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ZE ŚWIATA.
Na półwyspie Bałkańskim
"wojna powstańcza wre coraz
srożej.
Powstańcy macedońscy, In
dzie bardzo odważni i przypro■wadzeni do rozpaczy uciskiem
•tureckim, a mający przytem
bardzo nader dogodny teren
<do prowadzenia partyzantki,
— biją turków coraz srożej.—*
'Tnrcya przerażona po wodze
niem powstańców, zmobilizowa
■la w ostatnich dniach nowy
korpus rezerwy liczący 52 ty
siące chłopa i całą siłą idzie
przeciw powstańcom. Oi jed
nakże, znając lepiej od turków
•obronne miejsca i przesmyki
*ego bardzo górzystego kraju,
nie przyjmują walnej bitwy
lecz małymi partyzanckimi od•działkami uderzają na turków
-znienacka i straszliwe zadają
im klęski.
Okrutni tureccy,, baszybozuIkowie" mszczą się swoich
klęsk i wyrzynają w pień bez
bronnych chrześcian setkami.
Za to i bułgarzy rżną ludność
turecką a przytem często i gre
cką, która zdradliwie wzglę
dem słowian się zachowuje. —
Wojnę pi w a tańcom ułatwia i
to, że niedostający żołdu ani
dobrej żywności żołnierze turec
<cy zbyt łatwo dają się w uciecz
kę, a wielu z nich dla zyskania
kilku złotych sprzedają pow
stańcom pokryjomu broń i
<strzeliwo.
Rząd narodowy powstańczy
oświadczył przed kilku dniami
:że ma w polu 25 tysięcy dobrze
uzbrojonych ludzi, ma 35 tysię
•cy najnowszej konstrukcyi ka
rabinów, 15 milionów naboi i
kilkanaście tonn ręcznych —
bomb dynamitowych, nader
straszliwych w skutku wśród
ręcznej walki.
Miasto Kruszewo zdobyte
'przez powstańców i trzymane
•przez blizko dwa tygodnie, zo
stało ostatecznie zdobyte przez
turków dnia 14go ale z wielką
dla turków szkody w ludziach.
Pod wsią Zorowicz zginąć
miało dnia 9go 150 powstań
ców, tak przynajmniej donoszę
a tureckich źródeł.
Dnia 12 powstańcy opanowa
li m. Klissura i Pissodere a
wieś turecka Kenati mieli wy
rżnąć co do nogi. — Pod mPryjlep turcy mieli ubić 100
powstańców. — Muzułmańscy
•albańczycy którzy podnieśli
bunt przeciw Turcyi za to że
ta obiecała ulgi i reformy w
Macedonii, — biją i wojsko
tureckie i morduję bezbron.
uych chrześcian. W okolicy
Derbe i Ochrida wymordowali
.kilka wsi chrześciafiskich.
Dnia 16 i I7go stoczyli pow
f ntaficy chrześciańscy straszliwe
bitwy z turkami pod m. Monastir. Turcy ostatecznie podali
tył i stracili około 300 ludzi.
Powstanie rozszerza się szybko
na wschód, w strónę Adryanopola. Podobno przy zdobyciu
Kruszewa turcy wyrżnęli wię
cej niż połowę chrześciańskiej
ludności.
Rząd Bułgaryi ujmujęc się
«a prześladowanymi bułgarami
w Macedonii i Alyanii, wysto
sował dnia 16go ostrę notę do
wszystkich mocarstw europej
skich, domagając się aby zmu
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Bóg 1 Ojczyzna!
Rok V.

Meteor.
wakom z kieszeni 500 dolla
Sierpnia wybuchały kraterem tylko 6 domów. Przystań, szo nie ułapię, — zaczął doń strze
wulkanu płomienie wysokie na py, magazyny i budynki ame • lać i dość znacznie go podziu Ogromny meteor, czyli jak rów, które oni przed chwilą z
rykafiskiej kompanii owocowej rawił. Kaaadyjczjk dał d> jan to nazywają: spadająca gwiaz banku wyjęli. Zapewne to ci
4000 stóp.
— W R)ssyi w prowincyi (N. T, Fruit Comp.) z ziemią kiesa 20 wystrzałów i trafił go da, — spadł na ziemię w po rzeziemieszkowie rozpuścili o12 razy. Nie umie widać c ■!- bliżu miasta Mendon,w Stanie wą pogłoskę, — aby przy na
Samara, spłonęły dnia 15go do zrównane.
Hotele, pbntacye i gmachy nie strzelać. Yaikiesowi „Sil Michigan, w nocy z dnia 14go tłoku się dobrze obłowić.
szczętu trzy miasta: Dobrinka,
publiczne zostały zniszczone i ver Spray" udało się ostatecz na 15 cy Sierpnia. Ludzie m ieBobrówka i Preobrażenka.
Strajk szklarzy.
— W kopalniach siarki na zawalone. Pięć parowców zosta nie umknąć i nie oparł się'aż w szkający w pobliża mostu przy
Z Morgantown, West Virgi
wyspie Sycylii zginęło od ogaia ło o skały nadbrzeżne rozbi mieście Erie, glzie mieszkają rzece Saint Joe river widzieli
właściciele statku.
jak moteor spadł na koniec te nia, donoszą pod datą 17go
i smrodu kilkunastu górników tych.
Kapitan
Schiu
doniósł
o
W
Port
Miria,
ucierpiały
go
mostu, zgrnchotał część ta sierpnia że w tamtejszych hu
dnia 14go.
— Zjytnie deszcze i ulawy gmachy nadbrzeżne i wiele napadzie rządo wi w Waszyng kowego i zapadł się w ziem ię tach szklannych wyszło na
długotrwałe uszkodziły nie statków żaglowych, zostało o- tonie, chcąc z tej awantury pi 20 stóp głęboko. Cieszą się z strajk 400 ludzi, nie chcących
rackiej zrobić sprawę międzyna tego uczeni, bo wykopią sobie przystać na to, aby w hutach
zmiernie żniwa w całej Anglii, sadzonych na mieliźnie.
rodową,
ale z Waszyngtonu od ów szczątek z jakiejś gwiazdy dawano pracę ludziom nie nale
Ditychczis
wiadomo,że
trzj
— Z kanału Panamskiego tak, że spodziewać się trzeba
będę podobno...... nici. Swo drożyzny i nędzy. Sady wyda dzieści osób straciło życie, prza powiedziano, że rząd nie widzi i będą mogli badać jego skład żącym do Unii.
jego czasu Kongres Stanów dzą zaledwie szóstą część zwy ważnie na rozbitych żaglow potrzeby ujmować się za nim, niki.
United, Pa.
bo zapewne przekroczył przepi
cach.
Zjelnoczonych ułożył traktat, kłego plonu.
Kontraktor
John Beggs, —
Walka Indyan.
— Na jeziorze Tykojarwi w
Cała wschodnia część wyspy sy kanadzkie i bezprawnie znaj
który potwierdzony przez Kon
Przybyły do portu Yancou • przejeżdżając w niedzielę ran o
gres Columbii, miał zapewnić Finlandyi zarwał się pomost jest zupełnie zburzona. Domy i dował się na kanadzkich wo
ver w Brytyjskiej Kolumbii przez tory kolei żelaznej na
Stanom Zjednoczonym wieczy na parowcu, przyczem poniosło budynki leżą w gruzach, koś dach.
okręt kupiecki Princess May, bryczce, najechany został przez
stą dzierżawę dość szerokiego śmierć 40 lulzi udających się. cioły i większe gmachy są uSędziwy wiek.
przywiózł wiadomości z Alaski szybko pędzący pociąg. Brycz •
szkodzone. Tysiące mieszkań
pasu ziemi poprzez przesmyk do cerkwi na nabożeństwo.
— W minionym tygodniu, w że tamże w okolicy Chilikat ka została uniesiona na pługu
— Uczeni rosyjsiy znaleźli ców jest bez dachu, a wielu uPanama i na tym pasie ziemi
lokomotywy, koń wyrwał się z
Stany Z,edn. miały przekopać na Sybirze nad rzeką Berozow- trzymających się z handlu owo miasteczka Jamaica, niedaleko wrze sroga wojna między ple dyszla i ocalał; ale sam Beggs
New York, obchodził 104ą ro mionami Chilika i Kluckwan.
i utrzymać na wieczne czasy (co kę znakomicie zachowane całe cem, straciło wszystko.
Biedne, ciemne ludziska!Nie został mocno pokaleczony.
jest na ziemi wiecznego?) ów cielsko przedpotopowego sło Również i nieszczęśliwe wy cznicę swych urodzin niejaki
kanał. Obecnie jednak, dn. 12 nia mamuta. Skóra, włosy a spy Martynika i Saint Wincent Townsend Miller. Jest on po dosyć im nieszczęść i chorób,
Steubenville, Ohio.
chodzenia
indyafiskiego; ojcem jakie biali im nanieśli, to jesz
nawet
niedogryziona
trawa
w
gdzie
w
Maju
zeszłego
roku
kongres Colombii odrzucił ów
Dwaj słowacy (austrians):—
traktat, więc prawdopodobnie zębach, zachowane były znako wybuchy wulkanów uśmierciły jego był indyanin czystej krwi cze sami wytępiają się wzajem Majk Lilecrith (?) M. Raber
nie będzie kanału przez Pana micie. Widać, że Syberya była tysiące ludzi; ucierpiały obec ze szczepu Mohawk, a matka nie w bratobójczej walce!
napadnięci zostali w robotni mę. Teraz Stany Zjednoczone niegdyś gorącym krajem w któ nie okropnie od wichrów i hu jego kreolką. Przed rokiem
czym obozie przy budowie ko •
Beaver Falls, Pa.
pojął ten stary indyanin trzecią
przekopię zapewne kanał przez rym mogły żyć słonie i że ozię raganów.
lei w niedzielę przez dwóch mu
W domu niejakiego Krista
żonę i oboje żyją przykładnie
Nikaraguę i Costa Rica (rzeka bienie się nastąpiło w jednej
rzynów celem rabunku. Gdy
w ubogim domku przy ulicy Schuler explodowaia duchenka
Havana, Cuba.
do jeziora Nicaragua, i znów chwili podczas strasznego ka
eh cieli przed negrami uciec, ci
Catherine w Jamaica. Gdy go gazolinęwa. Pani Schuler i naj
od jeziora rzekę do Oceanu taklizmu, bo .słoń pasący się y.aąd kubański poztanowił
1.dj nich z rewolwerów
młodsze jej dziecko zostali bar
Spokojnego). Niektórzy poli- spokojnie na trawie zamarzł usunąć z hawańskiego portu reporterzy pytali czemu przypi
i ciężko ich poranili.
dzo poparzeni. Dom też zaczął
tykierzy radzę Rooseveltowi nagle w lodzie. Uczeni owi zatopiony wojenny okręt ame suje długość swego życia, —
się od teg o palić, —ale pożar
Morska parada.
aby wywołać powstanie w pro- twierdzę, że stało się to przed rykański,, Maine" wysadzony krzepki staruszek odrzekł że
zdołano
ugasić.
temu,
iż
całe
życie
patrzył
sa
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to
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Na
zatoce
— Long lila nd
wincyi Panama a gdy ta oderdnia 15go Lutego 1898 w po
mego
siebie
i
nie
wtrącał
się
w
Sound w pobliżu której prezy
wie się od Colombii i zostanie tylko domysły, boć przy sło wietrze (podobno przez hiszpaYoungstown, Ohio.
cudze
sprawy
(minded
my
own
dent
Roosevelt bawi na letnich
niu
nie
znaleźli
przecie
żadnej
samoistną rzeczpospolitą, wte
nów) dynamitem.
Strajk
unijnych,,molderów"
business.)
wakacyach w majątku swym
Olbrzymi ten okręt zawadza
dy politykierzy panamscy z metryki.
czyli formiarzy w lejarniach ponad Oyster Bay, — odbyła
—
Z
miasta
Dallas,
Texas
—
Praska
flota
wojenna
też
bardzo w porcie a oprócz tego
wdzięczności dla politykierów
Nilesi Girard, został/lnia Igo
wyjechała
na
manewry
dn.
17.
jest
cięgłem, okropnem świa donoszą, że pan F B. Lubbock ukończony korzystnie dla straj się zeszłej Niedzieli para
jankiesów podaruję im ów ka
wał ziemi pod kanał.—W dzi a jakże! Niemiaszki jednak nie dectwem nieludzkiej zbrodni, były gubernator Stanu Texas kujących. Pracodawcy przysta da całej eskadry pancerników
siejszych, przekupnych czasach umieją widać pływać, bo w po która spowodowała śmierć 266 wstępuje ponownie w związek li na ich żądania, — a mianowi na cześć prezydenta.
małżeński. Lubbock ma 90 lat
Udział w paradzie wzięło 21
i to możliwe. Dollarowy pa- bliżu wyspy Helgoland, jeden marynarzy.
cie na to, że będą im płacić co • wielkich pancerników i wiele
lecz
pomimo
to
cieszy
się
jesz

tryotyzm zrobi wszystko........ pancernik tak pobódł drugiego,
najmniej po trzy dollary dzien
Zresztę podobno Wujek Sam że z trudnością można je było Międzynarodowa strzelanina. cze czerstwem zdrowiem. Przy nie i nie wprowadzą do fabryk pomniejszych statków wojen
szła żona jego,panna Łue Scott
Kajzer Wilhelm
nych, jak: tcrpedowców,kontrzamyśla (wiadomości zdn. 17) rozerwać.
Nahalność jankiesów, wciska
z
Abilene,
Texas, jest jeszcze żadnej maszyneryi mającej za torpedowców itp. Prezydent
wścieka
się
na
niezdarność
dozrobić to z Panamę co moskwa
jących się za dollarem wszędzie
stąpić molderów. Strajk trwał Roosevelt, w otoczeniu znako
uczyniła z Mandżuryę, tembar- wódzców, którzy flotę jego o- gdzie ich wcale nie proszą, — młodą dziewczyną.
Pan Lubbock jest stary, ale przeszło dwa tygodnie a udział mitych gości krajowych i za
dziej, że prezydent Colombii śmieszyli.
spowodowała znów przykre zaj
w nim brało 250 ludzi.
granicznych,— na jachcie May
pan
Maroquin
obiecuje
patrzeć
ście
międzynarodowe
na
jezio

— Również i w Chinach za
flower.
Parada wypadła pono
rze Erie.
Cenzura
Shamokin, Pa.
gnieżdża się Rossya coraz sil na to przez szpary....
znakomicie. Wystrzelono na
Niesyci nigdy grosza dorob w Stanach Zjednoczonych.
Niejaka pani Bradley i doro
niej. W Mandżuryi siedzi moc
wiwat 2562 naboi czyli więcej
Na Filipinach maję znów aStraszliwe burze.
kiewicze tutejsi, jak wytępili
Jeżeli prawdą jest, co dono sła jej córka udały się w zesz
no i nie myśli ustąpić a w tych
niż 5,000 funtów prochu. Zało
dniach car mianował admirała merykanię nowe “truble" z ja Indye zachodnie, tj. wyspy lasy bezmierne i niezliczoną 1- szą gazety o sprawie reportera ły czwartek na jagody w góry
ga tej eskadry liczyła przeszło
Alexiejewa wice królem nad kimś sułtanem Deseen w Lanao położono na południe wschód lość najpiękniejszej w świecie rosyjskiej gazety „Nowoje przy kopalni Burnside Collie
6.000 marynarzy.
„Wschodniem Terrytoryum‘ł który amerykanów nazywa nie od Stanów Zjednoczonych, na zwierzyny (bawoły) dla zarob Wremia“, — to doczekaliśmy ry. Zarwały się pod niemi pode
co obejmuje kraj nad amurski, czystymi wieprzami, pluje na morzu Karaibskiem, nawiedzo ku, tak jeszcze dla zarobku tę się w tym wolnym kraju mos brane ganki kopalni i biedne
Monongahela, Pa.
prowincyę Kwang Sung, no a amerykańską chorągiew i na ne zostały w pierwszych dniach pią na wielką skalę i ryby w kiewskiej cenzury.
niewiasty spadły w dół prze
Dwóch słowaków: William
wzór Zagłoby wykrzykuje: przeszłego tygodnia — (ligo wielkich jeziorach do tego sto Gdy niedawno toczyły się szło sto stóp głęboki! Na szczę Miscomes i Stefan Tokocz po
zapewne i Mandżuryę.
Także i do Tybetu, — kraju "niech no mi tu który wpa- b. m.) okropnym huraganem. pnia, że konserwatywny i oglę portraktacye o słynnym proteś ście nie zostały bardzo pokale biło się w niedzielę o to do ko
chińskiego wyprawili moskale dnie, to ja mu wpadnę!........ “ Najwięcej ucierpiała wyspa dny rząd Kanadyjski ustano cie Roosevelta w obronie ży czone, a w jakiś czas potem u- go należy wspólna komorka na
Komlssyę „Uczonych", a mia.
Jamajka, należąca do Anglii a wił ochrończe rybołówcze pra dów, uciskanych w Rossyi, — słyszeli górnicy ich krzyki o węgle przy ich mieszkaniu. —
— Trzęsienie ziemi, do tyła
no wicie posłali tam dwóch pro
leżąca na południe od wyspy wa, zabraniające jankiesom moskale nie zasypiali gruszek pomoc, poczem przyniesiono Miscomer uwalił Tokocza drą
znaczne, że pobudziło wielu lu
hurtownego połowu ryb w po w popiele i dziennik Nowoje długie linyi wyciągnięto z prze giem w głowę tak że tenże um
fessorów botaników aby zbiera
Kuby.
dzi,
czuć
się
dało
dnia
16go
o
li i zasuszali ciekawe rośliny i
rze od tego poczęstunku.
Na wyspie tej produkuję naj bliżu wybrzeży kanadyjskich Wremia wysłał do Ameryki paści wystraszone kobiety.
motylki, — ale z uczonymi, 4ej nad ranem w mieście Saint więcej bananów, i z tego ponaj na wszystkich wielkich jezio reportera aby tenże pozbierał
Zuchwale uprowadzenie
Windber, Pa
do pomocy zapewne w łapaniu Louis, Missouri i w Alton,His. większej części utrzymuje się rach.
fakta o uciskaniu i lynczowakobiety.
Dnia
13go
rozpuścił
ktoś
po
Nahalni jednakże ameryka niu w Stanach Zjednoczonych
motyli, posłano także parę ty — W Buenos Ayres w Poł. ludność tego ostrowia.
W pobliżu miasteczka Sun
głoskę, — że tutejszy National
sięcy żołnierzy. Uczeni wrócę Ameryce dało się odczuć dnia
Tysiące rodzin jest bez da nie starają się na wszelki spo murzynów.
bury, w pow. Cedar Co., w
do Petersburga na wykłady z 13go silne trzęsienie ziemi. Pa- chu i zawodzi na gruzach swe sób omijać prawo i niekonten - Reporter spisał wszystko co Bank stoi licho. Natychmiast Iowa przybył do bogatego far
kilka motylami, ale armia zo dło w gruzy kilka domów i go mienia, rozpaczając z powo tając się połowem na własnych mógł i zaniósł spis ten do bió- setki ludzi, a szczególniej sło mera Johna Hillsraw jakiś czło
stanie w Tybecie a może wkrót wieża kościoła św. Franciszka du utraty wszystkiego co wybrzeżach, wkradają się czę ra telegraficznego w New Yor wian, rzuciło się do banku po wiek na bryczce i oświadczył,
ce zajrzy i do angielskich a pięć osób zostało zabitych.
sto poza linię obronną ku brze ku, aby przesłać te wieści tele swoje tamże złożone grosze. — że syn farmera został ciężko po
mieli.
raniony w sąsiedniej osadzie i
Dnia 11 go odczuto silne Plantacye bananów zupełnie gom kanadzkim.
Wschodnich Indyi. Moskal co
graficznie do Petersburga. — Bank jednakże był zaopatrzo żąda aby ojciec i matka do nie
Jednego z takich najezdni • Jakże się jednak moskal za ny w gotówkę i nic mu nie gro go przyjechali.
złapie to trzyma! Iwan nie boł- trzęsienie ziemi na wyspie Sy zniszczone i setki bogatych
wan, czto popał to w krmanl cylii, Krecie i Malcie i w całej plantatorów owoców straciło ków, kapitana Schan,właścicie dziwił, gdy mu oświadczono po ziło. Więc wypłacał ludzi wszy
Strapieni rodzice udali się z
Grecyi. Na greckiej wyspie całe swoje mienie i są zbankru la rybackiego parowca „Silver kilku godzinach zwłoki, że no stkich i to samem niemal zło obcym na jego bryczce w dro
— Ojciec św.Pius Xy,nowy Cythera zniszczone zostały 3 towani. Handel owocami z Ja Spray" zdybał dnia 12go na winy te nie będą wysłane, bo tem. Po jakiej godzinie prseko gę. Gdy odjechali od domu
Papież pracuje bardzo, a nawał wioski rybackie.
majki jest sparaliżowany na zakazanych wodach kanadyj ■ są ubliżające dla rządu Stanów nali się ludziska, że gotówki w mil parę, obcy zrzucił farmera
z bryczki i oświadczył że nie
zatrudnień w pierwszych dniach
ski patrolowy parowczyk „Pe Zjednoczonych!.... Tak samo banku huk. — więc zaczęli je odda mu żony, jeżeli farmer o
— Wulkan Wezuwiusz we rok co najmniej.
napowrót do banku odnosić i tej a o tej godzinie, w tern a w
Jego panowania naraził Jego Włoszech wybucha dość gwał Południowa część wyspy jest trel" i chciał go przytrzymać dzieje się w Rossyi.
zdrowie do tyła, że dnia ligo townie; huk podziemny powta tak wyniszczoną, że przedsta i zapewne ostatecznie za karę Reporter nie dał za wygraną tamże w depozyt zostawiać. — tern miejscu nie złoży 50 tysię
skonfiskować. Nie dał się przy i udawszy się do miasta Mon Skutek był ten, że przy końcu cy dollarów okupu. Potem ob
zemdlał po Mszy św. zanim od rza się cięgle a strumienie roz wia widok pustyni.
szedł od ołtarza. Wkrótce jed topionej lawy spływają po sto Zginęło tam co najmniej 50 łapać sprytny jankies i umykał treal w Kanadzie, przesłał swo drugiego dnia bank miał o 30 cy szybko odjechał i uwięził
staruszkę w jakimś nieznanym
nak słabość minęła i dziś cie kach góry, zagrażając wielu ludzi, a szkody wynoszę $100.- całą siłą pary. Kanadyjczyk je telegramy do Pettersburga tysięcy dollarów więcej depo
budynku. W nocy udało się
szy się Ojciec św. zupełnem wsiom i miasteczkom;—w stro 000.000. Rzeki wylały i przy chciał go pono najechać i po • dla swej gazety, a raport o o- zytów, niż zwykle. Gdy dzień jej uciec i znaleziono ją na dru
nę Pompeii spłynęła lawa na czyniły się jeszcze do ogólnej dziurawić ale statek jankiesów- wej cenzurze złożył u konsula przedtem biegano do banku i gi dzień błądzącą w polu, ale
zdrowiem.
ski umknął. Gdy kanadyjczyk rosyjskiego: Strawę, urzędują odbierano pieniądze, jacyś rze- w stanie obłąkania. Policya
— Dnia 17go wydał Papież przeszło 2,500 stóp od wulka paniki i nieszczęścia.
zimieszkowie skradli dwom sło śledzi za złoczyńcami.
W Port Antonio pozostało zmiarkował że hyżego jankiesa cego w Montreal.
20 tysięcy dollarów na rozda nu. W nocy z 17go na 18go

siły Turcyę do nadania reform
i ulg uciskanej ludności chrześciańskiej.
W nocie tej rzęd bułgarski
wylicza cały straszliwy, długi
szereg okrucieństw na jakie
chrześcianie słowiańscy wysta
wieni są z 3 strony turków i gre
ków.
— Stosownie do rozkazów
Rossyi odprawiono w Monas tir
wojenny sęd na biednego żan
darma tureckiego Halima,któ
ry napadnięty zastrzelił rosyj
skiego Konsula Rostkowskiego
Osędzono go na śmierć i zęraz
ubito a przy nim i drugiego
żandarma za to że tenże nie
chciał kłamać i pod przysięgę
zeznał że moskal Rostkowski
napadł najprzód na żandarma.
Innych „winowajców" skaza
no na długie lata więzienia a
walego (gubernatora) Monastiru Ali Rita Paszę skazano na
wygnanie do Tripolisu w Afry
ce. Wdowie po zastrzelonym
Rostkowskim rzęd turecki przy
znał 80 tys. doli, odszkodowa
nia.
— Wszystkiej tej usłużności
jest Rossyi jeszcze mało, więc
bez podania powodu i przyczy
ny wysłała ona dnia 17go całą
swę wojennę flotę Czarnomor
ską na wody tureckie. Flotę
dowodzi admirał Krueger a
składa się ona z pancerników
Jekatierina II, Troje Swiatilieli, RastisłaWjDwienadcat Apo
stołoff, czterech torpedowców
i sześciu transportów. (Stosow
nie do traktatów narzuconych
Rossyi przez Europę po wojnie
Krymskiej nie wolno jej było
odbudować fortecy konstantynopola, ani posiadać wojennej
flotu na Czarnem Morzu, —
Rossya jednak kpi sobie z gry
zących się wzajemnie mocar
stw i nietylko że Sebastopol
odbudowała, ale i flotę tam po
rzędną ma).

nie między ubog'ch miasta
Rzymu.
— Dnia 23go odbędzie się
konsekracya monsignora J. J.
Harty, amerykanina, ca bisku
pa dyesezyi Oebu na Filipi
nach.
— Ostatnia pocita donosi
nam, ża starania polskiej Dale
gacyi starającej się o polskich
biskupów dla polaków w Ame
ryce maję wszelkie szanse po
wodzenia.

AMERYKA.

Str. 2.

PROŚBA POLAKÓW W AMERYCE O
BISKUPÓW POLSKICH.
(Oryginał prośby, jaką obecnie polsko-amerykańska Delegacya przedstawiła duchownej najwższej
władzy w Rzymie).
Słowa te Najprzew. ks. Biskupa
Spaldinga oby się sprawdziły, oby
polacy wybitne zajęli miejsce w hie
Z tego, cośmy powiedzieli, jest rarchii amerykańskiej, oby rzeczy
jasnem jak słońce, że koniecznie po wiście powstała tu druga Historya
żyteczni są, ba nawet, że koniecznie Polski, tej Polski, która w Europie
potrzebni są w Ameryce biskupi od Twoich, Ojcze Święty, poprzed
polscy, lub przynajmniej po polsku ników zasłużyła sobie na nazwę
mówiący. Ta zaś potrzeba jeszcze “przedmurza chrześciaństwa”! Nie
jaśniej się pokaże, gdy zważy się li o przywilej jakiś nadzwyczajny my
czbę polaków zamieszkujących po polacy w Ameryce prosimy Ciebie,
szczególne dyecezye Stanów Zjedn. Ojcze święty, lecz pokornie błaga
Żaden chyba naród tak dobrze my o to, co, zważywszy okoliczno
■nie słucha tego przykazania Bożego ści i godnem i słusznem i sprawied* ‘Koście i mnóżcie się” (Kozdz. 1,28) liwem nam się wydaj e, mianowicie,
jak polacy w Ameryce. Około poło- żebyśmy, my polacy w Ameryce, u■wy wieku XIX, zaledwie kilku po żywali tych samych praw co inne
laków było w Stanach Zjednoczo narody i równą z innymi reprezennych. Od roku dopiero 1854 poczęli tacyą w hierarchii kościelnej cie
napływać tłumnie, tak, że już roku szyć się mogli. Pokornie prosimy,
1860, wiele osad tworzyli. Lecz li błagamy ieaklinamy Świątobliwość
czba emigrujących polaków niezmier Twoją, by ustanowieni zostali bis
nie urosła zwłaszcza od r. 1870; po kupi polacy, albo przynajmniej po
-wojnie prusko—francuskiej i po tak polśku mówiący, jeśli nie w każdej
zwanych “prawach majowych , nie dyecezyi, gdzie jest piąta, czwarta,
zliczeni polacy z pod obucha prus 'trzecia część lub nawet połowa po
kiego emigrowali śpiewając psalm laków, to. ażeby przynajmniej był
“o wyjściu Izraela z Egiptu”. Stąd przy boku Arcybiskupa koadjutor
to począwszy od r. 1870, liczba po albo sufragan jeden dla każdej prolaków do olbrzymich urosła rozmia wincyi kościelnej, w której wielka
rów, tak, że części składowe kościo znajduje się liczba polaków—co nie
ła katolickiego w. Stanach Zjedno zawodnie ma miejsce w następują,
czonych, w ostatnich tych trzech cych siedmiu prowincyach kościel
lat dziesiątkach wieku XIX, całko- nych: w prowiticyi Chicagoskiej, w
•witej uległy zmianie pod względem której mieszka 261,200 polaków: w
prowincyi Nowoyorskiej, w której
liczby wiernych.
mieszka 296,500 polaków, a w któ
Polacy z innymi słowianami rej to prowincyi sama dyecezya Buf
stanowią prawie trzecią
faloska składa się z połowy pola
część kościoła w Amerj ce.
ków; w prowincyi Filadelfijskiej,
Od owego r. 1870, już nie wyłącz w której mieszka 306,000 polaków;
nie Irlandczycy i niemcy, jak przed w prowincyi Cincinnati, w której
tem, stanowią części składowe koś- mieszka 186,300 polaków; w pro
ścioła w Ameryce. AA skutek ciągłe wincyi Milwauckiej, w której mie
go napływu Słowian, to jest pola szka 178,460 palaków; w prowincyi
ków, litwinów, czechów, słowaków, St. Paul’skiej, w której mieszka
zaszła pod względem liczebnego sto 96,000 polaków; w prowincyi Boseunku wiernych taka zmiana w ko tońskiej, w której mieszka 139,500
ściele Stanów Zjednoczonych, że ka polaków. Polacy w tych prowin
tolicy słowiańscy, (między którymi cyach najchętniej i najłatwiej utrzy
polacy przeważają), już teraz tworzą
mają biskupów polskich. A w ten
prawie trzecią część całej katolic sposób, przez pomnożenie liczby bi
kiej ludności w Stanach Zjednoczo skupów, doda się kościołowi amery
nych. Jak z rachuby, przez autora kańskiemu nowej ozdoby i siły i za
“Historyi Polskiej w Ameryce” r. razem ulży się zbytniego ciężaru bi
1901, dokonanej wynika, jest — o- skupom już istniejącym.
prócz innych słowian, których tu
Ale co? czyż w powyższych pro
sie w rachubę nie bierze
np. w wincyach kościelnych uzyskać chce.
dyecezyi Buffaloskiej 69,300 pola my biskupów polskich posiadają
ków, czyli prawie połowa całej lud cych jurysdykcyę dla polaków wy
ności kat. w tej dyecezyi; jest 57,200 łączną na terytoryum innych bisku
w dyecezyi Pittsburgskiej, czyli pią
pów? — Niekoniecznie tego żąda
ta część całej ludności katolickiej;
my. Ale choćbyśmy i tego żądali,
jest 48,500 polaków w dyecezyi
nie żądalibyśmy nic niemożebnego;
Scrantońskiej, czyli trzecia część; jeśli bowiem trzech biskupów różne
jest 48,200 w dyecezyi Cleveland- go obrządku posiada pełną jurysdy
skiej, czyli piąta część; jest 32,200 kcyę na tem samem terytoryum np.
w dyecezyi Fort Wayne, czyli trze w Austryi; jeśli dwóch biskupów te
cia część; jest 44,100 w dyecezyi goż samego nawet obrządku łaciń
Grand Rapids, czyli więcej niż trze skiego posiada pełną jurysdykcyę
cia część; jest 47,900 w dyecezyi
na tem samem terytoryum np. w
Detroickiej, czyli czwata część; jest Wschodniej Bengalii — to dlacze
172,600 w arcliidyecezyi Chicagosgóż to samo nie może się stać w
kiej, czyli piąta część; jest 10,800 Stanach Zjedn. Ameryki, gdzie tak
w dyecezyi St. Cloud, czyli piąta
nadzwyczajne istnieją warunki, ja
część; jest 16,400 w dyec. Duluth, kie w całej historyi kościelnej nig
czyli więcej niż połowa; jest 31,210 dzie przedtem nie istniały? Zbawie
w Green Bay, czyli czwarta część; nie ludzi przecież najwyższein pra
jest 16,600 w dyecezyi Omaha, czyli wem ma być! Lecz nawet i prawu
czwarta część; jest 14, >50 w dyece kościelnemu czyli kanonicznemu ta
zyi Marquette, czyli piąta część; kie ustanowienie kilku biskupów na
jest 57,380 w archidyecezyi Milwau
tem samem terytoryum nie sprzeci
kee, czyli czwarta część; w dyecezyi wia się w Ameryce, jeśli się raz
Harrisburg, trzecia część; w dyece
przyzna, że prawo kanoniczne nie
zyi łlartfort, piąta część. Oprócz te
istnieje w Ameryce. Lecz to się przy
go, w 30 innych dyecezyach Stanów
znaje, (że nie ma prawa kanoniczne
Zjedn. polacy tworzą mniejwięcej
go w Ameryce), jak to często sły
piata część całej ludności katolic
szeliśmy z ust samych biskupów akiej. Atoli dobrze o tern pamiętać merykańskich. I w rzeczy samej,
•trzeba, że w powyższej rachubie nie prawo kanoniczne w Stanach Zjed.
liczono wcale litwinów, czechow,
nie istnieje, chyba w książkach.
słowaków i innych słowian katoli
Zresztą, co i jak dla nas polaków
ków, którym prawie wszystkim ję
w Ameryce masz rozporządzić, Oj
zyk polski jest przystępny i zrozu
cze święty, to Twojej zostawiamy
miały.
roztropności i ojcowskiej sokoło nas
Z tego względu już wielu bisku
pieczołowitości. Byłeś nie wzgardził
pów w zYmeryce, jak J. Exc. ks. naszemi prośbami, które Ci przed
Arcyb. Katzer z Milwaukee, Naj- kładamy z pokornem poddaniem się,
przewi ks. Biskup Messmer z Green
lecz zarazem z największą ufnością.
Bay, Najprzew. ks. Biskup Trobec Gdyśmy tak daleką podróż tu do
z St. Cloud, Najprzew. ks. Biskup
Rzymu przedsiębrali, nic innego zai
Spalding z Peoria i wielu innych,
ste przed oczyma nie mieliśmy, ani
nie wahało się wyznać, że polakom
w tej prośbie nie mamy, jak tylko
w Ameryce już biskupi z ich włas
zbawienie dusz, kapłańskiej pieczy
mego grona całkiem słusznie się na
naszej poruczonych; o nic innego
leżą. Najprzew. ks. Biskup Spalding
zaiste nam nie chodziło, jak tylko o
jeszcze r. 1892, z okazyi poświęce
większą chwałę Bożą i większe do
nia kościoła w La Salle, Ill., te sło bro Kościoła, o cześć Bogarodzicy
wa do ludu wypowiedział: “Nie je
Dziewicy i uwielbienie św. Stanisła
stem prorokiem, lecz to wam prze' wa, Biskupa i Męczennika, do któ
powiedzieć mogę, że polacy w Sta rego polacy w Ameryce wielkie na
nach Zjedn. wybitne zajmą miejsce
bożeństwo mają.
w kościele katolickim. Emigracye
Świątobliwości Waszej stopy naj
innych narodów, jak ir^mdczyków, pokorniej całując, pozostajemy z
niemców, francuzów, szwedów i t. najgłębszą czcią i uszanowaniem.
d., codzień coraz bardziej się zmniej
Świątobliwości Waszej
szają. Atoli immigracya słowian
wiernopoddani
ciągle wzrasta. Prawdziwie obecny
Polacy w Ameryce.
okres czasu nazwać można okresem
Przew. ks. Jan Pitass,
pnmigracyi słowiańskiej, to jest po
IViel. ks. Wacław Kruszka.
laków, litwinów, czechów i słowa
Delegaci II Polsko-Katolickieków. A ponieważ polacy między in
go Kongresu, w Buffalo, N. Y.
nymi słowianami przeważają, zaiste
oni to świetną rolę odegrają w ko
— Wszelkiego rodżaju dra
ściele katolickim Stanów Zjedn. —
ki
przynoście do “Wielkopoi bezwątpienia tu w Ameryce zaczlanina
“, 56—22 ul. Pittsburg.
nie się druga “II istoty a Polska”.

