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TOLEDO, OHIO SOBOTA. TOM Y. KWIETNIA, PRENUMERATA: $1.50 NA ROK. 

Pod No. 140 St, Clair ul. 
Redakcja i drukarnia "Ameryki" od Igo Kwietnia przeniesioną zo

stała z pod No. 387 pod No. 140 na tęż ulicę, tj. St. Clair, na drugie pię
tro. ponad drukarnię dziennika "German Expresz." Stare miejsce było za 
małe dla nas. Drukarnia nasza została znacznie powiększoną i będziemy 
drukować więcej książek. » 

DLA NOWYCH ABONENTÓW. 

Kto nam przyśle jednego dolara, to dostanie: 
i. 
o 

Kalendarz Amerykańsko-Polski na r. 1891, który wart 50 c. 
Obraz wszystkich Królów Polskich, który wart 25 c', 

i}. Kalendarz ścienny, ozdobiony piękną ryciną, wart 10 c. 
4. Dziesięć Powiastek, najlepszych pisarzy tegoczesnych, warte 50c. 
5. Gazetę "Amerykę" od tej pory do 1 Stycznia 1892 r. 
6. "Dodatek Powieściowy Ameryki," od Kwietnia do 1 Stycz. 1S92. 

Naszych prenumeratorów prosimy, aby byli łaskawi ten numer 
gazety dać do przeczytania swym znajomym lub sąsiadom. 

THE AMERYKA CO., 
140 St. Clair TOLEDO, 0. 

KANDYDACI. 

Republikanie: Demokraci: 
Na Majora. 

Vincent J. Emmick. Dr. C. Cravens. 
Na Sędziego Policyjnego. 

Frank M. Sala. Parks Hone. 
Na Prokuratora Policyjnego. 

T.W. Wheeler. L.W.Wachenheimer. 
Na Solicit ora. 

W. H. A. Read, C. A. Ashley. 
Na Komisarza policyjnego. 

Lewis H. Nunn. Charles Stager. 
Na Administratora Rezerwoarów. 

Tlios. R. Cook. John DufFy. 
Na administratora gazu naturalnego. 

John W. Greene. Jas. W. Winans. 
Na Administratora cmentarzy. 

Jacob Folger. Fred. H. Puck. 
Na Sędziego Pokoju. 

John Parker, 
Na Konstablów. 

W m. J, Armstead. 
Peter M. Gress. 

Zarząd Edukacyjny -1 Warda. 
Geo. Trost. Homer Hood. 

Trzecia warda. 
Franklin Hubbard. B. H. Broer. 

Piąta war/la. 
Calvin H. Read. A. H. Thorp. 

Siódma warda. 
I. N. Huntsberger. F. W. Eversman. 

Dziewiąta warda. 
H. A. Schlingman.' Peter Lynch. 

Na asesorów -1 warda. 
J. J. Keller. Ezra Harnit. 

Drnga Warda. 
Egbert D. Btown. H. Van Carson. 

n Trzecia warda. 
C. P. Barnum. Geo. W. Flint. 

Czwarta warda. 
Charles Schiebel. j Cabe* 

Piąta warda. 
Ernest Schuppan. John Fillman. 

Szósta warda. 
John E. Ward. Mich Kratt. 

Siódma warda. 
Louis "Wacker. Mich. Quinlan. 

Ósma warda. 
Daniel Holland Sr. 

•Dziewiąta warda. 
J. H. Snell. Albert Munze. 

Na Radców miejskich— Isza warda. 
Charles Neundorf. Alex Just. 

Druga warda. 
Frank C. Tanner. W. H. Haskell. 

Trzecia warda. 
r. W Morris » Sylvester Lamb. u. . morris. , J.P. Delphy. 

Czwarta warda. 
Charles Schmul, John Daly. 

Piąta warda. 
Christian Budtz, George Doner. 

Szósta warda. 
W. J. Bitter, W. J. Gile. 

Siódma warda. 
Otto Augsbaoh, W. J. Swaye. 

Ósma warda. 
Nie ma nominacji. John Cavanaugh. 

