
I ' ------------ ' ■■ T-----------~ ~ -\r- - ■ i ~

ROK III.-NUM ER 15. CHICAGO, ILI,., ŚRODA DNIA 13go KWIETNIA 1898. CENA: 3 CENTY.

Wiadomości zagraniczne
N iem cy k on fiskują  polskie
. RO orła.

Berlin. — PrześladowanieJ
7 .Polaków pod zaborem pru

skim nietylkoJ ijieustaje, ale 
jest coraz nieznośniejsze. Wła
dze pruskie konfiskują teraz 
wszędzie szpilki, broszki itd., 
na których znajduje się herb 
lub orzeł1 polski, a na jubile
rów, sprzedających je, nakła
dają wysokie kary; tak samo 
osoby noszące takie “ niebez
pieczne” dla Ojczyzny ozna
ki bywają karane.

K rzyżow niki H iszpańskie
W yjechały z posiłkam i.

Londyn. — Do “ Daily Te- 
legraph” donoszą z Gibralta
ru, ze hiszpańskie krzyżowni
ki “ Cristobal Colon" i “ In
fanta Maria Teresa" wyjecha
ły z Cadiz z 6 batalionami, po 
1000 żołnierzy, ale nie wiado
mo dokąd.

Według innego telegramu, 
Hispania w tych dniach wyśle 
dalsze posiłki na Kubę.

D em onstraeye w Madrycie.

A resztow anie w ybitnych karli- 
stów  i republikanów.

Madryt. — Wojsko w ko
. szarach stoi pod bronią, bo w 

niedzielę i w poniedz. powstały 
tu dość groźne demonstraeye 
przeciw rządowi a na korzyść 
armii. Policya i żandarmerya 
musiały często  ̂wkroczyć, a
resztując dowódców. Całą noc 
patrolowali żandarmi po uli
cach.

W niedzielę wieczorem are
sztowano między innemi ba
rona Sangarreu, jednego z 
przewódców Karlistów, dalej 
exdeputowanego Galvera, ge
nerała Castelvi de Bourbon i 
wielu gazeciarzy. Rozruchy 
mieli wywołać karliści i repu
blikanie. .

Zwyciężyli A nglik i.
Kair. — Angielska bryga

da zadała derwiszom' pod At- 
bara stanowczą klęskę. Do 
niewoli dostał się wódz Mah- 
mud i 4,000 jego ludzi.. Woj
sko egipskcangielskie straci
ło 61 ludzi w zabitych, a 14 o
ficerów i 319 szeregowców w 
rannych. Derwisze stracili w 
poległych 2000 ludzi. Gene
rał Hunter,Kierował osobiście 
atakiem na cfbóz, idąc na cze
le wojska i wymachując czap
ką. Siły zbrojne Mahmuda 
baszy znajdują się w rozsypce. 
Arabi uciekają na wszystkie 
strony. Anglicy zdobyli 10 
armat i mnóstwo karabinów.- 
Wojsko Mahmuda składało 
się-z 12,000 piechoty i 4000 
konnicy.

G enerał Goniez.
Havana. — Generał po

wstańców G«mez oświadczył, 
że w razii wojny popierać bę
dzie ruchy wojsk amerykań
skich. Calixto Garda prze
rżnął się p̂rzez trochę i posu
wa się ną czele 18,000 wojska 
wraz z Gómezem ku Havanie. 
Łączą się z nimi nowe zastępy 
powstańców. Hiszpanie kon
centrują swe wojska w Hava- 
nie i wzmacniają fortyfikacye.

W ystawa w  Peru.
W Peru, w Boliwii, otwar

to wystawę amerykańskich 
maszyn. .Prezydent Pierola 
pragnie źhpobiedz sprowadza
niu maszyn z Europy. Między 
innemi wystawiono maszynę, 
która w przeciągu godziny 
wyrabia 30,000 papierosów.
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Sensacja w  Porto Hi co.

Podwodne miny złożono w porcie 
San Juan.

