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KALENDARZYK. 

Jutro, 14 czerwca; Niedziela 2 po 

Zielonych świeckach, św. Bazylego b. 

Pojutrze, 15 czerwca: śś. Wta 1 

iM od esta. św. Krescentego. 

RUCH PAROWCÓW. 
PRZYBYŁY: Nowy York: Maure- 

tania, Cedric. San Francisco: Hilo- 

nian, Sierra, Korea. Boulogne: Pots· 

dam. Antofagasta:Colusa, Hesperue, 

Szanghaj: Christian Bors. Liverpool: 

Cymrie. Plymouth: Berlin. St. Louis. 

Queenstown : Bai tic. Baltimore: Bo- 

betma. Quebec: Caigarian. 

ODESZŁY: Nowy York: St. Paul, 

Kristianiafjord. Bombay: Silesia. 

Hamburg: Sisak. Manila: Daldorch. 

Uranium. Gibraltar: Ivernia. Queens- 

town : Celtic. 

, NOTATKI. 

Czasopismo „The Vancouver 

Catholic" pomieściło ostatnio zaj- 
mujący, a wysoce trafny artykuł 
na temat ruchliwości i energii wy- 
7na\vców Kościoła KatolicKego, 
w czasach obecnych, pełnyci a- 

taków ze wszech stron na Wia- 

rę. prawdziwą, — tak potrzeb- 
nych właściwości każdemu praw- 
dziwemu, a światłejszemi katoli- 

kowi i każdej organizacyi katoli- 
ckiej. Gazeta wymieniona wyra- 
ża się w tym temacie, jak przy- 
taczamy w streszczonem tłóma- 

czeniu: „Nie wiele dziś są warci 
ci katolicy, którzy nie posiadają 
przymiotów i zalet Kościoła Wo- 

jującego; nie znaczy to zgoła, bv 

katolicy być mieli ogarnięci du- 
chem sprzeciwu i waśni, ale w 

każdym razie powinni oni mieć 

usposobienie i przejęcie się Wia- 

rą takie, by każdej chwili byli 
gotowi ponieść dla niej ofiary i 

poświęcenia a bronić z oddaniem 
dla Sprawy — wszystkiego, co 

do niej należy i co się z nią łączy 
My przecie posiadamy źródła 

prawd żywych i istotnych, my 

znamy i posiadamy ów systemat 
społeczny, którego potrzeba świa- 
tu i ludzkości całej, chociażby ta 
ludzkość jeszcze więcej i ciężej 
była nieuświądomiona na punk- 
cie wartości tego systematu, a 

uznawać go nie chciała. My wie- 

my, widzimy, że tej ludzkość 

czegoś potrzeba; czegoś ona szu- 
ka, czegoś pragnie niestrudzenie i 

nieustannie, a nie wie, że jej je- 
dyną na ziefni ucieczką jest kró— 
lstwo Chrystusowe 1" 

„Fałszywe systemy społeczne 
i filozoficzne roszczą sobie pre- 

tensye, że dadzą taką ucieczkę 
prawdziwą ludzkości i łowią 
stronników gorliwych, oddanych 
swoim przekonaniom! Tak np. si- 
ła cała socyalizmu polega nie w 

prawdopodobieńswie zrealizowa- 

nia jego teoryi, ale w entuzyaz- 
mie jego zwolenników, w ich za- 

gorzałości! Gadają oni, krzyczą, 

piszą, smarują niestrudzenie, pie 

żałują głosu, ani atramentu, 

świat o nich słyszy, widzi ich 

wciąż, a oni na tem zyskują". 
„W niektórych krajach mamy i 

my katolików, podobnie usposo- 
bionych, dzielnych, czynnych, e- 

nergicznych, gdzie zaś zasnęli, 

gdzie ich letarg jakiejś obojętno- 
ści i bezczynu opanował i gdzie 

całą akcyę obronną zostawiają 

księżom swoim, tam zaiste nie 

można się dziwić, że Kościół ka- 

tolicki nie może okazać ludziom 

dowodnie, iż on posiada tajemnice 

pokoju i szczęścia prawdziwego 
i zupełnego". 

