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Ameryka w Toledo. 
Wychodzi w każdą Środę i Sobotę. 

Kosztuje - - $1.50 na rok. 
''Dobra gazeta dla dobrych ludzi." 
AMERYKA broni prawdziwych zasad religji 

Świętej katolickiej, ale ostro i (stanowczo wystę
puje przeciw tym, co relisjęuważają za "handel" 
i w imię religji Ind prosty oszukają. Dobrych 
księży zawsze bronimy, ale sprawiedliwość nie 
pozwala nam pochwalać złych. Amertka sądzi 
•wszystkie klasy według jednej sprawiedliwości 
{nie uznaje "odmiennej cprawieiiwoaci" dla bo-
sraczy). Uczciwie postępuje i nikogo frię nie boi. 
Jest największym postrachem na złych lud/i. sta
ra eię o oświatę Indu. Ma największy wpływ na 
lud roboczy, boticzciwie 50 broni. Podaje więcej 
wiadomości, niż inne gazety amerykąńsko-polskie 
Drukuje najlepsze utwory literackie, przeważnie 
oryginalne. Zs.iiieszcza najlepsze sprawozdania: 
y. ruchu robotniczego, polityki, ekonoinji, prawo
dawstwa, 7. życia Po luków na obczyźnie i w kra
ju; wiadomości x Ameryki, z Polski, r. całego 
świata, etc. etc. 

Ko. 140 St. Clair st., Toledo, 0. 
A. A. PARYSKI, REDAKTOR. 

TOLEDO, O., 20 STYCZNIA, 1892. 

OD WYDAWCY. 

Pranumerata na "Amerykę" zo
staje zniżoną z $2.00 na $1.50. Za 
to premij nie będziemy rozdawać. 
Ci co zapłacili po $2.00 wszyscy zo
staną pokwitowani do Igo Kwietnia 
1893 r. "Ameryka" więc będzie 
najtańszą gazetą polską w świecie. 

MĘCZENNIKOM SYBIRSKIM 

w rocznicę walki za niepodległość. 
Wiara Wam oręż do ręki dała, 
Nadzieja wiodła w nierówny bój; 
Cześć męczennikom — rycerzom 

chwała, 
00 matce nieśli krew swą i znój! 

Zamiast w nikczemny sojusz z wro
gami 

W taniec bojowy ochoczo szli; 
Dziś jedni w grobie — a pod lodami 
Drudzy w męczarniach pędzą swe 

dni.... 

Z ojczystych łanów ten kwiat pa
mięci, 

Z siostrzanej piersi przyjmcie ten 
głos, 

Niech dziś wspomnieniom Waszym 
poświęci 

Łzą, gdy ulg żadnych nie daje los. 

Bóg najcudniejsze rozsypał kwiaty, 
Gdzie wśród nich dziki tylko brnie 

zwierz;. 
Bóg Wam też kazał nieść krwi 

szkarłaty, 
Gdzie dzioz rozsiadła się wzdłuż i 

wszerz. 

Lecz kwiat konając nie wzruszy 
zwierza 

Swą wonną modłą, co w niebo szle,-
A wy uczycie, dzicz tę pacierza: 
Ozcić naszą Świętą w niewoli mgle. 

Dziś każdy z Czukczów Wasze kaj
dany 

Już oblać umie współczucia łzą, 
Przed mocą duszy naszej — tyrany 
Bledną — choć jawnie urągać śmią. 

Czują to dobrze, że cel chybiony, 
że tarn, gdzie oni śmierć chcieli 

siać, 
Tam nowe życie wzięły miliony, 
Z rąk, które taczki uczyły pchać. 

2e rany Wasze, poniżeń męki, 
Zamiast pogardy mnożą Wam cześć, 
Bo z krwi kropelki, ze łzy maleń-
• > . kiej' Światła promienie umiecie splesc. 

