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AMERYKA W TOLEDO 
Wychodzi w każdą środę i sobotę. 
Kosztuje $1.50 na rok z góry. *(25 

centów na 2 miesiące). 
Pod żadnym warunkiem za gazetę 

nie kredytujemy. 
Zamawiać gazetę można każdego 

czasu. 
Adres można zmienić kiedykol

wiek, ale należy podać zawsze stary 
i nowy adres. 

Na nowy rok wydajemy "Kalen
darz Polski," który stałym prenume
ratorom bezpłatnie poślemy. 

AMERYKA jest gazetą niezależną 
od żadnej partyi, ani też nie jest or
ganem żadnych "spółek byzneso-
wych." 

Naszem hasłem jest: "Precz z o-
błudą! Naprzód z wolą Ludu." 

AMERYKA donosi najwięcej robot
niczych wiadomości. 

AMERYKA sądzi wszystkie klasy 
według równej sprawiedliwości (nie 
uznaje "odmiennej sprawiedliwości" 
dla bogaczy). Uczciwie postępuje i 
nikogo się nie boi. 

Drukuje najlepsze utwory literac
ki, przeważnie oryginalne. (Jedy-
Da gazeta polska w Ameryce, która 
drukuje powieści, romanse i nowele 
oryginalne). 

AMERYKA ma ścisły druk i w jed
nej kolumnie pomieści więcej wia
domości, niż inne gazety polskie w 
dwóch. 

AMERYKA wychodzi dwa razy na 
tydzień, zatem donosi wiadomości 
wcześniej, niż inne gazety polskie. 

AMERYKA jest najtańszą gazetą 
polską. 

A. A. PARY"SKI, WYDAWCA. 

140 St. Clair st., Toledo, Ohio. 

Z NASZEJ OJCZYZNY. 

Odnaleziony spadkobierca. 
Warszawa.— Trzy lata dobiega, 

jak za pośrednictwem pism tutej
szych poszukiwano Andrzeja Lawel-
skiego, urodzonego w r. 1869 w 
Warszawie z matki Gabryeli Deleche 
francuzki. Adwokat paryzki po
szukiwał młodzieńca, celem zreali
zowania spadku po wuju, który po
zostawił znaczne mienie. Szczęśli
wy sukcesor nic o tem nie wiedzący, 
dopiero teraz został odnaleziony. 
Andrzej Lawecki odbywał służbę 
wojskową w gubernii ołonieckiej. 
Wskutek starań adwokata paryzkie-
go otrzymał urlop i przyjechał do 
Warszawy, aby zebrać potrzebne le-

fitymacye, z któremi udaje się do 
aryża. Lawelski jest czeladnikiem 

pozłotniczym i francuskiego języka 
nie posiada, stracił bowiem matkę w 
6 roku życia. Majątek, jaki ma od-
dziedziczyć, dbchodzi podobno mi
liona marek. 

Straż ogniowa w Oświęcimiu. 
Z Oświęcima.— W niedzielę, 14 

Sierpnia, odbyła się na zakończenie 
tegorocznego kursu strażackiego, 
na który przybyfo 14 delegatów za
miejscowych, o g. 9 rano msza Św. 
w kościele farnym. Po południu 
odbył się popis straży kęckiej, oś
więcimskiej i delegatów, zjazd związ
ku okręgowego, rozdania świadectw 
delegatom i wspólna uczta w restau-
racyi p. Leona Radwańskiego. Mię 
dzy delegatami znajdował się także 
p. Wojciech Chyc, nauczyciel z Nie
mieckiej Lutyni i zastępca tamtej
szej straży pożarnej. Nauczcie prze
mawiali między innemi pp.: Śmie
szek, Szczerbowski, kasyer miejski 
i J. Szczerbowski, miejscowy pro
boszcz. 

