
Szkoły Obywatelskie. 
- \ , 

Z nastaniem pory jesiennej czas 

pomyśleć o szkołach obywatel- 
skich. 

Pan S. L. Kolanowski. członek 

redakcyi „Dziennika Chicago- 
skiego", który rozwinął na szero- 

ką skalę propagandę : obywatel- 
skości, prowadząc szkoły naturali- 
rac y j ne po kilkunasto parafiach 
polskich w Chicago i okolicy, za- 

mierza znowu pobudzić rodaków 
do czynu, — przy pomocy Pol- 

skiej Rady Narodowej, która do- 

starczy na żądanie odpowiednich 
instruktorów. V. · 

Każdy polski klub obywatelski 

powinien czemprędzej zaprowa- 

dzić w swej dzielnicy szkołę oby- 
watelską, udzielać rodakom stoso- 

wnych objaśnień przynajmniej 
raz na tydzień i postarać się dla 

nich o świadków gdy kandydaci 

idą do sądu po papiery obywa- 
telskie. Klub nie ma prawa do 

nazwy „obywatelski" jeżeli w da- 
nej okolicy nie zakł#da szkoły o- 

bywatclskiej, bo na czem wtedy 
polega jego działalność? 

Mamy nieułonną nadzieję, że 

XX. proboszczowie raczą przyczy 
nić stę z ambony doAtęj szlachet- 

nej pracy nad uświadamianiem 

naszego lutłu. Niejeden proboszcz 
może wpłynąć na gnusny klub o- 

bywatelski, by zabrał się do na- 
turalizowania parafian, a z na- 

szej strony pewni jesteśmy, że 

sali na taki cel udzieli bezpłat-* 
nie. > 

, ; f 

Jest w Chicago przeszło 
fwierć miliona Polaków — liczba 

to potężna — ale, odczuwać się 
daje brak głosów, którymi po- 

winniśmy i możemy rozporządzać 
w taki sposób, by narodowość 

polską należycie szanowano i ce- 

niono, a z respektem o niej się 

wyrażano. Czy toinie wstyd dla 
Polonii, że w mieście Chicago naj- 
mniej głosów ma warda siedmna- 
sta, przeważnie polska?... 

Gzystośó, schludność i 
porządek. 

" 

Pisemko parafialne „Odgiot « 

Trójco***" zamieściło artykulik 

p. t, „Nas« Uwagi" który poni- 
i9j przytaczamy bo zastosować 

e; należy do prawie każdej para- 
fii jelskkj w Chicago:.1 

5* aa świecie Judzie, którym 
nie tak do gustu nie przypa- 
<ł*, jak robienie nieporządku, 
rozrzucanie wszelkiego rodza- 

ju brudów, śmieci. Tacy lu- 
4 -* N_. 
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dzśe gra/ują od dawna także i 

w okolicy naszego kościoła. < 

Jedni z tych śniieciarzy wa- ! 

łęsa# się po chodnika przed i 

kościołem w niedziele z laka- 1 

titnj ogłoszeniowemi rozmai- 1 

tego kalibru. Plakat/ owe roz- | 

dają natarczywie przechod- ! 

niom, którzy, rozumie sif, rzu-* 

rają je na chodnik. W ten spo- j 

sób ulica przed kościołem av 

kilku minutach zamienia się na· | 

formalne śmietnisko. < 
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Drudzy łułKwaicy .śmieci I 

niezmordowanie pracują nad ' 

ich rozrzucaniem w salach siu- j 

żeereh do po§iedzeń Towa- * 

riystw. Ledwie że tam wlezą, 
zaraz wokoło nich popiołu od 

papierosów j cygar, plwocin, 
rozmaitych starych szparga- 

łów, wszędzie pełno, jakby na 

specvalne zamówienie. 

Inni wielbiciele, a raczej 
wielbicielki nieporządku, śmia- 

ło swą niecną robotę posuwa- 
ją aż do drzwi kościelnych. 
Schody i wnjjście do koścjoła, 
zanieczyszczają ryżem, który, . 

niewiadomo dla ezego i na co , 

rzucają na państwa młodych, 
opuszczających kościół po ślu- | 
w* 

. .. 

