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Prenumerata na "Amerykę" zosta
je zniżoną z $2 na $1.50. Za to pre-
inij nie będziemy rozdawać. AMERY
KA, w porównaniu z innemi gazeta
mi, jest bezzaprzeczenia najtańszą 
gazetą polską w świecie. 

Obrazek powyższy przedstawia na
szego agenta podróżującego, pana 

Antoniego Cichockiego. 
Odzie go Rodacy zobaczycie, to go 
mile w dom przyjmicie i "Amerykę" 
zapisujcie. Rozweseli ona wam nie 
jeduą chwile, a deniesie wiadomości 
tyle — że aż! że aż! Za każdy cent 

•co mu dacie, piękny kwit otrzyma
cie i potem regularnie będziecie ga
zetę dostawać dwa razy w tygodniu, 
we środy i soboty. "Ameryka" jest 
najtańszą gazetą polską, gdyż ko
sztuje tylko $1.50 na rok. Dobrym 
ludziom, co zapłacą z góry, nasz 
agent będzie rozdawał pożyteczne 
książki. A. A. Parysk' 

BAŁAMUTKA. 

Co ja bym też za to dała, 
Żebym się raz zakochała, 
Bo to mówią, że dziewczyna 
Może kochać, co godzina... 
Ja już tyle godzin żyję, 
Jednak serce me nie bije, 
A choć bije, to spokojnie. 
Ludzie mówią, że na wojnie, 
Chłopców tylu wyginęło 
1 łez tyle wypłynęło,. 
Więc mi ich żal... wszystkich razem! 
Chyba serce me jest głazem! 
Ten się ładnie ze mną bawi, 
Tamtem piękne słówka prawi, 
Inny wzdycha za mną w dali, 
A ten wczoraj wśród roboty, 
Wyśpiewywał wciąż z ochoty, 

.Ze mnie kocha nad swe życie! 
0 sny złote! gdzież gonicie? 
Ni mnie Janka śpiew nie bawi, 
Ani słucham, co Staś prawi, 
Tylko myślą biegnę dalej 

. Po za góry, po za rzeki, 
Gdzieś bez końca—w świat daleki 
1 wyglądam wciąż bez końca, 
Odzie zachodzi promień słońca! 
O! już nie wiem, czy ja dłużej 
Tak wytrzymam. Przecież i przy róży 
Motyl ciągle się uwija, 
A tu i lat tyle mija, 
A ja sama, smutna, jedna... 
Pokochała już niejedna, 
Ale ja kochać nie mogę! 
Czyż ja sama pójdę w drogę? 
A więc niech tarn... pójdę sama! 
Jest i ojciec, jest i mama, 
Bracia, siostry, przyjaciółki, 
Ukocham ziemskie stworzenie, 
Ale chłopców, co nie, to nie! 
Jednak szkoda... 
A jam jeszcze taka młoda, 
A gdybym tak pokochała... 
1 jednemu serce dała?... 
Cóż dla drugictt pozostanie? 
1 skończy się panowanie... 
Więc jednemu słówko rzeknę, 
Do drugiego się uśmiechnę, 
Temu tylko główką skinę, 
To już powie: dla cię zginę! 
Tutaj ładnie oczkiem rzucę 
I ucieknę... nie powrócę.:. 
Tak ucieknę... 
Pójdzie za mną smutek wszędzie, 
0 tak, pójdzie coraz dalej, 
1 serduszko me ocali! 
Bo ci wszyscy, -
Ci dalecy i ci blizcy, 
Chociaż mówią słówka ładne. 
Lecz zwodnicze, bo zbyt zgrabne, 
Więc uwierzyć mi jest trudno, 
A tak samej żyć... och! nudno! 
Gdy więc' znajdę, ja takiego, 
To ukocham już jednego, 
Jemu tylko serce dam 
I rozkosznie będzie nam— 
Wtenczas poznam chociaż raz, 
Że me serce, to nie głaz! 

JAK WYBRAŃCY NARODU RZĄDZĄ 
KRAJEM. 

Kongres ma u i protegują Auąrlią—Stare 
partye kłócą się, procesują i biją. 
Wiadomości polityczne. 