Nieszczęśliwy wypadek. 
Września.—Straszliwe nieszczęś

cie wydarzyło się w wiosce Budzia-
łowie w Górnem Królestwie. Jedy
ny syn państwa Grabskich, bawiący 
u rodziców na wakacyach, poszedł 
z dwoma kolegami na polowanie na 
kaczki i aby mieć lepszy cel, zasa 
dził się w trzcinie. Koledzy jego 
nie wiedzieli o tem i strzelali w trzci
nę do kaczek. Niestety strzał ugo
dził w ich przyjaciela, który natych
miast ducha wyzionął. 

Pożar w Jarocinie. 
Jarocin.— W Cilczy pod Jaroci

nem zgorzało prawie ao szczętu 
sześć JJgospodarstw. Ogień w chwili 
się rozszerzył, dlatego prawie nic 
nie wyratowano, tem bardziej, iż lu
dzie byli natenczas w polu zajęci. 
Na miejsce pożaru przybył książę 
Radoliński, który wręczył pogorzel
com znaczniejszą kwotę pieniężną, 
na zapomogę, również obiecał d&ć 
drzewo i cegły na odbudowanie po-
gorzałych budynków. 

Komisja kolonizacyjna. 
Wsie Rojewo i Kikowo, mające 

blizko 6,000 mórg, a należące dotąd 

do prowincyonalnego funduszu szkol
nego, kupiła Komisya kol. 

Upadł pod koła wagonu. 
Bytom—Na kopalni Hohenzollern 

chciał bremzer Franciszek Ibrom za
trzymać wóz. Przypadkiem pośliz 
gnął się i padł przed wóz, a koła 
przeszły po jego ciele. Jeszcze tego 
samego dnia odjęto mu prawą rękę, 
a stan jego zdrowia poważne budził 
obawy. Poprzedniego dnia pogrze
bał ów nieszczęśliwy swego ojca. 

Sprzedaż handln. 
Inowrocław.—Kupiec tutejszy p. 

Roman Strzyżewski kupił za 45,500 
m. kamienicę przy rynku, należącą 
dotąd do aptekarza K. Segala w Żni
nie. W donm nowonabytym znaj
duje się skład towarów kolonialnych 
wina i cygar; a nadto i hotel, ran 
Strzyżewskj mieszka już od 10 lat w 
mieście naszem. 

Wzorem szlachty. 
Majętność Mieleszyn, graniczącą 

z majętnością Sokolnikami pod Kłec
kiem, już dawniej nabytą przez Ko-
misyę kolonizacyjną, sprzedał, jak 
się dowiaduje "Kuryer" z wiarogod-
nego źródła, młody p. Kalkstein ko-
misyi kolonizacyjnej. 

Połączenia wsi. 
W powiecie mogilnickim połączo

no wsie Kierzkowo i Niewolno w je
dną gminę z nazwą: "Freihof." W 
powiecie szubińskim zaś połączono 
wsie Katynkę, Królikowo i Chraple-
wo w jedną gminę z nazwą "Króli
kowo." 

Także córka. 
Poznań.—Pewna robotnica pora

niła jakiemś ostrem narzędziem swą 
matkę tak ciężko, że nieszczęśliwą 
staruszkę musiano odwieźć do laza
retu miejskiego. Dobra córka. Nie 
ma co mówić! 

Morderstwo. 
Nytych.—Niedawno zamordowa

no w sąsiedniej wiosce Pręgowie 
starszą już niewiastę Fast, a jej sios
trę zraniono tak ciężko, że na drugi 
dzień umarła. Morderstwa dokonano 
w celu rabunku. 

ółupi zakład. • 
Kwidzyn.—Szewc K. stał się ofia

rą głupiego zakładu. Założył się, 
iż wypije od razu cały liter wódki, 
wskutek czego znaleziono go w lesie 
martwego. Pozostawia żonę i troje 
małych dzieci. 

Wędrówka za chlebem. 
Wrocław.— Do Sasów na robotę 

wyszło z górnego Szlązka tego roku 
75,000 ludzi. 

Pożar lasu. 
Podgórz.—We wtorek dnia 26 z. 

fh. spaliło się w Grabiu 100 mórg 
lasu. 