Części składowe kościoła w
Ameryce nie są dziś te sa
me, co przed 30 laty.
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Od Delegacy! w Rzymie.
Sekretarz Wydiiału Wykonawoxego, Wny ks K. Sztuoako, otraymał w tych dniach cd Wgo ki. W.
Kruiaki a Esy mu, obAiereą korci
pcnlencyę, a której d a dobra spra
wy podtjemy kilka isciegółów:
Wbiy i kochany kriężel
W oiobiej przepaice poayłam
wydrukowany po łacinie memoryał.
Sprawa n sza znajduj e iięna nsjle
jnej drodze, Dnia 13 lipca aostaliś
my jaknajierdeczniej pnyjęci prtea
Jego Eminencyę kardynała Gottiego, Prefekta Propagandy. Sprawa
więc jeaacie za życia Leona Xlllgo
zoatała ofioyalnie wnieaioną i —je
żeliby Laon XIII umarł—przez na
eępnego papieża, (którym może byó
ten zam kardynał Gotti), zoitanie
bezzwłocznie podjętą.
Aud/ercya naiza u Prefekta Prop gandy trwała 25 minut. Wręczy
łam mu memoryał, pc ctc m uatnie
tt imaozyłem mu sprawę i gorąco
groziłem, by Polonia amerykańska
była reprezentowana w hierarchii
Kościelnej. Jego Em.nencya kardy
nał Gotti szczegółowo wypytywał
s ę z poi którego zaboru (pruskie
go, austryaokicgo ozy roeyjekifgo)
polacy wyemigrowali, czy w Ame
rj ca żyją rozprofztni, czy też twor»ą pewne ceatra czyli ogniska, o«oło któryih się skupi; jj. Na
wszystkie ta pytan a odpowiedzia
łem krótko i zwięźle a jasno, a
gdym kardynałowi dcdsł, ża na py
tania, w których prowimyach koś
cielnych polacy są najgęściej sku
pieni, zrajdzie szczegółów ą c dpowiedź w drukowanym memoryale,
był birdzo zadowolcr y, gdyż chciał
to mit ć na piśmie, by innym kar
dynałom przecłcżyó.
Pan Mahany, któiy po mnie prze,
mawiał—przyznać muszę — bardzo
wymownie i przekonywująco po
parł sprawę naszą, z tej właśnie
.trony, z której tu włtśuie w Rzy
mie sprawa nassa była na szwank
narażoną, mianowicie ze strcny rzą
du washingtońskiego, o którym tu
uporczywe pogłoski krąży ły, że nie
sprzyja naszt mu iuchowi. Otóż p.
Mahany jamo i debitnie ratnaezył,
te rząd washingtoński, względnie
prezydent nie tylko nie sprzeciwia
się, lecz bardzo radby widział, by
ta dwumilionowa Indncść polska w
Ameryce miała jakąś głowę, z ktćrąby rząd w razie pctrzeby jak np.
w razie wybuchów strajków lub rc>ruchów mógł pertraktować; a że
ludność polska jest katolicką, więc
taką głową może byó tylko b.skup
katolicki, któryby do ludu jego
.łasnym zrozumiałym przemawiał
języku. Tak jak dziś rzeczy stoją,
prezydent Stanów Zjtdn. w razie
strajków, nie wie do kogo ma się
zwrócić, gdyż księża prt śoi nie mo
gą raprezentować całej Polonii.
Ten argument, widać to tyło na
twarzy, na Jago Eminencyi kardy
cale Gottim, btrdzo silne wy warł
w atenie. Trudno tę całą sprawę
powtórzyć.
Po naszej audyencyi ks. Anto
nucci (nasz opiekun a krewny kar
dynała Vanut'.elliego, jest bardzo
wpływową oiobisteścią w kołach
watykańskich), rozmaa iał jesscie
osobno z kardynałem Gottim, który
mu miał powiedzieć: “Causa est
•usfssima, sei etiam grsvissima, ide< qua debet considerari in s qienii plenaria sessione Cardinalium
Congregationis de Propaganda Fi
de”,—co znzcsy po polsku: “Spra
wa jest najsłuszniejsza, lecz zara
zem birdzo ważna i dla tego rozwa
żoną byó musi na najbliższej ple
narnej sesyi Kor gregaoyi Propa
gandy wiary św.” W skład tej Kongregaoyi Propagandy wiary wcho
dzi 14 kardynałów, którym każde
mu z osobna teraz w tych dniach
przedłożymy nasz memoryał. Aadyencya nasza, doćał ks. Antcnuc’
ci, zrobiła jak najleprze wrażenie
na kardynale Gottim.
Jak widać z powyższego (bo nie
mrgę wspomkaó o wszystkich sprę
żyaach jakie porusz} 1’śmy), sprawa
została dobrze rc zpoozęta. Chodzi
teraz o to, ażeby ją również dobrze
do końca doprowadzić. Ks. Anto
nucci nie tylko robi nadzieję, ale
zapewnia nas, że sprawa nasza bę
dzie miała powodzenie, dla tego, że
zosteła dobrza przedst'wioną, do.
brze, bo nie przediUwiliśmy jej ze
stanowiska li tylko narodowego,
ani tjż z punktu widzenia osobiste
go, lecz ze stanowiska ogólnego,
powszechnego, katolickiego i że
przedstawioną zoatała nie przez pry
walną osobę, lecz przez delegata,
upoważnionego przez Polonię na
kongresie zebraną.
Sprawa więo na jak najlepszej
drodze. Lecz powtarza nam ciągle
ks. Antonucci — Rzym idzie na
przód powolil Czy dłuższa nasza obeoność w Rzymie jest konieczną?
ozy mamy tu zostać aż sprawa zos
tanie załatwioną i rozstrzygniętą
przez Stolicę Apostolską? Na te py
tania ks. Antonucsi odpowiedział,
że bez wątpienia musimy tu poroś
taó i dopilnować sprawy, aż zosta
nie ziłatwioną, co nastąpi w listo
padzie r. b., to jest na drugiem ple

narnem posiedzmiu Kardynałów
Kongregacji R tzszerzenia Wiary,
bo na pierwszem w sierpr iu zasta
nie dopiero przedłożoną. Widoki
są jak najlepsze, że doczekamy się
sukcesu, byliście esekali! — Lecz
czy tu koniecznie w Rzymie czekać
musimy? — A oczywiście, bo was
nieraz jesrcie zawezwią do narady,
tak PreLkt jak i inni kardynało
wie. Fytałem się też w Propagan
dzie i Propaganda radzi nam pozos
tać i być gotowymi na każde zawo
łanie.
Otóż to! miła perspektywa, nie
prawda? Siedzieć i waizyćsięprzez
lito w Rzymie. Ale mniejsza o U.
Nsjważn ejssy kłopot, to brak fun
duszów na tak d’u »i pobyt! Spra
wa, którą tu reprezei tujemy, to
rzecz ogółu, Łt'ry na tak ważny
cal gresza skąpić nie powinien.
Ks. W. Kruszka,
Hctal d’AUenngre,
Rcme, Rub Ccndctti
et Place d’Eipagne.

Na końca swego lis<u prosi Wny
ks. Kruszka o zapomogę, ponieważ
fundusze Delegzcyi z powedu nie
przewidzianego przedłużenia peby
ti w Rzymie nie wystarczają. Wy
dział Wykonawc; y czyniąc tej proś
bie zadosyć, na swem oitatniem po
siedzeniu postanowił natychmiast
wy stosowe ć gorącą odezwę doWgo
Dichowieńitwa, prosrąo o cf.ary
na tak wpżr ą sprawę.

OD WYDZIAŁU
WYKONAWCZEGO.
Odezwy nasze ogłeszore wieszłym tygodniu, acz nie wydały jesz
cze pożądań; ch rezultatów, to jed
nak znalazły jużdo/ć sporą liczbę
cf.arodawców majątych na serca
dobro tak Delegacy! Rzymskiej,
jako też nieszczęśliwych braci na
szych w kraju ojczystym dotknię
tych niebywałą powodzią. Niech o
tem świidozą poniżej podane cyfry.
Na delegaryą Rzymską złożyli:
Z jedne ozenie Polsk'ie RzymskoKat. pod opieką Bosk. Serca
Jesusa
$250.00
Ks. S. Nawrocki
25.00
„ J. Pacholski
10.00
,, A. Gara
10 00
,, S. Pe/clński
10 00
„ B. Góral
10.00
,, K. Smogór
5 00
,, A. Drewniaki
5 00
,, S. Bójncwski
5 00
„ E Wróbel
5.00
„ M. K.
25^00
,, Skrypko
5 oo
J. Zwierzchc wski
5.00
,, W.Lmtz
25.00
Wny ks. L. Bójnowski od
Tow. Dzieci Maryi $2.50, od
Tow. Imienia Jezus $5 00,
razem
7 50
Risem
$402.50
Powyżsi ofiarodawcy, prawie bez
wyjątku są zdania, że Wydz. Wyk.
dobrze zrcb.ł, że się zajął zbiera
niem składek na rzecz Dalegacyi
Rzymskiej. Wszyscy też wyrażają
nadzieję, że $2000, o przysłania któ
ryoh ks. W. Kruszka usilnie prosi,
w krótkim czasie księża sami zvoią,
bez pomocy ludzi świeckich. Tylko
ks. Smogór na ofiarność Ducho
wieństwa polskiego pod tym wzglę
dem zapatruje się nieco czarno i ra
dzi, r by zapułaó i do ludu polskie
go z prośbą o ofiarę na cel Dakga
cy. Ża nie Łez raoyi jest powyższa
pr< pozycya ks. Smogóra, można się
o tem przekonać z poniżę] przyto
czonego pisma jednego z poważniej
ssyog duchownj ch nassych. Oto co
ten ks. Dobrodziej picze do sekre
tarza Wydziału Wyk.:
Wielebny księże!
“Na potrzeby patryotyczoe chęt
nie udzielę zapomogi, ale jeżeli o
nią odezwie się “Stowarzyszenie
Kapłanów Polskich”, do którego
nahżą i któremu ufam jeszcze, po
mimo, że od narodzenia swego nie
daje znaku życia. Kongresu II nie
znałem (nie raczono mię rawet u
wiadomić o nim). O memoryale ks.
Kruszki nasłuchałem się deść nie
pochlebnych komentarzy. Słowem
cała działalność tego Komitetu (delegscyirzymskiej) jest niejasna,
jak i to, aby na dwu lub trzymie
sięczny pobyt w Rsymie potrzeba
$2000 i to jeszcze oo najmniej. •
Z tych powodów do prośby Wy
działu przychylić się nie mogę”.
Wszystko to.... pachnie prze
starzałem i nieszcięsnem “Libe
rum Vet
Jeżeli wśród duchowień
stwa naszego znajdz:e się więcej ta
kich przestarzałych patryotów, wów
czas wypadnie ram stosując się do
rady ks. Smogóra, zapukeć do ludu
polskiego. Tego byśmy jednak uczynić nie choieli; niech! y ten lud
canta swoje składzł na nieszetęśliwyoh powodzian.
Na rzecz dotkniętych powodzią
swe of ary złożyli dotąd:
Ks. S. Nawrocki
$50 00
,, F. Krakus
10.00
,, J. Zwierzohcwski
3.00
,, E. Wróbel (od Tow. św. Stv
nisłiwa K. $15.00, Tow. Jadwigi

$1, skolektowano w kościele $53).
razem
$73 00
S. Stypułcwski, Chicago, 1 00
H. Łukawski,
,,
5.00
S. Słodkowski, Shamokin, 1 00
Dr. S. Kociełł, Kansas,
3.00
Pan Józef Pawl cki z Cilumet,
M ch., zebrał na chrzcinach u pp.
Kawów od następujących osób:
Pań M. Kawa
50
,, I. Kawa
50
,, W. Sirba
50
,, M. Flens
50
,, F. Nowakowski
50
,, T. Męczeński
50
,, K. Malszewski
50
,, H. Malczewska
50
,, A. Juohno
50
,, M. Swedrok
10
,, K. Biela
15
,, J. Zwienchowski
1.00
,, A. Pawlicka
50
,, J. Pawlicki
1 50
Razem
8.65
Wny ks. L. Bójnowski zebrał od
Tow. dzieci Maryi $2.50, od Wik.
Tadzio $1.00, od Tow. ImieniaJeiui $5 00, razem
$8.50
M. Sasnowsk, Phil.
1.00
A. Karlewska, Phil.,
1.00
W celu ułatwienia braciom pola
kom składania ofiar na rzecz powo
dzian presilibyśny Radakoyepisro,
iby raczyły zająć zię zbieraniem ofiar na ten cel. Również życzylibyś
my bardzo, aby Wiel. Duchowień
stwo urządziło na powodzian kolek
tę po kościołach, jeżeli to jest możebnem, jak to uczynił u siebie
Wny ks. ks. E. Wróbel.
Dzień. Chio. omawiając zbiera
nie of ar ra rzeoz powodzian zapy
tuje Wydz. Wyk., na czyje ręce
lamiersa wysłać pr: ez siebie zbiera
na ofiary. Odpowiadając na powyż
sze zapytanie, oświadczamy, że
Wydz. Wyk. jeszcze pod tymwzglę
dem nic nie pc stanowił; jeć nsk z tą
sprawą, zdaje się, załatwi się tez
trudco'ci o tyle, że, jak dowiaduje
my się z pism europejskich, we
wssystkich zaborach Polski tworzą
się s ludzi uczdwyoh komitety ma
jące na celu nieść pomoc polakom
dotkniętym powodzią. Na same]
Skałce w Krakowie, gdzie mieszczą
zię “groby zasłużonych”, powódź
itraszte zrądziła spustoszej ie. Jak
o tem donoszą jużgizety, OO. Pau
lini wyczekują pomocy cd wszyst
kich wiernych, którym miejsce uświęcone męczeństwem św. Slani»ł*wa B. jest drogie. Czyż odmówi
my im pomocy?
Podatek federacyjny w ostatnich
dwóch tygodniach złożyły: osada
św. Jacka, Antigo, Wis., $5.00, tu
dzież osada św. Rodziny w Dillon
vale, O. Ostatnia nadesłała $8.00.
Ks. K. Sztuczko, C. 8. C.
Sekr. I, Wydz. Wyk.
Ctioago, Iii., 7 sierpnia, 1903.

242
259
264
265

No. 34.
W. Tyjewski
8. Wojciechowski
K. Zbikowski
J. Zochowski

A52C

Zagraniczne.

Familijne lekarstwa
na wszelkie choroby.

2710 PENN AVE..

Arsenał stacya.
Zagraniczne.

HUB TO WNT

SKŁAD WÓDEK
"Win i

K. Komerioki
P. Kruczkówicz
P. Krzysztopowioz
Y. Żeleźniak

Znakomite świeże piwo z browarós
Wainwrights i Iron City.
Popierajcie przyjaciół Polaków

Carson Stacya.
S. Piłka
M. Prowbocki

Zagraniczne.
H. Oupstew c«ka
F. Cnmielewiki
Ig. Grublanskis
M. Habaczewzka
W. Liomolzak
W. Manaateriki
A. Radomski
Y. Rwo eki
M. Soohot
J. Zruonewski

sprzedaje po

UMIARKOWANYCH CENACH.

SPECYALNA
Sprzedaż różnego Towaru j
t. Męzką Galanterię. Obu
wie, Kufry, Kapelusze. Spe
cyalne ceny na Ubraniacta,
przez cały miesiąc Lipiec.
Chłopięce ubrania i krót
kie spodnie po nizkiej cenie.

Hazelwood stacya.
R. Ogier

3419 BUTLER ST.

Ofiary na Ochronkę.
Na chrzcinach u pp. Widziszowskich, w Donora, Pa., na wniosek
ob. Gondek, zebrano dobrowolną
składkę na Polsią Ochronkę nastę
pujące c flary:
S. Gondek....................................... 50
K. Przybyłowiki........................... 50
8. Wylock...................................... is
A. Bsjtna....................................... 25
J. Stewanki................................... 25
T. Widziszowski.......................1.00
P. Jonson....................................... 50
F. Krzywicka................................. 50
E va Widziszowsks....................... 25
W. Linkiewicr.............. ................ 25
P, Karawon................................... 30
A. Wieckar................................. 1.00
J. Lisowicz........ .......................... 50
J. Cćglarski................................... 50
Razem.......................... $6.55
Nadwyżka............................... 53
B. Pejma.

tuż przy rozdwojeniu ulic.

Po dobre trzewiki,
Niedzielne i do pracy spodnie
Modne Kapelusze
I Męzką galanteryg

i inne rzeczy potrzebne do
eleganckiego ubrania, po
zniżonych cenach u;

N. GOLDSTEIN
2806 Penn Av. Flttsbnrg
Kazim. Filipowski,
POLSKI HOTEL
Wyborne wódki, wina i cygara.
Zawsze świeże piwo i przekąski.
Usługa grzeczna, prawdziwa pol
aka. Popierajcie swoich.

CHAS. PHILLIP’S,
1240 PENN AVE..

Wyleczony z przjkrego
kaszlu i ciężaru na
piersiach.
Wiel w
< Dni» 2fo Lipca 1803
Wiel ^ewm.nlel ! a 1. kors< wo. «-Ure
jużzutyłem składam serdeczne ] odziekoho u’;
PO“O ,0
b.rd«,
bo .bronie jeatem zdrów ZatjtyWBl,ś
wl»
szeCi tet.Pnk
ż. n‘dzidon(
Okg C1 r-oL«

..: W °’ "S?iC

raz drug,-skł iam f i , 5 ty n
Po
t»k skute ’Stue lekr ratwo
dzlSki
dj poeledzt.ó ni,. 8 "Y z kt<"'ZO 1 raw.
hTuwhie^^l-f.V-t ^antkow^fSt

'SkS"® Z cz?stych wysłaboścl
zatwardzenia i darcia
w nogach.
t ■
Speers, dt la 5 Llrca.
za lekars? ł40Eł’ d,1i
Wiel. Ka^
biła na Wo’bon:oi* ŻOE»
już by
W' n» tamt; m dwiecle, fety nie Wiel
oX:ed?kar‘tKfl'

J Pa<
P gU,eR Z0stał8 2dr°P°zaz d,UkI ^’tkujemy 1 obieaó sig/oV^ N<UiC“ w swe! okolicy,
cb.jE^ Jlel- »ew“8«»l‘«T. Nieta . m^, 67a.°h0Wa ciS Pr«yJ‘k n»)leca e'erni. °W U * ,lle abTś “0^ by« pomo- żyezn™'"' Da ^h,8i• lata P°x°atajemy
Wash. c’T ^ao“ ^isx 1 fonl' SI “Ts. PaWł i za .0

Wleczony z Dychawicy.
Wiel R I»‘erw»ld dnia 10 Lipca 1903
już wszvst3;
D,n°84S<>i żena
dowZe łe - ° '''karStW° Z“#>H za tak
zy i żsct.^t’'0l?zisk"i£C1 rotysl2cranvo aw ^CI Tik najdłuższego zdrów la
ł mogęTT-81** ‘ k S?,U "'Ż;u* nie“cm
takie^el,-^ r°W D1Z pr ućten’. ''“je sie
ohjs.y wjiereiacb, zacc Cij-sa
rat z rado?,mili!ł iz'il u]*' Koflo,S
dzony bSo.ewbt;keZ"3hS,i{j,‘knC’'° na'^
zostaie z 8cwtźk<.obrem zdrowiu. p0.
ski lut
nI"“ Fr«okFalctJft.
ski, intc.wa d Taj,]or Co . W!i

druga ulica od Union Depot:

2° znaczek poczto

PITTSBURG. PA
Na chrzcinai h u pp. R,x5w ze
brano na O.hronkę:
Rodzice dziecka......................... 1.00
J. Boenski.......... ... ................. .1.00
1363 W. LAKE ST.
CHICAGO.
ILLINOIS.
A. Boroń................................... ji.oo
322 Fifth An. c eesport m
M. Szamarzewska......................... 25 Wyrabiam fotografie w aaj nownym ityla 1 aa(miarkowanych. Grupy waa.lna 1 famUUn.
G. Gogolin.......... \....................... 50 n»ea
m°j* apecyalnoAd. Młoda pahatwo oanymah
od»maftpitfcaT pm.nt
żti?c
^^Umberg,
Z. E................................................. 50
E. Sobieralski............................... 50 "B. MILLER,
1716 Cąrson str. South Sida
A. Lewandowski....................... 100 skład rozmaitych mebli, po
.sjsrv’wj.:?

Reverend Newman,

Ft. Cieślak

MK

,

MBjtahszych cenach. Za gotów wie 1 mający dyplomy Europejskie 1 8V
u e‘i

Razem............................ $5.75 kę lub na wypłaty.

2713 PENN AVE.
PITTSBURG,

PA.

Na ohrzcinsch u pp. Kadłebz],
złoiyli ofiarę na Ochronkę:
Kadłubaj.................................... 1 00
Groacwski.................................. 1 00
Wożniak...................................... 1.25
Leszczyński.................................1.00
LBizczynska.................................... 50
Wujtowicz.................................. 1.00
Listy polskie na poczcie.
Staszak......................
50
Polskie, Litewskie i Słowiańskie Stawski........................................ 1-00
Gwarantowane czysto złote.
listy, na pocztach w Pittsburgu w Skolaszynski................................... 50
dniu 10 Sierpnia 1903.
2825 Penn Ave Pittsburg
Kowalski.................................... ...
Główna poczta, miejscowe.
Slubowski...................................... ..
W. Biegański
Slubowski.......... .............
1.00
A. Dziekiewje
R. MATUSZEWSKI,
Głowacki
.....................................
100
Skład Rzefnlckl,
J. Kasicki
Story ................................................. 1909 PENN AVE.
Pittsburg
P. Kozłowski
Kaczirowsk'........................ .... 25 Mięto świeże i wędtone. Odbiera ot
F. J. Kwiatkowski
atalunki na wesela, chrzciny i inne xab>
K. Malinowtki
.. .................................... $12.00 wy po cenach jakie aę w hartowny*
T. Pawlak
■kładach. Towar jak najlepuy
J. Piswinski
___ Jeżclló
P. Txbak
TELEFON 403 FISK.
B. Sandegonki
W. Witkowski
przyjdź do
B. Jakieuski
HURTOWNY DOSTAWCA

(Pytając się o list zagraniczny,
trzeba powiedzieć i numer listu i
nazwisko.)
1 F. Andrzejewski
2 A, Auaszko
7 L. Biiicki
10 B. Birowski
11 A. Bojzek
12 T. Bozowiki
16 S. Bazar: c
21 K. Chocilowski
22 M. Cizisuikkte
2« J. Chawaoiki
28 T. Ozu f in
39 J. Doscn
52 W. Go’as
57 W. Gabryizewski
78 S. Klonowski
80 W. Kaliksuckas
81 J. Kotanki
82 M. Kazmierov ski
83 S. Kwieciński
84 J. ^ozłcwiki
88 B. Kowalkowska
89 A. Kowalski
91 A. Karwowski
94 J. Kcpciynski
111 K. Lukjmska
112 F. Linartowicz
114 A. Matuszewski
116 A. Mystkowski
117 S. Murawski
119 S. Mirski
134 J. Nowak
136 J. Nerodzinski
146 A. Ozdarski
153 M. Pesta
154 A. Papietarski
155 T. Pioku owaki t
162 A. Piooki
201 J. Siwicki
202 J. Stojanowics
204 S. Sirubinski
238 A. Tuchmowica

Wiel."

Bell Phone 299 Fisk

w°k^i ,eC1T

chorób
h°I.

W.ku7.Ł

m Oł?,le od wsselklob
d.,lny.pJrxyiScl»: od • do
d° Bej po południu; od 7ef
flwLpoPofrku.

Fr. Długoński,

|

Mowu PoisklSalun w 13-e| Wardzlu F
Mam zawcze dobre nzpoje, jako •
to: Piwo, Wódki, Likiery 1 Win*, i
Dobre cygara 1 przekąski.
•>

Róq Dixon I Hancock Stresu.

J. 0. KALINOWSKI,
pierwszorzędny

Skład Rzeźnicki.
Mam na składzie świeże mig
sa, kiełbasy, szynki i t. d.
Kiełbasy swego własnego
wyrobu. Popierajcie Rodaka.

CJlxory Joseph H. Muench, 3104 Brereton Avenue.
LIKIERÓW,
Dr. C. Hill WIN,PIWO,WÓDEKALE II PORTER.
South Side
Grzeczna usługa. Polacy powin
ni popierać ten interss.

3507 BUTLER ST., PITTSBURG.

Uczcie się p# angielsku!

Wyleczę cię za mał;ą bardzo
opłatę, od wszelkich chorób za
kaźnych, moczowych i pęche
rza. Leczę moję własnę metodę
a leczę wszelkie gatunki sekre
tnych chorób bez użycia mine
ralnych lekarstw i aplikacyi,
Krew zatratę leczę od razu.
Jefili masz bolęce usta lub tra
cisz włosy, masz ból w kościach
chorobę skóry, wyrzuty, świerzb
przyjdź do mnie. Moja specyalność sę choroby żołędka, ne
rek i wętroby. Przychodź zaraz.
Egzaminacya darmo.
Dr, C.

Możemy was nauczyć przfz pocztg w krótkim
czasie ir ówić, czytać i nisać po angielsku ,Cr ce
my wal pizekonaći poś emy wam jedna próbę
dla doświadesen a. Pi»«ole dziś i adresu jcie:
“Stkołn Polsko-Angielska”, 502 w. ISth Str.,
Pilsen Station, Chicago, His.

3325 PENN AVE.
PITTSBURG. PA.

500 MEZCZYZN

c*
dostać może jak najlepsze zatru
dnienie w dobrem miejscu.
Posyłamy pieniądze do różnyoh
części Europy,
Jesteśmy agentami wszystkich
kompanii lin okrętowych, więo kar
ty okrętowe u nas kapió możecie.

Ludwik Kępiński,
POLSKI HOTEL
1111 Carson St., SouthSide
Pittsburg, Pa.
Najlepsze importowane i krajowe wina, wódki, koniak, li
kiery, brandy i cygara. Zawsze
świeże lagrowe piwo i smaczne
przekąski. Usługa polska.

ADAM JANKOWSKI
NOlAfK CROSeRNIK

w domu własnym pod num. 113 — U-t« Ulica, P°
niżej Butler udoy. Polecam Szao. Kodakom
mój nowy skład, nowy towsr. zawsze żwleły.
ceny niżkie, otsł ga przecina, miara i wapa
rzetelna. Towar w jak najlepszym gatuaku. Po
pierajoie swego I

113 _ 44.tH Street,

Philip Kunze,
przyjaciel polaków

Salun i Restauracja.

