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N O W E I P O E Z Y E .  

MĄŻ—WOJAK. 

Opowieść wierszem napisana. 
Żył był za dawnych już czasów, 
Kapitan, i całą gębą pan wojak!... 
Lecz mu się w służbie sprzykrzyło 
I wystąpił zeń nieborak. 
I w ojczystej swej zagrodzie 
Osiadł w końcu jak należy. 

Nie odziewał się po modzie... 
Lecz wypełniał tryb żołnierzy!... 
Ozem on na wsi się zajmował? 
Wspierał prostaczków oświatą, 
Czasem.... wiersze kohiponował, 
Lub myślał wziąć żonę bogatą!... 
Choć na twarzy widać było 
Ślady ospy niezgładzone 
Jednak licho go trapiło, 
Aby pojąć.... piękną żonę! 
Chcąc z tej sprawy wyleźć gładko!... 
Zakochał się jako nadko!— 
Mówił: tak żyć to nie sposób! 
Wszak pochodzę z dobrych Osób.... 
Koniec końcem* mosterdzieju— 
W głowie mi nie brak oleju!.... 
A była pani Jakubowa 
Po Obrempolskim młoda wdowa, 
Po stolniku z Ostrołęki, 
Słynna w świecie swemi wdzięki, 
Mówiła ładnie i gładko; 
Przytem posażna jak rzadko: 
Miałe z brylantem zegarek.... 
Cztery wioski i folwarek. 
Nasz kapitan, wojak śmiały 
I z figury okazały, 
Mówił: czekać już nie idzie 
Więc co ma być, niech raz będzie! 
Wżdy się chełpił tęgą głową, 
Aż się zswatał z wdówką Ową. 
Aże nie dał folgi sercu, 
Wnet z nią stanął na kobiercu!.... 
Żonka dobrz® rozumiała, 
Że znalazła to co chciała, 
Bo choć mąż jest wojak srogi, 
Skróci mu ona wnet rogi. 
Leci czas—godziny, minuty, 
A mąż siedzi jak przykuty. 
Więc mówiła: to nie sposób!— 
Wszakżem w rzędzie cudnych osób, 
Wychowana jestem w mieścU, 
I z wieśniakiem tutej pieść się!.... 
Nie zna co reduty, bale 
Wyprzedał konie, fornal©. 
Nazajutrz zaledwo rano 
Żona płacze rozdąsana 
Że ma męża lunatyka, 
Że po nocach jak koń bryka!.... 
Sama do pomocy skora, 
Każe posłać po doktora. 
—Tutaj od nas niedaleko 
Jest wielki lekarz—aptekarz 
Abyś mógł żyeie ratować 
Trza się co prędzej kurować. 
I w tej chwili wnet zwołano 
Całą czladź: przykazano 
Aby jechac całą mocą 
Przywieść lekarza przed nooą. 
Sama listek napisała 
Doktorowi wraz posłała. 
Wnet owy medykus wstępuje 
I tak siebie przedstawuje; 
Byłem w Paryżu, w Londynie 
Jam praktyczny w medycynie; 
Mój szwagier sławny aopat 
A Eskulap mnie chrzestny brat. 
Chcesz li być zdrowym kapitanie?— 
—O zapewne, zacny, panie! 
Co noc więc będziesz związany 
Póki nie będzie w tem zmiany 
Masz na te warunki się zgodzić— 
Broń Boże, w nocy gdzie chodzić! 
Ledwo dziewiąta wybiła 
Leżał nasz wojak związany 
Aby lunatycką siłą 
Znów nie został opętany. 
Aż wreszcie usnął spokojnie, 
Bo dziś nie myśłał o wojnie. 
Wraz się budzi odurzony 
I przemówić chce do żony. 
Żono, o żono, kochana! 
Ach jak mocno ty zaspana!— 
1 chce się podnieść z pościeli 
By poszukać swojej żonki, 
W tem porwały się postronki!.* 
(Albo je też dyabli wzięli.) 
Zrywa się biegnie, szaleje. 
O Boże, cóż się tam dzieje!.... 
Patrzy i oczom nie wierzy, 
Że żonka jego tam leży!... 
Doktór zerwał niecnota, 
Katunku w ucieczce szukał-— 
.Żonkę spotkała sromotni 
Mąż—wojak stękał i fukał!... 