Odwagi Bracia! śmierci widziadło, 
Co zwolna życie z piersi Wam ssie, 
Chociażby na nas swój całun kła

dło, 
Ducha wolności nie zdławi — nie! 

Tu u stóp Matki, co w trumnie leży, 
Nowych już zastęp wyrasta sił, 
Co w dawne hasła tak jak Wy — 

wierzy, 
Z niemi moc wrażą roztrąci w pył. 

Więc gdy ktoś rzeknie: "Ojczyzna 
zmarła 

1 już nie wskrzesi Jej nikt nic" 
posła piekieł — niewoli karła 

Niechaj pogarda tryśnie Wam z lic! 

Bo kwiat zamiera po to jedynie, 
Aby wspanialszym fc pod szronu 

wstał: 
Co nieśmiertelne — to nie zaginie, 
Choćby nań piekła uderzył szał. 

Z piekielnych ogni, z męczarń nie
woli 

Niepokalana powstanie nam, 
W dawnej zasiądzie tron aureoli, 
By nędznym tchórzom zadawać 

kłam. 

Do wiernych wdzięczna wyciągnie 
dłonie — 

W uścisk miłosn y  u t u l i  W a s . . . .  
0 Boże, rozpleć z cierni ich skronie 
1 wyzwolenia przyspiesz im czas! 

Wanda. 

HUE A NA MOSKALI! 

PRZYUOTOWAM* W POLSCE! 

Powstanie ma wybuchnąć lada dzień— 
Niemcy i Austrya będą Polsce 

pomagać w wojnie. 

Jeden z naszych przy iaciół w New 
Yorku odebrał od swego kolegi 
z Wiednia list, który przysłał nam 
do swobodnego użycia. Nazwisko 
korespondenta zachowujemy w ta
jemnicy, ale list podajemy w całości, 
jako bardzo ciekawy. 

WIEUKII, 2 Stycznia 1892. 
Kochany Kolego Szkolny i Towa

rzyszu Broni z 1863 r.! 
Po dość długiem milczeniu, zabra

łem się znów do pióra, aby Ci coś 
posłać nowego na drugą półkulę 
światu. 

Mój drogi, gdybyś wiedział co 
u nas się dzieje i jak daleko posunę
liśmy nasze działania, ani by Cię na 
łańcuchu uwiązał w Ameryce, pew
ny jestem, iżbyś tu był i pracował 
wspólnie z nami, a zaręczam Ci, że 
potrzebujemy z poświęceniem ludzi. 

Dam Ci tu krótki opis o stanie 
dzisięszych dążeń politycznych, ja
kie na porządku dziennym tu się 
znajdują. 

Organizacya nasza sięga po naj
dalszych krańcach Polski i idzie bar
dzo pomyślnie, lepiej bez porówna
nia jak w roku 18(53; należy się spo
dziewać wybuchu powstania ogólne
go, ale czas jeszcze nie naznaczony. 
Wiemy, że z wiosną uderzym na 
Moskala. 

Moskwa przed paru dniami przej
rzała na oczy i na gwałt pcha wszy
stkie siły zbrojne, ku granicy Gali-
cvi iPoznańskiego i zalega wszystkie 
miasta i miasteczka. Konna i pie-
szna żandarm ery a, gotowa do dzia
łań nadzwyczajnych. Aresztowania 
na porządku dziennym nie tylko 
w Warszawie, ale po wszystkich 
prowincyonalnych miastach i mia
steczkach, patrząc na to wszystko, 
widać nie omal prawie na stopie wo
jennej cały kraj, chociaż nigdy nie 
był ogłoszonym. 

