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• Telegramy z Europy.
( bolera u Galopie.

Il.vviti i('J, 18 paźdi. — W ozora j- 
■s/.t* urzędowe sprawozdanie podaje 
sześć nowych wypadków cholery, z 
których jeden śmiertelny. 0>1 czasu 
nawiedzenia miasta Hamburg, cho
lera zabrała 7.698 osób.

Parowiec „BoKhara."

HoxiiKox«. 17 paźdz. — Obawia
ją się że parowiec “ Bokhara” nale
żący do linii Pemnsular & Orietital 
Steam Ship Co., zatonął na morzu. 
Powinien był jeszcze przeszłej So
boty być w Hongkong. Na pokła
dzie parowca znajduje się około 1600 
osób.

Wypadek w kopalni.

Pai.kkmo, 17 paźdz. — -W kopal
ni siarki, niedaleko Palermo się znaj
dującej, padło sześciu górników pod 
wpływem gazów'. Dwu żandarmów i 
jedna kobieta, pospieszyli na pomoc 
nieszczęsnym, ale i oni przepłacili 
życiem, chęć niesienia pomocy bliź
nim.

Iw oln ien l.

Sidsey , 17 paźdz. — Z siedmiu 
dyrektorów australskiego towarzy
stwa bankowego, którzy byli przez 
akcyonaryuszy o oszustwo oskarże
ni, czterech zostało przez sąd uwol
nionych. Co do pozostałych trzech, 
do których i ex-minister rolnictwa 
należy, nie mógł sąd przysięgłych 
dojść do żadnego rezultatu.

Niemcy w Afryce.

Z a n z ib a r , 17 paźdz. — Jak dono
szą depesze z głębi kraju, szczep 
\Valveba, który przeszłej zimy nie
miecką expedycyję, złożoną z 800 
ludzi, a dowodzoną przez poruczni
ka Zalewskiego, wymordował, na
padł na stację niemiecką, Mpwap- 
wa, Arab gubernator, dwóch niein- 
eów i dw*óch anglików, zostało za
mordowanych a wielu z obrońców 
< tacy i poranionych.

1’ruces o otrucie.

L o n d y n , 17 Paźdz. —  Dziś roz
począł się przed sędzią Ilawkins w 
Old Bailey, proces przeciw Toma
szowi Neill, któremu zarzucają otru
cie Matjddj- Clover, Ellen Donu- 
yorth. Alice Marsh i Emma Shri- 
vell, a oprócz tego o zbrodnicze ob
winianie doktorów Broadbent i llar- 
per o popełnianie tych zbrodni. O
skarżony oświadczył że jest niewin
nym. Odczytanie aktu oskarżenia 
trwało od godziny 1.‘50 do 3.46.

Kryzys.
P ktkrsbiko, 17 paźdz. — W ro

syjskim handlu zbożowym, nastąpił 
poważny kryzys. Zagraniczni kupcy 
nie chcą kupo vaó nadwyżki zboża z 
Rosyi. Ceny spadają co raz niżej, 
zaś ceny transportu, podnoszą się w 
górę, bo parowce z braku'ładunku, 
zastanowiły swe jazdy. Wiele do
mów wywozowych w Taganrog,Ber- 
biańsk i Mariapol zbankrutowało. 
W Odessie leży" w magazynach 
8,660,000 cetnarów, w Kersowie 
1.000.000, a w Azowie 11.200.000 
cetnarów zboża.

Z  F ^ o l i t y ł - ^ i .
Wczoraj wieczorem o godz. 7mej 

wyruszył klub pochodowy demokra- 
tycznj’ 9 wardy z głównej kwate
ry przj' 21 i Paulina ulicy, z muzy
ką na czele i udał się do hali w któ
rej się odbył wielki Massmee- 
ting. Mityng rozpoczął się o godz. 
fimej wieczór. Przemawiali adwo
kat Macher, Geo. T- Kozłowski, 
Ed. Ilayes, O. Connell i inni. Po 
ukończeniu meetingu, klub powró
cił do swojej kwatery, maszerując 
po różnych ulicach wardy.

W sąnziK.
, ,Sęd zia .  Aha, jesteście mości

Kieszonkowski? Jużeśmy znowu bu
chnęli!

Złodziej- — Co i pan sędzia tak
że? No tego, tom sifn ie spodziewał.

Telegramy Krajowe.
Pani łlarrison.

W a s h in g t o n . 17 paźdz. — Wsta
nie zdrowia pani łlarrison, żony prc- 

. zydenla, nie zaszła żadna zmiana.

