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RUCH PAROWCÓW. 
PRZYBYŁY: Nowy York: Celttc, 

Philadephia, Venezia, Santa Cruz. Pa- 

tras: Ultonia. Southampton: Oceanie 

St. Paul. Cherbourg: George Wa- 

shington. Yokohama: Shidzuoka Ma- 

ru. St. Michaels: Dorna. Liverpool: 

Adriatiu Wellington: Moana. Glas- 

gow: Carthaginkan. San Francisco: 

Enterprise, Samoset, Azares. Lon- 

dyn: Rapklau, Minnesota. Ply- 

mouth: Kronprinzessin Cecilie. Mon- 

treal: Virginian, Teutonic, Tunisian. 

Halifax: Uranium. 

ODESZŁY: Nowy York: Mioneton- 

ka, Santa Cecilia, Olympic, Lapland. 

Pannonia, California, Rochambeau, 

Hermion. Liverpool: Tacoma. Aquita- 

nia, Megancic. Wellington: Tabiti. 

Glasgow: Campania. Southampton: 

Minnewaska. Cincinnati. Antwerpia: 

Kroonland. Palermo: Verona. Bre- 

ma: Breinen. San Francisco: Hilo- 

niun. Korean. Londyn: Den ot Airlie. 

Moville. Campania. Havre: La Sa- 

voie Montreal: Laurentic, Andania 

Casandra. 

UWAGI. 
A może taki układ byłby 

możliwy? 

Prasa reprezentująca tutej- 
szych działaczy „pozaparatial- 
nych" z coraz to większą zacięto- 
ścią i złością miota się na cichą, 
ale coraz to szersze koła obejmu- 

jącą pracę Polskiej Rady Naro- 

dowej, w miarę zbliżania się 

Zjazdu tejże, który się odbędzie 
już od jutra za dwa tygodnie. 
Zarząd Polskiej Rady Narodo- 

wej wobec tych ataków milczy i 

— pracuje. 
Prasa zaś, sprzyjająca Polskiej 

. Radzie Narodowej, milczeć nie 

może, ale ze spokojem i godno- 
ścią zastosowaną do ważności 

chwili, odpiera ataki, ogranicza- 
jąc się na defenzywie. Może chwi- 
lowo i w prasie katolickiej zakipi 
krew na obelgi i szyderstwa mio- 

tane, ale w miarę zbliżania się 
Zjazdu coraz to większy spokój 
i powaga byłyby najodpowied- 
niejsze . 

+ 

O co bowiem chodzi? 

Polska Rada Narodowa tylko 
w parafiach i tylko dla parafij tu- 

tejszych rozwinąć zamierza i 

rozwija zorganizowaną działal- 

ność. Pozaparaiialne koła jej nie 

obchodzą. Wrogów i prześladow- 
ców kościołów polskich i przy 

nich szkół polskich parafialnych 
pozostawia na boku ; jednoczy 

tylko członków i prawdziwych 
przyjaciół polskich parafij. 
Co „pozaparafialnyin'' działa- 

czom do tego? Co ich parafie ob- 

chodzą ? 

Wszak tylokrotnie nawołują, 

by się do ich spraw nie mieszać; 
niechże dadzą dobry przykład i 

nie mieszają się do spraw Pol- 

skiej Rady Narodowej, ograni- 

czającej tylko do parafij swą 

działalność. P. R. X. nie przeszka- 
dza im w niczem, w żadnej ich 

pracy: niechże nie przeszkadzają 
Polskiej Radzie Narodowej w jej 

pracy, która ich wcaie obchodzić 

nie powinna. 
+ 

·· 

Z ataków tych przebija ustawi-1 

:znie nuta: „wam nie wolno"; 
„nie macie prawa"; „do was to 

nie należy"; wyrak „katolik" — 

wyklucza wyraz „narodowy" itp. 
a jakież oni, ci pozaparaiialni 
działacze, mają prawo wydawać 
takie zakazy? 

