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Sitko, T. Boryeow, K. Pietraak, M. Koło 
dziejska, L, Adamus, H. JScliilko, Knt. 
Weltowicz, K. Makowski, St. Makowski, 
P. Napierwliiuki, J. Pokorzyński, W. Pa 
tronka, J. Duplak, A. Mlecak, W. Górzyń
ski, J. Król, T. FuJaa, E. Ddwner; po I5c: 
Chudziński, A. Meczewski, J. L^jewski; 
po 10c: J. WiśniewBki, M. Graczyrmki, A. 
fSzadojko, Scbnltz, T. Polowy, F. Zuk, P. 
fSzaklewski, F Garbacz, F. Jarosz, O 
Ginsburg, M. Nowak, M. Szutlińaki, J. 
Majkrzak, P. Borkowski. I. Czapiński, W. 
Wojt, M. Barchot, P. Jorezas, W. Wiś
niewski; po 53: H. Kabała, nieczyt nazw. 
Kazem 8.55. Ogółem ;*1.70, z nich po Jróż 
do Modine 1.50 i przesyłka 15c. ;i0.05 

Northampton, przez A. Wernik, miano
wicie: Na zgrom. 14 styoz. 13.B9; Ant. 
Zaworski 4.00, J. Styczyński 1.00, J. Le-
wonis 50; razom 19.19. Wydatki:hala 1.50, 
plakaty 1.50, podr. mówcy 4.00; razem 
7.00. Pozostaje - - 12.19 

Gr. 717 Z. N. P., T. Kościuszki, na ba
la lii stycz; przesł. St. Antoń - 1.45 

Na chrzcinach u p. Węgrzyniaka, Chi-
oopee, przesł. W. Korzeniowski; mianowi
cie: po 25c; W. Węgrzyniak, J. Broch, 
W. Masztal, P. Fordyina, D. Twaróg: po 
iOc: J. Skiba, I. Jucha; f>o; S. Bałoś i po 
25^: K. Mikus i S. Łyakiowicz . 2.00 

Gr. 714, Towarzystwo "Promieniści," 
Philad., przesł. W. Adamczyk - 10.00 

Zebrano przez relakcyę "Czasu," 
B r o o k l y n  . . . .  ) U . 7 ; >  

L. 990, kolekt. L. Saletyn, Brooklyn, 
mianowicie: 1.00 Polak z tunelu; po 50c: 
D. Miltar, Wł. Gąsiorowski, I. Urbański; 
po 25o: A. Strumiński, W. Saletyn, I. 
Szabłowski, J. Szabłowski, F.Szablewska, 
I. Wierzbowski, J. Brudecki, J. Wron
kowski, S. Richter, A. Szreder, J. Iwiń-
Bki, K. Rewekant, S. Gadlowaki, Wł. Rs-
vr«kant, W. Zawieki# M. Moyciński, S. 
Skowroński, F. Wysocki, B. Urtnowski, 
M. fTrtnowski, F. Pankowski, L. Saljtyn; 
po 15c: A. Milewski, J. Dąbrowski; po 
10c: H. Saletyn, F. T., W. Rewekant, 
Stanisława Karpińska; po 5j: Wł. Dąbro
wska, O. (Jrtnowaka; 20c: Aniela Ruciń 
oka. ...... 9.(K) 

Al. Walicki, ua weselu u p. Konradów, 
New York .... 4.40 

L. N9H, kolekt, W. Kantorski, Brook 
Jyn, mianowicie: 1.00 J. Knnicki; po 50o: 
M. Welenoz, F. Kubińaki, H. F. B^rkcjn 
ger, J. Bobko; pi 2">o: Wł. Kantorski, Ig. 
Kantorski, G. Gliński, 11. Kafarski, A. 
Pellerson, Jolia Wliitten, A. Borkejngcr, 
J. Zikrzewski, J. B bko, J. Płoszyński, 
J. Wielogórski, J. KraBnodpbski, J. Burn-
gasher. Zachniowski; po 10: P. Panko 
wBki, J. Radajowski, W. Veit - fi.80 

Czytelnia ' Rozwój," South Brooklyn, 
s rozgrywki album A. Gapo - 18.52 

Na weseln Więckowskiego, So. Brook
lyn, przez Wł. Kantorskiego 4.00 

Razem $9200.38 
Dr. A Zajączkowski 

Ze stolicy Stanów Zjednoczonych. 

Washington. 1). C., d. 21 lutego. 

- Prezydent Roosevelt wydał odezwę 
wzywający do zbierania składek ua arłód 
cierpi ącyc h J ap oiicv,y kó w. 