Cały Wiedeń dzisiaj, niczem in
nym się nie zajmuje, jak gawędką i 
marzeniem przyszłej wojny i malo
waniem nowej karty europejskiej. 
Otóż wieści, które obliegają ze sfer 
urzędowych i prywatnych dają naoi 
nieomal pewność i otuchę w naszych 
działaniach. Wieści krążące: Au-
stryja zostanie wymazaną z karty 
Europy, w jej miejsce ma powstać 
państwo Słowiańskie z głową panu
jącą domu Austryackiego z stolicą 
w Warszawie. Niemcy zajmą wszy
stkie prowincye, bez wyjątku mó
wiące językiem niemieckiem i od
cieniami tegoż języka. Moskwa 
zostanie cofniętą na północ ku gra
nicy Azjatyckiej, aby mogła łatwiej 
i przystępniej ludy Azjatyckie cy
wilizować swojern zwyczajem. 

Kierując się za popędem prądu, 
możemy liczyć na bezwarunkową 
pomoc; sami widzimy dziś jasno, że 
Niemcy pracują nad wywołaniem 
powstania u nas, i że pierwsza orga
nizacya armii będzie się odbywać 
pod zaborem Pruskim i Austrya-
ckim i z pomocą tych rządów, pier
wsi to polacy znowu staną w fronto
wych liniach do boju; cóż mamy ro
bić? Jescze raz powstaniem, a po
wstaniem, powiadam Ci, z horągwią 
i godłem za wolność "Naszą i Wa
szą narody całej Europy", to jest 
nasze hasło przyszłej wojny. 

Powiedz mi też, mój drogi, czy 
macie jaką polityczną organizacyę 
w Stanach Zjednoczonych? (mówię 
polską.) Słyszałem o istniejącym 
Rządzi* [czyli Zarząd Narodowy] 
przy ulicy East 25th Nr. 161. Do
nieś mi z łaski swej jaka jest ten-
dencya Zarządu i kto stoi na czele? 
Abyśmy wiedzieli z kim mamv wejść 
w stosunki przy danej potrzebie. 
Przyślij nani nazwiska wybitniej
szych ludzi, którzy brali udział w 
roku 1S63, a zamieszkują w Stanach 
Zjednoczonych, adresa ich dokładnie, 
stósunki i zajęcia i czy są tacy, któ
rzy mają i biorą udział w polityce 
tamtejszego kraju. 

Kończąc te parę słów na dziś, za 
pewniam Cię, o solidarności naszej 
sprawy i przyrzekam stale od dziś, 
na listy Twoje odpowiadać i o wszy
stkich ruchach jak najdokładniej 
zawiadamiać. Oczekując w nadziei 
prędkiego się widzenia 1 spotkania 
z Tobą na stanowisku, gdzie powin
ność nas powołuje. 

Ściskam Cię po milion razy. Do 
zobaczenia! N. N. 

POLITYKA W ANGLII. 
W Anglii stronnictwa przygoto

wują się skwapliwie do zbliżających 
się wyborów, które mają rozstrzygać 
o panowaniu w następnem siedmiole

ciu. Zarówno liberalni, którzy, o ile 
się zdaje, zarzucili już stanowczo 
mało popularny "honae-rule", jak za
chowawcy ubiegają się o względy 
ludności rolniczej.Reformy też agrar
ne będą stanowiły główne hasło, pod 
którem oba stronnictwa wystąpią do 
boju. Angielska ludność wiejska do
maga się reform w podwójnym kie
runku, a mianowicie polepszenia nu-
teryalnego położenia, a powtóre e-
mancypacyi politcznej z pod prze
ważnego wpływu wielkiej własności 
ziemskiej. Zacl owawcy zgadzają się 
na reformy ekonomiczne, zaznacza
jące się w projektowanej parcellacyi 
i koloniczac-yi wewnętrznej, nato
miast z samej natury rzeczy są zasad
niczymi przeciwnikami wszelkich re
form politczynych, dążących do 
zmniejszenia wpływu t. zw. "landlor-
dów", stanowiących główną podpo 
rę stronnictwa zachowawczego. Na
tomiast liberalni, walcząc pod sztan
darem możliwie obszernej swobody 
politycznej, zajęli się przedewszyst-
kiem politczyną stroną dążeń ludnoś
ci rolniczej. Nadebraniu też delega
tów angielskich okręgów rolnych, 
którzy przed kilku dniami obrado
wali w Londynie, polityczna eman-
cypaeya ludności wiejskiej stanowi
ła główny przedmiot narad. W ze
braniu tem wzięli udział wszyscy wy
bitniejsi przywódcy stronnictwa li
beralnego, a przebieg obrad zdaje 
się dowodzić, że angielska ludność 
wiejska w przyszłych wyborach sta
nie po stronie liberalnych. Ludność 
ta oświadczyła przez usta swych re 
prezentantów, że przedewszystkiem 
chodzi jej o wybicie się z pod krę
pującej wszelką swobodę ruchu prze
wagi politycznej wielkiej własności 
ziemskiej. W obec tego głównego 
żądania reformy ekonomiczne, obie
cywane przez zachowawców, odgry
wają daleko podrzędniejszą rolę. 