Statystyka dowodzi, że w An- 

glii jest ośm małżeństw na ty- 
siąc ludzi, a w Stanach Zjedno- 
czonych jest ich dziesięć na ty- 
siąc, wobec tego przeciętnie w 

każdej parafii katolickiej, liczą- 
cej ,000 dusz, powinno być 
pięćdziesiąt małżeństw, jak to 

słusznie zauważa milwaucki „Ca- 
tholic Citizen". Dobrzy katolicy, 
dodaje — winni być gospodarni i 

zapobiegliwi, a miłość braterska 
winna wśród nich panować w ta- 
kimże samym stopniu, jak gdzie- 
kolwiek indziej. Również i pięk- 
no życia rodzinnego szczególniej 
pociągać ich powinno, zwłasz- 

cza młódź, dobrze i poczciwie my- 
ślącą. A jeżeli się zdarzy, że licz- 
ba małżeństw w parafii katolic- 

kiej spadnie poniżej owej liczby 
przeciętnie (10 na 1000), to pa- 

sterz tej parafii winien na to 

zwrócić uwagę, gdyż nie wszyst- 
ko musi tam być w porządku. 
Młódź tam widocznie stroni od 

jednego z Sakramentów; zdałaby 

się Misya dla samotnych. 
Trafne spostrzeżenie; może i u 

nas, gdzie, jeśli potrzeba znajdzie 
zastosowanie. 

+ 

Zajmujące szczegóły dotyczące 
kwitnącego stanu uniwersytetu 
cesarskiego w Tokio w Japonii, 
znajdujemy w jednem z pisin an- 

gielskich ; mówią nam one cośkol- 
wiek o szybkości oświatowego 

postępu w tym kraju. Uniwersy- 
tet ów immatrykulował w r. o- 

statnim 5,649 studentów, z tej li- 

czby wydział prawa liczył 2,146 
studentów, wydział medycyny 
miał ich 798, wydział inżynieryi 
liczył studentów 648, rolnictwa 

1612, literatury 416, wydział 
sztuk i nauk wyzwolonych miał 
164 uczniów. Kurs dopełniający 
posiada 865 studentów, z której 
to liczby 467 studyuje prawo. U- 

niwersytet posiada 9,408 żyjących 
absolwentów graduowanych, 
zmarło ich 67£; razem wszystkich 

było 10,087. Profesorów i lekto- 

rów na wszystkich wydziałach 
było 365, nadto jest 183 profeso- 
rów w zakładach pomocniczych i 

podległych uniwersytetowi. Prze- 

ciętny wiek uczęszczających stu- 

dentów do zakładu tego wynosi 
obecnie od 22 do 24 lat; w ostat- 

nich pięciu latach daje się zau- 

ważyć coraz liczniejsze wstępo- 
wanie coraz młodszych na uni- 

wersytet; również coraz młodsi 

zostają graduowani; obecnie 

przeciętny wiek graduowanych 
wynosi od 25 do 27 lat. Piękne li- 

czby; nie potrzebują komenta- 

rzy ; same za się głośno i dobitnie 
mówią.... 

Gdy przeminie wycieczka Kollegla· 

stów i uroczyste zakończenie roku 

szkolnego w Kolleglum św. Stanisła- 

wa K., to wszyscy zaczną mówić o... 

Zjeździe P. R. N. 
? 

Grdr która z amerykańskich milio- 

nerek wzgardzi zbankrutowanym hra- 

bi», lub księciem i wychodzi za rów- 

nego sobie Amerykanina obywatela, 

to ekłada dowód, że ma., wszystkie 

pięć klepek w kopie. 