-Statystyka wykazuje, że w roku u-
ble^łyna było w kraju 66 wypadków 
"iynczu." W roku 1904 zlynczowano 90 
osób. 

—Senat uchwalił rozolucyę, polecająca 
komisyi handlu miedzystanowego zarzą 
dr.ić śledztwo, w celu wykazania.czy iat-
nieje zmowa wlaścicielifkopalń wygla, 
ograniczająca koakurecyę. 

—Wniosek wprowadzenia kary chłosty 
dla mężów bijących żony w dystrykcie 
Columbia, został wyśmiany i przepadł w 
Izbie niższej Kongresu. 

—Ministeryum handlu i pracy przyję
to nowe reguły odnoszące się do wpust 
czania Chińczyków w granice kraju. Są 
one znacznie łagodniejsze od dotychcza
sowych. 

- Komisya senatu prowadzi'w dalszym 
ciągu śledztwo w sprawie mormon *k i ego 
eeriatora p. Smoot. Wyszło na jaw, że 
katdy mormon jest obowiązany odma 
wiae codsień następującą niezbyt patry-
otyefną modlitwę:44Boże, ukarz naród a-
tntrykańaki za śmierć naszego proroka " 

—Izba niższa Kongresu 346magłt sami 
przeciw 7 przvję'a prt jekt pra^a, nada
jącego komisy i handlu iniędzyatanowego 
władzę k< ntroli nad opłatami pobierany
mi przez koleje za przewóz towarów. 
Jest prawdopodobne, że senat zatwier
dzi tę uchwałę, ale z taką "poprawką," 
która uczyni je bezwartościowem. 

—Zaślubiny córki prezydenta s p. 
Longwortbem odbyły się w sobotę w po 
ludnie we wschodniej sali Białego Domu, 
w obecności tysiąca osób. Prezydent sam 
poprowadził do ślubu swoją córkę. Po 
ślubie gościom dano śniadanie, poczem 
wszyscy się rozeszli Prezenty (których 
wartość obliczają na $500,000), nie były 
wystawione na widok publiczny. Pań
stwo młodzi w parę godzin po ceremonii 
wyruszyli w podróż poślubną w wagonie 

•pecyalnym na południe. 
—S*nat uchwalił, by okręty amery

kańskie wotące towary z Ameryki do E-
oropy i do Azyi. otrzymywały zapomogę 
nidową po $5 od tony preewiezionego 
towaru. Uchwalono równie* dopomodz 
przedsiębiorcom do budowy 13h> nowych 
parowców pocztowych, oraz podnieść za
pomogę, jaką rząd udziela okrętom kur
sującym między Ameryką i Australią 
Uchwały rowyższp rójdą te^au rod gło
sowanie do if by posłów—gdzie z pewno-
cią przepadną. 

—Komitet senatu, rozpatrujący pro
jekt jrawa o 8prrf»d*#y ^u^i^rnei mm 
tó# należących do Indy an plemion Oaok-

tan i Ctykasan jakimś cudownym sposo
bem nie dostrzegł, te prawo to wyznacza 
tę samą cene sprzedaży gruntów zawie
rających pokhdy węgli, jak i tych, co 
żadnych bogactw mineralnych w sobie 
nie zawierają Spostrzegł to jednak nowy 
senator, p Lafollette i domaga się wy
świetlenia sprawy. Riednveh Indyan 
chciano oszukać, na jakie $50,000.000, na 
korzyść magnatów kopalnianych! 

PRACA I KAPITAŁ 
— W Chicago zastrajkowało 450 stola

rzy uS Karpen Bros. Zarabiali po $2.25 j 
teraz zapswiedziauo im, że będą piatni 
od sztuki. 

—W Beloit, Wis., utworzyła się spółka 
prywatna z kapitałem $600,000 w celu 
zaopatrywania miasta w wodę, gaz i e-
lektryczność. 

—W Chicago ogłosił upadłość "Bank 
of America." z kapitałem $250,000. Po
dobno prezydent tego banku. Smith, 
przywłaszczył sobie $146,000. 

— Sześć kolei, dochodzących do Kansas 
City, powzięło zamiar zbudowania w 
tem mieście wspaniałego budynku sta
cyjnego, kosztem $20,000,000. 

^ Fabryka obuwia Dunkirk Shoe Co. 
w Dunkirk, N. Y . powiększa swoje za
kłady, a po ukończeniu budowy przyj
mie więcej robotników. 

—W Mc Reexport, Pa., wydalono nie
dawno szesnastu urzędników z fabryki 
National Tube Co.. dla tego, że nie chcie
li pracować w niedzielę. 

