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UWAGI. 
Podatki Woienne. 

Wśród niezwykłych okoliczno- 

ści odroczyła się kadencya kon- 

gresu Stanów Zjednoczonych, 
która zakończyła swe obrady w 

zeszłą sobotę. Po nieprzerwanej 
sesyi obrad, które rozpoczęły się 

w kwietniu roku zeszłego prawie 
z chwilą objęcia rzędów pora/ 

pierwszy tul lat Vu przez party 

demokratyczną, po przeprowa- 

dzeniu wielu ważnych ustaw i 

reform ekonomicznych, finanso- 

wych i politycznych, po zbliżeniu 

się do samej przepaści wojny, sło- 

wem, po kadencyi ośm astomie- 

sięcznej, która juz jest 
zaliczona 

do najważniejszych w historyi 

tego kraju, posłowie i senatoro- 

wie rozjeżdżają się du swych do- 

mów w czasie, gdy świat cały jest 
w konwulsyach największej woj- 

ny, o jakiej kroniki ludzkości 

wspominają. 1 gdy mówimy, żi 

świat cały objęty jest wojną, to 

nie przesadzamy, bo gdzie kraje 

nie stoją istotnie w pozodze i po- 
wodzi krwi, tam skutki tejże sro- 

dze odczuwają. Ludzkość cała na 

kuli ziemskiej jest zobopólnie po- 

łączona wieloma ścisłymi węzia— 
m. Finanse, przemysł, handel li- 

czne środki komunikacyjne — 

wszystko co, co wiąże na roc i 

z·, liża je do ciebie, zostało metyl- 

ko z równowagi wytrącone, ale 
nawet do znacznego stopnia zruj- 
nowane. W szystko to odbija »i£ 

na narodach całej kuli ziemskiej i 

powoduje często chwile krytczne, 
które g.ębokie wrażenie wywie- 

rają na stosunki wewnętrzne. 
+ + 

Ostatnie dni obrad kungreu 

przedstawiły dosadnie dwa 
—· a 

nawet trzy — przykłady pośred- 
nich następstw wojny europej- 

skiej .Jednym z nich był projet 
podatków wojennych, fctóry po 

dłuższych obradach został pod 
sam koniec sesyi uchwalony. Dziś 

więc mamy podatki wojenne w 

tym kraju, chociaż Stany Zjedno- 

czone nic nic mają wspólnego z 

tem, co spowodowało wojnę eu- 

ropejską. Z morderstwem w Se- 

fajewie, ani ze zaborczą polityką 
państw europejskich, ani ich go- 
nitwą militarystyczną Stany Zje- 
dnoczone nic nie miały wspólne- 
go, a jednakowoż zmuszone są 

cierpieć skutki tego, co z tych 

czynników wypłynęło. Cierpienia 
i straty narodów niewinnych i na 

t: /.u stojących — to jeszcze je- 
den argument przeciw głupocie i 

okrutności wojny, a za pokojo· 
wem załatwieniem sporów 1\~* 
dzy narodowych. 

·> A + 

Nowe podatki wojenne w tym 

kraju nie są na pogotowie wojen- 
ne, na zbrojenie się. Fakt ten jes: 
także jednym z ciekawych wy- 
ników tego, co się obecnie dzieje 
w Europie. Handel zagraniczny 
Stanów Zjednoczonych tak o- 

gromnie ucierpiał wskutek woj- 

ny, że stratę w dochodach rzędo- 
wych z ceł importowych trzeba w 

inny sposob wyrównać. Na opę- 
dzenie kosztów prowadzenia run- 

kcyi rządowych funduszów szczę- 
dzić nie można, ani też uniknie 

zobowiązań lub zbywać je. Jes; 
; to pierwszy podatek wojenny w 

ty ni kraju od czasu wojny hisz- 

pańsko - amerykańskiej i pod wie- 

loma względami podobny jest do 
1 

podatku wtedy nałożonego. Podti- 
! tki powiększone na trunkach al- 

koholicznych natychmiast wesz— 

j iy w życie ; opłaty na tytoniu, 
miejscach zabawowych i zezwo- 

, leniach maklerów wejdą w życie 
dnia Igo przyszłego miesiąca; 