Nie do nich, szydzących z pa- 
rafij, lekceważących parafie, ig- 
norujących je, ośmieszających 
„parafialną" działalność odzywa 
się P. R. N., pozostawia ich sa- 

mych sobie, całe pole pozapara- 

fialne do uprawiania im pozosta- 
wia nie przeszkadzając tej pracy 
i nie mieszając się do niej, — a 

tylko te wyszydzane, lekceważo- 
ne. ignorowane, ośmieszane para- 
fie jednoczy do zorganizowanej 
w ich obrębach pracy: czemuż jej 
nie pozostawiają w spokoju tak 

jak ona ich w spokoju pozosta- 
wia? 

t 

W parafiach, dla parafij „tyl- 
ko", P. R. N. wytwarza systema- 

tyczną pracę, w parafiach i dla 

oarafij tworzy swe komitety lo- 

kalne, którym poleca na regular- 
nych zebraniach przypominać 
sobie dzieje ocjzyste i ci>owiąz- 
ki wobec Ojczyzny; w parafiach 
: dla parafij i w szkołach 

* 

tylko 
parafialnych tak ośmieszanych i 

ignorowanych skauting swój za- 

prowadza ; w parafiach i dla para- 

fij biura pracy, towarzystwa do- 
broczynności, spółki przemysło- 
wo - handlowe zamierza wszę- 

dzie pozakładać, a także w para- 
fiach tylko i od członków i przy- 

jaciół parafij zamierza gromadzić 
skarb narodowy mający pozostać 
pod opieką tutejszego wychodż- 
twa do czasu, kiedy Ojczyzna go 
zapotrzebuje: jeżeli co z tego 

wszystkiego przypada do gustu 

„pozaparafialnym" działaczom, to 
szerokie pole pozaparafialne ma- 

ją do tego otwarte i tam P. R. X. 

ani bruździć, ani przeszkadzać im 
nie myśli. 

Nie ma prawa w paraiiach? 
Któż ma prawo? Oni? ci, którzy 
szydzą, ignorują i lżą parafie i 

kościoły i szkoły polskie? 
* 

Ileż to razy ci pozaparafialni, 
skoro im się zwróci uwagę na ja- 
ką niewłaściwość w icli działa- 

niach, skoro się co skrytykuje, 
skoro im się co zgani, wołają : 

„wara wam do nas!" 

Czyż nie rozumieją, nie chcą 
rozumieć, czy też udają, że nie 
rozumieją, iż im „wara od para- 
fij'', które wyśmiewają? 

* 

Parafie, członkowie ich i przy- 

jaciele, organizacye parafiom 
sprzyjające a reprezentowane w 

P. R. X. mogą spokojnie wzru- 

szyć ramionami na te głosy, z 

których przebija nuta: „nie ma- 
cie prawa", „nie wolno wam." 
Od lat przeszło 30 wołano z 

poza parafij, by nie budować ko- 

ściołów, zwłaszcza tak kosztow- 

nych, bo stają się one własnością 
Chrystusową i nie możnaby ich j 

zamieniać na fabryki, gdyby tak 

się podobało następcom tych, 

którzy je budowali: a jednak ko- 

ścioły coraz liczniejsze i wspa- 
nialsze powstają. 
Od lat przeszło 30 wołano z 

poza parafij, by szkół parafial- 
nych nie zakładano, a przynaj- 
mniej dzieci do nich nie posyłano, 
bo to tylko przybytki zacofania i 

ciemnoty, a w tym czasie 800 ta- 
kich szkół zbudowano i buduje 

się ich coraz to więcej. 
Od lat 30 wyszydzano para- j 

fialne towarzystwa i bractwa, ob- 

chody narodowe w parafiach u- 

rządzane, organizacye katolickie, 
— a mnożą się one i wzrastają w 

coraz większą potęgę. 
Od lat 25 wyszydzano katoli- 

ckie średnie zakłady naukowe i 

kollegia, a jest ich już kilkanaś- 

cie. każde co roku większą ilość 
studentów gromadzi, liczniejszą 
chlubi się zaszczytną karyerą 
swych alumnów i abituryentów. ) 
Od lat 30 ci pozaparafialni za- 

powiadali i zapowiadają olbrzy- 
mią działalność oświatową, naro- 

dową, polityczną i przemysłową 
„nie mającą nic .wspólnego z pa- 
rafiami": możeby ci panowie po- 
zaparafialni raz przyszli do prze- 
konania. że czas dla nich przestać 
zabraniać parafiom pracy, a 

wziąć się do spełniania szumnie 

zapowiedzianej pozaparafialnej 
działalności? 