—W New Yorku na East Side unia 
sprzedawców w składach bławatnych gro
zi strajkiem, jeżeli pracodawcy nie da
dzą każdemu przynajmniej jednego dnia 
święta w tygodniu. 

^—Nowa kolej będzie zbudowana w po
wiecie Livingston, w stanie New York, 
pomiędzy miastami Rochester i Caledo 
'iia. Kapitał zakładowy komoa iii budu
jącej tę kolej wynosi $500,000. 

— Geo. J. Kobusch i spółka z St Louis 
kupiła za $6 000 000 wszystkie tramwaje 
i zakłady oświetlenia elektrycznego w 
miastach Davenoort la , Roek Island, 
tli., i Noline, IU., jak również linię 
tramwajową łączącą te trzy miasta z 
Watertown, 111. 

Kompania "Amalgamated Copper," 
onerujjica w Montanie, kupiła za 
$25.000.000 kopalnie miedzi należące do 
słynnego milionera F. Augusta Heinze, 
z którym prrez siedm lat, miała ciągłe 
procesy. Heinze zrobił znakomity interes; 
kopalnie Jego nie są warte ani piątej 
części sumy powyższej, ale dano mu ją— 
dla świętego spokoju. 

—W Cincinnati, O., wytoczono proces 
0 oszustwo, kompanii Miami & Erie 
Transportation Co , zwanej także "mu
łem elektrycznym"'a mającej na celu za
ciągać linie dmtów elektrycznych wzdłuż 
rzek i kanałów, w celu holowania okrę
tów. Organizatorzy tej kompanii, posia
dając tylko $10,000 wpłaconego kapitału, 
puścili w kurs za $3 000,000 akcyj oraz 
za $2,000 000 obligacyj! 

—W McCalls Ferry, Pa , kompania 
prywatna rozporządzaiąca wielkim kapi
tałem, przystąpiła d' budowy olbrzymiej 
grobli na rzece, w celu urządzenia sztu
cznego wodospadu, który poruszać będzie 
turbiny, mające dostarczać siły elektry-
cznej miastom Baltimore i Philadelphia, 
w ilości 100.000 koni parowych. Koszt o 
srólny wyniesie $10 000 000. Budowa 
trwać będzie trzy lata i zatrudni dwa 
tysiące robotników. 

—W Green Bay, Wis., w roku bielą
cym ma być zbudowana clbrzvmia cu
krownia, kosztem półtora miliona dola
rów. Kompania stara się poz\ skać pomoc 
farmerów w okolicy, aby zajęli się hodo 
wlą buraków w takiej ilości, żeby cu
krownia cały rok mogła być w biegu... 
Ponieważ na farmach w tej okolicy pą 
przeważnie Polacy, przeto kompania wy
słała do Green Bay jako swoich repre
zentantów dwóch Polaków: pp. Jerzego 
Jaksę i Juliusza Łazowskipgo; obaj oni 
są doświadczonymi chemikami. 

8prawy górników. 
— W New Yorku odbywają się narady 

przedstawicieli g^rnittów oraz wła£cicn* 
li kopalń twardych wigli. Prezydent 
Mitchell jest obpeny. Wszystkich dele 
iratów górniczych jest trzvdzif^tn. Wy
brali oni z pośród siebie podkomitet z 
siedmiu, kanitaliści postąpili podobnież 
1 ob i te podkomitety prowsdzą perfrak-
tacye.Mitchell, widząc.że gdyby kapitali* 
stom przełożył żądania uchwalone w 
Indianapolis, to natychmiast by je od
rzucili—chwycił s'ę innego Środka: nie 
przedkłada żadnych żądań, tylko "za-
i»lenia" górników n« nieuznawanie u 
nii, niska płacę, długi dzień roboczy itp. 
Skrócenie d*ia pracy jest jak się zdaje, 
najważniejszą rzeczą « oczach przedsta
wicieli unii; jeśli to żądanie bidzie speł
nione- od innych gotowi odstąpić Decy-
zya zapadnie w piątek lub w sobotę. 