San Juan, Porto Rico. — 
Przybycie krzyżowników “ Vi- 
zcaya" i “Oąuendo z Ilata- 
ny wywołało tu wielką sensa- 
cya. Przygotowania do łado
wania węgli już są prawie u
kończone i z Cardiff ma przy
być siedm okrętów z węglami. 
Roboty przy fortyfikacyach 
postępują szybko a w porcie 
założono w zeszłym tygodniu 
podwodne miny.

Garnizon zaopatrzono w ży
wności na sześć miesięcy i 
mieszkańcy także zakupują 
wielkie zapasy żywności. Ce
ny żywności poszły w jednym 
dniu o 40 procent w górę.

Hiszpańska eskarda ma się 
udać do Martinipue.
. W kołach politycznych pa
nuje tu wielkie zaniepokoje
nie wskutek rezultatu wybo
rów. Liberalni autonomiści 
mieli wybory w rękach i też 
zwyciężyli tu ze znaczną więk
szością. W innych miastach 
liberali nie przypuszczali prze
ciwników do glosowania. 
Przyszło też do rozruchów i 
wojska dwa razy dały ognia 
do ludu, przyczem trzy osoby 
zostały zastrzelone i 27 ranib- 
nych.

Straszny w ypadek.
----------  1

Lienz w Tyrolu.— Grupa
złożona z kilku myśliwych, 
chciała się obfotografować na 
pamiątkę odbytego wspólnie 
polowania ńą niedźwiedzia. 
Grupa miała być zdjęta w ten 
sposób, że niedźwiedź w gro
źnej postawie, na tylnych ła
pach miał się lada chwili rzu
cić na Strzelca, który do niego 
mierzył ze strzelby. W chwili, 
gdy fotograf dał znak, że 
zdejmuje grupę, strzelba wy
paliła, a na"bój ugodził prze
branego za niedźwiedzia ko
wala Sólderera. Ugodzony w 
szyję, padł trupem na miejscu. 
Niefortunnego sprawcę, na
zwiskiem Girstmaiera, uwię
ziła żandarmerya.

K lem ens Junosza Szaniaw- 
•„ ski.

Warszawa.— Zmarł w War
szawie znany publicysta i au
tor wielu powieści i obrazków 
humorystyąznych. Zgon tego 
pisarza- wywołał powszechny 
żal. Wszyscy żałują pisarza o 
wysokim talencie, ale jakże 
gorąco żałują ci, co znająć go 
osobiście, lgnęli do człowieka 
przedziwnej dobroci i prawoś
ci, szczerego, uczynnego i go
rąco kochającego ludzi. Ko
chało go tedy wielu, a jedno
cześnie, rzadkim w życiu wy
jątkiem, mając mnóstwo ży
czliwych, nieprzyjaciół nie 
miał natomiast Junosza. Zmar
ły liczyłzaledwo,lat 48. Umarł 
nieomal w nędzy.

Pow stanie na Filip inach.

Madryt. — Z wysp filipiń
skich nadszedł urzędowy tele
gram, według którego na Fu- 
liam, jednej z wysp filipiń
skich wybuchło powstanie i 
powstańcy zajęli stacye tele
graficzne. Wysłano zaraz woj
ska na miejsce rozruchów.

Choecie pewnych wiadomośoi,czy
tajcie T elegrav

Nasz A gent.
Stan. Maćkowiak obecnie holek- 

tuje prenumeratę za Telegraf w 
Buffalo N. Y. i okolioy. '  .

Wiadomości krajowe.
y

Ruchy floty.
Eskadra w  K ey W est m a w yje

chać.

New York.—  Pancerniki 
“Terror” , “ Puritan” i "Am- 
phitrite” odebrały, według te
legramu z Key West, rozkaz, 
aby się udały do okrętów wo
jennych pod Sands Key. U 
ważają to za dowód, iż flota 
robi ostatnie przygotowania 
do wyruszenia na morze, sko
ro nadejdzie do tego rozkaz.