Możemy was także odesłać do kraju Smacsne wina, wódki, cygara i i. d
za 8 dollarów.
Zawsze świeże piwo
Informacye bezpłatno.
i wyborne przekąski
Old Keystone Bureau, Dobra obsługa prsedewszystklem.

1122 PENN AVE. 1

1901 PENN AVE.

JEDYNA
Polska Apteka w Pittsburgh

Pharmacy
2135 SAEAH ST.

naprzeciw litewskiego kościoła.
Wypełniam sumiennie recep
ty doktorów, gdyż utrzymujęw aptece wszelkie medycyny »
to zawsze świeże.
Mam też wielki wybór pa
tentowych lekarstw jako też;
wszelkie' zioła i korzenie spro
wadzone z Europy.
Utrzymuję też Księżki dc
Nabożeństwa, Różańce, Szkapierze, Krzyże, Gromnice, Swiei
ce do I. Komunii św. it. d.
derzy Murawski, Aptekarz..

BROIDA'S
Sztor Mebli
Kiedy młodzieniec myśli
się żenić, to jego sprawa.
Kiedy dziewczyna mygli
wyjść za męż, to je«t jej
sprawa.
A gdy się pobiorę to wte
dy umeblowanie ich domu
jest sprawę kupca Broidy.
U niego kupicie wszystko
na kredyt.

Biwim

SKŁAD MEBLI.
HUSLER’S BUILDING,
No. 5 Fourth Ave Carnegie, Pa.
Drugi, drzwi od First N.tl.nal Bank

WIELKO POLANIU — CZWARTEK DNIA 20-GO SIERPNIA, 1903 ROKU.

Ko 34

Z OJCZYZNY
ZIEMIE POLSKIE POD
PRUSAKIEM.

ZIEMIE POLSKIE POD
MOSKALEM.

przeciekał, sklepienia poszynaly się
rysowax, galerya zewnętrzna się za
padła’S .aj ąc się kaplicą grobową,
świątynia ta przechodzi pod opiekę
Sapiehów i zyskuje gwaranoyę dal
szego istnienia.

Z łaciny dochód przeznaczono w
pierwszym rzędsie na sprowadzenie
zwłok Juliusza Słowackiego z Pa
ryża do kraju, w drugim rzędzie na
polskie gimnazynm w Cieszynie i
ni szkołę polską w B ałej.

ZIEMIE POLSKIE POD
AUSTRYAKIEM.

Nowy Targ.
Z Nowego Targu donoszą: W d.
26, 27 i 28 sierpnia odbędą się tu
pierwsze próby z noWemi hiubicami artylerzyc ziemi, oraz skombinowane minewry górskie.
D a wypróbowania nowych h»ub c bu ’ują umyślnie nową twierdzę
kssztem 60,000 koron. Przybyć ma
minister wojny, s ,ef generalnego
sztabu, 18 generałów, 80 sztabow
ców. Przybędzie pułk artyleryi, rob.ą wielkie przygotowania.

Str. 3.

a i pod ziemią wody na stopę; łatwo
więc u y wnioskować z tego, że ziem,
DOBRE PIWA, WINA,
niaków, nawet późnych, nie będzie,
WÓDKI
I CYGARA.
my mieli.
PRZEKĄSKI
na
każde
zawołanie
Ż^t’, pomimo że poległy, byle
Polacy
powinni
popierać
tył
tylko pogoda dopisała, dadzą się
ko tych którzy nas popierają
jeszcze może sprrątrąć.

Hotel Ryati.

Ważne dla Wojskowych
należących do rezerwy austro-węgierskiej armii.

Obecnie nadszedł czas, gdzie wszyscy nalei^cy do reserwy
2417 PENN AVE., austro-węgierskiej armii odbywać maję ćwiczenia lub kontrol.
Zaniedbujący owe obowiązki, bywają pociągani do odpo
wiedzialności, zostają surowo karani w sądach wojskowych i
cywilnych.
Można temu gapobiedz, jeżeli przebywający w Ameryce
Pierwszorzędna
rezerwiści
udadzą się do niżej podpisanego banku, który w ich
Grosernia 1 Skład Rzefnlokl.
Kiełbasy, kiszki swego wyrobu po imieniu poczyni odpowiednie kroki, aby ich prsed karą uchro
najtańszej cenie.
nić. Załatwiamy nadto wszelkiego rodzaju sprawy notaryalM
Najlepsze gatunki artykułów
poiywczych.
i majątkowe, starokrajowe.

F*ltt8bMt-K, F>«
I0P3GU OÓrBGKI.

Sieradz.
Dnia 21go Lipca.
Smitnyw'dak przedstawia oko
lica Sieradza, gdzie Warta za swy
mi dopływani, Żeglinną i Mysią,
poczyniła spustoszenia.
Siano w całym powiecie zniizczcne, a w wielu miejscowościach pi za
pad! i potraw, jak w Bis^uiiczch i
Przyjdźcie a przekonacie się.
Małkowie. Wszędzie, gdzie woda
Przesyłamy tanio 1 szybko pieniądze do kraju.
wtargnęła, przepadły ziemciski i
wszelkie ogrodowizny, a nawet na
miejscach, stosunkowe dość wysookrętem ekspresowym, z Pittsburg a do Oświęcima odprawi
k oh, ziemniaki raazyrajągnić; sło.
my Was za $51.00, gdzieindziej zapłacić musloie $53.40.
wen, ogrom klęski jest wielki, a o a8ia Penn Ave., Pittsburg, Pa
akoyi ratunkowej dotąd w narzym
SLAVIA EXCHANGE BANK,
pcwiicle klucho, niema bowiem ko
Salon I Restauracua.
527 Smithfield St.,
Pittsburg, Pa.
mu zainicyo* a', gdyż wybitniejsi
Chcesz się napić dobrych trun
2gie
piętro.
P.
O.
Box
937.
obywatele ponieśli straty na tysią ków i najeść się dobrze — udaj się
ce rubli.
do dobrze znanego obywatela.

Jazda balonem.
Wrocław.
Borysław.
W niedzie’ę, 19 lipca, o gods. 9
Na wifoi pol»kim w dniu 19_jo
Kornel U .tyanowios, malarz ar
lipja przyjęto rezolucję uaitępa- z rana, przaltciał balon tuż obok
tysta
i poeta ruski, który znarł 21
Skulska. Wiatr był zachodni. Miej
jątię;
.
z.
m.
w Dalheimobok Borysławia,
“Polacy katolcy miaits Wrocła socwi żołnierze straży pogranicznej
był
synem
poety kiiędta Mikołają
wia i okolicy, łgramadzenl dnia 19 puścili s'ę w pogeń za balonem i ko
Uityauowioza.
Urodził się w Wollipcar. b w kasyno, prcstą pr*e- rsystajęo z niskiego położrnia osta
k
wie,
uozył
się
we Lwowie i Wie
<wietr% władzę biikupią o uwagl^ tniego, strzelali do niego. Dano 5
dniu.
Podczas
pcb/tu
swego w sto
nienie niitęp ijącyjh aprawleili- strzałów. Jeden trafił w balon i zo
licy
Austiyi
przejął
się
ideami słostał on zatrzymany na tsrjtoryum
■<svyoh ż$lań.
wiańskiemi
Kollira
i
Caomitkowa.
1. Proaimy o naboieńitwo ie wsi Wi wrzymówek o J wiorsty cd
śpiewem polskim pray towaray-że Skulska. W koszu było 3 oficerów Duło również w tym kierunku wpły
Gorlice.
prcs tiih którzy oznajmili, że wy nęła nań znajomoś 5 z R ijewskim,
nił cr »anów.
2. Nabokańs .wo, połjoaone a ka jechali z Poznania o godz. 7 z rana. protojerejem ambasady rosyjskiej.
Koło miejscowe Tow, “O włas
laniem, powinno odbywać a:ę naj Na miejsce przybył podpułkownik Wielka zmiana w przekonaniach nych siłach” w Gorlicach, powzięło
straży pogranicznej z Wilczyna, poety zssiła pod opływem przyj* zamiar urządzenia powiatowej wy
rychlej o godzinie 9.
3. Jeżeli nabożeńatwo w powyż Prócz tego nieco woześniej o go Iz. cielą S tewczenki, Bronisława Zale- stawy wyrobów przemysłowych i
szej f irtnie nie mole aię cdbyó w 8 o trzy wiersty napołuooo-wschód sk:ego, któ y zwrócił uwagę jogo rękodzieła c ;ych w dniach 21, 22 i
kościele św. Krryża, natenoaaa P o- nad Gopłem przeleciał inny bilon, na dolę nieszczęsną Ukrainy. Poe 23 sierpnia.
Wroclaw.
który niezatrzjmany, pomk ął da ta zanął s ę wczytywać w dzieła uaimy o inny kościół.
kraińikiego
Kobzarza,
zwicdtił
zie

Dna 2 Ig a Lipo*.
4. Katania maj% być wygłaiaane lej ku Warszawie.
Polska komenda.
mię
chełmską,
Ukrainę
i
Peters

Z
sled
wie,
że
woda opadła w zala
jpraet księży, w’aiijiąoy<.h d>st»te
Polska komenda w wojsku au- nych przed 14 dniami miejscaweśburg,
a
poznawszy
dokładnie
tam

Warszawa.
-ornie językiem polskim.
tejsze stosunki, pozbył się swych stryaokiem. Czeskie ‘ Narodni L’S oiach na Górnym Szlązku, gdy oto
5 Prozimy o więaej konfeayonaDopiero o godz. 9 wieoz. w po.
ty” rozpoczęły druk seryi artyku
■łów, ćo najmniej tray. Skoro «Pra’ niedziałek dnia 20 lipcs dowiedzia sympatyi dla R osyi i zabrał się do łów, dowodzących potrzeby zapro donoszą o nowej porodzi, która
wiedliwe naize żądania nie zostanę ła się Warszawa o zginie Ojca ś v., pracy na polu piśmiennictwa w du wadzenia komendy czeskiej i pols powstała skutkiem gwałtownych i
a irzględtiione, bjiziamy zmuszani który nastąpił o 4 p> południu. Na chu narodowym. Pragnął Rusi wiel kiej w pułkach odpowiedniej naro długotrwałych deszczór.
Oiolica Nissy są zupełnie zalane.
udać się do naj wyasie] władzy koś. tychmiast ukaiały się dodatki nad klej, potężnej, cywilizowanej, ale dowe ś.i w Austryi.
Komuuikaoya
kolejowa pomiędzy
pragnął
jej
nie
z
krzywdą
współcielnej, która nam sprawiedliwość zwyczajne do gaiet z p irtrctimi i
N.ssą a Opolem przerwana, na rze
plemieńoów.
Przekonań
tych
nie
życiorysami Leona XIII. R zesdy
wyrzędai”.
Wiedeń.
ce Białej pad Djutuhwette most
się one w kilkudziesięciu tpiącich zmienił do śmieici.
Zhańbił piękne nazwisko. Sąd zerwany, w Kaźaicaoh woda stoi
egzemplarzy, najpierw na ulicach
Bytom,
krajowy we Wiedniu zasądził nad- wyżej, niż dnia lOgo b. m. w Prą
Kraków.
W Kosztowie wp iwieoiepsaoayń śródmieścia i kawiarniach, później,
komiiarza skarbu B. Ossolińskiego, dniku 12 domów woda uniosła
W sprawie nap idu żydowskiego
akim na Górnym Sslęzku zdarzyło nawet dnia następnego jeszcze sprze
ze Lwowa, na rok więzienia za sa. tak, że śladu z nic i nie pozostało,
aię straszne nieszczęście, którego dawano je masami na przedmieś na Kaźmierzu, śledztwo się rozpo mierzoną zdrsdę stanu przez namó
a 28 zn siezyła zupełnie.
ofiarę padłotroje ludzi. Właściciel ciach, za rogatkami i na tirgaoh po częło, prowadzi je naczelnik ekspo wienie Giodrowskiege, do wyda
Jak oblicza komitet, utworzony
Palka zauważył od niejakiego cza rannych. B yć może, że ogól aa licz zytury poi oyi w Podgórzu pi Ko- nia Rosyi planów mobilizacyjnych. dla niesienia pomocy w okolicach
su, że woda w jfg’ ztudni wydaje ba rozsprzedinyoh dodatków w sa strzewski. Dotychczas aresztowano
nawieizionych powodzią, 20,000
bardzo niemiły zapach. Aby stud mem mieś ile doszła do 100 tysięcy. 10 żydów, którym dowiedzionopne
ulzi zostało na Górnym Sziąsku
Groźny
strajk
w
Galicy!.
nię wyczyścić, sj u ;oił się w wębor- Dowodzi to najpierw, jak głęboko wodniotwa w napadzie. Pomiędzy
bez
chleb i. D ityohozas zebrano
Niemieckie
pisma
donoszą,
jako

kn do wnętrza, jednakże nie dosięg i sic serze katolickim jest naród aresztowanymi j ist także jedna ko
na
powodzian
140,000 marek.
by
w
Krakowie
w
Galicji
wybuchł
nęł jeszcze dc dna, gdy już zaozęł nasz, bes różui y warstw społecz bieti. Starano się nawet dostarjsyó
ogólny
strajk
robotników
sccyaliswołać o pomoc. Natychmiast więc nych, a potem juk bardzo popular rzekomo podrzuconych cukierków,
Szczurowo.
tycznych, i że na dniu 5 sierpnia
węborek wyciągnięto, leoz bez Pal ną była wśiól mas wyniosła w dzie których analiza nie wykazała żadne
Dn a 18go Lipca.
przyszło
do
starcia
pomiędzy
straj
go śladu trucizny. Odstawiono do
iki, który już z niego wypadł. Z po jach postać Leona XIII.
Wielka klęska nawiodsiła miesz
kierami
i
wojskiem,
przyozem
60
sądu karnego 10 żydów, obwinio
mocą ojcu obciął poipiestjć syn i
kańców Szozurowej. Wskutek wy
nych o udział w napadzie na aitys robotników zostało zabitych, a kil
kazał się wpuścić do studni, lecz
Łódź.
kaset innych mniej lub więcej po- lewu Wisły i jej lokalnych dopły
Na ulicy Zofiowskiej zjawił się tów-malarzy pp. Krzyżanowskiego
także jnż nie wrócił, a ten sam los
wów, cztery wioski, t. j. Górka,
lanionyoh.
spotkał i zięcia Palki, który pomi robotnik K. Jurgielewicz, celem za i Trojanowskiego.
Rrą howa, Brzezinki i część Szc su
Rabinat krakowski wystosował
mo strassneg) niebezpieczeństwa, łożenia nowego pizewedaikana svurowej zos .ały zupełnie zalane. Mie.
ECHA Z POWODZI.
w kiórem przypuszczał pier rszych pie, stojęcjm przed domem Ska do wszystki.h izraelskich domów
szkańcy w liczbie 1,400 ratując 4y
dwóch, także spuścił się do studni. rżyński) go. Jurg'.elewics wdrapał modlitwy odezwę, w której potępia
cie swe na strychach, żtbrzą lito
Warszawa.
Ni miejsce nieszczęścia przywoła się na słap, siadł na żelaznej poprze napad na artystów Trojanowskiego
ści, wyciągając ręce przez strzschy
Dnia 21g» L’poa.
no b iraż ogniowę, która jednak na csnicy i umocowywał na izolatorze i Krzyżanowskiego i wzywa ludncść
słomiane po żywność dla siebie i
Z gubarnii warszawskiej nadcho
razie nic pomódz nie mogłaż gdyż drut, którego cały zwój pozostawał żydów ską, aby nie dawała posłuchu
swej w części uratowanej obułoby.
atnd; a pełna była trujęcych ga- na ziemi. W tern zauważył zbliżają niecnym i kłamliwym pogłoskom, dzą już raporty urzędowe o szko W eelu niesienia doraź lej im po5!Ów Dopiero po kilkugodzinnych oy się tramwaj elektryczny. Prag które tylko czynią szkodę żydom i dach i stratach, wyrządzonych przez m c j zawiązał się komitet miejsco
,«uło*ani*oh udało zig sjuśćiójo nąć usunąć zwój druta z drogi,,sz ar wywołują rozdwojenie między mie powócź.
wy i prosi dobroczynną publiczność
Oto ich wiązanka:
etudei tyle świeżego powietrz z, te pnął za trzymany w ręku konieo, szkańcami miasta.
o datki na cel ten, które przyjmuje
(A więc wydało się podłe kłam W pow. włocławskim na polach
kilku straśaków zjechało na dno i tak jednak silnie, że drut przele
ks. Walenty Duika, proboszcz w
wydobyto trzy trupy, ojca, syna i ciał wysoko i spadając zaczepił o stwo żydowskie! N.kt w Krakowie folwarków i wsi, położonych nad Szozurowej.
zięcia. Można sobie wystswió roz przewodnik tramwajowy, na któ nie rozdawał żydziakom zatrutych Wisłą, większa część ozimin i ja
Szczurowa, 18 1'poa 1903.
pacz tak strasznie dotkniętej ro rym napięcie prądu wynosi 2000 cukierków, a w.eści te ohydne roz rzyn była zatopiona. Według przy
Kz. W. Dutka.
głaszane
były
po
świeoie
przjz
ży

bliżonych
obliczeń,
w
jednej
gmi

Przewodniczący
komitetu.
wolt.
Rozległ
się
głośny
trzask
i
dziny.
Literowioz,
przejmujący krzyk rob otnika. Na dów na to, aby zohydzić w oazath nie Dobreguiewo włościanie ponie
Sekretarz.
drucie błysnęły niebieskawe płomy świata polaków, którzy przed wie śli do 15,000 rb. strat.
Lekkomyślne strzelanie.
f
kami
wpufcili
gożc.nnie
do
Polski
W pow. grójeckim wylew Pilicy
Na żwirówce z Kobylopola do ki. Natychmiast zebrał się tłum lu
Warszawa.
żydów
prześladowanych
i
mordowa
zniszczył
siano, rośliny połowę i
dzi.
Poczęto
wołać
na
Jurgielewi

Poznania, ćwiczył się pewien mu
Dnia 21go L'poa.
nych
w
innych
krajach!
Oto
ich
ogrodowiznę. Szkody obliczono we
larz w strzelaniu z rewolweru. Na cza spokojnie siedzącego na poprzeD
zwialujemy
się, iż władze miejgle nadjechał pewien cyklista z Po cznicy, lecz on nie odpowiadał. Dłu wdzięczność za obronę gościnną i wsi Paoiew na 1500 >b., w osadzie teowe wystąpiły o wyznaczenie za
Praybyszewie na 25,000 rb., w do
znania, którego kula ugedziłapod gi czas nie można było nikogo na ochronę!)
brach O inoho wie na 4,800 rb., we pomogi od skarbu na rzecz powo
mówić
do
wejśca
na
słup.
Kiżdy
żebra. Cyklista spaił z koła bez
Biała.
wsi Dębnowola na 6,000 żb., we dzian w gub. radomskiej i kielec
przytomny, i zaniesiono go do po- bał się, że dotknąwszy J. rażony
Trybunał przysęgłyoh w Oło wsi Bjrowe nal.COOrb., w dobrach kiej, którzy najbardziej ucierpieli,
Tcliskiego gościńca. Teltfonioznie zostanie prądem elektrycznym na
w czasie ostatnich wylewów. Wy
przywołano lekarzize Swarzędza, śmierć. Nareszcie po przystawionej muńcu uznał Krystynę Ringlównę, Borowe na 400 rb., w dobrach Sta- lew t 'gcroozry Wisły rozmiarami
który obandażował ciężko rannego, drabinie, wszedł ochotnik jednego która zastrzeliła przyjaciółkę swą m rowice na 440 ib , we wsi Stani- s zkód wyrządzonych przeszedłwzzypoczem go zawieziono do lazaretu z odeskioh bauków, zaopatrzony w A. Spaozkównę, winną zbrodni mor wowice na 200 rubli; w dobrach stkie inne. W r. 1884 poziom wo’
miejskiego w Poznaniu. Owego mu izolacyjne rękawice i speoyalne no deritwa i skazał ją na śmierć przez Tomozyce na 2,000 rb. i we wsi dy b;ł o łokieć niżzzy, a wówczas
Tomczyce na 500 rb.
życe. Rozcięwszy nożycami przewo powieszenie.
larza aresztowano.
skarb wyznaczył rb. 200,000 do
W pow. łowickim w gminie Ły
dnik, ochotnik dotknął Jurgielewi
rozdania pomiędzy najbardziej po
Lwów.
sskowioe, ulewy spowodowały wiel
cza. Nieszczęśliwy był już trupem.
O powodzi na Szlązkn
szkodowanych, która to suce* nie
czytamy w “Katoliku”: W powie Ofiara strasznego wypadku był po St. Riwioz Jasinski, były właś kie szkody. Na gruntach włościań pokryła nawet czwartej cz4ś ji strat
cie raciborskim było 8 wsi zupełnie lakiem, liczył on lat 37. W Tow. oicieldóbr w Królestwie, uczestnik skich zalane były wodą pola na istotnych. Z tego można sądzić,
z powstania z r. 1863, zmarł w Tu- przestrzeni 135 dziesięcin z sianem
pod wodę, a 27 po cięśoi. Szkoda telefonów służył od 12 lat.
ligłowschpod
Jarosławiem przeżyw skoszonem, które zgniło, a na ob jakie sskoly wyrządziła powódź owynosi przeszło dwa miliony ma
szy lat 83. Cześć pamięci obrońcy siarze 591 dziezięciu zatopione by statnia, a główną przyczyną tych
rek. W powiecie kozielskim około
Łódź.
ły zbeżi jare; ozime, okopowizny i strzt olbrzymich jest wadliwa bu
12 do 15 tys ęoy jutrzyn pola i łjk
W piątek po południu dnia ligo ojczyzny!
potrawy, które cięśoiowo były po dowaizły it an wałów. Kto wie,
było pod wodę, a szkoda wynosi, z. m. szalała w Ł:dti ulewna bu
czyby nie było, w imię przezorno
kładzione a częściowo zupełnie za
Waryaty.
co najmniej, o połowę więcej, niż rza, która nagle zalała ulice wędę
ści, praktyczniej część spodziewa
Dnia 19 z. m. wybrało się licz lane. Straty z łąk obliczają na su
a. roku. W powiecie opolskim sake na stopę blisko wysokości. Piorun,
nej zapomogi rządowej zutytkowao
dę wyrządzoną przy groblach, mos który uderzył w dach fabryki farb niejsze towarzystwo na wycieczkę mę około 30,000 rubli.
na odwrócenie tego rodiaju klęsk
We wsiach: Kalenice, Psiczonów
tach i dregwh obliczaję na 700 ty Salomona Marqulitsi, wzniecił tam wozami. Na ostatnim wozie znajdo
na przyszłość, mianowicie na budo
sięcy marek, a na polach i łękach silny polar, który strawił składy wało się ośmioro dzieci i inżynier Siemogów, Staohlew, Uchań Dol wę i konserwaoyę wałów. Jeżeli
wydziału powiatowego pan Her ny, w kolonii Łyszkowice, spadł
(60 000 jutrzyn zalanych) na prze farb i część fabryki.
nadto dnia 13go lipca grad, który tylokrotne klętki nie zdołały roz
man.
szło milion marek. Miasto Opole
budzić i podniecić bezczynnych z
W chwili gdy wóz skręcał we spotęgował jeszcze tę klęskę powo
ma oprócz tego na 150,000 marek
Kijów.
rożnych
względów komitetów wa
szkody. W powiecie niemodlińskim
Jak wiadomo mury drugiego ko Wierzbnie do Ożańska, najechał w dzi.
łowych,
to
niema innej drogi do
Trzy mosty na drogach drugo
było 7000 hektarów pola, a 1800 ścioła zostały już wzniesione. Jed ogromnym pędzie automobilem R,
zabezpieczenia
kraju od ponoszenia
lęk zalaayoh, w powiecie strzelec nak dla zupełnego wykończenia hr. Potocki z p. Wolskim, maszy rzędnych we wsizch: Dzierzgów, klęik tak dotkliwych.
kim około 2880 hektarów, w powie gmachu kościoła i dla jego wewnę nistą i palsczem. Automobil wpadł Wrzeoko, Łagów i Kalenice uległy
cie oleikim 1600 h jktarów. Klęska trznego urządzenia i upiększenia na zaprząg, jednego konia zab.ł na zerwaniu pedozas powodzi.
JOZ. GRABOWSKI,
<
Przy młynie, w osadzie Kaperka, <
więc jest bardzo wielka. Cesarz za- potrzebne są jeszcze dość znaczne miej icu, wóz rozbił, przyozem jed
5
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5
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no
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i
inżynier
Herman
do

żędał obssernego sprawozdania o fundusze. Jaknajrychlejsze otwar
*
Saliinu 1 Restauracul. J
najwyAmlanltm Win* 1 Likiery. 4
cie świątyni i.wraz z nią drugiej znali uszkodzenia. Reszta osób u- rybnym, który wylał. Właściciel 54 PołUda
powodzi.
Ciepłe przek jaki oo rano, Obiady w kas- >
poniósł
znaeżne
straty.
szła
bes
szwanku.
r dej porze. Popierajcie awego.
J
parafii w Kijowie jest kwestyą pa
Reman hr. Potocki automobil za Na gruntach dworskich zalanych J 2708 PENN AVBNVB. J
Wejherowo,
lącą dla tutejszy jh katolików. Za
Dzierżawcę Pawła Mictsa z Leo- mieszkuje ich w Kijowie przeszło trzymał i wypłacił włościaninowi było 25 dziesięcin łąk i 6 dziesięcin
hein(T) przy Wejherowie skazał 40 tysięcy, i nic dziwnego, że ist Błażejowi Gwoździowi z Kidałowic pól żyta, pszenicy, okopowizn i
sąd ławniczy na 3 dni wię«ieni*> do niejący obecnie jedyny koś jiół, pod za konia i wóz 300 koren. W dal t aw. Stratę wynikłą obliczono na
A.. MoLzON, włatciclel.
którego go natychmiast odprowa wezwaniem św, Aleksandra, stano szej jeśdzie na Glębooie ten sam au na 1,710 rubli.
Wyborne trunki, piwz i likiery. Wy
dzono. Pan Miotk nie choiał pried wczo nie może zaspokoić ich po tomobil odbił tył wózka jadącemu
śmienite przekąski każdego czasu.
handlarzowi kani Duerstenfeldowi.
Łęczyca.
sądem zeznawać po niemiecku, trzeb duchownych.
2746 LIBERTY AVE.
Dnia 21go Lipca.
twierdząc, że nie włada dostatecz
Najitarsi ludzie nie pamiętają ta. Nie dajcie się rabować.
Wilno.
Biała.
nie tym językiem. Sąd na wniosek
W sobotę dnia 25 lipca urządzili kiej powodzi w tych stronach, jak
Dodatnim wypadkiem iye'a wi
oskarżyciela uznał to zaniepnyiwą
Przynoście recepty swoje do zpte
ite i a chowanie się przed eędem i leńskiego jest najwyżej udzielone maturyśoi średnich szkół ślązkich w r. b. Pięć dni słoty, z rzędu, ki J. W. Hobensack. Mamy kompl
tny zapas Leków Severy i wszelkie
skazał p. Miotka napowyisię karę. księżnej Sapieżynie zezwolenie na jakoteż i z Wadowic w sali hotelu zmarnowało pszenicę, zrównaną z Patentowych medycyn 1 innych fa
odreatzerowanie kościoła św. Mi “Pod Czarnym Orłem” w Białej ziemią, i wywołało gnicie wczes milijnych leków używanych w pol
skich familiach.
chała, pod kierunkiem archeologa, wieczorek urooiysty pod protekto nych ziemniaków amerykan.
Kącik humorystyczny.
Mamy zawsze Wjelki zapas brzytew
Między Łęczycą a Topolą, od ro nożó w stołowych, scyzoryków i wszel
— Nauczyc el: Owca daje nam wskazanego przez komisyę archeo ratem pósła Jerzego Cienciały, bar.
kich przedmiotów, sprzedawanych w
wełnę, z której tkają sukno. Z cze logiczną. Wielki czas był po temu, Hermana Czecza de Lindenwald, gatki po same domy w tej wsi, roz aptekach pierwszej klasy. Grzeczny
lało
się
olbrzymie
jezioro
z
falą
Polski i Niemiecki klerk usłuży Was
go więc zrobiona twoja kurtka, Jó gdyż świątynia ta, w której skle bar. Adryana Larisoha, ks. Lonuprzejmie. Dostaniecie oo żądacie.
rwąoą,
jak
w
bystrej
rzece.
Łąki,
dsina,
posła
dra
Jana
Michejdy.
pach
mieszczą
się
prochy
kilku
po

ziu?
J. W. HOBENSACK,
pastwiska
zalane.
— Uczeń: Ze starego tatusiowe koleń Sapiechów, doszła była już Grono pań z Białej sprawowało oRog 29ej Ulicy 1 Penn Ave.
Z pól niema dokąd woda odejść,
do stanu bardzo opłakanego: dach bowiązki gospodyń.
go surduta..........

Polski Hotel,

2005 PENN AVE
W. Stefanowicz,

Usługa prawdziwa Polska.

Knox
0.
Hill
555 FIFTH AVE.,
McKeesport,

pa.
Towar łokciowy po bardzo uizkich cenach.
Dobry 36 calowy bielony muślin, po
50, o i 8c.
Dobry 36 calowy niebielony muślin 5o
Dobry 40 calowy niebielony muślin 6Jc
Najlepsza modra iub czerwona kahko
materya po 5c.
Szeroki ciemny cheviot po 8Jo.
Lancaster g ngham po 7c.
Alabama cheyoot po 7c.
Najlepszy tawełnioowy Crash po 5c.
Lniany Crash po 6Jc.
Pralny Russian Crash pa lOc
Blslane prześcieradła, 40c, 45ci50c.
B clone nasypki na poduszki, 8c, lOc
1 12Jc.
B lone Bolster nasypki, 25c, 35o i 4Oo
“Jeżeli kupicie od Hill’a, kupicie po
nizkich c nach”.
Po p lsk4 mówią panny: Szurańska i
Cerewna.

BARRY HOUSE
2929 PENN AVE.,

PITTSBURG.

Importowane i krajowe wina, wódki i
likiery. Piwo, Ale i Porter najlepszego
gatunku. Dobre i smaczne obiady! Cie
płe i zimne przekąski cały dzień.

J, KRAUS
Hurtowny dostawca

Zagranicznych 1 Krajowych
WIN, WÓDEK I LIKIERÓW.

FIWO
w sadkach lub butelkach.

Wszelki towar czysty i naj
lepszego gatunku.
Grzeczna Polska usługa.

105 S. 12 Str.,
S.S. Pittsbupęj Pa.
Nowy Interes Rzozniczy.
Szanownym Rodakom polecam nowy
mój skład rzeźniczy [bucierski], który
świeżo otworzyłem. U mnie dostaniecie
tanio wyborne świeże mięsa, wędliny,
kiełbassy, <lszki, słonina 11. p.
JOZEF LESNIAK,
86OS Penn Ave.
PlttBbunr.

Sześć dni przez wodę

SALUN I RE8TAŁRACYA

Ją

£

J Wojciecha Błaszkiewicza,
J
g 1916 1918 Penn Ave., Pittsburg, Pa. S
Róg 20ej ulicy 1 Penn 4Te-

J
«

«

PIWA I NAJWYŚMIENITSZE LIKIERY I J
WINA KRAJOWE I IMPORTOWANE.

CIEPŁE PRZEKĄSKI, WYBORNE OBIADY.