Są wreszcie i takie bezczelne j 
śmieciarki, co to znalazłszy się , 

w kościele z gumą w ustach, a 

Tiie śmiąc rzucić żujki podczas 
nabożeństwa, uważają za 

rzecz zupełnie porządną, przy- 
czepiać ją do ławek. 
Owóż. wszystkim naszym 

śmieciarzom i śmieciarkom ra- 

dzimy. aby ezemprędżej zanie- 
chali swej niecnej roiboty; w 

razie przeciwnym mogą się na- 
razić na nieprzyjemność. Są u 
nas jednostki porząćue, któ- 'f 
rym idzie bardzo o zwalczanie 

. śmieci, a które przy nadarzają-1 
cej sposobności nie zaniedbają 
powołać do porządku kogo się 
nalcżv. 

1 

Murzyni w Stanach 
Zjednoczonych. 

Specyalna komisya, -zamiano- ' 

wana przez gubernatora Stanu - 

Illinois, Edwarda F. Dunne, ' 

dała pamflet o murzynach za- ! 

wierający sporo interesujących 1 
1 
faktów i dat statystycznych. j 

Według najnowszego cenzusu, 
1 

Stany Zjednoczone liczą 9,828,294 
murzynów. Majątek ich wynosi ^ 

' 

górą bilion dolarów. Kościoły ich 

przedstawiają wartość $65,000,- 
000. Grunta posiadają 31,000 mil 

kwadratowych czyli dwadzieścia 
milionów akrów. Murzynek liczą- 
cych 16 lat lub więcej, które pra- 

3 

cują na ̂ trzymanie, jest 1,119.653. 
Największa liczba, bo 634,104 i 

murzynek, ma zatrudnienie przy i 

! gospodarstwie domowem. Xa 1 

plantacyach pracu/e 434.041 mu- i 

rzynek, a na farmach 361,804. i 

Kelnerek, służących i pokojówek t 

jest 313.091. 1 

Z okazvi 50-tej rocznicy eman- 
1 

ł 
cypacvi murzynów przez prezy- 

1 

denta Abrahama Lincoln'av ko- 

misya stanowa zamierza urządzić 
* 

w sierpniu, 1915 r. olbrzymią wy- c 

stawę w chicagoskim „Coliseum" J 

celem wykazania postępu murzy- 1 

nów od czasu gdy otrzymali wol- 
' 

ność. . v. · . 
* 

Murzyni z Chicaęo, ze Stanu 
Illinois i z całego kraju wdzięcz- 
ni są gubernatorowi Dunne za to, 2 

że podjął się takiego ważnego ( 

dla nich dzieła, przedstawiając o- c 

gółowi amerykańskiemu ludność J 

murzyńska w pochlebnem i praw- 
^ 

dziwem świetle. c 

Nadzieja dla biednego 
klerka aptekarskiego. 

Pożałowania godnym jest klerk ] 
aptekarski,.. 
Czeladnictwo farmaceutyczne 

jest najtrudniejszem ze wszyst- 
kich w Ameryce ; klerk wstaje 
rychło rano, cały dzień jest na 

nogach, pracuje do późna w nocy, 
a w niedziele i święta zazdrości 

tym co pracować nie muszą. Za- 

płata klerków jest stosunkowo 

bardzo niska, chociaż pracują 13 
—16 godzin dziennie i muszą z 

łóżka wstawać jeżeli ktoś z nagłą 
receptą przychodzi, co się często | 
zdarza. 

Na przyszłej sesyi Legislatury, 
Stanu Illinois przedłożony będzie 1 

btl ustanawiający dla klerków ap-l 
lekarskich 10 godzin pracy dzien- 
nie i dający im jeden cały dzień 
wony co dwa tygodnie. Agitacve j 
w tym kierunku prowadzą stówa- 

zyszenia „Chicago Association 

yi J>rug Clerks" i „National A9- 

iociation of Drug Oerks." Zapo- 
xąlk<m*aiłO tę akcyę już w dzie- 
więciu Stanach, a niedawno o- 

Tzymano żądane koncesye od le- 

p s La tur w Nowym Yorku, Loui- 

»ianie i Kalifornii. 