W planie wojennym zro
biono niektóre zmiany. Mia
nowicie forty Morę i Cabanas 
nie będą bombardowane w 
razie wojny z Hiszpanią, bo w 
niektórych celach znajdują się 
więźniowie. Obstrzeliwane 
będą baterya w Santa Clara i 
w pobliżu fortu Moro.

Latająca eskadra wyjechała

Okręty am erykańskie wyruszyły-

Old Point Comfort, Va. — 
Latająca eskadra Stanów Zje
dnoczonych, pod komendą 
admirała Sculey wyjechała 
dziś po południu o 2ej godzi
nie z zapieczętowanymi roz
kazami. Eskarda jedzie na po
łudnie w stronę ku Havanie.

Washington, D. C. — Hi
szpańskie krzyżowniki * ‘Viz- 
caya” i “ Oquendo”, które w 
tych dniach przybyły z Hava-i 
ny do San Juan, Porto Rico, 
wyjechały znów z tego portu 
podobno do werdyjskich wysp, 
gdzie znajduje się hiszpańska 
flota torpedowców.

K atastrofa w Alasce.
Seattle, Wash.,— Podług 

wiadomości nadeszlych z A 
laski wynosi liczba ofiar kata
strofy w wąwozie Chilkoot 
daleko więcej, niż pierwotnie 
przypaszczano. Coraz to wię
kszą ilość trupów wydobuwa- 
ją tam z pod śniegu. Naliczo
no ich dotychczas 69, lecz 
czynią się dalsze poszukiwania 
i liczba nieszczęśliwych wynie
sie około 100. Pomiędzy za
sypanymi znajdowali się G. 
Seaborn i George Ritchie, z 
Chicago.

Otruły się.
Bruce, W is.— Troje dzieci 

Tomasza Trinnera, zamiesz
kałego niedaleko ztąd umarło 
wskutek spożycia dzikiego 
pasternaku.

Z zazdrości.
Seymer, Wis., — Alfons 

Elkey zastrzelił swoją żonę w 
poniedz. w południe. Miał on 
strzelić do niej trzy razy, je
dna kula weszła jej w twarz, 
druga w rękę a trzecia w ser
ce. Następnie Elkey chciał 
popełnić samobójstwo, lecz 
zadał sobie tylko nie niebez
pieczną ranę i wyzdrowieje.

Podobno całe przedpołudnie 
się kłócili wskutek zazdrości. 
Elkey ma 21 a jego żona 18 
lat; pobrali się przed 9 mie
siącami.

W ypłacono 800  dolarów
W ypłacone hali K ościuszki, da

w niejsze akcyonar ju sze .

. Milwaukee, Wis. Na wczo- 
rajszem posiedzeniu, dyrekcyi 
hali Kościuszko spłacono re
sztę akcyi I, i II. seryi z pro
centem, razem $845.47. Sto
warzyszenie Gw. Kościuszki 
nie ma więc obecnie, innego 
długu, jak morgecz na nieru
chomości— którego część tak
że już spłacono.

Nowe oświetlenie hali za
prowadzone zostało tydzień 
temu i zdaje się być zadawa- 
lającem, a koszt mały.
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Uwalniając Kubę.
— -----------* f ’

• V Rezolucyę przyjęto. .

Washington, D. G.,— Izba 
posłów po burzliwejMyskusyi 
322 głosami przeciw 19 przy
jęła rezaucyę, aby prezydent 
pnzy pomocy armii i floty wy
pędził Hiszpanów z Kuby.