ł 

Mają „szerokie" pole pozapa- 
rafialne otwarte ; P. R. N. skro- 

mnie ograniczając swą działalność 

„tylko" do parafij, chce w poży- 
tecznej ich dotychczasowej dzia- 

lalności oświatowej, narodowej, 
politycznej i przemysłowej zapro- 
wadzić system, jedność progra- 

mu, współdzielczość; — „tylko" 
w paraiiach i nie troszczy się o 

to, co poza parafiami się dzieje, 
nic przeszkadza, nie mięsza się 
do tego. 

Owszem, P. R. X. z zaintereso- 

waniem zamierza się przyglądać 
tej równoległej pracy, o ile się 
wytworzy. Wtrącać się nie myśli, 

prosi tylko by do niej się nie 

wtrącano, — to wszystko. 
* 

Wszakże iść razem niepodob- 
na ; przekonano się tyle razy. Ro- 
biono próby, miano szczere chę- 
ci po obu stronach, zawsze się o- 

kazywało to rzeczą niemożliwą. 

Niechajże wytworzy się dwojaka, 

równoległa działalność: parafial- 
na i pozaparafialna ; poco jednak 
wzajemnie sobie przeszkadzać? 
Po nieudałych tych próbach 

porozumienia i wspólnego dzia- 

łania, po budowaniu tylu „zło- 

tych mostów", które w gruzy się 

rozpadały, czas może nareszcie 

zrobić próbę wynalezienia „ni°" 

dus vivendi" w ten sposób, by 

równoległą wytworzyć działal- 

ność, wzajemną emulacyę, — 

działalność parafialną obok poza- 
parafialnej. 
^ · -- i j~!— t.:n o 
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stu katolickim zakładom nauko- 

wym, co roku szerszy zastęp ucz- 

niów gromadzącym, umiano prze- 
ciwstawić jedną tylko uczelnię, 

coprawda pałac, coprawda jako 
„uniwersytet" rozgłoszoną, ale 

za to o zmniejszającej się ciągle 
liczbie studentów: niechże pójdą 

dalej krokiem panowie pozapara- 
lialni i 800 parafialnym szkołom 

przeciwstawią jakąś liczbę wzo- 
rowych szkół, gdzie nie szerzo- 

noby ciemnoty i zacofania; nie- 

chaj kościołom przeciwstawią fa- 

bryki i zakłady przemysłowe ; 
seirocińcom, ochronkom, szpita-- 

Icm, równie lub raczej o wiele 

więcej wartościowe zakłady ; 
skautom parafialnym przez tych 

panów pozaparafialnych niedo- 

strzeganym, niech przeciwstawią 
tysiące skautów widzialnych : 

„szerokie" pole pozaparafialne 
otwarte : pocóż się wtrącają do 

pracy, która „tylko" do paraiij się 
ogranicza? 

Polska Rada Narodowa cichą 

swą pracę tylko w parafiach pro- 
wadzi i rozwija : wcale zazdrościć 
nic będzie, jeżeli wydatniejszą i 

pożyteczniejszą będzie podobna 

praca pozaparafialna : wolna dro- 

ga szeroka. Ale może na miejscu 

byłoby raz zawrzeć układ taki: 

P. R. X. absolutnie niechaj nie 

miesza się do pól działalności po- 
za parafiami, a za to panowie 
„pozaparafialni" niechaj absolu- 

tnie nie mieszają się do wnętrza 
pogałclzanych przez nich paraiij. 
Pod parafiami rozumiemy oczy- 
wiście tylko faktycznych człon- 

ków i przyjaciół jakiejkolwiek 
polskiej rzymsko-katolickiej pa- 

rafii. 

Philemon i Baucis. 

Prawdziwa miłość trwa bardzo 

długo. Uczucie to doprowadza 
nieraz do zupełnego zapomnienia 
o sobie i nie jest udziałem tylko 
wieku młodego. 

Niejaki Jan Kerckoff, 67 letni 

były podoficer armii belgijskiej, 
który od lat 30 mieszkał w Clia- 
rolles z wdowa Moret, popełnił — 

jak pisze „Matin" — samobój- 
stwo, odebrawszy ostatnie tchnie- 
nie od długoletniej swej przyja- 
ciółki, która umierając liczyła lat 

90, a więc była od niego o 23 lata 
starsza. 

Sztuczna skóra. 

