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łŁosztu.ie • • $1.50 
Pod żadnym warunkiem za gazetę nte kredytu-

3e??y- , • , Zamawiać gazetę można każdego czasu. 
Adres można zmienić kiedykolwiek, ale należy 

odąć stary i nowy adres. 
>':i Nowy Kok wydajamy "Kalendarz Polski," 

itóry prenumeratorom bezpłatnie posyłamy. 
A H E B Y K A  jest gazetą niezależną od żadnej par

zył,ani też nie jest organem żadnych "spćtel: byz-
aesowych."' 

Haszem hasłem jest: "Precz z obłudą! Naprzód 
wolą Ludu." 
A M K R Y K A  donosi najwiącej robotniczych wia

domości. 
AMKisYKA|sadxi wszystkie klasy według równej 

•uprawiedliwosei (nie uznaje "odmiennej sprawie-
lliwoścr1 dla bogaczy). Uczciwie postępuje i ni-

,sog<> się nie boi. 
Drukuje najlepsze utwory literackie, przeważ

cie oryginalne. [Jedyna gazeta polska w Amery
ce, która drukuje powieści, romance i nowele o-
;yginalne]. * 

A M E R Y K A  jest. liajtauszą gazetą polską. 
A M E R Y K A  M A  ścisły druk i w jednej kolumnie 

pomieści więcej wiadomości, niż inne gazety pol
skie w dwóch. 

A M K R Y K A  wychodzi dwa razy na tydzień, zatem 
•donosi wiadomości wcześniej, niż inne gazety pol-
ekie. 

pieniądze należy przysyłać w listach regestro; 
wanych, pr/.ez "Money Order," "Bank Draft," 
dlbo "Kxpress Money Order." Wszystkie pvzeka-
zv  muszą  być  płatne  na  imię  A .  A  1' A R Y S K I ,  T O -
edo, Ohio. 

Adres. 
A. A. PAR 3 WAT, 

L Box 284, Toledo, Ohio. 
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PRZESTRZEŃ WSZECHŚWIATA. 

Jak wielkim jest wszechświat ca
ły, nikt nie może obliczyć, nikt nic 
może stawić granicy w świecie, bo 
oOza granicą musiałoby się coś znaj
dować. Przestrzeń więc w wszech
świecie nie ma początku nie ma koń-
e a—jest nieskończona zarówno jak i 
pows.ania jej nie możemy sobie wy
obrazić. Im dalej rozum ludzki zapu
szcza się, tem dalej biegnie, nigdzie 
nie znajduje przestanku. 

Nauka jednak na tym punkcie 
zdziałała bardzo wiele. Obaliła dog-
mę, jakoby Ziemia była środkiem 
wszechświata, a gwiazdy dla niej 
stworzone; wykazała bowiem, że te 
gwiazdy są tysiące razy większe jak 
nasza Ziemia i maja swoje słońca, a 
nawet mogą mieć twory Natury, vno-
że nie podobne do nas, ale zarówno 
jak my żyjące. 

Ulepszone przyrządy do badania 
odległości i jakości ciał niebieskich 
iłatwiły to zadanie wielce, choć nie 

zadowolniły słabego ludzkiego umy
słu. 

Patrząc np. z wieży kościelnej wi 
;lzimy« cząstkę małą tylko Ziemi. 
Gdybyśmy zaś chcieli mieć pojęcie 
'.v przybliżeniu o rozmiarach Ziemi, 
musielibyśmy 900,000 takich wież 
ustawić j^daę na drugiej i z wierz 
chołka patrzeć 

Umieściwszy 500 globów jak na 
sza Ziemia jeden przy drugim zmieś 
eiły by się one łatwo w pierścieniu 
Saturna. Trzysta tysięcy Ziem po
mieściło by nasze Słońce. Gdyby 
ludzkie oko mogło co godzinę objąć 
powierzchnię 14 000 kwadratowych 
kilonu-trów,to n* obejrzenie powierz 
chni Słońca potrzeba by było czasu 
55,000 lat. 

