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DROBNE WIADOMOŚCI KRAJOWE. 

Dużo indjan w okolicach North 
Yakima, w Washington, umiera na 
influenzę. 

W Merrill, Wis., stos drzewa się 
zwalił na bawiące się dzieci pod nim 
i troje z nich zostało zabitych. 

Prasa republikańska dużo rozpisu
je się o widokach nominacji pana 
Blaine na prezydenta Stanów Zjed
noczonych. 

Niedaleko Vineennes, In., zderzy
ły się dwa pociągi pasażerskie. Je
den człowiek zabity, a pięciu poka
leczonych. 

Brat zabił nożem brata po pijane
mu w pewnym szynku w Hopkins-
ville, Ky. Jak wytrzeźwiał z żalu 
"tobie życie odebrał. 

Ze wszech stron donoszą o polep
szani . 6ię interesów, pieniędzy jest 
dwa razy więcej w cyrkulacji, niż 
było w ubiegłym miesiącu. 

W Lorain, O., breksman J. W. 
Wilson utkwił nogę pomiędzy szy-
ny, gdy chciał otwierać lewer. Po
ciąg nadbiegł i nogę mu urwał przy 
samem kolanie. 

Straszliwa burza nawiedziła w u-
biegłą sobotę masto Marion w India
nie. Papiernia p. Crosby'a została 
zniszczona, a z v ielu budynków da
chy pozrywane, 

W Delaware przyjęte zostało pra
wo, na mocy którego rozwodów są
dy nie będą mógły wydawać takim 
małżeństwom, które niezgodę mieli 
w innych stanach. 

Subjekt pewnego grosernika w 
Chicago zakpił sobie z nieznanego 
przechodnia, który w odpowiedź wy-
ciągnął wielki nóż, zadał nim kilka 
ran subjektówi, który wkrótce u-
marł. 

Stary farmer Josse Lock wood w 
PurdyStation, N. Y., zabił swą żo
nę, a następnie nalał kerosiny i al-
kocholu i zmięszał to z czerwonem 
pieprzem, co wypił i otruł się w ta
ki sposób. Chciał dać światu do zro
zumienia, iż woli taką ostrą śmierć 
niż ostre kłótnie z kobietą. 

W Piątek, 17 Kwietnia, przyszło 
znów do krwawej bitwy pomiędzy 
policją i strajkerami w kopalniach 
koksu w okolicach Scottdale, Pa. 
Jeden pomocnik szeryfa został nie
bezpiecznie postrzelony. Strzelano z 
obuch stron twardymi nabojami, 
jednak strajkerzy zostali pokonani i 
musieli uciekać, choó ich było 100. 
Wielu słowaków i polaków powróci
ło już do pracy, na warunkach pana 
Fricka, przez co robotników bardzo 
osłabili. Amerykanie mówią o pod
niesieniu ogólnego buntu przeciwko 

^cudzoziemcom "skabom." Wiado
mość tę zaprzecza nasz korespondent. 

S.S. PITTSBUKGH, PA. Czytam "A-
merykę" od czasu kiedy zaczęła wy
chodzić, a także czytuje wszystkie 
inne pisma polskie wychodzące w 
Stanach Zjednoczonych, i wiele ra
zy rozważałem nad tem która gazeta 
nas robotników i polaków wogóle 
najlepiej broni. Ja sam jak i wszys
cy moi znajomi pierwszeństwo przy
znaliśmy "Ameryce," bo ona lud pol
ski dobrze broni i umie bronić, a in
ni to się tylko na błaznów nie raz 
wystawiają, bo choćby chcieli co do
brego napisać, to nie potrafią. AME
RYKA każdemu się podoba z tego, 
że czy to chłop, czy fabrykant, czy 
urzędnik, czy ksiądz, czy nauczyciel, 
to żadenw bawełnę nie jest obwijany. 

W. fczetcczuga. 

BEREA, O., 14 Kwiet.—Posyłam 
znów panu $18 od nowych abonen
tów, którzy mi wczoraj zapłacili za 
"Amerykę." Jan Idzikowski. 

(W ostatnich 5 tygodniach od pa
na Idzikowskiego dostaliśmy 72 no
wych abonentów. To najwymowniej 
świadczy jak ludzie lubią "Amen*-
k*") .. 