Dziewiąta warda. 
H. Haumbach, J. Ą. Rutherford. 

Na Aldermanów—Druga warda. 
Tim. Leroux, - W. A. Gashe. 

Czwarta warda. 
J. H. Fielbach, John Huberick. 

Szósta warda. 
Robert Finch, Wm. A. Hartford. 

Ósma warda. 
Henrv Pneiter Thos. O'Meara. 

Nie wiele możemy powiedzieć o 
Y kandydatach obu partij. Według na-
^ szego osobistego zdania wolelibyśmy 

aby kandydat demokratyczny, Dr. 
O. Cravens, został wybrany majo
rem, bo V. J. Emmick jest "nie
mieckim fircykiem," który wobec 
niemców z przymusu tylko przyzna
je się do swej narodowości, a gdzie 
tylko może to zapiera się iż jest 
niemcem. Zły to ptak, co swem 
gniazdem pogardza. 

Na inne urzęda miejskie nomino
wani są ludzie tacy, że z pomiędzy 
nich żadnego uczciwego człowieka 
wybrać nie można. Nie interesujemy 
się więc wcale tem, kto będzie wy
brany. 

: W polskich wardaeh (7 i 8mej) 
-wybory radców rzeczywiście nasz 

•obchodzą, bo od tego zależeć będzie 
wzrost naszych dzielnic, w jaki spo-

.sób miasto będzie o nas dbać. 
W 7-mej wardzie kandydatem na 

radcę jest dobrze polakom znany ob. 
Otto Augsbach, którego możemy 

i polakiem nazwać, albowiem urodził 
u się w Tomaszowie, pod War?zawą, 

ffdzie jogo rodzice i driady się rodzi: 
li. Jest to człowiek uczciwy i dostał 

nominację tylko przez staranie pola
ków i ludu roboczego. Bogacze są 
przeciwko niemu. Jeżeli p. Augs-
baclia wybierzemy, to damy dowód 
politykom, że mamy siłę przy wybo
rach, a następnie będą nas się bać i 
ustępstwa nam robić. Pan Augsbach 
jest członkiem firmy Kind; Augs
bach & Co., przy ul. St. Clair. Jest 
on dobrym byznesistą, a polaków 
dobrze zna i wie co w wardzie jest 
potrzebne. Jeżeli nie chciecie, aby 
koty leżały po ulicach, to nie gło
sujcie na R. P. Swaye, tylko na ob. 
O. Augsbacha. 

Pan J. Cavanaugh przez ostatnie 
dwa terminy dobrze sobie zasłużył, 
aby go ponownie wybrać radcą z 
8-mej wardy. 

Nazwisk niektórych kandydatów 
demokratycznych nie podajemy, bo 
nominacji nikt nie chciał przyjąć do 
tej pory. 

WIADOMOŚCI KRAJOWE. 

Dobry urodzaj pszenicy zapowia
dają w Texas. 

Stan Nebraska wyznaczył 50,000 
doi. na wystawę światową w Chicago. 

Robotnicy w Chicago postawili 
swego kandydata na majora, Cartera 
Harrison. 

Robotnicy w całej Europie zapo
wiadają święto uroczyste na dzień 
1-go Maja. 

Kandydatem na Majora miasta 
Cincinnati demokraci nominowali 
Gustawa Taifel. 

Rycerze pracy ogłosili bojkot prze
ciwko fabrykantom ubiorów i płó
cien w Rochester, N. Y. 

W kopalniach Calumet, Mich., we 
wtorek zabitych było dwóch górni
ków, z powodu eksplozji. 

Norwegski okręt "Dictator" roz
bił się o skały w pobliżu Cape Henry 
i ośmiu majtków utopiło się. 

Robotnicy w szklarniach p. Beat-
ty w Tifin, O., wygrali strajk i po
wrócili do roboty w sobotę. 

W Midllesborough,Ky.,lud wyciąg
nął z więzienia Thomasa Hunter i 
powiesił go, za zamordowanie J. A. 
Burks'a. 