Aby dostać się do najbliższej gwia
zdy stałej potrzeba by było przebyć 
33,000,000,000 kilometrów, a gdy
byśmy biegli szybkością kuli armat 
niej potrzeba 5,000,000 lat na prze
bycie tej przestrzeni. 

Na czystym niebie ludzkie oko mo
że dostrzedz 1000 gwiazd na północ
nej hemisferze, z których większa 
część szle światło swe z odległości, 
której nawet w nauce nie tnożna o-
bliczyć. Jakżeż te gwiazdy wielkie 
być muszą! 

Naokoło tych tysiąca gwiazd krę 
<ji się przeszło 50,000 innnych różnej 
wielkości. Prócz gwiazd są systemy 
gwiazd, które krążą jedne obok dru
gich. 

Lecz cóż to. To zaledwie cząstka 
wszechświata! Poza granicami dla o 
ka przystępnymi i dli imaginacyi 
muszą być dalsze przestrzenie. 

Droga mleczna ma w sobi- w przy
bliżeniu 20,191,000 gwiazd, a że pra
wie każda jest słońcom,więc też każ
da ma najmniej 50 planet. Jeśli tę 
liczbę pomnożymy do możliwej bę
dziemy mieli 1,000,955,000 gwiazd. 

Tysiąc milionów gwiazd! Któż to 
może pojąć? A przecież to tylko 
cząstka wszechświata. Najnowsze 
teleskopy odkryły więcej takich i róg 
mlecznych.dalej niż widzialne dla na 
szego oka. Astronomia zna około (>,-
000 przestrzeni, które są drogami 
młecznemi jak nasza. 

Przypuśćmy że 2,000 tych dróg 
mlecznych rnają wielkość naszej. Je
śli cyfrę tą pomnożymy przez ilość 
gwiazd w nasiej drodze mlecznej i 
przez ich planety będziemy mieli 
wynik 82,000,000 słońc albo 2,019, 
1,000,000,000 ciał niebieskich. I 
przypuśćmy,. że te ciała niebieskie 
przesuwały by się przed naszym o-
kiem co minutę jedna, to na skoń 
czenie takiego marszu potrzeba by 
było 3,840,000 lat. 

Gdyby człowiek mógł przechodzić 
z globu na glob i na każdej gwiaź 

dzie spędzić 50 lat, potrzebowałby 
żyć 100,955,000,000,000 lat, aby na 
tych gwiazdach przebył. A choćby 
tylko godzinę bawił na każdej, po
trzebowałby 230,400,01K) lat. 

To tylko cząstka wszechświata! 
Poza temi drogami młecznemi, 

które nazywają mgłami [nebulae] pó 
za temi granicami są inne mgły,któ
re nie tworzą gwiazd. Te są zbiorni
kiem pierwiastkowej mgły, czystej, 
z której nowe tworzyć się będą i 
tworzą się światy. Niektóre z nich 
zajmują przestrzeń tak wielką, jak 
zakreślona ekliptyką Uranusa. (E 
kliptyka jest droga, po której pla
neta przebywa.) 

Inne są większe. W "Orion" na-
przykład, jest jedna, która ma być 
2,200,000,000,000,000,000 większa 
niż nasze słońce. Któż może pojąć 
tę wielkość? A, przecież to tylko 
cząstka wszechświata. Nie, nie cząst
ka, bo to co dzielić się daje ma skoń
czenie dla ludzkiego umysłu, ma po
czątek— wszechswiat nie dzieli się 
na części, jest cały i jako taki daje 
się tylko pojąć! 

Są granice dla ludzkiego umysłu--
w naturze ich riema. Przyszłość wy. 
nalezie wiele nowych instrumentów, 
które popchną ją dalej w tych bada-
daniach, ale uie odkry ją nigdy gra
nicy dla ludzkiego oka. 

Z OKLAHOMY. 

Turysta w Oklakomie (gdy prze
chodzi kondukt pogrzebowy) Czyjże 
to pogrzeb? 