NAŚLADOWANIE DERDO WSKIEGC, 

Derdowski ukarany za pijaństwo. 
WINONA, 18 Stycz. (Kor. Am.) — 

Hieronim Derdowski w niedzielę po
sprzeczał się z polakami w pewnym 
szynku. Jeden śmiałek uderzył 
Derdowskiego w "gambę", aż krew 
pociekła. Salonista przeszkodił dal
szej awanturze. Derdowski uciekł 
z szynku do sypialni karczmarza i 
ukrył się pod łóżko. Pod łóżkiem 
stało jakieś naczynie, w którem Der
dowski się brzydko powalał. Z roz
paczy Derdowski pił potem cały 
dzień. Wieczorem przewrócił się 
na ulicy, jak chciał iść do domu- Po-
licyant go podniósł i zaprowadził do 
aresztu. Następnego dnia sędzia 
policyjny skazał Derdowskiego na 
$10 kary i koszta. Derdowski, ro
zumie się, nie ma tych pieniędzy 
w kasie i ogłosi w swej gazecie spe-
cyalną kolektę, jak to robił w roku 
1888 — Przy tem donoszę, że syn 
Derdowskiego włamał się niedawno 
do jubilerskiego składu i ukradł 
kilka złotych zegarków, za co siedzi 
w więzieniu. ^ona Derdowskiego 
pojmaną była w pewnym domu i sę
dzia policyjny skazał ją na $10 ka
ry. Ojciec Derdowskiego, jak wia
domo, był powieszony na granicy za 
szpiegostwo. 

Oryginalność tego artykulika przy 
znajemy panu Deraowskiemu. 

Polka w nieszczęściu. 
Strasznego wypadku doznała dnia 

8 bm. do Chicago przybyła Polka 
z Galicyi pani Ksielewska. Mąż jej, 
z powodów nieznanych, nie wyszedł 
na jej spotkanie na dworzec przy 
Polk ul. Pani K. miała w ręku 
ośmiomiesięczne dziecko, które sku
tkiem doznanych niewygód w po
dróży, było chore. Biedna matka, 
tuląc swe dziecko do łona rozglą
dała się za mężem, gdy nagle spo
strzegła, że dziecko umarło. Z okrzy 
kiem rozpaczy, który poruszył do 
głębi wszystkich temu przytomnych, 
padła zemdlona na ziemię. Nadeszli 
urzędnicy kolejowi, ocucili ją na to 
— by z przywróceniem przytomno
ści, wrówiła i rozpacz i świadomość 
całego nieszczęścia! Znękaną losem 
i trudami, zgnębioną i chorą, zawie
ziono tymczasowo do stacyi policyj
nej przy Harrison ul. dopóki się jej 
mąż nie zjawi, lub nie znajdzie inne 
pomieszczenie. 