Ma Lomdyu iwoje furye", ma 

Haga (Hotandya) swoich.... żebra- 

ków. W żadnem innem mieście nie- 

ma tyhi żebraków, co w Hadse. Pier- 

wsza tego przyczyną jest to, że w 

Hadse jest 130 dobroczynnych ra- 

kładów i żebrak, mający trochę spry- 

tu, przenosi się z jednego do drugie 

go i przez cały boży rok żyje wygo- 

dnie a bez troski. W. J. L. Kiehl, któ- 

ry tę sprawę badał, pisze: „W Ha- 

dze możesz się urodzić, wyróść, ubrać 

się, żywić, wykształcić, dostać miesz- 

kanie, doktora, lekarstwa, wycieczki 

na wakacye, ożenić się i wreszcie um- 

r:eć, a wszystko to ani ciebie, ani 

twojej rodziny nie będzie kosztowało 

ani centa*. 
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Ojciec i rodzina zmarłej matki o· 

parii się aż o sąd, aby otrzymać opie- 

kę nad 7 letnią Marcia A. Oavit, któ- 

ra dziedziczy po matce 914,000,000. 

(Co to za czuła mHo&é całej rodziny 

dla tego... dziecka!) 

Matka: W szkole publicznej są 

chłopcy, którzy dokazują i stroją żar- 

ty 1 śmieją się — a są także dziew· 

częta, które nawzajem uśmiechają 

się do chłopców. Spodziewam się, 
że 

mamy grzeczna córeczka tak nie ro- 

bi. 

Córeczka: Ma prawdę mamo, że ja 

tak nie robię; ja im zawsze tylko... 

język pokazuję! 

Piękność niewiast. Jak kwiatek, lecz 

prędko przekwita, 
Godna politowania iest taka kobieta, 

Która jak paw ogonem, — piękno- 

ścią się puszy, 
* * 

Piękność bowiem bez cnoty to ciało 

bez duszy. 

Jeszcze o „odwa- 
żnym" panu „Na- 

czelniku," 
Otrzymujemy korespondencye 

następującą : 
Szanowna Redakcyol 
Upraszam o łaskawe zamiesz^ 

czenie w s wojem poczytnem pi- 
śmie, co następuje: 
Osławiony ze swej błazenady 

„Dziennik Związkowy" w wyda- 
niu wtorkowem d. 2go czerwca r. 
b. powtórzył za jakiemś pismem 
polskiem w Bostonie, którego na- 

zwy nie wymienił złośliwą notat- 

kę o rzekomej mojej ucieczce 

przed procesem z p. naczelnikiem 

Rylskim, a w dzień później tj. we 

środę, dnia 3go czerwca ten sam 
dziennik pomieścił telegram 
Bostonu, podpisany przez nieja- 
kiego W> A. K., tej treści : 

„Redaktor Bostonki Stefano*- 

wicz nie stawił się na przesłuchy 
sprawy, a także i jego brat, który 
był linotyperem j miał świadczyć. 
Jak wieść się rozniosła, obydwaj 
wyjechali do Texas". 
Ponieważ wieści te, rozsiewane 

przez błazeński „Dziennik Zwią- 
zkowy'' i jemu podobne pisma re- 

wolwerowe, są z gruntu fałszywe 
i niezgodne w niczem z prawdą, 
niniejszem je prostuję i oświad- 

czam : 

1. Linotyper Bostonki nie jest 
moim bratem, ani żadnym krew- 

nym. 

2. Braci, ani bliższych krew- 

nych w Ameryce nie mam. 

3. Przed procesem z naczelni- 

kiem Rylskim nie uciekłem, be 

żadnego procesu z nim nie mia- 

łem. Rylski skarży wydawnictwo 
a nie redaktora. 

. Wyjazd mój do San Antonio 
Texas, nie był żadną ucieczką, o 

czem świadczyć mogą moje dłu- 
gie, bo trzymiesięczne z górą p'er- 
traktacye z zarządem spółki wyda 
wniczej „Nowin Texaskich'' o ob- 

jęcie kierownictwa tego młodziut- 
kiego i jedynego w tych tu stro- 
nach pisma polskiego, Nie zmie- 
niłem swego nazwiska; nie skry- 
łem się w zaroślach texaskich, lecz 
stanąłem do jawnej pracy społe- 
cznej tam, gdzie p. Rylski w każ- 

dej chwili może mnie znaleść i 

zmierzyć się, jeśli mu o mnie tak 
bardzo się rozchodzi. Chętniebym 
służył p. Rylskiemu w Bostonie, 
ale niestety! nie miałem prawa 
złamać zawartej umowy z zarzą- 
dem „Nowin Texaskich" dla przy- 
jemności pana naczelnika. 

