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NASZE PREMIUM! 
Piękny obraz olejny 

wartości $1.00. 

Kalendarz na r. 2893 
wartości 50e. 

Książek powieścio
wych za 50c% 

Kto nam przyśle $150, jako pre
numeratę za "Amerykę" nu rok 1893, 
dostanie w prezencie: L) Piękny o-
braz olejny, (wartości od 50c do $!.) 
takiego świętego jakiego sam sobie 
wybierze; 2) Kalendarz Polski na r. 
?893 (wartości 50e); 3) Książek po
wieściowych za 50c, z następującego 
spisu: 

1. Kalendarz Pols. nar. 1891 50c 
2. Miłość Złodzieja 50e 
•-}. Uwiedziona 50c 
4. Dziesięć Powiastek. ..... 50c 
5. Nasza Szkapa 25c 
6. Święcone Kwiecie 25c 
7. Obrazki z Powstania 186«> r 25c 

Książki te niedługo nam wyjdą, 
więc kto się nie pośpieszy z nadesła
niem prenumeraty, to z pewnością 
książek dla niego zabraknie. 

Nasze premium wynosi wartości 
$1.50,więc jakby gazeta była darmo. 

Kto cb je dwa obrazy, to jeden do 
stanie w prezencie, a za drugi dopła
ci tylko 50c. 

Kto chce więcej książek niż za 
50c., to dopłacać może za reszte sto 
Hownic do ich wartości. 

AMERYKA jest teraz największą 
gazetą polską w Ameryce, a jes+ naj
tańszą. 

Naszych dawnych abonentów u-
praszamy o rozpowszechnienie "A-
raeryki."  A. A. PARYSKI, 
224*St. Clair st., Toledo, O. 

ORftANIsTA I NAUCZYCIEL. 

Znający dobrze języki polski i an
gielski. posiadający dobre świadec 
two, poszukuje posady. Oferty pro
szę nadsyłać pod adresem: Organista 
in care of Ameryka, Toledo, O. 

ATa historyi naturalnej. 
Nauczyciel—Czy zwierzęta są o 

darzone uczuciem? » 
Student—Tak, panie profesorze. 
Nauczyciel — Któreż zwierzę ma 

największe przywiązanie do męż
czyzny ? 

Student—Kobieta. 

Czytała "Dziady" Mickiewicza. 
—Czytała pani "Dziady" Mickie

wicza? 
—Tak, czytałam 
—Jakże się pani podobają? 
— Ślicznie! Oo też te biedne dzia

dy wycierpiały!. ... 

(JENERAŁ 1 WÓŁ. 

Pewnego razu generał wyszedł na 
spacer na pole. Spostrzegł go wół i 
skoczył za nim, aby go na rogi na-
dziać.. Chociaż generał był odważ
nym i dobrym wojakiem, jednak u. 
ciekł za płot. Spotkał tam rolnika,tj. 
właściciela wołu i ostro się do niego 
odezwał: "Co ty sobie myślisz? Jak 
ty śmiesz na pole wypuszczać takie
go zaczepnego wołu?" Halnik nie 
podnosząc nawet wzroku, odrzekł 
spokojnie: "Ja myślę, że wół ma pra. 
wo paść się na polu."- -"Co? Prawo! 
prawo! Czy ty wiesz kto ja jestem?" 
Rolnik podniósł wzrok i potrząsł 
głową przecząco. Rozłosy.czony wo
jak krzyknął: "Ja jestem generałem! 
Rozumiesz!"—"To czemu pan geue 
rał o tem nie powiedział wołowi?" 
rzekł rolnik. 

SENS MOKAI.W : Każdy człowiek 
wobec Boga i stworzeń jego jest ró
wny—a czemużby nie miał być rów
ny wobec ludzi? 

Kobietom brodu nie obrasta dlate
go, że niktby ich ogolić nie mógł:— 
gdyż zawsze chcą mówić. 