Morderstwo w rodzinie Kiołbąssy. 
CHICAGO, 19 Stycz. (Ivor. Am.) — 

F. W. Locke, utrzymujący szynk 

f>rzy ul. Larrabee p, n. 109, zastrze-
ił niedawno swego pasierba, Józefa 

Kowalca, młodzieńca liczącego lat 
22, rzekomo w obronie własnego ży
cia. Przed sądem brat i siostra ze
znawali, że zabity był bardzo podłe
go charakteru (a czy oni lepsi?); oj
czym opowiadał, że pasierb jego już 
w 15 roku siedział w więzieniu. Sąd 
rzeczywiście uwolnił Locke'a od od
powiedzialności za zastrzelenie Ko
walca. Żona Locke'a jest rodzoną 
siostrą pan: Kiołbassy. Godna to 
rodzina — co? 

Ohydna zbrodnia. 

NEW YORK, 19 Stycz. (Kor. Am.) 
Niedawno donosiliśmy, że rabusie 
napadli dom żyda Maxa Boch, za
mordowali jego żonę i małe dziecko, 
a następnie ukradli $150. Okazuje 
się teraz, że ów żyd sam zamordo
wał ich. Zył 011 w wielkiej nędzy 
w New Yorku, gdy nagle przyje
chała do niego żona z 4 letnim syn
kiem. Nie miał sposobu na wyży
wienie ich, postanowił więc skrócić 
im cierpienia. W dniu 16 grudnia 
dokonał morderstwa i ogłosił polic yi, 
że rabusie to zrobili. Zeby był nie 
mówił, iż mu ukradzcnc 1150, to 
nigdy jego zbrodnia bv się nie wy
dała. Ludzie wiedzieli, że tych pie
niędzy nie miaf i zaczęli sprawę roz
trząsać — aż wreszcie doszli prawdy. 

Pogoń za Garzą. 
Wojska związkowe, milicya i po

mocnicy szeryfa otaczają łańcuchem 
posterunków powiaty Starr, Duval 
i Encival, na granicy Meksyku i sta
rają się wszystkich zwolenników ge
nerała Garzy wpędzić w matnię i 
wziąść do niewoli. Tymczasem zda
je się być rzeczą pewną, że (iarza 
z 300 powstańcami wcale się,w tych 
powiatach nie znajduje. Nikt nie 
wie, gdzie się obraca i czy w ogóle 
przebywa 011 jeszcze na terytoryum 
btanów Zjednoczonych. 

Z NASZEJ OJCZYZNY 

Koprowiua. 
Ks. Pitass nie popiera polskiego 

przemysłu i słusznie polacy na nie
go się gniewają. Oto obstalował on 
w New Yorku koprowinę na pokry
cie kopuł nowego kościoła —- a po
minął polakó»v w Buffalo. Np. Ślisz, 
Przysiecki, Andrzejewski i Woj
ciech Nowak mają prawie po jednej 
Lcrsie koprowiny na noBach, — a nie 
mogą jej się pozbyć. Do sprzeda
nia bardzo tanio! 

Zasłużył na wdzięczność. 
Na wiadomość o śmierci kardyna

ła Manninga w Londynie amery-
rykańskie organizacyę robotnicze: 
Rycerze Pracy i Federacya Pracy, 
W ys'ały telegramy z wyrażeniem 
współczucia żatoby. Kardynał M. 
nieraz okazywał swą sympatyę ro
botnikom angielskim, za to są mu 
wdzięczni robotnicy z całego świata. 

Morderstwo za wiarę. 
W Mt. Carmel, Pa. trzej parafia

nie, Słowacy, powracając dnia 9go 
b. m. z kościoła z nabożeństwa, po
kłócili się, a następnie pobili. W cza 
sie bójki, jeden z nich nazwiskiem 
Chuinas, pchnął swego "krajana" 
Saduskiego sztyletem w piersi, tak, 
że tenże w krótkim czasie wyzionął 
ducha. Chumas uciekł. 

TELEGRAMY ZAGRANICZNE. 