\Ve Francy i wyrabiają skórę 

sztuczną w sposób następujący: 
Różne odpadki, skrawki i znisz- 

czone kawałki skór starych mo- 

czy się i suszy, poczem specyalna 
maszyna miele je na miał. Nastę- 

pnie dodaje się do każdych 10 

klg. tego miału 1 klg. waty, 2 

klg. roztworu kauczukowego, 200 

gr. waseliny, pół funta kwasu 

cynkowego oraz kwasu ołowiu i 

100 gr. okry. Po roztarciu tej 
mieszaniny w kadziach, przepu- 
szcza się ją przez walce, skąd 

wychodzi już w arkuszach. Po 

wysuszeniu skóra taka jest już 
gotowa do użytku. 

KENSINGTON, ILL. 

Agentem „Dziennika Chicago- 

skiego" jest Stefan Orel, 359 E. 

119-ta ul. 
· - 

Ciężka Oryentacya. 
Dla „Dziennika Chicagoskiego." 

Ciężko się oryentowali, półto- 
ra roku się oryentowali, aż na- 
reszcie się zoryentowali że wielkie 

głupstwo palnęli. Około 32 tysię- 
:y dolarów a może więcej socya- 
listom do starego kraju posłali, a 
r.a to rachunki księżycowe otrzy- 
mali. 

Inni posłali mniej, około 15 

tysięcy dolarów, ale na biednych 
i głodnych i otrzymali rachunki co 

do centa, a razem z rachunkami 

przychodziły błogosławieństwa,— 
wdzięczność i obietnica modlitwy 
za dobroczyńców ze strony odzia- 

nych i nakarmionych. 
Już w naszej Polonii amery- 

kańskiej wyraźnie zarysowały się 
dwa stronnictwa: jedno katolic- 

kie, oparte na Kościele, pracują- 
ce ręka w ręk^ z duchowieństwem 
katolickiem, według zasad kato- 

lickich ; drugie stronnictwo libe- 

ralne, głośniejsze i hałaśliwsze, 

ale mniej pożyteczne. Do jednego 
i do drugiego stronnictwa nale- 

różne organizacye. Do stron- 

nictwa katolickiego należą orga- 

nizacye katolickie, spełniające o- 

bowiązki katolickie i pracujące z 

klerem katolickim. Do drugiego 

liberalnego stronnictwa należą 

organizacye liberalne, wolne od 

spełniania obowiązków katolic- 

kich, a z klerem i zasadami kato- 

lickiemi o tyle, o ile muszą, li- 

czące się. 

Te drugie literalne organiza- 

cye, tworzące stronnictwo liberal- 

ne, ogłaszają się przedewszyst— 
kiem jako organizacye patryo- 

tyczne, a organizacye katolickie, 

które są również patryotycznemi, 
i więcej i zdrowiej patryotyczne- 
mi, niż liberalne, nazywają zdra- 

dzieckiemi, zdrajcami. Dlaczego 
one zdradzieckicmi, dlaczego 

zdrajcami? Dlatego najpierw, że 

są katolickiemi, a powtóre dlate- 

go, że lepiej i zdrowiej działają 
dla Polskiego Narodu, niż krzy- 
kackie organizacye liberalne, któ- 

re krwawicę ludu polskiego w 

sumie 32 tysięcy dolarów posia- 

ły socyalistom na uciechę.... Ta 

posyłka tysięcy dla socyali- 
stów, do szafowania na marne 

krwawicą ludu polskiego, to o- 

ryentowanie się przez p<ł.ora ro- 
ku i nazywanie zdrajcami naro- 

du tych, co się już od samego po- 
czątku zoryentowali i tych gęba- 

tych patryotów przestrzegali, oto 

próbka liberalnego patryotyzmu, 
liberalnej miłości ojczyzny. Za- 

miast zoryentować się z począt- 
ku, jak sit zoryentowały organi- 
zacye katolickie, zamiast zerwać 

ze socyalistami od początku, za- 
miast krwawicą ludu pożytecznie 
rozporządzić, oni niegodziwe na- 

paści urządzali na naszych najdo- 
stojniejszych pasterzy, na nasz 

kler katolicki, na nasze organiza- 

cye katolickie. Nazywali nas 

zdrajcami narodu, zarzucali nam, 
żeśmy złamali przysięgę pittsbur- 
ską. O ślepi i głupi, zarzucali nam 

to, co teraz sami po roku prze- 
szło nareszcie zrobili i zrobić mu- 

sieli, jeżeli chcieli jeszcze choć 

krztynę rozumu i zdrowego roz- 

sądku zachować. O ślepi i głupi, 
uczyli księży o dochowaniu przy- 

sięgi, nie wiedząc i nie umiejąc 
katechizmu, który uczy, że przy- 
sięgi na złą i niepożyteczną rzecz 

złożonej, dochować nic wolno. 

