
Z JADWIGQWA 
Przypominamy, że w przyszłą 

niedzielę, dnia 21 -go listopada, 

odbędzie się ciąg dalszy przedsta- 
wienia ruchomych obrazków, u— 

rządzanych staraniem p. Wacła- 

wa Hetmańskiego. W tę niedzie- 

lę będzie pokazywany obraz, któ- 

rego produkcya kosztuje $200,000 

pod tytułem „Littlest Rebel", tu- 
dzież komiczny obrazek w któ- 

rym popisuje się „Charlie" Chap- 
lin. Pierwsze przedstawienie roz- 

pocznie się o godzinie 3 :oo, dru- 

gie o godz. 5:00, trzecie o godz, 
7XX), a ostatnie o godz. 9-tej. 

# 

Z kościoła św. Jadwigi odbył 

się wczoraj rano o godz. 9:0c 

pogrzeb starego wiarusa Jadwi- 
gowa, śp. Franciszka Cirzana, 

który umarł w ubiegłą niedzielę, 
Ciało z domu żałoby do kościołz 

eksportował X. proboszcz Jan 
Obyrtacz, który też odprawił na- 

bożeństwo za spokój duszy zmar- 

łego. Podczas nabożeństwa na 

chórze śpiewał p. Emil Wiede- 

mann wraz z córką, panią Jadwi- 

gą Turalską. 

W przyszłą niedzielę, dnia 21- 

go bm.. odbędzie się połów na 

przechodniów przed kościołerr 

św. Jadwigi, urządzony staranien 
komitetu Polskiej Rady Narodo 

wej nr. X. Kolektorami będą 
skauci Polskiej Rady Narodowej 

*>* 

Szkoła języka angielskiego 
szybko się powiększa, bo już li- 

czy 40 uczniów. Od czasu ogło- 
szenia ostatniej listy uczniów do- 

dajemy ciąg dalszy, a mianowicie 
— Maryanna Gulis, Stefania Ma- 

rek, Franciszek Chyłaszek, Apo- 
lonia Gulis, Jan Farynewiecz, 
Franciszek Gortowski, Bronisław 

wa Zaborowska, Paulina Bartow- 

ska, Jan Dużak, Julian Kamiń- 
ski, Leon Krembec, Józef Mazu- 

rek, Paweł Konobrocki i Kon- 

stanty Kozór. Kierownikiem tej 
szkoły jest p. A. P. Kaczyński z 

Wojciechowa. 
•jf 

W niedzielę popołudniu, dnia 

28-go listopada, odbędzie się w 

wielkiej hali parafialnej przy 

zbiegu ulic Lyndale i Hamilton 

ave., Obchód Powstania Listopa- 
owego, którego urządzeniem zaj- 
muje się miejscowy komitet lo- 

jalny Polskiej Rady Narodowej 
ar. X. Skład programu stanowić 

będzie występ chóru parafialnego 
ze śpiewem, pod dyrekcyą p. E- 
mila Wiedemanna, deklamacya 

panny Maryanny Kledzik, wy- 

stęp skautowskiej kapeli, muzyka 
kapeli parafialnej i przemowy. Pc 

obchodzie urządzona będzie 
składka na biednych w Polsce. 

J. A. S. 

Z Kazimierzowa. 
W sobotę wieczorem, dnia 20- 

go bm., odbędzie się „Hard-time 
Harvest Party", tj. zabawa „Cięż- 
kich czasów" w „Herman's Au- 

ditorium", urządzony przez człon- 
kinie Kółka „Jutrzenki". Będą 

: podawane lody i smaczne przeką- 
ski, przyprawione przez członki- 

nie, które nietylko umieją ładnie 
1 haftować, ale i gotować (?).... 

Komitet przygotowuje wiele 

innych miłych niespodzianek, 
więc też każdy z gości proszo- 

nych będzie mile przyjęty jakoteż 
zabawiony. 

Początek o godz. 7:30 wieczo- 

rem. 