OSKONAŁOŚĆ w praktyce leknnkiej
może zasięgnąć tylko taki lekarz, który
większą część życia poświęcił praktyosnym doświadczeniom. Dr. Cohen jeat le
karzem dyplomowan m w medycznym uni
wersytecie. Dr. Oohen również ma dyplomy upoważniająoe do praktykowania w całyah Hu
nach Zjednoczonych.
Dr. Cohen nie twierdzi, że dokona wylec»»nia w każdej chorobie, ale to twierdzi, że wy
leczył ośm wypadków choroby na każdych dal.
Dr. J. COHEN.
aięciu pacyentach, którzy udali się do niego na
aczanie. To, oo tu piszę, nie jest żadną chełpliwością, ponieważ może udo
wodnić moje twierdzenia świadectwami ludzi, których już wyleczyłem . któ
rych inni opuścili i uznali za nieuleczalnych.

D

Dr. Cohen's speoyalnością jest szybkie i zupełne wyleczenie

wszelkich chorób sekretnych mężczyzn
za mierną cenę, a bez przerwy w zajęciach zawodowych.
Dr, Cohen również leczy: Katar, Dychawicę, Ból głowy,
Bicie serca, Rjumatyzm, Bezsenność, Skrofuły, Paraliż,
Wodną puchlinę, Hemoroidy, Rupturę, Epilepsyę, Cięż
ką chorobę, Taniec św. Wita, Wrzody nowe lub zastarza
łe, Choroby Kobiece i Dziecięce, Suchoty w początku.
Choroby płuc i serca. Choroby żołądka, wątroby i kiszek.
Choroby nerek i pęcherza. Choroby ócz i uszów.

A zatem nie ociągajcie się z przyjściem do mnie, aby jeozyć się u dokto
ra, który zna i rozumie waszą mowę i który po bratersku s wami współczuje
w waszych dolegliwościach.
Jeżeli nie możecie przyjść, napiszoie mi opis waszej słabości jak najlepiej
potraficie, a jestem zawsze rad wam odpowiedzieć, oo mogę dla was uosynió.
Zawsze dołączcie 2-centową markę na odpowiedź.
Dr. Cohen daje swoje własne lekarstwa, które są doprawiane z korsenl,
liśoi i kory. Nie używam żadnych miaerałów trująoych oiało.

Lekarz

628 PENN AVE.,

Chirurg

PITTSBUBG, PA.

GODZINY PRZYJęOIA:
Od 9ej rano do 8ej wieczorem.
W niedzielę od 9ej rano do 4ej po południu

Ogłaszajcie się w Wielkopolaninie.

Do szanownej PubilbziiO-SGl!

Aronson Bros. Co.
dobrze znany Bank w Aronson Building,

646Fifth Ave.,

Pittsburg, Pa,

otworzyli razem z bankiem Agenturę

KartoKretowuGhioddziałzaflraniGznu.
Ta Kompania posiada agentury wszystkich największych linij okrętowych do wszy
stkich części świata, gwarantując swoim pasażerom najpewniejszą drogę.
Polskim oddziałem zawiaduje człowiek dobrze znany i rzetelny, który rozmówi się
z wami w waszym macierzyńskim języku i który chętnie pomoże wam we wszelkich spra
wach. Wysyła pieniądze do wszystkich części świata bezpiecznie i za małą opłatą, i gwa
rantuje pół milionowem kapitałem za bezpieczne otrzymanie.
Ta Kompania ma swego Notaryusza i adwokatów, którzy zawsze, chętnie i bezpła
tnie udzielą wszelkie informacye swoim kostumerom.

ARONSON EROS COMPANY, mają oddział oszczędnozd i możecie ulo
kować swoje pieniądze na 4%. Depozyt* przyjmujemy od jednego dollara i wyżej. Mo
żecie u nas dostać mały domowy Bank, w którym możecie oszczędzać swoje 10 i 25 cen
tówki a dollary wnet urosną. Kiedy ten mały Bank jest pełen, przynieście go do nas a
ile w nim się znajdować będzie, zapiszemy tą sumę w waszej książce.
Kompania ta posiada i Aronson Realty Company z kapitałem sto tysięcy dollarów,
w swoim własnym domu. Ta kompania sprzedaje i kupuje realności, pożycza pie
niądze, Zabezpiecza od ognia i wydzierżawia domy. U Aronson Co., pracuje 64 ludzi.
Jeżeli nie mieszkacie w Pittaburgu ale gdy tu przybędziecie to wam się opłaci nasz
Bank odwiedzić.
Z pozdrowieniem

Aronson Bros. Company,
646 FIFTH AVE.,

PITTSBUHG, PA;

Str. 4.

WIELKOPOLANIN — CZWARTEK DNIA 20-GO SIERPNIA, 1903 ROKU.

Serafino Vanutelli. Vinceuso Van- Przyjdą ... a tu członków mało! możecie dostać pośmiertne ($750 00 skim poszukuje posady. Łaskawe
nute'.li, Agliardi, Maitinelli, Satol- Csek'ją i czekają, a tu więcej nie za członka a $250.00 za żonę człon oferty pre szę nadsyłać do:
Ł. Kujawski,
li, Pierctti, Steinhuber, V.vassy przybywa! Stracili duło osasu na- ka w razie ich śmierci). Każdy do
7C2 White st.,
bry
ojciec
pcwinien
w
ten
sposób
próżno i zniec hęceni idą do domu,
Turo i Segna.
McKeesport, Pa.
U innych kardynałów będą mieli mało oo uradziwszy, a leniwoy sie zabezpieczyć swą dziatwę od biedy
Tygodnik poświęcony sprawom Polsko
i
nędzy
na
wypadek
l
aieetwa
lub
posłuchanie po odbyc:u Conclave i dzą w domu i śmieją się z porząd
Katolickiego ludu w Ameryce.
WYCHODZI W KAŻDY CZWARTEK wyborze papieża. (Prsw Upodob nych, a'często nawet wyzywają, że śmierci. Nie słuchajcie Drodzy
Na Sprzedaż.
Brac a Rodacy takiego intryganta,
Pierwszorzędnia piekarnia i groMEDAKTOM L. MACHNIKOWSKI.
nię mieli je w tych dniach). P. R- oo śle uradzili!
Wszyscy księża kardynałowie o
Zupełnie coś podobnego powie lecz jaknajliczniej przystępujcie do serniajestra sprzedaż tanio, naj
Wnelkte korespondencje należy adre■ewaś na imię redaktora:
trzymali memory ał, tak zwany dzieć można i to jeszcze ostrzej Unii śgo Józefa, która jest najbliż lepsze miejsce dla polaka.
Leon MACHNIKOwSKI,
A. Neckermann,
“Suplices Precei”.
o niestawianiu się na ćwiozeniawoj szą wam Organizacyą polsko-kato»t min stcoso it„
sittsiom, ra.
501 Carson str., S. S.
W tym czasie, kiedy księża kar skowe czyli na mustry,—członków liokąl
Wseelkle listy dotyczące prenumera
dynałowie
byli
zebrani
na
ConołaTowarzystw
Rycerskich.
ty, odbioru gazet, obstalunku druków,
va, de’egaci mieli składać wizyty
konstytucji i t. p. należy adresować:
Woda z arteryjskiej studni.
Wie dobrze każdy rycerz, że tedy
f. 1. KWIATKOWSKI, Mznagar,
generałom różnych zakonów, rekto a tedy jest ćwiczenie; wie to i z
Wody ze studzien arteryjskich,
M - M-sś 1TK.,
PITTSBUR6, PA.
rom kollegiów i inny m wpływowym konstytucyi i z ogłoszeń w gazecie.
miękkiej
i dobrej do prania i in
PREXUMERATA
Polski Base Bill KlubMłodz:eń
duchownym, którzy by mogli wpły A czy przychodzą niektóriy na mu*a tek )«d.n w Btaaaoh Ziednocionjeh
nych
potrzeb
domowych, — trudno
IKaaSÓll............................................................ łl.»0
nąć na pom] ślne załatwienie spra stręf Gdzie tam! Jeżeli zjawi się je ców św. Kaźmierza stoczył w prze dostać w takiej ilości, w jakiej wo
Aboaam.nl po sa obrębem Stanów Zjeszły Czwaitok zwycięską walkę na
wy amerykańskiej polonii.
den z dziesięciu i to późno wieczo
iBoetoByek 1 Kanady............................K *0
dociągowa kompania Monongahela
Pojoeyteay ..............
*•
Z powyższego widzimy, że dziel rem,rgdy już ciemno, to wszystko! grę w piłkę w Sharpsburgu prze Water Co. może dostarczyć ludno
Pr.numer.ta płatna a góry.
nych wysłaliśmy do Rzymu repre Jakże tu w ciemności może cf cer ciw Klubowi Park View B. B. ści w McKees Rocks.—McKeesAdres ogólny
zentantów, którzy pracują dla na wiedzieć, esy kto stoi lub chodzi Club 18 punktami przeciw 11 a w Rocks Gazette.
«wih:lkof>oi.anin",
szej sprawy bez wytchnienia, a prosto, albo gaibato, lub krzywo? sobotę zwj ciężył graczy klubu Du
56 - 22-nd STREET,
P1TTSBUR6,
PA. U. 8. A
przyznać pct-zibi, ze umieją za Jakie może [ widz'eó, oiy żołnierz quesne w miasteczku Duqutsne, 14
Organista,
punkt'mi do 12. W sobotę będzie
Wszelkie przesyłki pieniężne do Wiel bierać się do rzeczy. Pukają wszę
trzyma karabin lub szablę jak się
polak,
życzy
sobie otrzymać gdzie
kopolanina należy adresować:
dzie, gdzie się tylko da i że umieją należy, |ozy też tak, jak miotłę lub się starał pobić klub Sullivan A. C. kolwiek przy polskim katolickim
"WIELKOPOLANIN,”
Club w Braddock. Pa. Najlepiej
kościele obowiązek organisty. Z o68 — 32 Str.,
Pittsburg, Pa. pukać i przedstawiać potrzebę rów widły? A kometdy wcale nie rozu pono grał “batter” J. Ktb ak.
nouprawnienia amerykańskiej polo mieją, bo nie chodząc na mustrę ni
brządkami kościelnymi jest obiMAMY OBA TKLKFONT
Nastał znowu czas ślubów i we
I I. tH I I.
•
««S MAST nii z katolikami innych narodowo gdy jej nie słyizeli. Kilku cfioerów
znany. Zgłosić się do:
l lH I
.
•
•
■ MO* ■*!»• ści, w Ameryce, to też wszędzie ozy może octy ć czterec h lub sześ sół. — Narzeczeni niech pamiętają,
John A. Piątkowski,
że
najpiękniejsze
i
najmodniejsze
(atorri at the Pittaberg Post Office as Second Class spotykają się z życzliwością i serciu żołnierzy? Jakże im pokazać ja zaproszenia weselne mogą dostać w
133 Endicott st.,
_________ Mall Mattsr.
decznem przyjęciem. Daieinie re. kie zwroty, łączenia się, albo roi- drukarni Wielkopolanina.
Boston, Mass.
prezentują nas nasi delegaci w Rzy dzielania[szcregu lub kolumny?
Stałe sie tu niedawno okropne
wiadomości mie i umieją przedstawić naszą Za to nieohno Brać R^ carska u- żidowakie romans i awanturę z ken- Ofiary złożone na Polski Dom
j> polskiej Delegacy! w Rzymie. sprawę w należytem świetle, więc słyszy o paradzie, o wyohodzie na fiturami. Do jedry piękny Ssio- Sierót na Pittsburg i okolicę.
wszystko idzie dobrze i ma pomyśl uroczystość, o! to każdy ubiera się ra zalicował seb e niedawno przi
Po posłuchaniu u kardynała Vin- ny obrót. Do tego czasu nie zna w paradny mundur i wio na paradę! stojny bardzo rodak mojżyszowege
Z przeniesienia.............. $3,204.22
esnio Vanutelli i księdza kardyna lazł się nikt w Rzymie, ktoby nie Ale jak to wygląda potem taki po wiznanie, pan Samuel Golden i po- Na chrzcinach u pp. K. Szym
ła Begna miała delegacy a polska w przyznał naszej delegatyi, że spra chód? Czy po żołnierek u? Gdzie oziebował jej podarowacz tanio kuczak, Ford City, Pa., (na
Rzymie posłuchanie u ks. kardyna wa amerykańskiej polonii jest słu tam! Woale nie po żołniersku! Ani pioiy z zastawu bogaty nasżyjnik i
wniosek p. Wajs)........... 10.00
ła Sarafino Vanutelli, który podob szną i że potrzeba ją załatwić ko kroku nie trzymają, ani linii, idą manele wartoizczy 500 dollaruf. Na chrzcinach u pp. Wąsik.. .2.75
nie jak dwaj poprzedni kardynało niecznie, jak tego wymaga sprawie tak sobie, jakby na polu zasadzo Potem zaliccw: ł się jej doktór Ber N. N......................................... 25.00
wie przyjął naszą delegaoyę btrdzo dliwość i wzgląd na polaków, zaw nym kartoflami w radlinach, lub w lin ale z New York, nie z Berlina i N. N.......................................15.00
żyosliwie. O posłuchaniu u kardy sze wiernych synów katolickiego świeżo wykarozowanym lesie!
ona sobie z nim ożyniałaale sapom N. N......................................... 10.00
nała Sarafino Vanutelli, pisze do kościoła,
Wtedy oficerowie muszą się na niała oddacz drogich naszyjników X. N. N................................... 50 00
Nasi delegaci wywiązują się do
nas p. Roland B. Mahany następ
jeść wstydu, bo publiczność amery Goldenowi a un pocztbjwał ją za- Przyjaciel sierót..................... 1.00
skonale
ze swego zadania i na nas
nie:
kańska, nieuiseka i inna na ulicach skarżycz zaraz po jej szlnbie i wpa- Na chrzcinach u pp. WidziRzym, 28go Lipca 1903 r. spoczywa obowiązek do pomagania prześmiewa “polandrów” że nie kowaoz do kcie. Młody mąż zroszówskich, Donora, Pa.,
"Kardynał Sarafino Vanutelli u- im ile tylko jest w naszej mocy. maszerują, ale idą jak gęsi lub sta biuł okropne gewałt i po 10 godzin(na wniosek p. Gondek).. .7.00
dzielił nam wczoraj zuiyencyi i Potrzebują pieniędzy na opędzenie re baby z miotłami. A kto temu nam szukaniu snalizl przecie jedne Na chrzcinach u pp. Korczy ńprzyjął nas nadzwyczaj mile i łas wydatków, utrzymanie i koszta re- winien? Jużoi nie kto inny tylko ci go psijaczila, Abrahama Cohen, co
skich, Natrona, Pa., (na
kawie. Posłuchanie trwało przesz, prezentacyi w Rzymie, a więc skła leniwoy, oo na mustrę nie przycho uu postawił kauoyę na 500 dollaruf
wniosek p, M. Wygonik)...3.76
ło pół godziny. Rozmowę swoją dajmy ozemprędiej ofiary, abyśmy dzą. Przecież oficer nie jest wsze ale jak tylko młoda pani Berlin wi- Kolekta w kościele św. Sta
rocpoozął, chwaląc nadzwyczaj me- naszych reprezentantów nie pozo chmocnym i podczas jednej parady szła z kozę, to oboje państwo Ber
nisława K ...................... 19 50
maryał księdza Kruszki “Buplices stawili gołych i głodnych na rzym nie zrobi znakomitego żołnierza ze lin potrzebowali uczeknąos, a teraz W. Michniewioz.........................1.00
Preces” i powiedział: “Tuus libel- skim bruku. Delegaci pojechali do surowego jak kloc rekruta. Cie- miłoszerny i keszerny pan Cc han P, J. Bubacz córeczki, S. S., 20.00
lui exoellentissimus est, maxima Rsynu nie w swoim własnym inte muśjie na muttrę nie przychodzili? potrzebuje zapłaczicz w sądzie ki u Państwo Cynkar, 27 ol.......... 2.00
me delectar t”. (S yl twój wyćmie- resie amerykańskiej polonii i ta po Kpioie sobie widać z tych, oo na oyę 500 dollaruw i robioz wielk.s N. N........................................... 2.00
nity jest i wielką sprawił mi przy- winna pamiętać o ieh potrzebach. mustrę regularnie przychodzą.
lament i gestia], aj waj!
Na chrzcinach u pp. Pakuj mność. Był dla nas bardzo ser Ofiary na rzecz delegacy i należy
szewskiob, w Sharpsburgu
Gdy
zima
przeszła
czas
Balów,
Wielu nas było w wojsku, to
deczny, gdyśmy mu sprawę naszą przesyłać pod adresem:
Przedstawień,
Teatrów
itd.
znowu
(na
wniosek p. A. Sztyborwiemy, że eawet w armii, gdzie re
Rev. K. Sztuczko, sekr.
nadszedł.
w zupełności przedłożyli (chooat
skiego)
................................. 7.60
krut musi po całych dniach uczyć
Chcąc ubawić się na Balu lub Na chrzcinach u pp. N. N.... 4 00
Wydziału Wykon.
był a nią już poprzednio obinajosię mustry, nawet tam nietakpręd. przedstawieniu trzeba być pięknie
Chicago, Ul.
miony przez ks. Antonucci) i wy 540 Noble Str.
Na wycieczce ministran
ko zostaje doskonałym żołnierzem. i czysto ubranym. Niewiasty mu
raził się btrdzo przychylnie na kotów
..................................... 25.20
szą
mieć
czyste
i
pięknie
wyprasoJakże więc tutaj c ficer wydoskona
rsyść naszej sprawy.
W SPRAWIE TOWARZYSTW. lić może rekruta, poznać go i dać ne suknie, spódnice i staniki. Męż
czyźni gdy mają pięknie wypraso
Oto jego słowa: "Vestra petitio
Razem............................... $3,410.48
mu s'ę poznać, — jeżeli ów rekrut waną koszulę, mankiety i kołnie
satis moderate non petit multum”.
Prosimy o dalsze składki.
nie raczy stawić się na godzinkę rzyki wstydzić się nie potrzebują.
Parę uwag.
(“Wasza prośba wcale umiarkowa
Wszystkim ofiarodawcom serde
raz na dwa lub raz nawet na cztery Pralnia Mohn's Bros. Electric
na, nie wymaga wiele”), a gdy się
Laundry pod numerem 2633 — 35 czne “Bóg zapłać”.
tygodnie!
A
potem
oficerowie
mu

Pisząo te parę uwag w sprawie
a nami żegnał ostatnie jego słowa
Penn Ave., Pittsburgh, Pa., gdzie
W imieniu Sierót,
Towarzystw,
poruszamy dość przy szą znesić wstyd z winy niedbal pracuje panna Władysława Płocka
były:
ców. Ti cy niedbalcy sprowadzają
Kt.
C. Tomaszewski, C. S. Sp.
“Nolite dubitare qvod ego non krą sprawę. Trzeba ją jednakże raz wstyd na całe Towarzystwo, ba na najlepiej prace takie wykonuje w
jednym
dniu.
Przynieście
bieliznę
faoiam aliqiid faciendum eit”. poruszyć, bez względu na lo, że to wet na całą narodowość! Kto temu
rano a odebrać ją możecie czysto
Listy polskie na poczcie.
( ‘Nie wątpcie jakobym czego nie niemiła sprawa.
nie wierzy, ten niech idzie chodni wypraną ku wieczorowi. Nasz sy
Polskie,
Litewskie i Słowiańskie
Choemy tu pomówić o niereguuczynił, co się da uczynić”).
stem, podług którego prowadzimy
kiem
(bokiem
ulicy)
między
publi.
listy,
na
pocztach
w Pittsburgu w
To są słowa jednego z byłych larnem uczęszczaniu niektórych
naszą pralnię jest doskonały, ani
oznością
gdy
ulicą
maszeruje
pil

dniu
17
Sierpnia:
kawałek bielizny zginąć nie może.
kandydatów na tron papiezki, któ członków Towarzystw na posiedze
ska parada, a nasłucha się dosyć o
Główna poczta, miejscowe.
Panna Władysława Płocka, któ
nia
(mityngi)
lub
ćwiczenia
woj

ry w każdym wypadku pozostanie
“damme Polaka” albo “crazy Po- ra się z wami w ofisie rozmówi poL.
Geszczynski
jeinym z naj wpływowszych kardy skowe (mustry).
polsku, przyjmie was grzecznie i
landers
”
.
—
A
nie
można
wyśmieS.
Kaparzinski
Zdarza się widzieć często a sły
nałów św. Propagandy i świętego
woom zaprzeczyć bo niedbalcy źle uprzejmie.
G. Kosakowski
szeć
jeszcze częściej, że na posie
Kolegium!
Macie pranie, to zanieście je do
maszerują.
V.
Liscinski
pralni Mohn's 2635 Penn Ave., a
Dzisiaj rano byliśmy znowu we dzenia Towarzystw niektórzy człon
Wszyscy
gorliwi
Ciłonkowie
w
J.
Podrzycki
za oszczędzicie dużo pieniędzy i
Watykanie i pozostawiliśmy nasze kowie stawiają się bardzo rzadko,
Towarzystwach Rycerskich powin chorować nie będziecie od pracy.
W. Slavongpienska
a
niektórzy
wcale
nie,
chociaż
im
karty wizytowe i kopio memoryału
ni
ująć
się
za
honor
swych
Towa
Parada robotnicza mająca być , S. Tztariewioz
"Suplices Preces” dla Monsignors dobrze wiadomo, że Ukie niedbal
rzystw, a szczególniej oficerowie, i urządzona w święto robotnicze, tu
J. Sosnowski
stwo
jest
przeciwne
przepisom
Miry del Vai, który nam przyrzekł
dać poznać leniuchem, że czas prze w Pittsburgu,—zapowiada się świe
Zagraniczne.
Konstytucyi
i
jest
przeciwne
wzro
przyjąć następnego dnia.
stać hańbić Towarzyitwa! Baz kar tnie. Komitet odnośny odbył w nie
(Pytając się o list zagraniczny,
Msgr. Mery del Vai był s akrcta stowi i rozwojowi Towarzystwa.
ności w wojskowem Towarzystwie, dzielę posiedzenie organizacyjne, trzeba powiedzieć i numer listu i
Najwięcej
cierpi
na
tern
dobro
i
byt
rze m Conclave i on to po wyborze
żadne Towarzystwo nie stanie ś vic na którem obrano marszałkiem pa nazwisko.)
pipeża P.usa X wręczył mu białą Towarzystwa, bo przez takie nied
tnie. Niedbalcy narażają całe To rady głównym p. Johna J. Swab, 1 A. Barwienzki
piątkę, a odebrał od niego purpuro balstwo niektórych członków życie
warzystwo na to, że nic tylko śmie maszynistę; głównym adjutantem 9 A. Bandalewicz
wą, co znaczy tyle, że na najbliż Towarzystwa powoli zamiera, a w
ją
się z niewyówiozonyoh Rycerzy obrano balwierza J. Caroy, a cygar 12 J. Cwiakala '
szym konsystorzu mianowany bę końcu niedbalstwo to sprowadsić
obey
ludzie, ale śmieją się z nich nika J. Wooster szefem st tabu. 13 J. Ciak
dzie kardynałem. Msgr. Mery del może i śmierć czyli rozwiązał ie To
nawet
stare baby!
Pierwsie miejtej w pochodzie wy 15 T. Dombrowski
V*1 jest bardzo wpływową osobisto warzystwa. Jest wielu takich człon
A
kto
temu winien?..........
znaczono
uniom “Structural Iron 17 J. Dziedzic
ków,
co
z
lenistwa
ozy
niedbalstwa
ścią i jest doskonale obeznany ze
Winno niedbalstwo leniuchów, workers”, czj li rzemieślnikom od 18 J. Dombrowskiego
nie
przychodzą
na
posiedzenia
i
za

sprawą amerykańskiej polonii. Wła
za ktirych i przy których cierpieć żelaznych budowli; następnie ciąg 24 J. Grabowski
da on biegle angielskim językiem i ledwie raczą tylko tyle zrobić, że
muszą niewinnie i muszą się wsty niono losy, jakie cechy (unie) po 25 M. Grzymale
zawsze żywo zajmował się amery przez kumotra poszlą na mityng
dzić
najpilniejsi nawet i najgorliw stępować mają w paradzie, jedne 28 F. Jasiewicki
swoją miesięczną opłatę i koniec
kańskiemu sprawami. — P. R.
si
żołnierze.
Winna temu i niekar- za drugimi; miejsca w paradzie wy 29 T. Jarecki
“Wszystko jeit na bardzo po na tern 1 Często się zdarza, że na po
nośó i niesubordynaoya. Urzędni padły jak następuje:
30 K. Krzanowska
myślnej drodze. Pracujemy i dzia siedzenie nie zjawi się nawet tylu,
cy i oficerzy w Towarzystwach po
Służba
tramwajowa,
furmani
(wo

32 J. Krowelski
aby
można
otworzyć
i
mieć
posie

łamy bez odpocznienia”.
winni bronić swe Towarzystwa źnice), mechanicy od metalów, cze 33 F. Kotula
dzenie!
To
jest
niepięknie,
bo
jakże
Z drugiego listu, który otrzyma
przed takimi i kaició ich jak nale ladnicy krawieccy, drukarze, zwro 34 M. Kowal
liśmy prawie równocześnie z powy radzić można nad sprawami i nad
ży.
Jeżeli nie zaprowadzicie kar tniczy, czeladnicy od szycia goto 35 W. Kowalczyk
żej przytoczonym, dowiedz eliśmy dobrem Towarzystwa, jeżeli na po
ności
i subordynacyi, to żadne To wych ubrań, inspektorzy żywne ści 36 M. Kuc
się, ża naiza delegacy* miała rów siedzenie przyjdzie zbyt mało człon
warzystwo
Rycerskie nie będzie (egg inspectors), molderzy, kon 45 T. Luozycki
nież dłuższe posłuchanie u kardy ków? Przy tern jeżeli pilniejsi osłon
prawdziwie
rycerskiem
i ciągle bę duktorzy kolejowi, maszyniśoi-pa- 46 K. Lab jak
nała Steinhuber*, kardynała V.va- kowie zejdą się na mityng i coś u.
dzie
wystawione
na
pośmiewisko.
laoze, brukarze, cieśle okrętowi, 50 J. Maksymowicz
a/Tito ikardynała Pierotti. Wszy radzą, to wtedy przeciw temu robią
oygarnioy, maszyniści, rymarze, 52 J. Melerski
często
hałas
właśnie
ci
kniwi
oosię
scy trzej wypytywali się szczegóło
Z
Wheeling,
W.
Va.
cteladź z pralni, formiarze, maszy 53 J. Mazur
nie
stawili
i
mądrują,
że
niedobrze
wo o stosunki amerykańskiej polo
niści od lokomotyw, browarnioy, 98 J. Wojciechowski
się
dzieje!
Sami
temu
winni,
bo
nii a przedstawień słuchali z u i li
kowacze
koni, palacze od lokomo 99 M. A. Wojcik
Jeden
z
naszych
abonentów
z
czemuż
na
posiedzenie
nie
przyby

kiem zajęciem. Wszyscy sprawę
tyw,
służba
kolejowa, telegrafiści, 103 T. Zlotkowski
Wheeling,
ciłowiek
zupełnie
wiali
i
czego
dobrego
nie
uradzili?
Sa

amerykańskiej polonii uważają za
palacze
okrętowi,
piekarze, cukier
Arsenał Stacya.
rogodny
donosił
nam
niedawno,
że
ałuizną i sprawiedliwą i przyrzekli mi winni.
nicy,
subjekoi,
introligatorzy,
stel
.
L.
Rodgornik
tamtejsze
Towarzystwo
św.
Wła

Powie
może
niektóry,
żeniezawswe poparcie według sił i możności.
T. Wpezbyeiski
Ks. kardynał Steinhuber jestjezui. sie jest czas chodzić na posiedze dysława Króla zamierzało całe przy machy, razwozioiele lodu, kelnerzy
z
piwiarni,
,kotlarze
i
im
pomniej

J. Wrabel
łączyć
się
do
tutejszej
Unii
śgo
Jó

nie?
To
jest
nieprawdą,
bo
jeżeli
tą, ki. kardynał Vives y Tuto ka
sze
cechy.
J.
Bora
zefa,
ale
jakiś
wartogłów
zaczął
się
kto
nie
ma
czasu
w
jedną
niedzielę,
pucynem, a ksiądz kardynał Pierot
A.
Cius
tsmu
sprzeciwiać
i
przeszkodził
te

to
ma
go
na
drugi
raz.
Gdyby
każ

ti dominikaninem. Delegaci zgło
Poszukiwanie.
J.
Dmochowski
mu.
dy
stawił
się
choć
na
każdy
drugi
sili się także do księdza kardynała
Poszukuje swego brata Michała
M. U*ik
Niedobrze jest, jeżeli tak liczne i
G.bbonsa z Baltimore, Md. i do ks. mityng, to byłoby na mityngu do.
F. Myslinaki
StrachcckiJgo
rodem
z
Mymonia
w
zacae
Towarzystwo
dajesię
rządzić
syć
członków
i
życie
Towarzystwa
kardynała Puzyny z Krakowa, ba
K.
Poroski
Gilioyi
Powiat
Sanocki
który
przy

takiemu
człowiekowi,
o
którym
Ko

wiących z powodu Conclave w Rzy szłoby zupełnie żywiej i raźniej.
W.
Rudziński
był
do
New
Yorku
dnia
22
Czerw

respondent
nasi
pisze,
że
tenże
mie i wyrobili sobie u nich posłu Tacy co bez ważnej przeszkody nie
B.
Stankiewicz
ca
1903,
ktoby
wiedział
o
nim
lub
przybył
z
Pittsbarga,
a
zostawiwszy
raczą
przychodzić
na
posiedzenia,
chań ie, o dniu zaś tego posłuchania
J. Sowienski
ci dostojnicy zawiadomią ich przez pokazują tern tylko to, że sobie kpią tu w Pittsburgu swoją żonę, tam w on sam proszę o łaskawe zgłoszenie
J. Swatka
się
pod
adresem:
Katarzyna
Rajtko
Wheeling
udaje
kawalera
i
mizdrzy
swych sekretarzy. Z czternastu z tych, oo dbają o debro Towarzy
S. Wisniewski
215
Jane
str.
Carnegie,
Pa.
2
się
do
panienek!
księży kardynałów wchodzących w stwa i stawiają się regularnie na
Carson stacya.
Nie
słuchajcie
takiego,
bracia
skład świętej Propagandy nasi de posiedzenia. Czy nie prawda? Pew
M.
Kcpak
Rodacy,
lecz
owszem
przystępujcie
Organista
i
nauczyciel.
legaci mieli osobiste posłuchanie u nie! Każdy to przyznać musi. Do.
Zagraniczne.
Doświadczony organista i nau
jedenastu, a to u następujących: brzy i dbali członkowie przychodzą do Unii jaknajliczniej. Wsiąk tyl
ko
w
takiej
większej
Organizaoyi
K.
Bobro
czyciel
w
języku
polskim
i
angiel

Krądz kardy tał Gotti, Rampolla, regularnie i na czas na posiedzenie.
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Pittsburg i Okolica.