Większość komitetu izby 
posłów dla spraw zagranież- 
cznych ugodziła się na nastę
pującą rezolucyę, którą przed
łożono izbie posłów! “ Zwa
żywszy, iż rząd hiszpański od 
trzech lat prowadził wiojnę na 
wyspie Kubie przeciw po
wstańczym mieszkańcom tej 
wyspy nie zrobiwszy jźadnych 
postępów zgnieceniu* rewolu- 
cyi; zważywszy iż wojowano 
w sposób sprzeciwiajęcy się 
prawom międzynarodowym i 
w sposób nieludzki i barbaj 
rzyński i spowodowario przez 
to głodową śmierć 1200,000 
niewalczących osób, przeważ
nie kobiet i dzieci, zaszkodzo
no interesom handlowym Sta
nów Zjednoczonych i ^niszczo
no Jycie i własność wielu na
szych obywateli; zważywszy, 
że zmusiło to nas do wydania 
milionów dolarów na patrolo
wa ile naszego wybrzeża w ce
lu- zachowania naturalności; 
zważywszy iż długa lis£a strat, 
uszkodzeń i ciężarów, za które 
Hiszpania jest odpowiedzialna 
kończy się zburzeniem' okrętu 
amerykańskiego “ M îine” w 
porcie havańskim i' śmiercią 
266 naszych marynarzy; przeto

postanowiono, iż prezyden
towi ' nadaje kongres I niniej-
szefcn pełnomocnictwo il wzywa

n  , , - . . Ł.... ,go, aby natychmiastswkroczył
w celu zapewnienia na Kubie 
stałego pokoju i porządku i 
przez głosowanie ludu stałego 
i niepodległego własnego rzą
du ; prezydent ma powołać si
łę lądowią i morską Stanów 
Zjednoczonych, aby wykonać 
niniejszą rezolucyę.”

“Postanowiono, 1. iż Stany 
Zjednoczone uznają niniejszem 
niepodległość kubańskiej re
publiki. .

SI. Że ze względów humani
tarnych i wskutek prowokacyi 
jak przez umyślne ustawienie 
naszego okrętu wojennego 
“ Maine” nad podmorską mi
nę i zburzenie tegoż w porcie 
havańskim, kongres wzywa 
niniejszem prezydenta Stanów 
Zjedrioczonych, aby natych
miast powołał armią i flofę by 
pomódz kubańskiej republice 
w uzyskaniu przez nas uznanej' 
niepodległości.

8. Że prezydentowi daje się 
niniejszem pełnomocnictwo 
do wysłania wsparcia dla bie
dnej ludności na Kubie”.

Milczy od półtora roku.
Milwaukee, W is.— W po- 

wiatowem więzieniu znajduje 
się 32 lei ni H. Schultz, który 
pned 4 laty przyznał się do 
winy i zestał skazany na trzy 
lati stanowego więzienia za 
podłożenie ognia. Krótko po 
odstawieniu go do Waupan 
popadł w melancholią o gdy 
po fowę swej kary odsiedział, 
zamilkł nagle i w ostatnich 18 
miesiącach nie wyrzekł ani 
słowa. Przed niejakim czasem 
skończyła się jego kara i od
stawiono go do tutejszego po- 
powiatowego więzienia pod 
obserwacyą lekarzy. Schultz 
spełnia wszystkie rozkazy, 
wszystko rozumie i też regu
larnie je, ale ani słówka nie 
wjrpowie. Być może, że zo
stanie odstawiony do domu 
pbłąkanych,

■

WiadomośGiJliejsKie.
— Niech każdy bicyklista 

zaopatrzy się w larppkę, jeżeli 
niechce mieć' nieprzyjemności 
z polieyantami i< płacić kary.

— Organizacya Polska D e
mokratyczna 9tej wardy ro
śnie jak na drożdżach. Na 
ostatniem posiedzeniu przy
stąpiło 70 nowych członków. 
Prżyszłe posiedzenie odbędzie 
się we wtorek d. 19 Kwietnia.

— Stacya pocztowa przy 
Blue Island ave. znana d o 
tychczas pod nazwiskiem “ Sta- 
tion H."— wkrótce ma otrzy
mać inne nazwisko. Polacy 
starają się aby ją nazwano 
“Pułaski Station”, Czesi zaś 
“ Plzen Station”. Pocztmistrz 
Gordon, aby zadowolić obie 
strony, rozesłał do właścicieli 
nieruchomości i przemysłow
ców w naszej okolicy rodzaj 
biletów z propozycyą, aby po
wyższą stacyę nazwać “ Lum- 
ber District Station”. — My 
polacy na to nie powinniśmy 
się zgodzić.— Byłoby bardzo 
zaszczytnem dla nas, aby owa 
stacya otrzymała imię ‘ ‘Puła
ski”. Niech więc każdy obywa
tel, który otrzywał ów bilet, 
pod słowami “ Lumber District 
Station” napisze ‘ ‘Pułaski’ .