Komitet składa się z następu- 

jących panien : — Heleny Her- 

man (prezeski), Cecylii Rutkow- 

skiej, Ireny Szurpiet i Fr. Siera- 

szewskiej. . K. 

Dokończenie ze str. lej ) 

Londyn, 19 listopada. 
— Na li- 

nii Arras - Armentieres Niemcy, 

zdają się przygotowywać nową 

ofensywę, na co wskazuje ogień 

działowy i gromadzenie znacznej 
liczby świeżego żołnierza. Wśród 

przygotowań tych w jednym z 

punktów Anglicy urządzili na 

Niemców atak, ciężkie im straty 

zadając: niewielki to był od- 

dział angielski, który zdołał sie 

dostać do pierwszoliniowego o- 

kopu niemieckiego zabił tam kil- 

kudziesięciu Niemców wziął 12tu 

jeńców i wrócił, straciwszy sam 

ledwie jednego zabitego żołnie- 

rza.... 

Paryż, 19 listopada. — Raport 

urzędowy donosi, że nad Somme 

rzeką i w Argonne silne trwają 
działania artyleryjskie. Potwier- 

dzono też powyżej wzmiankowa- 

ny sukces angielski pod Messi- 
nes. 

Z Walk Napowietrznych 
Londyn, 19 listopada. — Aero- 

plan angielski stoczył niezwykły 
pojedynek z niemieckim j zmusił 

go do lądowania poza niemieckie 
mi liniami; nie dał jednak j teraz 

folgi Niemcomi, lecz lądował o- 

bok wśród niemieckiego ognia, 

zapalił bombą maszynę nieprzy- 
jacielską i ostrzelał uchodzących 
jej lotników, poczem wzbił sit 

ponownie w górę, lecz uszkodzo- 

ny ciężko musiał opodal lądowai 
sam·' lotnik jego w ciągu noc\ 

maszynę naprawił i odprowadzi 
na drugi dzień do szeregów an- 

gielskich. 

Z Persyi. 
Teheran, 19 listopada. — Szacl 

perski, młodzieniaszek nieletni 

kierowany przez opiekunów 
miał opuścić stolicę, wobec spo- 

dziewanych tam walk i zamieszek 
— wobec agitacyi niemieckich i 

podchodzących pod miasto — 

celem ich ukrócenia Rosyan. O- 
statnie są doniesienia, iż szacli 

pozostał w stolicy za radą dyplo- 
matów zagranicznych i oświad- 

czył się wraz z opiekunami pc 

strónie Rosyi. 

Inne Telegramy. 
Z Niemiec. > 

Berlin, 19 listopada. — Bral· 

miedzi, potrzebnej rządowi dc 

wyrobu nabojów jest tak dotkli- 

wy, iż polecono wszystkim insty- 

tucyom, wszystkim osobom pry- 
watnym, posiadającym jakiekol 
wiek wyroby z miedzi, by j«e od· 

dano władzom. Kościoły staro 

żytne, mające dachy miedziani 

muszą dachy te rozbierać i mied^ 

oddawać, tak n. p. olbrzymi dacl 

miedziany starej katedry w Bre 
mie jest już demontowany 
miedź wszystką zabierają. 
— Pisma donoszą, iż władz* 

angielskie pozwoliły na expedyo 
wanie z Niemiec 15 skrzyń „Sal 
varsanu" środka przeciwko przy 
miotowi — do Stanów Zjedno- 
czonych. 

Zgon Leszetyckiego. 
Drezno, 19 listopada. — Zmarł 

u tymi dniamj znakomity mu- 

:yk - pedagog, profesor Teodor 

.eszetycki : był on Polakiem, ur. 

w Łańcucie, w Galicyi 1830 r. 