, opłaty za znaczki dające się przy- 
lepić na akcyach, bondach, certy- 
fikatach (policies) ubezpieczenio- 
wych, wejdą w życie dopiero lg.) 
grudnia. Obliczono, że tą drogą 
zyska się 90 milionów dolarów 

rocznie, co przedstawia koszt mi- 
li tary zm u europejskiego, jaki za- 

płacić muszą obywatele amery - 

kańscy. 
' 'l· 

Lecz nie koniec na tem. Kraj 
zaledwo uniknął zapłacenia kosz- 
tów militaryzmu pod jeszcze je- 
dnym względem, y, niektórzy na- 
wet twierdzą, że sprawa ta zosta- 

ła tylko na kilka tygodni odłożo- 
na. Jest tu mowa o produkcyi ba- 

wełny i o ogromnych stratach, 

jakie odniosły Stany południowe, 
które produkują więcej bawełny, 
aniżeli jakikolwiek inny kraj na 

| świecie. 

Jest to jednym z anomaucz- 

nych objawów na kuli ziemskiej, 
że ogromna większość tej baweł- 

ny bywała wywożona do Eurbpy, 
gdzie ją przerabiano na płótna, 
zwłaszcza lepszych i delikatniej- 
szych gatunków, z których wiel- 

ką ilość z powrotem przewożono 
do Stanów Zjednoczonych. Ni- 

szczycielska ręka wojny podcięła 
i przewóz morsjci i przemysł tka- 
cki w Europie. Stany południo- 

| we, których dobrobyt polega 
prawie wyłącznie na łatwym 

rynku zbytu dla bawełny, stanęły 
nad brzegiem ruiny materyalnej 
i nędzy. Cena bawełny spadła o 

trzecią część, — rzecz niesłycha- 
na w historyi kraju. 

v v 

Powstał więc ruch patryotycz- 

; ny w całym kraju, aby przyjść z 

pomocą Stanom, niewinną a do- 

tkliwą stratą nawiedzonych, bo 

brak zapotrzebowania na ba- 

wełnę nie różni się co do swych 
skutków od katastrofy, któraby 

! plon cały zniszczyła. 1 rozpocze- 

I to pod hasłem „buy a bale ot cot- 

ton !*' (kup balę bawełny p głosić 
| po całym kraju z pomocą prasy 

sympatycznej projekt—odwołują- 
cy się tak do pobudek patryotycz 

nych jak i dobrze zrozumianego 

interesu, aby sami obywatele a- 

merykańscy zakupywali bawełnę 
w takiej ilości, na ile stać każde- 

mu, przez co spełnią czynoby- 
watelski, patriotyczny i dobro- 

j czynny. Zamożniejsi nawet mo- 

gą z tern interes połączyć, gdyż 
I zakupiwszy zapas bawełny w 

znacznej ilości, mogą go złożyć 

do magazynów na przechowanie, 
dopóki cena bawełny znów nie 

podniesie się, co jest nieuniknio- 

nem. 

4* 

Ruch ten patryotyczny przyjął 

się nawet w dziedzinie damskich 

mód. Ażeby powiększyć zapo- 

trzebowanie bawełny i materya- 

łów bawełnianych, modniarskie 

koła miarodajne już przepisały o- 

dzież damską na następne sezo- 

! ny, która wymagać będzie zna- 

| cznie większą, ilość płótna baweł- 

j nianego, aniżeli za dotychczaso- 
wych mód, odznaczających się 

skąpością pod względem roz- 

miarów i liczby odzieży dam- 

| skiej. 
+ + + 

W opinii kongresmanów i se- 

natorów ze Stanów Południo- 

wych środki te na przyniesienie 
ulgi „Stanom bawełnianym" nie 

wystarczają. 
Usiłowali razem z projektem 

podatków wojennych przepro- 

wadzić także przez kongres do- 

datkowe środki prawodawcze, 

I PRÓŹNEI NIESŁUSZNE NARZEKANIE 

fiM· filfl 

ZIMAdUŻ TAK 
VICZESNI . 