Pomyślne

No. 34

W. Dowoszewski
J. Dakraski
L. Karasiński
Z. Lekowioz
T. Lukaiewicz
S. Katu! a
J. Morawski
F. Pnsykiewicz
A. Wojciechowski
Forbes Stacya.
P. Smitnicki
Hazelwood Stacya.
A. Wojtasik
M. Tamasaak

Zanim najwcze
śniejszy ptak się
obudzi, już wasze
pieniądze robią
procent, jeżeli je
umieścicie u nas
na cztery procent.
COMMONWEALTH
RŁflL ESTATE AND TRUST GO.,

Kor6SDond6iiGU6
Z Everson, Pa.
W dniach: 9, 10 i ligo sierpnia
odbyło się w tutejszym polskim ko
ściele uroozyite 40 gedzinne Nabo
żeństwo. Miejscowemu proboszczo
wi, Wmu ks. F. Miśkiewiozowi,
przybyli pomagać w udzielaniu Sa
kramentów św. i w głoszeniu Sło
wa Bożego następujący kapłani:
Ojciec Ward, Jezuita-Misyonarz,
słynny kaznodzieja, ks. A. Dział
kowiec, ks. A. Smił«, ks. A'. Si
wiec, ks. J. Wielgus i ks. Adamowski.
Fcbożni parafianie schodzili się
na ten odpust bardzo licznie, a To
warzystwa i Bractwa wystąpiły
wszyitkie, by dodać splendoru
tej uroczystości. Parafianie dzięku
ją serdecznie Wnym kapłanem, tak
proboszczowi jak i przyjezdnym za
praoe ich dla dobra dusz n:szych
podjęte. Szczególniej dziękujemy
Wmu kaznodziei: Ojcu Ward, któ
rego nauki wymowne i prsekony
wujące pamiętać hędzicn y długo.
Bóg zapłać!
Jeden z wielu.

827-329-331 Fourth Ave.

CHOBOBY
Oczu. Uszów, Nosa
iGardla leczy

Dr. J. T. Little,
Specyalista
za mierny opłatę. 535 FrTGk Brt’IdinQ

ROC 5th AVE. I GRANT ST. IITTSBURG. Godziny:
od 9ej rano do 5ej wiecz. W Niedziele zamknięte.

| CHARTIERS
| VALLEY
I BREWING CO. J

jpiwo!
S Które

Zobaczcie -ZABAWEK,

LALEK I GIER
najrozmaitszych.

Wielki Wybór po
nizkich cenach.

g
J
g
g
is

napewno
uczyni
miasto
Carnegie
sławnem.

J.G-.Laaucr,
Dom Zabawek.

620

LIDerty Ave.,

Jan Rataj czy k,

Franciszek Rafalski,
Nowy Polski Salun.

5046 PENN AVE-,

SALUN I RESTALRACYA.

1819 PERN AYE.,

Hotel Merkle

PITTSBUBG, PA.

Z Ponieca w W. Księstwie Poz. Poilada najwyśmienitsze Wina i Likiery im
i krajowe. Ciepłe przekąski, wybor
nańskiem otrzymaliśmy w tych portowane
ne obiady. Usługa grzecena
dniach następującą wiadome ść:
Szanowna Bed. Wielkopolanina
w Pittsburgu Pa. w Ameryce.
4 PLUMBER.
Pan Fr. Pepiński, rządsca z Ja•r Wyrabia pompy i tern
niszewa, uzyskał pitert na wynale \|/ podobne narzędzia, zaziony przez niego przyrząd do przykłada rury wodociągowe
powężenia siana, słomy i zboża ni
i gazowe.
wozach żniwnych.
Fabrykaoyę tegoż praktycznego 1900 PENN AVENUE,
PITTSBURG. PA.
przyrsądu zamierza pan Pepiński
oddać jednej z polskich fabryk we
Wielkiem Księstwie Poznańskiem.
Pan Pepiński posiada jesicze wię
cej patentów na poprzednie swoje
wynalazki. — Si część Boże Roda
4839
kowi!
Wyborne Piwa, Wódki i Wina.
Obiady i przekąski w każdej porze.
Ładuie się bawią.
Wyborne cygara.
Benedykt Warno, sam. pod n.
636 Wist 14 ul. w Nowym Yorku,
wybrał się « wi»yt% do Frarcieak*
Łapeńskiego, zam. p. n. 143 Broad
ul. w Staten Island i tu serdecznie
się zabawiał, gdy w tern po patu
szklankach piwa wywiąiała się pomiędsy nim a dwoma bartnikami
Łtpenskirgo, Franciszkiem i Pio
trem Holmelskim awantura, w cza
sie której Fr. Holmelski uderzył go
szklanką od piwa tak silnie w gło
I PIWO, ALE I PORTER.
wę, że mu czaszkę roztrzaskał. Po
taj awanturze Holmelscy zbiegli z
OBA TELEFONY, HILL 216
domu, a pokaleczonego odwiozła
polieya do szpitala i czyni obecnie
^
poszukiwania za zbrodniarzami.

R. W. BAMSDEN,

Hotel KulbacKi,
Butler Str.

HIL1L1 TOP I

Bt*euiingGo.|

PITTSBUBG, PŁ

Dobre napoje; Piwa, Wódki i Wina.
Smaczne przekąski i dobre cygara. Po
pierajcie swojego!

Chat. Markla, wiata.

Najlepsze Piwa, Wina, Wódki i likie
ry. Najsmaczniejsze przekąski.
P. * A. HLESHOIE 717 HAU.

1521 Penn Ave. Pittsburg, Pa

| Nerwy
sq przedziwnie rozrzncoueml

J

ale bardzo dclikatncmi wlókienkami
kontrolującemi
działanie wszystkich organów
a jeżeli te sę w nieporządku
— następuje choroba.

(
♦

T

X

♦ SEVERY
i‘NERVOTON
J
X

♦
T
w
T
T

Z
♦
t
X

buduje rozstrojone nerwy i
jest przeznaczony dla osób
cierpiących na rozstrój nerwowy, bezsenność, nerwowy
ból głowy, melancholią i seksualne wycieńczenie. Poleca
się go wątłym i hysterycznym
niewiastom, jest także sku.
łeczfly w

leczeniu choroby

nazwanej Taniec św. "Wita.
Cena $1.00.

♦ Do nabycia we wszystkich aptekach

bV. F. SCVERA,
CEOAR RAPIDS, IOWA

J. W. Nowaki
I

BUDOWNICZY,

£

'I 2524 SMALLMAH ST., PITTSBURG g
J Podejmuję wszelkie prace budo
3 wnicze, nowe i reperacye po na'j der niskiej cenie.
Wszelkie prace wykonuję wa£ dług życzenia pracodawcy.
Zgłoście się osobiście lub płś, miennie.

Li
$

S»
Philadelphia, Pa.
R^bjrt de Moszciynski (MoiohiW
oher) został nominowanym przez
paityę republikańską na sędziego
trybunału spraw cywilnych (Com
mon Pleas, no. 3). Chodzi teraz tyl
ko o potwierdzenie gubernatora.
2734 PENN AVE.
Ojciec Moszczyńskiego pochodził
z Królestwa Polskiego. Młody Mo
pogrzebowi.
Importowane i krajowe wina,
gzozynski urodził się tu w Philadel- wódki, likiery, brandy, cyyara itd. 3038 Brereton Ave. 13. War«
phii i ni leżał do wyższych klubów ( Zaweze iwieie Lagrowe Piwo.
«•ao! **•
politycznych. W^ r. 1890 został ad
wokatem, a potem podprokurato
f
FOR
X
rem. Bystre śó tmysłu popchnęła
GOODNESS seatc x
go co krzesła trybuny. Rozumie on
; Gdzie ceny mówię
zaledwie kilka słów po polsku.
Mother’s Bread
— WARD-MACKCV BAKERIES.
same za siebie.

Chas.Broshy.

And. Rataj ewski
i Karol Keinka

Skład McNalfa

W. DOGONKA,
KootFŁktor i
Budownloiy.

Mamy ogromny zapas towa- ó
rów łokciowych (Dry Goods), ’’
i który zadowolni zupełnie wasze
203 SOHO STREET.
Plttzburf, Pa i) wymagania i potrzeby. A ceny
mamy takie, że oszczędzą wam
NOWA APTEKA. 1 na zakupnie wiele dollarów.
'!>
Towary łokciowe, oBszywki,
(nie należy do żadnego trustu).
S
Kapelusze
damskie i przybory „
Różne najlepsze Polskie, Słowackie,
Ruskie i Niemieckie lekarstwa importu ? do strojów damskich i męzkich, S
jemy. (Mówimy różne języki).
5 Dywany, ceraty na stoły i na o
HAENTZES DRUG STORE
\ podłogi, tapety, firanki koron808 Carson Str. South Side. i- kowe i inne. Wszystkiego tego |
mamy wielki dostatek a sprzeda- «
i} jemy po bardzo nizkich cenach. <■,
p Polskie Damy sklepowe was
Najstarszy Handel
u obsłużą.
Win, Likierów I Wódek

ROBT. LEWIN & CO.
w Pittsburgu

14 Smithfield St.

McN ALL’S
30—4 Ave., Carnegie, Pa. $

PITTSBURG, PA.

FOURFOLD
LINIMENT
Czworo-silny liniment
Najlepszy lek i smaro
wanie na wyleczenie:

Reumatyzmu, Neuralgii,
Bólów w krzyżu,
Bólu w muszkułach, Wywichnięć i stłuczeń,
oraz Bólu na dołyszku i w
piersiach.
LEK NAJPEWNIEJSZY,

na gruczoły i opuchnięcia.
Oaza fl.azka tjlk. Zf«- Coatac marna w Aptakach.

Mamy więcej doświadczenia, niż któ
rykolwiek inny skład w mieście. Ten in
a-l ar ®lerP‘01'‘ na Cholere, Choteres prowadzimy przez 30 lat, lecz nl Nn Malaryę, ziarnicę i
Ouy ‘p^r-S- Biegunkę, 'g.iki,
gdy w czasie naszego istnienia nie byli
febrę,
bierzcie
. q J1winters Colic, ba LetnAa,
śmy tak zajęci jak w ostatnich trzęsę
Chorobg, Spazmy, Boleści brzucha lin?
ne —-gdy dzieci cierpią na rozwolnienie,
latach. Dlaczego? Dlatego, że oo mówi
używajcie Dra Laudera Abzolute Specimy jest prawda.
7” ?aJ/?p8Zel®karstw» familijne, Zn
Zawsze pomaga.
Dobra Czerwona Wódka po.... SI.50 używany od 20 lat.
“
Biała
“
Zapobl.g. miazmatycinym letrcm 1 gorgoa1.50 kom.
Najlep.zy lek hawtzelkle it alary jte cho
Najlepsza źytniówka po..........
2.00 roby, jak:
Ograsika, Zimnlca, Febra, Brak ape
Najlepsza biała źytniówka po.
CHAS.LAlIDER.lUeanil.Pi.
2.00 tytu, Żołdowe choroby, NleetrawucIĆ, Ból (ło
New England Rum (Arak) po.
2.00 wy i knyićw lub w boku albo w c.łouli act 1 tp
hotel pod
Arak Jamaica.—.....................
2.50
Zaiwiadoealei
Raskovl Kimmel
...........
1.50
Ago Kwietnia, 1909
Anyżówka............................... . ■ 1.50 Dr. A. M. Kloclewslri * Co.
Wa.hlngton, D. C.
Czysty Spirytus.......................
2.50
Zacny Panln:
Najlepszy Spirytus..................
3.00
WinotowjM, wiaac.
Pafi.kl “Babek" — otarodslejikił ltWina Kalifornijskie................
1.26 karitwou* wezelklego rodzaju febry malaryju.
Wina z Ohio........... ............
1.00 liuAznle zasługuje na uznanie. Wyleczyłem nim 608 DkXs°® Sb.
Homtsłtai, J?a.
klik* osób w mojej parafii, pruto najmocniej
Importowana śliwowica.........
2.50 zalecam
potrzebującym.
Bpecyalny gatunek: Źytniówka
Z poważaniem
Najpięk^i*! * n*j*ygodniej urządzony
Jenerała Koszutha — najlepsza
KS. S. SZYMANOWSKI,
Hotel w mieście Homestead.
wódka w kraju........... $2.00 galon,
Par. 4w. Szczepana w Perth Amboy, N. J.
Przejezdni zostaną gościnnie przyjao
Przyślijcie nam wasz prawdziwy adrez
w każdej porze.
fylke >0e bitelki. We włzyitklibiptekub,
Jedzenie smaczne. Ceny umiarkowane,
W. J. GILMORE, At.noy. ■■ 9lttibar|.
nazwę staoyi kolejowej 1 pocztę.
Piwa, Wódki, Wina, Likiery i Cygara,
Pieniądza mota* takU prsyiałać w USda ragi- Wyr.bl.nj |>rui KLOCZEWSKI a CO., Wubliftu
najlepszego gatunku.
0 C. PUx01epoza4wladozaj|oellity.
■Kowanym, pius Eiprau lub “Money Order",

ELIXIR BABEK,

BIAŁYM ORŁEM

WIELKOPOLANIN — CZWARTEK DNIA2O-GO SIERPNIA, 1903 ROKU.
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Sprawy Unii.
Zarząd Unii św. Józefa,
Wielebny Ks. Proboszcz
Cezar Tomaazewski, Kapelan Unii
Jan Maron, Prezydent,
Paweł Szałkowski, Wice-Prezydent,
Stanisław Ciemielewzki, Sekretarz Prot.
Andrzej Kaźmierski, Sekretarz FinansLeopold Buchcie, Kasyer
Augustyn Szramowski, Marszałek
Józef Grabowski,
Opiekunowie
Antom Wnorcwakl,
kaz’y
Andrzej Ratajewski,
Wszelkie korespondeneye dotyczące
Unii św. Józefa, — adresować należy na
ręee sekretarza

St- CiemlelewskI,
8110 Dixon St., Pittsburg, Pa.
Wsaelkie listy w sprawach finanso
wych Unii należy adresować do

And. Kaźmierski,
836 Hancock St., 13th Ward,
Pittsburg, Pa.

Zawiadomienie!
Zawiadamiam wszystkich człon
ków Gw. św. Marcina na S. S. iż
w przyszłę niedzielę dnia 23 sierp
nia o godzinie 2giej odbędzie się
roczne posiedzenie. Kto bez waż
ne] przyczyny nie xtawi się, teg°
jak śmierć nie minie tak go i kara
nie minie przepisana w konstytacyi
to jest 11.00.
J. Pilarski, Wice-Preses.

Zawiadomienie.
Zawiadamia się wszystkich Opie
kunów od chorych Bractwa św. Jó
zefa, grupy lej, że z powodu zmian
w Zarzędzie i ażeby ozzozędzić czawszyscy Opiekunowie cho
rych tej grupy ““ił si? ze^śi w
piętek dni* 21go Sierpni* wieczo
rem pod No. 2624 Penn Avanue ze
spisem chory ab dla wypisania cze
ków dla takowych.
J3. Łapiński, Pr za*Ip. JFoiowiec.Sakr. fin.
Jan "Wieczorek, sek. pr.

Zawiadomienie.
Baczneść Rycerze św. Michała Ar
chanioła, Oldział II!
Z powodu nieobecności wielu
członków, posiedzenie nazze regularne nie odbyło się przeszłej nie
dzieli. Uprasza się natomiast o jak
najliczniejsze przybycie nietylko
aktywnych leoz i honor wych człon
ków na posiedzenie, które się od
będzie w pizysxł| niedzielę, d. 23
b. m., o godz. w pół do drugiej po
południu, w mieszkaniu brata Fr.
Kality.
R. Tystler, sakr.

Zawiadomienie.
W u^djielę, 23 zierpnia, zaraz
tumie odbędzie
Iow. św. Władyzłaaa. Król., u*
6. S., w hali zwykłych posiedzeń,
przy ulicy 15. Członkowie zę pro
szeni stawić się jak najliczniej.
Rodacy! kto jeszcza nie należy
do żalnego Tow. ą ma zimiar przyztępió, to nadarza zię witlka spozobność, gdyż Tow. św. Władyzława
Kr. otworzyło kziężki i wstęp dar
mo, więc można wztępió za nsałę opłatę. Komitet zaprazza rodaków do
j aknajliczniej szego przyztępowania
do azBiego Towarzystwa.
Z szacunkiem,
A. Koczorowski, sekr.

Saint Louis.

Obywatel tego miasta Be
verly Warden chciał jechać
tramwajem zeszłej soboty lecz
kilka tramwajów przejechało
mimo niego a żaden wielmożny
motorman nie raczył tramwaju
zatrzymać. — Wtedy Warden
zniecierpliwiony dobył rewol
wer a i grożąc strzelaniem za
trzymał następny tramwaj Aresztowano go za to,lecz sędzia
Toary puścił go bez ukarania i
zauważył że motormani mają
się za zbyt wielkich panów.
Altoona, Pa.

Lichym strzelcem okazał się
niejaki George Cunniogkam,
ogrodnik z tutejszej okolicy.
Gdy rankiem dnia 16go wracał
z m. Altoona do domu i zdrze
mnął się na wozie w gęstym ]e
się, nagle z konaru przydrożne
go drzewa skoczyła na grzbiet
jego konia duża pantera, a by
ła widać bardzo głodna, bo zaczęła drzeć grzbiet konia i poterać. Zbudzony szarpaniem
się konia ogrodnik dobył z pod
siedzenia rewolweru i wypalił
na oślep, tak jednakże licho
mierzył że panterę chybił a ku
lę wpakował w łeb swego ko
nia, ubijając go na miejscu!
Pantera uciekła w las nieuaz
kodzona. Jest to już czwarty
podobny wypadek tego lata w
tej okolicy.

studenci muszą mieć trupy we
wszystkich kollegiaeh na eaRząd dice zostać służką kolejo- jym gwjecie<
Haniebna sprawa.

D. Goldstein & Son,
wispRithAZ own*

wego trustu!

Trupy te dostawaj ą zwykle
ze szpitali lub miejskich tru
piarni, a gdy im takich trupów
zabraknie,to nawet nieraz sami
wykradają trupy z cmentarzów
lub kupują je od cmentarnych
złodziei. Tu jednak z murzy
nem Kantrellem w Indianopo
BOL W KRZYZU.
lis rzecz ma s:ę inaczej, bo on Bolęce krzyże
nietylko wykradał przez trzy I cięgle do! ujiajęce
Zwiostuję chorobę nerek.
lata trupy z cmentarzy, — ale A. G. Query plastrarz i kontrakoprócz tego bardzo często, gdy tor a Braddock 113 Cxxrprve mó
mu się nie chciało trudzić się z wi: Każdy trudnięcy zię moję ro
odkopywaniem trupów, — botę muzi nieć silne wytrzymałe
zbrodniarz ten ohydny popro- plecy. Gdy każde poruizenie przy
stu mordował ludzi po nocach pracy sprawia ból mocny, wtedy
człowieka niespokojem zatka ja
i sprzedawał te zwłoki studen kiegoś lekarstwa. Ja zam zm< co
tom! doktorom! Jeszcze i to wałem sobie raz plecy i tyłem birnie wszystko, bo ta tylko mu dzo chory. Każdego rana czułem
rzyn, skłonny do zbrodni, ale ból w biodrach i nie mogłem zię
obecnie wydaje się, że o tych wyproztowaó a gdym zię choć tro
morderstwach wiedzieli amery chę zaziębił, wtedy ból tea wzma
gał się nadzwyczajnie. Próbowa
kańscy niektórzy miejscowi do łem kilka bat jlek medycyn zachwa
ktorzy i zbrodniarza nie wyda lanych nachcr.by nerek, ale mi
li!
nic nie pomogły. Narezzeie żona
To już przechodzi wszelkie moja doiadziła mi pigułki Doans
granice, żeby ludzie tak wyso Kidney Pills. Kupiłem więc pu
dełko ich w aptece i zaozęłem je u
kiego stanowiska, jak lekarze żywtć.
Już na diugi dzień uoznj
byli świadomie spólnikami tak łem wielkę u1 gę a diujie pudełko
okropnych zbrodni! Murzyn zujełniemię wyleczyło. OJ tego
ten ośmielony udawamem się czasu, ile razy mię zabolę krzyże,
zbredni stawał się coraz śmiel zarnz biorę tę pigułki i zawsze mi
szym, zwerbował sobie całą pomagaję.
bandę morderców, mordował
ludz dla rabunku, kobiety w’ę Polowa chorób ludzkich pooho.
dzi z nieitnwncści. Burdocks
ził w piwnicach i znęcał się nad Blood Bitters wzmacnia i perzędniemi po zwierzęcemu; wresz kujeżełędek i ojyni niestrawność
cie podrzynał im gardła i rozbi niemożliwę.
jał czaszki i w nocy odwoził do
medycznych kolleg:ów, gdz'e Nowy amerykański “święty”.
jeszcze mu dobrze za trupy W San Francisco, Cal forma, od
był eig w nocy z piętku na zobotg
płacono!
‘ fzjt”, czyli bójka na pigści mię
dzy
dwoma słynnymi rycerzami
Niejaką np. Miss Carrie
pięść':
Jtffrhs i Corbett. W dzieGalva ge wykradł Kantrell za
siętem starciu (round) Jeffries na
namową professora medycyny
tyle ogłuszył Oirbetta, walęo go
z prywatnego sanitaryum,trzy pięściami po dołyszku i pomiędzy
mał najprzód w stajni jednego oczy, że ten zemdlony leżał tak dłu
doktora, a potem w opuszczo go, at przezzedł czas w tej “^rze”
nej piwnicy kollegium medy przepił any i Jeffries og’oszony zo
cznego; tam przez cztery tygo stał zwycięzcę. Wysławiaję go te
dnie banda murzynów znęcała raz amerykanie jak bohatera lub
świętego. Gruby naród.
New Castle, Pa.
się zwierzęco nad dziewczyną,
—Żniwa w Zachodniej Penn a wreszcie poderżnęli jej gar
Sharon, Pa.
sylvanii są w pełnym biegu. dło i trupa oddali doktorowi!
— W f tbryce blachy Sharon Tin
Rolnicy (farmerzy) w okoli A niektórzy profeesorowie i Mdl zastrajkowało 125 robotników
each New Castle, Beaver, She- studenci medyczni wiedzieli o w przeszły poniedziałek.
nango, Mahoning, Connoque tern i murzyna nie oddali w rę — Przybyła tu niejaka S. Oriski
z Wgg'er do swego męża ale go nie
nessing i innych radują się nie ce sprawiedliwości!
znalazła, bo gdy ona wyjeżdżała z
zmiernie, gdy się przekonali że
W trzech latach zamordował domu do Ameryki, on wyjeżdżał z
niedawna susza i chłody nie za
on około 25 mężczyzn, kobiet Ameryki do domu. Rczminęlisięna
szkodziły bardzo zbożom. Plon
morzu.
i dzieci!....
będzie obfitszy niż w zeszłym
Monessen, Pa.
roku, i spodziewają się gospo Zaiste, bardzo nizko moral
darzcie z akra ziemi (209 stóp nie stoi naród w którym takie Enrico Lapresto, bogatyfutejszy
włoski kupiec owoców, został za
szeroko i 209 stóp długo) do się dzieją rzeczy! A jeszcze ame
strzelony
przez swę miłę tonkg. Za
staną średnio po 20 buszli (5 rykańskie gazety, — jak ze biła go z zazdrości o swę siostrę.
szłoniedzielny pittsburski Dis
korcy).
Także familijkal
Zeszłego roku dostali tylko patch, — śmią naśmiewać się
z ,,polandrów“, i rzucać na
Connelsvllle, Pa.
13 buszli z akra.
Kukurydza rośnie wyśmieni nas kalumnje, drukując głupie Murzyn Chai. Barton jadęcy u
cie. Owies wyda do 50 buszli z artykuły o tern że polacy w kradkiem na pooięgu frachtowym,
został tu spostrzeżony i ohcieli go
z akra. Trawy za to ucierpiały Pittsburgu i okolicy to najnie- Stróże kolejowi aresztować. Chciał
i farmerzy nie spodziewają się spokojniejszy naród! Kłam uciec i rzucił się wpław przez rzekę
zebrać więcej nil tonnę (2000 stwo to jest obrzydłe, bo nikt Youghiogheny, lecz na środku ize
funtów)lub półtorej tonny sia nam nie może zarzucić, że pa1 ki utonęł.
na z akra. Owocowe drzewa w limy i lynczujemy ludzi jak to
Wheeling, W. Va.
sadach dadzą plon tylko śred czynią amerykanie, — bo mię
Przy
st
cyi Mont de Chantal o 2
dzy pilskimi lekarzami nie
ni.
mile
ztęd położonej, zderzyły się w
—Dnia 10go nad ranem pod mamy takich doktorów, jak z. piętek dwa poc'ęgi. Kilkunastu
palił ktoś skład kupiecki p. doktorzy amerykańscy w In ludzi zostało pokaleczonych.
John H. Prestona. Strażacy po dianopolis, którzy od zbrodnia
żar ugasili. Jest to już trzecie rzy murzynów kupują trupy
Cleveland, O.
podpalenie tego samego domu zamordowanych ludzi i płacą W Utsjszej lejami Cleveland
murzynom za to a nie wydają Furnace Co. spadła dnia 12 olbrzy
w przeciągu dwóch miesięcy.
mia pokrywa ważąca 6 ton, czyli
— Strajk w warsztatach — ich w ręce sprawiedliwości.
12 tysięcy funtów do nowego hut
Pennsylvania
Engineering
Jeżeli jaki głupiec tutejszy niczego pieca i zabiła trzech robot
Works skończył się dnia 12go będzie polakowi coć gadać na ników.
zobopólną ugodą. Tern ci lepiej polaków, — ,,foriegners“ —
Do pracy wróciło 600 ludzi.
to plunąć mu w oczy i powie
Wheeling, W. Va.
dzieć, że my nie popełniamy Zeszłej soboty miały tu miejsce
grcźae zaburzenia robotnicze, z po
Okropne, niesłychane
takich jak oni zbrodni!

Tutejszy codzienny Dispatch
ż dnia 12go Sierpnia rozpisuje
się z lubością o nowym zama
chu kapitalistów przeciw uni
om i strajkierom.Oto donosi,że
pan minister Poczt (Postmaster
General) Payne, wraz z swoim
asystentem bhekenbergerem—
ofiarują swoje i rządu federal
nego najniższe usługi trustom
kolejowym celem wspomaga
nia trustów w razie strajków.
Pomoc rządu mają otrzymać
trusty kolejowe w ten sposób,
że niby to dla ułatwienia i za
pewnienia przesyłek poczto
wych rząd federalny zrobi kon
trakt z kolejami żeby te prze
woziły listy i inne przesyłki
pocztowe nietylko w osobnych
pociągach pocztowych i osobo
wych, jak dotąd, lecz także we
wszystkich pociągach frachto
wych.
Służki trustów cieszą się na
przód i kalkulują, że w takita
razie podczas strajku nie będą
śmieli strajkierzy zatrzymywać
żadnego pociągu, boć wtedy
każdy pociąg nawet frachtowy
będzie pociągiem pocztowym
którego niewolno zatrzymać
bo to kryminał przeciw rządo
wi.
W razie strajku rząd nibyto
broniąc poczty, bronić będzie
trustu kolejowego.
Wtedy trust będzie miał na
swą obronę bagnety i kule ar
mii regularnej przeciw strajkie
rom.
Nie ma co mówić! Klika rzą
dząca przylizuje się trustom nie
na żarty.
Jeżeli tak dalej postępować
będzie, to niech się nikt nie
dziwi, że republikańska partya
■traci setki tysięcy stronników
i przepadnie przy następnych
wyborach na prezydenta.

zbrodnie.

Jednym z najohydniejszych
w Swiecie morderców jest bez
sprzecznie murzyn Rufus Can
trell, zasądzony przed kilkuna
stu tygodniami w mieście In
dianapolis, w Indiana, na do
żywotnie więzienie za rabowa
nie grobów. Obecnie znowu,
gdy władze zapewniły murzy
na, że minie go kara śmierci,
jeżeli przyzna się do wszyst
kich swych zbrodni i wyda
spólników, — Kantrell opowia
da okropne rzeczy! Wykopy
wał on od trzech już lat wiele
trupów z cmentarzów miasta
Indianopolis i sprzedawał tako
Scottdale, Pa.
we do kollegiów medycznych,
Dnia 17 spalił się częściowo bu
gdzie je studenci krajali i uczy
dynek należęoy do firmy Griffith
and M. Cullogh. Ogień był podło li się na nich anatomii. Nic to
tak jeszcze nadzwyczajnego, bo
żony.

wodu skebów pracuj ęoyoh w Natio'
nal Tube Co. w Riverside Plant.
Ludojad.
Uniści choę wyrzucić skebów. Wy
Ryby ludojady (sharks) nie mieniono kilkaset strzałów. Dwóch
ludzi było ranionych. Dyrektor fa
często ukazują się w zimnych bryki w Riverside oświadczył, śe
wodach północno wschodnich ze strajkierami uderzała na skebów
półn. Ameryki, to też jako nawet polieya z Benwood.

wypadek interesujący podają
gazety, że w zeszłym tygodniu
w pobliżu Roque Bluffs na wy
braeżu Stanu Maine, dwaj bra
cia rybacy Charles 1 Morey
Watti schwytali Indojada, dłu
giego na 16 stóp. W brzuchu
jego znaleźli duże cielę mors
kie (foka, seal) ważące około
300 fantów przecięte zębami
potwora w trzy kawały. Musi
to być okropna paszcza i gar
dło, mogące przełykać po 100
funtów naraz! Wyborny ape-

Rezygnacya ministra.

Wielki Departamentowy Sztor na Penn Ave

Nasz kupiec obuwia będąc na Wschodzie, wstąpił do jednej z największych
fabryk obuwia w Massachusetts, gdzie zakupił przeszło 3000 par trzewików, a
że my tylko za gotówkę kupujemy więc też taniej dostaliśmy aniżeli kto inny
co kupuje na wypłaty. Kupiliśmy tanio więc też tanio będziemy sprzedawać.
Zeszłego Piątku otrzymaliśmy telegram, że za cenę przez nas podaną od
dadzą nam towar i natychmiast wyszlą.
Ogromna ta sprzedaż obuwia rozpocznie się dziś, t. j.

Czwartek, 20-go Sierpnia, 1903,
i tak długo trwać będzie, dopóki je wszystkie nie sprzedamy. Nie opuśćcie tej
tak ważnej sposobności kupowania towaru po tak nizkich cenach.
500 par pięknych damskich trzewi
ków, z vici kid, warte $1.50, teraz

200 par pięknych damskich pół-trzewików
(oxfords), lakierkowych, sprzedawane po 4 0R
$2.50, teraz......................................

500 par pięknych damskich pół trzewików
(oxfords) z vici kid skórki, sprzedawai JC
ne po $2 00 teraz
<Pli Iw

200 par dziecięcych trzewików z sznurowa,
dłami lub guzikami, sprzedawane po $1.25, QAa
miara 13£ do 2, teraz po
..........
0vu

200 par pięknych damskich $3 50 trzewików,
lakierkowych z vici kid skórki, teraz

2 00

po

75c

200 par męzkich pięknych trzewików z vici
kid i box calf skórki, sprzedawane po
J CA
$2.50, terazliUV

50 par mgzkich $5 pół trzewików, la
kierkowych, teraz

100 par mgzkich $2.50 pół trzewi
ków lakierkowych i z vici kid, teraz

Te same trzewiki, miary 8| do 11,
r
.........................

500 par męzkich $2. trzewików z Satin tfj 1
Calf skórki, teraz.
„ ........ . yli

200 par męzkich $2.00 pół-trzewików (ox
fords) z vici kid i lakierkowej skórki, te Q0n
raz po.............................................................. uvU

75 par mgzkich $3.50 pół trzewików,
teraz po

liUU

100 par męzkich pięknych box calf trzewików
sprzedawane po $3.50, teraz możecie kupić po... ...... ....... ..............