Przybyło dnia o kurzą stopą. 
Jedno ze skrzydeł zamku na Wa

welu, w Krakowie ma kształt kurzej 
stopy, która zwrócona jest w stronę 
ulicy Grodzkiej. Od tej kurzej sto
py, powstało w Polsce przysłowie: 
**urosło dnia na kurzą stopę," ponie

waż po zrównaniu dnia z nocą w d. 
21 grudnia, promienie wschodzącego 
słońca w dzień Nowego Roku pada
ły najpierw na owe skrzydło, k\irzą 
ctopą zwane. 

W dniu 22 grudnia właśnie, we
dług obliczenia najlepszych astrono
mów, słońce znajdowało się wprost 
Koziorożca na południowej hemisfe-
rze. W takiej samej pozycyi znajdu
ją się mieszkańcy Australii, Połud. 
Ameryki i Afryki w dniu 21 Czer
wca. 

Dzisiaj w Australii, Poł. Amery
ce i Afryce mamy gorące lato, odby
wają się tam żniwa w najlepsze. W 
czasie gdy u nas w Toledo będzie 20 
stopni poniżej zera, w Sydney, Mel
bourne, Victoria w Australii, w Tas
manii i w Nowej Zelandyi może być 
90 stopni powyżej zera. Teraz oś zie
mi przybierać zacznie pozycyą pio
nową do słońca aż znowu nachylenie 
w odwrotnym kierunku nastąpi dnia 
21 o-o czerwca. 

ZNAŁ KOLUMBA. 

Odprowadzało rnnie kilkunastu 
przyjaciół na dworzec kolejowy, 
gdym odjeżdżał z miasta Z. Do odej
ścia pociągu było jeszcze dobre trzy 
kwadranse, wszyscy więc zaczęliśmy 
przechodzić się po peronie. Rozma
wialiśmy o bieżących wypadkach, 
między innemi o uroczystości Ko
lumba. 

W tymże momencie zbliżył się do 
nas jakiś mężczyzna, starszy wie
kiem i zapytał: 

"Mówicie panowie o Kolumbie?" 
"Tak." 
"Znałem go przed piętnastu laty i 

nie pojmuję, dlaczego mu takie ko 
medye wyprawiają?" 

"Pan nie myślisz o Krysztofie Ko
lumbie?" zapytałem. 

"Tak, o nim," była kvótka odpo
wiedź. "Nie życzyłbym sobie, aby 
mnie kto nazwał kłamcą, gdy o tem 
opowiadam." 

"Ale przyjacielu. Krysztof Kolumb 
umarł kilka set lat temu!" 

"Nazywasz mię pan znowu kła.Tfi-
cą! Nie biłem się nigdy, ale!.... 
Krzysztof Kolumb był wczoraj wie 
czorem u u,nie, zd;ów jak ryba." 

"Ach, sąsiad! Pan trówisz o są
siedzie?" 

"Naturalnie,i o dobrym sąsiedzie." 
"Ale my mówimy o Kolumbie, 

który odkrył Amerykę." 
"To on. On się nigdy z tem prze-

demną nie chwalił, ale jabyin swoją 
głowę dał, że to on. Jego żona opo 
wiadała mi raz wszystko/* 

"Mój drogi człowiecze, Kolumb 
odkrył Amerykę w r. 1492." 

"Nie sprzeczam się," odrzekł sta
ry. "Jeśli tak było, niech będzie." 

"I umarł w piętnastym wieku." 
"To nie prawda! Widziałem go 

wczoraj i jestem pewny, że do dzi
siaj nie umarł. A jeśli to pan mówisz, 
to nazywasz mię kłamcą!" 

"Broń Boże, tego nie powiedzia
łem. Cała rzecz, że pan mię nie ro
zumiesz." 

"W ;ęc nazywasz mię pan głup
cem!" 

"Ale proszę uważać! Czy może 
człowiek żyć 400 lat?" 

