę zapaśnicy mi- 

towi, ( „wre ̂tiers."j, a^y ^.! spor- 

towccm resztę centów, kió.O im - 

os ta b'. po grach w piłkę. 
o <· <> 

Francuskie automobile są tak zro- 

bione, że mogą jcchaó takso pod wo- 

dą. 
_ | 

Dhg Wuja Sama wynos! $1,027,^00,. 
000. (Wydaje się dużo, lecz gdyty 

wszyscy mieszkańcy St. Zj. przez j> 

den rok wyprzysjęgli s'e palenia (ty- 

toniu), to za te pionlądzo można? y 

ten cały dług spiacić.) 
• > ·> 

Statystyka ogłasza, ż? pożary w 

Stanach Zjednoczony?·* roVinrrod ,:r ·- 

nie ua $1,000,000 szkory. (I w dodat- 

ku nawet... parloru nie ogrzeją!) j 
· <* 

'W Berlinie elektryczne maszyry 

do czyszczenia ulic 4okonją o 23 pr> 

cent więcej roboty^ r iż maszyny cią- 
gnione przez "konie, które są tylko o 

4 procent tańsze od pierwszych. 

O . 

A jak tam stoi -prawa z obebode 

listopadowym? 
o o 

Astronomowie obliczyli, że słońce li- 

czy 400,000,000 lac życia. (A jednak 

jesncze J>st „bebikiem", ho si? na nie 

mówi „o" slcń-e. tak, jak „to" dzie- 

cko. Ile też jeszcze bf.Izie potr.:ebo-· 

walo lat, aby na słońce mężna pov :e- 

dzieć „ta" lub „ten" — tak. jak „ta" 

kobieta, lub „ten" mężczyzna?) 

v <> 

Ciekawa rzecz, czy to jest także 

..ob^ząi majestatu" jeżeli za v w i o- 

stauracyi kajzera Wilusia będzie ga- 

nił potrawy, (Jak sądzisz?) 
O v 

Nawet tacy mężczyźni, którzy są 

przeciwno suirażj-stkom, gotowi są 

jak najchętniej przyznać im... gło- 

dówkę. 
% 

<> 

Twierdzą, że uderzenie piorunu le- 

czy reumatyzm. (Cbcesz, aby w cie- 

bie... trsajo?) 
> 

Nie sądź nikogo z pozorów: liśC ka- 

ktusa kolczasty bywa 1 n ekszaltn'·. a 

m mo tego wykwita zeń przepiękny 

kwiat purpurowy. 

Po moj duszy, do mei duszy 

Mów, o wichrze z pól, 

Może w r.iej się żal przygłuszy — 

Smutek, ból. 

, 
Mów. co szumią ciemno lasy, 

Wieczne bory, gaj; . 

Dawne dzieje; dawne czasy 

Szura mi, graj. 

Mów, co szemrz jarórskie rzeki, | 

Ornj mi. śpiewaj, szum 
— 

Wygraj choćby dźwięk daleki 

Fciókich dum. 

Graj m! pieśń, co koi ducha, 

Graj, o wichrze z wól — 

Ptcśó, co głuszy brzęk łańcucha. 

Smutek, ból. 

3. Kazim erz Wiśniewski. 

Kazimierz Lach otworzv} pte**- i 

vszorzdny· salon pnr. 2?<>1 W. ! 

".'Isza ulica, narożnik OalJcy. Po- 
leca s "'e pamięci v/szystkim przy-- 
irciołom i znaiomym. 25 
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[tobet i cy cierpiący na Zairu 
ce vi lub C;roaic^r. Clicoby j 
mcznose! .i?, - szczepię Prcf. Ij 
£fir!;cta 6C hb Si4 w skórę f! 
za $15. Nie powinniście cze- ! 
*ać diużej. Przyjdźcie i zo- j J 
baczcie. Konsul tacy k ? j 
i egzaminacya 
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Godzin ofisowe od 9 rano ! 
do 8 wieczorem, w niedzielę ! 
od 11 rano do 4 popołudniu, ?l 

W. GOWANS 
» Lekarz i Chirurg 

30 S. Haoteil liiiea, 

Dr, Charles 

Chicago. 
v 

Od kilku ji!ż miesi'ey lv'obowej 
wieści naćchodza z Galieyi, kto- i 

v 

^ 

· 

rą obecnie' przedstawia obraz n.;- j 
cIzy i rozpaczy. Żywiołowa kata-! 
strofą powodzi dotknęła biedn'. | 
krainę, a głód zagląda do ognisk 

^ 
domowych 300 tysięcy familii pol-. 