Kształcił się sam we Wiedniu, 

gdzie później uczył gry na for- 

tepianie, był następnie profeso- 
rem akademii muzycznej w Pio- 

trogrodzie, poczem na stałe o- 

siadł w Dreźnie, gdzie zasłynął, 
jako najznakomitszy nauczyciel 
gry fortepianowej : z pod kiero- 

wnictwa jego wyszedł cały sze- 

reg wirtuozów, jak Paderewski, 
Śliwiński i w. i. 

Telegramy Krajowe. 
i Dokończenie ze str. lej). 

Prigr^sT pkzeciwko mo- 
NOPOLISTYCZNYM 

ZAKUSOM. 

Waszyngton, 19 listopada. — 

Senor Amador, asystent sekreta- 

rza spraw wewnętrznych w ga— 
1 binede Carranzy i Dr. Wiktor 

A. Rendon, agent gubernatora 
' Stanu Yucatan, Miexyk, wnieśli 
" 

skargę przeciwko „The Interna— 
' 

tional Harvester Co.", że zmono- 

polizowała dla siebie wywóz z 

Yucatan włókna roślinnego, słu- 
: żącego do wyrobu szpagatu dc 

^ wiązania snopów. 
i Kompania wymieniona porożu· 
miała się w tym roku z kompanią 

i „Plymouth" i uzyskała kontrolę 
nad 80 proc. całej produkcyi tego 
włókna w Yucatan. Agenci obu 
firm pożyczali plantatorom pie- 
niądze na 10 procent z zastrze- 

żeniem, że cały zbiór sprzedadzą 
tym firmom po cenie 3 ct. za 

funt włókna. Farmerzy tutejsi 

muszą płacić po Sl/2 do do 9 ct. 

za funt szpagatu do snopów, że 

zaś koszt pfzeróbki włókna na 

szpagat wynosi najwyżej V/2 ct. 

na funcie, przeto kompania za- 

rabia 4 do 4^2 ct. na każdym fun- 

cie, czyli 00 za 100. Jak kolosal- 

ne są te zarobki łatwo zrozumieć, 

gdy się zważy, że w tym roku 

sprowadzono U,000,000 |bali, po 

375 funtów każdy. 
Ażeby przyjść z pomocą plan- 

tatorom Yucatanu i zapobiedz 
dalszemu wyzysków} ich przy a- 

merykańskie kompanie, rząd Sta- 

nu postarał się o założenie sto- 

warzyszenia, które udziela im po- 

życzek bez obowiązywania się z 
ich strony, komu { za jaką cenę 
zbiór swój sprzedadzą. 

DZIŚ EGZEKUCYA 

HILLSTROMA. 

Salt Lake City, 19 listopada. 
— Pomimo wezwań i pogróżeK 
Przemysłowych Robotników świa 

ta i próśb Amerykańskiej Fede- 

racyi pracy, oraz prezydenta 

Wilsona, by naznaczoną na dziś 
egzekucyę Hillstroma, mordercy 

J. G. Morrisona i jego syna, 

wstrzymać i pozwolić na nowy 

proces, gubernator William Spry 
oświadczył, że uczynić tego nie 

może, gdy żadnych nowych fak- 
tów nie przedłożono. 

Hillstrom utrzymuje, że jest 
niewinnym, ale nie będzie żebrać 
łaski. Wyraził się temi słowami: 
„Nie lękam się śmierci, bo nie 

mam się czego obawiać. Pragną- 
łem nowego procesu, by udowo- 
dnić swą niewinność, lecz nie bę- 
dę na klęczkach żebrać o życie." 
ZARAZA PYSKA I RACIC 

WYGASA. 

Springfield, 111. 19 listopada. — 

Weterynarz stanowy Dr. Orrin 

Dyson wydał oświadczenie, ż< 

od dwu dni Stan w zupełności 
jest oczyszczony z zarazy pyska 
i racic. Przed trzema dniami 

skonstatowano jeszcze w powie- 
cie Mc Donough jeden wypadek 

zarazy i bydlę nią dotknięte za- 
bito. Obecnie zaraza jest zupełnie 
stłumiona. 