Przemysł domowy. 
Świecie.—Zamierzają tu założyć 

mleczarnię. 

Milę na minutę. 
Zamieszczona powyżej figura 

przedstawia nowo wynaleziono koło, 
które zapewne wycofa z biegu bicy

kle. Koło to poruszane będzie elek-
ktryką, człowiek zaś potrzebuje tyl
ko regulować siłę pędu i kierować. 

Agentem AMERYKI na Mt. 
Pleasant i okolicę jest pan Karol 
Damazy Nowak. Kto chce Amery
kę odbierać regularnie, niech prenu
meratę opłaci z góry u pana Nowa
ka* na co dostanie pokwitowanie. 

Z DETROIT I OKOLICY. 

L 
J 

—Jos. Sheid, który włamał się do 
żeleźniczego storu firmy Hunt & 
Roehrig, pn. 622 Gratiot av., skaza-
zany został na 5 lat ciężkiego wię
zienia i odesłany do Jackson. 

—Nowe zakłady desinfenkcyjne 
zaczną pracować około 1 paździer
nika. Potrzeba będzie tam 60 robo
tników. Kto nie ma stałej pracy, 
niech się tam stara. 

—George Mattison ukradł Karo
lowi Wasilewskiemu $69. Został a-
resztowany i wypuszczony do czasu 
procesu w sądzie wyższym pod kau-

—Henry Brushaber został skaza
ny na 5 lat ciężkiego więzieniu w 
Jackson, za kradzież dywanu z re-
zydencyi biskupa Foley. 

—Partya demokratyczna stara się 
O zorganizowanie saloónistow i przez 
nich chce zwycięstwo otrzymać w 
jesieni. 

Imigracya między Montreal, Que
bec i Detroit została zamkniętą z o-
bawy przed cholerą. 

—Ze strachu przed cholerą ludzie 
nie chcą kupować cukru niemiec
kiego. 

—Potrzebny piekarz. Zgłosić się 
piśmiennie p a. P. O. Box 402, Ovid, 
Mich. 

—Sezon szkolny w Detroit Col
lege rozpoczął się w poniedziałek. 

—Potrzeba uczniów do malarzy p. 
n. 28 Barclay Place. 

MICHIGAN. 

Flint.—Nowy teatr został tu Ot
warty w poniedziałek. 

Grand Haven.—We wtorek był 
tu przymrozek dość mocny. 

Calumet. — Poczta ztąd będzie 
przeniesioną do Red Jacket. 

Alpena.— L. T. Kline wynalazł 
nową maszynę do ciosania drzewa. 

Ingham.—W powiecie tutejszym 
w ub. miesiącu zastrzelono 11,427 
wróbli. 

Newaygo.—Henryk Lever został 
nominowany przez partyę ludową na 
senatora w 25 dystrykcie. 

Almont.—Piorun uderzył w sto
dołę Morrisa .) effrey i spalił ją z ze-
branem zbożem. Straty $3,500. 

Springport.—T. L. Sullivan brem
zer na kolei Lake Shore, został po
kaleczony przy spinaniu wagonów. 

Algonoe.—Józefowi BrokOwskie-
mu spaliła się stodęła i chlewy. Nie-
wymiócone zboże zgorzało prawie 
wszystko. 

Traverse City.—Kolej żelazna M. 
& N. E. wybuduje nowy dworzec 
który będzie najpiękniejszy w pół 
nocnej części stanu. 

Owosso. —Żona Arthura Gray, wy
toczyła proces o rozwód małżeństwa. 
W poniedziałek miało być przesłu
chanie w sądzie i gdy pani G ray u-
bierała się, aby iść do sądu, serce 
jej pękło i padła trupem. 

Z MT. PLEASANT I OKOLICY. 

(Od regularnego korespondenta.) 

MT. PLEASANT, PA. 
5 Września, 1892. 