** 
C l 

O ogromie klęski nicch' pn^wiad 
cza ostatnie wiarygodne wiado- ! 

mości, jakie do nas nadeszły. j 
Brzmią o.ic strasznie, a dono- ' 

', że cały niemal kraj został! 

przez burze, nieustające słoty i 

wielokrotne wylewy tak znisz- 

czony, iż paromilionowej ludno- 

ści grozi poprosth gb'd i nędza, 
a w dodatku jeszcze podkopanie 
bytu 11# thze lata. Badania rz.a- 

dowe wvkzuja, że po w klź zrz.i- 
z^a bii-ko pięć set milionów 

szkody. 
Galicya przedstawia w chwili j 

obecncj .obraz zupełnego spusto- 
zr nia a naj-tarsi ludzie niepamię- 

t'aj.'i takiej strasznej kieski, jak 
te."rocz na. 

Pierwsza foki spustoszenia 
u ze waliła się przez kraj w cza- 
ie przed*.vo;ennego przesilenia 

które rujnuje zazwyczaj kraje na i 

iniejs'c pod względem ekono- 

micznym. 
* 

!i 

Powołano następnie do wojska 
dz'cs'tki tysięcy rezerwistów, 

* w iciel i rodzin i najintensyw- 
niejszych pracowników i zredu- 

kowano w ten sposób liczbę r."jk ; 

zdolnych do pracy. 
Do wojny nie przyszło, a1^ ka- 

tastrofalne skutki wojny bracia 

'n si w ('iievi nieść musza na 

swych barkach. 
Rowncezeinio roznoczoła sic 

'ezc-1 ri-.izncya instytueyi finan- 

sowych p~;'.C/' masowe wycofanie 
wkładek z banków. 

Lccz i tu n:e koniec nicszcze- 
•cioin, straszna Xeinezs poszła 

dalej. |, 
Przed kilku miesiącami otwo-l 

rzyły się upusty niebieskie i · 

deszcz leje" bezuctarnie prawie 
aż f'n dnia dzisie;szc;*o. Cały kraj, 
od nizin aż do głosko wzgórza to- 

nie w worl-.ie. (:aicya dziś to je- 
den >·'; zaf bagna — to teren ja- · 

kiesroś mściwego potopu. | 
Y\'szv. tko zalane. Zboże zsfi— 

' 

nęło, drorri przemieniły sie w rze-i 
ki, pasza dla bydła zniszczona,' 
ziem1' '>:i. 6w pokarm milionów 
biedaków gniją. 

Klęska ta to najważniejszy o- 
becnie wypadek, w ołiec którego 
bledną wszystkie inne. 
Dwa miliony ludności cierpi 

już nędzę, za którą pójdzie głód, 
a za głodem choroby i t. <1. I 

Czy Polonia amerykańska po- 
może swym braciom w Galicyi? : 

Oto py.Ćanie, na jakie powinni- i 

śmy odpowiedzieć — i odpowie- j 

dzieć dodatnio. · 
' 

Pomoc powinna być i szybka i ! 

wielka, jak wyjątkowo strasznem j 

jest spustoszenie Galicyi. 
Zjednoczenie P. R. K. na swym 

' 

Sejmie XXXIII zważywszy na 

0 tom ty:*k Id-;!·*!; wyasygnowało !' 

ra powodzian ze swej .· kasy j 

.1,000.00 i apeluje niniejsrem do' 

wszystkich to warzy st v 
' 

polskich | 

1 Braci rodaczei, by i oni ię po- j 
moc nieszczęśliwy nieśli. 

Gin.*} nasi Br;.. cierpią g1ó:l ; 
i ny.:/t, więc n\ tu za oceanem 

którzy mamy w: .·; i pod dosta t.-, 
kietn wszystkie v> nie powhni'vr ̂ 

my czekać, ale copr./.izej siać pie- j 
niądze. 