Kto dotrzymuje przysięgi na 

rzecz złą; ten drugi raz grzeszy: 
raz że dał się namówić i zbała- 

mucić do złej i szkodliwej przy- 

sięgi, drugi raz, że jej chce do- 

trzymać.' 

Jeż-dziii na księżach, jeździli 
na katolikach, jeździli po wszyst- 
kiem co się rozsądnie i uczciwie 

i godnie czyniło, aż się sami prze- 
konali, że za daleko zajechali. Oto 
tak działa szkodliwy i fałszywy 

patryotyzm liberalny! Wiele in- 

nych przykładów i dowodów mo- 

żna podać na wykazanie szkodli- 

wej i mętnej działalności tych 
panów ód liberalnego patryotyz- 
mu, ale nie teraz jeszcze na to 

czas. Da Bóg, pisać o tem będzie- 

my kiedy indziej. 
Oni wiele gadać i wiele hała- 

sować umieją, umieją różne pa- 

tryotyczne zamieszania po para- 

fiach katolickich i po kościołach 

katolickich wywoływać, umieją 

księży pouczać, jak mają parafia- 
mi rządzić, umieją księży pou- 

czać, jak mają się sprawować. 
Myślałby kto, że to są biskupi ja- 

cyś, co tam przy redakcyach li- 

beralnych pracują i księży pou- 

Terytorya własne i wpływów Stanów Zjednocz. 

usa&awaw: . 
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czają. A to tymczasem przygodni 
redaktorzy od liberalnego patryo- 
tyzmu. Myślałby kto, że to ja- 
kieś świeczniki narodu, a to 

tymczasem, jak się sami nazwali, 
kowale idei liberalno - niepodle- 
głościowej. 

Doprawdy myśmy się, ani księ- 
ża, ani katolicy nie poznali na 

tych wielkich ludziach od liberal- 

nej idei. Doprawdy my sami do- 

tąd ćhyba nie wiemy, jaki to 

skarb umysłowy i moralny w 

tych redaktorach od liberalnych 
idei posiadamy. To przecież przy- 
kłady i wzory bez skazy, przy- 

kłady do naśladowania pierwszej 
klasy. Przykłady patryotyzmu 
najrozsądniejszego! Niczem świę- 
ci Kościoła katolickiego w po- 
równaniu z nimi, niczem patryo- 
ci — katolicy! To przecież wzo- 

ry, jakie kler katolicki powinien 
naśladować. Dobrzebyśmy wysz- 
li my katolicy na tem, gdyby kler 

katolicki był taki, jak różne redak- 

tory od liberalnych gazet. Ach 

te redaktory, to nauczyciele lu- 

du, to wzory moralności pierwszej 

klasy. A jeśil nam nie wierzycie, 
to pytajcie innych, albo sami bli- 

żej przypatrzcie się ich wzoro- 

wemu życiu, a przekonacie się. 
Lecz nareszcie, choć ciężko, po 

wielu jeżdżeniach do starego kra- 

ju, po wielu pytaniach, badaniach, 
udawaniach itd., itd., co vvszyst- 
ko kilka tysięcy dolarów koszto- 

wało, nareszcie nasi liberali o- 

rycntują się, i to robią, co* „kle- 

rykali" od dawna zrobili. 

Lecz jak do tego się przyznać: 

Wstyd, hańba! A więc jedźmy 
teraz znowu na klerykałów, jedź- 
my na Radę Narodową, jedźmy 
na ich przedstawicieli, powtarzaj- 
my to samo, te same głupstwa, 

któreśmy i przedtem ciągle po- 

wtarzali i pisali, ale teraz czyń- 

my to w inny sposób. Mniejsza 
o logikę, mniejsza o prawdę. Tyl- 
ko krzyczeć i krzyczeć, aby nasz 

wstyd i hańbę zakrzyczeć. Hała- I 

sujrny co się da, bo dużo jest głu- 

pich na świecie, co się nam 
za- 

krzyczeć dadzą. Tak sobie mó- 

wią przewodniki liberalne i re- 

daktory ich, którzy piszą, jak im 

grają. 
Lecz ty ludu polski i katolicki 

kiedyż się ze snu obudzisz i do- 

póki się krzykaczom wieść po- 

zwolisz i dopóki dla liberałów 

pracować będziesz? 
Prz. Pr. 