Sprawa Franciszka Skinkusa, o 
której pisałem już, została ukończo
ną d. 2 września w sądzie kryminal
nym w Greenburgu. "Grand Jury" 
rozstrzygła, że Fr. Skinkus jest nie
winnie posądzonym o kradzież; nad
to przyznano mu prawo poszukiwa
nia poszkodowań z owej mściwej sio
stry Anny i brata Józefa za nieuza
sadnione aresztowanie. Żyd, który 
w tej sprawie najwięcej zawinił, jest 
wolny... 

Dnia 1 września w Greenburgu 
toczyła się sprawa Walentego Ko-
ciemskiego z Mt. Pleasant, który jest 
oskarżony o kradzież zegarka u W. 
Nitkiewicza. Kociemski i Nitkiewicz 
byli na poprawinach u p. Kadłubow-
skiego, gdzie się posprzeczali. Nit
kiewicz chciał wyrzucić Kocimskie-
który przyszedł podobno bez zapro
szenia. Podczas szamotania się, Ko-
cimski oderwał Nitkiewiczowi poło
wę kamizelki, w której był zegarek. 
Ponieważ zegarka nigdzie nie moż
na było znaleźć, Nitkiewicz zaskar
żył Kociemski ego o kradzież, i Ko-
cimski był stawiony pod kaucyą $200. 
Tłómaczem w sądzie był p. K. D. 
Nowak, otóż Kociemski, ze zemsty, 
zaczął opowiadać fałszywe pogłoski 
o p. Nowak i nawet poprosił kores
pondenta bufEaloskiego Echa, aby 
fałsze te napisał do gazety. Kores
pondent przysługę tę zrobił za piwo, 
na słowa Kociemskiego, nie przeko
nawszy się wcale o prawdzie.... 
Więc z tej sprawy wynikła druga: 

Kociemski został aresztowany o osz 
czerstwo prasowe i tym razem sta 
wiony pod kaucyą $500. Prawo w 
Pennsylvanii jest bardzo surowe dla 
oszczerców i byłby Kociemski mu
siał za swą głupotę ciężko odpoku-
•svac, ale ludzie go namówili, aby p. 
Nowaka przeprosił, co też uczynił— 
i p. Nowak sprawę umorzył. Ko
ciemski złożył przysięgę przed sę
dzią McWilliams, że zna p. Nowaka 
6 lat, i że nie ma przeciwko niemu 
żadnego zarzutu, aie owszem przy
sięga na to, że p. Nowak jest czło
wiekiem uczynnym, rzetelnym i do
brym patryotą. Co do sprawy o 
kradzież, ta jeszoze nie jest ukoń
czoną. 

WIADOMOŚCI O CHOLERZE. 

NEW YORK, 6 wrześ.—Dotychczas 
podlega kwarantannie dwadzieścia 
kilka okrętów. Na niektórych z nich 
nie było wypadku cholery, lec? pa
rowce muszą mimo to podlegać 20 
dniowej kwarantannie. Pierwszy o-
kręt, który miał na pokładzie osoby 
złożone cliolerą jest Moravia, dwa 
następne, to Rugia i Normania. Na 
okrętach prawie wszystkich jest wiel
ka liczba polaków. Na Rugia okręcie 
leży złożona cholerą niejaka Helena 
Bogacka i Kazimierz Dyspuła. Na 
okręcie City of Rome znajduje się 
także Choiński, znany bokser ame
rykański. Chce ou mimo to wydostać 
się na brzeg, który dodać tu należy, 
jest silnie strzeżony. Każda osoba, z 
owych statków, która chciała by się 
wydostać na brzeg, ma być zastrze
loną, jeśli nie cofaie się do miejsca 
kwarantanny. W New Yorku zresz
tą nikt o niczem nie mówi, tylko o 
cholerze. Widmo śmierci przeraża 
wszystkich i niema ceny, za którą 
by się nie zgodzono ustrzedz kraj od 
zarazy. 