^k?ar''ii na p?'.vc:lzan ale."** v 

nadsyłać na ręce karbnika Zje— j 
dncczenia pod v -v-: 

Leon Zan: · ki, 
9S4—r'J Milv/aukce Ave. 

Chicago, III· 

Wszelkie :-d: !ki beda kwito— 
! 

wane w pisi h i natyckmiast 
odsyłane d i Galicyi. 

Wszystkie pisma prosimy oj 
przedrukowanie jak najp.'edsze j 

i 11 ' ej s z ej odezwy. 
W imieniu Zjednoczenia Pr "R. K. 

' 

Zarzd : 

P. Rostenkowski, prezes, 
Dr. A. l'usin, wiceprezes, 
/ióiya O su cli, wiceprezeska, 
Pis. F. M. Wojtelewicz kap., i 

Jan S. Konopa, Se kr. Gen., 
L. Zamorski, skarbnik, 

Józef Ruszkiev/icz, W. Przy- 
był:'' iiki, St.CccMch, T. V/eyna,j 
J. Pionke, J. Barć, St. Lachaj—I 
czak, Fr. Czaja, M. Zcliń?ka, F. ; 

Kiolb^sa, J. Jóźwiak i J. Świder-; 
oki dyrektorzy. 

St. Walkowiak, syndyk, 
Pr. J. NowakQV'ski, _ 

Franciszek S. Barć. 

Fundusz, zapoczątkowany ij 
za i '"vo 

" anv przez" Zjednoczę— 4 ; 

nie P. R. iv. w celu przyjścia z \ 

inateryaln-i. pomocą rodakom na-i 

szym, dotkniętym powodziami w j 
Gaiicyi, już się pokaźnie przed--! 
stawia. 

Jak wiadomo, na Sejmie Z. P.; 
R. K. w Milwaukee uchwalono z j 
l:asy Zjednoczenia na ten cel) 

$ 1,000. 

Prawic jednocześnie, obecny' 
syndyk Zjednoczenia, ald. Wal- ; 

kowiak oświadczyć że z własnej 
szkatuły ofiaruje «Sico. 

Przed kiku dniami ad w. N. L. 

Piętro w.-· ki przesiał na ręce prr- 

ze?a Zjednoczenia, oby w. Po-1 

stenkowskie^o, czek na $25. 
Nis zapomnijmy o nicszczęśl·-1 

wych rodakach naszych w Gali- 

°y V 

Prawie Tmf-rty przemysłowiec w i 

'.ii-Hieh. — Po scy byrnosl.^i po- j 
(Vi i'"o osrtasza. sio w jrastetich no- i 
: im ich naśJodiłWfić. o «Ha-^ajac sit { 
·.. 1) ;·:\> CUiPAOOSKIM. 

a*rr.;w.f-7n1 n--fr.n-T.-r-m»irfurarjw^wwwi 1 taBTTWiri' 

Z Annowa 

Pan !Jari Słomirtski, znany I 

przemysłowiec tutejszy, prowa- 
dzący kantor realnościowy, po- 

życzkowy, asekurac3'jny i prze- 

mysłowy, rozpoczął przy ulicach 
i S-tej i Leavitt budowę banku 

prywatnego przed kilku tygod- 

•i^rtmi. «Praca idzie szybko, gdv 
mury budynku sięgają już wyso- 
kości 2-£o piętra. 
• Będzie.to pierwszy polski bank 

prywatny na A no w ie^ który bę- 
r/.te prowadzony na większą ska- 

lę. 
# 

Na Annowie co niedzielę od- 

bywa się „fair'' czyli bazar. Na 

tenże bazar wybierają się co nie- 

dzielę parafianie bardzo licznie, 

ażc^y przepędzić czas w milcm 

kółku. Widać z tego, że para- 
ii iiiie tamtejsi nie skąpią grosza | 
na tak szlachetny cel. 