"Nie mówiłem jak długo uia żyć!" 
"Czy pański sąsiad ma 400 lat?'' 
"Nie wygląda na to, ani się go o 

to nie pytałem." 
"Niech będzie jak chce, ale on nie 

może być Kolumbem, który odkrył 
Amerykę." 

"On jest, on! Czy pan myślisz, że 
robię ze siebie głupca? Kiedy kupił 
farmę obok mojej, mówił, on że jest 
Kolumbem, który odkrył Amerykę. 
Wygląda na niego i tak samo żona 
jego opowiadała mojej, że on jest 
tvn. człowiekiem. Ja nie miałbym 
wierzyć kobiecie? Musiałbym być 
skończonym głupcem!...." 

I odszedł od nas rozjątrzony, żeś
my nie wierzyli w jego znajomość z 
Kolumbem. 

NOWINY KRAJOWE. 

Kąpiel o północy. 
NEW YORK, 27 grudnia.—Okręt 

przewozowy Fanwood, dobijając do 
brzegu, uderzył z całą siłą w most 
przystani i złamał go. Na okręcie 
powstała panika. Z pokładu zaś w 
tym czasie spadła w zimną wodę rze
ki Hudson, 21 letnia panna. Na ra
tunek pospieszyła jej 65 letnia bab
ka, a tej dwaj jej synowie. Niesz
częśliwą czwórkę wydobyto z tej nie
przyjemnej kąpieli. 

Papieski delegat. 
NEW YORK, 27 grud. — Z Rzymu 

nadcho/.zi wiadomość, że papież jest 
całkiem zadowolony z misji Satolli'-
ego. Watykan spodziewa się,że prze
paść dzieląca jego delegata z bisku
pami Ameryki zniknie niedługo, mi
mo, że ona jest wielką. Satolli dzia
łał tak, jak mu było z Rzymu pole-
eonem. Z tą wiadomością nadchodzi 
inna, a mianowicie, że arcybiskup 
Corrigan nie zostanie kardynałem. 

DLA DOBRA KRAJU. 

Ponowne ukazanie się cholery w 
Hamburgu i w Królestwie Polskiem, I '  tu zwłaszcza szybko grasującej, na
wet w zimowej porze,jest osirzeże 
niem dla naszego kraju, że tylko o-
stre środki ostróżności, mogą kraj 
nasz uchronić od strasznej epidemii. 
Jakiemi mają bytowe środki ostróż
ności,trzeba postanowić w przeciągu 
trzech miesięcy. 

Jeżeli to nie nastąpi natenczas lu
dność kraju będzie narażona na ofia
rę strasznej /.arazy. Należy zatrzy
mać emigracyą, bez względu na to, 
że kompanie przewożo we potracą ka
pitały, lub że stosunki polityczne zo 
staną naruszone. 

Mądra dziewczyna. 
-Pozwoli pani ostryg czy lodów? 
-I tego i tego. 

Straszne morderstwo. 
WORCESTER, Mass., 38 grud.—Ca

ła rodzina Varnum, składająca się z 
ojca, matki, córki i babci, została 
strasznie zamordowaną w swym do
mu. Nikt nie może wyjaśnić tajem
nicy, jaka okrywa ten haniebny 
c«vn. Babka może będzie mogła coś 
o tej sprawie powiedzieć, ponieważ 
żyje, acz nieprzytomna. 

Wypadek w Fort Wayne. 
INDIANAPOLIS, ind.,27 grud.--W 

Fort Wayne, w księgarni Piersią 
wpadły w otwór elewatora dwie pa
nie, M. Noonan i jej córka i na miej
scu się zabiły. W r  czasie gdy wypa
dek miał miejsce było w sklepie wie
le ludzi, wśród których powstała 
wielka panika. 

Śnieżyca u a Zachodzie. 
KANSAS CITY, Mo., 27 grud.—W 

całym prawie stanie szalała śnieżyca, 
rozciągająca się aż do Colorado i In
dian Tery tory um. W niektórych 
miejscowościach potworzyły się na 
kolejach wielkie zaspy śniegowe, 
przez co ruch pociągów został wstrzy
many. 