Sumienność Posła. 

Właściciel i wydawca pisma 
„Standard" p. Dalziel, członek 

parlamentu angielskiego, chciał 

być koniecznie obecny przy gło- 
sowaniu nad wnioskiem dodatko- 

wym lorda Cecila w sprawie usta- 

wy kościelnej. 
Głosowanie odbyć się miało 

wieczorem a Dalziel jeszcze o 2 

popołudniu znajdował się w 

Brukseli. O godz. 3 m. 20 opuścił 
on pociągiem specyalnym Bruk- 

selę i o godz. 6 m. 40 przybył do 

portu Calais. O godz. 6 m. 46 od- 

jechał dalej do Douvru,dokąd pa- 
rowiec przybył o 7 m. 59. O g. 
8 m. wyjechał z Douvru do Lon 

dynu pociągiem nadzwyczajnym, 
który zamówił ze statku za po- 

mocą tedegrafu bez drutu. Po- 

ciąg stanął w Londynie o godz. 
9 m. 25. Na dworcu oczekiwał na 

posła zamówiony telegraficznie 
automobil, który zawiózł go do 

parlamentu na sam czas, gdyż 
wkrótce potem odbyło się głoso- 
wanie. 

Aby spełnić swój obowiązek, 

sumienny poseł wydał na tę po- 
dróż około 5 tysięcy marek. 

Najlepsze lekarstwa znajdują się 

w aptece Sassa, 1725 W. 18ta ul. 
« 

' 
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Wie słowo rośnie, jak gałka śniegu, 

kiedy ją. toczysz: wyjdzie od ciebie 

wróblem, a wraoa wołem. 

O * 
Z szczęściem ma się tak jak z o- 

kuiarami, szukamy ich, mając je na 

nosie. o 

a 

Płeć słaba? Siła słabości to czysto 

ludzki wymysł; zwierzęta nie inają, 

oni grzeczności, ani względów. 

<0· 

Dwie dusze, jedna myśl, to dosyć 

.... dla dzikiego. 

Człek myśl$ sięga nieba, ku idea- 

łom kroczy... Stawia się kwestya 

chleba — drwi zeń w żywe oczy. | 

o < 

Kredyt, jak piękna kobieta, uparty 

przy niej czas trwoni, gdy za nią go- 

nisz—ucieka, gidy przed nią, uciekasz 

— goni. 

W iksigach, których u nas brak, 

Chińska bajka mówi tak: 

Sercem kochać — ucz się, ucz! 

A do serca znajdziesz klucz. 

O 

Wszyscy pracujący stanowimy je- 

dno bractwo, częstokroć niezrozu- 

miałe dla próżniaków. 

Każdy, kto w przyjaźń nierozważną 

wchodzi, 

Nudy 1 biedę pewno sobie kupi: 

AI$dry przeciwnik często mniej za- 

szkodzi, 
Niźll przyjaciel serdeczny a — głu- 

pi. 

Chociaż człek w zanadrzu u fortuny 

siedział, 

Nie masz takiego coby o biedzie nie 

wiedział. 

Co ma wisieć nie utonie, los się z o- 

strożności śmieje; 

Nie dodawaj stróżów żonie, bo i stró- 

że są złodzieje! 
V v 

że zamknięty w skorupie niewygo- 

dnie kroczył, 

żałował „szofer" żółwia, gdy go w 

drodze zoczył; 

Ten odrzekł: wolę pełzać, przymie- 

rając głodem, 

Aniżeli kark skręcić, jadąc samocho- 

dem! 

* 

Częstokroć ludzie zowią, grzechem 

To, co jest duszy naszej echem 

Gdy fałsz z obłudę, wraz się splotą, 

To nazywają ludzie — cnotą.... 
Lec h I ta, 

6 

Lepiej jest... przytoczyć piękne 

zdanie wielkiego człowieka, aniżeli 

samemu powiedzieć.... głupstwo. 