Bazar ten odbywać sic będz*'e 
w dalszym ciigu aż do przyszłe- 
go miesiąca. Na jutro wybiera się 
cała masa .goici z innych para- 
fii. 

Czysty dochód jest przezna- 

czony na dochód parafii, 
*·· 

Dnia 9-, listopada Anno w 3 

będzie obchodzić 10-tą roczwicę 
założenia parafii. Tuż od dłuższe-! 

! 

p) czasu robią tu przygotowania 
a-'o^y pamiątkę tę należycie u- 

czcić. 

W dniu tym odbędzie się Bierz 
mowanie. którego dokona nasz 

polski Biskup, X. Paweł Rhode, 

który tyfn d'iiu będzie bawił 
na Annowie jako £ość parafii. 

...» rSS5T::EB£2I12 

Również w dniu tym odbędzie 
się „połów na przechodniów" 
czyli tak zwany „tag-day", z któ- 

rego dochód ma być przeznaczo- 
ny na parafię. . 1 
Komitet zajmujący się tyra 

połowem jest pewien, że parafia- 
nie nie poskąpią grosza, gdy ira 

drogę zastąpią nasze nadobne 

„poiowczynie", lecz będą nadal 

tak jak dotychczas ofiarodawca- 
mi kościoła. 

Wieczorem odbędzie się wspól- 
na zabawa w hali Klacela, róg u- 
lic 0-tej i Leavitt, którą urządza 
komitet parafialny. Na tej zaba- 
wie spodziewa się całej masy 
ludu nictylko z Annowa, lecz i z 

dalszych stron. Komitet wszyst- 
kich serdecznie zaprasza. 

«J· 

a A nowie pierwszy do pracy 
s t r. :i : : ł p. J. Czerwiec, który bu- 

duje wielką halę kosztem około 

,. Pan Czerwiec nosił się z 

my;'ą pobudowania hali już od 

dłuższego czasu, lecz były roz- 

maite przeszkody, tak. iż nic nie 

był w stanie uczynić. Obecnie 

przebywszy wszelkie przeszkody 
za'-ril się do dzieła i zaczęto już 
kopanie fundamentów. 
Xa A u nowie brak sali dawał 

się odczuwać niezmiernie: kiedy 
Polacy chcieli urządzić jakieś ob- 

chody lub bale, musieli grubo 
płacić obconarodowcom za wy- 

pożyczanie sali. Niedługo Polacy 
bodą mieli swoją własną halę i 

nic bedą potrzebowali zatykać 
kieszenie obconarodowcom gro- 
szem polskim. N. J, 
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Ten 6 Kr?żk. pies 
Pyre/iHcrny z lanego 
ici*.ra ca —. tnocny 

trwały, ciip^OTłiciny, 
oq korale a! or.słrwo-1 

ws*.:xy ł vt ^ptr.-.cyi j 
l'Cw" i gotowa-* 

! i·. *.v Fcns.'*coli jcłL 
ł czró -.v i.' · ·:, ermo · 

r.ctr .v placyku jeat 
w'cli\r mocnym ł 

do.lcdr.yn. Ten pice 
jra · icr/.r· o ó otwo- 
rach wypokt cieplik, 
nikłpcdrtaw 
i pc.iaa do kci/bulnl· 

ko w. dubclio.vc rus.z« 
ti viVd. 

$3.53 gotówifą 

$3.00 ałlcsi^cinie 

M 

Domowy „Base Burner" 
Ton wspaniały ogrzewacz jest gwarantowany 
na dziesięć Ut. Jest masywny dobrze zbudo- 

wany i zupełnie zadowoii, Zrobiony jest z naj- 
lepszy cli matćryałów, każda część naprzód na 
wękru? wy|n-ób.)'vari4 1 starannie dopasowana. Ma duży 
otwór do o;cruia. P*tout podwójno ru- O ̂  m 
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I p/t.». |.M»3 wuyeh »};ci» kominy,auto· «5 l*k»UU 

l^in 't. „F'v»d 
<];· Vi" i Jest ploV:. ulkl, 

asggiraffiaaK., ̂ wag^ia.^ivsa 