Zrośnięte dzieci. 
CHIOAGO, 27 grud.—Pani Johnson 

przy ulicy West Indiana powiła nie 
mowlę, a raczej bliźnięta zrośnięte 
ze sobą plecami. Rzecz ta jest nie
małej wagi dla doktorów, bowiem 
jedno dziecię żyje, a drugie naj
mniejszych znaków życia nic daje. 

Boże Narodzenie w więzieniu. 
COLUMBUS, O., 27 grud.— W wię

zieniu stanowem nie zapomniano o 
wielkiej uroczystości Bożego Naro
dzenia. W jednej sali urządzono te
atr, w którym amatorami 1 >vii sami 
więźniowie. Przedstawienie dano w 
wigilią. 

Ntait zdrowia p. Blaitie'u. 
WASHINGTON,21 grud.—Doktorzy 

czuwający przy łożu p. Blaine zape
wniają, że pacy en D ich czuje się co
raz Jepiej. Jest nadzieja, że słynny 
mąż stanu powstanie z łoża, abv nie
jedne dobro jeszcze, na rzecz kraju 
uczynić. 

Pociągi sle zderzyły. 
LIMA, O., 27 grud.— NA kolei C. 

H. & 1). zderzyły się dwa pociągi to
warowe. Maszyniści uratowali życie 
wyskakując z pociągu. Jeden czło
wiek został zabity. Trzydzieści wa
gonów zgruehotanvch. 

W Filadelfii odbyła się bójka Jna 
pięśoie. między J. Choińskim a Jack 
Fallou'em. Choiński zwyciężył. Za 
sześć tygodni ma się odbyć druga 
bójka o $1,000. 

Paderewski w >'ew Yorku. 
NKW YORK, 27 grud. — Na kon

certy naszego słynnego fortepianisty, 
Paderewskiego, sprzedano dotych
czas biletów za §10,000. 

Zastrzelił brata. 
SUELBYVILLE,! od., 27 grud.—Lgp 

Law z Marietta, od lał się w ręce sze
ryfa, ponieważ zastrzelił brata, który 
bił matkę. 

Choiński przygotowuje Dawsona 
do-bójki na pięście z T. Ryan'em. 

W Chicago dokazuje cudów z lian-
fą Kocha, doktór Seiffert. W każdym 
wypadku pacyenei jego byli zdrowi 
po kilku tygodniach. Zastosowanie 
limfy przeciw suchotom być może 
wejdzie wkrótce w użytek, nota be
ne według przez niego używanej 
metody. 

NOWINY Z CLEVELAND 

Przy Church ulicy spełniono ha
niebne morderstwo w wieczór wigi
lii Bożego Narodzenia. Do domu 
Blakesly'ego przyszedł nieznajomy 
mężczyzna, chcąc zobaczyć się z nie
jakim Fox. Z nieznajomym poszedł 
do mieszkania Blakeslv'ego na pier
wsze piętro, żona zaś pozostała na 
dole. W chwilę później nieznajomy 
wyszedł. Pani Blakesly. nie mogąc 
doczekać się powrotu męża, udała się 
do mieszkania Foxa, gdzie jej oczom 
przedstawił się straszny widok. Obaj 
mężczyźni, mąż jej i Fox leżeli krwią 
zbroczeni, z rozpłotanemi głowami. 
Aresztowano pewnego człowieka,ja
ko podejrzanego o spełnienie mor
derstwa, on jednak stanowczo tętnu 
przeczy. 

Panna Marya Ryba jest przystoj
ną dziewicą, a także nie brzydkim 
jest J, Stoina, młodzian dwudziesto
letni. Stojna umizgał się przez dłuż
szy czas do Maryi, obiecywał się że
nić, pożyczał od niej pieniądze, ale 
w rzeczywistości był bardzo opiesza
łym. To piękuej Maryi nie podobało 
się. Zdobyła się wziąć na krok sta
nowczy: kazała aresztować kochan
ka, który znajduje się między mło
tem, wolał przyjąć pęta małżeńskie 
jak kajdany więzienne. 