ROOSEVELTA ŚWIERZBI 

RĘKA. 
Ottawa, Kanada, 19 listopada. 

— Rozeszła się tu pogłoska, że 
ł 

były prezydent Roosevelt zamie- 
rza dać czynny dowód swych 

sympatyi dla Aliantów, zaciągnąć 
się jako woluntaryusz do wojsk 
kanadyjskich i pójść na front bić 
Niemców. Wyrażają tu przypu- 
szczenie, że jeśli Roosevelt rze- 

czywiście zaciągnie się do wojska 
kanadyjskiego, otrzyma komendę 
nad znacznym oddziałem i zosta- 

nie prawdopodobnie generałem 
dywizyi. 

Z WORCESTER, MASS. 

W ubiegłym tygodniu niezna. 

ny jakiś rabuś wpadł do miesz- 

kania Klary Pedlińskiej, zbił ją 
do bezprzytomności, a zabraw- 

szy $125 gotówką i $180 czekami, 

umknął. Policya szukała ^prawcy 
nadaremnie. Tymczasem niedaw- 
no Pcrlińska, idąc ulicą, poznała 
napastnika i oddała go w ręce 

policyi. 

Z NEW BRITAIN, CONN. 

Wawrzyniec Pejrezak, polski 
przekupień, aresztowany zosta! 

przez policyę za przejechanie 
chłopca, jadącego na rowerze i 

złamanie jego rumaka stalowego. 
Pejrezak jechał lewą stroną uli- 

cy i miał trochę „w czubie" gdy 

najechał chłopca. 

31 — 

HUMORYSTYKA. 
Odwrotnie. 

« ' 1 Tf· 

— Słuchaj Leon, albo oddaj nosag 

albo szanuj moją Ewę. .. . 

— Zrobimy, kochany teściu, tylko 

trochę z odwrotnej strony, ja ci od- 

daję twoją Ewę, a będę szanował po- 

sag 

Bezrobocie kolejowe. 

— Podobno wszystkie pociągi zo- 

stały zatrzymane podczas bezrobo- 

cia? 
— OJ, chyba nie wszystkie. 
— Jakto? 
— Bo mój małżonek ma bez przer 

wy poci$g do wódki i nie myśli o za- 

trzymaniu go ani chwilę. 

Jednego jeszcze brakowało. 

. — Ah, dzień dobry, skądże 

wracasz mój drogi? — 

B.: — Ot właśnie z targowiska by 

dltcego. 
.: — A cóżeś tam widział? 

B.: — Jak na targowisku — pięk- 

ne bydło, a co za kapitalne woły — 

szkoda tylko, że ciebie tam nie było. t 

Awantura z mo- 

ją żoną. 
Niedawno temu urządziłem 

mej żonie niezły kawał. 
Skarżyła mi się jakoś pod ko- 

niec miesiąca, że pieniądze jej 
wyszły i potrzebuje jeszcze 40 

dolarów, aby obstać do pierwsze- 
go. Dałem jej zwitek banknotów 
i rzekłem : 
— Masz 40 dolarów i daj mi 

święty spokój. 
Ale zamiast 40 dolarów poda- 

łem jej 60. Niby przez omyłkę. 
Ona przeliczyła pieniądze, po- 

czerwieniała na twarzy i nie rze- 

kła ani słowa. Postanowiłem ją 
tedy ukarać za tę niesumienność 
wobec męża. Rano rzekłem więc 
do niej : 