Po szklankę świeżego piwa 
Po dobre cygara lub trnnkt 
Po dobrą i tanią grosernię 
Po dobrą mąkę i paszę 

-—idźcie do 
TOMASZA BAWSON'A 

ESSST ijou a«, o. 
Jakób Folger poleca Polakom 

swój skład rzeźnicki, świeże kiełba
sy, kiszki, przyrządzane tak jak w 
Polsce. No. 11 St. Clair st. pomiędzy 
Monroe i Washington. 

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

NEUHAUSEL BROS. 

Przeszło Pięćdziesiąt Lat 

Ł A G O D Z A C Y  

Syrup Pfs? Winslow 
dają matki ewym dzieciom, podiitas wyrobu zę
bów . Jeż* i i een i odpoczynek nocny przerywa 
wam dziecko narzekaniem naotwierH]qce*iec!zią 
sta, TO zaraz poślijcie do apteki po Iitneiką '•Ła£:o-
riząrego Syropu Pani Winslow." Który natychmiast 
nlży cierpieniom dziecka. Jest to aro dek wypró
bowany i pewny. Leczy rozwolnienie, reguiuje 
żołądek i wnętrzności. Jeczv koiki, zmiękcza fizię 
nią, zmniejsza zapalenie i dodaje energii całemu 
systemowi. "Łagodzący Syni;> IV.. i Winslow" dla 
dzieci, którern ząby wyrastają, ma przyjemny 
Rtnak; jest wyrabiany pódłni; recepty jednej z naj
sławniejszych doktorek w iSrani.ch Zjoctioczoiiycłi, 
n jo*t na sprzedanie w każdej aptece ;.u talyia 
fewłecie. 

CENA BUTELKI 25 CIXT0W. 

TRZEBA SIĘ PYTAĆ O 

Jftrs. Winslow-s Sootkmg Parnip. X 

Wet za wet. 
Nowojorczanin—Wy zachodowcy 

lubicie bardzo dużo gadać, ale mało 
czynicie. Gdzież ów okręt powietrz
ny, który miał kursować pomiędzy 
Chicago i New Yorkiem w jednej 
godzinie? 

Chicagowianin—Okręt powietrzny 
jest all right. Ale chcemy pierwszą 
wycieczkę nim uczynić całkowicie 
narodową i radzibyśmy z niego zat
knąć chorągiew amerykańską na 
szczycie monumentu Granta w New 
Yorku; właśnie oczekujemy jak ten 
monument będzie gotowy. 

Miłe wspomnienie. 
"Czy tobie życie nie miłe? Czego 

się wiecznie włóczysz łódką po rze
ce." 

"Łódka budzi we mnie miłe wspo
mnienia. Jechałem łódką z Marynią 
i już, już miałem się oświadczyć, w 
tem parowiec przewrócił łódź, wpad
łem w wodę i wyciągnięto mnie z 
rzeki bez przytomności. Zanim wy
zdrowiałem,uprzedził mnieZygmunt, 
oświadczył się Maryni,która teraz 
jemu łeb garnkami rozbija a nie mnie. 

Trafił frant na franta. 
"Ile .zapłaciłeś za ten łańcuszek?" 
""Piętnaście rubli." 
"A to cię żyd orżnął. Tylko klu

czyk jest złoty, reszta paskud." 
"Psubrat złodziej! No, mniejsza z 

tem. Dałem mu fałszywą sturublów-
kę i zdał mi resztę prawdziwem zło
tem." 

Oklepany dowcip. 
Hiszpan w Polsce, idąc zimą przez 

wieś, został opadnięty przez zgraję 
psów. Chciał podnieść kamień i od
pędzić nim psiarnię, lecz kamienie 
przymarzły do ziemi. 

"Przeklęty kraj," zawołał z obu
rzeniem Hiszpan, "kamienie tu wią-
&ą a psy puszczają luzem." 

Przy objedzie. 
Amator jarzyn (do gospodyni): 
"Z pomiędzy wszystkich jarzyn 

najbardziej lubię kapustę...." 
Jeden z gości (półgłosem): "Na

tura ciągnie wilka do lasu, a kapu
ścianą głowę do kapusry". 

Obaj zdziwieni. 
No. 1—Jakże Lot musiał być zdzi

wiony, kiedy zastał swą żonę obró
coną w sól. 

No. 2—Nie więcej jak ja, kiedy 
się przekonałem, że moja żona jest 
cała ostra jak pieprz. 

1 
Pieniądze dobrze wydane. 

Wdowa—Co? Jakże doktór może 
żądać aż 500 dolarów za kurację me
go męża, który i tak umarł??! 