Podobno 28-miu senatorów i 

»słów w Stanie Illinois ofiaro- 

wało klerkom aptekarskim swą 

X)U}Oc. Od ciebie „Dziennik Clii- 

ragoski" zaznaczy tylko tyle, że 
arrnaceutom należy się ulga, 

ivic niezawodnie w tym duchu 

igitować i głosować będą Polacy 
*r Sprmgiieldzie. 

* 

Postęp ludności pol- 
sko-amerykańskiej 

w Chicago. 

W ostatnich 10—15 latach zro- 

siliśmy ogromny postęp w każdej 
dziedzinie pracy, powołania i za- 

rodu. Dzisiaj coś znaczymy 
— 

jzisiaj z nami wszyscy się liczą i 

iczyć się muszą. Mamy adwoka- 

:ów, doktorów, kupców, przemy- 
słowców i polityków. Czas 10—15 
at wstecz był czasem przygoto- 
wawczym. Dzisiaj materyału na 

ozmaite urzędy, profesye i po- 

wołania nie brak. 

Gdy spojrzymy na ten szereeg 
polskich lekarzy — dobrych, do- 

skonałych lekarzy — nie ustępu- 

jących w niczem lekarzom obco- 

larodowym, ani w nauce ani w 

praktyce, ani w doświadczeniu, 

wtenczas rzeczywiście mamy 

srawo być dumnymi z nich. Gdy 
przejrzymy listę polskich adwo- 
katów, to samo uczucie ogarnia 
;erca nasze. W polityrce tacy 

Czarneccy, Danischc, Jareccy, 
ivoralescy, Smietankowie, Pio- 

:rowscy i inni, to chluba naszej 
Polonii. Są to ludzie wykształcc- 
li, biegli, mądrzy, pełni ogłady i 

niłej powierzchowności. Zmie- 

rzyć sir mogą z każdym innona- 
•odowcem w wypełnianiu swych 
irzędów zaszczytnie. W przed- 
iiębiorstwach iinansowych i han- 

llowych mamy takich Smulskich, 

Drzymalskich, Zaleskich, Bo- 

>rytzkich, Pcrłowskich, Przybyl- 
ikich i wielu innych, którzy pro- 
>agandę polskości w najlepszych 
ej zaletach przedkładają obcona- 
odowcom. Mając styczność z 

ajwiększymi i najwybitniejszy 
ni przedstawicielami narodowo- 
ci nie-polskich, mogą powyżsi 
wym przykładem, swą osobisto- 

cią i swem tłómaczeuiem wy* 

wietlic i niejako sprostować nie 

edną sprawę naszą mylnie i źle 

rozumianą. 

Gdy spojrzymy do składów, do 
abryk i do rozmaitych przedsię- 
iorstw, wszędzie widzimy Pola- 
«--· « ^5^1 t»« W' 1/·| « 

ch jako współpracowników po- 
ddanych, sumiennych i kompe-- 
cntnych. Jednakże w całym tym 
(ostępie szwankujemy na jednej 
zeczy i to ważnej rzeczy: za ma- 
0 nasNjest w interesach naezych, 
własnych. Pracujemy dla innych, 
ogacimy ich, nietylko naszą pra- 

jako współpracownicy, ale też 
ako odbiorcy, sami zaś nie bie- 

zemy się do irfteresu w takich 

iczbach w jakich powinniśmy. 
Soimy się ryzykować. Obawiamy 
ię, że nie wyjdziemy zwycięsko. 