W legislature stanu Illinois 
przedstawiono prawo, które będzie 
przymuszać każdego oby watela do 
głosowania. 

Christian Ooelchlager, niemiec, w 
Greenville, O., skazany został na po
wieszenie, za morderstwo matki 
swej żony. 

O zakład w piątek wypił Leslie 
Ellis w Bangor, Me., kwartę wódki, 
nie odejmując butelki od ust. W so
botę umarł. 

Sto plumberów zastrajkowało w 
Indianapolis, Ind., ażeby zmusić 
pracodawców do zatrudniania tylko 
unionistów. 

Karol Cotton, osadzony do domu 
warjatów w Richmond, fnd., popeł
nił samobójstwo, udusiwszy się ka
wałkiem mięsa. 

Niedaleko Birmigliam, Ala., po-
ciągspacerowy spadł z grobli. Dwóch 
murzynów zostało zabitych, a kilka 
osób pokaleczonych. 

Stanley wyrzekł się głosić odczyty 
o Afryce w stanie Texas, bo go tam 
bardzo nienawidzą, zato że opuścił 
szeregi Południowców. 

Na kolei Reading w odległości 2 
mil od Ashland, Pa., przy zderzeniu 
pociągów w sobotę zabitych zostało 
trzech ludzi, a 5 rannych." 

W Canton, O., jakiś Albert Be-
mifr strzelił do śwej kochanki Celiny 
Schweitzer, ponieważ go nie chciała 
do domu przyjąć. Strzał chybił. 

Lucylja Andress w Colorado 
Springs, chciała zamordować swego 
pasierba, ale nie udało jej się; w 
więzieniu następnie odebrała sobie 
życie. 

Leavenworth, Kan. Złodzieje wła
mali się do tutejszego niemieckiego 
kościoła św. Józefa, zabrali z taber

nakulum kielich i porozrzucali św. 
komunje po ołtarzu. 

Nieznany tramp chciał położyć 
sztabę na szynach, aby wykoleić po
ciąg niedaleko Mansfield, O., tym
czasem pociąg nadbiegł i trampa za
bił, ale się nie wykoleił. 

W Zachodnim Kansasie już czwar
ty rok z rzędu plony na polach były 
wyniszczone i farmerzy tamtejsi 
znajdują się ponownie w nędzy, pra
wie umierając z głodu. 

W Bloomfield, O., masa ludu ze
brała się do szynku Wilhelma Mille
ra i na dane hasło wszystkie trunki 
zostały porozlewane, a szynkaj-z do
stał bicie jakby od matk: na kolanie. 

Górnicy w liczbie przeszło 2,000 
w Laurel Jellico, Ky., zapowiedzieli 
ogólny strajk na dzień I Maja, jeżeli 
pracodawcy nie podwyższą im płacy 
i nie zaprowadzą ośmio-godzinnego 
dnia pracy. 

Panna Josie Gayton, która się za
łożyła, iż przyjdzie pieszo z San 
Francisco do New Yorku przed 9 
kwietnia, stanęła już tam dnia 27 
Marca. Wyszła ona z San H'rancisco 
w Sierpniu z. r. 

W Portland, Ore., Karol Klliott 
w teatrze chciał zastrzelić aktorkę 
Lulu Duran, o którą był zazdrosny. 
Chybił jednak i zastrzelił Mabel De-
babian, a zranił Carrie Smith. Po
tem odebrał sobie życie. 

W Morewood, niedaleko Pittsbur-
ga, w poniedziałek zebrało się okołO 
1000 robotników i napadło na huty 
koksowe Frick'a, które zniszczyli i 
na Ostatku podpalili. Sześciu z bun
towników zostało aresztowanych. 

Brytański okręt Boringuen w po
dróży z Galveston do Newport News, 
został rozbity w pobliżu Oranque, 
N. Car. Załoga uratowała się. Z o-
krętem poszło na dno morza 2,000 
beli waty i 200 ton wywarów z na
sienia watowego. 