Skutki stra jku .

Guru kia, O. T. 17 paź lz.-W sku
tek strajku telegrafistów na linii ko
lejowej Golf, Colorado i Santa Fe, 
od wczoraj zastanowiono jmeh po
ciągów.

--------- » ---------- -
/.łączenie telefon owe.

N ew Y o r k , 17 paźdz.—Jutro na
stąpi otwarcie linii telefonowej z 
Chicago do New York. Pierwszym 
który mówić będzie, jest Grant ma
jor miasta New York,a odpowie ran 
z Chicago major Washburne.

Głupi żarł.

To taka Col., 14go paźdz. — Je
den z telegrafistów pozwolił sobie 
na głupi żart. Rozpisałcyrkularze, 
jakoby wychodzące z głównej kwa
tery i podpisał prezydenta unii. Cyr
kularze nakazywały ogolny strajk na 
linii Golf, Colorado & Santa Fe ko- 
leji. Po wyjaśnieniu sprawy, tele
grafiści powrócili do pracy.

Polacy nominowani.

Milwackek, 17 paźdz. — Wczo
rajsze prawybory w Milwaukee przy
niosły Polakom tam mieszkającym, 
prawdziwy zaszczyt. Zapewne ni
gdzie w Ameiyce, nie trzymają się 
Polacy tak solidarnie jak w Milwau
kee. Nominacyje na senatorów sta
nu Wisconsin dostali Pp. Kruszka, 
Rademacher, Stanióch i Błenski. 
Winszujemy i jesteśmy pewni że Po- 
lacj’ wygrają.

Rabunek uliczny

P o r t  J e r y i s . N. V. 17 Paźdz. 
Dziś rano o godz. 10, napadło trzech 
włóczęgów na farmera Kphraim 
Shay i obrabowali go z $200. v W 
jasny dzień popełniony napad, ścią
gnął masę ludzi i policyę. Łotry 
starali się uciec, ale zostali przy- 
trzymaucmi prze/ dyrektora policji 
Japles’a. W walce która sic wy
wiązała, /.ostał jeden z rabusiów za
bitym a obydwaj pozostali, zostali 
rannymi.

——   ——

Polacy w Ameryce.
| Ku powszechnej radości Pola

ków w Winonie, uzyskali nomina
cję na konwencyi demokratycznej 
dwaj nasi rodacy, a mianowicie: 
Pana Ludwika Sikorskiego po 
nownie mianowano na godność re
prezentanta z czwartej i trzeciej war
dy miasta Winony do Sejmu Stano
wego w St. Paul, a pan Jan Bambe- 
nek ponownie nominowany na urząd 
komisarza powiatowego. Starajmy 
się, aby obaj zóstali wybrani!

Prof. Dunikowski w Baltimore

Nareszcie przybył do Baltimore 
długo upragniony gość, wysłannik 
naszego narodu w Europie do naszej 
emigracyi.

W Sobotę o godz. 6 wieczorem 
przybył Dr. Dunikowski z Pittsbur- 
ga do Baltimore, witany przez dele
gowany w tym celu komitet, w któ
rego skład weszli ki. dr. Barabasz, 
ks. Rodowicz, ob. W. Welzant, ob. 
Toczkowski, prezes Tow. im. I I .  
Dąbrowskiego, (gr. Zw. Nar. Pol.) 
ob. Nowakowski, kapitan Rycerzy 
św. Wojciecha; ob. Sibicki, kapi
tan Rycerzy św. Władysława, dr. 
St. Chudziński i Ed. L. Kołako
wski.

Po wygłoszeniu słów przywitania 
przez ks. proboszcza Rodowicza i 
podziękowaniu ze strony delegata 
kraju, odprowadzono go do probos
twa św. Stanisława Kosi ki, gdzie 
Sz. delegat przez czas swego ’ poby
tu w Baltimore przemieszkiwał.

Niedzielę poświęcił szanowny de
legat oglądaniu miasta i odwiedzi
nom prywatnych osób, a w Ponie
działek odbj’1 się wieczorem w sali

położonej przy St. Patricks Church 
na Bank ulicy, wiec ludowy. » •

Dr. Dunikowski zabąwjws/.y się 
przez trzy dni w Baltimore wyje
chał zeszłej środy do Philadelphii, 
zkąd udał się do New Yorku, a za 
tydzień już będzie płyn.jł Ru uko
chanej ojczyźnie, a towarzyszyć mu 

' będzie najserdeczniejsze pożegnanie 
amerykańskich rodaków]

---------. . .
■2 P O L i S K l I .