Czyż to rzeczywiście nie jest 
agadką dla każdego obserwują- 
ego człowieka, spojrzeć na tę 

>gromną liczbę kandydatów pol- 
kich na rozmaite urzędy w pra- 
wyborach i wyborach, wydają- 
ych mniejsze i większe sumy pie- 
liędzy ze zupełną swobodą cho- 
iaż nie mają żadnego absolutnie 

:apewnienia zwycięstwa, gdy z 

Irugiej strony tak wielu Polaków 
bawia się założyć interes, bo mo- 
;e na tem stracić? Istny para- 
[oks! Gdyby Polacy się tak brali 
lo byznesu jak się biorą do poli- 
vki i profesyi„ tobyśmy stanowi- 
1 siłę kolosalną, z którąby się 

:ażdy obconarodowiec liczyć mu- 
iał — chcąc czy nie chcąc. Pa- 
rzcie na żydów — oni mają han- 
lel i przemysł — oni tej mają 

opływy i znaczenie. 
A więc bierzmy się do intere- 
ów i nie obawiajmy się ! 

Czytaniem odganiacie matkę wezy* 

tkieh grzechów; próżnowanie; odda- 
lacie ojca weselkiego ubóstwa du- 

rowego: lenistwo, które wam s kar- 

ów mądrości zbier\ć nie dopuéd. 
Piotr 8k*rga. 

Lepstą. jest uboga mędrość — niż 

iople bogactwo. 

Bolesław Prus· 

Polska Rada 
Narodowa w 

Ameryce. 
XVIII. 

W przededniu decydujących wy- 
padków. — Nowe Komitety 

. 
Lokalne, — Pokwitowania. 

(Z Biura Komitetu Wy- 
konawczego). 

Jesteśmy w przededniu decydu- 
jących postanowień i ogólnego 

porozumienia obozów i organiza- 
cyi. Nie uprzedzając wypadków, 
w dzisiejszym komunikacie o- 

graniczymy się do — pokwito- 
wań. 

W ostatnich dniach zorganizo- 
wane zostały następujące Komi- 

tety Lokalne. 
69. Chicago, 111., parafia Św. 

Stanisława Kostki. 

70. Erie, Pa., par. św. Stanisła- 

wa B. i M. 

71. Manayunk, Pa., par. Św. 

Józefata. 
72. Coatsville, Pa., par. św. 

Stanisława Kostki. 
73. Avondale, Chicago,, par. 

św. Wacława. 

74. Buffalo, N. Y., par. Matka 

Boskiej Różańcowej. 
75. Detroit, Mich., par. św. Ja- 

cka. 

76. Clarksburg, W. Va., par. 

św. Trójcy. 
77. South Bend., Ind., par. św. 

Kazimierza. 
78. Chicago, III., parafia Św. 

Kazimierza. 
78. Chicago, 111., parafia św. 

Franciszka z Assyzu. 
7V. Bremond, Tex., par. Najś. 

M. Panny. 
80. South Amboy, N. J., par. 

Serca Jezus. 
81. Hawthorne, III., par. Mat 

ki Boskiej Częstochowskiej. 
82. Albany, N. Y-, par. św. Ka- 

zimierza. 

83. Avoca, Pa. 

84. Pittston, Pa. 

85. Eynon, Pa. 
86. Detroit, Mich., par. Najśw. 

Serca P. M. 

87. Wyandotte, Mich. 
8. Norvvich, Conn., pur. św. 

Józefa. 
89. La Salle, III. 

90. Isadore, Mich., par. Matki 

Boskiej Różańcowej. 
91. Marinette, Wis., par. Najsł. 

Serca Jezus. 
93. Detroit, Mich, par. św. Sta- 

nisława. 

Do dnia 2i września wpłynę- 
ło: 

NA SKARB NARODOWY: 

Ks. J. Rękosiak z Little 

Falls, Minn. 5.00 

Ks. A- Jarzembski z Cho- 

ynice, Ncbr., (Dzień Pol.) 27.53 

Ks. J. Bolka, par. św. 

Stanisława z Michigan Ci- 

ty Ind., ofiara w (Dniu 
Polskim). 68.17 

Ks. J. Suchos z Eynon, 
Pa. 28.00 

Kom. Lok. No. 8 z So. 

Chicago, (Dzień Polski) 228.3-i 

Ks. A. J. Suwalski, par. 
św. Teresy z Harah, Okla. 