Jakiś sprytny złodziej pisywał ii-
sty do bogatych ludzi w Washingto
nie, a pomiędzy innymi i do Prezy
denta Harrisona, że ktoś w pewnej 
miejscowości pozostawił wielki spa
dek, dla osoby do której list adreso
wany, i że ten spadek można ode
brać za pośrednictwem pewnego ni 
by księdza katolickiego (hiszpana), 
ale i.... na koszta potrzeba np. 1,-
000 lub 5,000 dolarów. Podobno kil
ku kongresmanów zostało w ten spo
sób oszukanych. 

Fałszywi hrabiowie. 

Arystokracja amerykańska odzna • 
czasię nadzwyczajną łatwowiernoś
cią, jaką przyjmuje i traktuje wszel
kiego rodzaju awanturników, udają
cych przedstawicieli rozmaitych głoś
nych rodów europejskich. Dość jest 
przyswoić sobie tytuł księcia lub 
hrabiego, ażeby najpyszniejsze salo
ny otworzyły przed przybyszem swe 
podwoje. Szczególniej faworyzowani 
są ruscy książęta i hrabiowie. W cią
gu ubiegłej zimy gazety amerykań
skie opowiadały niestworzone rzeczy 
o ks. Eristonie, o hr. Gretkowskim, 
o hr. Zubowie, bohaterze bostońskim. 
Ale na. nieszczęście tego ostatniego 
pewien tłómacz ruskich utworów za
sięgnął języka w Rosji o jego po
chodzeniu. Można sobie wyobrażać 
zdziwienie całego Bostonu, gdy o-
trzymano wiadomość, że hr. Zubow 
nie jest ani hrabią, ani Zubowem, 
lecz poprostu jakimś Lipmanem!... 
Jakkolwiek po wyjeździe malarza 
Wereazczagina z New Yorku moda 
na samowar i na ruskie kostjunv pa
nien zniknęła odrazu, niemniej ame
rykanie dość żywo interesują się ży
ciem ruskiem i literaturą. Niejaka 
ks. Engałyczewowa znów rozpoczęła 
szereg odczytów na tematy ruskie w 
domach bogatych amerykanów. 

Prawodawcy biją się spluwaczkami. 
COLUMBUS, O., 4 Kwiet.—Komisja 

rozpatrująca prawa korporacyjne, 
składająca się z senatorów: Corcora-
n'a, Gaumer'a, Shaw i Sutton'a od
była kłótliwą sesję. Każdy członek 
iniał odmienne pojęcia. Gaumer 
chciał unieważnić bill,a Sutton chciał 
go przeprowadzić. Wreszcie Sutton 
wyrzekł doGaumera: "Pański upór 
daje się tylko tem wytłomaczyć, że 
pana ktoś widział" (tj. przekupił). 
Gaumer podniósł się i krzyknął: 
"Sutton, ty jesteś kłamcą!" Wtedy 
Sutton złapał wielką spluwaczkę i 
rzucił w przeciwnika, ale go nie tra
fił. Pomiędzy zapastnikami stanęli 
natychmiast inni senatorzy i bitwie 
położyli koniec. 

Kura otruta człowieka. 
FKEMOSTT, O., 4 Kwiet.—Kurau-

dziobała w rękę Ludwika Burdick, 
który tu handluje drobiem, i wsku
tek tego krew została zatruta. Do
ktorzy muszą pewnie rękę oberznąć 
Burdickowi, żeby uratować życie. 

Pytajcie się w groserni o mąkę: 
"Choice Patent," 
"Harvest Queen" lub 
"Roller King." 

Bechtol, Carney « Co., Toledo*. 

EX-APOST0L KOLACHY 

Opuścił żonę, pozwolił jej wyjść za ko
goś za mąż i niespodziewanie po
wrócił z kradzionemi owcami. 