W CHICAGO W EUROPIE 

któreby powiększyły kredyt fi- 

nansowy w Stanach południo- 
wych, gdzie z powodu braku po- 
pytu na bawełno mocno odczu- 

wany jest brak pieniędzy. Dwa 

główne projekty powstały. W 

I senacie proponowano, aby znie— 
I siono podatek na banknotach | 
! banków stanowych i upoważniono j 
! te banki do wydania nowej cyr- 

kulacyi pieniędzy, zagwarantowa ; 

nej bawełną, złożoną w magazy-j 
| tiach. W izbie posłów propono- j 
wano rozszerzenie władzy no- 

I 

wych banków federalnych i upo- 

ważnienie udzielania kredytu na 

j łatwiejszych warunkach. 

Frakcye w obu izbach kongre- 

I su tak zawzięcie popierały myśl 
udzielenia rządowej pomocy Sta- 
nom południowym, że, gdy prze- 
prowadzono ustawę o podatkach 
wojennych z pominięciem ulgi 
dla tychże Stanów, zawiedzeni 

członkowie planowali obstrukcyą 
zapobiedz odroczenie kongresu, 
co im się istotnie przez krótki 

czas udało. Lecz gdy zebranie 

quorum w obu izbach okazało się 
niemożliwem, gdyż wielu z człon- 
ków wyjechało do swych dy- 

stryktów, w których się toczy o- 
stra kampania o wybór większo- 
ści demokratycznej do następnego 
kongresu, malkontenci zrezygno- 
wali ze swych taktyk obstruk- 

cyjnych, zapowiadając, że spra- 
wa pomocy rządowej, dla ich 

Stanów będzie poruszona natych- 
miast po otwarciu kongresu w 

grudniu. 
* + 

/.Dytecznem i przeawczesnem 

byłoby wszczynać tu dluszą dys-i 
kusy o wartości projektów, ma- 

jących przynieść ulgę i wsparcie· 
zc strony rządu federalnego Sta- 
nom południowym. Okazya po 

temu nadarzy sic, gdy istotnie 

znów kwestya ta przyjdzie ped 
j obrady kongresu. Wystarczy tu 

wspomnieć, że te projekty, któ- 
re także w pewnym sensie 

przedstawiają koszta militaryz- 
mu światowego, jaki zaraża 

wszystkie dziedziny i pola dzia- 

łalności ludzkiej, spotkały się z 

ostrą krytyką w całym kraju. Za- 
rzucano im, że są paternalistycz- 
ne, że pomoc taka nie leży w za- 
kresie rządu federalnego, że nie 

zgodna jest ze zasadami partvi 
demokratycznej, wrogiemi cen- 

tralizacyi funkcyi rządowych. 
Wskazywano na niebezpieczeń- 
stwo, nietylko wskrzeszenia po- 

tępionego przed 50 laty wydania 
banknotów przez banki stanowe, 

ale nawet rozszerzenia zbytecz- 

nego władzy kredytowej banków 

rezerwowych. Z drugiej strony 

zwolennicy pomocy przytaczali 
dwa główne argumenta: pierw- 

szy,że rząd wyznacza wielkie su- 

my pieniędzy na wsparcie o.iar 

wielkich pożarów,powodzi i trzę- 

sienia ziemi bez obawy zarzutu 

paternalizmu i że niewinne ofia- 

ry wojny w południowych Sta- 

nach do tej samej kategoryi na- 

leżą; drugi, że z wdzięczności za 
wierne popieranie administracyi 
demokratycznej w przeprowa- 

dzeniu wielu reform i ustaw w 

ośmnasto-miesięcznej kadencyi 

kongresu należy się do żądań 

członków ze Stanów południo- 
wych przychylić. Xa tcm chwilo- 
wo poprzestaniemy. 

Jest jeszcze jeden symptom w 
Stanach Zjednoczonych, który 
pokazuje wpływ wojny europej- 
skiej i także do kosztów milita- 

ryzmu można zaliczyć. Kampa- 
nia jesienna tego roku nic budzi 

szerokiego zainteresowania, a n i 
to się składa nietylko obojętność 
wyborców, ale nawet i stanowi- 

ska głównych kandydatów. Woj- 
na europejska ogromem i okrop- 

nością zaćmiewa wszelkie inne 

kwestye. Kandydaci zaś z party i 

przeciwnych demokratycznej, nic 
wiele mają w dotychczasowej 
działalności administracyi demo- 

kratycznej do skrytykowania, a 

w dodatku nie śmią wystąpić z 

ostrymi atakami,ażeby się nie na- 

razić na zarzut, iż chcą wplątać 

Stany Zjednoczone we wojnę. 