Uważajcie na nasze

| 50 Okna Wystawowe.

100 paz męzkich pięknych $3. iakier- 1 DA
kowych trzew. z wierzchami z materyi.,l.vv

D. GOLDSTEIN & SON
2720 - 2722 - 2724 PENN AVENUE,
ludzie ze strony południowej

I

Czytajcie Uważnie!

Otworzyłem of is na rogu 12ej i Carson ul. nad P. C.
Schilling‘a apteką, wchód na Carson Str.
Leczę wszelkie sekretne choroby mężczyzn i mewiast,
także choroby płuc, żołądka, nerek i nerwów po cenach
J umiarkowanych. Rjzamię Polski, Słowacki i Niemiecki
język. Godziny ofisowe: 8—10 rano, 1—2 po poł. 6—8
wieczorem. W chorobie udawajcie się do:

Róg 12-ej i Carson ul.,

PITTSBURG, PENN'S

George Bros
2610 PENN AVE.
Jedyny tani sztor mebli na miasto i oko
licę. Ceny was przekonają.

South Side.
za

Najlepsze Cygara, Tobisy, Papierosy, etc.

40.00 garnitur sypialniowy

2637 PENN AV. za
Pittsburg, Pa.
Fabrykant Cy za
gar, Tobisów róż
nego gatunku.
Fajki i inne
przybory.

dokładniejsi^ postać konia. Koń
ten itić będzie na budynku a raczej
na podstawie 25 a'.óp wysokiej, 150
itóp długiej a 50 stóp szerokiej.
W brzuchu konia będzie wielki te
atr miesiczęcy 2000 widzów, na
grzbiecie bgdzie wspaniały ogród i
teatr letni, w uzzach będiie obserwatoryum astronomiczne. (Właści
wie powinno ono być w oczach), a
w gardle panorama miasta Troi.
Do tych “wspaniałości” dostać się
będzie można elewatorem umieszesonym w.... ogonie konia, a u
góry będ| do wnętrzności konia
prowadzić wzpaniałe drzwi umieszexone pod.... ogonem! Goście chc|
oy doztaó się do środka, będę muzieli koniecinie przechodzić przez...
podogonie! T| samą “drogę” będ|
muzitli i wychodzić z konia.
Dziki to i nieobyczajny a praw
dziwie jankieaowaki pomysł!

SI5.00
$25.00
S40.00
$45.00

za

dla palaczy kupić można a

PAPIEROSY I TYTUŃ różnego gatunku._____

25.00 Garnitur Sypialniowy
...... .

65.00 garnitur sypialniowy
.. ... .
75.00 garnitur sypialniowy

.

Kładziemy, szyjemy i podkładamy dywa
ny zupełnie darmo.
•

nak rzucił się na niego, cbalił go,
25.00 Szafy do ubrań,
uklękł na nim i sacz|ł nóż ostrzyć za.
o chodnik kamienny. Naibiegł po.
10.00 szafy do ubrań
lioyant Haugan, z tyłu porwał ręce
za
....,
Walekiego i trzymając je jedn| rę
ki, drugi okładał izalon go pałkę
35.00 szafy do ubrań,
tak długo, póki Waleki nie wypu za
...............
ścił a r|k rewolwer* i noża. Wtedy
Piękne drewniane łóżka, wartości 5.00,
nadbiegli i inni ludzie i przy ich
za.
........................
pomocy udało się obłękanego odit wić do etacyi policyjnej. Dr.
22.00 piece kuchenne,
Jennings ze szpitala św. Katarzyny za..
próbował uspokoić szalonego opia20.00 piece kuchenne,
tami, ale mu się to nie udało. W
końcu zawieziono Walzkiego do za za......................................
kładu obłękanych w Flatbush.
Linoleums (ceraty) na podłogi, wartości 50c yd,

$16.50
46.00
$25.00
43.50
$13.50
$12.50

Cripple Creek, Colorado.

OAn
teraz po.............................................................................. OUu

Szafy za szkłem, wartości 10.00,
rt r ft ft
W tutejszych kopalń, złota
teraz po...............................................................
VuiUU
kompanii Stratton Independen
Niezabłądżcie. Gdy do naszego składu wstąpicie, poce Mine za strajkowało w zeszły
poniedziałek praeszło trzy ty każemy wam jak można pieniądze oszczędzać.
siące górników za to, że ta
kompania posługuje się wago
New York.
nami jednej kolejki, jaka zatru
W Wiliamsburgu pewien kra- dnia nieuniatpw.

Sławetny p. Elihu Root, dotych
czasowy minister wojny w Wa
shingtonie, podał swę resygnaoyę
prezydentowi Rooseveltowi i w król
ce ustępi z urzędu.
wiec, niejaki Józef Walski, w nagłym przystępie obłękania porwał
Erie, Pa.
rewolwer
i nóż i wybiegłszy na uli
Dziki, nieobyczajny dowcip.
Na
dokach
kompanii Anchor
Róinyoh pomysłów i dowcipów cę, wołał, że car rozkazał mu poza
próbuję jankiesy na przyszłę wysta bijać wszystkich swych wrogów. Line, przy ładowaniu okrętów
wę w Saint Louis. Stawiaję tam ró Ludzie rozbiegli się i kryli się po w tutejszym porcie, — spadł
żne dziwactwa, aby ścięgaó do nieb domach, podczas gdy nieszczęśliwy ciężki kawał żelaza na 1!' ■‘wskieciekawę publikę, a do swej kieszeni szalał na ulicy; niejaki Max Lemo- go robotnika Józefa Dagnis i
dolary. Niejaki Rogers zbuduje wicz jednak, zam. p. n- 101 Moore
i zabił go na miejscu. Nieszczę
tam “Trojańskiego konia”. Będzie st., zbliżył się ku niemu, msjęo na
śliwy osierocił liczną familię.
to budynek olbrzymi majęoy naj- dzieję, że go uspokoi. Walski jed

GEORGE EROS.

2610 Penn five. Pittsburg

I. Leonard Ar.nson

Harry M. Aronson IUIMSSI tS?l-1 Cssrt.

Aronson & Aronson
praktykuje w cywilnym i kryminalnym
sędzię. Adwokat I Prawnik.

’

518-520 Fourth Ave.
Telefony: Bell 1193. P. & A jj98

Blex. £. ©000,
ADWOKAT.
blisko Coorthou**. PITTSBURG, PA.

Praktykuje we wszystklsh sędack kry
minalnych i cywilnych.
Jedyny adwokat w mieście mówięoy
PrzyjaolelPolaków.
po polsku.

WIELKOPOLANIN — CZWARTEK DNIA 20-00 SIERPNIA, 1903 ROKU

8tr. 6.

No. 34.
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wszystkich języków monarchji austro węg’erskiej. Bladzi, zmę
czerń urzędnicy nawpół przytomni, maszynowo pełnią swe obo
wiązki, krząta się służba sanitarna z przepaskami czerwonego
§
WŁAŚCICIEL
lo
krzyża; z całą bezwzględnością zapanowało, nie dopuszczające
|SALUNU
schybień, nie znające uwzględnień,surowe prawo wojskowe.
Tam,o pięćdziesiąt niespełna kilometrów na wschód,zbie
| i RESTAURACYL |
ra się wielka siła do stanowczego rozstrzygającego boja,
Wyśmienite Obiady i Przeką- w
który zakończyć ma długą podziemną papierową walkę, pełną
ski w każdym czasie.
§
nieszczereści, grzeczności, pozorów, krwawjch upokorzeń i szy
Najwyborniejsze trunki jako C
derstw, pod maską uprzejmości i przyjaźni, pod które mi się
to: Piwa, Wódki, Wina i Likie- S
ry w mieście.
przez długie lata kryła głęboko zakorzeniona nientwiść, kłująUsługa prawdziwa Polska.
8
ca ełodkiem żądłem uśmiechu.
Tam ten uśmiech wybuchnie śmiechem szatańskim, w ry
ku dział strpią się fałszywe grzeczność’, i długą zawziętą rzezią
a
okupić się mają długo tłumione, niezapominające się nigdy up- * A. TEL. 1726 MAIN.
]
!
g
PITTSBURG. Pft.
czucia głęboko upokorzonej dumy.
Tam, naprzód lecą te szeregr pociągów, napełnione końmi asessssaoaaeasaaoaaoossoasGSGsssaosaoassGsssssss®®®
i żołnierzami, z działami i wozami na platformach, okrytych
wielkiemi płótnami, z tą masą żywności, furażu i prochu i ty
siącami centnarów pocisków.

Nowina
dla Chorych
w Pittsburgu.

M. POSŁUSZNY,

Powieść z niedalekiej orzuszłoścl.
NAPISAŁ

WŁODZIMIERZ ŁUSKINA.

(Ciąg dalszy).

... 12009 P&NN flVE. i

,, Armje rozb'.te, powiada tenże wielki prawodawca wojny
były jeszcze przed polem bitwy rozbite4', wahaniem się nieła
dem, i złem prowadzeniem.
Na wojnie musi być wódz jeden,'z władzy niczem nieogra
niczony, od uchwał rad wojennych niezależnym, bo gdyby te
mogły zastąpić genjusz wodza, wieleżbyśmy mieli wodzów gen
jalnych. A dotyd od poczytku świata było ich wszystkiego
ośmiu: Aleksander, Hannibal, Cezar, Gustaw Adolf, Turen*
jusz, książę Eugenjusz Sabaudzki, Fryderyk Wielki i Napo —*
*
leon.
Wykonali oni 97 kampanij, których obszerne i dokładne
Jedna z najznakomitszych wielkich bitew nowoczesnych
dzieje stinowiy jedyne wyczerpujyce i wszechstronne źródła była stoczona w dniu 3 lipca 1866 r. pomiędzy armijami prus
nauki zaczepnej i obronnej wojny.
t
ką i austryacką, bitwa pod Koeniggraetz.
Zwycięstwa ich były to rezultaty genjalne skombinowaPrusacy po zajęciu królestwa saskiego zgromadzili tu i na
nych i stanowczo wykonanych ruchów, z zastósowaniem wszy Szląsku trzy armie działające:
stkich wymagań nauki.
1. Skrzydło prawe — armję elbską, pod generałem Her
A jednak ci wielcy ludzie powodowali się jedynie logiky warth von Bitienfeld, — 34.000 piechoty, 3 900 jardy, 120
NA PŁUCA nigdy nie chybi w przynosze
swojego genjuszu, gdyż nawet literatura wojskowa w znaczeniu dział.
niu ulgi w boleściach reuma
alezawodzący środek na ka tycznych, neuralgii, opuch
systmatycznej nauki, opartej na niewzruszonych prawach, nie
2. Cintrum —armję pierwszą pjd księciem Fryderykiem
szle, zaziębienia, chrypki, nięciach, wywichnięciach, po
bronchitis, zapalenie płuc, dagrze, nadmiernym natęże Ra
znany była do Lloyda. Ten genjalny Anglik, były wojskowy Karolem, 72,000 piechoty, 12.300 jazdy, 288 dział.
influenzę, krup, bół w gardle niu i wszelkich zapaleniach.
i wszelkie inne dolegliwości
austryacki i rosyjski, urodzony w r. 1728fa zmarły w Holandyi
3. Skrzydło lewe — armje drugą pod pruskim następcą
Cena 50 ct.
płucne. Ceny 25 i 50 ct.
w nędzy w r. 1783 i pogrzebany na publicznej drodze, w czte tronu, 92.000 piechoty, 11.100 jazdy, 360 dział.
rotomowym dziele stworzył pierwsze naukowe podwaliny straRazem 198 000 piechoty, 27 300 jazdy, 768 dział.
tegji, które rorżuwały potem rozmaite powagi wojenne, o głoś
W dniu 22 czerwca rozpoczynają te armie ryzykowny ruch
nych imionach i tytułach, czepiajyc się każdy jednostronnie ja przez wąwozy czeskie, z przeznaczeniem połączenia się na pukkieś okruszyny myśli tego genjalnego biedaka.
cie znajdującym się, według kombinacyi,w mocy nieprzyjaciela
Na katdem polu eą męczennicy myśli i nauki.
i narażając się na częściowo rozbicie.
Szybkość, owo bóstwo wojny, znalazła swój wyraz w dzi
ulecza wszelkie choroby krwi i skóry, szkroArmja austryacka generała broni Benedeka wynosiła 200
siejszych kolejach żelaznych. Teoretycznie szybkość przewozu 000 piechoty, 18.700 jazdy, 840 dział.
fuły, wrzody, róże, krosty ciekące, zwięk
wzrosła 12 razy, ale w rzeczywistości w skutek różnych przy
szone gruczoły i wszelkie weneryczne
Korpus saski 18.700 piechoty, 2.400 jazdy, 60 dział.
choroby. Cena $1.00.
czyn, wzrosła ona tylko 3 razy, jak tego dowodzą przykłady
W tej liczbie armja Izery pod dowództwem Clam-Gallasa
ostatnich wojen.
51.400 piechoty, 7,600 jazdy, 180 dział, — przeznaczona do
W r. 1866 korpus gwardyi pruskiej 36,677 oficerów i żoł wstrzymania pruskich armji elbskiej i pierwszej tj. 122 000 lu
nierzy, 9,334 koni, 115 dwukołowych i 827 czterokołowych dzi i 400 dział.
wozów z Berlina i Poczdamu do Brzegu nad Odrą, w odległoś
Pod bezpośredniem dowództwemBenedeka:180.000 ludzi,
ci 428 kilometrów przewieziony był 83 pociągami po 30 wago 769 dział
na nerki i wątrobę
nów każdy, w ciągu dni lOciu od 25 czerwca do 4 lipca, do
Dnie 27 i 28 czerwca były stanowczemi i decydującami.27
Pomnaża zdrową działalność
przebycia tej samej drcgi zwykłym marszem potrzebaby było klęska austrjackiego korpusu VI Raminga pod Wysokowem
reguluje trawienie, pomnaża tychże organów, leczy konapetyt, zwalcza zatwardzenie, gestyą, krwawe mokrzenie,
około 4ch tygodni, t. j. 28 dni, ( zatem niespełna trzy razy (Nachod) zwycięstwo X k(rrusu Gablenza pod Trautenau.
kamień, bolesne mokrzenie,
ból głowy i wszelkie osłabie
nia. Szczególnie skuteczny chorobę Brighta, żółtaczkę i
więcej.
28. zwycięstwo prusaków pod Skalitz i Burgsdorf.
dla sędziwych i słabowitych. katar pęcherza.
Naturalnie razem z odległością przewozu rosną i usługi
29. klęska Clam-Galiasa i Sasów pod Iczyrem.
Cena 75 ct. i $1.25.
Cena 75 ct.
kolei.
1 lipca po południu prawie cała austro-saska armja stąłs,
Ale wtenczas, kiedy dawniej na początku wojny zwykle zgromadzona na przestrzeni pomiędzy Bystrzycą i Elbą pod
jedna piąta w skutek marszów stawała się niezdolną do boju, Koeniggraetz.
CEDAR RAPIDS, lOVVAdzisiejszy transport wagonami przywozi żcłnierza na plac boju
Straty armji austrjackiej do 1 lipca, według źródeł austrja
z pełnym zaszanowaniem jego sił.
ckich wynosiły 32.000 ludzi, siły zgromadzone pod KoenigDb transportu jednej dywizyi pieszej 15.000 ludzi, 500 graetzem do 210.000.
mężczyzn
koni i 24 .dział, lub jednej dywizyi kawalerji 6.000 ludzi 4.000
Broń — artylerja pruska: | gładkich 12 funtowych armat UIIUIIU J I ma-.e
ud o piradj- który nilgłby być o w.ele prgdzej
wyleozoay,
gdyby
zaraz
z początku do mnie sig by* uaad a nie do innych.Pokoni i 12 dział z pociągami i zakładami rezerwy, potrzeba 27 reszta gwintowane odtylcowe, austrjacka: działa gwintowane
wo;8in tegj była z pewnością nimniiejgt ość tego, który najpierw podjął Big
pociągów 50-wagonowych, których po drodze dwotorowej mo nabijano z przodu.
leczenia tego choraeo. A zatem kaidy,
cierpi na choroby właściwe mgikto zawiódł eig w leozeniu u Innych, tea niechaj pr-ychodzido mo
że być wyprawionych 25 na dobę, po jednotorowej 15, przy
Przewaga piechoty pruskiej nad austrjcką leżała w kara czyznom,
,eg» bióra i rozmówi sig ze mną Ja m z wytłumaczg mój SYSTE M LE
CZENIA, który wym/śliłem i wydoskonaliłem przez zajmowanie sieprzez
zupełnem zatrzymaniu ruchu prywatnego.
binach odtylcowych Dreyesego i w wyższym umysłowym roz całe
tjcie moj > o loriba-nt właściwem nigżozyznom. Egzaminacya i uczci
W tym celu w . Aastro-Węgrzech, ustanowione zostały woju wskutek ogólnej służby wojskowej, co stanowi ważną wa dorada BEZ A.TNIE. Jeże 1 przekonam g'g, i > nie możesz być wyleczo
nym, cznajmtg oi to szczerze. Jeżeli zaś uznam, że możesz być wyleczony,
dwa centralne biura dla dokładnej codziennej ewidencji wago rzecz w dzisiejszych wojnach.
wsedy dam ci pisem oe oorgozenie, że alb cig wyleczg, albo ci zwrócg pienią
nów, stosownie do corocznie odnowionego planu mobilizacyjne
W dniu 2 lipca armja praska zajmuje łuk koła, którego dze. Za leki n e żądamy zapłaty, bo ta włączona jest w ogólny koszt leczenia.
Nabrzmienie
Wrzody
go armji, tj. ordre de bataile, układane są ścisłe i plany urucho wytycznemi są Neu Bischof, Klein Miletin i Kukus. Długość
zyl
choćby i najstarsze
wy eczone trwale
obsuszg odra: u.
łuku 35 kilometrów, środkowy punkt tego koła leży pomię bez
mienia kolejowych taborów.
krajania lub
Reumatyzm
Licząc kolej Marmos-Sziget Stanisławów, prowadzi z naj dzy Bystrzycą i Elbą przy wiosce Wszestar, stanowiącej za wiąia; ia. Bez bólu
we wszelkich jrgo
i bez straty czasu.
formach leczg na
dalszych krańców monarchji austro-węgierskiej do Galicji sie razem centrum pozycji austrjackiej. Promień łuku 18 kilome
Zatrucie krwi,
stałe moim syste
dem kolei.
trów.
mem leczenia.
wylec-g na zawsze
użycia merkuPęcherza
1 Villach-Kraków,
W obozie pruskim panuje błędne przekonanie o zamierzo bes
ryuszu-lub potażu.
i Nerek
2 Salzburg. Kraków.
nym przez Benedeka ataku, potwierdzone ruchem rekonesan
choroby ustęp.ją
Stryktura
od raiu pod moim
3 Cheb-Kraków.
sów austrjackich, w skutek czego na doniesienie o tern księcia bez rozszerzania,
systemem leczenia
bes krajania i bes
Sku.ek znać zaraz.
4 Triest-Tarnów.
Fryderyka Karola, z głównej kwatery pruskiej w Iczynie zo bólu. *
Schorzałym
5 Rjeka Przemyśl.
stał wysłany przez generała Moltkiego rozkaz armji następcy
Hydrocele
częściom olała przy
wracam zdrowie i
6 Serajewo Lwów.
tronu posunąć się naprzód.
i spuchnlgcia leczg
siłg.
bez
odrazu.
7 Zemlin-Stanisławów, dwutorowych i jednotorowych.
O llej godzinie rano w dniu 3 lipca armja pruska zajmuje
Eczema erysipelas, krosty i wszelkie wyrzuty skórne leczg na zawsze.
Średnio więc dwie doby (48 godzin) potrzebuje siedm dy drugi łuk mniejszy od Alt Nechanitz nad Bystrzycą przez Stru
Upływy które skracają życie umiem wyleczyć na stałe w ciągu 10 do
15 dni. Rupture umgżczyzn, niewiast i dzi el mogg wyleczyć w 10 do 30
wizjiidla przebycia do Galicji z najdalszych monarchji krańców czów, Klein Buerglitz do Niesnaszowa, centrum łuku — wios dniach,
bez krs jania 1 baz straty czasu. Stratę sil życiowych pr,y wracam
t. ]. przeszło 50.000 kombatantów dziennie z zakładami i po ka Wszestar, promień 13.000 kroków cięciwa od Alt Nochanitz moim »ystememdo pierwotnego stopnia.- Ropienie z powodu różnychcho
rób sekretnych powstrzymam w 3oh do pigciu dniach.
ciągami.
do Niesnaszowa wynosi 23.000 kroków (17| kilometr.) Na ka
Jeżeli nie możecie przyjść oscblście, to pitzcie do mnie. Listy wosze zachowsmy w sekrecie. Odpowiedzi nasze wysyłam, w zwykłych kopertach.
Trzy miejscowe korpusy, I, X, i XI krakowski, przemys żdy krok frontu wypada w armji pruskiej 10 żołnierzy, co do
Do istu waszego dcłjczeie o c ntową markę na odpowiedź.
ki i lwowski, gotowe są do boju na ósmy dzień od chwili wypo wodzi, że na skoncentrowanie sił swoich zwrócił sztab pruski
Godziny oflsowe cd 9ej rano do 9ej wiecz. W niedz.elg od 9 rano do 4.
wiedzenia wojny, a z obroną krajową i pierwszem powołaniem pilną uwagę.
KONSULTACYA I DORADA BEZPŁATNA.
pospolitego,ruszenia liczy do dwóchkroć stutysięcy wojska i
Prawdopodobny plan Prusaków.
350 dział, a wszystkie w tymże dniu 15 korpusów armji goto
1 Książę Fryderyk Karol broni drogi głównej Sadowa
Milowic przeciw oczekiwanemu napadowi Benedeka.
we są do wymarszu.
W dalszych dziesięciu dniach 400 do 500 tysięcy wojska
2 Generał Herwaith von Bittenfeld atakuje lewe austryackończy swój marsz do Galicji Zachodniej i Wschodniej, a więc kie skrzydło.
od chwili wypowiedzenia wojny w dniach 18-tu do 700.000
3 Generał Fransecky — (7ma dywizja IVgo korpusu) —
wojska staje w Galicji na obronę monarchji austro-węgier- ma stanowić połączenie z nieobecną jeszcze armją następcy
akiej.
tronu.
Rosja, mająca także siedm linji kolejowych,skierowanych
W nocy z dnia 2 na 3 lipca armja austrjacka zajmuje Trodo austryackiej Galicji, mniej więcej w tymże czasie rozpocząć tinę, Niedzieliszt, Wszestar i Lipę, I korpus i Sasi na połu
może swoje operacje wojskowe.
dniowy Zachód od Koeniggraetzu w Kuklenie.
Nic nie jest za dobrem, aby zyskać
W Kampanji 1866 r. od dnia wkroczenia sił pruskich do
Przed Niedzielisztem, Chlumem i Lipą, tj. na prawem
Holsztynu i wyjścia austryackiej brygady Gablenza w dniu 7 północnem skrzydle armji, wobec spodziewanego z tej strony
czerwca, co było bezpośrednim powodem wojny, do przekro ataku armji następcy tronu, polecono pułkownikowi Pidollowi
•E
Pamiętajcie żem spędził wiele la tu a sporządzaniu
czenia granicy czeskiej w dniu 23 czerwca, upłynęło dni 16; w wznieść oszańcowania połowę.
S~
lekarstw
i studyowaniu medycyny w starym kraju i =3
r. 1870 od wypowiedzenia wojny w dniu 19 lipca do pierwszej
Zbudowano siedem baterji.
wyleczyłem
bardzo wielu pacyentów skutecznie, co ^5
potyczki pod Saarbruecken w dniu 2 sierpnia, a właściwie do
Oszańcowania lewego skrzydła pod Probluez i Nieder
wielu wyleczonych poświadczyć może.
Z3
pierwszej większej bitwy pod Weissenburgiem w dniu 4 sierp Przimnie uskuteczniono w skutek późnej dyspozycji.
g—
Jestem dobrze przygotowany do obsłużenia was w
ma, pomimo wzorowej energji zaczepnie działających Prus, u
W dniu tym rano nastąpiło zamieszanie w najwyższych
chorobie i mam wszelkie potrzebne medycyny i instru- 23
menta. Mam doskonały aparat “X-Ray Electric Ma- 5
dowcdzących sferach austrjackich: naczelnik głównego sztabu
płynęło także dni 16.
chine”, za pomocą którego mogę zobaczyć i zegzamiWielka bitwa pod Koenigraetzem w dniu 8 lipca i pierw baron Hcenigstein, generał kwatermistrz Krismanicz i dowód
nować wnętrze ciała.
3
sza bitwa pod Metzem w dniu 14 sierpnia wypadły na 25 dzień ca I korpusu Clam Gallas zostali usunięci i udali się do Wied
Mam lekarstwa z wszystkich części świata j leczę Ęśj
nia dla złożenia usprawiedliwienia przed eąde^i wojennym.
po wypowiedzeniu wojny.
wszelkie choroby. W każdej chorobie udawajcie się ^3
Jest to mniejwięcej norma dzisiejszych energicznych i na
Szyk bojowy armji austrjackiej w razie ogólnego ataku
do mnie. Mówię po polsku, rusku, niemiecku.
3
wielką skalę działań, ułatwionych transportem kolejami żela- Prusaków przedstawia się następujący:
|
Dr. H. FINKELPEARL,
|
znemr, przy zaszanowaniu bojowych sił.
a) Skrzydło lewe brzegiem Bystrzycy odPopowicy do Sa
dowej 100.000 ludzi, 8.000 kroków frontu.
g 1906 FIFTH AVE., Pittsburg. Pa. 3
*
*
*
^UilUUUUlUUUUiUUUUiUiUiUiUUiUUUiUiUiUUUUUUU^
Przez Lwów przelatują pociągi. Peron rozlega się mową
(Ciąg dalszy nastąpi).

SEVERY
LEKARSTWA

Severy
Balsam

Severy Olej
św. Cotharda

Czytajcie uważnie!!!
Czy wieoie, że w Pittsburgu jest
mówiący po polsku, a w starym kra
ju dyplomowany lekarzf — Leka
rzem tym jest Doktor S. Goldman
406 Grant Str., Pittsburg, pa.
’
Doktor Goldman jest lekarzem mówiącym po polsku, stydyował
medycynę w klinice we Wiedniu, mającej światową sławę i tamie Dy
plom wszech nauk lekarskich otrzymał.
*
J
Doktor Goldman posiada długoletnią praktyką lekarską tak w X*ropie, jakoteż w Ameryce. Doktor Goldman był również lekarzem woj
skowym w austryackiej armii. On leczy wszelkie uleczalne choroby z
najlepszym skutkiem iw najkrótszym czasie — u
hutabugu. Jeśli zobaczy, że choroba wasza jest nieuleczalną powie
Wam to otwarcie — i nie będzie wam czynił nieprawdziwych przyrze
czeń i nie będsie ściągać od was pieniędzy, ponieważ jego iest hasło to
Prawda a Uczciwość trwa najdłużej. — Tysiące chorych, którzy
się do niego z zaufaniem udali, może to poświadczyć.
J
Speeyalnośoią Dra Goldmana jest szybkie a pewne wyleczenie
wszelkich tajnych słabości i chorób skórnych, z wszelką dyskreeyą__ za
mierną cenę, a bez przerwy w zajęciach zawodowych. Chorzy, którzy
do niego osobiście udać się nie mogą—niech pizzą do niego po polsku.
Dr. Gildman posiada w swoim ofisie także chemiczne laboratoryum, w
którym znajdują się wszelkie krajowe medykamenty — a może przeto
osiągnąć najlepsze rezultaty.
Nie dajcie się przeto zwabić szumnemi » nie prawdziwemi ogłosze
niami, — a jeżeli jesteście chorzy udajcie sią z zaufaniem do uczciwe
go a zdolnego lekarza:

Dp. S. Goldmana,
406 GRANT
ST.,
Pittsburg,
F»fet
Pdł block’u od C-ourt H
’ ,
omso u

Gjpdziny urzędowe: 9—12 przed poł. 1—6:30 po południu.
lę od 9—12 przed południem.
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WAINWRIGHT
IRON CITY

SEVERY
CZYŚCICIEL KRWI

Severy
Severy
Balsam
Lekarstwo
Życia

W niedsio-

PHOENIX LUB

KEYSTONE
a dostaniecie zadawalnlająoą ssklankg

ALE LUB PORTER.
THE PITTSBURGH
BREWING CO.
zatrudnia tylkoumiejgtayoh
piwowarów.

Tylko najlepsaego gatunku
chmiel używamy.

KTO CHCE

W KRÓTKIM CZASIE ZUPEŁNIE WYLECZONtTbyC?

Jeżeli ktokolwiek chorym jest, to mu tylko tę jednę
radę udzielić możemy a to jest ta, aby się natychmiast do
Pana doktora E. G. DRAKE udał, Doktor ten jest dy
rektorem Stowarzyszenia lekarskiego NATIONAL
MEDICAL ASSOCIATION, również i lekarzem
Uniwerzytetu New Yorskiego i w Pennsylvanii; a w
swojej 31 letniej praktyce dokazał on że niema żadnej sła
bości którąby on wyleczyć w stanie niebył. Żeby słabość
niewiedzieć jak zastarzałą, niebezpfeczną, i zaniedbaną była, tak,
n mężczyzn jak i u kobieCT~dźieci,~on natyćlmiast pomoże.
Każdy któpr wyleczonym zostać może, dostanie pi
semne zaręczenie i spokojnym być może że w krótkim cza
sie wyzdrowieje, CO udowodnią niżej umieszczone listy. Z
tej przyczyny więc możemy kaźdemy radzić, aby do pana
doktora Drakegó tylko jeden list, napisał, w którym do
kładnie słabość swoją opisuje, a natychniast otrzyma od
powiedź,czy wy leczony pi być może lub nie. Listy prosimy
na niżej podaną adresę posyłać.
On każdy* otrzymany list przegląda i bada ze specialistą dla tej choroby, albowiem jest to rzeczą całkiem niemożebiią ażeby jedna osoba, w stanie była wszystkie słabości
natychmiast leczyć i poznać Niema żadnego doktora
ani professora któryby w stanie był SAM każdą słabość
z opisu natychmiast poznać i takową leeżyć.
Ze Pan doktor DRAKE w stanie jest wszystkie choroby
leczyć i że jeszcze zawsze chorym pomógł, to mogą każde
mu niżej podani pacienci poświadczyć,
Dla braku miejsca umieszczamy poniżej tylko dwa listy:
Szanowny Panie Doktorze,

Johnstown, Pa., 18. Czerwca 1903.

Kaidemu moeę radzić, Który tylko na jakąkolwiek chorobę cierpi, aby się nat ychmiast do Pan.
udał. Miesiące cierpiałem na Katar w głowie i okropne boleści a żaden doktor niebył w stanie mi
pomocy udzielić. Po użycia Pańskich lekarstw ale odzyskałem moje poprzednie zdrowie zaco Panu
serdecznie dziękąję. Tak w starym kraju jak 1 tu będę Pana Konselarza każdemu polecał. Z głę
bokim szacankiem
- .
A. SŁAWA. —IO* a- Arc-< Johnstown, Pa.

MinersrlHe. ^B-’ 4ala 22. Lipca 1908.

Szanowny Panie Drake,
Dziękuję Panu Konsrlerzowi serdecznie za wyratowanie
V1”1!6““I**
ale lekarstwa które ml Pan przez espressową Kompanię nadesłał po O'- > “I natychmiast.
Żeby nie Pańskie medycyny tok nlewlem coby dzisiaj zemną

ix 140.