— Pan Franciszek Karcz, 
ubiega się o nominacyą na re
prezentanta 9go obwodu na 
republikańskim tykieciu. — 
Byłoby bardzo dobrze, gdyby 
pan Franciszek tam się dostał. 
Pan Stefan Nypieralski ubie
ga się podobno o nominacyą 
na senątora na tymże tykiecie. 
Byłyby bardzo dobrze, gdyby, 
pan Stefan tamisię dostał. — 
Pan Stanisław Budzbanowski 
ubiega się o nominacyą na 
komisarza powiatowego. — 
Byłoby dobrze, gdyby pan 
Stanisław tam Się dostał. Ależ 
Panowie, na miłość boską, nie 
zapominajcie, że i demokraci 
żyją w 9tej wardzie, dajcie i 
im cóż przecież! ! . . . .

—  Zdrowy duch w zdrowym 
ciele— jest największym da
rem od Boga, powiedział je
den ze starożytnych mędrców. 
Jak wiele prawdy zawarto jest 
w tych kilku słowach!!

Najznakomitsi profesorowie 
i badacze natury ludzkiej udo
wodnili, że zdrowy rozum mo
że być tylko w zdrowym ciele. 
Zdrowotność i czerstwość cia
ło nabywa przez umiejętne 
wprowadzanie w ruch czyli 
pracę wszystkich muskół 
równocześnie. Tą pracą, do
dającą zdrowotności i czer- 
stwości ciału, jest'gimnastyka. 
Niech więc rodzicie, życzący 
sobie, aby ich dzieęi były 
zdrowemi i czerstwemi, posy
łają je do szkoły gimnastycz
nej, polskiej, która prowadzo
ną jest przez doświadczonych 
i wypróbowanych nauczycieli, 
członków sokoła No. I. na 
Wojciechowie, No. II na Sta
nisławowie i No. VIII na 
Bridgeporcie.

Samobójca.
Robotnik Michał Małek, 

zam. 562 W. 20ta ul., wczo
raj po południu odebrał sobie 
życie, rzuciwszy się do rzeki 
przy ulicy Paulina. Małek 
miał zatrudnienie w pewnym 
składzie budulca na 22ej ulicy 
przy rzece. Kiedy wskoczył 
do rzeki, kilku- przechodniów 
i pólicyanci starali się go ura
tować, ale wszelkie ich usiło
wania były bezskuteczne i po 
półgodzinnem szukaniu dopie
ro’ wyłowiono jego zwłoki.

’ ■
•t.. : M C

^ie wiele uczyniono. Bur
mistrz przesłał swe doroczne 
orędzie, w którem wykazywał 
działalność zarządu miasta i 
zalet gospodarki demokra
tycznej. Komitetów jeszcze 
nie zamianowano. Burmistrz 
zawetował ućhwałę nadającą 
Drżywiłej "kompanii kolei Ch, 
Mil. &]St. Paul, I przyjętą ze
szłego tygodnia, li rada miej
ska jednogłośnie weto zatwier 
dziła. Podano także szereg t. 
jw. ‘ ‘sekretarzy wardowych” 
tamianowanych przez burmi
strza, i zatwierdzono te mia
nowania. W 16tej wardzie se
kretarz nie został mianowany, 
bo obaj aldermani, jako świe
żo obrani, mają* prawo do 
pensyi. Wniesione zostały 
iwa “ kontesta”, a mianowi- 
:ie w 16tej wardzie Henry 
Winter chce, aby się przeko
nano, czy nie zaszła omyłka 
przy liczeniu głosów, gdy o- 
adoszono, że Smulski został 
abrany; a w 27 wardzie z po
dobną pretensyą.__występuje
Leachman przeciw Butlerowi.