Doktór—Wszakże pani dostałaś' 
$25,000, na które jego życie było 
zabezpieczone. 

Jego debiut w metropolii. 
Sędzia w mieście—Aresztowany, 

czy byliście już przedtem karani są
downie? 

Aresztant—Oh, tak, panie sędzio, 
dwa czy trzy razy, ale to było na 
prowincji. 

Pochwała przyjaciółki. 
"Cóż za prześliczne kosy włosów 

ma przyjaciółka pani. Niemogę im 
się napatrzeć. Takie długie...." 

"A jakie wygodne! W nocy nie 
zawadzają na głowie. Można je zdej
mować." 

Wytłomaczenie. 
Podczas ostatnich wyborów w 

Kansas City kobiety licznie wystą
piły do głosowania. To pewnie dla 
tego, że tym razem kandydatami by
li mężczyzni. 

W restauracji. 
"Kelner, te jaja śmierdzą." 
Kelner z godnością: 
"To i cóż.... Przecież są one nie 

do wąchania, ale do jedzenia." 

Bóżnica. 
Cukiernik tem się różni od drzewa, 

że wydaje pączki w zimie, wbrew 
wszelkim prawom przyrody. 

Kotwiczny 

PAIN-EXPELLER 
jest i pozostanie 

najlepszym środkiem na g o ś c i e c ,  
reumatyzm, rwanie w stawach, 
bole w plecach i lędźwiach, bole ner
wowe, kłucie w boku, ból głowy i zę
bów itd. — Cena 50 cents. U wszyst
kich drogistów i wprost od importerów 
F. AD. RIOHTEB « Co.. 

310 Broadway, New-York. 
kAw Europie pod tą gamą firmą fabryki: 

w Rudolstadt, Noiymberdze, Olttn,^ 
Wiedniu, Pradze, Rotterdam, ̂  

Londynie E.C. 

Raz 
jeden epróbomwssy 

Expellern, katdy polecać go będzie 
z pewnością i dalej, jak m. in. Pan Kol

busz z Chicago: „Jedynie Pański Pain-E*-
peller otrzymuje mię do dziś dnia przy zdro
wiu.. . ." Pan Taylor W.H. z Lausingburgh, 
N.-Y., pisze znowu: .Raczej zapłaciłbym 

całego dolar* za butelkę Pańskiego 
Expellern, anitelibym się miał 

bez niego obchodzić." 

W SPRAWIE OBCHODU 8 MAJA. 

Z Milwaukee otrzymaliśmy nastę
pujące pismo, które podajemy bez 
zmiany: 

Milwaukee, Wis., 20 Kwiet. '91. 
Łaskawy Panie! 

Korespondencyą, którą Pan z Mil
waukee umieścił o obchodzie 3-go 
Maja, jest wierutnem kłamstwem. 
Ow korespondent mógł tylko to na
pisać z osobistej nienawiści. Mój Pa
nie łaskawy, proszę Pana na wszyst
ko co jest święte, donieść mi 
kto ową korespondencję nadesłał 
niechcę z tego zrobić żadnego użyt
ku, tylko wiedzieć, przed kim się 
ostrzedz trzeba. Obchód 8 -go Maja 
urządzają wszystkie towarzystwa 
tak kościelne jak i narodowe spól-
nie; księża są z nami a my z nimi. 
Wszystko jest w najlepszym po
rządku i mogę zaręczyć Pana słowem 
honoru Polaka że ów obchód będzie 
jeden z najlepszych w Ameryce. 

Znając Pana, proszę Go jeszcze 
raz jak najserdeczniej, aby mi na
zwisko owego korespondenta doniósł 
bo prawdę mówi wszy, musi to być 
jaknaiokropniejszy podlec, któryby 
chciał, aby się ta tak dla nas święta 
pamiętka nie udała. 

Z głębokim szacunkiem 
M. Szarzyński 

414 mitchell ul 
[Pan Szarzyński • (aptekarz) myli 

się, że naszemu korespondentowi 
szło, oto aby się obchód nie udał. 
Przeciwnie, idzie o to aby obchód 
nie spełzł na niczem: Idzie też o to, 
aby na przewodzców nie narzucali 
się głupcy i wyzyskiwacze, ale żeby 
ogół wybierał swych naczelników. 
Przekonani jesteśmy, że nasz kore
spondent pisał prawdę, bo dopiero 
po ogłoszeniu tej korespondencji 
wpłynęło cokolwiek pieniędzy do 
kasy. Kurjer donosi, że ludzie nie 
chcą płacić pieniędzy z góry, tylko 
po obchodzie,—to więc dowód, że 
na przewodców narzucili się szu
brawcy i lud nie ma do nich zaufa
nia. Weźmi jcie się panowie napraw
dę do urządzenia obchodu, to wam 
uwierzę, że korespondent kłamał, 
RED. AM.] 