(KORESPONDENCYA AMERYKI.> 

WASHINGTON, 5 Lutego. 18i*2. 
Demokraci w kongresie wnieśli re-

zolucyę, aby ambasador Egan był od
wołany z Chi lii przez prezydenta. 
Czemu? Przecież okazało się, że 
dzielnie bronił amerykańskiej chorą
gwi i przemysłu. Właśnie dlatego,że 
bronił dzielnie amerykańskiego prze
mysłu, a okazał się szkodliwym dla 
angielskiego; dlatego Se jest irland-
czykiem z urodzenia i nienawidzi 
anglików—więc choć wielkie zasługi 
położył dla dobra Stanów Zjedno
czonych—demokraci chcą go się po
zbyć. Zastanówcie się dobrze nad 
tem, czy partya demokratyczna nie 
jest rządzoną przez anglików. Pa
miętacie pewnie, jak b. prezydent 
Cleveland robił umizgi do królowej 
angielskiej.... 

Washingtoński Post ma sensacyj
ny artykuł, że Blaine był obrońcą 
Chilii podczas gdy prezydent i cały 
gabinet był za wypowiedzeniem woj 
ny. Na obiedzie u p. Montt, ambasa
dora chilijskiego (gdzie p. Blaine nie 
powinien w tym czasie być) wyraził 
się o marynarzach jako pijanym ino 
tłochu. I to nawet pomimo tego, że 
śledstwo wykazało, że nie bvli pija
ni, ale napaść na nich była obmyślo
na kilka dni naprzód. 

Demokraci nia zawsze prawdę mó
wią. W Beaver, Pa.,redaktor organu 
demokratycznego został skazany na 
6 miesięcy więzienia i zapłacenie 
$000 kary, za oszczerstwo rzucone na 
republikańskiego polityka Quay. Toć 
i Quay nie jest szlachetnym człowie 
kiem. W każdym razie niech się sta
re partye ze sobą tak drą, to może 
partya ludowa co na tem skorzysta 

Demokratyczny alderman Reis w 
Milwaukee został doskonale skryty
kowany przez reportera Sentinehi,p. 
M. D. Malkoffa. Ponieważ wszystkie 
zarzuty były prawdziwe i sądownie 
nicby Reis nie uzyskał, więc jako 
gbur, łobuz i złodziej—napadł bied
nego reportera i silnie go pobił. Reis 
siedzi teraz w kozie, a nie prezyduje 
radzie miejskiej. 

Były prezydent Cleveland będzie 
miał mowę w Uniwersytecie w De
troit, dnia 22 lutego. Demokraci 
przygotowują się na wspaniałe przy
jęcie swego "zbawiciela." 

W stanie Indiana było 420 rozwo
dów małżeńskich w z. r. 

Michał Bratt. 

do stanu małżeńskiego przyareszto-
wać i biedak miodowe miesiące spę 
dzić musi w... .ulu. 

Miodowe miesiące w areszcie. 
Newark,N. J., 5 lut.—Jakób Sobol, 

młodzieniec mieszkający w Newarku, 
w domu pod nr. 2 Broom ulicy, zos
tał aresztowany za poślubienie 14 let
niej córki Salomona Ginstberga, bez 
jej wiedzy i woli. W zeszły Piątek 
wieczorem przyszedł on do domu 
Ginstberg'a i namówił córkę jego, 
by wyszła z him na przechadzkę. 
Dziewczę, które dopiero kilka mie
sięcy temu jak przybyło d© Ameryki, 
nie rozumiało wcale angielkiego ję
zyka, Sobol za.ś skorzystawszy z tego 
wyprosił od niej przyrzeczenie, że 
gdyby ją kto zapytał ile ma lat, ona 
z pewnością odpowie: ośmnaście, i 
zaprowadził ją wprost do sędziego 
Field man's, który połączył ich wę
złem małżeńskim Na zapytanie sę
dziego, ile liczy lat, odpowiedziała: 
ośmnaście; nie wiedziała jednak, co 
cała ta ceremonia miała oznaczać i 
dla tego, gdy tylko wyszli na ulicę, 
spytała Sobola, po co on ją tam za
prowadził. "Ja ożeniłem się z tobą," 
brzmiała odpowiedź. Przestraszone 
dziewczę pobiegło do domu i opo
wiedziało całą historyę ojcu, który 
nie zwlekając, kazał natychmiast w 
gorącej wodzie kąpanego kandydata 

Poszukiwanie zatopionego okrętu. 
Alpena,Mich., 5 lut.—M. F. Chalk, 

doświadczony nurek z Detroit, po
djął się poszukać okrętu Pewabic, 
który zatopił się 25 lat temu z mie
dzią wartości $165,000. Już czterech 
nurków próbowało wynaleść ten o-
kręt, ale każdy przepłacił swą odwa
gę życiem. Okręt jest w głębokości 
120 stóp i woda jest tak zimna i ci
snąca się,że zawsze zadusiła nurków. 
Pan Chalk zrobił sobie aparaty, któ
re wytrzymają 450 funtów ciśnienia 
wody. Za swą odwagę dostał już $1,-
000, a w razie gdyby umarł to jego 
rodzina dostanie $>000; zaś gdyby 
mu się udało odnaleść okręt i wydo-
być go, to podzieli się z właściciela
mi ową miedzią do spółki. 