(Dzień Polski) 13.15 

Kom. Lok. No. 8 z Cra- 

gin, 111., par. św. Stan. B. i 

M. 49.85 

nr 

Pan Piotrowski' z Po- 

lonia, Tex. (Dz. Pol.) 26.15 

Pan Fr. Warzechor z 

Burlington, Io. 
Ks. Pl. Skopkowski, par. 

Św. Alojzego, Leo, Minn. 

(Dzień Polski) 1£21 

Ks. S. Nawrocki, par. 

jNajśw. Maryi Panny Nieu- 
! stającej pomocy z Chica- 

j go, Ul. (Dzień Polski) 101.00 

J Pan Fr. Warzechor z 

j Burlington, lo. 1.00 

Red. „Gwiazdy Wscho- 
du" skolektowane z South 

Dierfield, Massach. (Dz. 
Polski) 100.00 

Pan W. Babicz, ofiara 
To w. św. Fran. Salezego, 
gr. 371 Z. P. R. K. 23.00 

Pan W. Babicz, zebrano 

od Polaków z gazowni przy 
Liston ave., z Chicaga, 111. 47.5 u 

Razem $1,012.8* 

Poprzednio kwitowano 80 ,'.89 

Ogółem $1,813.72 

NA „FREii POLANO". 

Kom. Lok. nr. 42 z Łia- 

ry, Ind. 10.0U 

Ks. J. Rękosiak z Little 

Falls, Minn. 10.00 

Ks. A. Jarzembski z Cho- 

ynice, Nebr. 5.001 
Ks. J. Duda z Clarks- 

burgh, W. Va. 5.00 

Ks. J. Mard z Gardner, 

Mass. 10.00 

Ks. F. Kołodziej z Adams 

Mass. 10.0:) 

Ks. P. Piechowski z U- 

nion City, Conn. 3.00 

Pau S. Romaniak, z A- 

dams, Mass. 1.00 

Ks. J. Folta z Detroit, 

Mich. 10.00 

Pan W. Cholewiński z 

Chicago, 111. 2.00 

Ks. L. Muszyński z U- 

tica, . Y. 10.00 

Ks. T. Regulski z Brook- 

lyn, . Y. 5.00 

Ks. I. J. Szymański z 

Bremond, Tex. 5.0') 

Ks. Nowicki z Fali River 

Mass. . 10.3 

Pan K. F. Luźny z South 

Bend, Ind. 1.00 

Pan S. K. Eass z Chica- 

go, Ul. 
14.50 

Ks. A. Jarka z Brooklyn, 
. Y. 5.00 

Razem $116.50 

Poprzednio kwitowano 560.35 

Razem $676.85 

NA FUNDUSZ OBROTOWY. 

Kom. Lok. nr. 76 z Clarks- 

burgh, W. Va. 15.00 

Kom. Lok. nr. 24 z Chi- 

cago, 111. 15.00 

Kom. Lok. nr. 35 z A- 

dams, Mass. 15.0 

Kom. Lok. nr. 53 z Mil- 

waukee, Wis. 15.00 

Kom. Lok. nr. 1*4 z Ste- 

vens Point, Wis. 15.00 

Kom. Lok. nr. 87 z Wy- 
andottc, Mich. 15.00 

Kom. Lok. nr. 30 z Little 

Falls, Min. 15.00 

Zjedn. P. R. . podatek 
za miesiąc sierp. 209.7.0 

Razem $314.75 

Poprzednio kwitowano 848.00 

Razem $1,162.75 

Wszelkie ofiary należy przesy- 
łać na adres: Stanisław Osada, 

sekr. gen., 981 Milwaukee ave., 

Chicago, 111. 

Piotr Ligman, prezes, 
Stanisław Osada, sekr. gen. 

* 
[ 
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Z iocLów bybiru zlatują 
Ponure skazańców duchy 

Krew niepoinszezonę wskazują, 

Kdzawymi trzęsą. łańcuchy, 

„Za więzy — życia wyschły zdrój, 

Za krew, za rany, za kięski 

Polsko- Zattępy swoje zbrój, 

Na bój ostatni zwycięski!" 