— Po dwu tygodniach burzliwych po
siedzeń, zjazd dystryktowy górników w 
Pittsburgu skończył się naraźcie w ze
szła sobotę. Doi an do ostatka przewodni 
c*ył obradom zjazdu — choć większość 
formalnie złożyła go z urzędu; «tałn się 
to dzięki Mitchellowi, który telegrafował 
z Ne» Yorku, aby zi»zd nozmtawi) 
Dolana na urzędzie przewodniczącego, 
*'aby nie tpófniać toku obrad " Obioru 
r»rezasa i wiceprezesa dystryktu zjazd 
nie dokonał, tylko uchwalił odbycie sp**-
ct b'pych wy "Kirów na te u -z^rty, w ten 
sposób, że wszystkie unie wręczą swoim 
(-starkom blankiety z Mstą kai.dydatów. 
Dolan zapowiada, źa takie wybory będą 

nieważne, bo nie są przewidziane przez 
koastytucyę,-~v ooec czego »»ie myśli on 
ustąpić z^ swego urzędu.- Podczas obrad 
zjazdu Dolan niejednokrotnie zarzucał 
Mitchellowi, że chce wywołać strajk dla 
riogoizenia s«ej ambicyi, nazwał go 
kłamcą i d. Cho6 większość delegatów 
oświadczyła si? przeciw Dolanowi, 10 je 
dnak nie ulega wą-lpHwoSci, źe powatra 
Mitchella zo3tafa znacznie przez t< ataki 
podkopana. 

TELEGRAMYKRAJQWE 
Kronika kryminalna. 

—•W Monticello, 111., kasyer banku 
Wm. Graft skradł $70 Ó00, strwonił Je i 
odebrał sobie życie. 

—Pod Huntington, W. Va., 18 letni 
Edwin Poster maiący urazę do J H. 
Hilla, dvrektora i współ właściciela to-
palni "Eden," zastąpił mu drogę na uli
cy i zastrzelił tro z rewolweru, poczem ii-
ciekł w góry, ale go schwytano. 

—Pat Crove, słynny złoczyńca, który 
przed pięcioma laty porwał synka inilio 
nera Cudahy, z Omaba, Nebr., i nie od
dał go, dopóki nie dostał $25 000 okupu, 
został >rzpz !>rzy*ięs?łych uznany nie 
winnym—pominrn że sam w sądzie przy 
znał się do winy! Podobno miał protekcyę 
politykierów i działały na jego korzyść 
różne wpływy .. 

—Aresztowano w Denver, Colo., pre
zesa Meyera i sekrf tarza Haywooda unii 
górniczej Western Federation of Miners, 
których nazwiska stały się głośne pod 
czas pamiętnego strajku w kopalniach 
złota. Są oskarżeni o współ udział w za
mordowaniu byłego gubernatora Idaho, 
Franka Stennenberga. Nielaki Orchard, 
górnik, aresztowany w Boise zaraz po 
wybuchu maszyny piekielnej, która 
Stennenberga pozbawiła życia.^ zeznał, 
że Moyer i Bay wood uplanowali ten za 
mach, jak również, że spiskowali na ży
cie gubernatca Peabodyego. Areszto
wanych, bez załatwienia formalności 
ekstradykeyjnych odstawiono do lriaho. 

Katastrofy,pożary i wypadki. 
—W Scranton, Pa., spaliła sie stacya 

kolei Erie. Szkoda s?ęga $70 000. 
—W Elkton, Mich., był groźny pożar. 

Spłonęło kilka sklepów. Sakoda wynosi 
$30.000. 

—W kopalni "Maitland" w Wasen-
burg. Colo , wskutek eksplozyi gazów 
straciło życie IG górników. 

—W fabryce prochu Connell's pod 
Shamokin, Pa. była eksplozyn. Jeden ro
botnik zabity. Szkoda: $60,000. 

—W Rutland, Vt, ogień zniszczył ca
łą hnndlową dzielnic*. Szkoda wynosi 
$700.000. Pięćdziesiąt rodzin pozostało 
bez dachu. 

—W Kopalni "Buttonwood" pod Wlll-
ke.8-BBrre, Pa., straciło życie czterech 
ludzi wskut'c przypadkowego wybuchu 
w składzis prochu. 

—W Tannel Hill, 27 mil na «achód 
od Jobns'own, Pa., spłonął w nocy dom 
Patryka Gr^gana. Jedna kobieta i troje 
idzieci zg'nęły w ogniu. Trzy Inne oso
by ocaliły życie, wyskoczywszy oknem 
z pierwszego piętra.Dwa sąsiednie domy 
spaliły się również. 

—W prochowni "Hercules Torpedo 
Co." pod Geneva, Ind , eksplodowało na 
wozie l 500 kwart nitrogliceryny Dwóch 
woźniców (murzynów) i cztery konie 
rozszarpani znstali na kawałki. W ziemi 
powstał dół 25 stop owej średnicy, a 
15 stóp głęboki.—W Djluth. Minn.,spalił 
się elewator zbożowy 44Pu." Szkoda wy 
nosi okrągły milion dolarów. 