DR. N. G. BOKYSOWICZ. 

NOWINY KRAJOWE, 

W Pottsville, Pa, grasuje mocno 
dyfterya. 

W Wyoming i Colorado spadł 
śnieg na 5 stóp^ 

Przy Garrett, Ind wykoleił się po
ciąg. Trzydzieści wagonów jest 
zdruzgotanych. 

Telegrafiści na kolei Santa Fe., w 
Topeka, Kas; zastrajkowali o pod
wyższenie zapłaty. 

ł( Telefon z New Yorku do Chicago 
już ukończono. Jest to najdłuższa w 
świecie linia telefoniczna. 

Artur Yorke, w Sutton, O., zadu
sił swoje dziecko zapychając mu u-
sta tytoniem. Został skazany na 3 
lata więzienia. 

W Greenup, Ky., popełniła samo
bójstwo młoda 18 letnia dziewczyna, 
skacząc z 40 stóp wysokiej skały. 
Przyczyny nie znane. 

W Saginaw, Mich., aresztowano 
50 letniego G. Lee, który miał nie
moralny stosunek z 13 letnią Maryą 
Steel. W sobotę będzie proces. 

W Hazleton, Pa., a raczej w Mil-
nesville, małej osadzie pobili się Sło
wacy z włochami. Zabito niejakiego 
Plutarko i kilku innych poraniono. 

W Alliance, O., zabił koń, 6-let
niego chłopca, Henryka Tampleton, 
kopnięciem w czoło. Uderzenie było 
tak wielkie, że mózg wypadł na zie
mię. 

Prezydent Harrison nie przybędzie 
na uroczystości dedydakacyjne Wy
stawy Światowej, z powodu choroby 
żony. Natomiast przybędzie tam Cle
veland.' 

Cleveland już rozdaje urzęda!... 
Na generalnego pocztmistrza przez
nacza gub. Gray z Ind., choć jeszcze 
sam nie jest na urzędzie ani też nie 
będzie. 

W Cincinnati, O., toczy się proces 
księdza Smith, profesora greckiego 
i hebrajskiego języka w Lane semi-
naryum i oskarżonego o nauczanie 
herezyi. 

Z szkoły publicznej w St. Mary O., 
wydalono prof. Albr. Rantenbach, 
który oprócz zasad pedagogii, znał 
się także na bałamuceniu dziewcząt... 
szkolnych! 

Niedaleko Hillsbory, N. M., od
kryto górę bogatą w pokład węglanu 
cynku. Wartość obliczają na $35 za 
tonę. Żyły te rozciągać się mają na 
przestrzeni 500 akrów. 

W pobliżu New London, w R. I. 
zderzyły się dwa pociągi. Cztery o-
soby zabite. Odpowiedzialnym za 
nieszczęście czynią telegrafistę w 
Norwich. Aresztowano go. 

W Stirling szybie w Shamokin, 
Pa., eksplodowały gazy. Jeden ro
botnik został na miejscu zabity. 
Czterech zaś odniosło wielkie popa
rzenia a ośmiu utraciło chwilowo 
przytomność. 

W St. Mary, O., zabił E. Eversman 
swego brata Romualda. .Biegli oni 
szybko przez las, polując za zwierzv-
ną, gdy wtem starszy brat upadł, 
fuzya wypaliła i cały nabój wpadł w 
serce nieszczęśliwego brata. 

Z więzienia Sing, Sing w New 
Yorku wypuszczono H.W. Jachmego 
byłego aldermana, który maczał pa
zurki w nieczystych sprawach. (Ńa-
sze miasto Toledo też zdaje się pryai 
w tej mierze chce trzymać!) 