Pomruk przechodzi przez sioła, 

Gniew przelatuje przez miasta — 

Wytokie szubienic czoła, 

Lecz pomsta nad nie wyrasta: 

„Za więzy — życia wyschły zdrój, 
Za krew, za rany, »a klęski — 

Polsko! 25astępy swoje zbrój, 
Na bój! ostatni zwycięski". 

< < 

Oto już pułki zjawione. 
Za wolność poledz ochotne — 

Hasło przez Strzelców rzucone 

Oddaje ęcho stokrotne: 

„Za wolność — życia święty zdrój 

Niech staje wszelki duch męski, 
Polsko! Zastępy swoje zbrój, 

Na bój ostatni, zwycięski". 
. 

Każdy winien taki dług spłacić Oj- 

czyźnie, na ile tylko stać je«o ducha. 

Jan Długosz. 

I prostaczek, przynajmniej tyle, co 

pacierz, z dziejów narodowych wie- 

dzieć powinien. 
Karol Libelt. 

Kajzer Wilnś nie dba teraz o cały 

świat. Wysyła swoje ZeppelLny i ae- 

roplany i bombami budynki w gruzy 

zamienia i zabija.... niewinnych. 

(Zapomniał o tem, że „Pan Bóg coé 

czasem nierychliwy, a' zawsze spra- 

wiedliwy"). — 

Bernard Grant telegrafował z O- 

stendy do londyńskiego „Daily Mir- 

ror", że trzej więźniowie, którzy się 

wydostali z Brukseli, złożyli świade- 

ctwa, iż syn cesarza, książę Adalbert, 

umarł tamże w szpitalu. Przy jego 

śmierci i na pogrzebie była cesarzo- 

wa i cesarz, który ofiarował doktoro- 

wi $25,000 za ocalenie syna. Kula. 

wydobyta z rany, pochodziła, z kara- 

binu.... niemieckiego.— 

<'<'<· 

W zakładach Kruppa, w odlewami 

i departamencie amunicyi, pracuje 
dzień i noc 47,000 ludzi. Szkotka. któ- 

rej udało się wydostać z 
Niemiec, do- 

daje, że robotnicy w Essen mają po- 

żywienia w bród, i że niektóre' arty- 

kuły są tańsze, niż przed wojną. 
— 

Paryska prorokini, pani de Thebes, 

która przepowiedziała w styczniu, że 

w tym roku będzie nowy Papież, 
że 

wojna europejska wybuchnie 
mniej- 

więcej w polowie tego roku. poprze- 

jzona sensacyjnym procesem, że 

Vierncy zbliżą się do Paryża, 
ale nie 

-ejdą do niego, ogłosiła teraz, 
że ce- 

jarz niemiecki zostanie zabity 29-go 

3. m. tj. jutro, że Francya zajmie 

S'icmcy dnia 29-go października a woj· 

aa skończy się 7-go listopada. Czy 

przepowiednia pani de Thebes o 

śmierci wnneima ziści się, aowieuu 

się jutro, lub pojutrze. (Cesarz Wil 

belrn z groźnym marsem już zada 

sobie hamletowskie pytanie: „be 01 

not to be"?). — 

. 

Kajzer lubi grywać w karty, ale 

czyż taka wielka osoba mogła gry 

wać zwyklemi kartami? — Nie. #Wi 
luś kazał zrobić specyalne karty dla 

siebie. Królowie byli reprezentowan 

przez króla angielskiego, cara, Frau 

Ciszka Józefa i króla włoskiego; da 

my, czyli królowe, były reprezento 

wane przez żony wymienionych mo 

narchów; waletami byli ambasadoro- 

wie czterech państw, 
* 

wisjcy w Ber 

linie, a ponieważ Franoya jest repu 

bliką, więc cesarz kazał na asacli 

wymalować 4 najpiękniejsze panie 
J 

najwyższego towarzystwa paryskiego 
— (Ci kiedy wojna się zaczęła, 

Wi 

luś w karty nic grywa, bo nie może 

patrzeć na króla Jerzego, na cara, 
na 

króla włoskiego, którego nazywa 

zdrajcą i nawet na te 4 najpiękniej 

sze Francuski). 
O 

Wczoraj farmer, który po raz pier 

wszy odwiedził Chicago, spotkał je 

I dnego z reporterów i zaczął się wy 

pyty wać: 
— Długo pan w Chicago? 
— Lata całe. 