"N\ Detroit, niejaki Staniszewski 
w niezbyt przykładnej zgodzie żył z 
małżonką, która miała innego przy
jaciela, a Staniszewski obawiał się 
nawet, że żona go otruje, aby mogła 
owego przyjaciela poślubić. Chcąc 
żonie figla wypłatać, uszedł, a wkrót
ce przez kogoś doniósł o swojej 
śmierci. Na tę wiadomość pozostała 
wdowa najpierw cokolwiek popłaka
ła, a później wyszła za mąż, i wszys
cy już zapomnieli o Staniszewskim. 
Nagle nasz Staniszewski pojawia się 
u salonisty, u którego dawniej prze
bywał najczęściej, i przyprowadził 
ze sobą trzy owce. Można sobie wyo
brazić zdnwienie salonisty i wszyst
kich znajomych,na widok Staniszew
skiego, którego dawno miano za u-
marłego. Pytają go więc, w jaki spo
sób dostał się znowu na ten padół 
płaczu. Staniszewski opowiada im 
następną historję: Byłam w niebie, 
lecz mnie ztamtąi wysłano na zie
mię, aby ukarać niewierną ż.mę. Na 
drogę dano mi wóz, muła i trzy ow
ce. Droga była daleka i muł nie 
mógł już dojść do Detroit, zabiłem 
go więc niedaleko miasta, owce je
chały, nie były więc zmęczone, przy
gnałem więc je ze sobą. Opowiada
niu temu nie wierzono—wezwano po
licją i ta przekonała się, że Stani
szewski ukradł u pewnego farmera 
buggy, muła i trzy owce. Muła rze
czywiście zabił niedaleko Detroit. 
Staniszewski doi teras ''kozę" i mó
wi, że :nu jest lepiej, aniżeli było 
z żoną. 

Jest to ten sam Staniszewski, któ
ry przybywał do Toledo w r. 1889, 
jako "apostoł" schizmatyka Domini
ka Kolasińskiego. Wtedy pisaliśmy 
o jegro kłopotach z żoną i córkami, 
które się podobno kochają w nau
czycielu panu Kol. 

Socjaliści ich uratowali. 

Słowacy, którzy skazani zostali 
na karę śmierci w Pittsburgu, za 
bójkę w Braddock podczas strajku, 
zostaną prawdopodobnie uwolnieni. 
Gazety, stojące na żołdzie ludzi bo
gatych, twierdzą, że protesty to
warzystw robotniczych, a przedew-
szystkiem socjalistycznych, szkodzą 
oskarżonym—lecz zarazem przyzna
je że wyrok był za surowy, i wyda
ny został na podstawie jednego para
grafu prawa Pennsylwańskiego, 
który jeszcze dotąd nie był zastaso-
wany. Dalej przyznają, że jeden ze 
skazanych- -według zeznania świad
ków, prawdopodobnie nie był wcale 
obecny na polu bójki, i że ten po
winien być zupełnie uwolniony. Z 
całego przebiegu sprawy widocznem 
jest, że sąd poznał, iż się przegalo
pował, i że w Ameryce nawet "hun-
garów" bez udowodnienia im winy 
wieszać dla postrachu innych nie 
wolno. Gdyby nie protesty i skład
ki socjalistów, którzy dostarczyli 
funduszu na dalszą obronę—czterech 
ludzi zostałoby powieszonych, a z 
tych jeden, który zupełnie jest nie
winny i niewidział nawet, gdy się 
bito wzajemnie. 

Sprawa księdza Żyłły. 

Chicago Staats-Zeitung z dnia 21 
marca pisze: W hali Faskin'a, No. 
3012 Archer a\ e., odbył się wczoraj 
wieczorem mityng, na którym było 
przeszło 1,000 ludzi, i na którym 
mówcy nie bardzo łagodnie się ob
chodzili z księdzem Zyłłą; wszyscy 
mówcy żałowali, że biskup, które
go proszono o usunięcie księdza Zy-
łły, w tej sprawie nic nie uczynił, ro 
mowach wybrano komitet wykonaw
czy, który ma odwiedzić biskupa 
jeszcze raz i ma go prosić jeszcze 
raz, aby usunął znienawidzonego ka
płana. Komitet składa się z następu
jących członków: G. .T. Kozłowski, 
Teodor Wikaryasz, M. Paprzycki, 
Fr. Poplewski, Jan Piechocki, Jan 
Derdziński, Andrzej Jankowski, Jó
zef Wikaryasz, Józef Jankowski, Jó
zef Frankowski, Marcin Nieluchow-
ski, St. Marczewski, W. Cieślowski, 
Jan Lewandowski i S. Menżydło. 