uiaczego opuscifem „Bostonkę 
a objąłem kierownictwo „Nowin 
Texaskich" spowiadać się „Dz. 
Związkowemu" zdaje się nie po- 
trzebuję, chociaż dla zaspokoje- 
nia jego bezczelnej ciekawości i 

to powiedzieć mogę. Opuściłem 
„Bostonkę" aby ratować placó- 
wkę w Texasie i Stanach Połud- 

niowych, dokąd dobra prasa jesz- 
cze nie dotarła, natomiast zła, 
błazeńska, w rodzaju „Dziennika 
Związkowego" wkradać się po- 
częła. Że uczyniłem ze siebie ofia- 
rę, o tem wiedzą dobrze i Tamci, 
których opuściłem i Ci, do których 
przybyłem. Ale ja nie szukam 
żłóbka związkowego, przy któ- 

rym paszę znaleść można bez tru- 

dów i wysiłków. Opuszczając 
„Bostonkę" najmocniej przekona- 
ny byłem i jestem, że da ona już 
i sama sobie rady i nieraz jeszcze 
pouczy „Dziennik Związkowy" o 
moralności. 

Te bezpodstawne notatki i te- 

legramy kłamliwe w „Dzienniku 
Związkowym" pomieszczane, tyl- 
ko jemu wstyd przyniosą, bo po- 
raź nie wiem który udowodnią, że 
Hen dziennik umie tylko same 

plotki rozsiewać i z uczciwych lu- 
dzi sławę zdzierać. Nic też dziw- 

nego, że porządniejsi związkowcy, 
posiadający estetyczniejsze i szla- 

chetniejsze uczucia, wstydzą sie 

brać do rąk osławiony „Dziennik 
Związkowy ', który w walce o za- 

sady usiłuje zazwyczaj zdyskre- 
dytować jednostki z przeciwnego 
obozu. 

Wszystkie uczciwe pisma pol- 
skie, które w imię sprawiedliwości 
walczą, uprzejmie proszę o prze- 
druk. 

Zygmunt Stefanowicz. 

Oprócz powyższego listu otrzy- 
maliśmy kilka korespondencyj w 

tej sprawie. Nie chcemy ich wszy 
stkich przytaczać ; niektóre z nich 

(jedna z Chicago) -opisują zacho- 
wywanie się „pana Naczelnika" 

przy różnych okazyach i w róż- 

nych miejscach, jako dowody na 

jego „abstynenckie" zwyczaje i 

„pełne szacunku" traktowanie 

pici pięknej. Ważniejszą kores«j 
pondencyą, bo stojącą w związku 
jeszcze z owym niedoszłym proce- 
sem jest list obecnego redaktora 

„Gwiazdy Wschodu", dlatego 
przytaczamy ją dosłownie. 

Boston, 8 czerwca, 1914. 

Szanowny Panie Redaktorze ! 
W odpowiedzi na kłamliwy ar- 

tykulik „Dziennika Związkowe- 
go", donoszę, że nie stawiliśmy 
się na przesłuchy w sprawie Ryl- 
skiego, nie my, ale on sam Ryl- 
ski. Sędzia rozmawiał z nami i 

naszym adwokatem i wobec bra- 

ku oskarżyciela, kazał nam iść do 
domu, a sprawę umorzył. W łaści- 
wie nie była to zresztą wcale spra- 
wa, chodziło bowiem dopiero o 

wydanie na nas warrantu, o któ- 

ry Rylski prosił, a którego mu 

sędzia bez złożenia mu przezeń 
dokładnych dowodów winy na- 
szej i bez przesłuchania i nas 

także osobiście wydać nie chciał. 

Wyjazd byłego redaktora na- 

szego pisma p. Stefanowicza z 

powyższą sprawą niema zgoła nic 

do czynienia i postanowiony był 
już dawno. P. Stefanowicz wyje- 
chał na stanowisko redaktora „No 
win Texaskich" do San Antonio, i 

tylko półgłówek może sobie wyo- 
brazicie pertraktacye związane z 

taką zmianą można przeprowa- 
dzić na poczekaniu . 

w paru 

dniach tylko dlatego, ażeby przed 
Rylskim uciec. Szwagier, a nie 
b*at p. Stefanowicza, którego 

„Dziennik Związkowy" awanso- 
wał aż na linotypera, wcale z p. 