Notatki polityczne. 
—Jest prawie pewnem, że podate* od 

aniunów w Ohio będzie podniesiony z 
$359 na $500 
- Legislatura stanu Iowa odrzuciła 

wniosek dopuszczenia kobiet do głoso
wania w wyborach. 

—Kolej Pennsylvania zltk'a się wido
cznie potfróżek rolitykierów, bo łnów 
zaczyna dawać bezpłatne bilety jazdy. 

—W stanie Iowa uchwalono prawo za
braniające sprzedaży fajerwerków, pe 
tard i pistolecików, używanych zwykle 
do rchienia hałasu w święto "czwartego 
lipca." 

—Gubernator stanu Indiana, p. Han-
lej, agituje za tem, żeby w tym s anie 
r.a przykładem stanu Ohio uchwalone by
ło prawo, zabraniające kolejom pobie
rać więcej jak dwa centy za milę od 
przewozu pasażerów. 

—Gubernator stanu Ohio. p. Pattison, 
nakazał wszystkim burmistrzom, aby 
ściśle przestrzegali praw o zamykaniu 
szyn ko wn i w dnie śwąteczne. Tylko 
burmistrz mia?ta Colun bus usłuchał te
go rozkazu—inni burmi itrze słuchać go 
ani myfilą. 

Wiadomości rozmaite. 
—Zima w tym roVu Jest nadzwyeraj 

surowa w Alasce. Mrói dochodzi do 70 
stopni niżej cera. 

—Wilson Mizner, młody a ubogi mąt 
starej wdowy po milionerae Yerkesie u-
ciekł od *wej zony w trzy ty trod nie po 
ślubie! Ile pieniędsy zabrał s sobą nie
wiadomo. 

—Bylzi amerykańiey utrzymują, źe 
rząd rosyjski konfiskuje pieniąlze posy 
łane z Ame-yki na wspomożenie ofiar 
i ogromów żydowskich, pod pretekstem, 
że pieniądze te idą na rewolucyę. 

— William Jennings Bryan, z'•erygo
wał s godności preaydenta uniwersytetu 

Illinois t powodu, że irada trusty sów tego 
uniwersytetu uchwaliła przyjąć dar pie
niężny ofiarowany przez Carneggiego. 

—John A. Mc Cali, były prezydent 
kompanii ubezpieczeń New York Life, 
umarł ze zgryzoty, te skutkiem wykry
tych w^ tej kompaiiii nadużyć, musiał 
zrzec się po3ady prezydenta. 

—Charle* Campbell, odsiadujący karę 
w więzieniu sianowem w Lincoln, Neb., 
zyskał nagrodę $25 000 za odgadnięcie 
liczby osób, które zwiedziły wystawę w 
St. Louis Nie otrzyma tych pieniędzy 
prędzej, aż wyjdzie z więzienia za trzy 
lata. 

^—W Wapakoneta. O., farmer Fred 
Fischer trzymał w chlewie 27 świń. Od 
paru tygodni zauważył, że świniom ogo
ny gdzieś się podziewają. aż wreszcie 
wszystkie 26 świń były bez ogonów,a tyl 
ko 27na miała ogon. Ona to poobgryzała 
ogony wszystkim swoim koleżankom. 

# — Wydział wojny zamówił cztery mi 
liony 03trych ładunków w fabryce broni 
"Arsenal" w Filadelfii na Frankfordzie. 
Obstalunek era być wykonany w przecią
gu trzech miesięcy. Naboje będą posła 
ne na Filipiny, aby w razie wkroczenia 
wojska amerykańskiego do Chin, żołnie 
rze mieli czem strz*lać. 

- Panna Helena Keller, dziewczyna 
głucha, niema i ilepa od urodzenia, któ
ra pomimo swego kalectwa nauczyła się 
nietylko mówić, ale również czytać, pisać 
i nabyła bardzo wysokiego wykształcę 
nia, zaniemogła ciężko wskutek nadmier 
nej pracy po wstąpieniu na studya do u-
niwersytetu. Leży obecnie chora w domu 
rodziców w Wentham, Mass. 

—W Swainsboro, Ca., pani Alicya Se-
well, odprowadziwszy do grobu zwłoki 
męża, natychmiast po powrocie do domu 
zdjęła żałobę, przywdziała strój ślubny i 
wzie'a ślub z innym, n'ejakim Robertem 
Mc Daniel, który był jej dawnym narze
czonym. Za jednym zachodem zjedzono 
potem stypę i ucztę weselną.. 