Awantury polskie w Chicago. 

Polski woźnica Franciszek Rom
ko wski, mieszkający pod No. 81 
przy High ulicy, pokłócił się w nie
dzielę w salconie Lebna Cieszyńskie-
ko z Józefem Zalińskim, który wy
dobył rewolwer i strzelił. Kula 
przeszyła usta Romkowskiego, który 
się zawlókł z wielką biedą do stacyi 
policyjnej w Lake View, gdzie 
lekarz opatrzył jego ranę. 

SPRAWY POLSKIE W AMERYCE. 

DUKYEA, Pa., 26 Marca (Kor Am) 
-—Dziś rano o godzinie 2giej zgorzały 
dom, ledwie co ukończony, własność 
Antoniego Ciombor. Ubezpieczony 
w całości. Ludzie ledwie zdołali się 
Ocalić w nocnej odzieży. Ogień pow

stał, zdaje się, od pieca w kuchni, 
przy którym było dużo wiórów cie
sielskich. 

Piotr Steryński w Chicago został 
przejechany przez pociąg kolei 
Northwestern. 

W Poniatowski, powiecie Mara
thon, Wis., rozpoczęto budowę no
wego polskiego kościoła. 

W Indepedence, Wis., polacy za
łożyli czytelnię katolicką w parafji 
SS. Apostołów Piotra i Pawła. 

W kopalniach w okolicy Nanti-
coke, Pa., zabitych zostało 2 pola
ków: Wincenty Fedorowski i Karol 
Wilkowski. 

W domu inwalidów wojska ame
rykańskiego w Newarku, X. Y., u-
nmrł .Józef Durand, w wieku 94 lat, 
który był także żołnierzem w pow
staniu r. 1830-3.1. 

Michał Karzon w Hpzleton, Pa., 
zwarjował z powodu nadmiarowego 
palenia papierosów i zabrano go do 
szpitala w Laury town, gdzie powie
sił się na szelkach, uwiązawszy je u 
drutu ponad oknem. 

Policja chicagoska aresztowała ca
łą bandę polskich chłopaków, którzy 
regularnie trudnili się kradzieżą pod 
dowódetwem "kapitana." Ze złodziei 
pojmani są: Tomasz Guna, Max Po
morski, Stan. Zagórski i Edward 
Boganski. Jack Burkę, który dowo
dził bandą, uciekł. 

Antoni ^jztiski usiłował sobie ode
brać życic przez skoczenie z mostu 
na Lackawanna ulicy w Scranton. 
Policja jednak przeszkodziła samo
bójstwu i zamknięto go do aresztu. 
Szuski pragnał jednak tylko śmierci, 
i odebrał sobie życie w celi więzien
nej przez powieszenie się na kami
zelce. 

Dnia 21 marca w Buffalo odbyło 
się posiedzenie nowozałożonego 
towarzystwa pod nazwą "Kosynierzy 
Kościuszki" gr. Z w. Nar. Pol. Człon
kowie tego towarzystwa biorą się e-
nergicznie do dzielą. Między innemi 
zamierzają oni założyć biuro infor
macyjne, ażeby pośredniczyć w wy
nalezieniu pracy dla nowoprzyby
łych, biednych polaków. 

Toledo, 31. Marca 1891 r. 
Szanowny Panie Paryski! 

Ponieważ mój czcigodny sąsiad, 
W. Ks. Wieczorek, w liście grubjań-
sko-prywatnym, posądza mnie o za
czepianie go tv gazecie "Ameryka," 
przeto proszę Pana w słowach do
wolnych ogłosić w tejże "Ame
ryce" że wszelkie wzmianki jakie
kolwiek i kiedykolwiek w "Amery
ce" o ks. Wieczorku czynione były 
nie pochodzą odemnie—-nie są mego 
utworu. 