Pigułka dla hypokryty Sarzyńskiego. 
Wskutek odezwy ogłoszonej przez 

Ojca Barzyńskiego, aby się odbył 
zjazd polskich delegatów d. -5-go 
Maja, w celu obchodzenia 100-letniej 
rocznicy konstytucji,—zebrali się 
reprezentanci 25towarzystw polskich 
w Chicago i ogłosili następującą de
cyzję: 

Ponieważ komitetowi wybranemu 
przez nas w roku zeszłym w celu za
proszenia X Winc. Barzyńskiego i 
wszystkich innych księży polskich w 
Chicago do wspólnego udziału w 
obchodzie stuletniej rocznicy nada
nia ziemiom polskim konstytucji 3 
Maja z. r. 1791, wyżej wymieniony 
X. W. Barzyński nadał 5 warunków, 
które bezwarunkowo przyjęte być 
miały przez nas, a dopiero wtenczas 
zgadzał się na wspólny obchód, a 
które to warunki nie zgadzające się 
z zasadami naszemi i nie mające nic 
wspólnego z obchodem stuletniej 
rocznicy, odrzucić musieliśmy. 

2. Ponieważ na posiedzeniu komi
tetu centralnego i delegatów Towa
rzystw parafjalnych w sal;  parafjal-
nej św. Stanisława d. 8 Marca r. 1891, 
wobec wszystkich zgromadzonych X. 
W. Barzyński porównywał nas do 
psów i obdarzał różnymi nieprzy-
stojnemi tytułami—i tegeż X. W. 
Barzyńskiego uważamy za głównego 
sprawcę rozdwojenia polonji chiea-
goskiej; 

3. Ponieważ zgoda i jedność po
między nami Polakami powinna na
stąpić nie po obchodzie 3-go Maja, 
lecz przed tym, tak ażeby módz stu
letnią rocznicę wspólnie i solidarnie 
obchodzić, a tem samem całemu 
Światu zamanifestować; 

4. Ponieważ zaproszenie komitetu 
obchodu Towarzystw parafjalnych z 
dnia 28-go Marca r. 1891 o wzięcie 
udziału w obradach na dzień 5-go 
Maja za ironię i podstęp uważamy, 
gdyż biorąc udział w obradach dnia 
tegoż X. W. Barzyński gotów świa
tu rozgłosić: "Patrzcie, ten obchód, 
który ja urządziłem, był prawy, bo 
w nim udział brały Towarzystwa na
rodowe, kościelne i cała polonja chi-
cagoska, a obchód odbyty dnia 2-go 
Maja był tylko zbiegowiskiem ma
sonów i bezwyznaniowców"—a tem 
samem chciałby się rehabilitować z 
plamy ciążącej na nim, jako głów
nym sprawcy rozdwojenia polonji 
chicagoskiej przed całym narodem 
polskim; 

Przeto my, reprezentanci wyżej 
wymienionych Towarzystw jedno
głośnie uchwalamy żadnych delega
tów na dzień 5-go Maja nie wysyłać, 
gdyż żadnego z tych powodów u-
działu w obradach brać nie możemy 
i nie chcemy, i nasz obchód mający 
się odbyć w sobotę dnia 2-go Maja 
r. b. jako prawy i czysto narodowy 
uważamy. 

Medal. 
Nareszcie i Filadelfja dotrzymała 

obietnicy. Ukazał się już bowiem 
zapowiedziany medal. Na jednej 
stronie widzimy Polskę-Wolność w 
postaci skrzydlatego anioła z czapką 
frygijską na głowie (jak widzimy i 
na dolarze) z kajdanami na rękach. 
W jednej dłoni, opartej na księdze, 
trzyma pióro, a gałązkę oliwną trzy
ma w drugiej, opartej na tarezy z 
herbem Polski, Litwy i Rusi. U stóp' 

rzucony laur i kolwica, godło na
dziei, w dali zaś promienie wscho
dzącego słońca. Na księdze r. 1791, 
wstędze u dołu r. 1891. Z drugiej 
znów strony wokoło napis: JtóiP/iośt\ 
wolność, niepodległość, całość— 
"Equality, liberty, independence, 
entirety a na środku: 17yl-1891 w 
11)0 rocznicę Twórcom i Obrońcom 
l stawy 3-go Maja Polacy w Amery
ce—ln honor to the Organizers & 
Defenders of the Polish constitution 
of the 3 May centenary memorial of 
the Poles in America/' 