Z TOLEDO I OKOLICY 
SOCYALISCI urządzali wiec protesta

cyjny w hali "Central Labor Union," 
przeciwko zamykaniu teatrów w niedzie
le. Mówcy zapytywali, nie bez słuszności, 
kiedy robotnik ma użyć rozrywki, jak 
nie w niedzielę? Zamykanie więc w tym 
dniu teatrów jest krzywdą dla robotni
ka. 

ARESZTOWANO kilku chłopców po
dejrzanych o kradzież klamek mosięż
nych z wagonów kolejowych. W liczbie 
aresztowanych byli Polacy: Gustaw 
łuszcz i Piotr Michalski. Tego ostatnie
go sędzia Morris uwolnił. 

MARY A CH* SE, żona śmieciarza zpn. 
535 Smith ul., zagłodziła się na śmierć 
ze zmartwienia, że jej dwoje dzieci za
brano do przytułku, bo nie miały u niej 
należytej opieki. Przez ostatnie dwa ty
godnie nie chciała przyjąć żadnego po
karmu. 

DWÓCH SYNÓW William i George 
jeden 8 letni, drugi 9 letni pani Meister, 
wdowy ze Stickney ave., utonęło w so 
botę wieczór w rzeczce Ten Mile. Prze 
chodząc przez rzekę wpadli przypadkowo 
w przerębel. 

JAN KAWECKI skarżył w sądzie 
miejskim Julię Grudzińską o $200, które 
była dłużna Antoniemu Różyńskiemu, a 
które ten ostatni przepisał na Kaweckie
go. Sprawa pójdzie do apelacyi. 

BALgr. 560 Zw. Nar. Pol. oibędzie 
się w sobotę d. 24 bm. w sali A. Kusza 
(ró* Nebraska i Detroit). Komitet upra
sza publiczność tutejszą i z Rossford o 
Jaknajliczniejszy współudział. 

ARESZTOWANO handlarza żelaztwa 
Peretza Jacoba, g iyż zachodzi podejrze
nie, że pożar, który d. 3 grudnia zeszłe
go roku zoiszczył skład jego pn. 561 Erie 
ul, wynikł z podpalenia. 

BURMISTRZ Wbltloek oświadczył, że 
wcale niema zamiaru zastosowania się 
do rozkazu gubernatora Pattisoaa, który 
wymaga,aby saluny w niedziele były zu
pełnie zamknięte. 

DWIEŚCIE DOLAROM oiszkodowa 
nia sąd priyznał pannie Almie Yourg za 
niesłuszne posądzenie, że skradła jakąś 
część ubrania swej przyjaciółce pannie 
Cousino. 

KOMPANIA Toledo Salvage dost*la 
kontrakt na usunięcie 370,000 buszli zbo
ża ze spalonego elewatoru w East St. 
Louis. Zboże to będzie & prowadzone do 
Toledo. 

CZTERDZIESTOGODZINNE nabo
żeństwo odbyło się w kościele św. Jadwi
gi we wtorek, w środę i czwartek zeszłe
go tygodnia. 

BAL towarzystwa Itfatki Boskiej Czę
stochowskiej (grupa Zw. Pol. w stanie 
Ohio) oHbędzie|się w przyszły wtorek w 
hali Zielińskiego. 

TRZECH SALUNISTOW (dwóch Wę 
grów z Genessee ul., i jednego Ajrysza) 
aresztowano zato, że sprzedawali trunki 
w sobotę po północy. 

SŁYNNY SKRZYPEK czeski. Jan 
Kubeiik. dał koncert w "Valentine" w 
ub. wtorek wieczór. Spora liczba Pola
ków była wśról słuchaczy. 

NOWE ORGANY za $5000 mają być 
sprowadzone dla Kościoła św. Jadwigi z 
zapisu zmarłego ks^ W ieczorka. 

BAL MASHOVfcY Towarsystwa Unl 
formowanego, urządzony w bali "Union" 
w ub. poni* iziałek, wypadł nadspedzie 
wanie dobrze, dala była zapełniona. —W 

przyszły poniedziałek w tejże sali będzi< 
bal Towarzystwa św. Wojciecha. 

ADPOWIEDZIREDAKCYI 
O  b .  F .  A. 8  1  k  o  r  •  k  1 ,  C h i c a g ® ,  1 1 1 . -

1' Ślepej słafcby u oara" dla braku mtejaoa assle 
śol<5 nie możemy. 

Ob. J. Klernose k.—Pokwitowanie plenlq- • 
dey przez fana nadeałanyoh jest zamleszcaoie * 
a rze 7ym, na 8eJ stronioy w ostatniej szpalcie. 