M iasto potrzebuje #20,000 aby o-
czyścić miasto, dla zabezpieczenia 
przed mającą się pojawić na przyszły 
rok cholerą. 

Szymon Żarembski. którv poranił 
nożem Stanisława Klimkowskiego.o-
ezekuje wyroku sędziów pr/.ysię-
głyeh. 

Aresztowano Patricka Clark i Mc 
Donalda, że wyłudzali od ludzi pie
niądze, sprzedając losy na zegarek. 

T. Sisemore, który napadł J. No
waka na ulicy i pobił go, powędro
wał dn kozy za swą od .vagę. 

Handlarze miejscy dopominają się 
aby wszystkie tramwaje kursowały 
do dworców kolejowy cli.  

Fr. Shwab, z Toledo, skarży swą 
żonę o rozwód, jako powód podając, 
że ma drugiego męża. 

Fr. Kudiicki stawia dom parterowy 
przy ulicy Pleasant. 

WIADOMOŚCI Z DETROIT. 

Dostali $ię w tarapaty i to nie
przyjemne' wielce, polacy, którzy 
głosowali chociaż nie byli regestro-
wani. Oskarżeni są: Grześkowiak, St. 
Karaszewski. A. Wojciechowski, L. 
Zdrojewski, T. I'znajewicz, St. Cze
ka rsk), C. Wyszakowski, St. (.•» a ra
czę wski, St. Grześkowiak, W. Za
gajewski, St. Welezański, M. Wino
sze wski, A. Chmielewski, St, Supia-
nowski, T T rzeszy czek. J. Mysło-
wiecki. A. Wencewicz. 

W salonie przy rogu National av ., 
i Ash ulicy, powstał pożar, który 
był przyczyną śmierci jednego stra
żaka. Gdy ogień pows*ał natychmiast 
zjawiła się straż ogniowa, l'. I'). 
Schwartz i kilku jego kolegów za 
ezęli wdrapywać się na budynek po 
drabinie, gdy w tern nastąpiła silna 
eksplozya, która wyrwała dacii i ko 
min. Schwartz został zrzucony z dra
biny i przywalony gruzami, z pod 
których go wydobyto trupem. 

Zabawnym facetem jest doktór 
Brauu. Dał on znać policy i, że okra
dziono go ze złotego zegarka, warto
ści ><100. Pol icy a szukała całą r.oe 
nieszczęśliwego zegarka, ale go'--na-
leźe nie mogła. Dopiero na drugi 
dzień sprawa się wyjaśniła. Doktór 
przypomniał sobie, że zegarek dał 
pewnemu szvnkarzowi do przecho
wania. 

Kościół świętego Piotra i Pawła 
został pięknie odrestaurowany, tak 
zewnątrz jak i wewnątrz. Obrazy 
świętych wewnątrz malowane są ar 
cydziełem sztuki. 

K. Konoplicki, który w zeszłym 
tygodniu pokazywał się w toledo-
skim Wonderlandzie, jest obecnie w 
tutejszym. 

W aptece I.ipczyńskiego przy Gra
tiot ul. powstał pożar, który zrządził 
s/.kody na $500. 

Z ulic poczęto uprzątać wszystkie 
słupy,które dawniej służyły do lamp 
elektrycznych. 

W mieście choruje wiele osób na 
dyfteryę. Śmiertelność wynosi 50 
procent. 

Z CAŁEGO ŚWIATA. 

Zł.OTF, WKKELF.. 

Zamieszczone tutaj ryciny przed
stawiają wielkiego księcia i księżnę 
Sakso-Weimar, którzy niedawno 

DUKK OF SAXK.-WP.VU A ft. 

temu obchodzili złote wesele. Na u-
roczystości tej był także cesarz Wil
helm i wielu z dygnitarzy państwa. 
Weimar jest szalonym wielbicielem 
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OF SAXK-WK.IMAK. 