WARSZAWA, 6 wrześ.—W gubernii 
Lublińskiej panuje wielkie rozgory
czenie między ludnością, że doktorzy 
miast ratować dotkniętych cholerą, 
pozwalają sobie ich zatruwać. Dwóch 
polaków, którzy tę wiadomość roz
szerzali, wpakowano na kilka mie
sięcy do więzienia. 

KRAKÓW, 6 wrześ.—Cholera silnie 
grasuje w następujących miejscowo
ściach na Szląsku i Galicyi: Wro
cław, Koźle, Lwów, Kraków, Oświę 
cim. Także w Poznaniu zachorowało 
kilka set osób na tę epidemię. 

LONDYN, 6 wrześ.—Kilkunastu i-
zraelitotn, którzy codopiero wrócili 
ze St. Zjed. do Europy, odmówiono 
wejścia w granice cesarstwa au-
stryackiego. Zostali cofnięci do Nie
miec. 

PARYŻ, 6 wrześ.—Drogą z Liver-
pola na Montreal jadą polscy żydko-
wie. Przybywają oni z okolic zarażo
nych cholerą. Chcą przśz Kanadę 
dostać się do Ameryki. 

LONDYN, 6 wrześ.—Przybywają tu 
setkami polscy żydzi i polacy, co jest 
przyczyną strasznego popłochu mię
dzy tubylcami. 

WIEDEŃ, 6 wrześ.—Urządzono tu 
szpital z 680 łóżkami, przeznaczony 
dla dotkniętych cholerą. 

RZYM, 6 wrześ.—Sporadyczne wy
padki cholery były w Neapolu, We-
necyi i Genui. 

TELEGRAJIY ZAGRANICZNE. 

Szkarlatyna w Londynie. 
LONDYN, 6 wraeś. — Zachorowało 

tu na szkarlatynę 3,500 osób. 

Zastój w Honolulu. 
HONOLULU, 6 wrześ. — W handlu 

panuje tu kompletny zastój, skut
kiem czego ceny na towarach bardzo 
spadły. 

Pięciu zabitych. 
FRAMERIES HAIN AUT, Francya, 6 

wrześ.—W kopalni Agrappe eksplo
dowały gazy przyczem pięciu robot
ników życie utraciło. 

la zabitych, a 20 rannych. 
KONSTANTYNOPOL, 6 wrześ. — W 

Pera zawalił się nowy budynek. Pię
tnaście osób zostało zabitych a 20 
odniosło znaczne uszkodzenia. 

Ruski szpieg. 
WIEDEŃ, 6 wrześ.—W Brisbane, 

w Austryi aresztowano rosyjskiego 
szpiega i osadzono go w więzieniu w 
Arad. Znaleziono przy nim doku
menty, kompromitujące rossyjską 
ambasadę w Wiedniu. 

Ospa w Australii. 
SAN FRANCISCO, 6 wrześ. — Paro

wiec Konowai w Australii i Honolu
lu przybył tu wczoraj i przywiózł 

wiadomość, że w Sydney grasuje o-
spa. Parowieo wykadzono i pasaże 
rom pozwolono wylądować. 

Dziewięciu zabitych. 
BERLIN, 6 wrześ.—W czasie pra

cy przy wieży w Królewcu, we 
wschodnich Prusach, oberwało się 
rusztowanie pod robotnikami. Spadli 
wszyscy z dosyć znacznej wysokości 
i dziewięciu z nich zostało zabitych. 

Baron Ton Selielliiig zrezygnuje. 
BERLIN, 6 wrześ.—Krąży pogło

ska, jakoby baron Schelling, mini 
ster sprawiedliwości,miał zamiar zre
zygnować. Zaczyna on od niejakiego 
czasu oświadczać się za postępową 
partyą. Rząd niemiecki czeka kry
zys!.. 

Straszna eksplozya. 
LONDYN, 6 wrześ. — Na okręcie 

Auchtermuchty, stojącym na kotwi
cy w Greenock powstał pożar, w re
zultacie czego eksplodowało 20 ton 
prochu. W porcie, w mieszkaniach 
pobliższych wielkie zniszczenie. O-
kręt zaraz zatonął, rozszarpany w 
kawałki. 