O b .  T  L e m a ń s k i .  S c h e n e c t a d y .  
N Y.—W korespondencyl ewojej podaje Pan tyl 
ko gołosłowne oskarżenie,nie poparte faktamt.Pro-
simy o zebranie di wodów 1 faktów. 

O b .  W .  J a k u b c z y k ,  k t ó r y  n a d e s ł a ł  p i e 
niądze z Ithaca, N. Y., a pl«ał Ust z Shenandoah, 
Pa., nleoh do naa nadeśle dobry adres, bo książki I 
listy poczta zwróolła z powoda złego adresu. 

O b .  J .  K o ś c i e l n i a k .  N a d e s ł a n e j  p r s e s  
Pana koreapond^ncyl umieścić nie możemy,ponie
waż dotyczy ona sprawy zbyt osobistej, nie mają 
oej żadnego znaczenia dla szerszego ogółu. 

Ob. J. L e w a n d o w sk 1 —Za t'Ltat t Wł» 
dysławowa" serdecznie dziękujemy, ale 0I9 poda 
my go do draka, bo nie zawiera żadnych nawyah 
faktów, a na powtarzanie tego 00 już było nie ma 
my miejsca. 

O b .  8 .  S ł o d e w l o  z ,  B r o o k l y n ,  W .  T . ~  
Zgadzamy Bię z zapatrywaniem Szanownego Ta
na, ale korespondeno.t i nie umieścimy, gdyt w 
ostatnim numerze była Już o tem korespondenoya 
ob. Kantorskiego. 

Ob. A M. E. Chyliński, Bro ok 1 y a .  
N. Y —Rażącem byłoby, gdyby organ zmartwyoh-
ws^&ńoów pisał inaozej. Ale nasrem zdmlera ul* 
» arto polemizować z artykułem o którym mowa£ 
" Korespondencya z Włocławka" jeet już 
starzała. 

O b  F r .  K l e o l e w l o  z . — " L i b e r t y "  z n « o z y  
wolnoSĆ. Twarz kobiety w czapce frygljsklej, • 
wieńcem na głowie, wyobrażona na pieniądzach 
Stanów Zjednoczonych nie jeat podobizną żadnej 

wej lub umarłej osoby, tylko jest utworem wyo
brażał: ta kobieta to jest symbol, ożyli obraz woi 
noścl. 

O b .  W .  P i a t  t . — A b y  w s t ą p i ć  d o  w o j s k a  a n  
gleleklego należy wyjechać do Anglii lub do Ka
nady i zgłosić się do biura rekrutacyjnego. Jeżeli 
asś chodzi Panu o wojsko amerykańskie, na po
czcie może się Pan dowiedzieć gdzie jeat najbliż
sze blnro rekrutacyjne (po angielsku "Reoruitlnf 
office.") 

O b .  T .  G r a b o w s k i ,  P i t t s b u r g ,  P a  
Radzimy Panu kupić sobie "Samouczek" Reua 
nero, oraz "Słownik Polsko Angielski" A A. Pa 
rykiego; przy pomocy trch dwóch kalążek, przy 
aslSnpj pracy i wytrwałości m że Pan nabyć po 
czątków; reszty dokona praktyka. 

O b .  J  J a n i s z e w s k i  —  " N a  p o l u  c h w a ł y  
jeszcze nie wyszło Jako krążka w jęzvkn polskim. 
choć już wyszło po angUlskn. — Kościołów kato
lickich wUk8zyon jeat w Montrealu, o ile nam 
wiadomo, tvlko sześć oprócz nich może by4 jeszeze 
kilka mnlejszyoh. NBjwlęoej Kościołów katolickich 
Jest w Rzymie. 

Ob. A. Bag acz—W Europie Jest ppństwfSl, 
mianowicie: Andora, Anglia, Anstro-Węgry, Bel
gia, Bułgarya, Czarnogóra, D&nia, Francva, Ore-
rya, HiazpanH Holandya, Lichtpnsteln, Monako, 
Niemcy. Norwegia, Portugalia, Rumunia, Iiosya, 
San Marino, Serbia, Szwajoarya, Szwecya, Turcya. 
W łochy. 

O b .  8 t .  G o o ł o w B k  1 . — N l o  ł a t w l e j a z e g e ,  
jak zorganizować towarzystwo: zwołać m'tyag S 
przybrać nazwę, obrać zarząd I rzecz skończona, j 
Gdy towa zystwo zsłożone, wolno mu przyłąozytf 
się do jakiejkolwiek większej organizacyl, np. do 
Związku Narodowego Polskleeo. Chcąc eie przyłą
czyć, trzeba napisać do Centralnego Zarządu. 