Książe Avondalu pochowany bę
dzie dziś w Londynie. 

Książe Abbas, uowy Kedyw, syn 
zmarłego, objął rządy w Egipcie* w 
sobotę. 

Biskup Katzer z Green Bay. Wis., 
posłał rezygnacyę do Watykanu, a!e 
takowa nie jest przyjętą. 

Hiszpania nie ma dosyć pieniędzy, 
aby wziąść odpowiedni udział w wy
stawie światowej w Chicago. 

W Dreźnie wykryła policya tajną 
drukarnią socyalistyczną, i znalazła 
w niej dużo druków. Na drukach by
ła firma jakiejś drukarni londyńskiej. 
Drukarza aresztowano. 

Stanowisko niektórych ministrów 
rosyjskich zachwiane, a pomiędzy 
innymi ministrów skarbu i spraw we
wnętrznych. Pan Wisznehradzki po
dobno tylko dla tego jeszcze w urzę
dzie, że dotąd nie ma odpowiedniego 
człowieka, któryby go mógł zastąpić. 

Książe Ludwik Clovis Bonaparte, 
został aresztowany w Londynie, 
wskutek skargi jego żony, że chciał 
ją oszukać na 20,000 funtów szterlin-
gów. Ow książę ukradł swej żonie 
dużo klejnotów i porozdawał je 
dziewkom złego prowadzenia. Tak 
się książęta bawią! A lud musi na te 
ich wybryki pracować i nie wolno mu 
nic mówić. 

NO TA TKII KOMENTARZE. 

"Fatryota" bardzo nieprzyzwoicie 
napada na osobę pana Serafina. Ta
kie korespondencye, jak np. Mata 
Malone, uie przynoszą "Patryocie" 
zaszczyt. 

Ignacy Jan Padarewski w ub. tyg. 
dawał koncert w Opera House w 
L>etroifc. Ankielskie gazety prze
pełnione są uwielbianiem dla artysty. 

Spółka wydająca obecnie "Refor
mę", zapowiada wydawnictwo "Ku-
ryera Codziennego w Chicago." 

Z KRÓLESTWA POLSKIEGO. 

Nowe powstanie. 
Wieści się posypały, jak z rogu 

j»6fiteści, że w Polsce ma wybuch
nąć powstanie — i to lada dzień! 
Na innem miejscu podajemy list 
prywatny, pisany z Wiednia do je
dnego z naszych przyjaciół w New 
Yorku. Więc ma być powstanie? 
Kiedy nic nie jest przygotowane. 
Gdzie jest program? Za jaką Pol
skę mamy się bić? Gdzie jest de-
klaracya przyszłej formy rządowej? 
Czy mamy wywalczyć urzęda dla 
szlachty i nic więcej? Lud polski 
nie jest gotowy do powstania, bo 
nie wie o co chodzi. A jeżeli się 
szlachta sama porwie, to zginie. Naj
ciekawsze w tej sprawie jest to, że 
niemcy mają dopomagać polakom 
zdrada się więc jakaś gotuje, ale nie 
powstanie. 

Piękny testament. 
P. Wincenty Izdebski, Polak, by

ły naczelnik okręgu pocztowego w 
Ekaterynosławiu w Rosyi, zapisał 
cały swój majątek, wynoszący około 
2O0 tysięcy rubli, na różne instytu-
cye dobroczynne, oraz ubogą a 
kształcącą się młodzież polską. Aby 
jednak pomoc ta nie nosiła cechy 
jałmużny, a jednocześnie nie wy
czerpała się rychło w jedncm poko
leniu, uczeń otrzymuje zapomogę 
tytułem pożyczki, którą po ukończe
niu nauk zobowiązuje się spłacić na
stępcom dalszego pokolenia. 