Złe powietrze -Pijaństwo. 
Princeton, Wis., 3 Lutego 1892 r. 

(Kor. Am.) Influenza przybiera tu 
znaczne rozmiary, bardzo wiele osób 
jest złożonych tą chorobą. Obecnie 
mamy bardzo mokre powietrze, śnieg 
który przez kilka dni leżał na po
wierzchni ziemi, grubości 8 cali, te
raz zupełnie znika. 

Aczkolwiek Princenton jest małe 
miasto, posiada ono jednak 10 salo
nów, w których ludzie rocznie wypi
jają 00,200 kwart wódki. Z tej licz
by pol skie gosposie wypijają 34,300 
kwart. Wkrótce zaczniemy ogłaszać 
nazwiska tych kobiet, które nie po
zbędą się tego złego nałogu. 

Za późno powrócił. 
Youngstown, O., 5 lut.—Henryk 

Swager opuścił dom rodzicielski i 
wyjechał daleko na zachód, jak się 
zakładało nrasto Denver. W r. 1882 
umarł jego ojciec, pozostawiając 
wielki majątek i taki testament: je
żeli Henryk powróci do domu przed 
rokiem 1885, to odziedziczy .l

{ część 
majątku, a w przeciwnym razie cały 
majątek będzie należał do Alberta, 
młodszego brata. Jak się Henryk o 
wszvstkiem dowiedział,rozczarowany 
wyrzekł: "Jestem obcym nawet w» 
domu swych rodziców; pojadę do 
swego domu na zachód." 

dali pieniędzy; telegrafista, nazwi
skiem Amant, natychmiast to uczy
nił, bo w kasie było tylko $1.50. Na
stępnie rabusie skrępowali telegrafi
stę,zatkali mu usta i odnieśM do staj
ni, gdzie zaledwie za kilka godzin z 
więzów się uwolnił. Pięciu włóczę
gów aresztowano, jako podejrzanych. 

"Za deiikatuie było o ks. Cebuli." 
Radom, 111., 2 Lut.—Prosimy Re-

dakcvi AMERYKI, aby sprostowaue 
były niektóre ustępy, podane w ko-
respondencyi z Radomia. Wszystko 
jest szczerą prawdą, co było napisa
ne w tej korespondencyi, ale za de
likatnie i za mało; ks. Cebula 10 ra
zy tak wielkie herezye tu wyprawia. 

My niżej podpisani nie ustąpiliś
my dobrowolnie z ławek, kiedy nas 
chciał ze swynri konstablami:  księdza 
Cebuli wyprowadzić. Potem ksiądz 
wszedł na ambonę i rzekł, że nas od
raził za "łby" powyrzucać nie może, 
ale nadal nas cierpieć nie będzie. 

W Boże Narodzenie ks. Cebula 
szukał po kościele oby watela Grotta 
i oświadczył, że niedopuści go do 
komun.i, bo był u innego ksiądza u 
spowiedzi. A ks. Cebula nie chce słu
chać spowiedzi. 

Dzieci w szkole ks. Cebula nama
wia, aby ludzi wyzywały brzydkimi 
wyzwiskami; i jeden człowiek o ma
ło raz nie zabił kawałem drewna ma
łego chłopca. Rodzice boją się swe 
dzieci posyłać tam na zgorszenie, 
więc wolą je posyłać do szkoły pu
blicznej. 

Ks. < ebula chciałby, żebv farme
rzy hypoteką obciążali swe grunta,a 
na napełnienie jego kieszeni poży 
cza li pieniądze. Józef JCitotrsfci. 

Wu/.'ut;/ Crott. 