W szpitalu Bellevue w New Yorku, 
umarł w czwartek zeszły Adolf Nor-
rejko, polak, znany tłumacz dzieł 
rosyjskich na język angielski. Za 
spiski nihilistyczne był on dwa razy 
wypędzony do Syberyi. Pisywał tak
że do gazet polsko-amerykańskich. 

W sądzie policyjnym w Wood
stock toczy się sprawa, w której ob
winiony, Henryk Hyatt jest oskarżo
ny.... o dwókrotne sprzedanie pan
ny Mira Mathews. Raz zaś wymienił 
ją za ... wyścigową ktacz. Niesz
częśliwa ofiara brutala zdołała uciec. 
Jest ona głównym świadkiem w tej 
głośnej sprawie. 

Wielką BęnsafCjfą i feywofcło Biby 
zeznanie Yan Leona, odsiadującego 
w Columbus, że w więzieniu tem 

przygotowywano się do mordowania 
straży i ucieczki. Historyi tej można 
i nie można dać wiary, gdyż może 
ona obliczona na efekt. Van Leon 
od dawna stara się o nowy proces 
chciałby bowiem uwolnić się od 
śmierci. 

W Idaho, w pobliżu Deer Fiat, 
stoczyli obywatele bójkę z bandą 
koniokradów. Ośmiu złoczyńców po
łożono trupem, reszta zbiegła. 

W Rockford, 111., wydano w jed
nym dniu papiery obywatelskie 500 
Szwedom. Poprzedzani orkiestfą, 
szli korowodem aż do cyrkułu, zkąd 
w takim samym porządku powrócili 
obywatelami. 

W Englewood, przedmieściu mia
sta Chicago, powstał pożar w hotelu 
Ivent'a, gdy wązyscy spali. Córka 
Kenta, gdy się zbudziła i zobaczyła 
dym w pokoju, wyskoczyła na ulicę, 
a padając głową na bruk, na miejscu 
się zabiła. Prócz tego w ogniu miało 
zginąć wiele innych osób. Szkody 
obliczają na przeszło pół miliona do
larów. 

Złapani w fabryce. 
HOMESTEAD, 18 Października.— 

Trzej strajkerzy, Gibson, Dugan i 
Clemens zostali aresztowani wśród 
fabryk|Carneg:ego, jako podejrzani 
o zamiar wysadzenia w powietrze fa
bryk. Rozbiegła się nawet zaraz po
głoska, że mieli oni pełne kieszenie 
bomb i tp!. ... Wszystkie te pogło
ski są rozsiewane w celu szkodzenia 
strajkerom. Robotnicy ci bowiem 
nie poszli wysadzać fabryk, ale do
wiedzieć się, jak rzeczy stoją między 
nieunijnymi robotnikami-

Straszna śnieżyca. 
Z Denver Colorado, telegrafują o 

niebywałym dotychczas blizardzie, 
jaki niezmierne wyrządził e^kody w 
Wyoming. Na szynach kolei Rock 
Island zmarzł człowiek, który jechał 
drezyną, w innem zaś miejscu zmar
zło 400 owiec. W bardzo wielu 
miejscowościach ludzie zaskoczeni w 
polu szaloną śnieżycą i mrozem nie 
powrócili więcej do domów. Szkody 
zrządzone sę ogromne. 

Prodnkcya kawy. 
WASHINGTON, 18 października.— 

Do Bióra Amerykańskich Repubik 
donoszą, iż Mexico dostarczy tego 
roku przeszło 40 mil. Ib kawy. Za 
lat kilka liczba ta się potroi. Także 
dobry zbiór kawy jest w Guatemaii, 
w Puerto Borrios, na Turko i Caicos 
wyspach. Plantacye kawy coraz tam 
liczniejsze. 

Czarny waryat. 
CHICAGO, 111., 18 paźdz.—Niejaki 

A. Jones, "ksiądz" przepowiada, że 
Chicago spotka wielka katastrofa, w 
której wielkie budynki z ziemią się 
zrównają a naród we krwi brodzić 
będzie. Niedowarzonego mędrca are 
sztowano i odesłano tam gdzie daw
no siedzieć powinien, do domu wa
ry ató w. 