W iadomo bowiem, że pokojowe 
stanowisko prezydenta Wilsona 

ocaliło Stany Zjedn. od wojny / 

Mexykiem. Wobec tgo, co sic 

dzieje w Europie, starania poko- 
jowe prezydenta tam większą po- 

chwałą uwieńczyły jego admini- 

stracyę, która już sic zasłużyła 

tern, że zaprowadziła najlepszy 

system bankowy w historyi tego 

kraju. 
+ 

Kampania bieżąca jest zabar- 

wiona wojną europejską. 
Hasłem demokratycznem jest 

podtrzymanie prezydenta. Demo- 
kraci apelują do wyborców, aże- 

by wybrali kongres demokratycz- 

ny, któryby popierał prezydenta 
w jego wysiłkach uchronienia 

kraju od wojny. Jest to apel 

silny, przekonywujący. Nikt nie 

pragnie wojny. Xaturalnem jest 

spodziewać się, że tylko prawo- 

dawcy tej samej partyi co pre- 

zydent będą go wiernie popierali 
w utrzymaniu neutralności Sta- 

nów Zjednoczonych. 

Clirzest się dopełnia! 
— O Panie! 

o Panie! 

Niechaj to dziecię w przyszłości 

powstanie 

Obrońcą wiary, bohaterem, mężem! 

Za słońcem prawdy niechaj się 

kjeruje, 
Niech swą, ojczyznę nad życie miłuje 

Niech ją. wywalcza orężem! 

V- 

Strzeż go, by obcym nie kłaniał się 

I bogom, 

Nieih Tobie służy a nie Twoim 

wrogoir., 

Im niech nienawiść i zemstę przysię 

[ że; 

I Niech nie zna szczęścia, ni snu, 

j ni pokoju, 

Pokąd nie będzie zwycięzcą, lub w 

Loju 

Z męczeńską chwałą nie lęże. 

V ^ V 

Oto go Tobie składam na ofiarę 

Zu wolność mojej ojczyzny, za wiarę 

Chociaż Twych sądów nic mogę ja 

dociec; 

Wysłuchaj, Panie, to moje wołanie, 

Bo świętszych modłów już nie ma, 

o Panie, 

Jak kiedy modli się — ojciec! 
K. Ujejski 

^ o * 

W Australii w szkołach publicznycl 
została zaprowadzona nauka bokso- 

wania (walka na pięści). — 

I 

iKonsekracya Przew. ks. 

I Tomasza d. Shahan'a - 

na Biskupa Gsrma- 

; nioopolis. 

Monsignor Tomasz J. Shahan, 
rektor Uniwersytetu Katolickie- 

go, konsekrowany będzie na Bi- 

skupa tytularnego Germanieopo- 

| lis w katedrze w Baltimore, w 

1 

niedzielę, 15-go listopada przez 

Kardynała (ibbonsa. Asystować 
będą Biskupi Xiland z Hartford i 

0'Connell z Richmond. Kazanie 

wygłosi Monsignor Dugangen, 

wikaryusz dyecezyi Hartford. 

Tytularna stolica (iermanicopolis 
znajduje się w Azyi Mniejszej w 

górzystej prowincyi Iskuryi i tak 

jak wiele podobnych stolic jest 
teraz ubogą wioską liczącą kilka 

tysięcy mieszkańców. Zajmującą 

jest dla katolików w Stanach Zje- 
dnoczonych, z tego względu, żl 

przedtem tworzyła stolicę naj- 

przód dla Biskupa Mullcna z - 
rie a później dla Biskupa Koudcl- 
ka z Superior. 
Monsignor Shahan urodził sic 

w Manchester, . II., w r. 1857, 
i kształcił sic początkowo w szko- 
łach publicznych w Millbury, 
Mass. i w Kol'egium w Montrea 

lu. Później udał się do Rzymu, 
gdzie uczęszczał do Kollcgium a- 

merykańskiego od r. 1878 do 

1882, w którym to roku został 

wyświęcony na kapłana i umiesz- 

czony w dyecezyi Hartford. W* 

Propagandzie otrzymał doktorat 

teologii i mianowany został kan- 

I clerzem i sekretarzem clyecezyi. 