Może detektywi podłożyli dynamit. 
Pittsburgh, Pa., 3 lut.—Elektrycz

ny tramwaj na ulicy Beaver w Alle 
ghany, był wysadzony dynamitem w 
powietrze, o 5 godzinie dziś rano. W 
tramwaju tym było 15"skabów," ale 
zdołali wszyscy :ijść bez pokalecze
nia. Strajkerów posądzając podłoże
nie dynamitu. Strajkerzy zaś mówią, 
że gdyby oni podłożyli dynamit to 
tak, żeby tramwaj rozbić i skabów 
zabić—a nie na żarty. Prawdopodob
nie detektywi trochę dynamitu po
dłożyli, aby z kompani wykpić dużo 
pieniędzy—"za obronę," 

Odważny strażak. 
New \ ork, 3 Lut.— Wczoraj wy

buchł pożar w Domu Misyjnym przy 
kościele św. Trójcy, przy ul. Fulton. 
Strażak Argue Owinął się płaszczem 
i rzucił w płomienie, aby ratować 
dzieci. Wyniósł 2 razy po 5 dziew
czyn. 25 dzieci było na górnem pię-
rze i nie było mowy o ich ratunku, 
gdyż płomień całkowicie ogarnął 
dolne piętra; ale jedna z sióstr była 
na tyle przytomną; że dzieci wypro
wadziła na dach następnego domu, 
przez okno, i w taki sposób wszyst
kie wyratowała. ^ 

Zabity przez doktora. 
Columbus, O., 5 lut.—Dr.- S. D. 

Hartman podjął się leczyć Samuela 
R. Jones w wenerycznej chorobie i 
zrobił operacyę Przytem zatruł krew 
i pacyent umarł. Re wizy a ciała wy
kazuje, że Jones nie był chory na ta
ką chorobę, jak dr. Hartman myślał, 
i że operacya nie była potrzebna. 
Bracia zmarłego zaskarżą doktofa. 

Napaść na telegrafistę. 
Sewickley, Pa., 3 lut.— Wczoraj 

późno, w nocy napadło trzech wło 
częgów (tramps) -na telegrafistę na 
stacyi kolei Baltimore & Ohio. Przy
łożywszy tnu trzy rewolwery, zażą-

Pociąęr upadł w rów. 
Jsorth Baltimore, O.. 3 lut.—Po

śpieszny pociąg kolei Baltimore & 
Ohio, kiedy był w biegu 55 mil na 
godzinę, spadł z toru w rów. Maszy
nista, James Manuel, zabity; palacz 
niebezpiecznie pokaleczony. Z pasa
żerów nikt nie zabity, ale 8 osób po
kaleczonych. 

Okradzenie poczty. 
Hobocken, N. Y., 5 lut.—Z woza 

pocztowego, który wiózł listy na 
dworzec, ukradzano kilka worków 
pieniężnych, z listami do Buffalo i 
innych miast nad koleją N. Y. & La
ckawanna. Spewnością woźnica pocz
towy był w zmowie z rabusiami. 

wód-Wyrok przeciwko "trust'owi 
czaneniu. 

Boston, Mass., 5 lut. —Sąd krymi
nalny wydał wyrok, orzekający wi
nę kilku wpływowych kapitalistów, 
za sformowanie wódczanego -'tru
stu." Kary jeszcze sędzia nie wyzna
czył, ale prawo naznacza dość suro
wą karę pienieżną i więzienną. 

Strajk piwowarów. 
Cincinnati, O., 4 lut.—Robotnicy 

zastrajkowali w 22 browarach, żąda
jąc ulepszeń i wygód przy pracy, o-
raz uznania unii. Pięć browarów już 
się poddało żądaniom robotników. 

Okręt "Florida" zatopiony. 
New \ ork, -> lut.—Ładunkowy o-

kręt Runie przywiózł wiadomość, że 
norwegski okręt "Florida" zatopił 
się d. 20 Stycznia, będąc w podróży 
z Liverpoola. 

ODEZWA Z. N. P. 

W Manistee, Mich., d. 2 lutego, w 
kościele polskim ks. Kozłowski od
prawił nabożeństwo, za wszystkich 
salonistów polskich, żeby im szło do
brze w "biznesie."—oraz za wszyst
kich abonentów jakich ma pismo 
"Ameryka w Toledo," żeby z tego 
pisma n«jpiędzej poznali oświatę. 
Na pistno "Wiara i.Ojczyzna" poło
żono kiątwe, bo to pismo chce zamo-
rzyć wszystkich polskich salonistów. 

" Zwracamy uwagę, że w To
ledo nie mamy żadnego agenta i nikt 
nie jest upoważniony do kolektowa-
nia pieniędzy za "Amerykę." Prosi
my prenumeratę płacić tylk<r wy
dawcy. 

DO SZEREOÓW! WIERNI SYNOWIE 
OJCZYZNY. 