Dudley W inston um arł.
W poniedziałek w podróży 

swej do New Yorku umarł ria- 
ade w pociągu kolejowym Du
dley Winston, prezes komisyi 
służby cywilnej. Zdaje się, że 
powodem był paraliż serca w 
skutek grypy, na którą w o- 
itatnich czasach Winston cho- 
•ował. Jechał cjn do Lake^ 
wood, N. J., dla poratowania 
tdrowia, i w New Yorku miał 
się spotkać z i żoną i 6 letnim 
synkiem. W pobliżu Pough- 
keepsie, N. Y., znaleziono go 
wczoraj o świcie nieżywego w 
ióżku wagonu kolejdwego. 
Liczył 32 lat, a był synem by- 
iego perskiego posła i prezy
denta komisyi Lincoln Parku.

Z powodu śmierci Dudleya 
Winstona, prezydenta komi
syi służby cywilnej, w Piątek, 
jako w dniu jego pogrzebu, z 
rozporządzenia burmistrza bę
dą pozamykane wszystkie biu
ra miejskie, z wyjątkiem po- 
licyi, straży ogniowej i urzędu 
zdrowia. Wyżsi urzędnicy 
miejscy in corpote wezmą u
dział w pogrzebie. Zwłoki 
zmarłego zapewne dzisiaj przy 
będą do Chicago; Dziś po po
łudniu o godz. 2 odbędzie się 
specyalne kondolencyjne ze
branie rady miejskiej, a wczo
raj popołudniu odbyło się ta
kież zebranie komisyi służby 
Cywilnej. -
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Arnold L uetgert przed są

dem .
Arnold Luetgert, syn ska

zanego za żonobójstwo na kar
ne więzienie Aj. L. Luetgerta, 
stawał wczoraj przed sędzią 
Fosterem, oskarżony o to, że 
w hotelu Grace był winien #6, 
których nie chciał zapłacić. U
dowodnił on jedjnak, że przed 
rozpoczęciem wczorajszej roz
prawy zapłacił rachunek, i
został uwolniony.
' . ' " .  • !

.  ■ - '

Zdaje się, że powodem samo
bójstwa Małka była jego - dłu
gotrwała dokuczliwa choroba, 
na którą nikt nie umiał po
módz. Pozostawia on żonę i 
dzieci.

Rada Miejska.
W poniedziałek odbyło się 

pierwsze posiedzenie nowej 
rady miejskiej. 35 alderma- 
nów świeżo obranych zostało 
wprowadzonych na urząd.. 
Biórka ich, jak zwykle, były 
przybrane w przepyszne kwia
ty ̂ nadesłane przez ich przyja
ciół, a kosztujące setl î dola
rów.

Poiacu w Ameryce.
W St. Paul, Minn.— Stracono w 

więzieniu Jana Motek, 25 lat liczą
cego polaka, za zamordowanie w 
celu rabunku niemca Jana Lemke.

W  Aąhley, Pa., niejaki Stefan 
Lijewski został okradziony przez 
towarzysza swego Wincentego Brze
zińskiego, z którym mieszkał.

W Plymouth, Pa., zmarł nagle 
proboszcz parafii litewskiej ks. 
Aleksander Burba. Zmarły był 
wielkim patryotą litewskim, lecz 
jeszcze większym nieprzyjacie- 
lera Polaków. Tchnącą nienawiścią 
ku Polakom mowę wypowiedział na 
pogrzebie ks. Sutkajtys z Pittsbur- 
ga.

W Blossburg, Pa., Walenty Tub
ka umarł na zatrucie krwi, pracu
jący w garbarni. Ukąsiła go mia
nowicie mucha w rękę. T«cka na 
razie nic sobie z tego nie robił, a 
a gdy czując ból poszedł w końcu 
do doktora, ale było już zapóźno;

W Nantiooke, Pa., Józef Pio
trowski i Franciszek Panarski po
słani zostali do więzienia na 20 dni 
za nieopłacenie kosztów skargi o , 
nieposyłanie dzieci do szkoły.