Eksplozja gazu naturalnego. 
Na farmie Hyatt w Indiana, w po

bliżu St. Mary, eksplodował gaz w 
studni, skutkiem czego sześć osób 
jest mocno poparzonych i poranio
nych, drugie tyle" lekkiej doznało 
kontuzyi. 

NOWINY Z CLEVELAND 
Od regularnego korespondenta. 

j CLEVELAND, O, 
1 18 Paźdz.. 1892. 

Na East Cleveland, w pobliżu Gar
field pomnika podłożył ktoś na szy
ny tramwajowe butelkę z materyą 
wybuchową. Gdy wagon tramwajo
wy na to najechał, został wyrzuco-
ny w górę i częściowo zepsuty. 
Szczęściem nie było w tramwaju ża
dnego pasażera. Podejrzywają jed
nego z oddalonych robotników. 

Na kolei Lake Shore przejechany 
i zabity został, jakiś nieznajomy czło
wiek. 

Dr. Orrin J. Hurd, został areszto
wany za przesiadywanie w szynku z 
pewną wątpliwego charakteru kobie
tą. 

Panna L. Winoska, 19 letnia 
dziewczyna zarzyła truciznę, z zamia
rem ode bania, so bi? życia. Doktorzy 
ją uratują. ' * > *- 4 • * ' 

Józef WoKz, polak} został aresz 
towany za włamywanie się do waj 
gonów kolejowych i wykradanie to
warów. 

Przyjdźcie po papiery 

Z CAŁEGO »WIATA. 

TELEGRAMY ZAGRANICZNE, 

Dnia 4go listopada odbędzie się w 
Berlinie kongres socyalistów. 

Emin Puszą jest w najcięższej nie
woli w obozie arabów w Tabora. 

Socjaliści w Londynie urządzają 
13-go listopada na Trafalgar Square 
wielką demonstracyą. 

W Weilingsborough, Northamp
tonshire, Anglia, żyje człowiek, któ
ry dziś liczy 107 lat życia. 

Na wierzchołek góry Mont Blanc 
wdrapali się niedawno chłopczyk 12-
letni i dziewczynka 131etnia. 

Cesarz Wilhelm obiecuje rozwią
zać sejm, jeżeli tenże nie uchwali 
nowego prawa wojskowego. 

Austrya na urządzenie swego od
działu na wystawie światowej prze
znaczyła $125,000. Z tej sumy 15 
tysięcy wyłącznie na dział sztuk pię
knych. 

Plemię Wahehe w Zanzibarze, na
padło na niemiecką stacyą Umpwa-
pwa i zabito gubernatora oraz kilku 
z jego służby. Zabity też pono zos
tał pułkownik Zalewski. 

W-Berlinie jest prawdziwa epide
mia samobójcza. W czternastu mie
siącach zabiło się 62 młodzików. Z 
tych 54 nie miało po lat 15, a jeden 
był dopiero w 7 roku. 

Stan księcia Pedro z Koburg,wnu
ka Dom Pedro, jest niezmieniony. 
Książe pozostaje w Doebling asylum 
a napady ma tak gwałtowne', że na
wet przyjaciół nie może rozpoznać. 

W Petersburgu odbywał się kilka 
dni temu sąd, aresztowanych za za
burzenia w czasie cholery. Czterech 
skazano na śmierć, a resztę na wy
wiezienie do kopalń Syberyjskich. 
Po moskiewsku!... 

Okręt Bokhavo, który odpłynął z 
Shanghai 8 bm. jadąc do Hong Kong 
zaginął na oceanie, przy wyspach 
Sand. Tylko 23 osoby z załogi całej 
zdołały się uratować. Ilu pasażerów 
było na tym okręcie jeszcze nie wia
domo. 

Z raportów co do zbiorów w roku 
bieżącym w krajach europejskich, 
widzimy, że są One o 15 procent le
psze, jak roku zeszłego. Jedyny wy
jątek stanowią Włochy. Rosya zbie
rze pszenicy 215,000,000 buszli. Z 
tej liczby około 70,000,000 buszli 
pójdzie za granicę. 