Medal ten, wielkości dolara lecz 
znacznie grubszy, przedstawia się 
poważnie i pięknie a jest dziełem te
go samego artysty Morgans, który 
wykonał amerykańskiego dolara; 
rysunek zaś dał znakomity rztycharz 
M. Rosenthal, pochodzący z Polski, 
ten sam, który na żądanie arcybisku
pa, wykonał cenne album katedry 
nowoyorskiej. 

Nie wątpimy przeto iż każdy Po
lak prawdziwy patrjota, medal ten 
nabędzie, zwłaszcza iż w stosunku do 
wartości, cena jest bardzo niską. 1 
tak: 

Za medal z białego medalu, łącz
nie z trójkolorawą wstążką i ładną 
szpinką, 40c. bronzowy 00c. a z czy
stego srebra $2.25. Dla komitetów 
jednak zamawiających wyżej 100, po 
cenie kosztu, a w>ęe o wiele taniej 

Pieniądze przesyłać należy do na 
szej Redakcji albo też wprost pod 
adresem: S. Słupski, 211 Concord St., 
Philadelphia, Pa. 

WIADOMOŚCI KRAJOWE. 

Podróż Prezydenta. 
Prezydent Harrison nauczył się 

manj' podróżowania od cesarza Wil
helma. Honory mu okazywane bar
dzo go łechcą. Wybrał się więc w 
podróż po kraju. Obecnie jest w 
Południowych stanach. 

W Texarkana i w Palestine przyj
mowano go z entuzjazmem. W Gal
veston przygotowano rnu przyjęcie 
prawdziwie książęce. Osobny pociąg 
wiozący delegacje z obywateli i ich 
małżonek złożone wyjechał na spot
kanie prezydenta do Houston. Przy 
przybyciu prezydenta w Galveston 
strzelano z armat, wszystkie dzwon 
się ozwały i na wszystkich parowcac 
w przystani rozległy się parowe pi
szczałki. Milicje i stowarzyszenia 
różne wystąpiły na przywitanie in 
cerpore. 

Na szczególniejszą zmiankę za
sługuje serdeczne pucyjęcie ze stro
ny Włochów i piękny bukiet z kwia 
tów, po nad którym umieszczono na 
znak zgody i przyjaźni gołębia z 
krzyżującemi się emblemami wło-
skiemi i amerykańskiemu 

"Postępowe^osznstwo na wielką skale. 
Dwóch oszustów, Haskel i Martin, 

założyli gazetę w Los Angeles, Cal., 
w której propagowali założenie ko-
lonji na sposób opisany przez Bella-
my'ego w książce "Patrząc w Prze 
szłość." Ogłaszali, że posiadają 3.-
000 akrów dobrego gruntu i każdy 
może być wspólnikiem, jeżeli zapłaci 
$500, tj. $100 gotówką, a resztę ra
tami miesięcznemi po 85. Najęli kil
ku ludzi do rąbania lasów rządowych, 
w okolicach jeszcze nie osiedlonych, 
0 czem rząd nic nie wiedział, a w 
swej gazecie opisywali tę okolicę ja 
ko raj i jako ich własność. Ludzie 
wierzyli. Do roboty brali ludzi, któ
rzy chcieli być przyszłymi kolonista
mi i nie płacili im nic, tylko żywili 
bardzo licho, a drzewo wyrąbane 
sprzedawali. Doszło to wreszcie do 
wiadomości rządu i oszustów popa
kowano do aresztu. Wydaje się, że 
zarabiali oni na tem oszustwie po 
$3,000 tygodniowo, a prowadzili ten 
interes przez dwa lata. Kto wie czy 
się nie wykupią od kary? 