Nowe kurriosuiu. 
Prasie w Królestwie jak i całej 

Rosyi, przesłano okólnik nakazują
cy pisać ostrożnie o głodzie, by nie 
wywołać zaburzeń. Wyrazu "głód" 
nie wolno używać, zastąpić go kaza
no, "niedostatkiem zboża", "złym 
uradzajem" itp. Nakazano też pi
smom by się wystrzegały propono
wania wszelkich zaradczych środ
ków, gdyż tak wszelkie propozyoye 
w tej mierze jak i decyzye należą 
wyłącznie do rządu! 

Morderstwo i rąbanek. 
Z Królestwa Polskiego donoszą, 

że w miejscowości Olszanka popeł
nioną została okropna zbrodnia. 
Banda rabusiów wtargnęła w nocy 
do domu bogatego żyda Feibla i za
mordowała całą jego rodzinę, złożo
ną z 8 osób. Następnie mordercy 
zabrali wszystkie mające wartość 
przedmioty, nadto kilkanaście ty
sięcy rubli gotówki i uciekli. Po
mimo usilnych poszukiwań,niemożna 
znaleść śladu rabusiów. 

Poświęcenie włościanina. 
W pow. berdyczowakim zamożny 

kmieć, Stefan Wolanik, dał przykład 
rzadkiej bezinteresowności. W naby
tym przez niego majątku była karcz
ma, która dawała znaczny dochód, 
otóż karczmę tę zamknął, a budynek 
przeznaczył na szkołę wiejską. 

Aresztowania polityczne. 
Władze moskiewskie odkryły 

pisma i broszury rewolucyjne krążą
ce wśród wojska. Aresztowano wie
lu oficerów w Radomiu i Lublinie i 
odesłano ich do cytadeli warszaw
skiej. 

Z LII WY. 

Kara za wiarę. 
Na Litwie katoliccy księża Sta-

szewicfc, Daugo i Jeliniewski skaza
ni zostali przez rząd moskiewski na 
kary pieniężne od 100 do 200 rs. za 
to, że uroczyście przyjmowali swego 
biskupa podczas kanonicznej wi
zyty. 

Z GALICYI. 

Dom robotniczy w Białej. 
Po -pamiętnych rozruchach, jakie 

się odbywały w zeszłym roku w 
Białej, kilku ludzi dorej woli posta
nowiło założyć tamże "Dom robot
niczy polski". Celem Towarzystwa 
jest: Udzielanie swoim członkom 
moralnej i materyalnej pomocy, zdą
żającej do poprawy ich w możności, 
by z czasem do własnycli majątków 
dojść mogli, któreby im na starsze 
lata po pracy odpocząć dozwoliły i 
w trudnych chwilach przytułek dać 
mogły. 

Żałoba narodowa. 
Projekt podany w Galicyi, aby 

wszyscy patryoci polscy nosili żało
bę na pamiątkę upadku Polski, uzna
no ogólnie za niepraktyczny i nie 
symboliczny. Zamiast żałoby i od
dawaniu się rozpaczy, potrzebna jest 
ojczyźnie energiczna praca. Nie na
leży na duchu upadać, ale go pod
niecać nowemi czynami i nadzieją. 

Znów śmierć zgłodn. 
Burszczanach koło Pomorziu* 

zmarł w zeszłym miesiącu nauczyciel 
ludowy Ludwik Czomber, którego 
pensya starczyła zaledwie na lichy 
chleb z kartoflami. Nieszczęsny po
padł w niemoc żołądkową i skończył 
żywot w 25-tym roku życia. Drugi 
już wypadek tego rodzaju notujęmy 
na tem miejscu. 

Rabunek na pociągu. 
Ze Lwowa donoszą, że w bliskości 

stacji Sanicznej rabusie napadli w 
nocy z czwartku na piątek pociąg 
osobowy. Rabusie" zabili dwóch u-
rzędników pocztowych,zlupili wagon 
pocztowy, zabrali wszelkie listy pie
niężne i uciekli. 