— Albo pokojówka albo służą· 
cy wyciągnęli mi z pugilaresu 
awudziestodolarówkę. Gdzie jest 
Stefka? Zawołaj ją, niech się z 

nią rozprawię. 
Żony najpierw o mało szlag 

nie trafił, ale prędko się opamię- 
tała i rzekła: 
— Chyba zwaryowałeś ! Stefka 

jest uczciwa dziewczyna jak zło- 
to. Ja za nią rękę w ogień włożę ! 
— W takim razie Walenty 

wziął te 20 dolarów. Gdzie jest 
Walenty? 
— Jak ty masz sumienie Waleń 

tego posądzać o kradzież ! — wy- 

buchnęła żona, zastępując mi 

drogę. — Musiałeś zgubić, albo 
źle liczyłeś pieniądze. 
— Nie zgubiłem i dobrze pora- 

chowałem. Szukaj-cie zaraz papie- 
rowej dwudziestodolarówki, albo 

zrobię taki Donnerwetter !.. 
Żona zawołała Stefkę i Walen- 

tego i rzekła: 
— Pan zgubił 20 dolarów. Szu- 

kajcie a może znajdziecie. 
Rozpoczęli szukać. Żona uda- 

wała, że szuka z nimi. Widziałem 

jak się poci, jak się denerwuje na 
wklok odsuwanych łóżek, kanapy, 
szafi i -wszystkich gratów. To 

trwało przeszło trzy godziny. Aż 
rzekła żona: 
— Popołudniu będę dalej szu- 

kać, bo teraz nie mam już czasu. 

Ale ani popołudniu, ani na dru- 

gi dzień dwudziestodolarówka się 
nie znalazła. Więc pod wieczór 

sprowadziłem do domu dobrego 
przyjaciela i wtajemniczywszy 
go we wszystko, przedstawiłem 
go żonie jako ajenta policyjnego, 
który przybył na śledztwo. 
Żona wybuchnęła płaczem i o- 

świadczyła, że ona w swoim do- 
mu nie pozwoli żadnego śledztwa 

.prowadzić, że ona ręczy za swo- 

ją służbę, a ostatecznie, że ona 

sama śledztwo przeprowadzi bez 

policyi i bez skandalu. 

Zgodziłem się i na to i rzeko- 

my ajent odszedł. 
Żona tego dnia nie jadła kola- 

cyi, nie spała całą noc, nabawiła 

się strasznej migreny, ale żal jej 

było oddać 20 doUrów. 
Nareszcie wieczorem oświad- 

czyła mi, że wie już, co się z bank 

notem stało: musiał przy rozbie- 

raniu się wypaść mi na podłogę 
i Lord go zjadł, bo on zawsze 

zjada niebieskie papierki, jakie 

leżą na ziemi. Lord nazywa się 
ulubiony pies mej żony. 
Pokiwałem głową i rzekłem : 

— Doniosę o tem policyi. 
— A cóż policya psu może zro- 

bić? — spytała żona. 
— Już ona zrobi z nim porzą- 

dek ! 

Wieczorem, g>dy żona wróciła 
z teatru, powiedziałem jej, że psa 
hycel zabrał,'bo nie chcę w domu 

trzymać bestyi, która mi gotów- 
kę zjada. 
Mój synalek zaś, choć wiedział, 

że Lord u sąsiadów, udawał ser- 

deczny płacz i desperacyę za 

swym czworonogim przyjacie- 
lem. 
Żona o mało nie oszalała. Na- 

zwała mnie idyotą, łajdakiem bez 
czci i sumienia i zagroziła donie- 
sieniem do prokuratoryi i do To- 

warzystwa ochrony zwierząt. 
Aż naglę Lord wpadł do poko- 

ju, uciekłszy widocznie od sąsia- 
dów. Żona zaś sądząc, że wyrwał 
się hyclowi, wzięła go na podo- 
łek i oświadczyła uroczyście, że 
Lord zostaje odtąd pod jej opieką 
i włos z ogona mu wypaść nie 
śmie. 

Na drugi dzień spotkałem żonę 

•w cukierni i rzeKfem: 

— Właśnie wracam do domu. 