Ośmiu zabitych i dwóch rannych. 
Na stacji Kipton, 20 tr.il na wschód 

od Norwalk, Ohio, w sobotę po po
łudniu o 6-tej godzinie zderzyły się 
dwa pasażerskie pociągi kolei Lake 
Shore. Sześciu klerków pocztowych 
1 dwóch maszynistów zostało na 
miejscu zabitych, a jeden palacz 
pokaleczony. Maszyniści: Edward 
Bacon i C. A. Topliff mieszkali w 
Toledo przy Maume ave., i 1 klerk 
pocztowy, Frank Nugent, pochodził 
z Toledo; inni są z Clevelandu, E-
lyria i Conneaut. Nieszczęście nastą
pić przez nieostrożność służby na 
stacji Oberlin. W Kiptort schodzą się 
zwykle pociągi, ale na ten raz roz
kaz jednemu maszyniście został wrę
czony, że spotkanie przeciwnego po
ciągu nastąpi w Oberlin, a drugi 
maszynista togo rozkazu nie dostał 
i jechał do Kipton z szybkością 50 
mil na godzinę. Obie lokomotywy i 
trzy wagony zostały zgruchotane, z 
pasażerów nikt nie odniósł uszko
dzenia ,oprócz powyższe! służby. 

Napaść na cyrk w Knoxville. 
Do miasta Knoxville w Tennessee 

zajechał cyrk z dzikiemi przedsta
wieniami na tydzień. Na plakatach o-
biecywano cuda pokazywać, zebrało 
się dużo ludzi, ale nie pokazano im 
tego co przvrzeczono. Poczęto więc 
aktorów szykanować, coraz gorzej i 
gorzej. Błazen chciał ludzi uspokoić 
okoliczniowym śpiewem, ale mu nos 
rozbito i wyrzucono z platformy. 
Właściciel cyrku wyszedł i chciał 
mową wzburzoną ludność uspakajać, 
ale go położono na ziemi i nie źlewy-
trzepano z kurzu. Ludność rzuciła 
się do wyjścia, ale ktoś psotny po
derżnął iiny namiotu i kanwas przy-
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25c ̂Zaoszędzicie na dolarze, • # 
JEŻELI 'MEBLE BĘDZIECIE KUPOWAĆ OD JANA C. 

FpTH'A, No. 623 MONROE UL., RÓG ERIE. 

Piękne, średnie i zwyczajne meble, 
wyściełane meble i pościel. 

Jeżeli zamyślac ie kupić cokolwiek z mebli, to przyjdźcie do 
mnie w poniedziałek, albo w którykolwiek dzień w następnym 
tygodniu i przekonajcie się jak tanio ja meble sprzedaję. 

|  J O f f I C .  F 6 T H .  
I  6 1 8 1  M o n i o e  l l l « E  

dusił około 400 osób. Aktorzy mu
sieli się chronić ucieczką.^Dwadzieś
cia osób zostało pokaleczonych. 

Pastor w opałach. 
Pastor Metodystów Gifford w Mill-

bank, S. 1.)., został przydybany przez 
jakiegoś kupca na schadzce miłos-
nej z j®^0 żoną. Kupiec wziął wie
lebnego pastora za kołnierz i pro
wadził na policyę. Po drodze zatrzy
mał winowajcę tłum ludu, który dla 
przykładu postanowił bezbożnego 
predykanta powiesić na latarni. Po* 
lieya przeszkodziła ludowi wymie
rzyć sobie sprawiedliwość i Gifford 
będzie nadal prowadzić swe owieczki 
po drodze cnoty. 

Itemokraci ukradli prawo. 
St. Paul, Minn., 21 Kwiet. — 

Przed odroczeniem sesji Izby prawo
dawczej okazało się, że bil ustana
wiający australski system przy glo
sowaniu, który przeszedł przez obie 
izby, został ukradzony. Demokratom 
bill ten niepodobał się, silnie prze
ciwko niemu występowali, ale gdy 
nie mogli fałszywemi argumentami 
nic zdziałać to już gotowe prawo — 
ukradli. Siedsiwo jest prowadzone 
w tej sprawie. 

Matka morduje swe dzieci. 
Żona Jerzego Murphy w Leo 

Township niedaleko Fort Wayne, 
Ind., tak znienawidziła życie, z po
wodu doznanych zawodów, iż swe 
dzieci rewolwerem pozabijała w nie
dzielę, jak ludzie byli w kościele, i 
tłomaczy się że uczyniła to dlatego 
aby jej dzieci nie cierpiały w życiu, 
w którem ona żadnej przyjemności 
nie widzi, a tylko same zgryzoty. 

Dobra nauka dla "sportów." 
Do Canton, O., przybyli jacyś 

dwaj trampi nieznani i ogłosili, że 
będą się ścigać pieszo. Zebrało się 
dużo ciekawych ''sportów," a niezna
ni wzlęii się do operacji kieszeni i 
zdobyli $1,100, pięć złoych zegarków 
i siedm rewolwerów. Policja szuka o* 
pryszków. 