Domingo L. Ruiz, generalny kon
sul amerykański w Equador, został 
aresztowany za oszustwo. Oprócz 
niego aresztowano kilku innych u-
rzędników, którzy zostali zrujnowa-
ai przez kobietę, Bertę Laws. Fał
szowali kwity bankowe, na imię wi
ce konsula Preston i dawali pienią
dze owej nierządnicy. 

Carnegie przybył z żoną do Lon
dynu. Pisze on obecnie książkę w 
kwesty robotniczej, w formie roz
mowy dwóch robotników. Powiada, 
że od dawna zastanawiał się nad po
łożeniem robqtnika!... Teraz zapew
ne chce mmydać rady, jak ma mil
czeć, gdy kapitalista niesprawiedli
wość mu wyrządzi!... 

W Fanchow w Chinach grasuje 
cholera, sprzątając setki ludzi co
dziennie. Lud tamtejszy posądzając 
europejczyków o sprowadzenie cho
lery, więzi ich i torturuje. Niektórym 
poucinano głowy,a serca ich i wnętrz
ności wrzucono w rzekę. Wielu z tru
dnością ratowało się ucieczką przed 
rozwścieczoną ludnością. W Yeliang 
podpalili kilka domów, a w ogniu 
zginęło 200 osób. 

Zaprzedanie w niewolą. 

SAN FRANCISCO, 18 paźdz.—Tu
tejsza gazeta "Examiner" podaje 
obszerny artykuł o zaprzedaniu w 
niewolą 388 mężczyzn z wyspy Gil
bert. Zawieziono ich na okręcie 
Montserrat do Guatemaii i zaprze
dano jako robotników, na lat pięć, 
po $100 za głowę. Handel ten 
uprawiano tutaj dąwno. Do okrę
tów, które handlem niewolników 
się trudniły, należały Montserrat i 
Tahita. Ten ostatni zatonął pod
czas burzy na morzu, z 400 niewol
nikami. ,-jy) "vlK 

Trzęsienie ziemi. 
BUKARESZT, 18 paźdz.— W całej 

okolicy przy bałkańskiej dało się u-
czuć silne trzęsienie ziemi. W Bu
kareszcie trzęsienie trwało 15 se
kund, w Galac 30 a 90 w Olteniba. 
Ostatnia miejscowość, jest oddalona 
od Bukaresztu 35 mil. Ludność 
tamtejsza, wystraszona wielce, po
częła uciekać na ulicę, aby nie zgi
nąć w gruzach. Szkody w mieście 
są niezmierne, niektóre domy cał
kiem popękały. Życia jednak nikt 
nie utracił. 

Zaburzenia w Carineanta. 
PARYŻ, 18 października. Górnicy 

w Carmeanix zbuntowali się przeciw 
tamtejszej władzy. Nie ma dnia, aby 
nie było potyczki z żandarmami. 
Markiz deSolagas, dyrektor kopalni, 
zrezygnował, chcąc w ten sposób zła
godzić sprawę, ale się omylił. Górni
cy postanowili nie ustępować. 

Z NASZEJ OJCZYZNY. 

Znany archeolog warszawski p. 
Matias Bersbon podczas swej podró
ży zagranicę odznalazł modlitewnik, 
należący do rodziny Leszczyńskich, 
w starożytnej oprawie, z wyciśnięty
mi na okładce herbami. 

W borysławskich kopalniach wos
ku ziemnego stracił niedawno życie 
robotnik Franciszek Wojnar z Kor
czyna, skutkiem zaczadzenia gazami 
w szybie nafto'wyra. Inny robotnik, 
Hryń Szewczuk odniósł ciężkie obra 
żenie ciała z powodu usunięcia bryły 
pokładu ziemnego w chodniku Dod-
ziemnym. 

We Lwowie poczęło wychodzić 
nowe pismo robotnicze pt. "Młot" 
w duchu socyalistycznym, redagowa
ne przez dzielnego szermierza spra
wy wydziedziczonych, p. Daniluka. 
Adres "Młot", 28 ul. Batorego, 
Lwów [Lemberg] Austrya, Europa. 
Nowemu pismu życzymy najlepsze
go powodzenia. 