Minersville, Pa.

Kto więc chorym jest, ten powinien się natychmias*
udać do Pana doktora Drakego a me tracić daremnie czasu
i pieniędzy,
Urzędowe godziny
dzień powszedni od 10 rano do 5 p.p,
w niedziele i święta od 10 rano do 1 p.p.
Listy prosimy tak adresować

Dr. E. G. DRAKE
National Medical Association,
34 WEST 26 S.T., NEW YORK,

Pasy, etc.
Pasy, Elastycx*1® pończochy, ban
daże, Podtrzymywacze na różne ułoinflości- SztnczuQ Nogi
i Ręce. Wszelki towar gwarantowany*

National Artificial Limb & Brace Mfg, ęOi
309 Smithfield

»

naprzeciw poczty.

Zapisujcie Wielkopolanina.

WIELKOPOLANIN — CZWARTEK DNIA 20-G0 SIERPNIA, 1903 ROKU.

No. 34.

Baśni
Ludowe.
tomiła.
(Ci$g dalszy.)
Tak Bu sław mówił, a Tomiła drżała wciąż, biło jej serce;
cdejfić już wiała, ale jej śnieżna dłcfi, w otyciu Busława dłoni
którą w tej chwili Rusław do pit rsi cisnął a w jego piersi wrza
ła krew; — ta wrząca krew, nadęło żalem pierś — jednak po
chwili, wszystkie zebrawszy siły, tak jeszcze mówił do swej
Tomiły:
— Tomiła, dla tego, iżby Rusława nie truła bez niej tęs
knota, nie pojedzie do miasta. — Wszakże ztąd niedaleko, na
drugiej stronie boru jest dom Rusławski,w tym Rusława ojciec
i matka i dobre siostry przyjmą Tomiłę — i to jeszcze dziś
przed świtem, przed wyjazdem do miasta państwa pięknego
dworu.
— Boże! cóż to powiedział, Rusławł — drżąca dziewica
zawołała.
— Rusław dawno powiedział, ie Tomiła jego być musi,
chociażby ten dwór był daleko piękniejszy a jego państwo
dumniejsi, prędzej z tych murów zostaną gruzy, bory wichei
obali, niż Rusław przysięgę złamie, jedna śmierć tylko ach!
Śmierć Rusława, czy słyszysz Tomiło droga?
_ Słyszę__ z ciężkiem westchnieniem Tomiła rzecze.
__Niechże Tomiła powie, czy jeszcze kocha Rusława?
— Tak mi kazało serce, i tak powtarza.
__ Więc czekaj miła dziewico, — co chwilę będziesz wpo
śród uścisków w Rusława domu.
1 pobiegł jak strzała, znaną sobie dróżyną po narzędzia do
wyłamania żelaznej potrzebne kraty; a w komnacie pawilonu
gdzie były tarcze, szable i miecze, wdzięczna Tomiła czekać
przyrzekła, modląc się czekała.
Noc była piękną, spokojną, księżyc błyszcząc na niebie
przez szerokie okniska, pół oświecał komnaty, zdrój tylko mru
czał i zdała z cicha szumiały bory i modląca się westchnęła cza
sem.
Tak lubą cichość nocy przerywa podziemny hałas i brzęk,
Tomiła drży, bo szmer i brzęk znsgła się wzmaga. Przelęknio
na chroni się za jedną tarczę rycerską gdzie porozwiesiane by
ły szable i miecze.
Jeśli w tę północ pradziadów duchy zwiedzają komnatą
starą, Tomiła nie ulęknie się przodków cieni, lecz jeśli kto ze
dworu słyszał rozmowę z kochankiem, jeśli przy chodzą by ich
rozłączyć na wieki? na tę myśl Tomiła traci odwagą
ach!
wieleżby zniecć musiała od pysznych sióstr, ojca, matki i
braci?!
ThivWt dręczona/ J Ją, słyszy jak podziemnych drzwi
k
sty -ękają zamki, skrzypią zawiasy, a z pcd uniesionej
części podłogi, chociaż ostrożnie wiedzioną, straszną słychać
rozmową i taki rozkaz okropny zapewne zbójców herszta:
__ Spieszno i śmiało najprzód, Mściwoju, chociaż noc ci
cha i księżyc świeci, tylko bór z daleka szumi, rychło się zawiń
do swej roboty; jak zawsze śmiało z krwią zimną umiesz toczyć
krwi strumienie i dziś jest pora, dniej że, śmierć bogaczom, złota
nam!
— To zbójcy, — w duchu Tomiła rzecze, zdejmując ze
ściany stary miecz.
W tak wielkiej trwodze przyszło jej namyśl zbudzić dwór
cały, ale wnet zwraca chwiejący krok, bo zbójca z nożem w rę
ku wychylił głowę i naprzód idzie, biedna Tomiła drętwieję,
lecz zbiera myśli, w bijącem sercu szuka odwagi, patrzy, w jej
dłoni miecz połyskuje, to miecz, to zbójca, ojciec i matka
śmierć albo męka.......... te myśli jej umysł gnębią, odwagę
rzeżwią.
Zcicha, milcząco wznosi miecz w górę, a miecz ogromny,
twardy i c:ężki, gdy spadł na głowę zbójcy, za jednym razem
pękło zbójeckie skronie.
jęknął, spadając zbrodzien do lochu, ale mężniejszy nastę
pca, — ze zbójecką pałką w swej dłoni, chce wejść do starej
komnaty.
Tomiła z cicha dźwiga miecz w górę; a miecz ogromny,
twardy i ciężki, gdy spadł na ramię zbójcy, za jednym razem
zbójecka ręka z pałką, w starej komnacie została.
__ Cóż to? — herszt zbójców krzy knie i sam podnosząc
drzwi lochu, skoro tylko u wierzchu żylastką oparł dłoń, wnet
ciężki ostry miecz, dziewczyny wzniesiony ręką, ucina zbójecki
palec.
Strwożona klęskę mordeiców banda spieszno uciekła. —
U drzwi podziemnych trzasnęły zamki, kiedy Rusław klasnął
w ręce.__Ale Tomiła już na pół martwa, o zbroczony krwią
miecz wsparta, może nie słyszy Rusława.
— Nie masz jej, — Rusław narzeka, — jstro pojedzie do
miasta — lecz nim pojedzie do miasta, niech się dowie zdrajczyni, że tsn, co dla niej umrze, podług danego słowa, jak zbój
ca dla marnych bogactw, dla jej miłości wyłamał kraty. — W
rozpaczy sięga do °kna starej komnaty, sypią się gruzy, żelaz
na krata wypada.
Noc była piękna, spokojna, księżyc błyszcząc na niebie,
przez szerokie oknisko poł oświeciał komnaty i postać w bieli
przybraną o zbroczony krwią miecz wspartą.
— To ona! Tomiło droga! — krzyknie Rusław uniesiony,
podaj dłoń, wierna kochanko, dłoni Rusława.
Imię Rusław rzeźwi znękaną, upada miecz krwią zbroczo
ny, szczęk jego budzi Tomiłę — idzie chwiejącym krokiem,—
więrną podnosi dłoń, chwyta ją Rusław jak skarby świata, na
silnej piersi Rusława składa swoją wzdętą pierś— i nim północ
minęła, już był za borem rodzinny dwór, a jeszcze za jedną
chwilę, już dom Rusławskibył jej mieszkaniem na drugiej stro
nie boru.

Str. 7.

Szanowna Publiczności!

Książę choć młody,przywdział modną perukę, hrabia choć
kształtny, już stracił rękę, zapewne w boju lub pojedynku, po
t
same ramię, a starościc n:gdy nie zdjął rękawicy.
i
3109 DIXON STR:
I
Ci panowie jechali Każdy ze swego kraju szukać żony po
PITTSBURG, PA. ;
Przeszło 20 lat znany jestem publiczności polskiej z pomyślnego I 150 - 44 Str.,
Swiecie, a zjechawszy się razem blizko pięknego dwom, dowie leczenia moich pacyentów. Jestem już w podeszłym wieku, a w ciągu
Warsztat Blacharskidzieli się, że jego państwo mają trzy wdzięczne córy, a w oko tych lat mojej praktyki doktorskiej tysiące ludzi wyzdrowiało z mojej
_ Wykonywxm wszelkie prace blacharskie, dachowe i malarskie, no- *
porady. Ponieważ system ludzki jest bardzo skomplikowany, — przeto * we i reperacye. Oraz roboty miedziane, zynkowe, galwanizowane i t. p.
licy nie masz dla nich młodzieńców.
£
Zakładu m także elektryczne dzwonki.
W
Nie słali dziewosłębów,bo to stare zwyczaje, ale sami otwar sztuka lekarska wymaga wielkiej świadomości i doświadczenia rzeczy. nonę '■oi»Qi<oiioi»oi.« w«o<«onoi»oi,oi,oi>eiiouoiiciiaiia„oi,a„eiieu4
cie, jak moda każę, przychodzą prosić o ręce wdzięcznych W całej tej sztuce lekarskiej posiadam długoletnią szkołę, na mocy któ
rej stałem się słynnym z tysiącznych różnych sposobów pomyślnego le
cór.
^
czenia następujących chorób.
Państwo z pięknego dworu, czekali książąt dla wdzięezZapalenia nerek płuc, kiszek
nych cór, radzi byli swym gościom, przyobiecali dwie córki, a
Katarów wszelkiej natury,
trzeciej nie.
Zmartwili się panowie, że tylko dwćch przyjęto, a trzeci
Zapalenia gardła, żołądka
pójdzie z odprawą, nalegali na państwo, badali o przyczynę,aż
poleca Szan. Publiczności Polskiej
Febry, dyfteryl,
im wreszcie powiedziano, że najmłodszą dziewczynę wykrudł
dobre i przyjemne do picia
Reumatyzmu,
kochanek z dwom i uszedł z nią w bór, a może i Bóg wie
Chorób nerwowych,
gdzie.
— Ha! ten podły nikczemnik, — zawołali panowie,— jeśli
Serca, skaleczeń,
za swoją zbrodnię jeszcze nie siedzi w piekle, my go znaleźć muZwichnięć, uszkodzeń
simy i dziewczyrę odbierzemy.
lub złamania kości,
Wybrali się panowie szukać owej dziewczyny, i wyjechali
wyrabiane z prawdziwego i
z dworu prosto do boru — każdego się pytali, go w drodze
Chorób
wenerycznych,
spotkali, czy nie widział dziewczyny takiej a takiej, cóiki boga
Wrzodów,
tego państwa pięknego dworu.
Zatrucia krwi itd.
I niedaleko jechali i zaraz się dowiedzieli, że na drugiej
Browar ten jest niezależnym od
stronie boru, w domu starego Rusława przebywa młoda dziew
Przedewszystkiem musicie zauważyć, że każdy symptom słabości
czyna, lecz podobno żona syna.
wszelkich trustów a w nim także wielu
należy natychmiast usunąć, ażeby zapobiedz poważniejszej chorobie,
Zatrąbił jeden pan w myśliwski róg, obróciwszy sTę na gę! a ponieważ ciągle się zdarza, że zasłabły nie może otrzymać pomocy
Polaków mają swe akcye.
sty bór — i w krótkim czasie zajechało trzech służących, a-każ lekarskiej dla braku Doktora lub apteki, albo też to za dużo kosztuje,
przeto napiszcie do mnie, określając stan waszej słabości a natychmiast
dy miał miał nóż i broń, a pod każdym dzielny koń.
Jak tylko zaszło słońce, a w boru była noc, choć na po wam pośle radę listownie.
Każdy rok przeszły mojego życia zajęty był i jest obecnie doświad
1 popierajcie luteraaa, w których udział biorą Palacy,
lach blady mrok, trzej panowie ze sługami na dom Rusławski czeniami i badaniami ale mój szacunek powiększył się dlatego że przy
Browar ten anajduje się w
wpadli, czeladź pozabijali, młodego poranili, diewczj rę porr a niosłem dużo pomocy chorym i cierpiącym. To powodzenie jakiem się
cieszę, przypisuje tylko temu, że dzięki mej wiedzy i wysiłkom tysiące
li i pojechali.
ludzi,
LECZYŁEM
WYLECZYŁEM
i PRZEDŁUŻYŁEM
(Ciąg dalszy nastąpi).
ICH ŻYCIE,a które to powodzenie zjednało mi wdzięczność cierpiącego

Kazim. Grodzicki,

f

I

I

New Kensington Browar

PIWO

CZYSTEGO CHMIELU.. .

Pijcie piwo z Browaru New Kensington

Powrót do domu.
Ża tam pięknie aa górtmi,
Przgoą oczy w świat;
Ale itrce imutno tęskni
Do rodzinnych chat.
Żegnam was więc, yysane miasta,
Rzeki, pasma gór,
Bo jaż wita mig w rodzinnem
Siole ojców dwór........ ..
Obok dworku stara lipa,
Którą sadził dziad,
Jeszcze stoi,—czuły świadek
Mych diioigoyoh lat.
Obrrz Matki Csgstochowikiej
Strzeże dworu bram,
I gołębnik pc oby losy
Jeszcze jest ten srm.
Zadumany na stodole
B wian patray w dal,
A przed sienią wygrxewa sig
Wierny stary Zwal.

Prędzej, żywiej na spoczynek
W grasz i lipy cień,—
Wszak jut na me powitanie
Otwiera się sień.
O,ciec, matka, siostry, służba,
Wszyscy wyszli wraz.
Czy wam seree przeczuć dało,
Żem tak blisko was?
Płyńcie, słodkie łzy ; bo nigdy
Tak nie wita świat,
Jak wits ją, gdy wracamy
Do rodzinnych ebat.

Hej! na mojej, na łące!
II j! na mojej, na łące,
R sły zioła pachnące,
I szczaw kwitnął rumiany
Na mej łące kcohsnej!
Gdym szedł ku niej od wioski,
Powtarzałem: ”Cud Boski!
Taka łąka o rana
W srebrnej rosie kąpana!”
Rozwijały się zioła,
Miód czuć było dołoła,
Hej! co było wtse a
Na tej łące—wśród ziela!
Biały motyl miód pije,
W dole strumyk—liii je—
W słońcu roją się pszczółki,
Po nad wodą—jaskółki..........
Ale kiedyś -cd rana
Kosy w słońcu zabłysły;
Jik&i w łące mej zmiana!
Główki kwiatów w dół z w'sły.
I pokotem w murawie
Lsgły jaskry i szczawie:
Haj! na mojej, na łące —
Giną zieła pachnące!
*
*
* .
Hej! w mej duszy gorącej
G wiazd ś wieciło tysiące,
A ja—górnym zapałem
Do walk życia się rwałem.
Wyciągnąłem dosłońca
Młcde, silne ramiona,
I ś wiat jasr y—bez ł^ńca
Tai ć obciąłem do łona!
Ale kiedyś—o dziwo!
Kłosy w słońcu zabłysły:
Los rozpoczął swe żniwo....
I marzenia w dal prysły!
Operlony łzą—rotą,
Zginął zapał pod kosą..........
IIaj I w mej duszy, w gorącej —
Gaśnie gwiazdek tysiące!

Dziecko czasu.

ZMIJECZN1K.

NewKeqsinglnqPa.l

narodu po wszystkie czasy.
Gdyscie'chorzy, to się martwicie i niemożecie być wesołymi; naten
czas korzystajcie z mojej wiedzy i doświadczenia i napiszcie dó mnie a ja
wam odpiszę. Rada moja was do zdrowia dawnego przywróci. W załą
DOBRE ZDROWIE
czeniu przesyłam wam kopertę z moim adresem, którą użyjecie, gdy list
jest najwiekszem szczęściem.
do mnie piszecie.
DR. LUNG1 BALSAM MACICZNI
Ponieważ reperacye ukończone zostały około naszego zakładu lecz
jest f larem zdrowia.
niczego, położonego pod Nr. 140 W. 34 ulicy, przeto zawiadamiam sza
nowną publiczność że cfis nasz z pod Nr. 150 W. 34 ulicy przenieśliśmy
«:
zupełnie pod Nr. 140 W. 34 ulicy, i odtąd we wszelkich godzinach
a
a
ordynujemy pod tym adresem.
o
Z

szacunkiem

Najskuteczniejszy i najlepszy
środek przeciw: Reumatyzmowi,

.10 W. 34th St.,

Boleniu krzyża, N®uralgH,Katarowi, Bólowi głowy, Zaziębie
niu, Bólowi gardła i Kurczom.
SPIS I CENY
POLSKICH LEKARSTW
Kgiuterro Nro 1.......... cena 25c
” ” ” Nro 2................
50c
Zmijecąnik.................................... 25
Krople maciczne ...................... 35c
Maść niedźwiedzia .....................25c
Trojanka .................................... 25c
Liniment dla dzieci.............. ... 25o
Lekarstwo na kaszel ostry .... 25o
Lipowy balsam na płuca .... 25o
Anty-Laxon dla dzieci.......... 25o
Proszki od robaków dla dzieci ..25c
Proszki od robaków dladorosłych35
Woda od bolenia ócz.............. 25c
Ogniociąg na oparzelinę.......... 25o
Krople żołądkowe .. ................ 250
Lekarstwo na zatrzymanie krwa
wej biegunki dla dorosłych 75o
Lekarstwo na reumatyz do pioia50c
Lekarstwo na niestrawność .... 50e
Proszki przeciw bólom głowy lOo
Krople na ból zębów .......... 10c
Maść przeciw psuciu i poceniu
się nóg..........................................25c
Żelazny^wzmocniciel zdrowia,. 50o
Lek, na uspokojenie dzieci.... 25c
Lekarstwo na odgniotki . ....15c
Lekarstwo przeciw grypie ... 1.25
Włosochron ................................ 5C°
Proszki na wątrobę'.................. 35c
Rękosiek ..................................... 25c
Wyleczenie z febry, ograszki i
grypy,’gwarantuję. Specyalne leki
przyrządzam podług opisu Choro
by.

Albert G. Groblewski
111 MAIN ST.,

PLYMOUTH, - PA.

Jedyny Polski Pogrzebowy
w Pittsburgu 1 Okolicy.

n m- zczyzn. k biet i dzieci wyleczona 30 d.

SI buSG V(riO66lBHU(lrOG616
leczę w 10 do 30 dni z gwar.
Każay kto p zna mój El ktro-Plastyczny sposób lecze
nia ruj t.try j rek^nać się mul, że to najskuteczniejszy
aposób leczenia. Są to fakta a nie czcu s.i wa. Mcgj vin! pekazać listy lub
zap znać w«s z osobami, któ e v y le.zył< m z na,g< iszj ch przypadków rup
tury. Niektóre z n ch mogą v an <y w er z t<, — że-wenie nie wierzyły, że
Inogą być wyleczone, a ja jidui k cli v? le. zy.em. Te sr n e oseby poświadezą, że wyltcsyłem je bez żaom go bo u Mój si ozób leczenia nie je at niettz
pieozny, gdy wł< śt ie krajanie i . j e-> cj e ią nb bezpieczne, a -ws;elkle pary
t» tylko tortur,. N ekt rzy ludzie dali si} ,r e-onać, że j asy leczą ruj turę.
Tymczasem jest to błędne i rreketume Płsą tyl.oulżą ri pturę, ale jej nie
leczą. Opłaci się Btl In. tnie Łaż< en u ciery itct łu 1 a rupiurę,—jeżeli przyjdde do mnie na poradę Bezpłatną i. gzzmi/acy ę

Choroby Mężczyzn,
VARICOCELE leczę bez kraj*n;a iub opt racj i Pe d mc ją metodą opu
chnięcie znika bezpowrotnie, a sita i zdrowie są -wrócone.
OźsSTRUKCYA usuni/i skutecznie bez i oża i instrumentów. Moje leczeniejest bez bólu i nie przeszkadza wam w zwykłych zatrudnieni, ch.
UTRATA SIŁ życiowych. Tę leczę skutecznie i wracam stracone siły i
męzkość.
ZARAŹNE ZAKAŻENIE KRWI. To nr że być ns byte lub odziedziczo
ne. Ja leczę je i jego skutki i komplikacje Wykorzeniam truciznę z syste
mu i to bez pomocy merkun uszu lub pota? u
SPECYALNE CHOROBY. Przynoszę ulgę w z4 godzinach, leczę ra
dykalnie w 7 dniach.
CHOROBY NEBEK, PĘCHERZA i t. p. leczę w bardza krótkim czasie
1 sŁalc
Moja metoda ELECTRO-OZONE TREATMENT mcźe byćspe
cyalnie poleconą we wszystkich chronicznych i nerwowych slabofciarh, —
jak. Reumatyzm, Neurtsthems, i w cherobach skórnych. OZONE jest
najmocniejszym niszczycielem zarazków.
EXAM1NACYA PROMIENIAMI X-RAY ZA DARMO. Za
pomocą tej egzaminacyi mogę poznać dtkładnie co krwi brakuje lub co ma
za wiele.
' wszelkie podobne temu chorobyleczęskuteJ_Lz JL cznie w 1O co 30 dniach.
Blizcy chorzy riech przyjdą osobiście. Dalej mieszkający megą pórezu
mieć się ze mną piśmiennie.
Warunki zapłaty przystępne 1 łatwe dla każdego. Dorada tymczasem
darmo. Godziny ofisowe od aej rano do 5ej j-o południu i od 6 do 8-30 wie
czorem. W niedziele od 10 rano do 3po połuoniu.

DR. BRINTON MEBHICAL OFFICES
2 piętro. 340 FIFTH AVE., PrzY Avenue teatrze. PUTS BURG.

PASY NA RUPTURE,
Podtrzymywacze do ramion, Ela
styczne pończochy. Elektryczne pa
sy, Krnkwie, Szczudła
wszelkie inne przyrzę
dy pomocnicze na wszelkie ułomności.
Robimy pasy na urząd (na obstalunek) na naj
gorszego rodzaju ruptury.

2123 PENN AVE. PITTSBURG,
148 ISta ul. S. S.

Artificial Limb Mf’g Company
408 SMITHFIELD STREET
CZWARTE DRZWI OD POCZTY
DL1 FAgIira^u°GSiOBNk
PITTSBURG, PA.
P. & A. Telefon 833 Main.

PR. GALANT,

■
MARA 7/ J

New York, N. Y

Sztuczne Nogi, Ręce, i t. p.

Wynajmuje bryczki i powozy na
wesela, chrzciny, pogrzeby i t. p»

1

JM

Wyleczona po trzyletniej
chorobie.

Na Pittsburg i okolicę głównym
moim agentem jest Andrzej Wo
dziński z Carnegie, Pa.

Pierwszy Fabrykant

Polskiej Tabaki do Zażpanla.

o

8

Prof. Dr. E. C. Collins,

IGNACY WOLFF,

Za łaskawem pozwoleniem Pani J.
Korzeniewskiej, 98 Yantio Str. Norwich
Conn, poniżej umieszczamy przysłany
nam 1 st, który prosiła • ogłoszenie dla
wiadomości swoich chorych sicstr, w li
ście płsze jak następuje. Cierpiałam
przez trzy lata na różne chcroby. Mia
łam wzruszenie macicy, ociężałość w no
gach, bóle w lewem boku i w krzyżu,
bile głowy, i nieregularność 11. p. nie
wieście słabości. Leczyłam się wszędzie
ale bez żadnego skutku, aż mej a znajo
ma poradziłam! spróbować Dr. Lung’a
Balsam Maciczny. Zużyłam wszys'kiego
parę tutc lek i ter»z jestem tak zdrową
jak kiedykolwiek w mojezn życ u za có
wim 1 wasz prz'dzi-wny wynalazek dzię
kuję. Dr. Lung’a B .lssm Mac cznyjest
d j nalycia u miejscowych agentów albo
, wprost od właścicieli. Porada dla każ
dej kobiety darmo. Adres:

Znak ochronny Białego Orła.

Wyrabia najlepszą Tabak* w rozmai
tych gatunkaoh na sposób staro irajski.
Na żądanie wysyła próbki 1 cen lik. Na
opłacenie przesyłki pocztowej proszę do
łączyć do Omówienia 25 centów w znacz
kach pocztowych, a zaraz wyszlę próbki
odwrotnąpeestą w 4 słoikach,w Każdym
inny gatunek tabaki. Wtedy •sądzicie
sami, że to jest najlepsza w świe ci* Ta
baka. Hurtownym odbiorcom odstępuję
znaczny rabat.
IGNACY WOLFF,
894-98 Grandy Ave.,
Detroit, Mich.
Jako znawca tabaki do zażywania saświadczam sumiennie, że to najlepsza tabaka w całej
Ameryce. W. Radomski* podróżujący Areał
“Gazety Pol«kiej“.

DR, LUND, Medecine Co.,
56 FIFTH AVE. Chicago, Ills.
Potrzeba nam miejscowych agentów. Na
si & gen ci zarabiają od $3 do >5 dziennie. Pilicie
po infomacye
Miejscowy agent w Pittsburgu “South Side
Pharnacy“, 2135 Sarah Str.,róg 22 ulicy.

lalMtDi 1864

Tdiphoni litherlł.

Smith Bros.
ZAKŁAD FARBIARSKI
ncicv. J 124 Fo’lrt1‘
OPISY. | łgll c,rsoBSt. 81 B>
88 170 8. NI.th St,. 8.8.

Pittsboro, Pa.

POLSKO-LITEWSKA PIEXAB.NTA.

I

Doitarcza pieczywa na wszelkie
zabav y, jako to; Wesela, Chrzciny,
Pikniki 1 Bale. Tvwar śwież/.

^

2731PENNJWENU^^

1207 CARSON ULICA
• OUTH BIDB.

Foiogpalie
Csyite, trwałe i błyiscsąee Jak »kło
wykończane według najnowisej me
tody roblj po ■alaitszycl, cesacfc.
Fotografowanie grup towarzy.kloh
i dzieci moja ipecyalnotć.

KG. CIEŚLAK,
2737 Penn Ave., PITTSBURG
Róg 14ej i Carson Ulicy, S. S.
Prnf J* M* BRUNDZA Scientific Scalp Speolellat
riUli 34S —StbAve. [Opp. Waldorf Aetorle) New
York. Łysina, łupierz, wypadanie włosów i wszel
kie choroby czaszki leczymy za pomocą najnow
sze] metody speeyalietów. Adree: Prof. J. M.
BRUNDZA, New York, N. Y.

Fiszcie do nas po bilety Exkursyjne, któ
re sprzedajemy po poi ceny.

Zamożni Farmerzy!
Farmerzy w koloniach w Wisoonsinie hgdą szczęśliwi, zdrowi i Le
gaci, jeżeli dostaną dobre farmy, dobre hypoteki, dobry inwentara 1
dobre ceny. Wszystko to można znaleźć w koloniach Pułaski, Sobie
ski, Krakowie i Hofa Parku, gdaie już teraa mają kościoły i szkoły
wybudowane. Obecnie rozpooznie się budowa dróg nowych, które bę
dą przecinały żyzne okolice. W środku tych dróg założy się nowa k»lonia. Gdyby ludzie w miastach wiedzieli jak szczęśliwie farmerzy sobie żyją na naszyog farmach, to z pewnością setki takowych by sprzedało iwe property mieście i by przybyli do nas. Jest dużo takich
farmerów; którzy mają farmy w innych koloniach i radziby je tam
sprzedać, aby się tylko mogli przenieść z inwentarzem tutaj.
Mapy iinformacye przysalemy wam darmo. Pisacielub przyjdźcie de

J. 3. HOP LAND CO.
X

SOBIESKI, WISCONSIN)

DR. J. KASZYŃSKI,
Lekarz I chirurg. Leczy choroby Dziecięce, Kobiece i Męzk ie.
2801 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Tel. P! & A. 160 Lawrenee
Wchód od 28ej ulicy,
Bell 4096 Fisk.
Ofis na 2giem piętrze.
Przepisuje okulary.

Polski Kontra ktor I Budownlczu.
4065 LIBERTY ST.
Podejmuje się wszelkich robót
murarskich i kamieniarskich.

Ojciec: Umiesz jut rachować Józefku?
Józefek: Naturalnie, tylko mnie
Wincenty Brzozowski, wlasc.
się zapytaj!
2802 CARSON ST., South Side.
Ojciec: Dobrze, jeieli po osiem
Do pięknego dworu, co stał wśród boru, zajechało trzech procent wypoiyczę kapitał i do te
Najlepsze piwo, wódki i wina ma
panów, — jeden książę, drugi hrabia, trzeci starościc.
go dołożę jeszcze cztery procent, co zawsze na składzie. Smaczne prze
Książę przyjechał z Niemiec, hrabia z Paryża, a staroście z tego wypadnie?
kąski. Wyborne cygira.
Grzeczna usługa.
Józefek:
Proces
o
lichwę.
z Podola.

Polski Hotel,

«

URUUREnCE DESZCZ, |

<3 PIERWSZY POLSKI WARSZTAT BLACHARSKO-PLUMBERSKI I Plttsbnrgn »
»
_ _ _ :- - - - - - - - M
/
.o®
<2 Zakładanie rur kanałowych, zaprowadzanie wody, po- M
krywanie dachów blachą, malowanie itp. prace plumbersko-blacharskie wykonuje dokładnie i tanio.

2

348 Harmer St. 13 Ward, Pittsburg, Pa.
Cor. 16th & Roland St. South Side, Pittsburg, Pa.

KOLONIA POLSKA W STANIE VIRGINIA
Lepsze grunta niż gdzieindziej, pracy wiele; lepsza przyszłość. Urodzaje zaw
sze pewne. Klimat mamy przecudny i zdrowy. Na farmach można latem i zimą
pracować; mrozów i upałów nigdy niema. Wiele Rodzin Polskich osiada się w na
szej Kolonii, która tylko dwie mile od miasta West Point jest oddaloną! Blizko
są wielkie miasta, jako to: Washington, Baltimore, New York i Philadelphia.
Dochodzą tam koleje i okręty 1 każdego dnia przychodzą! odchodzą. Każda farm*
ma pole i las, które można kupić z budynkami od Ś6 do C15 za akier na łatwe spł*
ty. Po dalsze informacye piszcie po polsku, lub przyjdźcie do:

JOHN JELINEK <fc CO.
1116 PINE AVENUE.

BRADDOCK, PA.

WIELKOPOLANIN — CZWARTEK DNIA 20-00 SIERPNIA. 1003 ROKU.