Kwaśny obywatel—Człowieka. 
T.—Spodziewam się! Któżcn był? 
Ob.—Skończonym głupcem.. 
T.—Ach! I cóż była za słabość? 
Ob.—Nikt nie zasłabł—wszyscy są 

kontenci, że umarł. 
T.—Ale w jaki sposób umarł? 
Ob.—Popełnił samobójstwo. 
T.—Czy możebne! Gdzie i kiedy? 
Ob.—Wczoraj w redakcyi tygod

nika "Biały Murzyn." 
T.— Rzeczywiście to niezwykłe 

miejsce. Jaką bronią? 
Ob.—Ciężarkiem papierowym. 
T.—To dziwna! Jakże to zastoso

wał? 
Ob.—Redaktor mu to zrobił. 
T.—Zaciekawiasz mię pan. Czy re

daktor rzucił na niego tę wagę z ta 
ką siłą że go na miejscu zabił. 

Ob.—Nie; zatrzelił go tiim. 
T.—Nie rozumiem. 
Ob.—Było to w ten sposób. Ten 

człowiek przyszedł do bióra redakto 
ra i chciał go uderzyć, a redaktor 
strzelił do niego z rewolweru, który 
używa do przyciskania papierów. 
Rozumiesz? 

T..—Dosyć; ale jakże redaktor u 
rządził z tego samobójstwo? 

Ob.—On nie; korouer mu to zrobił. 
Winien redaktorowi $50 za napisa
nie artykułu podczas ^lekcyi. 

T.—Acha! Żebym tak mógł gdzie 
spotkać tego redaktora. 

Ob.—.la nim jestem. Panie, "Bia
ły Murzyn1 1  kosztuje tylko $2.00 na 
rok, płatne naprzód. Zapiszesz pan 
sobie. 

T. [z niepokojeni]— Zapłacę za 3 
osoby. Tu są pieniądze. To za mnie i 
za mych dwóch przyjaciół. 

Szlachetny kto pracuje. 
Krew nikogo nie uszlachetnia. 
Krew króla jest taką samą jak 

krew więźnia, a często nawet gorszą 
Urodzenie nikogo nie uszlachet

nia. 
Ten tylko jest szlachetnym, kto 

żył dla ludzi bratem, kto pracował 
na swe utrzymanie, kto zbierał pięk
no i goił cierpienie, w pięknej har
monii. 

A iluż to ludzi umarło bez należy
tego uznania, chociaż cafe swe życie 
od kolebki do grobu pracowali na 
dobro społeczeństwa? 

Ziemia okryła się życiem dla fi
zycznego i umysłowego zadowolenia, 
ale cywilizacya spaczyła te zasady a 
wiedza nauczyła, jak być leniwym! 

Szlachetność widzimy na każdym 
kroku. Na każdej cegle w budynku, 
na każdej książce, w każdej myśli, 
która nowe otwiera nam tory-gdzie 
tylko pracy jest dzieło— tam nieza
tartymi zgłoskami wypisana szlache
tność. • 

Najszlachetniejszym więc,kto pra
cuje. 

Jak umierali słynni Indzie. 
Mahomet III zadusił wszystkich 

swych braci, żony swego ojca potopił 
i sam był otruty. 

Henryk V Anglii,umarł w konwul-
syach, w przekonaniu, że był otruty. 

Z 113 królów Hiszpanii 55 zginęło 
śmiercią z rąk sprzysiężeń różnych. 

Szklarze w starożytnych Tebach 
40 wieków wstecz,znali sztukę kolo
rowania szkła. 

(, .NASZEJ 0JCZYZX\. 

Z JCramęj.—Spaliła się tu chału
pa, należąca do niejakiego Korca. 

Trzyniec. — P. Obtułowicz były 
burmistrz trzyniecki otrzymał od ce
sarza złoty krzyż zasługi z koroną. 
Za co?! 

Z Trzanowic.—^marł tu d. 28 zm. 
nauczyciel Franciszek Ukwic w 35 
roku życia swego. Zmarły pozosta
wia wdowę i pięcioro drobnych dzie
ci. 

Wałcz.—W Witkowie znaleziono 
24-go zm. wieczorem na klepisku 
ciało zmarłego 14 letniego syna ro 
botnika Sabota. Przypuszczają, że to 
ofiara zbrodni. 