W r. 1889 przyłączył się do szta- 

bu Uniwersytetu amerykańskie- 
go, który wtenczas organizował 

Biskup Keane, a po trzyletniej 
nauce historyi w Rzymie, Berli- 
nie i Paryżu powrócił do Wa- 

szyngtonu do zajęcia katedry 

Eugeniusza Kelly historyi Koś- 

cielnej. Na tein stanowisku po- 

zostawał przez 18 lat, w którym 
to czasie założył pismo „Biuletyn 
Uniwersytetu Katolickiego", któ- 
re redagował 10 lat, a oprócz tego 

pisał do innych pism. Monsignor 
' 

; Shahan jest jednym z redaktorów 
i encyklopedyi katolickiej i jest 

prezydentem Katolickiego Stowa- 

rzyszenia Oświaty i Krajowej 
Konferencyi Katolickich Stowa- 

rzyszeń Dobroczynnych, jakoteż 
kapelanem Katolickiej Unii Mło- 

dzieży. Jest on członkiem komi- 

tetu sędziów dla Sali Sławy w 

Nowym Yorku. 

W* r. 1909 został Rektorem U- 

niwersytetu Katolickiego 1 Do- 

mowym Prałatem dworu papies- 

kiego. Jest on autorem kilku ksią- 

, żek jakoto: „The Blessed Yirgin 
in the Catacombs", „The Begin- 

ning of Christianity", „The Mid* 
die Ages", „Saint Patrick in Hi- 

story", „The House of God" i 

innych mów i książek. Przetłó- 

maczył także z niemieckiego Bar- 
denhewera ważne dzieło o pier- 
wszych Ojcach Kościoła. Podczas 

. ostatnich pięciu lat Monsignor 
Shahan był świadkiem znacznego 

I zwiększenia się uniwersytetu, 
i Zbudowano cztery wielkie bu- 

dynki, Salę Pamiątkowa Kardy- 
nała Gibbonsa, Salę Jadalni i A-j 
bituryentów, Budynek inżynieryi 
i laboratoryum chemiczne teraz j 
się buduje. Zakupiono- więcej [ 
ziemi i zbudowano szkolę letnią i 

dla Sióstr nauczycielek i kolie- i 

giurn Sióstr katolickich. Blisko j 
700 studentów jest w uniwersyte- 
cie, z których około 300 tu jest 

nowych a grono profesorów 

zwiększyło się z 28 do 80. Jeżeli 
liczba ta stale będzie się zwięk- 
szała·, to nadzieje dawnych zało- 

życieli i protektorów spełnią się. 
Ostatnicm dziełem Monsignora 
Shahana jest plan zbudowania 

kościoła Niepokalanego Poczęcia: 
dla Uniwersytetu, który chce i 
wznieść przy pomocy katolickich 

niewiast w Stanach Zjednoczo- 

nych, a na którego budowę krót- 

ko przed swą śmiercią Papież 
Pius X. wręczył Kardynałowi ! 

Gibbonsowi znaczny zasiłek pie- j 
niężny, oprócz listu apostolskie-1 
go, drukowanego w ostatnim nu-; 
merze .,Salve Regina", biuletynu ! 

1 wydawanego na cześć Matki \aj-j 

I świętszej. j 

NOTATECZKI. 
· 1 m '™ 

„u, ule mówcie, o. u.e wierzcie, 

źg Ojczyzna w grobie, 

My ją żywą, my ją całą, 

Polski ducha, Polsui ciaio, 

Mamy bracia w sobie!" 

<> v 

Czy to prawda? 
o 

Czy moina ic słowa zastosować do 

Polaków w Ameryce? 
« 

Nie zar/eze i nie wszędzie! 
o 

1'olak, który „ducha Polski i Polski 

ciało ma w sobie' — będzie o tej Po!· 

sco zawsze pamiętał, bęJzie jej s!u- 

iył, będzie się z nią radował i siu | 
r,*l Ci 

I 

• o <> 

A my tu co robimy? . | 
<j o 

Wejdźmy do pierwszego lepszego 

poli.li.cgo uo:i'.·; — u. ..j iidz^ . 

drze łszwargot angielski. 