T eatr w Bydgoszc y.

Niemcy w Bydgoszczy chcą ko
niecznie mieć własny teatr, subwen- 
eyowauy przez miasto. Komitet zaj
mujący się tą sprawą, udał się wraz 
z władzami uiiejsklemi do ministra 
z prośbą o udzielenie jednorazowej 
subwencyi na rzecz budo ivy teatru w 
wysokości 200.000 Jur. Minister jed
nak petycyę odrzucił, skutkiem cze
go magistrat Bydgoszczy zamierza 
udać się w tej sprawie z bezpośredną 
prośbą do cesarza.

Bogaty zapis.

W Warszaw ie w tych dniach, jak 
donosi „Gazeta Polska” , ' w kance- 
laryi jeduego z rejentów, zapisała 
pani S., obywatelka z guberni pło
ckiej 25,000 rubli na pożyczki dla 
niezamożnych cbrześcian, otwierają
cych sklepy po wsiach, osadach i 
miasteczkach. Wysokość pożyczki 
może wynosić do 10'JO rubli na 4 
procent rocznie. Zapis wejdzie w 
życie z dniem 17 Paźdz. 1894 r., tj. 
z chwilą dojścia palii S. do pełnolc- 
tności. I .

— t — rNosił wilk, ponieśli i w ilka

Izrael W., pomimo zakazu ze 
strony ^magistratu lwowskiego, 
zajmował się niby to stręczeuiem 
posad służbowych, rozumie się za 
znacz nem wynagrodzeniem. Mię
dzy innemi wyłudził kwotę 3 złr. 
od Aleksandra L., kelnera bez 
zajęcia, obiecując mu jakąś do
brą i intratną posadę. Po takim 
również intratnym interesie, chciał 
się żydziak zręcznie płótnie, ale 
w ostatniej chwili prżystrzymała 
go policya za połą od1 chałata' i 
dała mu mniej intratną pasadę w 
areszcie miejskim.

Przerwany sen.

„Dziennik polski” podaje pod 
tyra tytułem wypadek jaki się wy
darzył ministrowi Zaleskiemu:

„Minister Zaleski przybywszy w 
piątek rano z Krakowa do Wiednia 
udał się z dworca do swego mieszka
nia, celem odpoczęcia po całonocnej 
podróży. Zaledwo' p. minister u
snął, gdy go zbudził służący wiado
mością, że jakiś pan pragnie się' z 
nim widzieć bezzwłoczr ie i nie daje 
się odprawić. Minister zerwał się 
z łóżka i wyszedł na przyjęcie na
trętnego gościa. Był1 to lekarz 
miejski, który przyszedł zbadać p. 
Zaleskiego, jako przybyłego z do
tkniętego epidemią Krakowa11.

; ’

. Logika Praska.
------- ;— ; .

Do szkoły w Kolinczu; w powie
cie starogardzkim w Prusach Za
chodnich, uczęszcza od roku 38 
dzieci katolickich, a tylko jedno 
ewangielickie. Ojcowie rodzin ka
tolickich wysłali zatem do ministra 
oświecenia i wyznań petycję, aby 
obecnie ustanowiono tarhże nauczy
ciela katolika, przęz co lny i gminie 
ułżouo gdyż nie potrzebowałaby, jflk 
dotychczas, opłacać osobno nauczy
ciela, udzielającego dzieciom religii 
katolickiej. Na petycyę tę atoli na
deszła odpowiedź (odmowna, gdyż 
p. Weyrauch w zastępstwie ministra 
pisze, przy założeniu-szkoły w roku 
1860 ówczesny dziedzic Kolińcza za
strzegł sobie, -aby przy szkole tej 
był zawsze ewangielik nauczyciel.— 
Jeżeli to zastrzeżenie uwzględnione 
zostało, dlaczegóż nie uwzględnione 
są podobne zastrzeżenia gdzieindziej 
przj’ szkołach, budowanych wyłącz
nie przez katolików dla dzieci kato- 
liękicb, przy ginfnazyach katoli
ckich?

-------------- -----------
.Śmierć weterana.