Z szacunkiem, 
Ks. N. Kolasiński, 

pr. p. św. Antoniego. 
Dwa tygodnie temu jak ogłosiliś

my na żądanie parafjan św. Antonie
go ich decyzję, że po zbadaniu spra
wy przekonali się, iż pewien ksiądz 
intryguje przeciwko ich proboszczo
wi i że intrygi swe uzasadnia na 
niecnych kłamstwach. Nie posądza
no tam wcale księdza Wieczorka o 
owe intrygi —dziwna więc rzecz, że 
on się w tę sprawę wdaje. Może to 
jaka omyłka?—[KKO. AM. 

Pedler i morderca z profesji. 
Niedaleko Summerset, Pa., w lecie 

1890 r. zamordowany i obrabowany 
został farmer I inberger. Zato mor
derstwo zostali osądzeni na powie
szenie w dniu 2go Kwietnia Dawid 
i Józef Nicely. W ubiegłą sobotę w 
Pittsburgu zabity został detektyw 
Gilkenson przez pedlera Fitzsimmon-
s'a, który w więzieniu został pozna
ny jako jeden z 2ch pedlerów będą
cych u farmera l "mbergera, tego dnia 
kiedy był zabity. Wykonanie wyro
ku na Nicely'ch powstrzymano, a 
śledstwo jest prowadzone, które 
pewnie wykaże iż pedler jest mor
dercą. 

Wiele zato dostała ? 
JCeolnische Z ty dowiaduje się, że 

małżonka W. księcia Sergiusza, 
wnuczka królowej angielskiej, za
mężna od lat sześciu, w najbliższym 
czasie przejść ma z luteranizmu na 
prawosławie, a może w tych dniach 
już zmieniła wyznanie. 

Gdzie tania grosernia? Jeżeli po
trzebujecie cokolwiek z groserni, 
mąkę, naczynia domowe, albo mięso, 
to najtaniej dostaniecie u Holtgreive 
& Feilbach,No. 11 Superior st. Mar
ket Space.M. Cichy, polski klerk. 

Nowe towary. 
Materje na suknie. 
Nowe henrietty. 
Nowe firanki—Nowe karpety. 
Nowe białe towary. 

NEUHAUSEI. BROS. 

; j "Pp. C. A. Snow & Co., adwokaci 
W ashington, D. C., kilkoletnią 

praktyką wyrobili sobie dobrą Opinję 
ifiiędzy wynalazcami, «rlyż najprę
dzej mogą się wystarać o patent na 
jakikolwiek wynalazek. 

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE. 

W Brukselji aresztowano 3 anar
chistów i 500 funtów dynamitu. 

W przystani w Liverpoolu, An-
glji, w ub. sobotę spalił się wielki 
okręt amerykański, naładowany to
warami. 

Król wirtemberski Karól prześla
duje socjalistów. Wielu wydalił z 
kraju, innych kazał aresztować i. 
wytoczyć im proces O zakłócenie 
porządku publicznego. 

Parnell zostsił potępiony przez bi
skupów i księży katolickich w Sligo. 
W Wielką Niedzielę lud rzucał ka
mieniami i błotem w Davitta i jego 
zwolenników w Dromore. 

Tłum robotników nie mających 
zarobku, dopuścił się w Bolonji de-
monstrancji ulicznych na placu Wi
ktora Emanuela. Z pięciu set demon
strantów policja zaaresztowała 9 
osób. 

W Paryżu aresztowano amerykan
kę Evelinę Neal, która 43 francu
zów wybrała sobie za mężów, za po
średnictwem ogłoszeń w gazetach. 
Każdemu z osobna gadała iż jest bo
gatą wdową, a tymczasem z każdego 
wyłudzała pieniądze. 

N\ Konstancji wykryto spisek 
anarchistów, którzy kierowali spra
wami rewolucjonistów niemieckich 
szwajcarskich i amerykańskich. Nie
jaka pani Schladebach, która spis
kowców zdradziła, została zamordo
waną. Aresztowano trzy osoby, 
reszta skompromitowanyon zdołała 
ujść do Szwajcarji. 