Stefanowiczem nie wyjeżdżał i li- 

notyperem w drukarni naszej nie 

bvł Wogóle, ażeby ocenić war- 
tość informacyi „Dziennika Zw.'\ 
dosyć jest, gdy powiemy, ze au- 

torem ich jest znany w Bosto- 

nie ze swojej głupoty wyrostek 
W. ., który za pieniądze ks. 

Chmielińskiego przepchnięty zo- 

stał przez college, a teraz, ponie- 
waż ks. Chmieliński wobec je- 

go sprawowania się odmówił mu 

dalszej pomocy, zwąchał się po- 
dobno z baptystami i uczy się na 

„hadwokataTego hadwokata 

spuściliśmy już raz po schodach 
z redakcyi naszej i przez wzgląd 

tylko na jego matkę litujemy się 

nad nim i pozwalamy mu » nadal 

hadwokatować, dopóki nie wpa 
nie sam w ręce władzy. 
Jeżeli Rylski ma poczucie go 

- 

ności, to przynajmniej do takich 
adwokatów nie powinien się przj- 
znawać i na podpisywani* go 

przez nich nie powinien «zwalać 

Sprawiedliwość zresztą kaze nam 

dodać, że Rylski w sprawie te, 

zastępowany byt w sądzie przez 

adwokata Satollego, a me prze 

„hadwokata" Korytkoskiego. 
z uszanowaniem, 

A. M. Jasieński. 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY. 

Franciszek Gesa, Karolina Kleza 

24-22 

Józef Ptak, Tefkia żraitia 26-19 

Józef Klocka, B. Janek 23-20 

Albert J.Wagner, Matylda Jerow- 

ska 40-36 

B. Mankai, Marya Simka 25-21 

Jan Wójcik, Róża Boratowaka 26-19 

8. Woliński, Anna Tartak 22-21 

Konstantyn W. Kowalski, Elżbieta 

M. Heinz, Le mont, 111. 26-25 

A. Ciepijka, Anasbaizya Czomhoz 

25-23 

D. Michancio, Katarzyna Reipich 26 

•20 

K. Jakóbowski, M. Dziekanowska 

26-22 

Franciszek Braha, Marya Salarz 28 
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OCALONA. 

Otrzymaliśmy następujący list 

od Mr. Jos. Vodicka o ocaleniu 

jego małej córeczki. „Moja pię- 
cioletnia córeczka cierpiała na żo- 

łądek i kiszki przez długi czas. 

Ja zamówiłem dwie butelki Tri- 

nera Amerykański Elixir Gorz- 

kiego Wina co ocaliło moją cór- 

kę. Wasz z szacunkiem Jos. Vo- 

dicka. R. F. D. nr. 2 Swartz 

Creek, Mich." To wskazuje szyb- 

ką działalność Trinera Amerykan 

skiego Elixiru Gorzkiego Wina 

w niektórych chorobach żołądka 
i kiszek. Elixir ten jest bardzo do- 

brą kombinacyą ziół i czerwonego 

Wina, który dowiódł swej war- 
tości w wielu wypadkach i któ- 

ry możemy spokojnie rekomendo- 
wać. On wyczyści i wzmocni ca- 

ły organizm. W aptekach Jos. 
Triner, Manfacturer, 1333—1339 

So. Ashland ave., Chicago, 111. 

Na zaziębienie nacierajcić szyję 
i piersi Trinera Linimentem. — 

Próbujcie go przy każdym bólu. 

(Ogi.) 

mKl I UTKI. 
XLJI. 