We Wągrowcu zakończył życie ś. 
p. Fabian Chojnacki, kapitan wojsk 
polskich z. r. 1831. Po upadku po
wstania przebywał dłuższy eszas w 
Londynie, poczem powróciwszy prze
bywał przez szereg lat w Szamotul- 
skiem,’a potem dzierżawił w Szubiń- 
skiem. Długi czas był prezesem 
Tow. rolniczego żnińsko szubińskie
go. Ostatn;ie lata przebył Wągrow
cu na siedlisku, objeżdżając Kółka 
rolnicze. On głównie rozwinął te 
kółka i starał się o zrost tychże.

Cholera w Lublinie.

Z Lublina w Królestwie Polskiem 
dochodzą nas przerażające wieści. 
Cholera w mieście, na przedmie
ściach i w okolicy przybiera nad- 
zwj'ozajne rozmiary. Ogólnie roz- 
sadnikiem cholery uznane zostało 
przedmieście Czechowka, w którem 
przeważnie mieszkają żydzi, odzna
czający się uiesłychanem nieuchluj- 
stwew. Zaniedbują oni wszelkich 
koniecznych środków antycholeny- 
cznycli, lekceważą sobie przepisywać- 
nitarne i na swój sposób, kierowani 
jakiemiś tam wskazówkami z Tal
mudu, dopuszczają się nadużyć prze
ciwko publicznemu zdrowiu. Włar 
dze występliją energicznie, mimo to 
żydzi ukrywają chorych, tają wy
padki cholery i nieprzybytą stawiają 
zaporę usiłowaniom i pracy tak le
karzy, jak i dozorów sanitarnych.

W ystawa ogrodnicza.

W Kościanie odbyła się wystawca 
ogrodnicza urządzona staraniem 
„Towarzystwa ogrodniczego** nja 
powiat kościański. ■ Urządzono ją w 
ogrodzie hotelu „Victoria“, a 
wszjrstkie znaczniejsze ogrody w po
wiecie dostarczyły płodów swoici 
na okazy. ; Pierwszą nagrodę uzj- 
skał ogrodnik p. Kowalski z Goł -̂ 
bina za korabie, drugą ogrodnik p. 
Zygalski z Kościana za dobór pię 
knvcb bukietów. Pomiędzy okazal- 
mi odznaczały się gruszki o wybor
nym smaku, soczyste, dalej jabłka, 
śliwki, i kartofle znacznej wiel
kości. Wystawa ta nie miała wiel
kiego zakroju, gdyż na takie wysta
wy potrzebny jest znaczny fundns! 
pieniężny, a tego Towarzystwo o- 
grodnieze kościańskie nie posiada; 
Zanesioho proźbę do rządu, aby po
parł Towarzystwo jaką subweneya 
na urządzenie i nagrody'—ale nicnio 
uzyskano.

AV drodze do Ameryki.

Wieści c wymarciu w Hamburgu 
rodziny hr. Łubieńskich sprawdzają 
sie. Hr. Ernest Łubieński, właści
ciel Kamińska w gub. wołyńskiej, o
trzymawszy od ciotecznego sweg<j> 
brata p. Prozora propozycyę z Amei- 
ryki, aby przyjechał do Chicago, 
gdzie obejmie bardzo korzystną po 
sadę kasyera w wielkiej stalowni, 
współwłasnóści p. Prozora, wydzie
rżawił majątek i ruszył w drogę w 
towarzystwie żony i dwojga dzieci, 
wbrew radom znajomych, na Ham
burg, gdzie zapadł na epidemię na
tychmiast i wkrótce życie skończył. 
Nazajutrz umarła starsza córeczka, 
Zrozpaczona hrabina zażyła truciznę 
a lekarze nie robią nadziei utrzyma
nia jej przy życiu; być może że w 
tej chwili nieszczęśliwa kobieta już 
nie żyje. Rodzina hr. Łubieńskich 
wysłała do Hamburga jednego ze 
swych człoiików p. M; który .przy
najmniej może młodsze dziecko przjt- 
wiezie z powrotem. W całej okolicy 
zmartwienie powszechne i ciężkie.

i *
}  -----------------------

Nr. 7. ..Pr/fglądu Emigracyjnego1*
wyszedł we Lwowie i zawiera:

1. Odkrycie czwartej dzielnicy
(ciąg dalszy). .

2. Polacy w brazylijskiej pro- 
wincyi Santa Catharina.

3. Polacy w brazylijskiej pro-
wincyi Parana. .

4. Korespondencya z ParyżŚ J. 
Malinowskiego.

5. Bibliografia polska północno
amerykańska.

6. Rozmaitości.
>. Od Redakcyi. — Ogłoszenia.
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W iad omości Miej skie.
Wielki pożar.