Przeciw pracy małoletnich. 
W stanie Michigan przeszło pra

wo, że chłopcy nie liczący skończo 
nych 14 lat i nie posiadający świa
dectwa, że skończyli szkołę elemen
tarną, nie mogą roznosić gazet, ani 
telegramów, ani też czyścić butów. 

•'Ameryka" i "Dodatek Lit." darmo. 
Kto nam przyślę $1.00, toodwrót-

ną pocztą dostanie książek za $1.35, 
a nadto będzie dostawał "Amerykę" 
od 1-go Kwietnia i "Dodatek Lite
racki" od 1-go Maja do 1-go Stycz
nia 1892 r. 

IT IS TO TEACH THE LADIES. 

An. Importation of Designers of Ladies' 
(iowiiK What the Enterprise of An 
International Fashion M a g a zlne 
Has Done For Its Headers. 

New York, April 18.—Among the cabin passen
gers who arrived from Europe to-day by the steam
ship "La Hourirogne," were fourteen Pariuian 
designers of Indies' fuehionuWe gowns. These ar
tist* have heen engaged by lie enterprising mana
gers of THE NEW YOHK ANDIVAIUH YOUNU I.ADIES' 
FASHION MAZAK, to contribute exclusively to the 
colums of that popular magazine. All of them are 
well known in New York, for their reputations 
have preceded them. Wrn. ABtor. the Yanderbiltb, 
Mrs. Cleveland and Mrs. Marshall O. Hobert.< are 
among the Bociety leaders w ho have worn gowns 
designed by t!i< jse artists. During an interview 
with a reporter one of ihe designers *aid: 

"Paris still leads the world of fashion although 
Eugenie no longer situ on tho throne. Parisian 
gowns have a style about. Ihem that can not be e-
qualed. That, I suppose, iM the reason why we have 
been engaged to come to America to teach (.ho la. 
dies of your beautiful country, throuh the columns 
of TIIKNEW YORK AND PAIUH FAHIIJON 
BAZAR, how those wonderful creations of the 
dress-makere art are constructed. It is our busi
ness to design the handsomest and most fashion
able gowns tos the diffeient seasons of the year. 
These designs will bo printed in colors otul will 
be accompanied by HUCU clear instructions an to 
the selection of materials and the cutting and tit-
ting of the garments ihat no woman of senso will 
have the leant, difficulty in making j erfact tit ting 
gowns herself. It is a knack, a science, to fashion 
n gown that will make u very small and very fleshy 
person appear slim. Not oi;e designer out of a 
thousand can hit upon the true lines nnless ho 
makes it the study of n lifc-tinm. You ought to see 
the May number of ourMagnzim'. We have designs 
in it that will take the hearts of the ladles by storm. 
They do not get a new dress made up every day, 
and i can tell you it is an important item to get 
ihe best magazine, and the very latest and most 
exquisite Paris styles, and have it fashioned like 
the one that is best suited to their tigiuo 1 

KI KS POOIĄOOW W TOLEDO. 

( zas kolejowy rółni sle (pńini)o 38 minut. 
Pociągi o/.naczorte gwiazdkami (*) kursują co

dziennie; oznaczone Mtylerikumi (t) we wszyst
kie dnie powszednie oprór/. niedziel; zaś odzna
czone 1 oprócz soboty. 

Stale pociągi po^piesmie 
pomiędzy Toledo i Kindlay. 
.Jeden pociąg kursuje co
dziennie z Toledo do lndian-
apolisol (Kip m. Inne po-

fhl «'iągi naznaczone "codzien-
kursują pomiędzy To-FCWM>AL..HA»ILlUNaP«YLUNW*I.M<» i <• I„^ J 

UNION DKPOT. 
Przychodzą, Odchodzą, 
*5 39 am... Cin.&lnd. Ex... 10 15 a m 
3 50 pra. " " 11 *3JU)pm 
9  0 0  p n i  "  «  "  * 1 1  4 0  p m  

11 35 am... Cincin. Ex... 0 45 a m 
9 40 a in Cin. Ex. Niedziele tylko. 
8 35 a m Find & B.Gr. Ex. <145 a m 
3 55 pni " " " " 8 30 p m 
9 00 a m " " " " (100 p m 

1135am " " " " 10.15 am 

WABASH RAILWAY. 
DWORZKO UNION. 