Cieszyn.—W dniu 25 październi
ka odbyło się tu poświęcenie chorą
gwi cechu szewc-kiego.—Ks. Świeży, 
poseł do rady państwa i do sejmu 
wziął udział w jeździe posłów czes
kich w Pradze 

Lihnt.—Rząd moskiewski zakazał 
biskupowi wileńskiemu podróżować 
po dyecezyi i zwiedzać kościoły dye-
cyzyi oraz bierzmować. Nowy gwałt, 
a zarazem dowód, jaką to wolnością 
darzą moskale kościół katolicki. 

Warxzawa. P. Leopold Meyet, 
znany literat i zbieracz pamiątek po 
naszych poetach, nabył w tych dniach 
komplet listów Juljusza Słowackiego 
do matki tegoż, rękopis zaczątej 
przez poetę powieści po francuzku. 

Cieszyn. — Dnia 30 października 
odbyło się zgromadzenie przedwy
borcze i na temże postawiono kandy
daturę dra S. Kluckicgo, adwokata, 
na posła do rady państwa. Dr. lv łuc
ki jest kandydatem partyi liberalnej. 

Cieszyn.—Dr. Leonard Demel,bur
mistrz wy brany został na przewodni 
czącego rady szkolnej miejscowej. 
W przemowie swej dziękując za po 
łożone w nim zaufanie oświadczył,że 
spodziewa się, iż nauczyciele praco 
wać będą w duchu germauizacyj-
nym. A to szubrawiec!. . .. 

Biskupiec na Warmii.— Pożało
wania godny wypadek zdarzył się w 
bliskości Raszęga. Leśniczy tamtej 
szy postrzelił na polowaniu zająca z 
dubeltówki, a chcąc go dobić, ude
rzył go kolb;}.Tymczasem spuścił się 
drugi nabój i położył nieszczęśliwe
go leśniczego na miejscu trupem. 

Wa rszan-a. Z okręgu sądowego 
Płock w Królestwie polakiem wyda
lono wszystkich kandydatów prawa, 
Polaków,za to,*że o jednym z nich do 
wiedziano się, że jako student jeszcze 
należał do stowarzyszenia „Proleta 
ryat". Wsadzono go na 0 miesięcy 
do cytadeli, innym zaproponowano 
posady w Ufie. 

Nowy /Sącz.—W dniu ósmego Li
stopada odbył się tu uroczysty obchód 
000 letniej rocznicy założenia mias
ta przez Wacława króla czeskiego. 
Na pokrycie wydatków urządzenia 
obchodu, rada gminna wydała 1000 
złr. (Lepiej by zrobiono, gdyby te 
pieniądze przeznaczono na kuracyę 
galicyjskiej cholery chronicznej!...) 

Lwów.—Stosunek miłosny między 
córką gospodarza z Biłki: KonsWi-
cya Stacha, pięknością wiejską, a 1-
wanem Kaliga z tejże wsi parobcza-
kiem, miał być błogosławiony ślu
bem, gdy naraz rodzice jej się do 
wiedziawszy, że się narzeczony upi
jać lubi, ugody ślubnej podpisać me 
chcieli. Zrozpaczone dziewczę ucie
kło z domu tajemnie do krewnych w 
Michalenach i tam rozpuszczonym 
witryolejem życie sobie odebra-o. 

Z Hermanie. — Z naszej wioski 
namówiła niejaka H. z Bielska trzy 
dziewczęta do opuszczenia domu ro 
dzicielskiego, przyobiecując im do
brą służbę. Z Bielska wysłała je 
gdzieś za Berlin, po co i na co nie
wiadomo. To sarr.o miała uczynić z 
pewną dziewczyną z Jaworza, wysy
łając ją do Saksouii. Nie zaszkodzi
łoby przypatrzeć się bliżej działalno 
ści H., bo takie wysyłanie dziewcząt 
w dalekie kraje jest co najmriej po 
dejrzanem. 