„Uciekła ni przepióreczka". 
• * : 

(Oberek związkowo-oryentacyjny), 

Uciekła nam Oryentocya w proso, 

w proso, 

Bez niej Związek siadł — w pokrry- 
wy bo«o; 

Zgubita, się, niby igła w stogu 
w stogu, 

Związek bez niej — jak tabaka 

w rogu, w rogu!., 

Więc po zgubie onej Oryentacyi 
tacyi, 

Rajwach, rwetes w całej tromtadra- 

cyi — dracyl, 
Trza eię mamci i— E5uropy /pytać 

pytać, 
Gdzie i Jak z-nów Oryentacyę chwy- 

tać chwytać! 
Pojechały z paradą cenzory —- 

- zory, 

Nałaipały gade»k całe wory 

>. wory, 

Pojechały do pozłoty głowy 
głowy 

Sam ci najpiękniejszy kwiat związ- 
kowy — owy! 

Gdzie szukali, co ezukall, — wiedzą: 

wiedzą: 

Tyle, na czem siedzą i czem Jetteą, 

jedzą, 
Gdzie szukali, tak ci i naleźli, — 

leźli, 

Różnym frantom, gdzie nie potrza 

wleźli wleźli. 

W Pacanowie, w Koziej Wólce byli 

byli, 

Filozofy! Dziw, że nie zfolądali, — 

dtill, 

Jęli kominiarzy, aptekarzy, — 

karzy, 

Pytać, jak się w Starym Kraju da- 

darzy darzy. 

Strach, czego eię więc nie nasłuchali 
—chał i, 

Symboliczne słuchy wyciągali, — 

gali, 

Aż na łbach przyćmionych kolejkami 
— kami 

Włos im powstał do góry nogami 
— 

garni! 

Z alteracyą więc i kon&ternacyą 
— 

nacyą 

Rwą do domu, wioząc oryentacyą, 
— 

tacyą 

A po drodze gryzą eię turhacyą — 

bacyą 

Z Jaką w Zwiąaku wystąpić oracyą, 
— racyą. 

Przyjechali, oryentacyj dali, 
deli, 

Ażeśmy się za brzuchy chwytali, — 

tali 

Wypuścili oryentacyę z miechu 
miechu 

Tfu! Trzymajcie, to pęknę ze śmie- 

chu śmiechu! 

Nagadali idyotyzmów furę 
furę, 

Wypisali... wsadź ten paptur w 

dziurę dziurę, 

Tak że nad tej Oryentacyi losem 

losem 

Nawet Nuohym — drektor kręcił no- 

sem, nosem.... 

Otże ci waim — otie Oryentacya — 

* 
· tacya 

U-babrała was znów troratadracya 
— 

dracya 

Amen. — Miano stąd Związkowej Na- 

cyi Nacyl: 

Pod opieką — Ciemnej Oryentacyi.... 
hak. 

ZMARLI. — Wykaz Urzędowy, jj 
ćwik, ., lat 26, 1110 Cornell ulica; 

9·« czerwca; 

Jasińska, Magdalena, lat 79, 1421 

W. Division ulica; 11-go czerwca; 

Kołaczkowski, ., lat 40, 2046 

Churchill ulica; 10-go czerwca; 

Sarek, Antoni, Lait 30, 8524 Macki- 

naw ave.; lingo czerwca; 

Sikora, Józefa, lat 32, 2108 S. May 

ulica; 10-go czerwca, 

Szozech, Franciszek, lat 42, 2211 

N. Long ave.; 10·* czerwca. 

Włoski Dom Morronne. Pani Ja- 

dwiga Capecelatro z Domu Mor- 

rone, 1719 W. 5ta ulica, Wilming- 
ton, Dela. pisze: „Używałam tę 
cudowną medycynę dra Piotra 

Gomozo przy różnych okazyach i 

zawsze z wielkim pożytkiem.Prze 
konałam się także, że jest ona 

bardzo pomocną dzieciom. Mam 

tu dużo przyjaciół i chciałabym 

wprowadzić Wasze dobroczynne 
Gomozo pomiędzy nimi. Proszę 

mi donieść, czy jest tam w tej 

części Wilmington jaka agencya 
dla niego". 
Dra Piotra Gomozo, nie jest me 

dycyną aptekarską, ani żadnym 
artykułem handlowym^lecz pro- 
stem, od dawna wypróbowanem »e 

karstwem roślinnem, które bywa 
dostarczane ludowi wprost z la- 

boratoryum przez lokalnych a- 

gentów zamianowanych przez 

właścicieli. Jeżeli nie znacie żad- 

nego agenta w Waseem sąsiedz- 
twie, pi#cie do Df. Peter Fahr- 

ney and Sons Co., 19-25 So. Hoy- 
ne ave.j Chicago, 111. 