<- 

I to cietylko diie<i rozmawiajt 

iędzy sobą po angielsku, ale nawet' 

rodzice i to tacy, którzy o angielskimi 

języku mają takie pojęcie, jak wilk o ; 

gwiazdach a z tych kilkudziesięciu 

słów, które tu i tam zarwali, kio.·, zda 

| nia tak, jak bicz z piasku. — 

A obyczaje tam jakie? 

. 

Wyrostki, ba. nawet i mniejsi chłop- 

cy w obee roJzicófc'. w obec obrazów 

świętych, w polskim i katolickim do- 

mu w kapeluszach na głowie, a często 

z'ey sn retu inb \; /ę^i»'! 
. 

I 

jak w szynkach. Ich mową także się ( 

nie zbudujesz. 
o 

l.)o takiego „polskiego" domu kto 

wejdzie, ten musi sobie pomyśleć, że 

„Ojczyzna w grobie". — 

O 

Bo gdzie tu ten „duch Polski",1 

gdzie jej ciało? Gdzie praca dla niej? 

gdzie czucie? 

orły tu sórue. lecz raczej płazy, 

bezmyślne stworzenia bez serca i czu- 

cia, bez idei i szlachetnego celu życia. 

v o o 

Polska to nasza matka, a my jej 

dzieci. Mamy ją kochać, z nią się 

smucić, z nią radować. 
•· <\ <> 

W Polsce teraz krew płynie stru- 

gami, s^tki i tysiące trupów codz!?:i- 

rie zaścIeY ziemię, gruzy, pożary i 

zgliszcza, głód, nędza, cholera — a 

my.... my tu urządzamy sobie ba!e! 

O, tak, tak, my 

„Polski dm ha, Polski ciało, 

Mamy bracia w Hobie!" 

Nasz naród zjtU/.on uędzie tylko 

wówczas, gdy się da zjeść. Lecz jeili 

się nie da? Jeśli przez wielką, i z la 

chętną pracę wytworzy oświitę, kar- 

ność społeczny, dobrobyt, nauk?, 

raturę, sztukę, bogactwo, czerstwość, 

zdrowie, spokojną sltę wewnętrzną, 10 

wówczas co? A któż może dziś powie- 

dzieć, jak się ułożą w przyszłości sto- 

sunki polityczne i społeczne? Kto mo- 

że zaręczyć, że dzisiejsze systemy u- 

rzgdzenla nie zmienią się całkowicie, 

nie podrą i nie będą uznane za idyo- 

tyczne i zbrodnicze, jak są dziś uzna- 

ne ii8przykład tortury? Kto może od- 

gadnąć, jakio prądy powstann w teiu 

wielkiem morzu, któreiu jest ludz- 

kość? Człowiek, któryby powiedział, 

naprzykład za czasów Cycerona, że 

gospodarstwo społeczne może się o-- 

bejść bez niewolnictwa, poczytany był- 

by za waryata — a jedna* dziś niema 

niewolnictwa. I w stosunkach polity- 

cznych może zajść coś podobnego. Dzi- 

siejsze stosunki przemocy mo^ą się 

zmienić w dobrowolne 1 swobodne u- 

nle. Wówczas dzisiejsi ciemięzcy może 

sami powiedzą nam: urządźcie się, jak 

chcecie. W obecnej .chwili wydaje się 

to marzeniem całkiem naiwriem, ale 

przyszłość nosi w swem łonie takie 

niespodzianki, o jakich, nie śuilo się 

nie tylko politykom, ale i filozofom. 

Nie wiem, czy tak będzie, ale i ty nie 

wiesz, czy tak nie bd/.ie. A w obec te- 

go widzę potrzebę żelaznej pracy, na- 

tomiast zaś nie widzę potrzeby zrze- 

kania się i wyrzekania żadnych idea- 

i6w, — i powiem ci więcej, — że Po- 

lak, który na dnie duszy nie nosi idea- 

łu niepodległości, jest poniekąd odstę- 

pom — i nie rozumiem, dla czeno nio 

wyrzeka się wszystkiego. (Wiry). 

H. Sienkiewicz. 

Największem nieszczęściem d' 

człowieka byłoby tp, gdyby miał żyć 

wiecznie.... na ziemi. (Dlaezego?). 
<r O ·> 

Nawet najlepszy · może się zepsuć, 

jeżeli nigdy nie ma złożyć rachunku « 

tego, co robi. 

o O 

Mało jest takicli ludzi, którzy wie- 

dza kiedy i mają siię powiedzieć: 
„dosyć!" — 

* 

Niejeden, ktćry nie ma siły wbić 

gwoddź do twardego drzewa, składa 

winę na młotek. 