W Bridgeport, Conn., zorganizo
wał się oddział ochotników pols
kich celem wzięcia udziału w spo
dziewanej wojnie amerykańsko- 
hiszpańskiej.

W Plainfield, Wis. Nowa polska 
parafia kupiła 8 parceli pod kościół 
r.a $275. Zakupione parcele zajmu
ją cały front jednego bloku. Zwie
zione już kamienie na budowę koś- 
sioła.

Ks. Kolkiewicz w Detroit, ma za
miar na wypadek wojny z Stanami 
Zjednoczonemi a Hiszpanią ofiaro
wać swoje usługi jako kapelan ar
mii. Poczynił już odpowiednie kro
ki w tym celu.

Milwaukee, Wis. Antoni Maj- ' 
chiński, Andrzej Sokołowski i Igua- 
cy Hodęrowski. Tdąę.ulicą zaczęli L _ 
się kłócić pomiędzy sobą. Z kłótni 
przyszło do bójki i nie bawiło dłu
go a wszyscy taczali się na ulicy, 
obrabiając się wzajemnie kułakami. 
Hodęrowski, który stanął przed sę
dzię z prawem okiem pomalowa- 
nem kolorami tęczowemi. Sędzia 
był zdania, ujrzawszy go z takiera 
okiem, że już dosyć został ukarany, 
więc uwolnił go a Majchińskiemu i 
Sokołowskiemu podyktował $5 ka
ry-

Detroit, Mich., w poniedziałek .
-ligo kwietnia, 9tej rano.— Ks. 
Dominik Kolasiński, proboszcz pa- 
fian. Niepokalanego 'Poczęcia N.
Maryi Panny, umarł.

Buffalo, N. Y. W CheekioVra- -
dzie zmarła Fraciszka Ebertowska 
w bardzo podeszłym wieku, bo w - 
chwili zgonu liczyła przeszło 102 
lat.

Nieboszczka urodziła się w Pol
sce i pamiętała dobrze pochód armii 
Napoleona przeciw Rosyi. Wów
czas liczyła 16 lati

Była ona cztery frazy zamężną, 
lecz mężowie pomarli. Dopiero w •«
90 roku swego życia wyemigrowała 
do Ameryki i osiaidla W Buffalo.

Przedtem już większa część jej 
16 dzieci wyemigrowała do Stanów 
Zjednoczonych i żyje w rozmaitych 
miastach. Jej najstarsze dziecko ma 
79 lat — a jej wnuk, kjtóry mieszka 
ńa Wilson ulicy w Buffalo, liczy 
już 47 lat. •

Philadelphia, Pa., Śp. Juliusz 
Andrzej ko wic-z, jeden z założycieli 
Związku Nar. Pol., Umafł tu dnia 
3go b. m. w wieku 67 lat.

Shenandoah, Pa. Ks. Korneliusz 
Ławryszyn i ks. Eugeniusz Wolkoj, 
grecko-katolicy księża z tego mia
sta wyjechali w ubiegłym tygodniu 
do Baltimore do parafii św. Stani
sława Kostki, dla zaopatrzenia w 
potrzeby duchowne w czasie wiel
kopostnym licznie zamieszkałych 
tam Rusinów.

^ittsburg, Pa. Andrzej Harów-. 
ski, zam. pod num. 1249 przy Wa
shington ul., Bradcok Pa., został w 
dniu 6-go b. m. najechanym przez * 
pociąg kolei Pensylvańskiej i tak 
ciężko poranionym, że w kilka go
dzin umarł. )

_Za staraniem ob. Władysława
Dogonki, rodacy na Sobo, załośyli 
nową grupę Z. N. Polskiego; p; zy. . 
st: piło od razu trzynastu ozłonleów,
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