Nowy pożyteczny krok ku oswobodzę-
niu Polski Związek Nar- Polski 
stał się członkiem wielkiej organi
zacji politycznej. 

Chicago, 27-go Stycznia, 1802. 
Wobec warunków politycznych Eu-
ropy, a w szczególności wewnę
trznych wulkanów nagromadzonych 
w Rosyi, prawdopodobnie stoimy na 
przełomie wypadków dziejowych, 
ktOre stosunki europejskie mogą 
zmienić do gruntu; nadchodzi chwila 
zadosyćuczynienia z woli Najwyższe
go, krzywdzie i gwałtom zadanym 
przed wiekiem naszemu żyjącemu 
dotąd narodowi! 

Praca organiczna społeczeństwa 
polskiego we wszystkich kierunkach 
w duchu narodowym, nie ustająca 
przez wieki niewoli i uciemiężenia w 
kraju własnym i wciąż rozwijająca 
się w emigracyi rozproszonej po 
wszech świecie, jest żywym protes
tem przeciwko rozbiorowi Polski i 
dowodem, że nie utraciliśmy prawa 
do dalszej pracy dziejowej i samo
dzielnej wśród innych narodów. Na
reszcie energiczne środki tępienia 
ostatnich lat zastosowane przez 
Niemcy i Rosyę, są zeznaniem sa
mych rządów żywotności narodu na
szego. 

Polacy w Stanach Zjednoczonych 
Połnocnej Ameryki ożywieni na rów
ni pracą patryotyczną, wyrobili so
bie, dzięki tutejszym formom rządu, 
tyle poczucia godności pr«*w i obo
wiązków wolnego obywatela, że te 
stanowić muszą czynnik w odbudo
waniu Polski jako też w przyszłych 
.lej losach.. 

Opinia ogołu naszego wyraźnie 
dzisiaj zaznacza potrzebę łączenia 
się wspólnego w przyszłych polity
cznych wypadkach na zewnątrz, któ
re tylko nastąpić mogą pod kierun
kiem Związku Narodowego Polskie
go, jako jedynej organizacyi powsta
łej z woli Narodu Polskiego w A-
meryce a opartej na zasadach Kon-
trytucyi 3-go Maja. ' 

Bracia Rodacy! Nadszedł czas, że 
sami sobie i światu całemu dowieść 
mamy że patryotyzin nasz nie jest li 
tylko demonstracyjnym, ale dojrza
łym do łącznego czynu. Nadszedł 
ozas, gdzie wszelkie osobiste ambieye 
przewodniczenia, służenia swoim par 
ty om, nareszcie dzielące nas tak częs 
to przekonania osobiste w sprawach 
wewnętrznych, z zaparciem złożyć 
musimy na ołtarzu Ojczyzny! Musi 
my dobyć z siebie wszystkie szlachet
ne uczucia miłości bliźniego i ofiar
ności, ażeby do głębi przejąć się po 
trzebą gotowości poświęcenia się—za 
wyzwolenie cierpiących we własnym 
kraju współrodaków i za odrodzenie 
drogiej nam Ojczyzny. 

Takim łącznym czynem, który 
nas dzisiaj pobudzić powinien clo 
wspólne; pracy dla dobra Ojczyzny 
jest Liga Wolności i Powszechny 
Kongres Republikański—dwie wol
ne Instytucye, o których zjednanie 
dla sprawy polskiej koniecznie po
starać się powinniśmy. Rząd Central
ny Związku Narodowego Polskiego 
uważał przeto za rzecz wielkiej do
niosłości zapisać cały Związek do 
tejże Ligi i Kongresu i niniejszem z 
wszelką przyjemnością donosi Sza
nownym Grupom Związku Narodo
wego Polskiego jako też wszystkim 
dobrze myślącym Polakom, że Zw. 
N. P. już przyjęty został na mocy 
urzędowego doniesienia odebranego 
przez Szan. Cenzora ob. W. Y. Przy
byszewskiego, do "Pan Republic 
Congress" i Ligi Wolności jako czło
nek czynny. 