Cnota skarb wieczny, cnota klejnot 

drogi, 

Tegoż nie wydrze nieprzyjaciel srogi, 

Nie spali ogień nie zabierze woda, 

Nad wszystkiem innem panuje przy- 

goda. 

Jan Kochanowski. 

(Dla wiadomości „letników".). 
Letnik: Z czego wy żyjecie tutaj, 

na tej małej farmie? 

Farmerka: W zimie ze świń, no, 

a w lecie z takich letników, jak 

pan! 

«> 6 

Nigdy nie sądź kobiety podług te- 

go, którego ona.... kocha. 

Wytocz z człowieka krew, a ubie- 

gnie ziiią i życie jego. Naród żyje, -do- 

póki Język jego żyje, bez języ»ka 

rodowego nie ma narodu. 
K. Libelt. 

^ 

Bóg, co w łaskach moc położył, 
I milczy, choć gromem włada, 

Widząc, że cnota upada, » 

Na pomoc jej przyjaźń stworzył. 

A. Górecki. 

Jeżeli nie masz dowcipu, to nie 

wyrywaj się z żadnem głup- 

stwem, bo to nawet mądremu nie do 

twarzy. 

Obywatel chicagoski z Noble ul. 

obił trzy razy policyanta, za co mu 

sędzia kazał zapłacić $75. (Czy w Chi- 

cago nie jest drogie.... życie?) 

Im człowiek biedniejszy i gtodniej- 

ezy, tem lepiej smakuje mu to, co 

moie dostać „w łapę". (Rocke- 

feller niema a>petytu!) 

'x 
- 

. 
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Ogólnie eądzą, że <kr*ywa wieża 

jest tylko w Pizie — a tymczasem 

jui w r. 1639 kardynał Richelieu oglą- 

dał także krzywą, wieżę w Etampes 

(Francya). OnegdaJ porównano Jego 

wymiar^ z obecnymi i pokazało się, 

że '..rzez 300 lat wieża nie pochyliła 

się ani o cal bardziej. 

O 

Wielu Francuzów żyje z tego, że 

pielęgnują, grzyby na 60 do 200 stóp 

pod ziemią. A cała grzs^dka, która ich 

utrzymuje, ma tylko od 20 do 25 cali! 

O 

W Whittier, Cal., aasadził sobie 

p. Aideout w r. 1905-tym... gruszkę, 

zwaną „avocado". Po pięciu latach 
ta 

grudka wydała 1,300 owoców a w 2 

lata później 3,000. W zeszłym roku 

za sprzedawane owoce z tej jednej 

gruszy pen Rideout otrzymał $3,206. 

(Cenne drzewo?). 

· 

Miłość — to najpiękniejsze uczu- 

cie na ziemi!.... to złote ogniwo, 

splatające dwie dueze jednością my- 

śli, cudną harmonią przekonań; na 

ołtarzp prawdziwej miłości składa 

się wiatyk poświęcenia i zaparcia 

siebie; w jej imię żyć i działać Jest 

najwiękezem szczęściem! 
« « ^ 

Praca jest jedną z pierwszych po- 

winności naszych, praca konieczną 

dla człowieka, praca jest przeznacze- 

niem naszem. Pracowita pszczółka, 
skrzętna mrówka, całe przyrodzenie 

układ towarzystwa tej «prawdy nas li- 

czy. Nikt od pracy nie jest wolny; 
w 

niej jedyny jest sposób wypłacenia 

się Bogu, rodzicom i Ojczyźnie; do 

pracy zawczasu wprawiać się należy. 

KI. Tańska. 

Dziś nam już miejsca nie staje na 

blizny; 
Nie krwią więc dzisiaj, ale krwawym 

potem, 

Mamy odkupić zbawienie Ojczyzny; 

Miecz nawet pęka pod żalaznym mlo 

tera! 

ZEZWOLENIA NA ŚLUBY. 
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SZYFKARTY 
po cenach kompanicz- 
nycb, kupić można u 

ROZANSKIEGO, 877 
Milwaukee ave., który 
prowadzi największą 
aptekę polską na Mil- 
waukee ave., róg Ra- 
cine avenue (dawniej 
Center ave.). 
Max . Kaczmarek 
ADWOKAT ; 

LOKALNY OtflS 

1133 W. Chicago Ave., 
pomidxy Centre i May ulicą, 
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