Cieszyn.—Pierwszy wypadek cho
lery w Cieszynie. Dnia 31 zm. ob
jadł się chłopiec nazwiskiem Kohn, 
zasmakowawszy w dobrej gęsiej wą
trobie. Następstwem tej uczty były 
objawy, podobne do objawów cho!o-
rycznych. Dalszem następstwem by
ło natychmiastowe zamknięcie szko
ły i uwolnienia dzieci od wspólnego 
słuchania mszy świętej w kościele 
św.Trójcy w uroczystość Wszystkich 
Świętych i dzień zaduszny. D. 3 bm. 
rozpoczęła się znów regularna nau-
k?.. Cholery więc w Cieszynie nie 
było. 

Z (i ornej Suchej.— Nowy dowód 
szczerej przychylności i dbałości o 
dobro kościoła złożyła dostojna rodzi
na .lego Ekscelencyi Jaśnie Wiel
możnego hrabiego Larisjha. Tymi 
dniami bowiem dla kościoła Górno-
Suskiego .lej Eksceleucya Pani hra
bina ofiarowała piękne i dwuręczne 
organy. Cena tychże wynosi z prze
syłką 1530 złr. Zporządzili je bracia 
liiegerowie w Ivarniowe do naszego 
nowego kościoła, który trzy nowe oł
tarze i nowa kazalnica przepięknie 
zdobią. 

Racibórz. — Przew. ksiądz Kap. 
Rabota, któremu, jak wiadomo, jak 
Ballestrem odmówił prezynty na pro
bostwo w Rudzie, pod pozorem, że 
ksiądz Rabota "polonizuje," opuścił 
już Rudę i udał się na ofiarowane so
bie prob >stwo w Gorzewie. Pożegna
nie księdza R. z dotychczasowymi 
parafianami było do głębi wzruszają 
ee. Lud płakał i błogosławił zacnego 
pasterza. W Gorzenie ksiądz R. nie 
będzie już "niebezpiecznym". . .. 
Smutne stosunki!. . .. 

Krakow.— Z Bochni donoszą, że 
we wsi Gawłowie 1| mili od tego 
miasta w nocy na23zm. parobek To 
masz Chołyst wdarł się do pomiesz
kania miejscowej nauczycielki, Ma
ryi L„ i nożem zadał jej tak ciężkie 
rany, że biedaczka jest w niebezpie
czeństwu życia. Zbrodniarz liczy 25 
lat i już od dłuższego czasu prześlą 
dował upatrzoną ofiarę. Panna fi.,za
grożona, prosiła o przeniesienie, ale 
nie mogła się doprosić. Fakt ten 
świadczy w jak przykrem nieraz po
łożeniu znajdują się dziewczęta.zmu
szone bez należytej opieki, przyjmo
wać posady nauczycielskie po wsiach. 

Księstwo oświęcimskie sprzedane 
zostało królowi polskiemu w r. 1453. 
Pierwotnie panował tam udzielny 
książę, który,że majątek tracił,chwy
ta! się rozboju na przejeżdżających 
kupcach. Dopiero w roku 1441 woj
ska polskie pod wodzą Warneńczyka 
wkroczyły do Slązka i Oświęcim oraz 
Zator [drugie księstwo] zdobyły. 

Nazwa ftlązk ma czysto polskie 
pochodzenie. Niedaleko Wrocławia 
wpada do Odry Wielka i Mała Ślęza. 
Mieszkańcy nad temi rzekami otrzy
mali nazwę Slęzan. Wyraz ten po
chodzi od rośliny "ślęz" tj. malwa 
wysoko rosnąca. Ze zaś w ziemi Slę
zan leżał Wrocław, stolica biskupia, 
ztąd też i nazwa całego kraju. 