Antoni Dienheim Bracheoki umarł 
w 90 r. życia w Biłce Królewskiej 
pod Lwowem. Był to jeden z bar
dzo już szczupłej garstki epokowych 
żołnierzy z czasów w, ks. Konstante
go. Za waleczność na polach walki 
w r. 1831 ozdobiony'został krzyżem 
"virtuti militari" i wielu innemi od
znakami wojskowemi. Cześć jego 
pamięci. 

W Kąsicnowie, pod Szamotułami 
zabił pewien czeladnik szewcki pra
cującego z nim razem w warsztacie 
ucznia, pochodzącego z Buku, wy
strzałem z rewolweru. Według 
jednych stało się to skutkiem nie
ostrożności, w żartach, według dru 
gich iozmyślnie, gdyż sąsiedzi sły
szeli sprzeczkę, jaka zajść miała na 
krótko przed wypadkiem. Śledztwo 
jest w biegu. 

Z Warszawy donoszą: Dobra 
ziemskie Giełdudyszki z miastem 
Saki, własność br Franciszka de 
Keudell, położone w północnym 
pasie gubernii suwalskiej, zawiera
jące przestrzeni 22,000 mózgów, na
była spółka, w której skład wcho
dzą: Jan Swida, A. Bottuć, Stefan 
Wereszczak, Józef Montwiłł i Abdon 
Zan. Od lat wielu jest to jedyna 
tak korzystna dla nas tranzakcja. 

Gumowe pi trutki na rozwolnienie. 
Nowe to lekarstwo, przeczyszcza

jące żołądek,jest najprzyjemniejszem 
na rozwolnienie, jakie kiedykolwiek 
polecono publiczności. Pigułka taka 
jest podobna do zwyczajnego cukier
ka gumowego, ale nie posiada nie
przyjemnego smaku medycyny,prze
to można ją przyjąć, jakby cukierek. 
Rezultat jfest także przyjemnym. 
Jest to najskuteczniejsze lekarstwo 
na ból głowy, trudność trawienia, 
letnie dolegliwości, żółciową choro
bę,oraz na wszystkie inne dolegliwo
ści, które usuwają zwyczajne lekar 
stwa. Działa pomału, lecz skutecznie 
i bezpiecznie; dlatego jest o wiele 
lepsze od zwyczajnych pigułek, któ
re nawet są nieprzyjemne do zaży
cia. Pigułki te są najdoskonalsze dla 
dzieci i dorosłych ze słabymi żołąd
kami. Pigułki owe są sprzedawane w 
małych paczkach po 10c. oraz w wiel
kich, po 25c. Jeżeli aptekarz nie u-
trzymuje ich, to wyślemy takowe po 
otrzymaniu ceny. Jednakże wolimy, 
aby każdy nabywał pigułki wprost 
od aptekarzy. SYLVAN REMEDY Co., 
Peoria, 111. 
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*o papiery obywatelskie! 

0 Wymarszu. 
W wielkim korowodzie w Dziefl 

Kolumba weźmie udział przeszło 
15,000 osób, podzielonych na 15 dy-
wizyj. Każda z dywizyi marnieć mu. 
zykę. 

Korowód wyjdzie z rogu Madison 
i 12ej ulicy, o g. 2 po poł. a nastę. 
pnie po skończeniu zbiorą się wszys
cy w parku przy magistracie, gdzie 
stosownie do okoliczności wygło
szone będą mowy. Wieczorem za$ 
przy Riverside parku na rzece odbę. 
dą się popisy okrętowe i spalone zę. 
staną ognie sztuczne. v 