Goethego, d,la tego też towarzystwo 
tego imienia pierwsze pospieszyło ze 
złożeniem hołdu, Mają oni troje dzie
ci. księcia Karola Augusta, księż
niczkę Maryę za księciem Henry
kiem IV Reuss i księżniczkę El
żbietę, obecnie wielką księżnę Me 
k 1 e u b u r g—S e 1 i w e r u i. 

Anarchiści we Francy i. 
PARYŻ, 27 grud. Jedna / grupa-

uarchistycznych, korzystając z sytu 
acvi, wywołanem skandalem pannm-
skirn, wydrukowała cvrkul?rze i roz
rzuciła je między lud, występując 
przeciw De Lesseps'ow: i innym. W 
jednym miejscu cyrkularz powiada: 
"Najemnicza prasa nie wspomina nic 
o morderstwach Warmii, które zmu
szają człowieka do zabójstw,nie przy
pomniała nam tego krwawego tygo 
dnia, w którym oó,000 Osób został* 
zamordowanych, ani ł  vrh, którzy zo 
stali zastrzeleni w Kourmies ani o 
murzynach w Dahomey'u, mordowa 
nvch w imię cv wilizacyi. " 

Cholera w Polsce. 
W i !•:i>i-:\, 27 grud. — W gubrmii 

Lubelskiej w Polsce szerzv się szyb
ko cholera, mimo zbyt niskiej tempe 
ratury. Ludzie uciekają z okolicy, 
bardzo wiele osób stara się przejść 
granicę austryacką, aby schronić* s:ę 
przed zarazą. Władze rządowe w A-
ustryi i Galicyi starają się o ile mo
gą stawić tamę tej wędrówce i przed
siębiorą nowe środki przeciw chole
rze. Nikt jednak nie wierzy w to,że
by Galicy a i:ie została dotkniętą 
straszną plagą. 

Snru Ben hard w Odessie. 
LONDYN, 27 grud. — Sara Bern

hard, słynna aktorka została wygwi
zdaną w Odessie, a szopka cała prze
jawiała się antysemityzmem. Jest to 
rzeczywiście winą zaślepionej nieto-
lerancyi. Sztuka winna być uznana 
jakom iędzy narodową,kospomoli tycz
ną; nie wchodzą w jej rachubę rasa 
ani narodowość. 

Rabusie kolejowi. 
WARSZAWA, 27 grud—W ubiegły 

czwartek dokonauo śmiałego rabun-
• i ^ ku pociągu kolejowym przy mieście 

Kowal. Banda rabusiów zatrzymała 
pociąg sygnałami, a wszedłszy do 

wagonów z rewolwerami zażądali od 
pasażerów kosztowności i pieriędzr. 
Nikt nie stawił najmniejszego opo
ru !.... 

Obliczają, że rabusie okradli po
dróżnych na 80,00() rubli. Złodziej* 
poodhierawszy jeszcze służbie kol*, 
jowej zegarki, opuścili pociąg, żeg 

obrabowanych z galanterya 
"Adieu." 

<«1('m1 W Rosji. 

PK I KHSHI. KO , 27 grud.—Bobrzyń-i 
ski, marszałek dworu, wystosował o-
dezwę o pomoc dla cierpiących głód 
w prowincyi Tuła. Ma tam być bli
sko 200,000 osób, które literalnie 
jeść co nie mają. Pomoc przez rząd 
udzielona nie wystarcza. Ludzie po
dobno żyją słomą z dachów. Do tej 
plagi głodowej dołączył się tyfus, 
który zabiera setki ludzi. 