Ob. J. U h r y n o w s k 1.—Zarówno kolejutei 
okręty pozwalają pasażerom wieść z cobą knfek 
lub pakę jako bagaż bezpłatnie, jeżeli waga 
tegoż nie przekracza pewnej oznaczonej llośol 
funtów (100 do 150 zalegnie od kompan'1), s?aś za 
opłatą od funta, Jeżeli bagaż jest clęfc^zy. Roxnaia-
ry bagażu moerą być d- ść znaczne. Paki bardzo 
wielkie i ciężkie muszą być posyłane frachtem n'» 
jako bagaż, lecz jako towar. 

Ob. 8. Ciborowski. — Z nadesłanej naa 
łaskawie odezwy jasno przebij* to, że pisani jeil 
w obronie szlachty polskiej i k«!ęży, a nie w obro-
nte praw ludu. Jest tam wyraźnie powiedziane, 
żpby lud ni<3 n'e robił przeciw sziachole, księżom, 
ale niema ani frłowa o tem, co ind ma robić saa 
dla siebie. Szlnchta polska 1 dawniej używała po-
dobnych sposobów oezc kiwania Indu, aż lud 
zmądrzał i nie ohriaf daloj szlaohty słuchać, wtedy 
Moskale i Nlemov rozebrali kraj 1 cały naród za
garnęli do niewoli. Di póki lud się nie oświeci, 
zawrze będzie oszi kiwany, bądź przez szlachtę. 
bądź przez zaborców. 

THE SCHILLINGER BROS. CI 
412 6ITY PARK AVE., TOLEDO, OHIO 

Wyroby c Cementu, chodniki, Bohody, dróikl, jt 
Jadźki w piwnicach ! stajniach; budowy egu' 
trw^ft 1 także zakładanie dachów na bodynkf^ 

Bądź niezależnym od nikogo! 
i łup farmę i 

U nas jest główna kwatera Bprzed&^s 
gruntów n» farmy, farm i gruah 
łów lanych w północnych Wisoon-
ainie i Michiganie, grdzie jest najlepsza 
okolica w świecie dla farmerów. Nasze 
prunta są położone w pobliżu miast i 
polskich kośoiołów katolickich. Grunta 
te są. piękne i łatwe do wyozyszozenia. 
Cena $10.00 za akier, na wypłaty. Ma
my kilka piękny eh farm z bydłem i ma
szynami na sprzedaż bardzo tanio. Nie 
kupuj nigdzie żadnej farmy, dopóki nie 
zobaczysz naszych gruntów. Pisx 

zaraz. 
Grimmir Land Co., Marlneftt 

poLKcis •ASTĘPirjAca 
Ciekawa, pożyteczne I tanie książki; 

1 Krtlowoifti«h6w. Bardsa zsjnvlaea nowlaatka N». plPOtlenk yD»an»evł«iii. Cen* . yvwunu, Bk 
Citnokil(>ilk Boako, etyli bogaty iMOf fiikltktwmd -a^isny h j kuguredch Cena . 

a "* poflrQcmna, zawierając* naoka ulnaaia tt* ot6vr ora* Uczn* waory ,i#t6w, aaeh^^y^h w 
r^i'Td.Wa WMr/ 

Nauka »o»ra«*a^« •Jaaała dla iamaaiiftw. Ceu ' 22 Naaka rarhi.aków <lla t<aaionk6w. C»>na . SS 
P?* ^ ® "'AJ' strachach, czarach, ć iVlitirrk w""ceC4 ° P nych sprawach, a^W^u 

»*•* jpnjik, l *i«".wa'B»n'a. Dwie pi«ka«t 
I T ^ f ł  i l u S r . k  *  K « n ' n " y i _ h  n a  M a z o w s z u .  C e n a i f c ,  Wtmot, 8»)«wak, aawitrująry nitjulnbleńeie uieint aarmśawm? 

r, f » i d. iiu.- Format nai?, kiMionkow m Btron Ca daw, iej - t^ras ty<kA . ' M 
powie* 11 anegdot, s obratiuitiVisc 

Zabawy, fry. • gaukl, iar«y i pnypowlrtol. Cena ^ 1^® 

Ktftrąkoiwlek « wyżej wymiemionych kaiątak wysyłam mimT 

A<irea: 

116 9. 17th itrooti 

"oajpktcł 
M. P. PARYSKI, 

Pittafenrg, 