Pan 11. S. Bunker, jeneralny maJS 
szałek procesyi w Dniu Kolumba 
ogłasza program całego poohodu, 
który podajemy o tyle o ile on pol
skie towarzystwa może obchodzić. 
Procesya wyruszy z rogu 12ej i Ma
dison ulic, w Piątek o godzinie 2ej 
po południu. Dlatego już o lej go. 
dżinie wszystkie towarzystwa i mu
zyki powinny znajdować się narogu 
powyższych ulic. Z tamtąd Wyruszy 
korowód przez następujące ulice: Z 
Madison ulicy rrtg 12ej przez 12t% 
aż do Monroe tą do Summit,do Wal
nut, do Superior; następnie przed Su
perior do Adams, do St. Clair, do 
Madison, do lOej ulicy aż zatrzyma 
się przy magistracie. Polacy pójdą w 
dy wizy ach iOej i 13ej, W pierwszej 
dywizyi pójdzie policy i urzędnicy 
miasta oraz wozy, z alegorycznemi 
postaciami, przedstawiającerr.i Stany 
Zjednoczone, Kolumba. W dziesiątej 
pójdzie parafia świętej Jadwigi w 
porządku jak następuje: Marszał
kiem będzie P. Szelążkiewicz. Tow, 
Rycerzy Stefana Batorego, tow. św 
Wicentego a Paulo, tow-św- Józefa, 
tow. Nar Jana 111 Sobieskiego. W^ 
trzynastej zaś dywizyi idzie parafia 
św. Antoniego. Pułk Ułanów, tow. 
św. Dojninika i tow. św. Józefa. 

POSZUKIWANIA. 

Poszukuję Jana Krzonowskiego, 
z Gałężeńskiej kolonii, który prze
bywa w Detroit. Kto by wiedział o 
j^go adresie lub on sam, niech raozy 
donieść do Józefa Brezelak, 1185 Ne* 
braska ave., Toledo, Ohio. 

Poszukuję Wojciecha Jaworskie* 
go, pochodzącego z Duszna pod 
Trzemesznem. Podobno przebywa w 
Detroit od 10 lat. 

Także poszukuję Mich. Walczaka, 
z Duszna, który przebywa w Ame
ryce 2 lata. Ktoby wiedział o adre
sie ich, niech będzie łaskaw zawia« 
domić mnie. Antoni Minga, 

1412 Forrer st., Toledo, O* 

Franc. Kwapich poszukuje męfta 
swego Antoniego Kwapich, który 
wyjechał z Toledo przed miesiąoem 
(około 19 Lipca.) Ktoby wiedział o 
jego adresie niech doniesie do Fran
ciszki Kwapich, c. of Jan Kwapioh, 
1402 Tecumseh & Junction ave., To
ledo, O. 

James Pilliod, Adwokat. 
Załatwia wszelkie sprawy prawni

cze w sądach amerykańskich i euro* 
pejskich. Ofis: Anderson Block, rtfg 
ulic Madison i Summit. 

The Toledo Brewing & Malting Co. 
Przy narożniku ul. Division & Ha

milton, wyrabiają najlepsze piwo: 
Pilzeńskie, Kulmbacherskie, Wie
deński i Lenk'a Extra Pilzeńskie ex-

ortowane, w beczkach lub w butel-
ach. Piwo nasze jest doskonałe, a 

ceny dla salonistów bardzo umiarko
wane. Piwo wysełamy do wszystkioh 
części świata, bo wszędzie już sobie 
zjednało klintelięswą doskonałością. 
Obstałunki przyjmujemy osobiście 
lub lhtownie. Telefonu No. 395. PE
TER LENK, Prez.j JOHN HUBBNKB, 
Supt. 

OD REDAKCYI. 
Z powodu wielkiej uroczystośoi 

Kolumba w piątełc, gazeta nasza wyj
dzie dopiero w Sobotę, wskutek cze
go zamiejscowi Abonenci dostaną ją 
w poniedzałek. 

The Columbia Brewing Co. 
43-51 Commercial st. 

CLEVELAND, OHIO. 
TANIA GROSERNIA, 

Dobre powidła po 80 centów* 
Dobre masło po 18 centów. 
Hasło w kamionkach 17 e. Ib. 

Po tanie towary idź do: 

F.i Rood 624 St. Glair st, 