Krakom. Zebrani licznie w dniu 
12 października w kancelaryi Towa
rzystwa przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie artyści malarze rzeź fla
rze Uchwalili jednogłośnie nie!Mat' 
udziału, naprzyszło-rocznej wysta
wie w Chicago. Postanowienie to 
uzasadnili niemożnością poniesie
nia znacznych wydatków, któro po 
ciągnęłaby za sobą potrzeba przygo
towania skończonych i poważniej 
szych treścią, a nawet wymiarami 
prac, stanowiących po powrocie do 
kraju obciążony długami balast w 
życiu polskich .-.rtystów, z którein 
nie wiedzą oni,co począć. Wobec 
niepewnych korzyści materyalnych 
jakieby linmogła w drodzie sprze 
dąży pomienioua wystawa przynie
ść, zgromadzeni widza jodynie do
niosła korzyść moralną, w postaci 
laurów, któreby dodawały nowego 
blasku polskiemu społeczeństwu, 
oświadczyli wszakże, iż znajdują się 
w takiein położeniu n;ateryalnem, że 
nie °tać ich na zbytek tego rodzaju. 
Imieniem zebranych kolegów, Jai 
do mir Jienedykłowicz. 

Ciekawe zdarzenie. 

Pod Sandomierzem w Królestwie 
Polskiem, a mianowicie w pewnej 
wiosce wydarzył się ciekawy wy pa 
dek, który wywołał ogólną sensacją. 
W domu pana W. po kilku dniach 
choroby zmarł nauczyciel. Lokaj 
porządkował pokój zmarłego i przez 
ciekawość zajrzałego do stolika, 
znalazł flaszeczkę z amoniakiem. 
Przytknął ją do nosa mniemanzgo 
nieboszczyka i tenże zbudziwszy się, 
usiadł na łóżku, lokaj z przestrachu 
padł bez zmysłów na podłogę, a na
uczyciel wnet postrzegłszy stojący 
na środku katafalk i czarne na sobie 
ubranie, domyślił się, że musiał leżeć 
v letargu Pojawienie się nauczycie 
la tak przeraziło obecne w drugim 
pokoju kobiety, że jedne omdlały a 
inne uciekły. Naraz dają znać, że 
nieobecny właściciel dóbr wraca z 
miasta, gdzie pojechał do przygowa-
nia pogrzebu. Nauczyciel pośpiesza 
na jego powitanie, ale jak go tylko 
zobaczył woźnica, zeskuje z kozła, 
rzuca konie, które spłoszywszy się 
pędzą ku bramie i bryczkę druzgo-
czą na kawałki. Rzecz cała wyjaśni
ła się, a nauczyciel tylko najwięcej 
zyskał na niesmacznym żarcie lokaja, 
bo uniknął pochowania żywcem w 
grobie. 

Z  ( A Ł K O O  Ś W I A T A .  

Brytyjski parlament zasiada 26go 
Stycznia. 

Kanadyjskie pisma agitują za przy
łączeniem Kanady do Stauów Zjed
noczonych. 

Ni hi liści prowadzą ożywioną agi-
tacyą nad rzeką Wołgą, podburzając 
lud do rewolucyi. 

Wulkan na wyspie Ponza, 29 mil 
od Terraeina grozi wybuchem. Mie
szkańcy w przestrachu. 

Wskutek ukazu carskiego cukier 
sprzedawany ma być po pięć rubli, 
dziesięć kopiejek pud. 

W Bejarya w Hiszpanii zawalił 
się dom, w którym odbywał się bal. 
Dziewięć ludzi na miejscu zabitych i 
wielka liczba rannych. 

Historyczna wystawa w Madrycie 
świetnie się udała. Główniejsze 
przedmioty tej wystawy przesłane 
będą na wystawę w Chicago. 

C. Hill Wells ograł cały bank w 
Monte Carlo. Ma on specyalną meto
dę, wedle której postępuje i która 
go dotychczas nie zawiodła. 

Prof. W. Gordon McCabe z uni
wersytetu w Petersburgu został na
znaczony do napisania metody dla 
studyów łacińskiego języka w Stan. 
Zjednoczonych. 

W Londynie pojawiło się jakieś 
inwidyutn, które zaczepia młode 
dziewczyny wieczorami i przedstawia 
się im jako ".lack the Ripper." Do 
tyehczHS nie wystąpił z "operacyą" 
Rozpruwacza. 

W Astrahaniu nad Wołgą zajęła 
się nafta \* jednej kadzi i nim moż
na było ogień opanować zajęły się 
od niej inne, w liczbie dwudziestu 
pięciu. Spaliły się także dwa parów 
ce. 