Gwałt i morderstwo. 
W Krakowie zamordowaną zosta

ła18-letnia dziewczyna Agnieszka 
Cieśla. Dopuścił się gwałtu Jan 
Czyż, a potem dla zatarcia zbrodni 
zamordował ją. 

Z POD NIEMCA. 

Bankier- złodziej. 
Bankier Adolf Albert w Zgorzeli-

cacli sprzeniewierzywszy wszelkie 
depozyta, zbiegł w dniu wczorajszym 
bez śladu z miasta. Nad majątkiem 
jego ogłoszono konkurs. Podobno 
dzień przed ucieczką Albert nie 
chciał wydać dopozytu wynoszącego 
ogromną sumę <85,000 niarek. Brat 
oszusta, zatrudniony jako buchalter 
w interesie, został przyaresztowany. 

Ciekawa grzeczność. 
Zarządy kolei żeleznej Górno-

Szląskiej i Prawego Brzegu Odry, 
otrzymały w tych dniach rozporzą
dzenie, aby icb urzędnicy i ofieya-
liści znali język polski, w przeciw
nym bowiem razie zostaną wysłani 
do prowincyi nadreńskich, a miejsce 
ich zajmą władający tym językiem 
urzędnicy z Poznańskiego i Prus 
zachodnich. 

Polacy w Brazylii. 
P. Henipel pisze do "Kuryeras 

Warszawskiego , że w stanie Para
na znajduje się 11,500 wychodźców 
polskich, w St. Catharina 8,000, w 
Rio Janiero i San Paulo 2,500, w 
Rio Grande do Sul 10,000, ogółem 
32,000 osób. Około 12,000 osób czę
ścią powróciło do kraju, częścią, i to 
przeważnie wymarło lub uciekło z 
przeznaczonych dla nich kolonij. 

TANIA GBOSEBNIA. 
Wyborowe rozynki kalifornijskie, 4 

funty za 25 ct. 
Wyborowe prunele kaliforn., 3 ft. 

za 25 ct. 
Wyborowe aprikozy kaliforn., 2 ft. 

za 25 ct. 
Dobry ryż z Karoliny, 4 ft. za 25 ct. 
Dobra herbata japońska, po 25 ct. f. 
Doskonały ser śmietankowy po 

centa za funt. 
Wyborny proszek do pieczywa, 2 ft. 

za 25 ct. 
Zer dla ptaków po 5 ct. ft. lub 6 ft. 

za 25 ct. 
Dobre sucharki, 3 fty za 25c. 
Wytnijcie to i przynieście do 

E. A. ROOD'A. 
624 St. Clair street. 

JOSEPH A. BECK, 

A r c h i t e k t ,  
Room 8, Adams Block, 

cor. Adams & St. flair st. 

Baczność Rodacy! 

Poco chodzić do uiiaxta. jeżeli u niftle 
możecie dostać po tej samej ce

nie, albo nawet taniej. 

Dobry suchy cukier po 4£ ct. funt. 
Kawa po 15, 20 i 22 ct. funt. 
Rodzynki po 8 ct. ft. 
Suszone śliwki po 8 c. t'.,2 fty za 15. 
Suszone jabłka po 8 c. ft., 2 f. za 15. 
Najlepszy gatunek zielonego grochu 

5 ct. kwarta. 
Dobry ryż po 6 ct. funt. 
Cykorya po 7 ct. funt. 
Najlepsza gazolina po 8 ct. galon. 
Najlepsze mydło po 4 ct. kawałek. 
Dobra herbata po 15, 25, 40 i 50 ct. 
Najlepszy ser po 14 ct. ft. 
Wszystkie gatunki mąki- taniej nit 

u innych. 
Przyjdźcie i przekonajcie się, a nie 
będziecie zawiedzeni. 

Z uszanowaniem, 

MAT. CICHY, 
KÓi; .VEBKASKA *ł t. I BOA*. ti'U 