Korsarze na morzu. 
L,ONDYN, 6 wrześ.—Hiszpański o-

kręt Ycord został zabrany przez mu-
riskich korsarzy. Napadają oni na 
statki na wodach między przylądkiem 
Juley i Rio Deoro. Rząd hiszpański 
wysłał pancernik,celem wyratowania 
w niewolę wziętych żeglarzy i ode
brania okrętu. 

Panika w teatrze. 
BRUNN, 6 wrześ. — Około 2,000 

czeskich robotników napadli na poli-
cyę, ponieważ ta skonfiskowała icli 
gazetę socyalistyczną. Gdy zostali 
odparci, weszli do teatru, podczas 
przedstawienia. Publiczność, sądząc, 
że ogień wybuchł, rzuciła się w naj
większym popłochu do ucieczki. Do
piero milicya przywróciła porządek. 

Zakopane 3 miliony. 
CITY OK MUXICO, 6 wrześ.—Tedna 

z sióstr tutejszego konwentu znala
zła dokument, który wskazuje, że 
była przełożona tegóż konwentu, za
kopała w pewnem miejscu 3 miliony 
dolarów. Zakonnicy zaczęli kopać 
we ^skazanem miejscu, ale rząd do
wiedziawszy się o tem, wzbronił im, 
a sam się zajmie odszukaniem tej si\-
my. 

Z PITTSBUROA I OKOLICY. 

Komisya sanitarna czyni co tylko 
w jej mocy, aby stawić tamę chole
rze zaraz w zarodku, jeśli by się tu 
pokazała. W pewnem miejscu np. 
znaleziono suteryny o 30 stancyach 
w których mieszkało ogółem 105 
mężczyzn, 11 kobiet i 23 dzieci. 
Wszyscy są polakami. Gniazdo to za
raz rozpędzono. 

Przeszło 3000 robotników, zatrud
nionych przy sypaniu grobli pOd ko
lej Pennsylvania, między Philadel
phia i Pittsburgieni oddalono od pra
cy. Przyczyny szukać należy w sze
rzącej się pladze cholery. Pracowali 
tam przeważnie włosi, częściowo po
lacy i słowacy. 

Jan Hawlicz, słowak w Mc Kees-
port byłby zamordował swoją żonę, 
gdyby mu polieya nie przeszkodziła. 
Brutal powrócił do domu podchmie
lony i wszczął kłótnię z żoną, w cza
sie której wyjął wielki nóż i zadał 
jej kilka głębokich ran. 

Aleksander Lawrey, starzec 88 le
tni, mieszkający w Allegheny ożenił 
się z J. Gray, kobietą, liczącą 58 lat 
życia. Tu sprawdza się niemieckie 
przysłowie "Alte Liebe rostet nicht." 

W. Jennigs, czech z Bingham uli
cy, został postrzelony przypadkowo 
w głowę. W kilka godzin później 
umarł. 

J. Piffer z Madison ave. spadł ze 
wschodów i złamał sobie kark. 
Śmierć była natychmiastową. 

Frick i inni urzędnicy odbierają a-
nonimowe listy z pogróżkami. 

WIADOMOŚCI Z CLEVELAND. 

Dzień Pracy był uroczyście ob
chodzony przez tutejsze organizacye 
robotnicze. 

Fr. Knipperenberg, został areszto
wany za przywłaszczenie sobie cze
ku bankowego. 

Na torze kolei Lake Shore znale
ziono trup jakiegoś człowieka. Przy
puszczają, że został zabity przez po
ciąg. 

M. Littlefield, 15 letnia dziewecz
ka uciekła z domu, w towarzystwie 
jakiegoś gacha. Zakochani dadzą o 
sobie znać... po ślubie! 

W więzieniu powiatowempowiesiJf 
się Jan Kolysar, czech, który zamor* 
dował swoją żonę, gdy z innym męż
czyzną uciekła. 