INDIANA HARBOR, IND. 

Zamawiajcie „Dziennik Chica- 

goski" pnr. 3608 Beach ave. 

Z newolorikUgo 

NOTATECZKI. 
Trzeba być złym, albo głepim, 

Aby naśladować 

Foleką Radę Narodowy 
I wraz Ja piętnować. 

Autor „Z chwili" to potrafi 
W &ła»wetnym „Dezecie" 

(Lecz dla.... jadła, oplerunku, 
Gorzej bywa w świecie.) 
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Wezrak za Radą powtórzyli 

Związku... „oryenciarze": 

—Z „K. T.'\ zerwać, .pieniądz zbierać 

I tu trzymać straże, 
. 

A ty, smutny mój „Chwilarzu", 
Biedna, ślepa kurko, 

Ty nie sięgniesz wzrokiem po za 

Zwig&owe (podwórko!... 
^ 

Lec®,, „czyń każdy w swojem kółku, 

Ce każe duch Boży", 

A z prac zacnych, tek, Jak z kwiatów, 

Bukiet sam się złoży. 

Należy przyznać, że ze wszystkich 

.... oryentacyi najprawdziwszą, i 

najszczerszą była oryentacya „sza- 

nownego dyrektora", który powiedział 

otwarcie, że Jeden żyd oszuka 10 so- 

cyalistów, ale dawać pieniądze na 

jakieś cele niepodległościowe, które 

nie przynoszą 120 procentu, on.... 

nie głupi.! 
o o 

Dyabła paill woda święcona, złych 

kłuje w oczy sprawa dobra.. (Patrz- 

cie kto wyetępuje przeciw P. R. N., 

która ma jafk najszlachetniejsze cele, 

a wtedy.... potraficie odTóżnlć zdro- 

we ziarno od plewy.)· 

i 
W środę, w parku „Excelsior" bę- 

dzie.... co? 
*, 

· 

Każdy prawy Polak, każde szla- 

chetne serce popiera uczącą się mło- 

dzież. (Aile Polki — patryotki 1 w 

tem górą!) 

Już ołtarze po ulicach 

Stawia młódź z warsztatów, 

Pełno w okół aksamitów, 

Pełno świeżych kwiatów. 

· o 

Od Jarzących pozłotowln 
Lśni dzielnica cała, 

Bo to dzisiaj wielkie święto: 

Dzień Bożego Ciała! 

+ ł. + 

Poid złocistym baldachimem 

Idzie kapłan siwy, 

W modłach wiąże ziemię z niebem 

Złotemi ogniwy. 

Zawarczały głośno bębny, 

Słychać rzewne śpiewy, 

Tłum si$ z szumem zakołys-al, 

Jak pod wiatrem krzewy. 

A dziewozątka w bieli całe 

Sypią, wonne kwiatki, 

Z dumą w sercu, z łzami w oczach 

Patrzą na nie matki. 
V O 

Taka cisza dookoia., 

Taka .moc miłości, 

Jafkby Bóg eam zeszedł z nieba .. 

Na tę ziemię w gości. t 

^ 

Niekoniecznie trzeba być ubogim, 

aby być.... uczciwym. 
» 

W Danii 
' 

wszystkie żony ministra 

obecnego gabinetu pracują zawodo- 

wo. I tak małżonka prezydenta mi- 

nistrów Jeet stenografistką Izby pań- 

stwowej, żona ministra finansów 
— 

rzeżbiarką, ministra wyznań — lekar- 

ką, a żona ministra obrony krajowej 

jest magistrem matematyki — nau- 

czycielką, i jedną z najdzielniejszych 
priywódczyń ruchu kobiecego. 