Str. 8.

jego ukochane Salcze sze znajduje i
pocziebował przijechacz za nią do
wyrabiany, Jest najlepszym przeciw
Pittsburga. Tutaj, jak uskarża się
pan Diamanstajn, ten ganef znowu
zalicował sze do jego Salcze, przez
Reumatyzmowi, Postrzałowi
DRA RICHTERA sławny w świecie
co una zrobiała sze bardzo żymna
dla swego męża i powiedżała, co una wcale o niego nie stoi! To jest e
grojse gewałt i pan Diamanstajn żą
Prawdziwy tylko z ochronną markj?Kotwlea?
da grojse odśkodowanje.
Jedno z Świadectw znanych osobistości:
Niezwykły wypadek miał mieć
New York,d. l2.Paz'dz.l897?
Br. RichteraWTWICZNY”
zeszłego piątku polak pewien z 14ej
PAIN EXPELLER jest dobrym
ulicy, którego nazwisko podają an
gielskie gazety jako: Frederic Poeb
zinski. Jechał on od pracy z Home
stead i gdy w pobliżu swego miesz
25ct. i 50ct. u wszystkich aptekarzy lub u
F.Ad.Riehter*Co.,215PMrXSt.,NewIork.
kania schodził z-tramwaju, trzech
36
ZŁOTYCH ill- MEDAL!
jakichś nieznanych mu łobuzów ści
Polecany przez znakomitych lekarzy,
rtownych i cząstkowych drosnęło go miedzy sobą we drzwiach
aistów. Duchowieństwo, itd.
tramwaju. Jeden nawet rzucił mu
się na szyję i chciał go całować!
Gdy 1*. zeskoczył z “kary”, — spo
I PITTSBURGA
| strzegł że nie ma swojego zegarka!
Tramwaj już znów ruszał, i choć po
szkodowany wołał na konduktora,
Zwracamy uwagę Szanownych aby tramwaj zatrzymał, tenże jak
Czytelników, że Redakcya nie odpo
zwykle nie uczynił tego. Poszkodo
wiada za korespondencye i artykuły
pod tytułem “Nadesłane”, — ani za wany zdołał jednak złapać jeszcze
ogłoszenia zbyt szumne i zawiele o- za połę surduta tego człowieka co
biecujące. Ogłoszenia szumne, obie go przedtem uściskał. Tramwaj
cujące coś za nic albo obiecujące ja szedł, a Poelzinski stał i trzymał się
kieś nadzwyczajne, cudowne niemal poły surduta owego rzezimieszka
•kutki, — powinien każdy brać bar
dzo ostrożnie.
* tak długo, aż poła się urwała i zosPolacy w Pittsburgu i okolicy! tała w ręku Poelzinskiego. Z kawa
Pamiętajcie o majówce (Pikniku) ła surduta nic mu nie przyszło, ale
jaW się odbędzie dnia Igo i 2go miał korzyść, i uciechę z tego, że w
Września w Calhoun Park na ko kieszeni urwanej poły surduta zna
rzyść Polskiej Ochronki! Błogosła
wieni miłosierni, albowiem oni mi lazł swój zegarek, przed chwilą mu
przez rzezimieszka skradziony.
łosierdzia dostąpią!
Kilku nicpotych chłopaków, po.
Nasz popularny polski policyant,
p. Józef Rumiński, odznaczył się z. chodzących z bardzo porządnych fa.
soboty wieczorem, gdy z pałką w milij, w pobliskiem Sewickley po
jednej, a z rewolwerem w drugiej padli przez swe szelmostwo w tara
ręce, obronił niemądrego woźnicę, paty sądowe i zapewne spotka ich
nazwiskiem J. A. Dougherty, przed surowa a zasłużona kara. W poło
rozgniewanym tłumem, jaki Dou- wie lipca, gdy jeszcze prochowy pagherty’ego chciał w śródmieściu tryotyzm świętego Dziulaja nie wy
zlynchować. Nocy owej powystawa wietrzał im z głowy, wisusy owe,
ły do późna liczne tłumy gapiów liczące po dwanaście lat zaledwie,
przed biórami tutejszych dzienni poszli najprzód z flobertową strzel
ków, aby odczytywać telegraficzne bą na polowanie, a gdy w lesie nie
biuletyny, wywieszane w oknach mieli sposobności do strzelania, —
tych biór, donoszące o przebiegu zmierzyli flintkę do jakiejś ubogiej
walki pięściarzy: Jeffriesa i Cor- kobiety, schylonej nad ceberkiem
betta, rozbijających sobie wtedy przy praniu i wprost do niej wy
łby i nosy pięściami hen gdzieś w strzelili! Zraniona ciężko kobieta
przeleżała kilka tygodni w szpitalu,
Kalifornii. Dougherty, będący woź a gdy obecnie wróciła do domu, do
nicą expressowego wozu, pędził jak wiedziała się o nazwiskach małych
szalony ulicą Fifth ave. i wpadł w złoczyńców i do sądu ich zaskarży
gęsty tłum, obalając i kalecząc kil ła. Oto są skutki bezbożnego wy
ku gapiów. Tłum rzucił się na woź chowania!
Pewien kochliwy młodzienia
nicę, lecz obecny tamże policyant
szek
polski, lubiący się wieczorami
Rumiński wskoczył na wóz i tak
włóozyó
i wystawać po rogach ulic,
długo machał pałką koło nosów “sza
śmiał
napisać
de pewnej porządnej
nownej” publiczności, dopóki nie
panienki
następujący
list: “Proszę,
nadbiegł liczny patrol policyjny,
aby
Panna
przybyła
jutro wieczo
który “szanowną” publiczność roz
rem
na
róg
ulicy
21
bo
mam coś do
pędził, a niemądrego parobka od
pomówienia.
Aby
mnie
Panna mię
stawił na stacyę policyjną. Żeby
dzy
innymi
w
ciemności
poznała,
nie Rumiński, to prawdopodobnie
to
będę
miał
nas
łbie
następujące
mielibyśmy byli lynch w naszem mie
ście. Na drugi dzień rano sędzia ma znaki: jasne spodnie a czarny sur
gistracki skazał woźnicę na zapłace dut. W prawej ręce mieć będę chu
nie kosztów i dziesięciu dolarów steczkę, a w lewej cygaro. Twój
kochający A.”
kary.
Panienka wychowana porządnie,
Rodzina pewna słowacka, miesz
nietylko
te na schadzkę nocną nie
kająca w domku na tratwie stoją
poszła,
ale
oddała swemu ojca ten
cym na rzece Ohio, naprost miasta
list
do
odczytania.
Ojciec zaś wy
Esplen, obchodziła się podobno bar
stosował
do
kochliwego
młodzieńca
dzo okrutnie z dziewięcioletnią swą
następującą
odpowiedź:
“Przebędę
córeczką. Sąsiedzi zameldowali to
na ów rćg na oznacsoną godzinę.
na policyę, i gdy z. soboty policyan
ci i urzędnicy Stowarzyszenia Opie Ażebyś mnie chłopcze mógł łatwo
poznać, to opiszę ci moją postawę:
ki nad dziećmi weszli z nienacka do
Będę bez surduta i będę miał ręka
tego domu, znaleźli biedną dziecinę
przywiązaną sznurami do łóżkowe wy koszuli zakasane po łokcie; w
prawej ręce będę miał kij potężny
go słupa. Odwiązano natychmiast
sękaty, a w lewej pędzel ze śmier
dziecko, a nielitościwych rodziców
dzącą
smołą, którą ci twój dziób
■wsadzono do więzienia. Dziecko by
obmaluję. Poznasz mnie między in
ło podobno bardzo zmizerowane i
nymi potem, że najprzód dam ci ki
pokaleczone. Oddano je do jakiegoś
jem w łeb dwa razy z góry, a potem
przytułku.
zaraz posmaruję ci gębę smołą.
Na wyspie Herrs Island, na rze
Twój niekcchający N. N.”.
ce Allegheny się znajdującej, na
Zeszłej sob ity przestały istnieć
prost i powyżej 28 ulicy, otworzone
jako samoistne firmy następujące
zostaną w pierwszych już dniach
banki amerykańskie: Colonial Tra
przyszłego miesiąca wielkie rzezaldesmens i Columbia National, któ
nie i jatki, które tamże buduje od
re przystąpiły do truitu bankawedość dawna kompania, mająca też
Pieniądiei osobnych tych bidynjatki w dzielnicy miasta zw. East
Liberty. Oj, będzie pięknie pach ków przewożono wozami w wor
kach jak kartofle do banku Farmers
nieć wtedy w owej okolicy! Miesz
National Bank, głównego składu
kańcy East Liberty, aczkolwiek ra
gotówki nowego trustu. Pieniędzy
dzi, że pozbędą się smrodliwych rze
w Ameryce jest kieby śmieci, tle
żalni, mają jednak chwilowy kłopot
tylko bogaci je mają.
o to, że gdy rozwalone zostaną wiel
Angielskie gazety z dn. 18 zno
kie szopy, i obory i inne budynki
wu pizzą o j ikiemś hałaśliwem we.
tych rzezalni, wtedy tysiące szczu
żelu słowtckiem w Homestiad cdrów, nie mająó innego schronienia,
bytem w poniedzia ek. “Weselo
rozlezą się po mieszkalnych dojnach
no” się tak szczerze i hałaśliwie, że
■całego przedmieścia East Liberty.
muliła wkroczyć polioya i 25 weA no, mogą sobie wtedy urządzić
selników zabrała do ula. Kary sa■wielkie polowanie na owe szczury!
płaoili wszyscy na drugi dzień aż
Wielkich nieprzijemnościuf nadwieście pięćdziesiąt dolarów! Dro
robiało sobie pewne małżeństwo ży
ga zabawa! Co?
dowskie w Pittsburgu. Oto niejaki
Chór parafialny przy kościele
pan Moryc Diamanstajn potrzebo
Niepokal.
Serca N. M. P. w 13tej
wał iść aż przed sąd, aby uskarżyć
wardzie
prowadzony
dzielnie pod
sobie na swoje niedobre żonę i na
dyrekoyą
prof.
Fr.
Nowickiego,
ganefa bortnika nazwiskiem Saloffsky, także żydka, co un jemu jego miejscowego organisty urządza w
żonę bałamucił! Pan Diamanszajn dniu 4 października pierwszy swój
pocziebował zaskafżić Saloffskyego koncert i przedstawienie amators
o pięcz tysiąc^ów dolary odśkodo- kie. Dochód z tych występów prze
wanje w sądzie Common Please znaczony jest na korzyść budowy
Court No. 1 dnia 14 przed szaba nowego tamże kościoła. Znając pra
sem. Uskarża się biedak na to, że cowitość członków i członkiń Chó
już nawet dość dawno temu, gdy ru i umiejętność ich dyrygienta,
oboje mieszkali aż het w mieście można być pewnym, że występy oba
Bath, w stanie Maine, ten paskid- adidią się świetnie. W zbożnej panik przibliżowaf się za blisko do je tryotyoanej pracy życzymy wszel
go Salcze, tak że Diamanstajn po kiego powodzenia!
Pamiętajcie o Balach, jakie u
cziebował przemufowacz siebie i
rządzają
Towarzystwa! Patrzcie na
swoje Salcze aż do Pittsburga! Bor
tnik jen jednak przewąchał gdżie ich ogłoszenia.
Podług

PRAW NIEMIECKICH

NEURALGII

. “KOTWICZNY”
PAIN EXPELLER.

Z
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Zeszłej niedzieli odbyła w ogro
dach Polskiej Ojhronki doroczna
Majówka Panien Kongregaoyi Maryańskiej z par. ś w. Stanisława i
Ministrantówtegoż kośoioła. Bswio
no się wyśmienicie a prsytam złożo
no też obfitą of mrę na Sierotki.
Domy na sprzedaż tanio, część
przy kupnie reszta na spłaty. 1 dom
5 stancyi, w Glassport, za >1,900;
I dom, 4 stanoye, na South Side,
II ,400; 1 dom, 4 stanoye, w Du
quesne, $1,450; 3 domy na 44 uli
cy, za 17.100; 1 dom na Loasegrun
oie, $2,000. Po cóż p'aoić rant, je
żeli można tanio włisność kupić na
małe spłaty. Zgłosić się do: F. J.
Kwiatkowski, 2019 Pennav.
F. Wiernicki, polski balwierz,
strzyże i goli elegancko, a także sta
wia Bańki i pijawki 2643 Penn ave.
Pennsylvania National Bank
przy Butler i Penn av. jeit dobrem
miejscem do lokowania oszczędno
śoi. Kapitału mi 1200,000 a nad
wyżki i pr<f.tu$140,000. Dwa pro
cent płaci za wkładki wyżej 200
dolarów, a trzy prooent płaci za de
pozyty.
Pennsylvania National Savings
Bank, róg 34 i Butler ul. przyjmu
je pieniądze na dapozyta i płaci 4
preoent.
Przykry i niebezpieczny wypa
dek wydarzył cię znanemu polskie
mu saluniśoie, p. W. Btassk'ewiozowi, właścicielowi hotelu p. n.
1918 Penn av. Gdy w ten ponie
działek poszedł zapalić gu w ustę
pie,—nastąpiła eksplozya i płomie
nie poptrzyły p. B. boleśnie ręce a
nawet twarz. Widocznie, jaaiś nie
zdara zapomniał dzień przedtem za
kręcić gazu, więc było go za dużo
w ustępie i ztąd eksplozya.
Zabezpieczajcie się wUniiśgo
Józefa na wszelki wypadek, bo nie
wiecie dnia ni godziny waszego
zgonu,

Polski Bank Ludo
wy, 2329 Penn Ave.
“Swój do Swego!”
Doskonały zegarmistrz, M. Lublyn, 1232 Penn Ave., Pittsburg,
Pa., z którym się można rozmówić
po polsku Mam na sprzedaż zegar
ki a także instrumenta muzyczne po
najniższych cenach. Sporządzam ze
garki starokrajskie.
W Carnegie, niedaleko Pittsburga, straciła przez nieestr żaośó
życie zeszłej soboty polska niewia
sta, licząca lat 45. Nazwisko jej po
dają angielskie gazety jako: Anna
Karlorukova. Nazwisko rozumie
się, podaue jest niedokładnie. Prze*
chodziła ona przez ulicę Third et. i
zgubiła z nogi pantofel na środku
ulicy, prawie między szynami elek
trycznego tramwaju. Nie zważając
ni tramwaj zbliżający się w pędzie,
schyliła się, by pantofel podnieść,
lecz już gc nie podniosła, bo ude
rzona gwałtownie przez ‘ karę”,
dostała się pod koła i tak okropnie
pokaleczona, że wkrótee potem u
marła w szpitalu. Mieizka a ora w
pobliskiem Glendale.
Straszliwą śmiercią zginął ze
ssłej niedzieli polak Stan. Milocki,
zitrudniory w s alowni Schoenber
ga przy 16 ul. Został on tak okrop
nie poszarpany przez mtstyneryę,
że mimo natychmiastowej poirooy
lekarskiej umarł w męczarniach w
parę godzin po wypadku.
Pamiętajcie, że w dniach 1 i 2
przyszłego miesiąca odbędzie się
wielki wspólny Piknik wssys ,k:ch
polskich parafij na korzyść Polskie
go Domu Sierót miejscowego! Ubawi się każdy znakomicie!
Redakcyę Wielkopolanina od
wiedził w zeszłym tygodniu m ły
bardzo gość, p. A. Lokówka, przed
stawiciel polskiej Spółki Wydawni
czej i Dziennika Chio. Szkoda, że
prawdziwa ta przyjemność spotyka
nas tylko raz w rok, około połowy
sierpnia.
Dowiadujemy się ż przyjemno
ścią, że posadę organisty w parafii
św. Józefata na South S.deobjąłnie
dawno profesor A. Panasewicz, zna
komity mu’yk i śpiewak. Pan P.
ukończył w Europie z odznaczeniem
Konscrwatoryum muzyetne i sztu
kę swą zna d skonale. Parafii św.
Józefata powinszować można takie
go muzyka.
Pamiętajcie, że w razie choro
by wyleczyć was może Doktor Ka
szyński, zamieszkały nad apteką
na rogu ulic Penn ave. i 28.
Czy oszczędzasz pieniądze? Jeże
li nie, to zacznij natychmiast. Ozas
osiczędzaó jest, gdy pracy dużo i
płaci dobra. Iron & Glass Dollar
Savings Bank, 1115 Carson st. S.
S. Pittsburg. Zaopiekujemy się waszemi oszczędnościami i płacimy 4
prooent.
Pamiętajcie o Pikniku wszyst
kich polskich parafij na korzyść
Polskiego Domu Sierót, jaki się od
będzie w dniach 1 i 2 Września w
Calhoun Parku! Popierajcie szla
chetny cel!
Prześliczny nowy kcśoiół kato
licki, jaki amerykańska parafia św.
Jana Chrzciciela wystawiła przy
L'berty ava. i 36 ul., zostanie po
święcony przez Kosdjutora-biskupa
Cannevina dnia 30 sierpnia. Dó te
go czasu parafią ta miała swój ko
ściół przy Liberty i 32, ale że kole
je i fabryki koniecznie ohciały na
być ten plac, więc je sprzedano za
wielkie sumy, a zbudowano o parę

bloków dalej na pięknem wzniesie
niu nowy ten prześliczny koś jiół.
Niezwykle piękną, jedyną może w
tych okolicach posiada ów nowy lo
śoiół wieżę-dswonicę (campanile)
zbudowaną w czysto romańskim
styla. Wieża ta, choć nie zwęża się
w górę i nie ma ostrołukowyoh okien leci okna w okrągłe łuki, mi
mo to ma styl lekki i prześlicinie
wygląda.
Okropnie skończył życie nieo
strożny ihió dość stary (53 1 czący)
John C. McClintcck dnia 12, gdy
na rogu Highland i Penn av. wsia
dał na tramwaj, udając się ze swej
wypożyczalni powozów do do do
mu. Chciał on wsiąść na tramwaj
lość szybko jadąoy, chwycił się po
ręczy wagonu przy ostatniem jus
siedzeniu, poślizcął się na stopniu
i upadł prosto pod koła drugiego
wagonu, ciągnionego przez pierw
szy i został okropnie pokaleczony,
tak że w pół godziny pe tem umarł
w ambulansie zanim zdążono go do
wieść do szpitala. Na cały ten okro
pny wypadek patrzeć musiał doro
sły syn nieboszczyka, który z oj
cem wracał do domu. Nie warto ni
gdy wsiadać na tramwaj będący w
biegu, a szczególniej nie łapać się
poręczy na przodku wagonu będą
cych, bo gdy wsiadający upaduie,
zawsze dostanie się podkuła. Jeżeli
upadnie w tylnym kontu “nary”,
to przynajmniej nie wpadnie pod
koła i choć się potłucze, to przynaj
mniej nie zostanie poraniony i za
bity. Nietrziba nigdy wsiadać na
tramwaj w biegu będący, lub w bie
gu z niego wysiadać!
Nie zapominajcie o wielkim
wspólnym wszystkich parafij pik
niku, jaki się odbędzie w Colhoun
Parku na korzyść Polskiego Dam u
Sierót. Każdy tam pa winien iść by
się ubawić za uszystkie czasy i uo:e
szyć. Sprawa ta obohudzi wszyst
kich i powinna być popartą przez
wszystkich.
Gallinger na rogu 12ej i Penn
ulicy poradzi sprzedać wam dobry
zegarek za >2.50 i wyżej, skrzypce
dobre a tanie od >1.75 i wyżej.
Łańcuszki do zegarków, charms, har
moniki i różne inne instrumenta mu
zyczne po bardzo nizkich cenach. Po
życza pieniądze na fanty.
(1—02
W Wilkinsburgu, urodziły zię
przed trzema tygodniami trojęta
familii Jana Stapp, zamieszkałej
pod No. 1316 Wesley Street. Nie
żyły jednak długo, bo zeszłej sobo
ty umarła dziewczynka a w ponie
działek rano zmarli i dwaj jej bliź
niaczy braciszkowie, jeden o siód
mej a drugi o 8ej rano.
Znowu strajk! W Pittsburgu i
okolicy sastrajkowało w poniedzia
łek przeszło 300 kamieniarzy przy
budowach domów. To może po
ciągnąć za sobą nowe zawikłania i
strajki. Kamieniarze domagają się
podwyższenia płacy z 4 dolarów na
4 i pół dollarów dziennie. Chcą
chyba w jednym roku zostać milio
nerem !....
Rosetta Goldstein, dyplomowa
na i pra sty Kowana z Petersburga *
kuszerka, poleca swe usługi. Adres
101 Washington st. Pittsburg, Pa.

Polski Bank Ludo
wy, 2329 Penn Ave.
Swój do Swego!”
U stóp 34 aj ulicy, md rzeką Al.
logheny, zeskoczyła w zeszłym ty
godniu ze s y a lokomotywa i pięć
wagonów i wszystko to wpa3ło do
rzeki AUeghmy. Palacz Gearin
iłimał rękę w taj przygodzie.
Pamiętajcie o tern, że dzielne
ryc rikie Towarzystwo St-zelców
śtej Jadwigi No. I. wyprawia B .1
w dniu 7go Września w Ciecilia
Hall w Allegheny. Kto się dobrze
ohce zabawić ma się tam ttiwić.
Redakcyę Wielkopolanina ra
ożył odwiedzić w tym tygodniu
Wny Ks. Franciszek Miskiewioz
prób:Bzez polskiej parafii w Ever
son, Pa.—Wny Ks. M. który przed
niejakimś czasem był obłożnie cho
ry, ma się już zupełnie dobrze i
świetnie wygląda.
Nie traćcie pieniędzy dopóki nie
ujrzycie mój zapas zegarków i biżuteryi. U mnie możecie zaoszozędzió
dużo pieniędzy. C. E. Snyder, ze
garmistrz, 3711 Butler et.
Dwaj amatorzy kwaśnych jabłek:
Józef i Jan Tembard, — za zrywa
nie jabłek w parku Highland, zo
stali w niedzielę aresztowani i po
płacili po 15.00 kary.
Podczas explozyi gazów w hut
niczym piecu Edith Furnace przy
Preble Avenue w Allegheny popa
rzeni zostali boleśnie zeszłej nie
dzieli trzej robotnicy: Patrick
Hare, D. McCarthy i Michał Oniok;
ten ostatni jest zapewne polakiem
lub Słowakiem.
Dr. J. T. Little, leczy oczy, uszy, nos i gardło. Izby 531 i 532 —
5 piętro, Frick building, Grant str.
Pittsburg, Pa.
(8
Prezydentem fabryk stali Car
negie Stetl Co., w miejsce pana W.
E. Corey, awansowanego na preze
sa c Jego t mtu, — wybrany zestał
przez dyrekcyę p. Alva C. Dinkey.

Polski Bank Ludo
wy, 2329 Penn Ave.
“Swój do Swego!”

Walka o śoiiłe, purytańtkie świę
cenie Niedzkli w miaitcciku Wilkimbuig pod Pittiburgiem trwa
dalej. Paitoriy protestanccy po
dają ciągle do lądu aptekarzy i in
nych kupców, którzy wbrew rczkaaom “świętych” pastorów poważyli
się sprzedać w niedzielę szklankę
lodowej wody, ołówek, owe c jakiś
lub cygaro. — Slukbr domów zabiwy w Kinnywood Park przebiera
się w niedzielę w dziwaczne stroje,
pnypiawia sobie cudaczne peruki,
wąsy i brody i każdy nazwał się
“John Doe” alba John Smith. Tak
poprzebieranych nie mogą “świę
ta” pryoiery rozpoznać i nie znając
ich nazwisk, nie mogą na ni.h w
sądzie założyć skaig .
Doktorka pani Ł. Robin, leczy
choroby kobiet i dzieci. Godziny
przyjęcia: od 9 do 11 rano i od 1 do
3 po południu, a także o i 7 do 9ej
wieczorem. 1616 Fifth ave., Pitts
burg, Pa. Mówi po polsku,
Ojcowie Kapucyni zlprowincyi
Amerykańskiej odbywali w oitat
nich k łka dniach trzechletni Zjazd
i narady w klan tirze znajdującym
się przy 36 ij i Butler itr. w Pittibirgu. Obrano Przełeżonych jak
następuje: Ojciec K»rl,Prowinoyałam, O. Antoni, przełjżrnym na
P ttsbu’-g; O. Mircin w H.rman,
Pa. -—O. Konstanty w Cumberland
Ml. O. Chailiau w Victoria Kan
im, O. Harman w Wheeling, W.
Virginia.

Poszukiwanie.
Pcstukuje się nauczyciela lub
nauczycielki do stkoły polikiej na
Ent Trenton. Zgłoiić iię listownie
do: Rev. Franoii Wojtanowiki,
Tra’ton, N. J., fhurch of Holy
Cress.

Dziewiąta Serya.

No. 34.

METROPOLITAN NATIONAL BANK.
KAPITAL I NADWYŻKA $750 000

NA 43-EJI BUTLER ULICY,

Cieszący się dotychczas zawsze zaufaniem Polaków, któ
rzy chętnie powierzali mu swe oszczędności; zawiadamia,
że dla wygody Waszej Szan. Polacy otworzył oddział za
graniczny, który sprzedaje

Karty Okrętowe do Starego Kraju
na najlepsze Okręta po najtańszych cenach.
-------------------------i--------------------------

BILETY KOLEJO'WE

Posyła nalianiei

rwiadal przuimule wasze oszczgdnośGl na rrosenL^rj
Polaków obsłuży najgrzeczniej Polski urzędnik banku JAIN M. HOrODYSKI.

GODZINY

BACZNOŚĆ!
Najlepsza sposobność kupna
dobrego ubrania dla Mężczyzn
i Chłopców jest teraz, bo urz^
dzamy

ZJAWINSKII SYN

wniczo-Poż. Kordeckiego). Pra <[

ktykuje we wszystkich sądach i <[
u skwajerów. Ofis:
<[
433 — 4 Avo. 2 piętro front. ]!

WIELKI

NAJSTAR
SZY!
NAJPEW
NIEJSZY
■? A' .!> ■>
■y .... n

BANK
Polski.

każdemu znany od roku 1894 w którym
prowadzą się interesa rzetelni* i umie
jętnie, oraz sprzedaż

STRZELCÓW

Świętej

fifRNARDIS
1313-1315* CARSON STR-WSOUTH S. WF

Półroczna Sprzedaż Szkól
nycli Ubrań;
Dziewczęce ubrania, Kapelusze, Spodnia bielizna i t. d.,

będ% sprzedawane po cdnach tak nizkich, że każda matka zao
szczędzi pieniądze gdy od nas kupować będzie.

Zapas lepszego gatunku su
kien Perkalowych lub z Giag
bam materyi, sprzedawane
po $1.50, teraz sprze- EQn
dajemy po...................... J
Inny zapas pięknych sukie
nek z Madras, Duck, Ging
ham, Perkalu i t. d. materyi,
pięknie obszyte, sprze- Q Q
dawane po $2.25, teraz J jC

jadwigi,

3 C

odbędzie się

7. Września,

rtf’
23U

Gaecma flam,

So. Canal Str. Allegheny.

Wstęp:
Dla Pary
5Oc.
Extra dama

||jg

Będzie na Balu dość jeść
i pić, muzyka będzie wybor
na, najlepsza w Pittsburgu,.
więc uciechy będzie wiele."

ce szkolne poń
czochy.
Znany 15c gatunek, praw
dziwe czarne, niepłownego ko
loru i nie brndzą nóg, praw
dziwe 25c pończochy.
Extra piękne czarne pończo
chy dla dz:ewcząt, obrąbione,
piękna forma,
9KH
para po.......................... Z3u

1118 CARSON ST.

i
Wielki
|
bluzki dla
| Wspólny Piknik f Nazareth
dziewcząt i chłop
$

i
| POLSKIEGO DOMU SIEROT, f

*

Z3C

I 3G

South Sides. Pittsburg, Pa

g

Dziecięca Spodnia
Bielizna.

|JJC

Pocz. o 7. godz. wlecz.

Wszystkich Polskich parafii
z Pittsburga i Okolicy,

3ci............................ P...QC

Dziecięca Spodnia ^bielizna z
dobrego gatunku muślinu, n
wartości 15c, po..............
Dziecięce majteczki z extra
pięknego muślinu, z falban^
koronka, wartości
Chłopięce Szkolne lub
25c, teraz..........................
Bluzki.
Banty bluzki dla chłopców i
Z jasnego parkała labńem ■ dziewcząt, z Cambric lub sznu
rowej gorset Jean matenej;o Cheviot’u bluzy i
“Shirtwaist" po..........
ryi po...............................
Chłopięce bluzowe “Shirt
waińsbiałe lub kolo- 7Ca
Dziewczęce Spodniki
rowe, po 50c do............
Białe z wełnianej Cambric
Dziecięce podwiązki
materyi z falbaną,
Chłopięce i Dziewczę p°

PONIEDZIAŁEK,

Kart Okrętowych
po najtańszych oenaoh na najlepsze okręta 1 wysełka pieniędzy.
Opróoz tego wyrabia wszelkiego ro
dzaju pełnomocnictwa (Dowierennostl)
folmaohty i innego rodzaju akta.

Wtorki, Czwartki i Piątki,
od 8 rano do 6 wiecz.

Dziewczęce pralne su Dziecięce chusteczki
kienki po nizkich
za 1 cent.
cenach.
Wielkie chusteczki po E

BAL!
W

P. V. OBIECUNAS,

OFISOWE

Poniedziałki, Środy i Soboty
)
od 8 rano do 9 wiecz.

Wielką Wy sprzedaż!

I Obrońca Praway. !•
Poleca swe usługi prawne Po <[
lakom. (Adwokat Spółki Budo- <[

do Kraju.

Zmienia pieniądze tutejsze na Austryackie Korony, Pruskie
Marki i Rossyjskie Ruble.

Spółka Budowniczo Pożyczkowa
]
Kordeckiego otwarła nową (dziewią
tą) Seryę we Środę, dnia 12 Sierp
Mamy także wielki zapas
nia. Wpisowe od 100-dollarowej kapeluszy, koszul, krawatów i
akcyi wynosi 25c a tygodniowe
wpłaty 25 centów Zapisywać się innych przyborów galanteryj
można do tej Seryi co środę po po nych.
łudniu od dn 12 Sierpnia w biórze
Nasz towar was zadowolni.
Spółki w szkole par. św. Stanisława
Uałttsa Prawdziwa Polska.
K. przy Smallman i 21ej ulicy.
Afs. C. Tomaszewski, Pzezes
/an Kulisiński, Wice-Prez.
M. Posłuszny, Kasyer
Dyrektorzy. 1305 Carson Str. South Side.
L. Jffachnikowski, Sekretarz

Andrew
M. O’Brien, f
Adwokat

PITTSBURG, PENN'A.

urządzony na korzyść

ców.
Piękne bluzki, pięknie uszy
te, dla dziewcząt i chłopców,
sprzedajemy je po 15c QCn
Przyjdźcie je zobaczyć.

nr
Z3C

Piękne Spodniki.
Piękne spodniki z Cambric
materyi, z falbaną, obszyte ko
ronką i haftem,
ft ft
p°
......................
Resztki 8|c wartości Q1-.
flaneleta po....................
Resztki 6łc wartości
flaneleta, po......................
Perkale nowe wzory, Iftl
yard po.......................... I/2C

aoC
U^C
r

Dubelt szeroki Kaźmir,
na sukienki dla dziewcząt,
różnej farby,
p°

Ar
Z3C

Odbędzie się dnia

ii. i 2. Września!

| CAliHOUN PARKU. |
$

Wstęp 50 Centów.

S :

Dn
int najliczniejszego
nailicKTiieiszeco udziału
udziału zaprasza
zaprasza wszystkich
wszystkich ~
Do jak
J Rodaków i Rodaczki jaknajuprzejmiej
Komitet.
jŚt
•w

FIK-NIK

na któiym zabawicie się wyśmienitsi mz^dza

Towarzystwo św. Kaźmierza
(z parafii św. Wojciecha na South Side)

W MUSSER'S GARDEN Mount Oliver,
w Sobotę, dnia 22-go Sierpnia, 1903
od 9ej rano do Oej wieczorem.

Ubawią się wszyscy wybornie! A przytem i wspo- X
mogą przez to Polskie Sierotki.
Czyś młody, czy stary, nie żałuj ofiary,
$
Niech tam każdy spieszy, setnie się ucieszy,
Los Sierot osłodzi, a Bóg to nagrodzi,
I odda za miarkę dwie miary.

Bilet wstępny dla Pary tylko 30 Centów.
Będzie to zabawa doskonale urządzona, na której ubawi się
każdy wybornie. Dobra muzyka do tańca, smaczne przek^k, i
napoje chłodzące Do jaknajliczniejszego udziału zaprasza Sza
nowne Rodaczki i Rodaków
komitet.