A^czoraj w nocy około 11:30 wy
buchł pożar w składzie drzewa 
(lumber yard) II. Paejjke & Co., 
polożon j'niprzj' ulit-y Illinois.Ogień 
zniszczył tizy miliony stóp drzewa. 
Straty wynoszą $250.000, podczas 
gdy zabezpieczenie tylko 50.000. 
Ogień trwał do 2giej godziny rano 
i tylko najusilniejszej pracy naszej 
straży ogniowej, powiodło się ogra1. 
niczyć pożar na ten jeden yard 
tylko.

---------- ♦ • —-----

Podarunek dla kolei.

I znowu rada miejska, popełnia 
rabunek na wielką skalę. Na wczo- 
rajszem posiedzeniu tejże przeszedł 
wniosek ażeby kawał gruntu leżące
go na południe od Wallace ul; a 
mieszczącego prawie 5 bloków, od 
dać Chicago & Western Indiana R. 
R. Co. Grunt wart jest i przeszłe 
$1.000.000. Z całego przebiegi 
głosowania, widać było -jjSrdzOi.rdo 
brze, że głosy aldermanówl by-ły już 
naprzód przez kolej kupione i usiło
wania uczciwych aldermanów nie 
przydały się na nic. ^

-------- — ---------A
• W obronie brata.

Jan Schubert starając się o urato
wanie brata George, poniósł sam 
śmierć. Obydwaj bracia pracowali 
przy rurach gazowych i ząjęci byli 

. przygotowywanymi, do naprawie
nia pękniętej rury przy Center Ave. 
i 22giej nl. George Schubert wdra
pał się na słup 20 stóp wysokości, 
ażeby przytwierdzić na tymże 
blok i linę. Myślał on że dopływ 
gazu jest zamkniętym. Ale wido
cznie zapomniano o tern, bo właśnie 
pod tern samem miejscem gdzie stał 
<$eorge Schubert, wydobywał się 
gaz j-iilnym strumieniem i w paru 
ciulach George padł na poprzeczne, 
belki. Brat jego Jan widząc to po
chwycił za linę i wdrapał się na bel
ki, w myśli ratunku. Jednakże gaz 
był za silnym i Jan padł także. Obj'- 
dwćcb odwieziono do szpitala Pres- 
bytervanów, .gdzie Jan Schubert 
umarł a George znajduje się w kry
tycznym stanie.

-------- TU------f -
B A  O Z N  OS C P O L A C Y !
■ ------------- «,

Wszyscy Polacy zamieszkali w Ą i 
13precincie 'w  33 icardzie, którzy 

jeszcze nie mają drugich papierów 
obywatelskich niech się 1 zgłoszą do 

Jana Iioziczyiiskiego,
8755 Commercial ave. 

Zaś w 2 precinkcie do
Jana Uhimma,

830Ą Superior ave.

Drobne wiadomości

* Duńczyk L. Q. Hansen popełnił 
wczoraj w domu pod nr., 219 Mil
waukee ave; samobójstwo. Przyczy
ną była niemożebność dostania rbbo- 
ty i tem spowodowana rozpacz.

* Raeźnik F. Coleman a pod nr. 
3351 Emerald ave; zmarł wezoraj w 
szpitala powiatowym, wskutek ran, 
jakie odniósł. W nocy 6go paździer
nika, został pomiędzy 31 a 32 ulicą 
napadnięty przez dwóch ludzi, któ
rzy go powalili na ziemię, potłukli i 
obrabowali. Policya jest na śladzie 
morderców.

* W Niedzielę został w Hum
boldt Park odkrytym pomnik Ale
ksandra Humboldta, wystawiony 
staraniem ipieniądzmi Niemców',za
mieszkałych w Chicago, i.

* Michał J. Walsh spił się jak 
bela, ale pomimo tego niestrąbiłsię 
w nim duch religijności i pod wpły
wem tegoż, poszedł do kościoła św. 
Pawła przy center Ave i Taylor uli
cy. Alę tu mu się nie podobało ka
zanie, i zaczął wymyślać i gnie
wać się- W końcu udało się z pomocą 
sześciu ludzi, wy transportować go 
na ulicę i tu oddano go w ręec poli- 
cyanta, który go odstawił do wię
zienia stacyi policyjnej.

* Na rogu 5tej ave. i Madison u
licy został 14letni chłopiec Henryk 
Bowman, przejechany przez konia

■ -I „  / .  ■

wprzęgniętego do bryczki R. T. 
Grane. Bowman został silnie pora
niony i do domu rodziców 220 Oak 
str. odstawiony; Orane aresztowano.