Karol Przybylski zapłacił w sądzi# 
policyjnym $10, i koszta i powędro
wał na 30 dni do kozy za kradzież 
mosiądzu z Cleveland Rolling Mili. 

Edd:e Randall, 13 letni chłopa^ 
strzelił z fuzji do kilkunastu dzieci 
stojących w alei Dale i trzy z nich 
poranił. Chłopaka uwolniono po za
płaceniu 2 dolarów kary. 

Karol Hines, 23 letni młodzieniec 
zastrzelił się w sobotę rano. Za mie* 
siąc miał się odbyć jego ślub z pac* 
ną G. Sommers. Co było przyczyną 
samobójstwa—nie wiadomo! 

Okręt Western Reserve z Cleva% 
landu rozbił się pa jeziorze Superior, 
60 mil od White Fish Point. Utopi*, 
ło się przytem 27 osób. Tylko Harry 
Stewart zdołał się wyratować. 

Na poczcie tutejszej niemałej tra« 
my naorali urzędnicy, gdy przywi©. 
zionodo bióra list pochodzący zHatn* 
burga — który według ich zdania 
"cierpiał na cholerę." Biegli oni jak 
szaleni do aptek po anti-choleryczae 
lekarstwa. 

ZNOWU MODA. 

Do czego też to moda nie dopro
wadzi! 

Znają się chińczycy na wielce sztu
cznej uprawie kwiatów, aż do podzi* 
wu nieraz, czemużby i nasze damy 
nie miały się znać na sztucznej uprą* 
wie swych kształtów!... Rzecz tak 
pojedyncza i prosta... jak obręcz. 

Powyższa figura przedstawia f&* 
cętkę, która jest: 

Cienka niby glista, 
Blada, gdyby mara, 
Na ulicy cacko, 
W domu jak... poczwara!... 

Póki malowidła 
Nie zeszły z jej lica, 
Przyprawcie jej skrzydła, 
Będzie... anielica! 

Ale skoro młodzian 
Całusa jej skradnie. 
Wnet i blansz z jej twarz^, 
I róż wnet odpadnie. 

I poci tą skorupą, 
Co oko tak łudzi, 
Ujrzymy straszydło 
Odmienne od ludzi!... 

DZIWACTWA. 

"Polonia" w Baltimore o księdzu 
I\ Szulborskitn: "Liczy obecnie 30 
lat życia, a więc znajduje się w naj
większej sile wieku męzkiego (szko
da, że nie babskiego), która daje pe
wną gwarancyę (no przecież!!) iż nasz 
ksiądz proboszcz energicznie popro
wadzi swoją parafię." (I parafianki 
także—no, a jakże!...) 

"Polonia Clevelandska" dono
sząc o przybyciu sióstr Felicyanek, 
do par. N. S. Jezusa, kończy swój 
artykuł w taki sposób: Jesteśmy 
przekonani, że parafianie z nowyoa 
sióstr będą zupełnie zadowoleni." 
Według tego, wątpić należy czy pa
rafianki to zadowolenie podzielać bę
dą! 

Goldszmit w art. "JVa czasie" w 
"fiTowem Życiu.'1'' "Znakomity znaw
ca starożytności, oraz zasłużony 
chrześciański uczony i pisarz, Jerzy 
Ebers, w znanej swej powieści: 
"Córka Faraona" ten sam mniej wię
cej, co i my wypowiada pogląd." 
Należy to rozumieć odwrotnie,że nie 
Jerzy Ebers wypowiada ten sam po
gląd co pan Goldszmit, ale i pan G., 
powtarza pogląd Ebersa. Skromność 
p. G. nie pozwoliła mu się w ten spo
sób wyrazić... 

Niagara Falls & Toronto Excursion. 
Saturday,Sept. 10th via the Nickel 

Plate. The last of the season run for 
the special accommodation of patrona 
who desire to visit the Toronto Expo
sition. 