Paderewski jest jeszcze chory nare-
umatyzm,który w prawej ręce mu się 
usadowił. Wskutek tego na zapowie
dziane w Ameryce koncertu przybyć 
nie może. Na jego miejsce miano za 
angażować -Józefa Śliwińskiego. 

Londyńskie władze starają sie u 
rządu, aby określił stałą cenę na wy
najęte robotnikom mieszkania. Ta 
kóż nie mających zatrudnieniarobot 
ników rząd ma wziąć w opiekę Za 
sady socyalizmu znajdują coraz wię
cej przyjaciół, nawet u rządów. 

Kardynał iiiivisrene. 
Pa k y ż , 29 list. Kardynał Lavi-

gerie, arcybiskup z Carthage, umarł 
przed wczoraj, mając (>7 Ut. Przyczy
ną śmierci miał być abyt ostry kii' 
mat afrykański. Wielu z wtajemni
czonych w sprawy Watykanu uważa
ło go za prawego następcę po'papie
żu Leonie 111, toteż śmierć teo-o do 
stojnika kościoła okryła żałobą cały 
Kościół. Kardynał Layigerie praco
wał nad obaleniem systemu niewól 
nictwa. 

Wy mordo w a aa rod z i na. 
Z "Przeglądu Emigracyjnego" do

wiadujemy się, że w kolonii Rio Ne
gro banda dzikich indyan napadła po 
laków i wymordowała całą rodzinę. 
Ma to być trzeci wypadek w tej ko 
lonii. W pierwszym wypadku stroną 
zaczepiającą byli koloniści-polacy.-
P. inżynier Bortkiewicz, litwin, pro 
wadzi roboty linii kolejowej z Curi-
tyby przez Rio Negro do Sta Cat ha 
rina. 

Zaraza na winogrona. 
Ma d k v t , 29 list. —- Winnice hisz

pańskie zostały ponownie nawiedzo
ne mszycami tz. phyloxera.które zui 
szczyły 380.000 akrów krzaków win 
nych. Żadnego środka przeciw tej 
zarazie nie widzą, prócz tego, że 
trzeba będzie rozsadzać tamże winne 
krzaki sprowadzane z Ameryki. 

Portugalia robi pożyczkę. 
Lizbona, 29 list.— Dyrektorowie 

banku w Lizbonie i szef departarnen 
tu finansowego udali się do Paryża i 
Londynu, celem wystarania się o po
życzkę. Deficyt w kraju wzrasta nie 
zmiernie szybko i być może wypusz 
czone będą w obieg nowe pieiiiądfce 
papierowe. 

Jenerał SetteU. 
Paryż, 29 list.— Francuski jenerał 

Setteli, który wsławił się także jako 
nowellista, pod pseudonimem Paul 
Delucca, umarł przedwczoraj. 

Przeciwko Jezuitom. 
Loxdyn, 29 Listop.—Centrum w 

Niemczech chce przeprowadzić pra
wo, które by wypędziło z kraju za 
kon Jezuitów. 

Nie przyjdzie do skutku. 
Londyn, 29 list.—Konferencya w 

kwestyi monetarnej odbywająca się 
w Brukseli nie przyniesie pożąda
nych rezultatów. Amerykańscy dele
gaci mało znajdują poparcia u dele
gatów innych krajów, a zwłaszcza s 
Niemiec i Austryi. 

Wypadek na kolei. 
Paryż, 29 List.—W pobliżu Bea-

uvais zderzyły się dwa pociągi. Czte
ry wagony całkiem zgruchotane. 
Trzydzieści osób odniosło ciężkie 
rany. 

PITTSBURG I OKOLICA. 