* James Burkę stał wczoraj przed 
sędzią pokoju Sererson, oskarżony
0 fałszywe przedstawianie siebie ja
ko polieyanta. Rozprawa została od
łożoną do 25 brn.

* Louisa Edwards i Sadie Rya)i 
zostały za kradzież w sklepach 
aresztowane. Sędzia pokoju Dooley 
odłożył rozprawę do 18go bm i po
stawił młode złodziejki pod kaucyą 
$300 każdą.

* W niedzielę było dobre żniwo 
dla złodzieji kieszonkowych w Hum
boldt Park. Tysiące ludzi cisuęło się 
zobaczyć świeżo odsłonięty pomnik 
Humboldta. Ryszard, albo,,Nibsy” 
Warren, był pierwszym ze złodzieji, 
którjmh aresztowano. Sędzia Sever- 
son posłał go pod karą $100 czyli 
205 dni do Bridewell.

* Aresztowany'w niedzielę Johk 
Williams stał przed sędzią Severśou 
wczoraj. Rozprawy zostały odło
żone do 25 bm.
' * Wczoraj przybyło z New Yorjt 
do Chicago 86 złodzieji kieszonko
wych. Wszyscy ci byli trzymani 
we więzieniu w New York przez 
czas trwania uroczystości kalumbij • 
skieb tamże. Nie zarobili w New 
York, chcą zarobić tutaj. Ciekaw# 
co uczyni policya.

* Polacy na Towu of Lakę w 29
1 30 Wardzie pracują nsilnie nad za
pewnieniem zwj’cięztwa demokra
tów. Pan Michał Gryszezyński ul- 
rządza budkę do głosowania i będzie 
uczył rodaków jak głosować, a dziś 
stara się ażeby jak najwięcej Polar 
ków registrować. Brawo.

* (Michał Walsh, ó którym dono
siliśmy, został pod trzema roz-, 
maitemi oskarżeniami, stawionym 
przed sędzią Eberhardt Sędzia ska
zał go na $75 kary.

* Ognie sztuczne które mają być
spalone przez czas trwania uroczy 
stości dedykacyjnych, zostały roz
dzielone w trzy miejsca. Zobaczyć 
je można w Lincoln park, w Wash
ington i Garfield parkach o 8 wie- i 
czór. i

* .Jafik.T (Poturie ięc został przez 
policyą znaleziony trupem, na pró
żnej locie obok dom ii 683 Center ave.
Doc rodzenia policyjne wyjaśniły, 
że Janką w nietrzeźwym stanie wy
lazł na dach domu 683, położył się 
śpać i we śnje.stoczył się na dół.

* lóto letni Willie Ilessel, który 
na podstawie podejrzeuia, wspól- 
nictwa w napadzie na Ch. Gaban, 
był aresztowanym, został przez sę
dziego Gleuon pod kaucyą $300 u
wolnionym do 25 bm.

* Dziś przed sędzią Tuley toczy 
się rozprawa negra Frank Atkinson 
oskarżonego o zamordowanie swej 
żony. Mieszkał on właz ze zamordo
waną pod No. 404 S. Clark ulicy. 
Obrońcy ętarają się uwolnić swego 
klejenia, na podstawie udowodnie
nia pomieszania zmysłów.

* W niedzielę został otwarty wiel
ki jarmark (fair) na korzyść hali 
Puławskiego. Fair będzie trwał do 
6go( listopada. Hala kosztować ma 
$60.000, i jest już na ukończeniu.
W dolnej hali odbywa się fair i po
siedzenia towarzystw. '

* Obywatel Wachowski zakłada 
pod No. 1507 W. 22 ulica, haudel 
siana i -skład węgli. Życzymy po
wodzenia.

Od Redakcyi.
Upraszamy wszystkich szanow

nych rodaków, którzy mają czas i 
ochoty po temu, o priysyhmie kons- 
pondejicyi o życiu Polaków. Wszyst
kie korespondeneye potcinne być a- 
dresmegne do M. J. Szatr ci t.
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S puścizna  po ojcu  i matce .

__ Oóż u djabła, kolego, taką tę
gą masz czuprynę, a pod nosem i na 
brodzie ani śladu zarostu? Dla cze
góż tio?

Bo ja głowę odziedziciłem po 
ojcu, a brodę i warg^.. - po matce

: ■ • i