*8 55 p ni Pacific Ex. *12 10 am 
4 15 p m Kansa City Ex. 10 20 a m 

*7 42 a m St. Louis Ex. *5 20 p m 
8 00 a in Defiance Accom. 4 45 p m 

~MTCII1 G ANC^EN'niAL! 

9 1 0 p m  M a k i n . &  D e t . E x .  4  2 0  p  m  
*10 05 a m N.Y.& Boat.Ex. *7 45 am 
*11 20 p m N. Y. Ex. 9 05 p m 

3 20 p 
N. 

Detroit Ex. *5 35 a m 

WHEELING & LAKE ERIE RY. 
0 25 p  m  P i t t s . S t . &  M a r . E x .  7  4 0 a m  
2  0 0 p m  T r o u g h  E x .  1 0 0 p m  

*9 50 a in Clev & N.Y. Ex. *4 50p m 
4  3 0  j »  m  M i x e d  L o c a l  0  4 3 a m  

Mixed Oak 1 larbor *745 pm 

TOLEDO ANN ARBOR & N. M. 
11 15 pm Cadillac Mail 600 am 
1 10 p m Cadilllac Ex. 3 20 p m 

TOLE DO,ST.LOU 1S & KAN.C1TY" 
DWOKZKC UNION. 

10 13 p m St. Louis Ex. 5 00 am 
4 .15 p m Day Express 10 05 a m 
9 50 a m Delphos Pass. 5 30 p m 

CIN. JACKSON & MACKINAW. 
Dawniej Michigan & Ohio. 

12 05 p m Chig.& Toledo Ex.jB 30 p n* 
4 45 p m Mail'& Ex. 10 20 a m 
1 15 pm Local ~ 0 25 a m 

TOLEDO & OHIO CENTR. RY. 
Dworzec przy Bridge ul., East Toledo. 

3 30 p m Colum.& Cor.Ex. 10 20 a ro 
9  0 5 a m  B u c y r u s  E x .  5 3 0 p m  

FLINT & PEREMARQUET. R.RV 
DWORZKC UNION. 

Przychod.*ll 10 pm. Odch.*4 35 pm 
" 5 00 pm. " 12 00poł. 

PATENTS 
Caveats, and Trade-Marks obtained, and ail Pat
ent business conducted for Moderate Fees. 

0ur 0ffice is  0PP<>s"e U- S. Patent Office, 
and we can secure patent in lens time than thoao 
remote from Washington. 

Send model, drawing or photo., -with descrip
tion. W e advise, if patentable or not. free of 
charge. Our fee not line till patent is secured. 

A Pamphlet. "Ilow to Obtain Patents," with 
names of actual clients inyour State, county,or 
town, nent free. Addresg, 

C.A.SNOW&CO. 
Opposite Patent Office. Washinoton. D. C. 

Kiełbasy Polskie. 
S Z Y N K I  

MIĘSO ŚWIEŻE 
—w najlepszym gatunku 

Obuta lunk i odwożę, do dorr u 

FR. ORZECHOWSKI. 

No. 1242 Forrer rrAi unA A 
Kóg Junction av. 1 UJul!il/U7 Uo 

[CHCĄ WIĘCEJ I MOGĄ DOSTAĆ! 
W przeciągu ostatnich paru tygodni odebraliśmy setki listów 

dziękczynnych za nasze druki i kalendarze, oraz z prośbą, abyś
my więcej nadesłałi. W tym samym czasie odebraliśmy także du
żo listów od naszych kolonistów w HOFA PARKU I PUŁA
SKIM, którzy nam także dziękują rozradowani i potwierdzając, 
iż druki nasze zawierają rzeczywistą prawdę, i że odtąd jeszcze* 
bardziej będą pracować aniżeli dotąd nad tem, ahy ich najlepsi 
przyjaciele także tu przybyli. To są najlepsze dowody zadowo
lenia. Wielu także nawet wśród zimy kupiło u nas grunta, gdyż 
ziemia była dość wolną od śniegu. Tak jest! Każdy może dostać 
bezpłatnie tyle kalendarzy, druków informacyjnych i map, ile 
tylko ich potrzebuje, jeżeli się po nie zgłosi. Gruntu mamy jesz
cze dosyć na setki farm, ceny naznaczone są tak niskie, ie wszys
cy się im dziwią. 

J. J. H0F LAND CO. 119 West Water Street,. 
MILWAUKEE. WIS-