\ PiTisnruuH, PA. 
} 29 Listop. 1892 

W tutejszym sądnie toczy się na
der sensacyjna sprawa, w której pa
ni Walerya Kapuścińska alias Marya 
Gertz została oskarżoną o bigamię i o 
zamiar otrucia pierwszego męża. Iii-
storya cała ma się jak następuje. 
Dwa lata ternu Kapuściński zakochał 
się w Walery i Kołaczy ńskiej i w 
Lutym 1891 r. ożenił się nią. Ale po 
dwóch miesiącach pani Kapuścińska 
uciekła od męża. Poszukiwania 
wszelkie nie odniosły pożądanego 
skutku. Kilka dni temu doszła wia
domość Kapuścińskiego, że jego 
zbiegła żona była z wizytą u swych 
sióstr Róży i Katarzyny Jerzewskich. 
Kapuściński udał się coprędzej 
do Rosińskiego i przy jego pomocy 
wykupił warant na żonę. Detektyw 
byłby może nie d os lał zbiega, gdy. 
by nie był użył fortelu. Opowiedział 
on siostrom, że ma rozwód dla Ka
puścińskiej i w ten sposól) dowie-
dział się że jest ona w llomewood 
Dri ying Parku, gdzie żyje z nieja
kim I labbergerem. Aresztowano ją, 
mimo, że zaprzecza, jakoby była 
Kapuścińską. Kaucyę za aresztowaną 
stawił Habborger, w kwocie #1000. 
l)o winy bigamii dołącza się jeszcze 
to, że Kapuścińska będąc w odwie
dzinach u sióstr, namawiała je, aby 
otruły jej pierwszego męża, za co o-
bieeywała £000. 

Józef Zuinaczyn, polak został are
sztowany na oskarżenie Maryi Do-
brańskiej. Rok ternu przybyli oboję 
do Pittfihurga za pieniądze Maryi, 
które miał oddać w roku a prócz te
go przyobiecał dziewczynie, że się z 
nią ożeni. Ze do tego czasu słowa nie 
dotrzymał, dziewczyna skarży go o 
odszkodowanie. 

W Oak Ridge kopali w ()akdale 
zabity został odłamkiem węgla 15 
letni Andrzej Boroski, gdy pomagał 
ojc u przy rozsadzaniu węgla dynami
tem. Biedny ojciec niemal trupem 
padł, gdy widział syna swego po
dającego bez duszy. Dwa lata temu 
Boroski stracił innego syna w ten sam 
sposób. 

Critchiow, pierwszy z oskarżonych 
o konspirncyę i morderstwo strajke-
rów został uznany niewinnym. 

Poeiąg kolei Ft. Wayne przeje
chał Karola Morath, stolarza, zabija
jąc go na miejscu. 

WIADOMOŚCI Z DETROIT. 

Edward Liddell, który zastrzelił 
Karola S. Saltor jest w więzieniu, 
pod oskarżeniem zbrodni morderst
wa. 

Detroitcy tramwajarze znowu nie
zadowoleni. Tym rażeni uskarżają 
się na zbyt długą pracę po czasie. 
Zanosi się na strajk. 

Michigan Iron Forge (Jo, fabryki 
przy Clark aye., spaliły się w piątek 
po południu, przez co 400 robotni
ków utraciło pracę. 

Jana Piotrowskiego przy Cleve
land place nawiedzieli złodzieje i 
skradli parę sztuk drobiu. 

W sobotę w południe wpadł w ot
wór elewatora Wilhelm Lollinger w 
Detroit Paper Package Co., i poła
mał obie nogi,oraz odniósł wewnętrz-. 
ne uszkodzenia. 

Hrabia "Mitkiewicz" uwolniony. 
New Vokk, 29 List.—Przed kil

ku dniami skończyła się sprawa hra
biego MHkiewieza, oskarżonego o 
wyłudzanie pieniędzy pod fałszywe-
mi pozorami. Hrabia Mitkiewicz był 
oskarżony o wyłudzenie $39,000. Sę
dziowie przysięgli orzekli, że hrabia 
nie jest winien, że projekt kolpi w 
Chinach czy tam w królestwie Hono
lulu nie przyszedł do skutku, i kał. 
dy odpowiada za stratę swych pienię
dzy. Mitkiewicza uwolniło to jedno 
od kózy, że udowodnił, iż miał kon-
cesyą od rządu chińskiego na budo
wanie kolei. Szczęśliwy "hrabia!" 

Księstwo Monaco zajmuje pra»^_ 
strzeń ośmiu mil kwadratowych. 