— Zna pan Rocka, Józefa Rocka? 

— Nie. 

— Na pewne? 
— Mój panie — rzekł już nieco 

zniecierpliwiony reporter — w Chica- 

go jest około 3.000,000 ludzi. Czy pan 

myśli, że ja mogę znać ich wszyst 

kich? 
— Ni; — ale ja myślałem, że pan 

masz na tyle sensu w głowie, abyś 

mógł znać jednego, bo przecie tylko 

o jednego się pytałem — rzekł far- 

mer z pogardą. (1 gadaj z nim te- 

raz·). — , 

A A 

Pewien anglik zadał sobie trudu, o 

bliczył i ogłosił, ze w dziełach Szeks- 

pira znajduje się 814,780 słów łj. o 41. 

317 więcej, niż w biblii Starego i No 

wego Testamentu. Różnych charakte- 

rów w sztukach Szekspira jest 1.277 

a najdłuższy jest· rola Hamleta, który 

musi wypowiedzieć 11.610 słów. Naj- 

dłuższy wyraz użyty, przez Szekspira 

jest „honorificabilitudinatłbus". który 
miał wymówić ten, co chciał udowod- 

nić, że jest trzeźwy. (Zaznaczyć ua 

leży, że aktorzy, którzy grali policj- 

antów, nigdy sami nie mogli ten wy- 

raz poprawnie wymówić.). — 
·> 

Kajzer Wiluś, który w swoim ma- 

nifeście zacytował szekspirowskie 

„To be or not to be" 
— zdradził się, 

że nie zna dobrze Szekspira. Na „lun- 

chu" u jednego z ambasadorów w 

Berlinie, dyplomata angielski w ci^· 

gu rozmowy z jedną z pań, rr "ki: 

— Jak nasz nieśmiertelny, William 

(Szekspir) zaznaczył, w sprawach 

człowieka są fale, które porwane wy- 

lewem, zaniosą go czasem do szczę· 

! ścia. 

Cesarz, który to zasłyszał, zbliżył 

I się i rzekł z ambarasem: 

I — To prawda, ale ja nie pamiętam, 

kiedy ja to powiedziałem. — 

Jest w piersiach człowieka 

Taka dziwna moc, 

że z nadzieją 6łońca czeka, 

Choć u ziemi noc.... 

Bo w nim żyje siła taka. 

Taki pęd w nim tkwi, 

że się zrywa lotem ptaka 

Do jutrzejszych dni — 

Hej! niech życzy — kto życzliwy 

Uściśnijmy dłoń.... 

Jedność bratnia, skarb prawdziwy 

Tego skarbu broń! 

Jak się człowiek po gromadzie 
Spojrzy w ciężki czas, 

To na sercu rękę kładzie: 

Jeszcze kupa nas!.... 

Wojna czy 
ne Wojna 

. My mamy reputacyę 
i do zatrzymania, Z la- 

tami praktyki i setki 

zadowolonych inwesto- 
rów, nie zrobicie po- 

myłki jeśli kupicie jed- 
ną z naszych bondów 

realnościowych i hipo- 
tek. 

Mamy je od $100 i wyżei 
— 

przynoszące do 6 procent 

Kasze sprzedaże w przesz- 
łym miesiąca były 35 pro- 
cent większe niż w s erpma 
zeszłego roku. 

mmmm Przyślijcie po najnowatą listę. 
a 
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Oddział mebli, 3cie piętro 
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i lix24. warte 2.50, uważajcie Da nasi-ą cenę w tej sprzedaży VoC 
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