\ V 

Dobra gospodyni zajmuje eię więcej 

sobą i zna lepiej swojo gospodarstwo, 

niż innych. (Dlugojęzyczne kumoszki 

odwrotnie). — 

*> 

Jeżeli chcesz mieć w domu spokój, 

to krop plotkarkę święconą, wodą ta , 

jak dyabła (ale rączką kropidła.». 

> 

Nie dozna zawodu człowiek, który 

od swoich bogatych krewnych spodzie- 

wa się.... dobrej rady. — 

<· 

Człowiek, który ma bardzo wielu 

przyjaciół, dopiero wtedy przekona 

się jak mało ich posiada, gdy się znaj- 

dzie w wielkiej potrzebie. — 

<> <> 

Gdy pan Antoni został „forenia- 

nem'' to nie pozwolił robotnikom spo- 

cząć ani na chwilę. Pewne razu zo- 

baczył mularza, który zupełnie się ni« 

śpiesząc, zapalił sobie fajkę i zuc/.ął 

„pykać", aby się dobrze rozpaliła. 

„Korman" przyskoczył do 111030 i za- 

wołał: 

— Czy ty za to pieniądze bierze-z, 

abye fajkę tu paiił? Bierz zaraz eeghi 

do ręki, a nie, to cię odprawię. 

Dobrze, dobrze, rzekł mularz 

flegmatycznie, ale niemr. się o co trik 

gniewać: „nie od razu Kraków zbudo- 

wano". 
— To może być, ale ja przy tamtym 

„jobir" nie byłem formanem! — od- 

powiedział z dumą.... inteligentny 

„forman". — 

O 4 <> 

Kajzer oświadczył, że w tydzień P"> 

wydaniu wojny bęćzic jadł obiad w 

Paryżu, a w dwa tygodnie później w 

Petersburgu — a tymczasem co 

mówią fakta i najświeższe telegramy? 

„Dzień Polski" w 

tokegon, Mieli. 
Zgodnie z życzeniom „Rady 

X a rodowej", odbył sio w dnin 1-J 

września 1J) 13 r. u Polonii .w Mn· 

skegon, Mich., rozpoczęty uroczy* 
stem nabożeństwem w kościele, 

„Dzień Polski 
' 

wśród którego 
nasz czcigodny proboszcz W id. 

X. Andrzej Nar loch jako wz ro- 

wy patryota, wygłosił do licznie 

zebranych parafian prawdziwi»; 
wzniosłe kazanie.okrcślajrjc smu- 

tne i opłakane położenie naszych 
braci po tamtej stronie oceanu i 

potrzebo niesienia im prędkiej po- 
mocy. 
Zaraz » nieszporach, odbył.» 

się w sali szkolnej przy licznym 
udziale parafian zebranie rozpo- 

częte modlitwą a zakończono 

hymnem ..Uoże coś Polskę*'. Na 
tern zebraniu założono Komitet 

Lokalny P. R. X. 
Do komitetu weszli: Wici. X. 

Andrzej Narloch, miejscowy pro- 
boszcz. jako przełożony/; Józef 
Piątek, sekretarz; Leon Franko- 

wski, kasyer; Bronisław Józefo- 
wicz, Jan Szot i Michał Strach, 

jako radni. 
W końcu oprócz kolekty pod- 

czas obchodu, Wici. X. prob. Nar- 
loch zaznaczył, iż kolekta z nie- 

szporów, .wpływać będzie także 
do kasy „Rady Narodowej". 

Następnie na zebraniu K. L. P, 

Rady Narodowej w hali ..Kościu- 
szki" w dniu JHgo października, 
br., sami parafiduic dobrowolnie 

uchwalili, podając każdy swe iim : 

i nazwisko, by go wpisać do ksią- 

żki, płacić co miesiąc o -centowy 

podatek dla Rady Narodowej. 
Kolekta w dniu powyższym 

zarządzona przyniosła również 

piękną sumę. 
, Pieniądze ze składek, aż do 

za- 

potrzebowania tychże, będą prze- 

chowywane w banku. 

Józef Piątek, sekretarz. 
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