Policya ma już złodzieja. Opal- 
ski co tylko aresztował Stefkę i 

zaprowadził na inspekcyę, bo są 
dowody na to, że to ona świsnęła 
mi 20 dolarów. 
Żona z przerażenia przemieni- 

ła się w słup soli. A potem wy- 
buchneła jak Wezuwiusz, a wła- 
ściwie jak Etna: 
— Ty jesteś osieł, a policya 

jest durna i Oipalski jest do ni- 

czego! Stefka nie ukradła pienię- 
dzy, tylko ty mi przez omyłkę 
dałeś 60 dolarów, zamiast 40! 
Po tych słowach żona rozpła- 

kała się jak jesienna chmura. 

Zbliżyłem się do niej i pocało- 
wałem ją tkliwie w czoło. 
— Nie gniewasz się na mnie? 
— spytała przez łzy. 
— Ależ broń Boże ! — rzekłem 

udając wzruszenie. — Ja wiem, 
żeś ty sobie tylko to wymyśliła, 

aby ratować Stfekę. Ale ona nie 

jest godną twojej litości. Zresztą 
ju'ż zapóźno. Będziesz widziała, 
że komisarz policyi wydobędzie 
od niej zeznanie.... 
Na to żona wybuchnęła gnie- 

wem tak wielkim, jak tylko wiel- 
kim gniewem można w cukierni 

wybuchnąć i poleciwszy mi, a- 

bym za nią zapłacił czekoladę i 

ośm ciastek, wsiadła do fiakra i 

popędziła do domu. 
Ja wrócę do domu wieczorem 

dopiero. Ciekaw jestem zobaczyć 
minę żony.... 

Zemsta, 

Do okienka pocztowego przycho- 
dzi jakiś jegomość i kupuje za 10 

fen. znaczek. Urzędnik podaje mu 

znaczek i pyta uprzejmie: 
— A możeby pan kupił przekaz 

pieniężny? 
— Nie, dziękuję! 
— No to może kiika pocztówek, 

co dopiero nadeszły świeże? 
— Nie, dzisiaj nie potrzebuję! 
— A możeby panu otworzyć kon- 

to czekowe? 

— Ale gdzie tam! 
— Możeby pan zaabonował skrzyń 

kę zamykany? 
— Nie! nie! 

Jegomość ucieka, jak oparzony. 

Dyrektor, który przypadkiem zau- 

ważył całą scenę, pyta się zgorszony 

urzędnika: 
— Kto był ten pan, że pan śmie 

narzucać mu się tak natarczywie? 
— O — rzecze urzędnik z uśmie- 

chem — to był mój golibroda. Ile 

razy mnie goli, zawsze pyta mię, czy 

ma dokonać masażu twarzy, spusz- 

czenia włosów, mycia głowy, pole- 

rowania paznogci, choć nigdy sobie 

tego nie życzę. Chciałem więc tylko 

odpłacić mu pięknem za nadobne. 

Także pytanie. 

Służąca (ścieląc łóżko): 
— Proszę pana, z której strony 

pan ma głowę? 

Z Naszego Okieneczka 
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Śnieg prószy, wicher świszczę — oj zima idzie, zima. 

W chałupie niema pieca, w „bezmencie" węgla niema! 
Więc se szykują „grzanie", nim na polu skrzepło, 
Jeno „papie-bossowi" z samych ,,bilów" ciepło!... 

RKUiorany sruac*. 

— MÓJ mąż znów pijany. Widzi 

pan jak się zatacza? Oj, moja dola! 
— Dam pani pewien środek, do- 

skonały przeciwko pijaństwu. 
— Ależ, czy pan tego pewny? 
— Jakże, ja sam już ośm razy 

wyleczyłem się nim od pijaństwa. 

Podobny. 

— Co to za podejrzane indywi- 

duum, z którem spacerowałeś wczo- 

raj? 
— Bardzo proszę! To mój brat 

bliźniaczy! 
— Powinienm był się odrazu tego 

domyślić, tak podobny do ciebie! 

I to zasada. . 

^' f""— --- 

— Cóż to się znaczy, że nie kła- 

niasz się Brzekalskiemu? 
— Mój kochany, przecie wiesz, że 

jestem chrześcijaninem, więc kłaniać 

się bałwanom nie powinienem I 