W Zofji, w stolicy Bułgarji, 
uknuto spisek na życic prezesa 
ministrów, Stambułowa. Najęci 
mordercy omylili się i zamiast na 
Stambułowa, napadli na ministra 
finansów Balczewa. Ugodzony 
trzema kulami, minister legł trupem 
na miejscu. Wśród ogólnego za-
mięszania na ulicy, mordercy zbiegli. 

Telegramy z Londynu donoszą, te 
szlachta galicyjska stara się skłonić 
cesarza austrjackiego, aby się koro
nował na króla polskiego w dniu 3 
maja 1801. Już kilka razy pisma 
takie wiadomości zamieszczały, ale 
prasa polska w Europie nie potwier
dza ich. Zresztą choćby i chciało się 
szlaehcie króla, to dla ludu nie ma 
to żadnego dobrego znaczenia. 

Pan Kapri wi teraźniejszy kan
clerz niemieckiego państwa przy
szedł do tego przekonania, że sobie 
rady nie da z księciem Bismarkiem 
i dla tego podobno mieli się obaj 
przeprosić. Książę Bismark ma być 
wybranym na posła w pewnym okrę
gu hanowerskim, gdzie jego kan
dydaturę będzie pan Kapriwi popie
rał. Znaczyłoby to tyle że książę 
Bismark miałby znowu wpływ na 
politykę. Ale zapewne i on z tych 
kłopotów, w jakie dziś Niemcy po
padły, nie wyprowadziłby rządu, boć 
nikt inny, jak on sprawcą tego, że 
Niemców nienawidzi cała Europa i 
że im nikt dziś nie ufa. 

Rada państwa zwołana będzie w 
dniu 0 kwietnia. Dotąd jest rzeczą 
niewiadomą, jak minister hr. TaafiEe 
sobie postąpi w przyszłości i które 
ze stronnictw austrjackich powoła do 
rzędów. Gazety liberalne utrzymują 
wprawdzie uparcie, że ich stron
nictwo dostąpi tego zaszczytu, bo li
berałów jest w radzie państwa dużo 
a Polaków oni pozyskają, jednak 
trudno pogodzić to w myśli, żeby 
katoliccy i słowiańscy posłowie pol
scy mieli iść zgodnie z Niemcami 
liberałami. Wiele zależeć będzie od 
Młodoczechów, których liczba jest 
znaczną i którzy w tych dniach wy
dadzą odezwę od siebie, aby rząd 
objaśnić czego się domagają i do 
czego dążą. 

Trwonili pieniądze jak oszuści. 
BEiii.iv, 3 Kwiet. — Książę Bis

mark rozporządzał podług swego u-
znania funduszem tak zwanym ga
dzinowym. Fundusz ten pochodził 
z procentów od majątku zabranego 
królowi holenderskiemu i miał być 
używany na popieranie idei państwa 
niemieckiego. Tymczasem pokazuje 
się, że Bismark rozporządzał fundu
szem samowolnie, trwoniąc go na 
różne cele. Między innymi korzys
tał z tych pieniędzy dzisiejszy cesarz, / 
gdy był jeszcze księciem potrzebują- / 
cym dużo pieniędzy na hulanki z / 
przyjacielem hulaką arcyksięciem !  

Rudolfem austrjackiem. Grosz pu
bliczny trwoniono tedy na cele pry
watne i brał w tem udział kanclerz 
państwa i przyszły cesarz niemiecki -

Stara bajka. 
BERI.iv,2 Kwietnia.—Na giełdzie 

berlińskiej panowało wczoraj zamię-
szanie. Nadeszły wiadomości, że. Ro-: 
sja gromadzi znaczne siły fiad grani
cami Niemiec i Austrji, że tłumy rb-
botpikó w pracują na ii.niach stratę- • 
gicanych dróg żelaznych. Depesze z • . ^ 
Odtesy potwierdzają te nowiny w zu-*v f 
pełności. 