Sesya tejże Ligi odbędzie się 10 
Kwietnia 1892 w Omaha, Neb. Tam 
nasi przedstawiciele, Szanowny Cen
zor p. Przybyszewski i założyciel 
Związku p. Andrzejkowicz przedło
żą sprawę polską, jej krzywdy i, 

prześladowania, jakie Naród Polski 
cierpi od stu lat. Zjazd w Omaha, 
N eb., będzie niejako przygotowaniem 
wielkiego kongresu pokojowego, 
który się w r. 1893 ma odbyć w Chi-
cago, i w którym udział wezmą 
wszystkie rządy ropublikańskie i de
legaci przyjaciół wolności z całego 
świata. Należy już dzisiaj pomyśleć, 
aby na tym kongresie jak największe 
dla Polski osięgnąć korzyści. Potą-
danem jest, aby emigracya Polska w 
Ameryce, Francyi, Szwajcaryi i in
nych krajach Europy, ułożyła wspól
ny memoryał w sprawie Polski, któ 
ra na pewno na kongresie w Chica
go będzie rozbieraną. Taki memoryał 
bez wątpienia przychylnie zostanie 
Przyj<Sty przez członków kongresu i 
bez porównania więcej przyniesie 
korzyści, niż protest zaniesiony nie
wiadomo gdzie przeciwko jednemu 
państwu zaborczemu: Rząd Central-
ny Związku Nar. Pol. na ostatniem 
swem posiedzeniu obradował już nad 
takim metnoryałem, a po porozumie
niu się z braćmi w Europie w tym 
względzie wspólnie wykaże, jak 
wielką zbrodnię polityczną popełniły 
trzy państwa zaborcze przez rozszar
panie naszej Ojczyzny. 

Zatem bracia w imię Boga i Ojczy
zny do jedności! Niech na ten głos z 
najodleglejszych zakątów tej przy
branej wolnej ojczyzny odezwą się 
bracia nasi i jakrajliczniej wstępu
ją do Związku Nar. Pol. a wspólna 
praca przyczyni się do prędszego 
wyzwolenia współbraci jęczących w 
niewoli i do odbudowania drogiej 
ojczyzny! ~\\ i ara w sprawiedliwość 
Boską, która narn dodawała sił do 
wiekowego męczeństwa, niechaj i 
dziś będzie naszą myślą przewodnią. 

Z braterskiem pozdrowieniem 
S. J'. Adalia Satalecki, Prezydent, 
Staw SłołHtńiiki, \ ice Prezydent, 
Antom Małłek, Sekretarz Jener. 
Stan. Pliszka, V ice-Sekretarz Jener. 
Michał Majewski, lvasver. 

Z NASZEJ OJCZYZNY. 

Na galowem przedstawieniu w 
operze w Berlinie razmawiał cesarz 
przez czas dłuższy z posłem Kościel-
skim. Rozmowa toczyła się natural
nie głównie nad obsadzeniem stolioy 
arcybiskupiej gnieźnieńskiej i pozna
ńskiej, w czem poseł Kośeielski ma 
mieć pewne zasługi. Przechodząc na 
osobę księdza Arcybiskupa Stablew-
skiego, chwalił cesarz jego sympaty
czną osobę i wystąpienia,—co jest 
gwarancyą pomyślnego rozwoju stó-
sunków i dobrej przyszłości. 

W roku bieżącym wybudowany 
będzie w Warszawie nowy gmach 
piętrowy na pomieszczenie biblioteki 
publicznej, znajdującej się przy uni
wersytecie. Budynek przedzielony 
będzie brandmurem na dwie połowy, 
z których jednę zajmią:sale dla publi-
czności, trzy czytelnie oddzielne 
(dla studentów, profesorów i publi
czności), fajczarnia i kancelarya 
biblioteki na piętrze: drugą zaś: 
księgozbiór, gdzie wszystkie urzą
dzenia, szafy i podłogi będą żelazno. 
Kosztorys obliczono na 400 tysięoy 
rubli. 

ZE STANU MICHIGAN. 

W Bay City jest 101 szynków. 
Kolej C. N. & M. zbuduje dworzec 

w Muskegon za $50,000. 
W Grand Rapids zbudowany bę

dzie rezerwoar za $10,000. 
Francuzi wybudowali piękny ko» 

ściół katolicki w Ishpeming. 
Fabryki nie mogą egzystować w 

Ishpeming i wyprowadzają się ztam-
tąd. 

Na kolei T. A. A. & N. M. zde
rzyły się pociągi towarowe we środę 
w pobliżu Samaria. Zetknięcie nie 
było zanadto gwałtowne i tylko lo« 
komoty zostały potłuczone. Tor był 
zawalony przez 2 godziny. 

W Omaha Nebraska, obchodzili w 
zeszłą Niedzielę państwo Trawiccy 
srebrne wesele. W rocznicę tę został 
związek ich na nowo w tamtejszym , 
kościele polskim pobłogosławiony* 