A A A 

W zesiłym roku 4 kompanie prze· 

słały 285,091 depesz przez telegraf 

bez drutu.Przed pięciu laty miały nie- 

dobór w kasie, ale od tego czasu przy- 

chód -wzrósł o· 500 procent a ilość za- 

trudnionych o 444 procent. (W ze- 

ezłym roku dochodu było $669,420 a 

pracowników 958.) 

+ + 

Zwykła niebieska mucha posiada 

około 5,000 oczek, ale jakiejś... no; 

wej oryentacyi ani rusz dojrzeć nie 

może. 

* * 

W oetatnich 5 latach wydały na 

aeronautykę: Niemcy $28,000,000, 

Francya $22,000,000 a Rosya $12,000,- 
000. (Ilu lotników życie straciło, sta- 

tystyka wojskowa nie podaje, bo o 

to mniejsza!) 

Ludzie narzekali na złe czasy, ale 

dla ezulerni w Monte Carlo, ostatni 

rok był rokiem złotym. 

« 

Nie narzekaj na drożyznę, bo np. 

w Vera Cruz funt kartofli kosztuje 

30 centów. (Odpowiednio do tego są 

nałożone ceny także na inne produk- 

ty spożywcze.) 
* ł * 

Do San Francisco przybyła barka 

francuska „Col. de Villeborea Mare- 

nil". Majtkowie opowiadają, że u 

przylądka Horn przez 10 dni walczy- 

li z burzą i nigdy nie byliby się do- 

stali na wody Ocean Spokojnego, 

gdyby fale nie były porwały z po- 

kładu czarnego kota ,.Mimi". (Hoho! 

Czarny kot zna się z wichrami i z 

morzem — co? kumo Jacentowo?) 

+ + 

Krążownik „Prairie" wiezie 3,000,· 

000 listów, pakunkćw itd. dla żołnie- 

rzy Wuja Sama, znajdujących się na 

wodach i brzegach meksykańskich. 
> 

Firmy bostońskie zakupiły wczoraj 

w San Angelo, Tex., 1,000,000 funtów 

wełny. (Była to pierwsza wielka 

eprzedaż wełny w tym sezonie. Cena 

wynosiła od 15—20c za funt.) 
v & 

Milsza. Jest kobieta z rumianą twa 

rzą, niż mężczyzna z czerwonym no- 

sem. (Zgadzasz się?) 

„Furye" londyńskie próbowały 3 

razy spalić kościół św. Małgorzaty w 

Chipstead (14 mil na południowy 

wschód od Londynu), który był zbu- 

dowany Jeszcze w 12 weku. — (Ks. 

proboszcz Stone, przy pomocy para- 

fian, usiłowania ich unicestwił.) 

John Buli powinien z furyami-pod- 

palaczkami postąpić tak, jak ze zbro- 

dniarzami i nie dawiać żadnego par- 

donu, bo co warta dziewica, czy mat- 

ka taka, która podpala kościół? 

(Chyba — dla nauki drugiej — stry- 

czka!) 

Niektóra żona ma takiego męża, il 

nie można się Jej dziwić, że kupuje 

eobie na pociechę.... psa. 

•C 

Są ludzie, któ.zy tylko dlatego 

starają się poznać swoje obowięzki, 

by mogli się z nich zgrabnie wykrę- 
cić. 

Chociaż w Hadze są prawa przeciw, 

żebrakom, nie można z nich ko- 

rzystać, bo każdy z żebraków udaje 

małego ku-pca i noói ze «obą na sprze- 

daż ołówki, pióra itd. 

Czy zastanowiłeś się nad tem, o 

ile więcej dobrego byłbyś mógł zró- 

bić, gdybyś był zaczął wczoraj a nie 

dzisiaj? 

i A * 

Najbardziej wspomiagają żebraków 

robotnicy, którzy mniej sarabiają qd 
żebraka, którego przeciętny dochód 

wynosi 20 florenów tygodniowo, j 
o· o < 

Władza miłą jest i cudną, ( 

Prawda, polityczn:. dziatwo? 

Tylko, że lwem zostać trudno, 

A... osłem niezmiernie łatwo. ) 
Rodoć. 

* * 6 
W religii Bóg zawiera przymierz· 

z człowiekiem dla ratunku, ulgi i po- 

ciechy nieszczęśliwych. 