Chile i Arsrentyna. 
VALPARAISO, 27 grud.—Dyploma* 

tyczne stosunki między rzecząpospo-
litą Chilejską i Argentyjską mogą 
być wkrótce zerwane, r.a rachunek 
tego, co działo się za powstania Bal* 
maccdy,w r. 1891.Rząd Chili żąda od* 
wołaniakilku ambasadorów Argentyn 
ny i aresztuje wiele osóo, które są o* 
skarżone o konspiracyą przeciw rzą^ 
dowi. 

Bnrze przy Hiszpanii. 
MADKYT, 27 grud. — W pobliży 

wybrzeży Hiszpanii szaleją wielkie 
bnrze, które wielkie szkody zrządza
ją na okrętach. Okręt Maria Joaqui-
na złamał ster, kapitan został na 
nim zabity, a dwaj majtkowie 
się utopili, zaś z okrętu Maria Teresa 
utopiło się ośmiu żeglarzy. 

Cholera w Hamburgu. 
HAMIU KC ., 27 grud.—Od piątku u-

biegłego do niedzieli zasłabło tu ca 
cholerę 12 osób, z tych trzy umarły, 
W Altona umarła jedna i jedna w 
Wandsbeek. Z okolicy ludzie ucie
kają, a roznoszą zaruzę. Rząd stara 
się temu przeszkodzić, ale daremnie, 

Eksplozyu ltoiuhy. 
LONDYN, 27 grud.— W Dublinie 

eksplodowała bomba pod budynkiem 
rządowym. Szkody nikt z ludzi nie 
poniósł żadnej. jfPolicya jest tego 
zdania, że eksplozya ta jest dziełem 
anarchistów i że po niej nastąpią in
ne. 

Kompania kanału pananiskiego 
wydała 200,000,000franków naprze-
kupnictwa, czyli sumę tę wrzuciła w 
błoto i wpakowała Francyą w dzi,, 
siejsze krytyczne położenie 

Między Anglią i Rosyą przyj£<5 
może do wojny o granice posiadłości 
obu państw, w Azy' -. 

W Hamburgu zaczęła się znowu 
szerzyć cholera. 

W pruskim gabinecie uchwalono 
zmianę systemu głosowania. 

PITTSBURG I OKOLICA. 

\ PITTSBURGH, PA 
} 2S Grudnia, '92, 

)an Purdy, robotnik, czując w kie
szeni "pay" upił się porządnie,! wra
cając do domu padł w śnieg i zasnął. 
Ztamtąd,.zaprowadzono go na stacyą 
policyjną w Wilrnording. W nocy 
budynek stanął w płomieniacn i nim 
pomoc nadbiegła cały spłonął. Purdy 
zamiast zmarznąć upiekł się. 

W Duquesne zderzył jię wagon 
tramwa jowy z wozem, pędząc z pa
górka, poc/eiu wy kolei wszy się ude
rzył o słup telegraficzny na Craffc 
ave. W tramwaju było pełno pasa
żerów, nikt jednak życia nie utracił. 

Gazeta Dispatch zebrała $907.50 
na rzecz dzieci ubogich robotników 
w Homestead. Za pieniądze te naku-
piono podarunków dla dzieci tamtej
szych i rozdano im na Gwiazdkę. 

Marcelina I leski wystąpiła ze 
skargą przeciw kolei Pittsburg, Cin
cinnati, Chicago i St. Louis o &10,-
000 odszkodowania, za śmierć męża. 

OD WYDAWNICTWA. 

Z powodu świąt Bożego Narodze
nia, wydajemy w tym tygodniu tyl
ko jeden numer 104 ty, przyczem 
zasyłamy wszystkim czytelnikom no
woroczna życzenia. W przyszłym 
tygodniu wydamy również jeden nu
mer, ale o ośmiu stronicach. Num^r 
ten wyjdzie w sobotę po Nowym 
Roku. 

Spartańczycy gotowali podobno 
taki zły rosół, że epikur mówił, i^. 
nie dziwi się, że tak o życie dbają. 

ji&K WunaVoU''-dShjtuSt4^'J 4ul&&£ IlJL, h' ^ 
"4Ms. 


